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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 3) ศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารจํานวน 14 คน และครูจํานวน 
195 คน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา  
  1) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานภูมิหลังสวนบุคคล รองลงมา  
คือ ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และดานบุคลิกภาพ สวนดานท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานกายภาพ  
  2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน รองลงมาคือ ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  
และดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ สวนดานท่ีนอยท่ีสุดคือ การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  3) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  มีอยู 2 ดาน ไดแก  
(1) คุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (2) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ  
และสมการพยากรณในรูปคะแนนถดถอย ดังนี้ 
                สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.774+0.184X1+0.408X5 
  สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy11=0.192ZX 1+0.434ZX 5 
คําสําคัญ: คุณลักษณะผูนํา, ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู, มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were: 1) to study the levei of leadership  characteristics 
of school administrators under Chachoengsao Vocational Education Office. 2) to study the level 
of the effectiveness of teachers under Chachoengsao Vocational Education Office in accordance 
with the performance standard of teacher council, and 3) to study the leadership characteristics 
of school administrators affecting the effectiveness of teachers under Chachoengsao Vocational 
Education Office based on the performance standards of Teacher Council. The sample consisted 
of 14 admininistratiors and 186 teachers under Chachoengsao Vocational  Education Office. The 
tools uesd for data collection was a rating scale questionnaire. The statistics used for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation,Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient  and Stepwise Muliple Regression Analysis. 
 The research findings were as follows: 
  1) Leadership characteristic of school administraters under Chachoengsao 
Vocational Education Office, as a whole, was at the  high level, namely personal background, 
characteristics related to job performance, personality, and physical aspect, respectively. 
  2) Performance effectiveness of teachers under Chachoengsao Vocational 
Education Office based on the performance standards of Teacher Council, as a whole, was at the 
high level, namely being good moodels for students , creatively cooperate with others, facitating 
convenient educational situation for learners, and effective learning materials development, 
respectively. 
  3) The leadership characteristics of school administrators affecting the 
effectiveness of teachers under Chachoengsao Vocational Education Office based on the 
performance standards of Teacher Council were: leadership characteristics related to job 
performance, and  physical leadership characteristics. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(4) 
 

      The predictive equations were as follows: 
  a. The raw score predictive equation Y=.774+0.184X1+0.408X5 

  b. The standard score predictive equation Zy11=0.192ZX 1+0.434ZX 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  leadership characteristic, teacher effectiveness, performance standard of  
                 teacher council. 
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ฉะเชิงเทรา ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธนี้ ขอขอบพระคุณคณะทานผูบริหาร
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสตอไป  
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
 จากการกําหนดเปาหมายและทิศทางในการพัฒนาของประเทศโดยกําหนดเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนระยะๆ ซ่ึงประเทศไทยไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติถึงปจจุบัน เปนฉบับท่ี 11 โดยมีระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2555 –2559 ซ่ึงการกําหนด
แผนพัฒนาประเทศทุกๆ ฉบับจะกําหนดเปาหมายตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแตละชวงเวลาภายใต
กระแสโลกาภิวัตน และเม่ือศึกษาแผนพัฒนาประเทศยอนหลังพบวา ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 กําหนด
ทิศทางการพัฒนาโดย ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาตามแนวพระราชดํารัส เศรษฐกิจพอเพียง  
เนนการพัฒนาแบบองครวมและเนนกระบวนการการมีสวนรวมของภาคีตางๆ และในแผนพัฒนาประเทศ
ฉบับท่ี 9 และ ฉบับท่ี 10 ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ และในชวงการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 11 ประเทศไทยไดประสบ
ปญหาตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็ว สงผลตอประชาชน
ในประเทศ ทําใหมีการระดมทรัพยากรแบบมีสวนรวมมาชวยในการวางแผนพัฒนาประเทศเพ่ือใหเทาทัน
และรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ, 2553, 
หนา 38) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานตางๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ, 2553, หนา 39) ทุกหนวยงานในภาครัฐจึงไดให
ความสําคัญในการนําแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มากําหนดเปนแผนพัฒนา
หนวยงานใหสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ซ่ึงหนวยงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาคน 
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาและบริหาร
การศึกษาแกประชาชนของชาติอยางตอเนื่อง ไดมีการออกกฎหมายฉบับแรกของประเทศเก่ียวกับการศึกษา 
คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 สวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรม
วิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการศึกษาของคนในชาติ ไดจัดทําแผน 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545–2559 ซ่ึงเปนแผนการศึกษาชาติระยะยาว 15 ป และเปนทิศทางใหกับ
หนวยงานในสังกัดตางๆ มีทิศทางในการกําหนดแนวทางหรือแผนงานการพัฒนาหนวยงานตามกฎหมาย
ท่ีกําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการอาชีวศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, หนา 26) ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพถือวาเปนกระบวนการสําคัญของการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีของประเทศใหไดมาตรฐานสากลเทียบเทาอารยประเทศสงผลใหประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเองได นอกจากนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา คือ
ไดมีการออกพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เพ่ือใหมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  
เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาท่ีดําเนินการอยางเปนเอกภาพมีการกระจายอํานาจสูระดับปฏิบัติ  
ในดานนโยบาย การบริหารจัดการ และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2551, หนา 3) 
ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต ซ่ึงจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา
มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาคนของประเทศ
มีคุณภาพสามารถนําความรูความสามารถมาชวยในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง  
 จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมา  พ.ศ. 2542-2551 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 24) ไดกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรู
ท่ีตองการปฏิรูปอยางเรงดวน ซ่ึงมีสวนท่ีเก่ียวของกับการอาชีวศึกษา คือ การกําหนดใหมีการวัดผล
ระดับชาติเม่ือผูเรียนสําเร็จการศึกษาแตละหลักสูตร พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาใหผลิตกําลังคน
ท่ีมีความรู ความสามารถท้ังเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีความรูและทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
เปนกําลังคนฐานความรู ชางเทคนิคท่ีมีฝมือ และนักเทคโนโลยีท่ีเชี่ยวชาญมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ลักษณะนิสัยการทํางานสอดคลองกับความตองการของผูใชการจัดการศึกษาและการเรียนรูเนนการปฏิบัติ
ในสัดสวนมากกวาทฤษฎีและการเรียนรูงานอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝกงาน
ใหมากข้ึนรวมท้ังสงเสริมการทํางานระหวางเรียน การพัฒนาระบบสะสมหนวยการเรียนทํานองเดียวกับ
ธนาคารหนวยกิต เพ่ือสงเสริมการเรียนควบคูกับการทํางาน พัฒนาระบบเตรียมความพรอม และการแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพตอยอดจากการศึกษาภาคบังคับ ใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
วิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพไดหากไมศึกษาตอ และเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัด และจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับตางๆ ใหมี
ความเชื่อมโยงกันเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน เนนการรวมมือกับ
สถานประกอบการ ภาคีเครือขายจากทุกภาคสวน และการเตรียมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจฐานขอมูล สังคมการเมือง และเทคโนโลยี
สูยุคแหงการสื่อสารไรพรหมแดน  
         จากการเปลี่ยนแปลงประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคการ
มีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ภายใตการปฏิบัติงานของครูผูสอน ซ่ึงไมใชเรื่องงายท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถนําพาองคการไปสู
ความสําเร็จไดอยางราบรื่น ถาปราศจากคุณลักษณะท่ีดีท่ีสงผลใหครูผูสอนหรือผูใตบังคับบัญชาเลื่อมใส 
ศรัทธา และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความเต็มใจ สมัครใจเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานและองคการ 
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ เลี้ยงถนอม (2553) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียน
เอกชนระดับอาชีวศึกษา พบวา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานความตองการความกาวหนาและ
เจริญเติบโต ดานความตองการมีความสัมพันธกันทางสังคม และดานความตองการอยูรอดหรือการดํารงชีวิต 
และงานวิจัยของ บุญธรรม  ไวยมิตรา  (2553, หนา 110) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครู 
ประกอบดวย ดานมนุษยสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน ดานความเปนประชาธิปไตย ดานการอุทิศตน
และเปนตัวอยางท่ีดีในการทํางาน ดานความเปนผูนําทางวิชาการ ดานวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค และ
ดานความรูความสามารถทางการบริหาร 
 นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะความเปนผูนําท่ีดี ดานรางกาย การมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ แตงกายสะอาด ถูกกาลเทศะ ดานบุคลิกภาพ การวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะมีความรับผิดชอบ 
มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย เปนตน ดานความรูความสามารถ 
ไดแก เปนผูมีความเฉลียวฉลาด เกงคน เกงงาน มีความสามารถในการจูงใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
ท่ีถูกตอง เปนตน ซ่ึงคุณลักษณะของผูบริหารท่ีดีมีผลตอความสามารถในการบริหารจัดการ  
เพราะผูใตบังคับบัญชายอมตองสังเกตและใหความสนใจตอลักษณะผูนําท่ีเปนท่ีชื่นชม ศรัทธา และเลื่อมใส
ตอผูนําในการปฏิบัติตามท่ีผูนําตองการ สอดคลองกับการศึกษาของจิราลักษณ ภูภัทรางค (2551, บทคัดยอ) 
ศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของผูบริหารและครู สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7 พบวา ผูบริหารสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา  มีคุณลักษณะผูนําในภาพรวม
อยูในระดับสูง  คือ คุณลักษณะผูนําวิชาชีพและคุณลักษณะผูนําดานการปฏิบัติตน  โดยคุณลักษณะ
ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางาน
อยางเปนระบบตามข้ันตอนมีการประเมินผลอยางครบวงจร  และคุณลักษณะผูนําดานการปฏิบัติตน  
เม่ือพิจารณาคุณลักษณะยอย ทุกคุณลักษณะมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับสูง โดยคุณลักษณะดานมนุษย
สัมพันธและการพัฒนาตนเองอยูเสมอมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการติดตอสื่อสาร 
 ความเปนผูนําท่ีดีก็จะสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา ในการนําพาองคกรสูเปาหมายท่ีตั้งไว ไดแก การผลิตนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลเหมาะสมกับสภาวการณและสิ่งแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของ นภัสวรรณ ผงทอง (2551, หนา 169) 
ไดศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาดานการดําเนินงานการจัดการศึกษา  
ตามความเห็นของผูบริหารครูและเจาหนาท่ีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี
มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ดานการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี ท่ีอยูในสถานศึกษาแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ดานการดําเนินงาน
การจัดการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภานั้นมีการดําเนินงานโดยมีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เปนหนวยงาน
รับผิดชอบตามท่ีคุรุสภามอบหมาย  มีอํานาจหนาท่ี ในกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ควบคุม ความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตาม
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มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ พักใชใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรของสถาบันตางๆ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  รับรองความรูและประสบการณทางวิชาชีพ  
และเปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา , 2551, 
หนา 59)  
        ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และในฐานะท่ีผูวิจัยศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา เพ่ือเปนขอมูลใหแกผูท่ีทําหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน นําขอคนพบไปปรับใช
หรือพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
หรือเปนขอมูลใหแกหนวยงานตนสังกัดเพ่ือนําไปปรับใชในการพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรกอนแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในอนาคต  
 

1.2 คําถามการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี้  
 1.2.1 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
อยูในระดับใด 
 1.2.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับใด 
 1.2.3 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา หรือไม 

  

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
 1.3.3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
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1.4 สมมติฐานการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้   
 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
                    1) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ของตามแนวคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill, 
1974, pp.74-75) ประกอบดวยองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก (1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
(2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล ( 3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ  
(4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ (5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (6) คุณลักษณะผูนํา
ดานสังคม  
                    2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาตามขอบังคับ
คุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ท่ีคุรุสภากําหนด (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2549, หนา 172-173) ประกอบดวยองคประกอบ 12 
องคประกอบ ไดแก  (1) การ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา  วิชาชีพครูอยูเสมอ  
(2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน (3) การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ (4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  (6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  
(7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ ผูเรียนไดอยางมีระบบ (8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน  (9) การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง สรางสรรค ( 10) การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน
อยางสรางสรรค (11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ในทุกสถานการณ 
           1.5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
             1) ประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาจากประชากรซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังหมด 7 แหง โดยจําแนก
เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 28 คน และครู จํานวน 390 คน รวมเปนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 418 คน 
  2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดจากการสุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการเทียบตารางสัดสวนของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan 1970, pp. 606-610) จํานวน 
209 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 14 คน และครู จํานวน 195 คน 
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 1.5.3 ขอบเขตดานตัวแปร  
 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปร
ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  1) ตัวแปรตน คือ คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยองคประกอบ 6 
องคประกอบ ไดแก  
   (1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ  
   (2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล  
   (3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ  
   (4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ  
   (5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน  
   (6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม  
  2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา ประกอบดวย 12 องคประกอบ ไดแก 
   (1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา วิชาชีพครูอยูเสมอ 
   (2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
   (3) การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
   (4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
   (5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
   (6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
   (7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ ผูเรียนไดอยางมีระบบ 
   (8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
   (9) การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค     
   (10) การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
   (11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
   (12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 1.5.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเรื่องของระยะเวลาสําหรับการศึกษาวิจัยเปน 2 ชวง ประกอบดวย 
  1) ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ป พ.ศ. 2556 
  2) ศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
ป พ.ศ. 2556–2557 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยตัวแปรตน คือ คุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของตามแนวคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill, 1974, pp. 74-75) และตัวแปรตาม
คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ตามขอบังคับคุรุสภา  
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ท่ีคุรุสภากําหนด (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หนา 172-173) 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 

1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ   
 พัฒนาวิชาชีพครู 

2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง  
    ผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
3. การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
4. การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิด 
    ผลจริง 
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี 
   ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล 
   ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
7. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ  
   ผูเรียนไดอยางมีระบบ 
8. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
9. การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง            
    สรางสรรค 
10. การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
11. การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 
     ในการพัฒนา 
12. การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู 
     ในทุกสถานการณ 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา 

 

1. คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
   (physical characteristics) 
2. คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลัง 
    สวนบุคคล (social background) 
3. คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและ 
    ความสามารถ (intelligence and  
     ability) 
4. คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ      
    (personality) 
5. คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ี  
   เก่ียวของกับงาน (task-related  
   characteristics) 
6. คุณลักษณะผูนําดานสังคม 
   (social characteristics) 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.7.1 คุณลักษณะผูนํา หมายถึง ลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู ประกอบดวย
คุณลักษณะตางๆ ดังนี้  
  1) ดานกายภาพ (physical characteristics) หมายถึง ลักษณะภายนอกท่ีทําใหผูอ่ืน
มองเห็น รับรูและประเมินลักษณะของบุคคลนั้นๆ ได 
  2) ดานภูมิหลังสวนบุคคล (social background) หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานของครูและ
ผูบริหาร ความเปนมาของแตละบุคคล  
  3) ดานสติปญญาและความสามารถ (intelligence and ability) หมายถึง การแสดงออกถึง
ความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
  4) ดานบุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมเชิงบวก
ของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  5) ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (task-related characteristics) หมายถึง พฤติกรรม 
การบริหารท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  6) ดานสังคม (social characteristics) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงออกถึง
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานรวมกันในสถานศึกษา 
 1.7.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา หมายถึง ระดับการปฏิบัติหรือการกระทําท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ  ของครูผูสอนหรือการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีคุรุสภากําหนด ประกอบดวยองคประกอบ 12 องคประกอบ  
ประกอบดวย 
  1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาหรือการไดรับการสงเสริมใหมีความรูหรือทักษะ
ดานวิชาการ 
  2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงความมุงม่ันและเนนประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 
  3) การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีมุงสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  4) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง  
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนถึงการพัฒนาหรือสงเสริมครูใหสามารถวางแผนการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดผลท่ีตั้งไว 
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  5) การพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาครูใหมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการเรียนรวมกับผูเรียน
เพ่ือใหเกิดความหลากหลายและเกิดการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน 
  6) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดผูเรียน หมายถึง  พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดความเหมาะสม
และพัฒนาการของผูเรียน 
  7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ  หมายถึง  พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกเก่ียวกับ การพัฒนาใหครูมีความรูความสามารถและทักษะในการเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงครูใหมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับความเปนครู 
  9) การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูผูสอน  ใหความรวมมือกับบุคลากรในสถานศึกษาในการ
วางแผนงาน กําหนดเปาหมายทิศทางองคการรวมกัน 
  10) ความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการใหความรวมมือของครูผูสอนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
  11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาครูผูสอนใหมีพฤติกรรมและความสนใจใหรูเก่ียวกับเหตุการณ  
ความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
  12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูผูสอนสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาตามความพรอมและศักยภาพของแตละบุคคล  
 1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแตละแหง ในตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.7.4 ครู หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.7.5 อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง ผูบริหาร ครู ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท้ัง 7 แหง 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้  
 1.8.1 เพ่ือเปนขอมูลใหแกผูท่ีทําหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน นําขอคนพบไปปรับใช
หรือพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 1.8.2 เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือนําไปปรับใชในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบุคลากรกอนตําแหนงใหดํารงตําแหนงผูบริหารหรือพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการบริหารงาน
ในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา
คนควารวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี ้
 2.1 ประวัติความเปนมาและการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.1.3 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
  2.1.4 อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.2 หลักการ แนวคิด เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
  2.2.1 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
  2.2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครู 
  2.2.3 ความสําคัญของการปฏิบัติงานของครู 
  2.2.4 การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
  2.2.5 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา 
  2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะผูนํา 
  2.3.2 ความสําคัญของคุณลักษณะผูนํา 
  2.3.3 ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5 สรปุกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 ประวัติความเปนมาและการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพไดมีมาตั้งแตยุคสมัยท่ีประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตถกรรมมากข้ึน
นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม การอาชีวศึกษาเริ่มอยางเปนระบบเม่ือไดรับการบรรจุในโครงการศึกษา
พ.ศ. 2441 เปนการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงหมายถึงการเรียนวิชาชีพเฉพาะเพ่ือใหเกิดความชํานาญ  โดยในป
พ.ศ. 2442 การจัดการศึกษาไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ โรงเรียนสามัญศึกษาสอนวิชาสามัญและโรงเรียน
วิสามัญศึกษาสอนวิชาเพ่ือออกไปประกอบอาชีพ เชน แพทย ผดุงครรภ ภาษาอังกฤษพาณิชยการ คร ู
เปนตน ในป พ.ศ. 2443 ไดจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแหงแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ีวัดมหาพฤฒาราม
และวัดราชบูรณะ  ป พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพาะชาง  และป พ.ศ. 2460 จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
ประถมกสิกรรมโดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้ (ทรงสวัสดิ ์ทิพยคงคาและคณะ, 2546, หนา 29) 
 แผนการศึกษาแหงชาติไดมีผลตอการกําหนดการศึกษาอาชีพใหชัดเจนยิ่งข้ึนโดยในแผนการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2475 ไดกําหนดวาวิสามัญศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจัดใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ 
เชน กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม  เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรูสําหรับประกอบการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมตาง ๆและในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2479 ไดปรากฏคําวา “อาชีวศึกษา” เปนครั้งแรก
ในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบงออกเปน 3 ชั้นคือ อาชีวศึกษาชั้นตน กลาง และสูง รับนักเรียน
จากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับ 
 ตอมาในป พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) ใหจัดตั้งกรมใหมข้ึน 2 กรม คือ 
              1) กรมสามัญศึกษา มีหนาท่ีจัดการศึกษาสายสามัญ 
              2) กรมวิชาการ มีหนาท่ีจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยแบงออกเปน 4 กอง คือ สํานักงาน
เลขานุการกรม  กองตํารา  กองสอบไล  และกองอาชีวศึกษา  โดยกองอาชีวศึกษามีหนาท่ีเก่ียวกับ
การจัดโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 การอาชีวศึกษาไดพัฒนาและขยายตัวกวางขวางข้ึน มีการผลิตบุคลากรครูอาชีวศึกษาและจัดตั้ง
โรงเรียนอาชีวศึกษาข้ึนหลายประเภท เชน โรงเรียนชางกล โรงเรียนชางสตรี โรงเรียนชางไม โรงเรียน
ชางทอผา โรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนมัธยมพาณิชยการ เปนตน กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณา
และเห็นสมควรใหกรมวิชาการควรทําหนาท่ีเฉพาะของการจัดการอาชีวศึกษา  ดังนั้น กรมอาชีวศึกษา
จึงไดถูกกําหนดและจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2484 โดยแบงสวนราชการออกเปน 
2 กอง 1 สํานัก คือ 
  1) สํานักเลขานุการ 
  2) กองโรงเรียน ทําหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  3) กองวิชาการ ทําหนาท่ีเก่ียวกับหลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไลและการออก
ประกาศนียบัตร 
 ชวงระหวางมหาสงครามเอเชียบูรพา การอาชีวศึกษาไดรับผลกระทบจากภัยสงครามกอใหเกิด
การขาดแคลนอุปกรณการสอนนักเรียนตองหลบภัย จํานวนครูและนักเรียนนอยลงจนกระท่ังภาวะสงคราม
สงบลง รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยในแผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2494 การอาชีวศึกษา
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ไดถูกแบงออกเปน 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง 
โดยในแตละระดับกําหนดเวลาเรียนไมเกิน 3 ป 
 ป พ.ศ. 2495 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษาแบงสวนราชการ
ออกเปน 7 กองคือ 
  1) สํานักงานเลขานุการกรม 
  2) กองโรงเรียนการชาง 
  3) กองโรงเรียนพาณิชยและอุตสาหกรรม 
  4) กองโรงเรียนเกษตรกรรม 
  5) กองวิทยาลัยเทคนิค 
  6) กองสงเสริมอาชีพ 
  7) กองออกแบบและกอสราง 
 นอกจากนี้  ในป  พ.ศ. ดังกลาวไดริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก  4 แหงท่ัวประเทศ  คือ
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ  (2495) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต -สงขลา  (2497) วิทยาลัยเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ-เชียงใหม (2500) ตั้งแต
ป พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาไดถูกพัฒนาข้ึนเปนลําดับ โดยโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนปลายหลายแหง ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงและโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง
เฉพาะวิชาอีกหลายแหง ไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือรับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญเขาศึกษาตอ 
 ป พ.ศ. 2501 กรมอาชีวศึกษาไดรับความชวยเหลือจากองคการ SEATO โดยมหาวิทยาลัยฮาวาย
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการฝกชางฝมือ และฝกอบรมครูวิชาชางกอสรางชางยนต ชางไฟฟา 
ชางวิทย ุและชางเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรียนการชาง 18 แหง เขารวมโครงการในระยะแรกของแผนการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2503 จํานวนนักเรียนอาชีวศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี  1-3 มีจํานวนลดลง  
แตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี 4 จํานวนนักเรียนในประเภทชางอุตสาหกรรมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
จนกระท่ังตองเปดการเรียนการสอนใน 2 ผลัด ป พ.ศ. 2508 กรมอาชีวศึกษา ไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันในการกอตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแกนป 2509 ไดรับความชวยเหลือจาก
องคการยูนเิซฟในการปรับปรุงโรงเรียนการชางสตรี จํานวน 35 แหง ท้ังในดานหลักสูตรการเรียนการสอน
และครุภัณฑ ป พ.ศ. 2502 กรมอาชีวศึกษาไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
ในการกอตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือและตอมาในป พ.ศ. 2506 เปลี่ยนสถานสภาพเปนวิทยาลัยเทคนิค
พระนครเหนือ เนื่องจากขยายการจัดการศึกษาในระดับชางเทคนิคเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะใน ป พ.ศ. 2510 
กรมอาชีวศึกษา ไดมีหนวยงานโครงการเงินกูธนาคารโลกเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาหนาท่ีประสานงานระหวาง
โรงเรียนในโครงการประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมรวม  25 แหง กับกรมอาชีวศึกษา
และกระทรวงศึกษาการ และป พ.ศ. 2512 ไดรับความชวยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจัดตั้งโรงเรียน
เทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ีสถานศึกษาหลายแหงไดรับการพัฒนาและเปดสอนจนถึงระดับ ปวส. โดยในป 
พ.ศ. 2512 ไดรับการยกฐานะจากโรงเรียนเปนวิทยาลัย ซ่ึงแหงแรก คือ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร จนถึง
ป พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลัยอยูในสังกัด จํานวน 90 แหง ในจํานวนสถานศึกษาท้ังสิ้น 159 แหง 
ป พ.ศ. 2513 รวมโรงเรียนการชางสตรีและโรงเรียนการชาง  4 จังหวัด คือ อางทอง ราชบุรี บุรีรัมย 
และพัทลุง พ.ศ. 2514 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา โดยรวมวิทยาลัยเทคนิค
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ธนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  วิทยาลัยโทรคมนาคม  และวิทยาลัยชางกอสราง  ในสังกัด
กรมอาชีวศึกษาไปรวมเปนสถาบัน  และเปดสอนถึงระดับปริญญาตรีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  217 
พ.ศ. 2515 ใหโอนโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 36 แหง ของกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกรมสามัญศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาจะดําเนินจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพโดยมีหนวยงาน
ระดับกองซ่ึงทําหนาท่ีการกํากับดูแล ประกอบดวยกองวิทยาลัย เทคนิค รับผิดชอบวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
เทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมการตอเรือ กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา รับผิดชอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย
พาณิชยกรรม วิทยาศิลปหัตถกรรมและวิทยาลัยบริหารธุรกิจ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม ดูแลวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลย ีศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรและวิทยาลัยประมง กองการศึกษาอาชีพ  ดูแลวิทยาลัย
สารพัดชางและวิทยาลัยการอาชีพ 
 สถานศึกษาแบงการบริหารเปน 4 ฝาย คือ ฝายสงเสริมการศึกษา ฝายวิชาการ ฝายวางแผน
และพัฒนา และฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา ยกเวนสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม แบงเปน 
4 ฝาย คือ ฝายบริการศึกษา ฝายจัดการศึกษา ฝายวางแผนและพัฒนาการศึกษาและฝายธุรกิจศึกษา  
ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษาป พ.ศ. 2529 และเพ่ิมเติมป พ.ศ. 2535 
 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 172 พ.ศ. 2515 ไดแบงสวนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ออกเปน 
9 กอง (ทรงสวัสดิ ์ทิพยคงคาและคณะ, 2546, หนา 29) คือ 
  1) สํานักงานเลขานุการกรม 
  2) กองแผนงาน 
  3) กองคลัง 
  4) กองการเจาหนาท่ี 
  5) กองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
  6) กองวิทยาลัยเทคนิค 
  7) กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
  8) กองออกแบบและกอสราง 
  9) หนวยศึกษานิเทศก 
 ป พ.ศ. 2524 ไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 ป พ.ศ. 2527 
ไดประกาศใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2527 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) พ.ศ. 2527 ป พ.ศ. 2528 สงเสริมแนวคิด “การอาชีวศึกษา” ครบวงจรและไดมีการจัดตั้ง 
“สํานักงานโครงการพิเศษ ” เปนหนวยงานภายในมีหนาท่ีประสานงานกับสํานักงานโครงการพิเศษ
ของกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในงานท่ีเก่ียวกับความม่ันคงและงานพัฒนาชนบท ป พ.ศ. 2530 
ไดมีการจัดตั้ง  “วิทยาลัยการอาชีพ ” ในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร  และแมฮองสอน  โดยมีเปาหมาย
ท่ีจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตร ท้ังในและนอกระบบ ป พ.ศ. 2531 รับความชวยเหลือ
จากเยอรมันเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคี และป 2532-2533 UNDP ใหความชวยเหลือจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาครูอาชีวศึกษา 
 ป พ.ศ. 2533 รัฐบาลเดนมารกไดใหความชวยเหลือเงินกูยืมเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรตลอดจน
ประเทศอ่ืนๆ  ในแถบทวียุโรป  เชน  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี  ออสเตรีย  อังกฤษและอิตาลี  
ในการชวยเหลือสถานศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรม นอกจากนี้หนวยงานหรือองคกรอ่ืนในตางประเทศ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

14 
 

ท่ีไดใหความชวยเหลือ เชน the united nation development programme (UNDP), intonation labour 
organization (ILO), UNESCO เปนตน รวมถึงการไดรับความชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุน 
แคนาดา องคกร CIDA และการไดรับอาสาสมัครจากชาวออสเตรเลีย เยอรมันน ีญี่ปุน และอังกฤษ ในการ
ใหความรวมมือตาง  ๆเพ่ือการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานอาชีวศึกษา และในป 2533 
ไดประกาศใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)ในชวงนี้มีผูสนใจเรียนอาชีวศึกษามาก 
จึงจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ิม  20 แหงในชวง  ป พ.ศ. 2533-2535 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2535 ไดถูกประกาศและกําหนดใชจนถึงปจจุบัน  
แบงสวนราชการออกเปน 11 หนวยงาน โดยเพ่ิมสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปนหนวยงานอิสระระดับกอง 
 ป พ.ศ. 2535-2539 ไดมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 93 แหง เฉพาะโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอ 60 แหง วิทยาลัยสารพัดชาง 25 แหง และวิทยาลัยเทคนิคอีก 8 แหง 
มีวัตถุประสงคเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสูทองถ่ินและ สนับสนนุการพัฒนาชนบท 
 ป พ.ศ. 2536-2543 ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน เพ่ือพัฒนาการผลิตกําลังคน สาขาวิชา
แมคคาทรอนิกสท่ีวิทยาลัยชางกลปทุมวัน ป 2537 มีโครงการเงินกูจากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
โพนทะเลแหงญี่ปุน (overseas economic cooperation fund, JAPAN) โดยไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ 
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2537 เพ่ือพัฒนาเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรในสถานศึกษา 20 แหง และในป 
พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาไดพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอาชีวศึกษาและการจัด 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทางไกลท่ีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
          นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2537-2539 ไดรับความชวยเหลือรัฐบาลเบลเยี่ยม พัฒนาการผลิตกําลังคน
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตและการพัฒนาสื่อการสอนป พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษาไดรับความสนใจอยางมาก
โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 70 แหง วิทยาลัยเทคนิค 19 แหง และวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเท่ียว  2 แหง และไดมีพระราชกฤษฎีกา  แบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบับท่ี 2) กําหนดใหสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปนสวนราชการของกรมอาชีวศึกษา 
และกําหนดอํานาจหนาท่ีใหกรมอาชีวศึกษา  จัดและสงเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี  
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีอํานาจจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเทา 
ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) และปริญญาตร ีในการเปดสอนเปนไปตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 
 ป พ.ศ. 2542 ไดรับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมารกเพ่ือพัฒนาอาชีวเกษตรตามโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบโครงสรางสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ ปฏิบัต ิ
และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหแก นักเรียน นักศึกษา ในการผลิต
สินคาเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการขยายผลใหแกเกษตรกรทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร  การพัฒนาอาชีวศึกษาไดพัฒนาเปนลําดับ  โดยพิจารณาถึงระบบ
การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การเทียบโอนหนวยกิตสะสม  
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนและการพัฒนาบุคลากร คร ูอาจารยอาชีวศึกษา ตลอดจน
การสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนรวมถึงความรวมมือกับตางประเทศ 
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 ป พ.ศ. 2546 การปรับโครงสรางกระทรวง เปนจากกรมอาชีวศึกษา เปนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 ป พ.ศ. 2551 ตราพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
 ป พ.ศ. 2555 ตั้งวิทยาลัยใหม 5 แหง เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย 10 แหง  
 2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดบริหารและจัดการอาชีวศึกษา  โดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2541 
ซ่ึงไดแบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษาออกเปน 11 หนวยงาน และกําหนดอํานาจหนาท่ีในมาตรา 3 ดังนี ้
   (1) จัดและสงเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ 
   (2) ปฏิบัติราชการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด เปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  2) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบับท่ี 2) 
ซ่ึงไดกําหนดใหยกเลิกความตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2535 
และไดกําหนดอํานาจหนาท่ีใหกรมอาชีวศึกษา  จัดและสงเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี  
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ 
  3) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
พ.ศ. 2541 นั้น กฎหมายกําหนดใหกรมอาชีวศึกษามีหนาท่ีในการจัด  และสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ
ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ โดยแบงสวนราชการ
กรมอาชีวศึกษา ดังนี ้
   (1) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรมและราชการ
ท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ีดังกลาวรวมถึงการปฏิบัติ 
งานสารบรรณ การดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและเลขานุการกรมการประชาสัมพันธ การปฏิบัติ
ราชการของกรม  รวมท้ังเผยแพรกิจกรรมความกาวหนาและผลงานของกรม  การดําเนินการเก่ียวกับ
การทะเบียนเอกสารหลักฐานการศึกษาของกรมและการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืน  ๆ
   (2) กองคลัง มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญช ีการพัสด ุอาคาร 
สถานท่ี ยานพาหนะ และการงบประมาณ  เวนแตการงบประมาณประจําปและการปฏิบัติงานรวมกับ  
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (3) กองการเจาหนาท่ี  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
ของกรมดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรม สัญญา และงานคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (4) กองบริการเครื่องจักรกล  มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการผลิต  ซอมบํารุงรักษา  
ประสานงานการจัดซ้ือจัดหา และใหคําแนะนําเก่ียวกับเครื่องมือเครื่องจักรกลของกรมรวมถึงการปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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   (5) กองแผนงาน มีอํานาจหนาท่ีเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนด
นโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพ จัดทําแผนงาน หรือโครงการของกรม พิจารณาจัดทําวิเคราะห
แผนงานและโครงการต้ังงบประมาณประจําปของหนวยงานในสังกัด จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงาน
ของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวงรวมท้ังจัดทําการสํารวจ  การเก็บ  
การใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศ
เก่ียวกับความรวมมือ และปฏิบัติงานอ่ืนรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (6) กองวิทยาลัยเกษตรกรรม มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานวิชาชีพประเภทเกษตร รวมท้ังปฏิบัติงานหรือรวมมือกับ หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (7) กองวิทยาลัยเทคนิค มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม  และปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (8) กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม ดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสารพัดชาง  และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (9) กองออกแบบและกอสราง  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดการ
งานกอสรางของกรมหรือตามท่ีกระทรวงมอบหมาย  รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (10) สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรม 
และพัฒนาครูอาชีวศึกษา รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   (11) หนวยศึกษานิเทศก  มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาและเผยแพรงานวิชาการ และการปฏิบัติงานอ่ืนรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
    (12) หนวยตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการเงินการคลัง การจัดทําบัญชี
ประสานการติดตามผลการใชจายเงิน และรายงานเผยแพรผลการตรวจสวนราชการท่ีกรมอาชีวศึกษา
ไดจัดตั้งข้ึนเปนการภายใน เพ่ือการบริหารนั้นมี 6 หนวยงาน 
     ก. สํานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ข. กองการศึกษาอาชีพ 
     ค. สํานักงานกิจการพิเศษ 
     ง. สํานักงานตรวจราชการกรม 
     จ. สํานักงาน กรอ.พอ. 
     ฉ. สํานักงานโครงการเงินกูกองทุนความรวมมือเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุน 
 กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กองวิทยาลัยเทคนิค กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา และกองการศึกษาอาชีพ 
เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตการควบคุมดูแล สําหรับกองอ่ืนเปนกองสนับสนุน
การดําเนินงาน สถานศึกษาทุกแหงข้ึนกับการบริหารจัดการของสวนกลาง 
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            สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาจะดําเนินจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
โดยมีหนวยงานระดับกองซ่ึงทําหนาท่ีการกํากับ  ดูแล ประกอบดวย  กองวิทยาลัยเทคนิค  รับผิดชอบ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการตอเรือ กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา รับผิดชอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพาณิชยกรรม วิทยาศิลปหัตถกรรมและวิทยาลัยบริหารธุรกิจ กองวิทยาลัย
เกษตรกรรมดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรและวิทยาลยัประมง  
กองการศึกษาอาชีพดูแลวิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัยการอาชีพสถานศึกษาแบงการบริหารเปน 4 ฝาย 
คือ ฝายสงเสริมการศึกษา ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและพัฒนา และฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา ยกเวน
สถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  แบงเปน  4 ฝาย คือฝายบริการศึกษา  ฝายจัดการศึกษา  
ฝายวางแผนและพัฒนาการศึกษาและฝายธุรกิจศึกษาตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
สถานศึกษา ป พ.ศ. 2529 และเพ่ิมเติม ป พ.ศ. 2535 
 2.1.3 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2551 เปนปท่ี 63 ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาพระราชบัญญัตินี้
มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 
และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาต ิดังตอไปนี ้
             หมวด 1 บทท่ัวไป 
             มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนา
กําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลย ีรวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากล
และภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
นําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 
             มาตรา 7 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดไดในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และสถาบันตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
             มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 
ใหจัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังตอไปนี ้
  1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาจกําหนดหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือความรู  หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ  ซ่ึงจัดข้ึน
เปนโครงการหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะได 
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 หมวด 3 สถาบันการอาชีวศึกษา 
 สวนท่ี 1 การจัดตั้ง 
 มาตรา  2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเปนสถาบันไดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันใหกระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสาน
ความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ถามีความเหมาะสมหรือมีความจําเปนจะแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สวนหนึ่งสวนใดมารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแหงหนึ่งเพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันก็ได 
 สวนท่ี 2 การดําเนินการ 
 มาตรา 18 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัย สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาการแบงสวนราชการภายในสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน วิทยาลัย สํานัก 
ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย ใหทําเปนขอบังคับของสถาบัน 
 2.1.4 อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 วิสัยทัศนของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  สนองความตองการ
ของชุมชนและตลาดแรงงาน เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนครูมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
และเปนครูมืออาชีพ 
   กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอสูการเปนครูมืออาชีพ 
  1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเสริมสรางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  2) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 
  3) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาองคกร (OD)  
  4) โครงการธนาคารครูภูมิปญญาวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  5) โครงการวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  6) โครงการโสรจสรงผจงกราบ ศิโรราบคณาจารย 
  7) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสรางความสัมพันธในสํานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กลยุทธท่ี 1.2 มุงเนนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
  1) โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและหรือเลื่อน
วิทยฐานะใหสูงข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ใหสวยงามและทันสมัยเอ้ือตอการจัด  
การเรียนรู 
 กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ใหสวยงามและทันสมัยเอ้ือตอการจัด  
การเรียนรู 
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 กลยุทธท่ี 2.2  พัฒนาอาคารสถานท่ีปรับแตงภูมิทัศน ใหสวยงาม นําไปสูการเปนแหลงเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม 
  1) โครงการจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับผูเรียนและตรงความ
ตองการของสถานประกอบการ 
 กลยุทธท่ี 3.1  จัดกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับผูเรียนและตรงควา ม
ตองการของสถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธท่ี 4.1  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  1) โครงการเสริมสรางภาวะผูนําและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธท่ี 5.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจท่ี 2 จัดการศึกษาดานวิชาชีพใหไดมาตรฐานและสูความเปนอาเซียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธท่ี 2.1  สงเสริมการจัดการเรียน การสอน ใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  1) โครงการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรูอาชีวศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
  2) โครงการเตรียมความพรอมเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ 
  3) โครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กลยุทธท่ี 2.2  สงเสริมใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1) โครงการแปดริ้วเกมส 
  2) โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท 
  3) โครงการอาชีวะรวมขับข่ีปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
  4) โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจประชาธิปไตย 
 กลยุทธท่ี 2.3  พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน 
 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาการจัดการฝกอบรมวิชาชีพสนองความตองการของชุมชนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาศูนยกําลังคนระดับสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1.2  สงเสริมการเรียนโดยระบบความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ  
  1) โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาชีพฐาน
สมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ และการใชทรัพยากรรวมกัน 
           กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาระบบความรวมมือและเครือขาย การผลิตและพัฒนากําลังคน 
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  ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการวิชาการและวิชาชีพสูชุมชน 
  กลยุทธท่ี 2.1 สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและ
หนวยงานตางๆ 
  1) โครงการฝกอบรมวิชาชีพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (fix it center) จังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือยกระดับคุณภาพสังคม 
  2) โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
 กลยุทธท่ี 2.2  เรงรัดพัฒนาคุณภาพและฐานสมรรถนะผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง  มีความสุข
ในการเรียนและการทํางาน 
 กลยุทธท่ี 2.3  สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
 พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารการจัดการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 บริการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาระบบการใหบริการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ 
 กลยุทธท่ี 1.3  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   1) โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กลยุทธท่ี 1.4  พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
 พันธกิจท่ี 5 สรางภาพลักษณ คานิยมและการยอมรับการเรียนอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางภาพลักษณท่ีดีตอการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1.1  สรางภาพลักษณท่ีดีตอการอาชีวศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบแผนงบประมาณ การเงิน การบญัชีและพัสดุ 
 พันธกิจท่ี 6 พัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐใหมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถายทอดองความรูและเทคโนโลยี 
 กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาการเรียนการสอนดวยวิจัยในชั้นเรียน 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสายอาชีวศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1.2  ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐสูชุมชน 
  1) โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
 กลยุทธท่ี 1.3  สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจดัการและการเรยีนการสอน 
 กลยุทธท่ี 1.4  เผยแพรองคความรูสูชุมชนและสังคม 
 กลยุทธท่ี 1.5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตรและสาขา
วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 พันธกิจท่ี 7 เปนผูนําในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค
และเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 เปนผูนําในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค
และเทคโนโลยี 
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 อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบดวย 7 สถานศึกษา ดังนี้ 
 1) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 2) วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 
 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 4) วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 
 5) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง)   
 6) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  
 7) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 

2.2 หลักการ แนวคิด เกีย่วกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
 
 จากการคนควาเอกสาร แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู อธิบายเปนประเด็น
ตางๆ ไดดังนี ้
 2.2.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล   
 ประสิทธิผล (effectiveness) มีผูใหคํานิยามไวความหมายแตกตางกันไ ปข้ึนอยูกับลักษณะ
ขององคการและมุมมองของนักวิชาการสาขาตางๆ ประสิทธิผลในเชิงการบริหารการศึกษา ดังนั้นประสิทธิผล
จึงมีความหมายดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี (2547, หนา 31) ใหความหมายของประสิทธิผลไววา คือ การดําเนินงานไดผล
ตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
 ธงชัย สันติวงษ (2541, หนา 9-10) กลาววา ผูบริหารตางก็มุงพยายามสรางผลสําเร็จในการจัดการ
ใหเกิดข้ึน 2 ทาง คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเปนเครื่องมือใชวัดความสําเร็จของกิจการ สําหรับคําวา
ประสิทธิภาพ คือ การสามารถสรางผลสําเร็จออกมาโดยท่ีไดผลงานท่ีมีคุณคาสูงกว าทรัพยากรท่ีใชไป 
หรือพูดงาย  ๆคือ การวัดอัตราสวนของรายไดตอรายจายนั่นเอง แตคําวาประสิทธิผล คือ เปนเพียงการวัด
วากิจการสามารถทําไดสําเร็จผลตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือเปลาแตจะไมมีการสนใจคิดเปรียบเทียบ
กับทรัพยากรท่ีไดใชไป วาไดใชไปมากนอยเพียงใด 
 ธร สุนทรยุทธ (ม.ป.ป., หนา 34; อางถึงใน สมหมาย นาควิเชียร , 2548, หนา 21) กลาววา
ประสิทธิผลเปนการทํางานท่ีบรรลุเปาหมายท่ีวางไวและถือวาไดรับประโยชนสูงสุด ท้ังนี้จะตองใชทรัพยากร
นอยท่ีสุด 
 เปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536, หนา 9; อางถึงใน เยาวดี จุฑาพรรณชาติ, 2549, หนา 29) กลาววา
ประสิทธิผล  คือ ผลงานของกลุมซ่ึงเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไว  ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน  
คือ ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารงานเพ่ือโนมนาว
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 
 เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 44) กลาวถึงคําวาประสิทธิผล วาคําท้ังสองคํามีความหมาย
ใกลเคียงกันมาก กลาวคือ ประสิทธิภาพเปนการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยยึดหลักการประหยัด



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

22 
 

ทรัพยากร สําหรับประสิทธิผลคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคเชนกัน แตการปฏิบัติอาจจะไม
ประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพก็ได เพราะยึดเปาหมายของงานเปนหลัก 
           วัฒนา สูตรสุวรรณ (2521, หนา 596; อางถึงใน เยาวดี จุฑาพรรณชาติ, 2549, หนา 29) ไดให
คําจํากัดความและความหมายของประสิทธิผล (effectiveness) วาเปนเรื่องเก่ียวกับผลท่ีไดรับหรือผลสําเร็จ
ของงาน 
            ฟดเลอร (Fiedler, 1967, p. 9) กลาววา ประสิทธิผลคือการท่ีกลุมสามารถทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคได ซ่ึงถือวาเปนประสิทธิผลของกลุม 
 ไพรซ (Price, 1968, p. 1) กลาววา ประสิทธิผล คือการท่ีผูนําไดใชความสามารถในการดําเนินการ
ใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 สเตียรส (Steers, 1977, p. 55) กลาววาประสิทธิผล คือ การท่ีผูนําไดใชความสามารถในการ
แยกแยะการบริหารและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 กมลวรรณ ชัยวานิชศิร ิ(2536, หนา 32-33; อางถึงใน เยาวดี จุฑาพรรณชาติ, 2549, หนา 30) 
ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา  ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่งแตประสิทธิผลของโรงเรียน  
หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอก รวมท้ัง
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมองประสิทธิผล
ท้ังระบบ 
 เจิดหลา สุนทรวิภาค (2534, หนา 64; อางถึงใน เยาวดี จุฑาพรรณชาติ, 2549, หนา 29) ไดให
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของกลุมและของภาควิชาวา หมายถึง ความสามารถของอาจารยในภาควิชา
ในการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานท่ีวางไว ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมการวางคนในการทํางาน 
และบรรยากาศการทํางานในกลุมท่ีเอ้ือตอการบรรลุเปาหมาย 
 ณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 35) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท่ีมี
ความสามารถในการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
กับสภาวการณและสิ่งแวดลอมบูรณาการผสมผสาน คงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจ และผลสําเร็จ
ของการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก และรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 
 เนียม ผะกาแกว ( 2554, หนา 35) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางครบถวนสมบูรณโดยการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุดสงผลใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ 
 นอมจิตร แกวประทีป (2554, หนา 53) กลาววา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือความพึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคขององคการ  
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สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา พิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนพอใจในการทํางาน 
 วัชราภรณ ศรีเมืองชาง (2552, หนา 25) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จ
ของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม
อยูในระดับสูง สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจนทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วิโรจน สารรัตนะ (2548, หนา 81) ไดกลาวถึงโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล (effective school) 
หรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (school effectiveness)  สรุปความไดวา นักวิชาการตางประเทศหลายทาน
ไมไดใหความหมายหรือนิยามของท้ังสองคํานี้ไวชัดเจนนัก เพราะเปนเรื่องท่ีอาจจะมีการอภิปรายหรือถกเถียงกัน
ไดไมรูจบเพราะข้ึนอยูกับมุมมองของผูปกครอง โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล อาจหมายถึงบุตรหลานของเขา
มีความสุขหรือไม ไดคะแนนดีหรือไม โรงเรียนดีหรือไม ครูเอาใจใสตอนักเรียนดีหรือไม เปนตน สวนในทัศนะ
ของครูอาจมองวานักเรียนไดเรียนรูหรือไม คณะครูเอาใจใสตอเด็กและมีความผูกพันกับภารกิจและหนาท่ี
ดีหรือไม ผูบริหารสนับสนุนดีหรือไม 
 ฮอย และมิเกล (Hoy and Miskel, 1991, p.  373) ไดใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน
หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  สามารถพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก  สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมท่ีถูกบีบบังคับไดและรวมท้ังสามารถแกปญหา
ภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 
 มอทท (Mott, 1972, p. 398) กลาวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนความสามารถในการผลิต 
(productivity) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) และความสามารถในการยืดหยุน (flexibility) 
 ติน ปรัชญพฤทธิ ์(2536, หนา 130; อางถึงใน สมหมาย นาควิเชียร, 2548, หนา 21) กลาววา
ประสิทธิผลขององคการ  หมายถึงระดับท่ีคนงานสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
 ภรณี กีรติบุตร (2529, หนา 2; อางถึงใน เยาวดี จุฑาพรรณชาติ, 2549, หนา 29) ไดใหความหมาย 
ประสิทธิผลองคการไวหลายทัศนะข้ึนอยูกับลักษณะขององคการ กรอบทฤษฎีท่ีใชอางอิงและแนวทาง
ท่ีมุงศึกษาวิจัย แตสวนใหญแลวจะมุงท่ีผลสําเร็จของงาน หรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย
ขององคการ (goals attainment) และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร (quality of work life) 
 ภารด ีอนันตนาวี (2551, หนา 204) ใหความหมายประสิทธิผลองคการ หมายถึง การท่ีองคการได
ดําเนินงานใด  ๆโดยการใชทรัพยากรตาง ๆจนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆ ท่ีองคการตั้งไว 
 สมใจ ลักษณะ (2542, หนา 6) ไดกลาวถึงประสิทธิผลขององคการไววา ประสิทธิผลขององคการ
จะอธิบายถึงเกณฑของความมีประสิทธิผลขององคการวาประกอบไปดวยตัวบงชี้ 5 ตัว คือ 
  1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษามีประสิทธิผล ถาสถานศึกษาสามารถผลิต
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ ท้ังทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณธรรม หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ไดตรงกับความตองการของสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีประสิทธิผล 
  2) ดานประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีประสิทธิผล  ถาอัตราสวนระหวางทรัพยากรท่ีใช
กับผลผลิต มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใชปจจัยทรัพยากรไดคุมคา 
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  3) ดานความพึงพอใจ สถานศึกษามีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
นํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในสถานศึกษาและมีความ
พึงพอใจตอสถานศึกษา 
  4) ดานการปรับเปลี่ยน  สถานศึกษามีประสิทธิผลถาสถานศึกษามีกลไกท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา 
  5) ดานการพัฒนา สถานศึกษามีประสิทธิผลถาสถานศึกษาสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพ
และวิสัยทัศนของสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
 แฮนแมน  และฟรีแมน  (Hanman and Freeman, 1977, p. 109) ไดใหความหมาย
ของประสิทธิผลองคการ  วาหมายถึง  การท่ีองคการสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคขององคการท่ีกําหนดไว 
 ฮาล (Hall, 1991, p. 249) ไดใหความหมายประสิทธิผลขององคการไววาเปนความสามารถ
ขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพ่ือใหไดทรัพยากรท่ีหาไดยากและมีคุณคา
ท่ีจะนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินการขององคการ 
 เพนนิ่งส และกูดเมน (Penning and Goodmen, 1977, p. 160) กลาววา องคการจะมี
ประสิทธิผลตอเม่ือองคการสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของจนไดผลเปนท่ีนาพอใจและผลลัพธ 
(results) ขององคการใกลเคียงกับเปาหมายขององคการหรือสูงกวา 
 ไชน (Schein, 1973, p. 118) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง สมรรถภาพ (capacity) 
ขององคการในการท่ีจะอยูรอด (survive) การปรับตัว (adapt) การดํารงสภาพ (maintain) การเจริญเติบโต 
(growth) ไมวาองคการจะมีหนาท่ีใดจะตองกระทําใหลุลวงไป 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ไดผล
ตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวเปนหลัก โดยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแนวคิดเก่ียวกับ
การประเมินประสิทธิผล 
 การประเมินประสิทธิผลโดยท่ัวไปเปนการวัดเพ่ือดูความแตกตางระหวางความคาดหวังและผล
การปฏิบัติงานถามีความแตกตางกันนอยก็จะมีประสิทธิผลมากแตถามีความแตกตางกันมากจะมี
ประสิทธิผลนอยหรืออาจจะดูจากความสอดคลองระหวางผลผลิต ( outputs) กับเปาหมายท่ีไดระบุไว  
สิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหมีการประเมินประสิทธิผลขององคการหรือโรงเรียน ก็เพ่ือดูระดับประสิทธิผลและนําผล
ท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุงงาน ใหมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและเปนขอมูลในการบริหารของ ผูบริหาร
เพ่ือทราบวางานนั้นบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 
 ก๊ิบสัน, จอน, และเจมส (Gibson, John & James, 1979, p. 27) ไดทําการศึกษาและกําหนด
เกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ คือ ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจ ความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาและการอยูรอด 
           ฮอล และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384-397) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล
ขององคการโดยพิจารณาจาก 1) ความสามารถในการปรบัเปลี่ยน 2) การบรรลุเปาหมาย 3) ความพึงพอใจ
ในการทํางาน และ 4) ความสนใจในชีวิตและไดพัฒนาชุดของเกณฑประเมินเพ่ือใหมองเห็นถึง
ความมีประสิทธิผลขององคการ โดยเกณฑการประเมินนั้นไดคํานึงถึงหลักความสําคัญสามประการ  
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คือ ประการแรก หลักการเรื่องเวลา (time) ซ่ึงเห็นวาควรใหมีการประเมินความมีประสิทธิผลขององคการ
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ประการท่ีสอง หลักการเรื่องความพหุขององคประกอบในการประเมิน (plural 
constituencies) โดยประเมินความมีประสิทธิผลนั้น ใหประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีหลากหลาย
และประการสุดทายหลักการเรื่องความเปนพหุเกณฑ ( plural criteria) เกณฑในการประเมิน
ความมีประสิทธิผลขององคการนั้น ตองคํานึงถึงความเปนระบบ (system) ขององคการ ดังนั้นการประเมิน
จะตองประเมินท้ังปจจัยปอนเขา กระบวนการและปจจัยปอนออก 
 มอท (Mott, 1972, pp. 20-24) ไดทําการสํารวจเพ่ือวิเคราะหประสิทธิผลองคการอยางกวางขวาง
โดยการสรางแบบสอบถามคลายคลึงกันท่ีจีออพัวลอสและเทนเนนเบอม ( georgopoulos and 
tannenbaum) ไดเคยทําไวในป 1957 แบบสอบถามดังกลาวจะไดรับการตอบโดยสมาชิกขององคการ
เพ่ือวัดประสิทธิผลขององคการ มอทเสนอสมมุติฐาน (hypothesis) วาประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวย
ปจจัย 3 ประการดวยกัน คือ 1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 2) ความสามารถในการปรับตัว 
(adjustability) และ 3) ความสามารถยืดหยุนได (flex ability) สมมติฐานนี้กลาวอยางงายๆ วาประสิทธิผล
ท้ังหมดขององคการสัมพันธโดยตรงกับปจจัย 3 ประการนี้วิธีการซ่ึงมอทใชในการวัดตัวแปรท้ัง 3 มีดังนี ้
  1) ความสามารถในการผลิตวัดจากเฉลี่ยคําตอบของสมาชิกในองคการท่ีให
ตอบแบบสอบถามใน 3 ประเด็นดวยกัน โดยขอใหผูตอบประเมิน ( 1) ปริมาณ ( 2) คุณภาพ
และ ( 3) ประสิทธิผลของงานท่ีทําในองคการ วิธีการของมอทในเรื่องนี้อาจจะไมเปนท่ียอมรับกัน
อยางกวางขวางนักเพราะแนวคิดของมอท (output per man-hour) อยางท่ีใชกันอยูอยางกวางขวาง
มาวิเคราะหวิธีการนี้ของมอทเปนประโยชนในการวิเคราะหองคการบางประการ เชน โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไมมีผลิตผลท่ีเห็นไดชัดแจงวัดไดงายเทากับหนวยงานทางธุรกิจ 
  2) ความสามารถในการปรับตัว วัดโดยการถามคําถาม 4 ขอแกผูตอบคําถามแตละขอ
เก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวมและการแกไขปญหาโดยรวมถึงคําถามท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรวดเร็ว
ในการท่ีคนในองคการยอมรับวิธีการและระเบียบใหมๆ และสะทอนใหเห็นถึงอัตราสวนของบุคคลซ่ึงยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในองคการ  
  3) ความสามารถยืดหยุนไดวัดโดยการถามคําถามซ่ึงขอใหผูตอบประเมินวาคนในองคการ
ปรับตัวใหเขากับภาวะฉุกเฉินไดดีเพียงใด เชน เครื่องจักรเสีย งานลนมืออยางไมคาดคิดไวกอนหรือมีการเรง
หมายกําหนดการทํางานใหเร็วข้ึนมาอยางดวน 
 2.2.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
 พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในวโรกาสเสด็จพระราช
ดําเนินเปนองคประธานเปดงานวันครู ครั้งท่ี 45 วันท่ี 16 มกราคม 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2544, หนา 3)  
 ครู นอกจากจะมีหนาท่ีใหวิชาความรู  ใหสติปญญาแกศิษย  ยังตองอบรมสั่งสอนศิษย
ในดานศีลธรรมจรรยา บมนิสัยขัดเกลาจิตใจใหศิษยเปนคนดี มีคุณธรรมควบคูไปดวย ความรูนั้นจะชวยให
ศิษยมีงานมีการทําเปนหลักฐาน ทําประโยชนแกสังคม และชาติบานเมืองไดเม่ือถึงวัยอันควร สวนคุณธรรม
ชวยสรางเสริมใหศิษยเปนคนโดยสมบูรณ และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ครูจึงมีความสําคัญเปนผูมี
พระคุณอันยิ่งใหญท่ีบรรดาศิษยท้ังหลายพึงจดจํารําลึกไวอยูเสมอ  
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 บันลือ กันทะวงษ  (2546, หนา 18) กลาวไววา  ครูเปนบุคลากรกลุมหนึ่งในวงการศึกษา  
ท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการเรียนรูใหเด็ก และจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ใหสอดคลอง
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ครูสวนหนึ่งอาจจะเกิดความตื่นตระหนก
ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  ไมวาจะเปนเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู  การยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
การบูรณาการ สื่อ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน คําท่ีเกิดข้ึนมาใหม  ๆนี้อาจเปนคําท่ีบีบรัดหัวใจใหเกิด
ความหนักใจในการทํางานของครู  
 สํานักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา  (2547, หนา 52-53) กลาววา
ครูเปรียบเสมือนนักวิจัย  เปนผูประเมินเพ่ือการพัฒนาอยางแทจริง  ครูตองรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล
ทําการประเมินเพ่ือเปนการปรับปรุงการเรียนการสอน ในการประเมินเพ่ือพัฒนานั้นตองกระทําอยางตอเนื่อง 
ในการทําประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาดําเนินการเปนเรื่องปกติทํางานครบวงจร
อยางมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเปนลักษณะของการประเมินตนเอง  บันทึกขอมูล
อยางเปนระบบ มีการทําเปนประจํา ตรงสวนนี้จะไดทราบถึง จุดออนจุดแข็งของภายใน  
 สุพล พรหมประเสริฐ (2548, หนา 59) กลาววาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานปฏิบัติงาน
เปนบทบาทหนาท่ีของครูท่ีใหวิชาความรูแกศิษย สงเสริมการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ในการพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูตามความพรอม  
ความสนใจ ความตองการของผูเรียนและสังคม  อยางเต็มตามศักยภาพ  นอกจากการพัฒนานักเรียน
ใหมีความรูความสามารถทางดานวิชาการแลว ครูจะตองปฏิบัติหนาท่ีอบรมสั่งสอนศิษยในดานคุณธรรม 
จริยธรรม  ควบคูกันไป  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณ  อยูในสังคม
อยางมีความสุขใหสอดคลองตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 กลาวโดยสรุปวาการปฏิบัติงานของครู หมายถึง การปฏิบัติภารกิจตางๆ ของครูผูสอน  
หรือการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือใหผูเรียนทุกคนจะประสบความสําเร็จ 
 2.2.3 ความสําคัญของการปฏิบัติงานของครู 
 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติสภาครูแล ะบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีอํานาจหนาท่ีหลัก คือ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกพักใช  และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สนับสนนุ  ยกยองสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2546 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2547, หนา 27) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพดังตอไปนี้  
  1) มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพ  
  2) มาตรฐานปฏิบัติงาน  
  3) มาตรฐานปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ)  
 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษามาตรฐานปฏิบัติงานซ่ึงกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาความรู  ความสามารถ  และพัฒนาการปฏิบัติงานใหใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด
และจะตองพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา ซ่ึงมาตรฐานปฏิบัติงานดังกลาวนี้ จะทําใหบุคลากรทุกคน
ม่ันใจวาการปฏิบัติหรือการทํางานของตนเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาสงผลไปสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซ่ึงเกิดจากทุกคนท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติเพ่ือ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
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          2.2.4 การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
 ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายวาดวย
การอาชีวศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาในปจจุบัน ไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการ
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนการบริการสังคมดานวิชาการและดานวิชาชีพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้คือ 
  1 ) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2 ) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  3 ) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  4 ) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนประสานความรวมมือ
กับผูปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  5 ) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6 ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  7 ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 2.2.5 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ( 11) (จ) (ฉ) มาตรา 49 และมาตรา 50 
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา 
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2548 วันท่ี 20 มิถุนายน 2548 และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งท่ี 
10/2548 วันท่ี  18 กรกฎาคม 2548 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ไวดังตอไปนี ้
 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน ” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษารวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะ
หรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
 หมวด 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 ขอ 5 ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
  1) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา  
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
   (1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
   (2) การพัฒนาหลักสูตร  
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   (3) การจัดการเรียนรู 
   (4) จิตวิทยาสําหรับครู 
   (5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   (6) การบริหารจัดการในหองเรียน 
   (7) การวิจัยทางการศึกษา 
   (8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
   (9) ความเปนครู 
   (10) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปนี้ 
                ก. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
                ข. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 ขอ 6 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ดังตอไปนี ้
  1) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ
เทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้  
   (1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
   (2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
   (3) การบริหารดานวิชาการ 
   (4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 
   (5) การบริหารงานบคุคล 
   (6) การบริหารกิจการนักเรียน 
   (7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
   (8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชุน 
   (10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
 นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา
ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
  2) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
   (1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
   (2) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนง
หัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษามาแลว  
ไมนอยกวาสองป 
 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ขอ 10  ผูประกอบวิชาชีพครู ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
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  2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
  3) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
  4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
  5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
  7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
  8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
  9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
  10) รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
  11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 หมวด 3  จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ขอ 13 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 สวนท่ี 1 จรรยาบรรณตอตนเอง 
 ขอ 14 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
 สวนท่ี 2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ 
และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
 สวนท่ี 3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ
แกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
 ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตอง
ดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  
ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
 ขอ 19 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
 ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค      
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
 จากการศึกษาการปฏิบัติงานของครู ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษา ขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 กลาวถึง มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
ของประกอบดวยการปฏิบัติงานของครู 12 ประการคือ 
 ดังมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้ 
  1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  
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   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดมาตรฐานท่ี 1 
ปฎิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู ครูตองศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการและการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการท่ีองคกรหรือหนวยงานหรือสมาคมจัดข้ึน เชน การประชุมการอบรม การสัมมนา  
การประชุมปฏิบัติการ เปนตน ท้ังนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 
   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู วาเปนการศึกษาแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและรวมประชุม อบรม สัมมนา
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพเขารวมเปนสมาชิกหรือรวมกิจกรรมองคการ ชมรมหรือสมาคมท่ีสงเสริมวิชาชีพครู
นอกเหนือจากท่ีทางราชการกําหนด การเผยแพรความรูหรือผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู รวมท้ัง
การเปนวิทยากรการประชุม อบรมสัมมนากิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวา มาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติ ไดแก การศึกษา
คนควาเพ่ือพัฒนาตนเองการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองคการ
หรือหนวยงานหรือสมาคมจัดข้ึน เชน การประชุม การอบรม การสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการ เปนตน 
ท้ังนี้ ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 
   พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 1 ครูจะตองปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ เปนการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมเชิงวิชาการ
ท่ีองคการ หนวยงาน หรือสมาคมจัดข้ึน เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ 
เปนตน 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพคร ู
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาหรือการไดรับการสงเสริมใหมีความรู
หรือทักษะดานวิชาการ 
  2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือก
กิจกรรมการเรยีนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถของผูเรียน
เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง
และจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการของผุเรียนใหครอบคลุมในทุกดาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ตามลําดับความสําคัญ 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา ( 2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวา มาตรฐานการตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูจะตองปฏิบัติ ไดแก การเลือก
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อยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 
   พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ไดใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียนวาเปนการจัดกิจกรรกมการเรียนการสอนท่ีพัฒนา
ความสามารถของผูเรียน มีการบูรณาการ ความรูคูคุณธรรม การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงความมุงม่ันและเนนประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 
  3) การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มใหเต็มตามศักยภาพ  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ัน
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  การมุงม่ันพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  การใชความพยายามอยางเต็ม
ความสามารถของครูท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุดตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ
โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนท่ีจะใหไดผลดีกวาเดิม 
รวมท้ังการสงเสริม พัฒนาการดานตาง  ๆตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ เปนการตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชเนื้อหาวิชาเปนหลัก การพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนใหสูงข้ึน การสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถ
ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ และตามลําดับข้ันการพัฒนา รวมท้ังการจัด
กิจกรรมตอบสนองความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคคล 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวา มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติ ไดแก การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ
ของครูท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะห
วินิจฉัยปญหา ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนท่ีจะใหไดผลดีกวาเดิม รวมท้ัง
การสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 
   พรชัย ชนูนนัท (2553, หนา 6-8) ไดใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครูท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหา
และความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนท่ีไดผลดีกวาเดิม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ รวมท้ังสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ   
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง 

การกระทําของครูผูสอนท่ีมุงสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  4) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี 4 พัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง
การเลือกใชปรับปรุงหรือสราง แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆท่ีสามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
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   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง เปนการจัดทําจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีองคประกอบตางๆ 
ครบถวนสัมพันธกันแผนการจัดการเรียนรูมีลักษณะเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนกิจกรรมการปฏิบัติ
ตามกระบวนการแสวงหาความรูและการสรางความรู สงเสริมใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติและคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและขอจํากัด
ของสถานศึกษา 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา ( 2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวา มาตรฐานการพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติ ไดแก การเลือกใช 
ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกแผนการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสามารถนําเกณฑ
ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
   พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอน
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง เปนการจัดทําแผนการสอนท่ีมีองคประกอบครบถวนสัมพันธกัน การเลือกใช 
สรางแผนการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนถึงการพัฒนาหรือสงเสริมครูใหสามารถวางแผนการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดผลท่ีตั้งไว 
  5) การพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง
การประดิษฐคิดคนผลิตเลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิค วิธีการตางๆ เพ่ือให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 

   ไพวรรณ คําดี ( 2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การพัฒนาสื่อการเรียนรู
ใหมีประสิทธิภาพเปนการเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีสัมพันธกับผูเรียน กิจกรรมและจุดประสงคการเรียนรู 
ใหผูเรียนมีสวนรวมใชและการบํารุงรักษาสื่อการเรียนรู มีการใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตอบสนอง
ความตองการระหวางบุคคลของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมคิดคนและผลิตสื่อการเรียนรูจากวัสดุในทองถ่ิน
และการประเมินผลการใช ปรับปรุงและเผยแพรสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูจะตองปฏิบัติ ไดแก การประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช
ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
ของการเรียนรู 
   พรชัย ชนูนนัท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เปนการประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ 
เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู เหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียน 
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 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาครูใหมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อ
การเรียนรวมกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดความหลากหลายและเกิดการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน 
  6) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี  6 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนให ผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพ
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริงและสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัย
ในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน เปนการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการสรางความคิดรวบยอด การจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหผูเรียนเลือกและปฏิบัติงานดวยตนเองเต็มตามศักยภาพ ใหผูเรียนประเมินตนเองปรับปรุงตนเอง
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกระตุนใหผูเรียนคนหาความรู และพัฒนาความรูใหสมบูรณยิ่งข้ึน และจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยมุงเนนสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติ ไดแก การจัดการเรียน
การสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของบุคคล
ดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ
จนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
   พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียนเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนรู แสวงหาความรูความแตกตางของแตละบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูท้ังหลาย
ไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยม และนิสัยการปฏิบัติ จนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหเกิดความเหมาะสมและพัฒนาการของผูเรียน 
  7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ   
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี 7 รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีระบบ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง
การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ
ปจจัย  และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของโดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียดดังนี้  
   (1) ปญหาความตองการของผูเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนาและเปาหมายของการพัฒนา
ผูเรียน  
   (2) เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน และข้ันตอนวิธีการใชเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมนั้นๆ  
   (3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนดท่ีเกิดกับผูเรียน  
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   (4) ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งข้ึน 
   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การรายงานผลการพัฒนาผูเรียน
อยางเปนระบบเปนการท่ีครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการ และกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
ผูเรียนเปนภาพรวม เปนรายกลุมและเปนรายบุคคล มีการใชนวัตกรรมในการนําเสนอรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนภาพรวม เปนรายกลุมและเปนรายบุคคล รวมท้ังมีการนําผลการรายงานสภาพปจจุบัน 
ปญหาและขอเสนอแนะ ไปใชพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติไดแกการรายงานผลการพัฒนา
ผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัยและการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
   พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบเปนการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียน
การสอนใหครอบคลุม สาเหตุปจจัยและการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ การคิดคนเทคนิควิธีการสอนท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาผูเรียนโดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ปญหาความตองการของผูเรียน
ท่ีตองไดรับการพัฒนา 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ หมายถึง 

พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกเก่ียวกับ การพัฒนาใหครูมีความรูความสามารถและทักษะ
ในการเสนอขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ
ในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกายกิริยาวาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครูอยางสมํ่าเสมอ
ท่ีทําใหผูเรียนเลื่อมใส ศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 
   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
กับผูเรียน เปนการแสดงออก ประพฤติและปฏิบัติตนในดานบุคลิกภาพท่ัวไปของครู การแตงกาย กิริยาวาจา 
และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครูอยางสมํ่าเสมอ ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของครู การเปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจ
เลือกพฤติกรรมของตนเอง การเสริมแรงทางบวกแกผูเรียน และการเผยแพรวิธีการท่ีถูกตองในการสราง
คุณธรรม 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา ( 2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน มาตรฐานนี้ สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติไดแกการแสดงออก การประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไปการแตงกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครู
อยางสมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูเรียน เลื่อมใส ศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 
   พรชัย ชนูนนัท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกผูเรียน เปนการแสดงออกการประพฤติปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกายกิริยาวาจา  
และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครูอยางสมํ่าเสมอ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางขยัน 
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 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงครูใหมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือการปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกับความเปนครู 
  9) การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา  มาตรฐานท่ี  9 
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลท่ีเกิดข้ึน จากการกระทํานั้น  ๆ

   ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา
อยางสรางสรรค เปนการรวมวางแผนและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ปฏิบัติงานเปนไปในเชิง
สรางสรรค โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก ชวยเหลือพัฒนาผูรวมงานเปนผลทําใหงานของสถานศึกษา
บรรลุเปาหมาย มีความเต็มใจรับผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองและกลุม เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนางานในสถานศึกษา 
   ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติ ไดแก การตระหนักถึงความสําคัญ 
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  
ของเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวมรับผลท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้น 
   พรชัย ชนูนนัท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืน
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค เปนการปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย การตระหนักถึงความสําคัญการยอมรับ
ฟงความคิดเห็น ยอมรับในความสามารถ ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลท่ีเกิดจากการกระทํานั้น 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูผูสอน  ใหความรวมมือกับบุคลากร
ในสถานศึกษาในการวางแผนงาน กําหนดเปาหมายทิศทางองคการรวมกัน 
  10) ความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  
    สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา  มาตรฐานท่ี  10 
รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึงการตระหนัก ในความสําคัญ รับฟง ความคิดเห็น ยอมรับ
ในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และรวมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา
ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกันและปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

    ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา  การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน
อยางสรางสรรคเปนการท่ีครูมีความรูความเขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย เต็มใจรับผลกระทบ
จากการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน มุงม่ันพัฒนางานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง  
การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชุมชน มีบทบาทและมีสวนรวมพัฒนาชุมชนอยางสรางสรรค รวมท้ัง  
การใหขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหาแกชุมชนในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
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    ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในชุมชนอยางสรางสรรค มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติไดแกการตระหนักในความสําคัญรับฟง
ความคิดเห็นยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางาน
ของสถานศึกษาใหชุมชนสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกันและปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 
    พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวามาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคในชุมชน ครูตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมในชุมชน  
ตระหนักในความสําคัญ รับฟงความคิดเห็นยอมรับความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานกับชุมชนดวยความเต็มใจเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการใหความรวมมือของครูผูสอนในกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนรอบๆสถานศึกษา 
  11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
    สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา  มาตรฐานท่ี  11 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา 
สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาชีพคร ูสามารถวิเคราะห วิจารณ อยางมีเหตุผล และใชขอมูล ประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
    ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร
ในการพัฒนาเปนการท่ีครูแสวงหาความรูขาวสารท่ีจําเปนและนํามาใชในการจัดการเรียนรูอยางครอบคลุม 
การวิเคราะหขอมูลขาวสารเพ่ือนํามาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู การจัดระบบสารสนเทศ
ใหสามารถนํามาใชจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการแกผูอ่ืนได 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
    ชัยยุทธ แกวบัวสา ( 2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานการแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติไดแกการคนหา สังเกต จดจํา
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดานโดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและใชขอมูลประกอบการแกปญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
    พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนาชุมชน เปนการแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เก่ียวของกับการศึกษา
การคนควา การสังเกต จดจําและรวบรวมขอมูลขาวสาร ตามสถานการณของสังคมทุกดาน
โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผลและใชขอมูลประกอบ 
การแกปญหาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาครูผูสอนใหมีพฤติกรรมและความสนใจ
ใหรูเก่ียวกับเหตุการณ ความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
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  12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ  
    สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2551, หนา 30-57) ไดกําหนดวา  มาตรฐานท่ี  12 
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู หมายถึง การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนท่ีถาวร  เปนแนวทาง
ในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะนําเอาวิกฤติตาง ๆมาเปนโอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมอง
มุมตางๆ ของปญหา แลวผันมุมของปญหาไปใชในการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียน 
ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตาง  ๆ ไดกลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกไขปญหา 
มิไดตอบสนองปญหาตางๆ  ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ  โอกาส  
มองเห็นแนวทางท่ีนําไปสูผลความกาวหนาของผูเรียน 

    ไพวรรณ คําดี (2550, หนา 8-10) ไดใหแนวคิดวา การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ทุกสถานการณเปนการท่ีครูรวบรวมประเด็นปญหาและสรางทางเลือกหลากหลายในการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียน การนําองคประกอบตางๆ มาใชแกปญหา พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
กําหนดกิจกรรมท่ีใชพัฒนาผูเรียนใหรูวิธีการเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย จัดการเรียนรูใหผูเรียนรู
วิธีการขจัดปญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนใหม รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีการแกปญหาของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม 
    ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551, หนา 62-64) ไดใหแนวคิดวามาตรฐานการสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ มาตรฐานนี้สิ่งท่ีครูควรจะตองปฏิบัติไดแกการสรางกิจกรรมการเรียนรู
โดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน  ๆ
ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปสูพัฒนาการของผูเรียนท่ีถาวร เปนแนวทาง
ในการแกปญหาของครู อีกแบบหนึ่งท่ีจะนําเอาวิกฤตตางๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนาครูจําเปนตองมอง
มุมตางๆ ของปญหา แลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนากําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน 
ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา  
มิไดตอบสนองปญหาตางๆดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองในทุกๆ โอกาสมองเห็น 
    พรชัย ชนูนันท (2553, หนา 6-8) ใหแนวคิดวา มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาส
ในการพัฒนาผูเรียนไดทุกสถานการณ เปนการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ มากําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน
ไดสรางแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูผูสอนสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลาตามความพรอมและศักยภาพของแตละบุคคล  
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2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา 
 
 จากการคนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา อธิบายเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะผูนํา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 189) ไดให
ความหมายคําวา คุณลักษณะไวดังนี ้เครื่องหมายหรือสิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจาํ 
 จากความหมายของคําวาคุณลักษณะท่ีราชบัณฑิตไดใหความหมายไว คือ เครื่องหมายท่ีชี้ใหเห็น
ความด ีหรือลักษณะประจํา และเม่ือนําคําวาผูนํา รวมเขาดวยกันจึงหมายถึง คุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร
ซ่ึงนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารไว ซ่ึงพอสรุปได
ดังนี้คือ 
 เขตรัฐ พวงธรรมรงค (2542, หนา 7) คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึง
ความด ีหรือลักษณะประจาํ คุณลักษณะท่ีดจีะประกอบดวยกันหลายดาน เชน ดานรางกายมีสุขภาพแข็งแรง 
แตงกายสะอาด ดานบุคลิกภาพ คือ วางตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ัน
ในการทํางาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย มีความยุติธรรม มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน 
เสียสละเพ่ือสวนรวม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ัวไป ดานความรูความสามารถเปนผูท่ีมีความเฉลียวฉลาด 
เกงคนเกงงาน การจงูใจคน การมอบหมายสั่งการและการตัดสินใจ 
 ถาวร งานยางหวาย (2544, หนา 27) กลาวโดยสรุปไววา ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําจะทําให
การปฏิบัติงานในองคกรสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ยิ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญของภาวะผูนํา คือ
ผูนําตองมีวิสัยทัศนท่ีกาวไกลมีการตัดสินใจดวยความเหมาะสมกับสถานการณแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
มีการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวไดจัดมุมมองเห็นประโยชนสวนรวมขององคกรคุณลักษณะของผูนํา
ของผูบริหารท่ีประสบผลสําเร็จจากมุมมองของนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีมีความเห็นตรงกัน
ไดนํามากลาวนี้พอสรุปไดวา คุณลักษณะท่ีดีของผูบริหารประกอบดวยกันหลายดาน  คือ ดานรางกาย 
มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาด เปนผูท่ีมีสุขภาพทางกายและทางใจด ีดานภูมิหลังทางสังคมมีสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมดี  การศึกษาดีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมดี  การศึกษาดีดานบุคลิกภาพ  คือ
บุคลิกลักษณะด ีวางตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะดานท่ีเก่ียวของกับงาน มีความรับผิดชอบมีความมุงม่ัน
ในการทํางาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเพียรพยายาม มีความมุงม่ันท่ีจะ
สรางผลงานและมาตรฐานในการทํางาน  มีความกลา  มีความตื่นตัวและรอบรูสถานการณรอบดาน
อยูตลอดเวลา  มีความสามารถในการปรับตัวปรับอารมณ  มีความสามารถในการพูด  มีอารมณขัน  
มีความสามารถในดานกีฬา มีความซ่ือสัตยมีความยุติธรรมมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน  เสียสละ
เพ่ือสวนรวม  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ัวไป  ดานสติปญญา  คือ มีความรูความสามารถเปนผูท่ีมี
ความเฉลียวฉลาด เกงคนเกงงาน การจงูใจคน การมอบหมายสั่งการ และการตัดสินใจ มีความสามารถ
ในการประเมินผลไดดานสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ  และสังคมมีจิตสํานึกท่ีจะทําความดี  
เปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืนไดเปนผูมีวินัยในตนเองมีความสามารถจัดหนวยงานไดดีมีความสามารถในการตัดสินใจไดดี
มีเหตุผล  ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและลูกนอง  สงเสริมให ผูใตบังคับบัญชา มีความยุติธรรม  เสียสละ  
มีพรหมวิหาร ไมระเบียบมากเกินไป ใจคอหนักแนนสขุุมรอบคอบ ไมหูเบา จริงใจเปดเผย เปนคนตรง 
มีเทคนิคในการยกยองชมเชย มีศักดิ์ศร ีและมีเกียรต ิเขาไดกับคนทุกกลุมมีความพรอมท่ีจะนําผูอ่ืน มีความรู
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ในหนาท่ีการงานดี มีความสามารถในการชักจูงใจผู อ่ืนไดดี มีความสามารถในการสรางความสามัคคี  
เปนผูไมโออวดทระนง ยโสโอหัง มีความเห็นอกเห็นใจ มีความซ่ือสัตย และความจงรักภักด ีมีความสุจริตใจ
ตอคนทุกคน เปนผูไมดูถูกผูอ่ืน  
 จากนักวิชาการหลาย  ๆทาน สรุปไดวา คุณลักษณะผูนํา หมายถึงลักษณะของบุคคลท่ีบงบอก
ถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู 
 2.3.2 ความสําคัญของคุณลักษณะผูนํา 
 ภารดี อนันตนาว ี(2555, หนา 77-78) กลาววา ผูบริหารองคการควรจะมีภาวะผูนํา เพราะภาวะ
ผูนําของบริหารเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีสวนในการกําหนดความอยูรอดและความเจริญเติบโต 
ขององคการ โดยท่ัวไปผูนํามีความสําคัญตอหนวยงานดังตอไปนี้ 
  1) เปนสวนท่ีดึงความรูความสามารถตางๆ ในตัวผูบริหารออกมาใช กลาวคือ แมผูบริหาร
มีความรูประสบการณตางๆ  ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาหากขาดภาวะผูนําแลว
ความรูความสามารถดังกลาวมักจะไมไดถูกนําออกมาใชหรือไมมีโอกาสใชอยางเต็มท่ีเพราะไมสามารถกระตุน
หรือชักจูงใหผูอ่ืนคลอยตามและปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
  2) ชวยประสานความขัดแยงตางๆ  ภายในหนวยงาน หนวยงานประกอบดวยบุคคล
จํานวนหนึ่งมารวมกันซ่ึงจะมากหรือนอยแลวแตขนาดของหนวยงานบุคคลตางๆ เหลานี้มีความแตกตางกัน
ในหลาย  ๆเรื่อง เชน การศึกษา ประสบการณ ความเชื่อ ฯลฯ การท่ีบุคคลซ่ึงมีขอแตกตางในเรื่องดังกลาว
มาอยูรวมกันในองคการ สิ่งหนึ่งท่ีมักหลักเลี่ยงไมพน คือ ความขัดแยง แตไมวาจะเปนความขัดแยงในรูปใด 
ถาผูบริหารในหนวยงานมีภาวะผูนําท่ีมีคนยอมรับนับถือแลวก็มักจะสามารถประสานหรือชวยบรรเทา
ความขัดแยงระหวางบุคคลในหนวยงานไดโดยการชักจูงประนีประนอมหรือประสานประโยชนเพ่ือให
บุคคลตางๆ ในหนวยงานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรวมกันฟนฝาอุปสรรคเพ่ือใหหนวยงาน
มีความเจริญกาวหนา กลาวโดยสรุปก็คือ ภาวะผูนําชวยผูกมัดเชื่อมโยงใหสมาชิกของหนวยงานมีเอกภาพ
นั่นเอง 
  3) ชวยโนมนาวชักจูงใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ องคการจะตอง
มีปจจัยเอ้ืออํานวยหลายอยางเพ่ือท่ีจะทําใหสมาชิกตั้งใจและทุมเททํางานให เชน บุคคลไดทํางานตรงตาม
ความถนัดและความสามารถผูบังคับบัญชาตองรูจักรับฟงความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก็ตองมีความยุติธรรม และสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีขาดเสียมิไดคือ ผูบริหารองคการจะมีภาวะผูนําในตัว
ผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธาและเชื่อม่ันวาผูบริหารไมเพียงแต
นําองคการใหอยูรอดเทานั้น แตจะนําความเจริญกาวหนา ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียง  
และความสําเร็จมาสูองคการดวย 
  4) เปนหลักยึดใหแกบุคลากรเม่ือหนวยงานเผชิญสภาวะคับขัน เม่ือใดก็ตามท่ีหนวยงาน
ตองเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะท่ีอาจกระทบถึงความอยูรอด ภาวะผูนําของผูบริหารจะยิ่ง
ทวีความสําคัญมากข้ึน เพราะในสภาพเชนนั้น ผูบริหารจะตองเพ่ิมความระมัดระวัง ความรอบคอบ  
ความเขมแข็ง และกลาตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพตาง  ๆภายในหนวยงานท่ีขาดประสิทธิภาพตางๆ 
เพ่ือใหหนวยงานรอดพนจากสภาวะคับขันดังกลาว 
 เคาเซส และโพสตเนอร (Kouzes and Posner, 1995) ไดสรุปคุณลักษณะผูนําในยุคปจจุบัน
ควรจะมีโดยสรุปจากขอมูลท่ีไดจากการวิจัยวา ผูนําในปจจุบันประกอบดวยคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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  1) มีกระบวนการทํางานท่ีทาทายตอความสําเร็จในระดับสูงอ(challenge the 
process) 
  2) กระตุนใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันในองคการ (inspire a shared vision) 
  3) สรางสรรคพฤติกรรมในการทํางานใหกับสมาชิก (enable other to act) 
  4) เปนตนแบบใหกับสมาชิกในองคกรอ (modeling the way) 
  5) ใหกําลังใจสมาชิกไดดีอ (encourage the Heart) 
 เชน และ ยารช (Shane and Yarch 1957, pp. 517-519; อางถึงใน จิราภรณ วุฒิภักดี 2542, 
หนา 62) ไดสรุป เก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําไว  13 ประการดังนี้  คือ 1) หนักแนนและมีวิจารญาณ  
2) มีความมานะอดทน  ตั้งใจในการทํางาน  3) เชื่อม่ันในตนเอง  4) ทําตนใหเปนท่ีนับถือ  5) ใจกวาง  
6) ใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 7) ทันตอเหตุการณ 8) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 9) มีปญญา 
10) มีมนุษยสัมพันธ 11) มีอารมณม่ันคง 12) มีระเบียบวินัย 13) เปนนักพัฒนา 
 สต็อกดิลล (Stogdill 1974, pp. 7-16) ไดสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมผูนํา
พอสรุปไดดังนี้คือ  1) มีสติปญญามีการศึกษา  มีความรับผิดชอบสูงสถานะทางเศรษฐกิจสังคมดี
เขารวมกิจกรรมทางสังคม 2) มีความคิดริเริม่สรางสรรค มีความเพียรพยายาม รูจักวิธีท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง ตื่นตัวอยูเสมอ มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอเหตุการณ มีความสามารถ
ในการเจรจาและเปนท่ีชื่นชอบของคนท่ัวไป 3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการตัดสินใจ
และการเขาสังคม การมีอารมณขัน ตลอดจน ความสามารถทางดานกีฬา 
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2542, หนา 7) ไดกลาวไว วาผูบริหารถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินงาน
ขององคกรตางๆ  ท้ังองคกรรูปนัยและองคกรอรูปนัย  เพราะผูนําจะตองนําผูตามปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไว  และไดจําแนกผูนําไว  4 ประเภท  คือ 1) ผูนําประเภทบังคับขูเข็น  
(the drive leader) 2) ผูนําประเภทเพิกเฉยละเลย (the default leader) 3) ผูนําประเภทชักจูงสงเสริม 
(the draw leader) 4) ผูนําประเภทพัฒนากลาตัดสินใจ (the develop leader) และยังไดศึกษางานวิจัย 
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีผูนําท่ีพึงปรารถนา  จากการสํารวจของมหาวิทยาลัย  Santa Clara University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงจํานวน  2,615 คน เก่ียวกับ
ลําดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูบริหารท่ีตองมี หรือท่ีตองพัฒนาใหเกิดข้ึนจํานวน 20 คุณลักษณะ 
(1) ซ่ือสัตย (honest) (2) สมรรถภาพ (competent) (3) มองการณไกล (forward-looking) (4) กระตือรือรน/
มุงม่ัน (inspiring) (5) ปญญา (intelligent) (6) จิตใจเปนธรรม (fair- minded) (7) ใจกวาง (broad- minded) 
(8) มุงไปขางหนา  (straight forward) (9) จินตภาพ  (imaginative) (10) พ่ึงพาได (dependable) 
(11) เก้ือหนุน (supportive) (12) กลาหาญ (courageous) (13) เอ้ืออาทร (caring) (14) รวมมือ 
(cooperative) (15) วุฒิภาวะ (mature) (16) ทะเยอทะยาน (ambitious) (17) ตัดสินใจ (determined) 
(18) ครองตน (self-control) (19) จงรักภกัดี (loyal) (20) อิสระ (independent) 
 สต็อกดิลล (Stogdill 1974, pp. 73-97) กลาววาถาหากผูนําหรือหัวหนางานของหนวยงาน
มีพฤติกรรมท่ีจะกลาวถึงนี้ องคการนั้นก็นาจะประสบความสําเร็จ คือ 
  1) ใหคําปรึกษากับผูใตบังคับบัญชามากกวาจะเปนผูสั่งอยางเดียว 
  2) เสนอแนะใหผูใตบังคับบัญชาโดยท่ีผูใตบังคับบัญชาไมคิดวาเปนคําสั่ง 
  3) ผูใตบังคับบัญชาไมรูสึกวาถูกจับผิดเม่ือผูบริหารไปเยี่ยมหรือไปพบ 
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  4) ผูนําจะไมไดยินคํานินทาเรื่องสวนตัวของเพ่ือนรวมงานแตจะไดรับทราบปญหา
ของหนวยงานเปนคนแรก 
  5) ผูบริหารจะใหอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับบุคลากรตามหนาท่ีอยางเหมาะสม 
  6) ผูใตบังคับบัญชามีความรับผิดชอบตอหนาท่ีไมวาผูบริหารจะอยูหรือไม 
  7) ผูบริหารใหการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
  8) ผูบริหารใหอิสระในการเสนอแนวคิดในการประชุมเพ่ือหาขอยุติ 
  9) เม่ือผูนําเขารวมประชุมโดยท่ีผูใตบังคับบัญชาเปนประธานการประชุมนั้น
ก็จะดําเนินไปตามปกติ 
  10) การตัดสินใจ ผูบริหารจะใชขอมูลจากทีมงานในการพิจารณาสั่งการ 
  11) การยาย การเปลี่ยนงาน หรือลาออกของผูใตบังคับบัญชาจะมีนอย 
  12) เม่ือผูนําไมอยู สถานศึกษานั้นสามารถดําเนินงานตอไปไดตามปกติ 
  13) การแตกเปนกกเปนเหลาของผูใตบังคับบัญชามีนอยมาก 
  14) ผูใตบังคับบัญชารวมกันทํางานกันเปนคณะเพ่ือความสําเร็จของงานมากกวา
เพ่ือหวังผลประโยชนอยางอ่ืน 
 2.3.3 ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 คุณลักษณะผูนําทางการศึกษา  
 เกรียงไกร ศิริมงคล (2541, หนา 27) ไดเสนอไวในแนวคิดเรื่องผูบริหารสําหรับศตวรรษท่ี 21 
วาผูบริหารระดับกลางขององคกร จะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากผูประสานงานมาเปนผูนํา
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยู ซ่ึงจะตองมีทักษะข้ันพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ 
  1) ตองมีวิสัยทัศน 
  2) เปนนักปฏิบัต ิ
  3) เปนนักสื่อสารท่ีด ี
  4) มีความรูเรื่องสารสนเทศ 
  5) ความรูเรื่องการประชาสัมพันธ 
  6) มีแนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 เนตรพัณณา ยาวิราช (2553, หนา 180-181) กลาววา แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนํา
เปนแนวคิดแบบเกาและไดหมดไปนานแลวแนวคิดดังกลาวเชื่อวาคุณลักษณะของผูนํามีความสําคัญ เชน 
วิเนสตัน เชอรชิล คานที นโปเลียน มารตินลูเธอรคิง เปนคุณลักษณะดานรางกายท่ีทําใหเปนผูนํา
แตจากการศึกษาเรื่องผูนํา พบวาการใหความสําคัญกับคุณลักษณะของผูนําลดนอยลง ทําใหแนวคิด
ดานคุณลักษณะของผูนําเปนท่ียอมรับเรื่อยมาตั้งแต ป 1904-1948 ไดคนพบคุณลักษณะตางๆ ถึง 100 กวา
ลักษณะแตผูนําในยุคปจจุบันท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้ 

  1) มีแรงขับสูง (drive) หมายถึง คุณลักษณะท่ีผูนําเปนผูมีความพยายามสูง ในการทําให
บรรลุความสําเร็จสูงสุด มีความกระตือรือรน พยายามทํางานใหสําเร็จแมวาจะมีอุปสรรค มีความคิดริเริ่ม 
ในหลายๆ ประเทศ ความตองการประสบความสําเร็จของผูบริหารหมายถึงการเจริญเติบโตขององคการ 
ผูนําเนนความสําเร็จในการทํางานผูนํามีแรงขับในการทํางานสูง 
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  2) มีแรงจูงใจสูง (leadership motivation) ผูนําท่ียิ่งใหญไมเพียงแตมีแรงขับเทานั้น  
แตมีความตองการอํานาจสูง ชอบท่ีจะนํามากกวาตาม ความตองการอํานาจคือความพยายามมีอิทธิพล
เหนือผูอ่ืน และมีอํานาจในการทําใหผูอ่ืนยอมรับ ไววางใจและทํางานใหสําเร็จตามวิสัยทัศน 
  3) มีความสัตยซ่ือ (integrity) หมายถึง ผูนําท่ีมีคุณลักษณะท่ีกระทําตามท่ีไดพูดไว รักษา
คําม่ันสัญญา เพ่ือทําใหผูอ่ืนเกิดความไววางใจ (trust) สวนความซ่ือสัตย (honesty) ทําใหบุคคลอ่ืนเชื่อถือ 
(credibility) เทานั้น 
  4) มีความเชื่อม่ันในตนเอง ( self-confidence) หมายถึง ผูนํามีความม่ันใจในตนเอง
ชอบทํางานท่ีทาทายความสามารถเชนเชื่อม่ันวาทํางานไดสําเร็จแมวาจะมีอุปสรรค ตัดสินใจไดในสภาพ
ความไมแนนอนของสถานการณดวยความม่ันใจในตนเอง 
  5) มีความรูในดานธุรกิจ (knowledge of the business) หมายถึงผูนํามีความรูมาก
ในเชิงธุรกิจเชนอุตสาหกรรม การแขงขัน เทคโนโลยีตางๆ ผูนําท่ีแสวงหาความรูชอบการเรียนรู มีความ
เฉลียวฉลาด มีความกาวหนาในอาชีพสูง มีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวของในการทํางานในองคการ 
 สวนคุณสมบัติท่ัวไปของผูนําท่ีทําใหผูนําประสบความสําเร็จในการทํางาน ไดแกคุณสมบัติ
ดังตอไปนี ้
  1) มีความเฉลียวฉลาด สติปญญาดี มีการตัดสินใจท่ีดีและมีความสามารถในการพูด 
  2) ไดรับความสําเร็จในการศึกษา มีการศึกษาดี และมีสุขภาพดี 
  3) มีวุฒิภาวะทางอารมณและมีความม่ันคงทางอารมณ 
  4) มีความมานะพยายามและผลักดันใหบรรลุความสําเร็จ 
  5) มีทักษะทางสังคมมีสวนรวมในสังคมและปรับตัวใหเขากันไดดีกับกลุมและบุคคลตางๆ 
  6) มีความปรารถนาท่ีจะมีสถานะตําแหนงทางสังคมท่ีดี 
 คุณลักษณะของผูนําเหลานี้ เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนและมีความสําคัญตอความเปนผูนํา
คุณสมบัติเหลานี้สามารถทําใหมีข้ึนได leaders are made, not born มิไดมีมาแตกําเนิด สามารถฝกได
ดังนั้น จึงทําใหมีโปรแกรมการพัฒนาทักษะเหลานี้เพ่ือความเปนผูนํา 
 ภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 83-84) กลาววา ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา มีนักวิชาการพยายาม
ศึกษาและคนหาคุณลักษณะพิเศษของผูนํา เชน ความสูง น้ําหนัก สติปญญาความรับผิดชอบ ฯลฯ  
เพราะมีความเชื่อวาผูนํามีคุณลักษณะพิเศษบางอยางท่ีแตกตางจากผูตาม และคุณสมบัติดังกลาวติดตัวมา
ตั้งแตเกิด (leaders are born not made) กลุมนี้ไดยกตัวอยางผูนําสําคัญๆ ของโลก เชน วิเนสตัน เซอรซิล 
อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ หรือ ไอเชนฮาวร อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เขาเหลานั้นเปนผูนํา
ท่ียิ่งใหญเพราะเกิดมาพรอมกับคุณลักษณะพิเศษบางอยางท่ีจะนําคนอ่ืน ดังนั้น การศึกษาเก่ียวกับผูนํา
ในระยะแรกจึงทุมเทใหกับความพยายามท่ีจะคนหาคุณลักษณะพิเศษดังกลาว มีนักวิชาการผลิตผลงาน
การศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําเปนจํานวนมาก สต็อกดิลล ( Stogdill, 1984) ไดทําการสํารวจ
งานศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําจํานวน 287 ชิ้น ท่ีทําข้ึนระหวางป 1940-1970 เพ่ือรวบรวม
คุณลักษณะของผูนําท่ีมักคนพบในงานศึกษาวิจัยเหลานั้น ผลการสํารวจเขาไดพบวา ผูนํามักจะมีคุณลักษณะ 
ของท่ีดีกวาหรือมากกวาผูตามในดานตางๆ เหลานี้ 
  1) สติปญญา 
  2) การมีสวนรวม 
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  3) การพ่ึงพาได 
  4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  5) กิจกรรม 
  6) การเขาสังคม 
  7) ความม่ันใจในตนเอง 
  8) ความทะเยอทะยาน 
  9) การริเริ่ม 
  10)  การตัดสินใจ 
  11)  การปรับตัว 
  12)  ความเสมอตนเสมอปลาย 
  13)  ความรูเก่ียวกับงาน 
  14)  ความรวมมือ 
  15)  ทักษะในการพูด 
  16)  ความรับผิดชอบ 
 สุทัศนา มุขประภาต (2542, หนา 147-148) กลาววา คุณลักษณะผูนําทางการศึกษา มีดังนี้ 
  1) มีประสิทธิภาพในการจูงใจคน ใหปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
ดวยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ 
  2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานวิชาชีพครู ใหสอดคลองและทันกับความเจริญกาวหนา
ของสังคมปจจุบัน รูจักใชคนใหเหมาะกับงาน 
  3) มีความทันสมัย มีความคิดสรางสรรคดานการสนับสนุน สงเสริมบุคลากร  
เพ่ือความเจริญกาวหนาในหนาท่ีและสวนตนอยางจริงใจ 
  4) มีบุคลิกภาพดี มีความคลองตัว สดชื่นมีชีวิตชีวา กิริยามารยาทงดงาม เหมาะสม 
  5) มีสุขภาพกายและจิตดี มีความเขมแข็ง อดทน อารมณม่ันคง มีเหตุมีผล 
  6) มีความรับผิดชอบสูง ซ่ือสัตยสุจริต มีพฤติกรรมดีเปนท่ีเชื่อถือได 
  7) มีชีวิตสวนตัวท่ีเรียบงาย ไมเรื่องมาก ใชจายเหมาะสมกับสภาพในสังคม 
  8) มีเกียรติในสังคมวิชาชีพ ปรับตัวเขากับสังคมไดรวดเร็ว ท้ังมีความสุขเม่ือตองเขาสังคม
ท่ีแปลกใหม 
  9) มีความสําเร็จในชีวิตท้ังดานสวนตัวและการงาน เปนผูใหคําปรึกษาท่ีดี  
  10) มีพฤติกรรมเดนเปนท่ีปรากฏและเปนท่ียอมรับ จนถือเปนบุคคลตัวอยางท่ีดีได 
  11) มีความดีงามท่ีคงทนถาวร สมํ่าเสมอ ไมเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจและอิทธิพล 
  12) มีความดีงามและไดรับการยกยอง ศรัทธาจากสังคม นําความภาคภูมิใจใหเกิด
แกสถาบันวิชาชีพครูและศิษยของสถานศึกษา 
 แบสและสต็อกดิลล (Bass & Stogdill, 1990, p. 60) ไดเสนอคุณลักษณะของผูนําท่ีประสบ
ความสําเร็จ ไวดังนี้ 
  1) คุณลักษณะดานสติปญญา ไดแก การมีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความรอบคอบ มีเหตุผล
มีความรู ความเด็ดขาดและความราบรื่นในการใชในความคิดตลอดจนการตัดสินใจ 
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  2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก ความสามารถในการปรับตัว มีความยุติธรรม  
มีคุณธรรม มีความตื่นตัว ไมยึดติดกับระบียบประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมา 
  3) คุณลักษณะดานความสามารถ ไดแก ความสามารถในการรวมมือกับผูอ่ืนมีเคล็ดลับ 
ในการจัดการ และความสามารถท่ีไดรับการยกยอง เปนท่ียอมรับ 
 เบนนสิ (Bennis, 1989, p. 20) กลาววาคุณลักษณะผูนําแตละคนจะมีความไมเหมือนกัน ผูนําท่ีดี
แตละคนเม่ืออยูในแตละหนวยงาน หรือในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน จะมีบุคลิกภาพและการเปนผูนํา
ท่ีแตกตางกัน แตโดยภาพรวมจะมีคุณลักษณะรวมกันบางประการท่ีเห็นเดนชัด ไดแก  
  1) การมองการณไกล ( a guiding vision) หมายถึง ผูนําจะตองมองกวาง มองไกล
ในหนวยงานของตน และหนวยงานภายนอก ตองมองการณไกลในปจจุบนั และอนาคต 
  2) ความกระตือรือรน (passion) หมายถึง การท่ีผูนําจะตองมีพลังท่ีจะผลักดันสิ่งตางๆ
ใหมีข้ึนใหเกิดข้ึนในองคการ ไมใชเปนผูวางเฉย หรือปลอยวางไมวาอะไรจะเกิดข้ึนก็ตาม 
  3) ความมีคุณธรรม ( integrity) หมายถึง เปนผูมีศักดิ์ศรียืนหยัดในความซ่ือสัตย  
ชอบธรรม ถูกตองและความยุติธรรมมากกวาความถูกใจ ถึงแมบางครั้งตองไดรับความเจ็บปวดก็ตาม 
  4) มีการสรางความไววางใจใหเกิดข้ึน ( trust) หมายถึง ผูนําตองมีความจริงใจ
สามารถพิสูจนตัวเองแกผูใตบังคับบัญชา ไดวาเปนคนท่ีเชื่อถือไดท้ังในคําพูดและการกระทํา 
  5) มีความสนใจใฝรู (curiosity) หมายถึง ผูนําจะตองใชความสามารถและถูกทาทาย
ดวยสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของโลก ดังนั้นผูนําตองเรียนรูตลอดชีวิต 
  6) มีความกลาหาญ (daring) หมายถึง ผูนําจะตองมีความกลาในความคิด การแสดงออก
และกลาตัดสินใจ กลารับผิดชอบไมวาสิ่งท่ีทําไปแลวจะดีหรือไมดีก็ตาม 
 เดสสเลอ (Dessler, 1998, p. 100) ไดกลาวเก่ียวกับ การเปนผูนําบุคคลและองคการในศตวรรษ
ท่ี 21 ในประเด็น คุณลักษณะของผูนําวา ควรมีลักษณะเฉพาะ 6 ลักษณะไดแก 
  1) ผูนําตองมีแรงขับและปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะทําใหงานสําเร็จ ( leaders 
have drive) คือ ผูนําจะตองมีแรงจูงใจจากภายในตัวเองมากกวาแรงจูงใจจากภายนอก 
  2) ผูนําตองมีความตองการท่ีจะนํา ( leaders want to lead) กลาวคือผูนําจะตองมี
อิทธิพลมีพลังอํานาจมากกวาผูตามและมีความจริงจัง ชอบเปนผูนํามากกวาการเปนผูตาม 
  3) ผูนําตองมีความซ่ือสัตยและมีคุณธรรม (leaders has honesty and integrity) คือ 
ผูนําตองเปนท่ีไววางใจของผูตาม มีความจริงใจ ยุติธรรมและมีใจกวางตอผูตาม 
  4) ผูนําตองมีการตัดสินใจท่ีดี (leaders make good decision) คือ ผูนําตองใชความรู
และสติปญญา ประสบการณและมีขอมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจ เพ่ือการตัดสินใจถูกตองเหมาะสม 
  5) ผูนําตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง (a leader has self-confidence) คือ ผูนําตองเปน
ตัวของตัวเองไมเชื่อผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล ซ่ึงความเชื่อม่ันในตนเองนับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีผูนําจะตองใชเพ่ือ
การตัดสินใจเปนอยางมาก 
  6) ผูนําตองรูเก่ียวกับวงการดานธุรกิจ (the leader knows the business) คือ ผูนําท่ีดี
ตองรูในดานธุรกิจ การตลาด เพ่ือนําขอมูลตางๆมาประกอบการคิด พิจารณาและตัดสินใจในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงไดทันตอสถานการณได 
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 ริคเคทท ( Ricketts, 1997, p. 51) ไดเสนอวาผูนําท่ีมีคุณภาพและนําไปสูความสําเร็จนั้น
มี 5 ประการ คือ 
  1) มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( human relations skill) ประกอบดวยคุณลักษณะ
ตาง  ๆดังนี ้
   (1) ความซ่ือสัตยและความม่ันคง 
   (2) ความไวตอความรูสึก 
   (3) ความรวมมือ 
   (4) ความยืดหยุน 
   (5) การใหการสนับสนุนเพ่ือนรวมงาน 
   (6) มีความเชื่อม่ันตอตนเอง 
   (7) ความรับผิดชอบและความอิสระ 
   (8) วุฒิภาวะทางอารมณ 
   (9) ความสุขในการทํางาน 
   (10) เปนผูบริหาร 
   (11) เปนตัวอยางท่ีดี 
   (12) เขาพบไดงาย 
   (13) ม่ันใจในคนอ่ืน 
   (14) ใชพลังอํานาจอยางฉลาด 
  2) มีทักษะดานเทคนิคและมนุษยสัมพันธ ( technical human relations skills) 
ประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้ 
   (1) เปนผูฟงท่ีดี 
   (2) สามารถในการสรางทีมงาน 
   (3) มีความซ่ือสัตย 
   (4) ใหบําเหน็จรางวัลแกผูปฏิบัติงานสําเร็จ 
   (5) สอนแนะและสนับสนุนผูอ่ืน 
   (6) วางแผนระยะสั้นและทําใหสําเร็จ 
   (7) มีความสามารถในการบริหาร 
  3) มีทักษะดานเทคนิค (technical skills) ประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้ 
   (1) ความสามารถในการคัดเลือกบุคคลมาทํางาน 
   (2) มีความสามารถดี 
   (3) เปนนักสื่อสาร 
   (4) บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
   (5) วางเปาหมายและวางแผนชัดเจน 
   (6) ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
   (7) ยอมรับในการลมเหลว 
   (8) สามารถนําคนและกลุมได 
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  4) มีทักษะดานความคิด -เทคนิค ( conceptual technical skills) ประกอบดวย  
คุณลักษณะดังนี้ 
   (1) สติปญญาสูง 
   (2) ความสามารถในการตัดสินใจ 
   (3) ใหความรวมมือกับทุกฝาย 
   (4) สามารถมอบหมายงานได 
   (5) รูจักการเลือกโอกาส 
   (6) มุงม่ันเพ่ือความเปนเลิศ 
   (7) ผนึกคนใหเกิดความรับผิดชอบ 
   (8) มีความสนใจและความสามารถหลายดาน 
  5) มีทักษะดานความคิด (conceptual skills) ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
   (1) มีวิสัยทัศนกวางไกล 
   (2) เปนผูสรางแรงจูงใจ 
   (3) สามารถตัดสินใจ 
   (4) มุงม่ันใหกาวหนา 
   (5) ความคิดสรางสรรค 
   (6) มีความกลาหาญ 
   (7) เปนผูกลาเสี่ยง 
   (8) มีความผูกพันกับองคการ พิจารณาญาณและอดทน 
   (9) ติดตามผลงาน 
   (10) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   (11) เฉลียวฉลาด 
   (12) มีความตองการท่ีจะนําคนอ่ืน 
 สต็อกดิลล (Stogdill, 1974, pp. 74-75) ไดสรุปผลจากงานวิจัยตาง  ๆเก่ียวกับคุณสมบัติผูนํา 
พบวา  คุณลักษณะของผูนําท่ีดี  ไดแก  ประการท่ีหนึ่งลักษณะทางรางกาย  เปนผูแข็งแรง  มีความ
กระฉับกระเฉง ประการท่ีสองภูมิหลังสวนบุคคล เปนผูมีการศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี ประการท่ีสาม
สติปญญา เปนผูท่ีมีสติปญญาสูง มีความรูมีการตัดสินใจดีและมีทักษะในการสื่อความหมาย ประการท่ีสี่
บุคลิกภาพ เปนผูมีความตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีจริยธรรม มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง ประการท่ีหาลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน เปนผูท่ีมีความปรารถนาจะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ มีความรับผิดชอบ ไมยอทอตออุปสรรค รับผิดชอบวัตถุประสงคองคกร ประการท่ีหก ลักษณะ
ทางสังคม เปนผูท่ีปรารถนาจะรวมมือกับคนอ่ืนมีเกียรติ และเปนท่ียอมรับของสมาชิกและคนอ่ืน ๆเขาสังคม
ไดเกง มีความสามารถในการประสานงาน 
 สต็อกดิลล (Stogdill, 1974, pp. 17-23) ไดสรุปจาการวิเคราะหงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับการเปน
ผูนําสรุปวาทฤษฎีทางการเปนผูนํามีดังนี้ 
  1) greatmam theory ทฤษฎีนี้เหมือนกับทฤษฎีท่ีวาดวย trait theory of leadership 
ท่ีเชื่อวาลักษณะผูนํานั้นมีมาตั้งแตกําเนิด 
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  2) environment theory เชื่อกันวาลักษณะความเปนผูนํานั้นเกิดจากสภาวะแวดลอม 
เวลา สถานท่ีและโอกาส  
  3) personal-situational theory มีความเชื่อวา ความเปนผูนํานั้นออกสถานการณ
และสภาพแวดลอมแลว ความสามารถเฉพาะตัว มีสวนประกอบดวย ท้ังนี้ผูนําจะตองมีความฉลาด
ความสามารถ รวมท้ังมีผูรวมงานท่ีดีดวย 
  4) interaction-expectation theory ทฤษฎีนี้ความสําคัญกับองคประกอบ 3 ประการ คือ 
การกระทํา (action) การปฏิสัมพันธ (interaction) และเจตลึก (sentiment) โดยเชื่อวาผูท่ีจะเปนผูนําไดนั้น
จะตองมีความสามารถในการกระทํา มีมนุษยสัมพันธ และมีการควบคุมทางใจท่ีดีเหมาะสมกับสถานการณ 
  5) humanistic theory เชื่อวาผูนํานั้นจะตอง เปนผูมีความเขาใจในลักษณะทางธรรมชาติ
ของจิตมนุษยวา มีความตองการอะไร บุคคลแตละคนในกลุม มีความนึกคิดและตองการอะไรหากผูท่ีเปน
ผูนําเขาใจและสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้นจะทําใหเปนผูนําในกลุมอยางแทจริง 
  6) exchange theory เชื่อวาลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยนั้น จะคิดอยูเสมอวา
การท่ีคนใหอะไรแกผูอ่ืนนั้น ยอมตองการสิ่งตอบแทนท่ีคุมคากัน หรือดีกวาถาไดใหความรวมมือตามท่ีผูนํา
ขอรองแลว ผลตอบแทนควรจะคุมคากัน ถาผูนําใหผลตอบแทนท่ีคุมคากันแลว ผูนํายอมเปนท่ียอมรับ
ของผูตามคนอ่ืนๆ ในกลุมดวย 
 เกณฑการวัดคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําท่ีสามารถนําพาสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรท่ีวางไว ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสถานศึกษาจะตองมีผูบริหาร
และทีมงานระดับสูงตลอดจนฝายปฏิบัติการท่ีมีประสบการณท้ังความรู ความสามารถ ความชํานาญพิเศษ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกําหนดนโยบายการบริหาร
และหลักการบริหาร คือ การทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยอาศัยความรวมมือของผูอ่ืนนั้นตองใช
มาตรฐานเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนนักคิดคํานึงถึงยุทธวิธีและกลวิธีท่ีจะเขาแขงขัน  
ในยุคโลกาภิวัฒนโดยมีผูเสนอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 พัชสิรี ชมภูคํา  (2552, หนา 209-211) กลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 
  1) พฤติกรรมกลาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม 
  2) มีความม่ันใจในตนเอง 
  3) กระตุนความคิดสรางสรรค 
  4) ใสใจผูตามแตละคน 
  5) มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
  6) มองไกลในอนาคตและแปลงความคิดนั้นออกมาเปนรูปธรรม 
 พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร( 2553, หนา 36-53) กลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 
  1) ใชปญญา 
  2) โนมนาวจิตใจ 
  3) มีวิสัยทัศน 
  4) สรางความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา 
  5) อํานาจตามหนาท่ีของผูนํา 
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  6) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิดและตัดสินใจ 
  7) สามารถคัดสรร รวบรวม เสริมสรางบุคลากรท่ีเกงจริง 
  8) รวมมือเปนทีมใหงานสูความสําเร็จ 
 เนตรพัณณา ยาวิราช ( 2553, หนา 207) กลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 
  1) มีความเชี่ยวชาญ 
  2) มีทักษะการบริหาร 
  3) มีความสัมพันธระหวางบุคคล 
  4) มีทักษะความเขาใจ 
  5) มีทักษะทางการเมืองข้ัวอํานาจในองคกร 
 วิเชียร วิทยอุดม ( 2554, หนา 7-23) กลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 
  1) รูจักปรับตัวเขากับสถานการณตาง  ๆ
  2) มีความตื่นตัวตอสภาพแวดลอมทางสังคม 
  3) มีความทะเยอทะยานสูง 
  4) มีความเชื่อถือและสามารถสรางสรรคประโยชน 
  5) มีลักษณะประนีประนอม 
  6) มีความเด็ดขาด 
  7) ลูกนองสามารถพ่ึงพาได 
  8) เปนผูทรงอํานาจ 
  9) มีความเพียรพยายาม 
  10) มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  11) มีแรงบันดาลใจ 
  12) มีอิทธิพลตอความคิดผูตาม 
  13) กระตุนปญญาของผูตาม 
  14) คํานึงถึงผูตามในระดับบุคคล 
  15) บริหารงานมีเปาหมายชัดเจน 
 เดสสเลอ ( Dessler, 1998, p. 100) ไดกลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 
  1) ผูนําตองมีแรงขับและปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 
  2) ผูนําตองมีความกลาท่ีจะนํา 
  3) ผูนําตองมีความซ่ือสัตยและมีคุณธรรม 
  4) ผูนําตองมีการตัดสินใจท่ีด ี
  5) ผูนําตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  6) ผูนําตองรูเก่ียวกับวงการดานธุรกิจ 
 สต็อกดิลล ( Stogdill, 1974, pp. 74-75) กลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 
  1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ (physical characteristics) 
  2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล (social background) 
  3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ (intelligence and ability) 
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  4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ (personality) 
  5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (task-related characteristics) 
  6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม (social characteristics) 
 จากการศึกษา ความเปนผูนํา ท่ีกลาวมาขางตน พบวานักวิชาการมีแนวคิดท่ีคลายคลึง
กันในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาคุณลักษณะผูนําของ สต็อกดิลล (Stogdill, 1974, pp. 74-75) เนื่องจาก
สอดคลองกับบริบทของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบดวยคุณลักษณะผูนํา 6 ประการ คือ  
  1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ  
  2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล  
  3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ  
  4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ  
  5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน 
  6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม  
 ดังมีรายละเอียดในแตละดาน ดังตอไปนี้ 
  1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ  
   มนูญ วงศนารี ( 2549, หนา 109-110) ไดใหความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะ
ทางรางกายของผูนําสรุปได 4 ประการ ไดแก 
   (1) สุขภาพ คือ ความสมบูรณของรางกาย ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ท้ังนี้งาน
ในความรับผิดชอบของผูนํามีมากจึงตองอาศัยรางกายท่ีแข็งแรงเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับสุขภาพท่ีดีอยู 3 ประการ 
    ก. การรับประทานเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ถูกสุขลักษณะไดคุณคา
ตามหลักโภชนาการ ดื่มน้ําสะอาด ตามความตองการของรางกาย 
    ข. การนอน ซ่ึงรางกายจะไดพักผอน โดยแตละวันควรพักผอนประมาณ 6-8 ชั่วโมง 
    ค. การเลนหรือการออกกําลังกาย ซ่ึงตองเลือกประเภทกีฬาใหเหมาะสมกับวัย 
ตองหม่ันออกกําลังกายสมํ่าเสมอทําใหรางกายแข็งแรง แตหากหักโหมจะเปนการทําใหรางกายทํางานหนัก 
อาจเกิดผลทางลบได นอกจากนี้ผูนําควรมีสุขภาพใจท่ีแข็งแรงดวยการฝกจิตใจใหเยือกเย็นไมฟุงซาน  
มีเมตตา ชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนเสมอ พรอมท้ังมีสิ่งม่ีควรหลีกเลี่ยง ไดแก หลีกเลี่ยงการเสพสิ่งเสพติดใหโทษ 
การพนัน อบายมุขตางๆ ซ่ึงเปนเหตุใหสุขภาพกายและใจทรุดโทรม 
   (2) กําลังกาย เปนผลสืบเนื่องจากสุขภาพของรางกาย ผูมีสุขภาพดียอมมีกําลังกายดี 
ซ่ึงแตละคนอาจจะมีกําลังกายไมเทากัน กําลังกายนี้มีความเสื่อมตามวัย ผูนําหรือผูบริหารเองหากอยาก
รักษากําลังกายก็จะตองรักษาสุขภาพใหดีเพ่ือใหมีกําลังกายในการทํางาน 
   (3) รูปรางหนาตา ผูมีรูปรางสงายอมดึงดูดใจ สรางความนาเลื่อมใสไดมาก แมแตจะมี
รูปรางท่ีไมสมบูรณแตหากสามารถเลือกเครื่องแตงกาย เครื่องประดับท่ีเหมาะสมกับตนเองไดก็จะเพ่ิม
ความนาสนใจ พรอมกันนี้ตองดูแลรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ 
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   (4) บุคลิกลักษณะของการเปนผูนํา ดูเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดีและผูนําควรมี
ความสามารถในการวางตัวใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับบทบาทของตนท้ังนี้ผูนําตองพบกับผูคนตางๆ 
อยูตลอดเวลา ดังนั้นการวางตัวจึงถือเปนเรื่องสําคัญ 
 สมิต อาชวนิจกุล (2543, หนา 13-14) ไดใหความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะทางรางกายของผูนํา 
สรุปได 4 ประการไดแก 
 ประการแรกสุขภาพ  หมายถึง  มีความสมบูรณของรางกาย  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ท้ังนี้
งานในความรับผิดชอบของผูนํา มีมากจึงตองอาศัยรางกายท่ีแข็งแรงเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับสุขภาพท่ีดีอยู  3 ประการ ประการแรกคือการรับประทาน  เลือกรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน
ถูกสุขลักษณะ ไดคุณคาตามหลักโภชนาการ ดื่มน้ําสะอาด ตามความตองการของรางกาย ประการท่ีสอง คือ
การนอน ซ่ึงรางกายจะไดพักผอน โดยแตละวันควรพักผอนประมาณ 6-8 ชั่วโมง สวดมนตไหวพระ แผเมตตา
กอนนอน ก็จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ประการสุดทาย คือ การเลนหรือการออกกําลังกาย ซ่ึงตองเลือก
ประเภทกีฬาใหเหมาะสมกับวัย ตองหม่ันออกกําลังกายสมํ่าเสมอทําใหรางกายแข็งแรง แตหากหักโหม
จะเปนการทําใหรางกายทํางานหนักอาจเกิดผลทางลบได  นอกจากนี้ผูนํา  ควรมีสุขภาพใจท่ีแข็งแรง
ดวยการฝกจิตใจใหเยือกเย็นไมฟุงซาน มีเมตตาชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนเสมอพรอมท้ังมีสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง 
ไดแก หลีกเลี่ยงการเสพสิ่งเสพติดใหโทษ การพนัน อบายมุขตางๆ ซ่ึงจะเปนเหตุใหสุขภาพกายและใจ
ทรุดโทรม 
 ประการท่ีสองกําลังกาย เปนผลสืบเนื่องจากสุขภาพของรางกาย ผูมีสุขภาพดียอม มีกําลังกายดี
ซ่ึงแตละคนอาจจะมีกําลังกายไมเทากัน กําลังกายนี้มีความเสื่อมตามวัย ผูนํา หรือ ผูบริหารเองหากอยาก
รักษากําลังกายก็จะตองรักษาสุขภาพใหดีเพ่ือใหมีกําลังกายในการทํางาน 
 ประการท่ีสามรูปรางหนาตา ผูมีรูปรางสงายอมดึงดูดใจ สรางความนาเลื่อมใสไดมาก แตแมจะมี
รูปรางท่ีไมสมบูรณแตหากสามารถเลือกเครื่องแตงกาย เครื่องประดับท่ีเหมาะสมกับตนเองไดก็จะเพ่ิม
ความนาสนใจ พรอมกันนี้ตองดูแลรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ 
 ประการท่ีสี่บุคลิกลักษณะของการเปนผูนํา ดูเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีด ีและผูนํา ควรมีความสามารถ
ในการวางตัวใหเหมาะกับกาลเทศะ เหมาะกับบทบาทของตนท้ังนี้ผูนํา ตองพบกับผูคนตาง  ๆอยูตลอดเวลา
ดังนั้น การวางตัวจึงถือเปนเรื่องสําคัญ 
 ดังนั้น  คุณลักษณะผูนําดานกายภาพจึงเปนภาพพจนของผูนําท่ีสรางความเชื่อม่ัน
แกผูใตบังคับบัญชา รวมถึงรางกายท่ีแข็งแรงเปนพ้ืนฐานท่ีดีของการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มศักยภาพ
ผูนําจึงตองหม่ันรักษาสุขภาพรางกายและดูแลตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ 
 นงนุช วงษสุวรรณ (2544, หนา 4) กลาววาการมีสุขภาพแข็งแรง (health) มนุษยท่ีมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บท้ังดานกายภาพ (physical) และจิตภาพ (psychological) มักจะได
การยอมรับคนท่ีมีความไมสมประกอบดานรางกายและจิตใจ หรือท้ังสองดานยอมมีคุณภาพดอยกวา
คนท่ีมีรางกายแข็งแรงหรือจิตใจท่ีถูกสุขลักษณะ ( healthy) ในทํานองเดียวกันคนท่ีมีรางกายแข็งแรง
และจิตใจสมบูรณยอมมีคุณภาพสูงกวาคนท่ีมีรางกายแข็งแรงแตมีโรคประจําตัว  
 ศุภกร พลายแสง (2553, หนา 29) กลาววา คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะ
ท่ัวไปของผูนําท่ีเก่ียวของกับรางกาย บุคลิกภาพเปนลักษณะประจําตัวของผูนํา ท่ีเปนปกติ
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ซ่ึงแสดงคุณลักษณะโดยสวนรวมของผูนํา การท่ีมีสุขภาพแข็งแรง คือ มีสภาพรางกายจิตใจอารมณท่ีสมบูรณ 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ความผิดปกติของรางกาย ตลอดจนสามารถทําใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูได 
 ธงชัย สันติวงษ (2543, หนา 127) ไดกลาววา บุคลิกทาทางของผูนําจะมีบุคลิกแตกตางกันไป
และบุคลิกแบบใดแบบหนึ่งมักจะมีผลตอคนแตละคนแตกตางกันไป บุคลิกของผูนําแบบหนึ่งอาจเปน
ท่ีชอบพอของคนคนหนึ่งแตอาจไมเปนท่ีชอบพอของคนอีกคนหนึ่งไดบุคลิกทาทางของผูนําแบบหนึ่ง
อาจเหมาะสมเปนท่ีชอบของคนทุกคนในองคการในฝาย แตก็อาจไมเปนท่ีชอบของอีกฝายก็ได ดังนั้น  
บุคลิกทาทางของผูนําท่ีเหมาะสมจึงมักข้ึนอยูกับสภาพเหตุการณเปนกรณีๆ ไป 
 อารี พันธมณี (2547, หนา 77) ไดกลาววา สุขภาพอนามัย สุขภาพจิต ผูนําตองใสใจดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยใหแข็งแรงอยูเสมอ เพราะผูนั้นตองทํางานหนัก ตองใชสมอง ไตรตรองขบคิดแกปญหา  
ถารางกายไมอยูในสภาพท่ีแข็งแรงพอ ก็ไมอาจสูงานท่ียากได สภาพจิตใจก็เปนเรื่องท่ีเก่ียวพันสงผลตอกัน
ดังท่ีวา “a sound mind is in a sound body” จิตใจท่ีดีอยูในรางกายท่ีแข็งแรง ฉะนั้นจงหัดบริหารรางกาย
และบริหารจิตอยูเสมอดวยการปฏิบัติตนตาม “5 อ” อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ ออกกําลังกาย
และฝกจิตใหคิดแตความคิดเชิงบวกมองแตดี ถาจิตและกายดีก็จะสามารถสูงานหนักไดดี 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ (physical characteristics) 
หมายถึง ลักษณะภายนอกท่ีทําใหผูอ่ืนมองเห็น รับรูและประเมินลักษณะของบุคคลนั้นๆ ได 
  2) คุณลักษณะดานภูมิหลังสวนบุคคล (social background) 
               ศุภกร พลายแสง (2553, หนา 33) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําดานภูมิหลัง
สวนบุคคลของผูนําวาอาจแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามภาวะผูนํายังคงเปนสิ่งท่ีพัฒนาไดเสมอ ผูนําท่ีดี
ควรมีความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน ซ่ึงความสามารถนี้จะเกิดข้ึนไดจากการหม่ันแสวงหา
วิชาความรู รูจักฟง พูด อาน คิด จนคลองแคลวเพ่ือฝกฝนตนเองสูการเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ 
   สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 171-172) กลาววาคุณลักษณะผูนํา ดานภูมิหลัง
สวนบุคคล หมายถึง ประวัตคิรอบครัว สภาพการอบรมเลี้ยงด ูการศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ครอบครัวของผูนํา  ท้ังนี้มนุษยทุกคนยอมมีความแตกตางกัน  ความแตกตางนี้มาจากพันธุกรรม
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหบุคคลมีคุณลักษณะประจําตัว มีบุคลิกภาพแตกตางกัน แมความเปนผูนํานี้เปนสิ่ง
ท่ีสามารถฝกฝนได แตผูท่ีมีภูมิหลังสวนบุคคลท่ีดียอมมีโอกาสมากกวาในการพัฒนาทักษะผูนําของตน 
เพราะมีสิ่งสนับสนุนใหผูนํา  ไดรับความรู  ความสามารถ  โอกาส  ในการคบหากับผูทรงคุณวุฒิตางๆ  
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะแกตนไดมากกวา ซ่ึงคุณลักษณะผูนํา ดานภูมิหลังสวนบุคคล จะกลาวถึงรายละเอียด
ดานการศึกษา สถานะทางสังคมและความคลองตัวของผูนํา ดังตอไปนี ้
   การศึกษา การท่ีจะเปนผูนําท่ีดีนั้นพ้ืนฐานความรูและการศึกษา ท่ีดีเปนสิ่งสําคัญ
ท่ีจะชวยสรางความเลื่อมใส เพราะการศึกษาชวยกลอมเกลา ไดรับการอบรมลักษณะนิสัยท่ีดีใหแกมนุษย
ท้ังในดานการปรับตัวเขากับสังคม การฝกฝนวัฒนธรรมทางความคิด ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ฯลฯ
ดังท่ีทบวงมหาวิทยาลัย มุงหวังลักษณะบัณฑิตท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาใหเกิด 4 ประการ ไดแก 
ประการแรก  ใหมีความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชา  ความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพ  
และความรูความสามารถพิเศษ ประการท่ีสอง ใหมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพ
ทางสังคม อารมณ และสุขภาพรางกายท่ีดี ประการท่ีสาม ใหเปนผูมีความใฝหาความรูอยางมีความสุข
ตลอดชีวิต ประการท่ีสี ่คือ ใหเคารพสิทธิและหนาท่ีของตนและผูอ่ืนโดยมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม 
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(สงวน สุทธิเลิศอรุณ , 2543, หนา 171-172) ดังนั้น ผูท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาดีจึงไดรับการคาดหวังวา
เปนผูสามารถนําความรูนําหลักการในศาสตรตาง  ๆมาใชใหเกิดประโยชนแตท้ังนี้ผูนํา อาจตองเพ่ิมศิลปะ
ในการนําศาสตรตาง  ๆมาใชเพราะความสําเร็จในการปฏิบัติงานจะเกิดจากความสามารถในการรวมงาน
กับผูอ่ืนเปนสําคัญ 
 วิทยา นาควัชระ (2542, หนา  32-35) กลาววา สถานะทางสังคมของผูนํา อาจหมายถึง การมี 
ชาติตระกูล ตําแหนงหนาท่ียศถาบรรดาศักดิ์  สถานะทางการเงิน ท่ีดีซ่ึงลวนแตเปนองคประกอบหนึ่ง
ในการติดตอสมาคมกับบุคคลอ่ืนในสังคม  แตสิ่งท่ีผูนําจะขาดเสียไมไดนั่นคือ  มีลักษณะความเปนผูดี
และมีเกียรต ิคุณสมบัตินี้เปนสิ่งท่ีผูนํา แสดงออกในทุก  ๆการกระทํา ความเปนผูดีของผูนํา สะทอนใหเห็น
จากการมีวาจาดีบุคลิก  มารยาท  พฤติกรรมดี  มีจิตใจดี  เปนผูใหมากกวาผูรับ  ปฏิบัติตอชนทุกชั้น
อยางเทาเทียมรูจักใหโอกาสผูอ่ืน รูจักการใหอภัย มีคุณธรรม และผูนําตองสรางความตระหนักแกตนเอง
ใหมีความเปนผูดีและมีเกียรติใหเหมาะสมกับความไววางใจจากผูตาม  
 พลวัต (นามแฝง) (2543, หนา 13-27) สถานะทางสังคมยังสะทอนไดจากมารยาทในการเขาสังคม
ของบุคคล บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับปานกลางถึงดีจะไดรับการ ฝกฝนใหรูจัก
มารยาทในการเขาสังคมตาง ๆเชน การสนทนา มารยาทบนโตะอาหาร การวางตัวในโอกาสตาง ๆซ่ึงผูมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับต่ํานั้นจะไมคอยไดรับการฝกฝนในเรื่องดังกลาว เม่ือผูนําเองตองเปน
ผูท่ีปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน มีกิจกรรมทางสังคมและถือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือชุมชนจึงตองมี
มารยาททางสังคมดีดวย 
 สุภาลักษณ บัญชรเทวกุล (2540, หนา 233-236) กลาววา ผูนําท่ีมีความคลองตัวเคลื่อนไหว
ไดอยางรวดเร็วเพียงใดก็สามารถกาวไปขางหนาไดรวดเร็วดวยเชนกัน  ในการปฏิบัติงานทุกวันนี้ผูนํา  
ตองขับเคลื่อนอยางรวดเร็วในทุก  ๆดานไมวาจะเปนการแสวงหาผูรวมงานท่ีมีความสามารถไดกอนผูอ่ืน 
การรักษาบุคลากรไวการไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอยางรวดเร็ว  การเคลื่อนยายตนเองไปปฏิบัติงาน
ในท่ีตาง  ๆอยางฉับไว ซ่ึงการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนใหเปนผูคลองตัวนี้ก็ตองระมัดระวังมิใหความรวดเร็ว
เปนบอนทําลายคุณภาพของงาน ผูนําตองระลึกถึงจุดมุงหมายเสมอเรียงลําดับของงานได ใหความสําคัญ
ของงานเปนการฝกฝนตนเองใหเปนคนคิดเร็ว  คิดแจมแจงชัดเจน  มีการสื่อสารท่ีตรงประเด็นรวมท้ัง
นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานเพ่ิมคลองตัวในการจัดการขอมูลและเปนฐานการตัดสินใจ
ท่ีเชื่อถือได  
 สต็อกดิลส (Stogdill, 1974, p.74) พบวาภูมิหลังสวนบุคคลของผูนํา คือ การศึกษา คือ มีแนวโนม
ท่ีจะมาจากผูท่ีไดรับการศึกษาสูง มีความรูดี 
 ศุภกร พลายแสง ( 2553, หนา 31) กลาววา ภูมิหลังสวนบุคคล  หมายถึง การมีการศึกษาดี
มีความรู มีความสามารถในการคิดดวยเหตุผล รูจักการแกปญหา มีสถานภาพทางสังคมดี 
 สุภาลักษณ บัญชรเทวกุล (2540, หนา 233-236) กลาววา ความคลองตัว ผูนําท่ีมีความคลองตัว
เคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็วเพียงใดก็สามารถกาวไปขางหนาไดรวดเร็วไดดวยเชนกัน ในการปฏิบัติงานทุกวันนี้
ผูนําตองขับเคลื่อนอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานไมวาจะเปนการแสวงหาผูรวมงานท่ีมีความสามารถไดกอนผูอ่ืน 
การรักษาบุคลากรไว การไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอยางรวดเร็วการเคลื่อนยายตนเองไปปฏิบัติงาน
ในท่ีตางๆ อยางฉับไว ซ่ึงการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนใหเปนผูคลองตัวนี้ก็ตองระมัดระวังมิใหความรวดเร็ว
บอนทําลายสุขภาพของงาน ผูนําตองระลึกถึงจุดมุงหมายอยูเสมอเรียงลําดับของงานได ใหความสําคัญ
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ของงานเปน ฝกฝนตนเองใหเปนคนคิดเร็ว คิดแจมแจงชัดเจน มีการสื่อสารท่ีตรงประเด็น รวมท้ัง
นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานเพ่ิมความคลองตัวในการจัดการขอมูลและเปนฐาน
การตัดสินใจท่ีเชื่อถือได 
 เสมอ ศริพงษ ( 2542, หนา 26) กลาววาความซ่ือสัตย เปนเครื่องบงชี้ถึงความเปนมนุษย
ท่ีศักดิ์สิทธิ์ หากผูใดไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยท่ีศักดิ์สิทธิ์แลว เขาผูนั้นก็จะไดรับการยอมรับ ศรัทธา
อยางจริงใจจากผูท่ีอยูใกลชิดและยอมใหความรวมมือปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ดังท่ีขงเบง กลาววา คนเรา
หากไรสัจจะเสียแลวผูอ่ืนก็จะไมเชื่อ ขงเบงถือสัจจะเม่ือออกคําสั่งไปก็ตองปฏิบัติ ฉะนั้นจึงสามารถ
บัญชาการไดตามความปรารถนา ทุกคนจึงรับใชภารกิจของจกกกอยางเต็มสติกําลังลักษณะของผูมีความ
ซ่ือสัตยจะมีพฤติกรรมท่ีปรากฏ 3 ประการดังนี ้
  1) ความมีสัจจะ คือ การแสดงออกใดๆ ตอบุคคลอ่ืนดวยความรูสึกแบบตรงไปตรงมา
ไมหวาดระแวงจนไมอาจมอบความรูสึกดีๆ ตอบุคคลอ่ืนได หรือทําใหการแสดงออกและการกระทํา
เบี่ยงเบนไปจากความจริง 
  2) ความจริงใจ คือ การแสดงออกใดๆ ตอบุคคลอ่ืนดวยความรูสึกแบบตรงไปตรงมา
ไมหวาดระแวงจนไมอาจมอบความรูสึกดีๆ ตอบุคคลอ่ืนได หรือทําใหการแสดงออกและการกระทํา
เบี่ยงเบนไปจากความจริง 
  3) ความนาไววางใจหรือนาเชื่อถือ คือ การกระทําตนใหเปนบุคคลท่ีนาไววางใจของบุคคลอ่ืน 
 วิทยา นาควัชระ (2542, หนา 32-35) กลาววา สถานะทางสังคมของผูนํา อาจหมายถึง การมี
ชาติตระกูล ตําแหนง หนาท่ี ยศถาบรรดาศักดิ์ สถานะทางการเงินซ่ึงลวนแตเปนองคประกอบหนึ่ง
ในการติดตอสมาคมกับบุคคลอ่ืนในสังคม แตสิ่งท่ีผูนําจะขาดเสียไมไดนั่นคือความเปนผูดีและมีเกียรติ 
คุณสมบัตินี้เปนสิ่งท่ีผูนําแสดงออกในทุกๆ การกระทํา ความเปนผูดีของผูนําสะทอนใหเห็นจากการมีวาจาดี 
บุคลิกภาพ มารยาท พฤติกรรมดี มีจิตใจดี เปนผูใหมากกวาผูรับ ปฏิบัติตอชนทุกชั้นอยางเทาเทียม  
รูจักใหโอกาสผูอ่ืน รูจักการใหอภัย มีคุณธรรม และผูนําตองสรางความตระหนักแกตนเองใหมีความเปนผูดี
และมีเกียรติใหเหมาะสมกับความไววางใจจากผูตาม 
 พลวัต (นามแฝง) (2543, หนา 13-27) กลาววา ท้ังนี้สถานะทางสังคมยังสะทอนไดจากมารยาท
ในการเขาสังคมของบุคคล บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับปานกลาง ถึงดีจะไดรับ
การฝกฝนไดรูจักมารยาทในการเขาสังคมตางๆ เชน การสนทนา มารยาทบนโตะอาหาร การวางตัว
ในโอกาสตางๆ ซ่ึงผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับต่ํานั้นจะไมคอยไดรับการฝกฝน
ในเรื่องดังกลาว เม่ือผูนําเองตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน มีกิจกรรมทางสังคมและถือเปนตัวแทน
ของสถานศึกษาหรือชุมชน จึงตองมีมารยาททางสังคมดีดวยเชนกัน 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปวาคุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล (social background) 
หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานของครูและผูบริหาร ความเปนมาของแตละบุคคล  
  3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ (intelligence and ability)  

   ศิริพร พงศศรีโรจน ( 2540, หนา 194) ไดใหแนวคิดวา หลักการตัดสินใจท่ีดี  
ตองประกอบดวย 
   (1) ตองรูแจงในขอเท็จจริงใหแนชัด 
   (2) ตองสั่งงานใหตรงประเด็น 
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   (3) ตองสั่งงานใหเปนท่ีเขาใจแจมแจงและตองมีความม่ันใจ 
               (4) ตองสั่งงานใหทันเหตุการณและเวลา 
   (5) ตองสั่งงานใหอยูในวิสัยท่ีจะปฏิบัติตามได 
   (6) ตองมอบหมายอํานาจใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 
   (7) ตองกลารับผิดชอบและยอมรับขอผิดพลาดถาไมเกิดผล 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 68) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ หมายถึง 
การแสดงออกอยางเฉลียวฉลาดฉับไวทางความคิด มีความรอบรู มีเหตุผล มีวิสัยทัศน ตัดสินใจไดถูกตอง
ทันเหตุการณของผูนําโดยคุณลักษณะผูนํา นี้มีความจําเปนตอผูนําอยางยิ่ง เนื่องจากบทบาทของผูนํานั้น
ตองปฏิบัติงานท่ีใชความคิด การตัดสินใจ ในภาระงานบริหารอยูเสมอ โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีเกิดกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกรวดเร็วยิ่งทําใหผูนํา ตองมีสติปญญาและความสามารถเพ่ือนําพาองคกรและผูตาม
ใหประสบความสําเร็จซ่ึงคุณลักษณะสติปญญาและความสามารถนี้ครอบคลุมดานสติปญญาการตัดสินใจ 
ความรอบรูและความสามารถดานการพูด ไดแก 
           สติปญญา มีสรุปไววาหมายถึง  ความสามารถในการรู  ทําความเขาใจเรื่องท่ัวไป  การเรียนรู
เรื่องท่ีซับซอนข้ึน ตลอดจนการจดจํา การคิดริเริ่มข้ันพ้ืนฐาน และการคิดไดอยางมีคุณภาพซ่ึงนักจิตวิทยา
สามารถออกแบบวัดระดับสติปญญา ซ่ึงมีการทดสอบเพ่ือนํา ผลมาแปลงเปนคะแนนซ่ึงเรียกวาเกณฑ
ภาคเชาวนปญญา หรือ IQ (intelligence quotient) ซ่ึงคํานวณได จากสูตร 
                                             ไอคิว 100 X อายุสมอง 
                                                               อายุจริง 
ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ Thurstone อธิบายถึงโครงสรางสมอง ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ 
7 ประการ ไดแก ความสามารถในการจํา  (memory) ความสามารถในการคิดคํานวณเก่ียวกับตัวเลข  
(number) ความสามารถในการรับรู (perception) ความสามารถในการใหเหตุผล (responding) ความสามารถ
ในการมองเห็นภาพมิติตาง  ๆ(spatial) ความสามารถในการใชคํา (word fluency) ความสามารถในการใช
ภาษา (verbal)  
            พระธรรมปฎก (2542, หนา 22-23) ไดสรุปลักษณะทางปญญาของผูนํา วาผูนําตองมองกวาง
คิดไกล ใฝสูง กลาวคือ มองสิ่งท่ีเก่ียวของท่ีมีผลสงมากระทบจากภายนอก มองอยางรูเทาทันเห็นโอกาส
และชองทางท่ีจะดําเนินการตามจุดหมาย คิดในเชิงเหตุปจจัย และมองวาอนาคตจะเปนอยางไรเพ่ือสามารถ
วางแผนเตรียมการในอนาคตได  นอกจากนั้นตองใฝหาจุดหมายท่ีดีงาม  มุงม่ันท่ีจะสรางสรรคงานท่ีดี
มีประโยชน มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด ท้ังนี้ นภดล เจนอักษร (2540, หนา 59-60) ไดเสนอคุณลักษณะ
สําคัญของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีจะสรางวิสัยทัศน ไดแก ประการท่ีหนึ่งมีความสามารถในการคิด
คาดคะเนเรียนรูจากประสบการณไดด ีมีความคิดสรางสรรค มุงอนาคต ประการท่ีสอง มีความสามารถ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ  ประการท่ีสาม  มีความสามารถวิเคราะหองคกรท่ีดี  รูลึกซ้ึงเก่ียวกับองคกร  
ประการท่ีสี่ เปนผูไวตอความเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดกับสภาพท่ีเปนอยู  ประการท่ีหา  ใจกวาง สามารถ
รับประสบการณใหมและสงเสริมผูท่ีมีความคิดริเริ่มใหมๆ  ประการสุดทายมีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์สูง  
ทะเยอทะยาน มุงหาความสําเร็จตลอดเวลา  
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2540, หนา 98) มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติทางสติปญญา
ของผูบริหารวาควรมีความสามารถเขาใจทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการศึกษา  วางแผนไดดีเปนระบบ  
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มีความรูกวางขวาง มีเจตคติชอบสืบสวน รูเทาทันผูอ่ืน มีความเขาใจเรื่องเด็กและมีความรูเก่ียวกับปญหา
สังคม 
 สุมน อมรวิวัฒน (2542, หนา 136-143) กลาวถึงหลักปฏิบัติท่ีชวยใหการเลือกและตัดสินใจไดดี 
คือ หลักปุริสธรรม 7 ประการ ไดแก ประการแรกการปฏิบัติตามหลักการ สอดคลองกับเหตุผล ประการท่ีสอง
การปฏิบัติโดยยึดถือตามจุดหมายหรือผลท่ีพึงประสงค ประการท่ีสามการปฏิบัติใหเหมาะกับสภาพ ความรู
ความสามารถของตนเกิดการพิจารณาอยางรอบคอบ ปราศจากอคติประการท่ีสี่การปฏิบัติโดยยึดหลัก 
การประมาณตน ประการท่ีหาการปฏิบัติใหเหมาะสมกับกาลเวลา ประการท่ีหกปฏิบัติใหเหมาะสมกับชุมชน 
ประการท่ีเจ็ดปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคล ซ่ึงการปฏิบัติท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นจะเปนปจจัยท่ีผูบริหาร
โรงเรียนควรคํานึงถึงกอนการตัดสินใจเรื่องใดๆ ท้ังนี ้เพ่ือใหการตัดสินใจนั้นสามารถนําไปปฏิบัติโดยไดรับผล
ในทางท่ีเปนประโยชนมากท่ีสุด 
 สมิต อาชวนิจกุล  (2543, หนา 80) ท่ีไดกลาวถึงการสรางความรูตางๆ  เพ่ือเกิดความคิด
การไตรตรองท่ีดี  อันเปนทักษะของผูนําวาตองรูจักวิเคราะห  รูจักทบทวนประเมินผลตอการกระทํา  
การงานตางๆ  รูจักคิดคนควาหาขอเท็จจริงและนํา  มาประกอบการตัดสินใจ  รูจักสังเคราะห  รูจักคิด
อยางรอบคอบรูจักการวิพากษวิจารณ  คิดรอบดาน  รูจักภูมิหลังของผูมาติดตอรูจักวิเคราะหตนเอง  
รูจักใครครวญในความจริง รูเทาทันเลหเหลี่ยมผูอ่ืน รูจักคิดแกปญหาเฉพาะหนา รูจักคิดสิ่งใดใหลึกซ้ึง
เพ่ือหาแกนสาระของเรื่องตาง ๆ
 ยุทธ (นพพร) พยัฆวิเชียร (2542, หนา 1-60) กลาววา ความสามารถดานการพูด ผูนําหรือผูบริหาร
ตางตองมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือเปนเครื่องมือสรางความเขาใจใหงานบรรลุผล  ดังนั้น ศิลปะ
การถายทอดของผูนํา จึงมีความสําคัญเพราะผูนํา  ตองติดตอกับผูอ่ืนถึง  6 ทิศทาง ไดแก เบื้องบน คือ
ผูบังคับบัญชา เบื้องลางผูใตบังคับบัญชา เบื้องหนาลูกคา เบื้องหลังครอบครัว  เบื้องซายเพ่ือนรวมงาน  
และเบื้องขวาสังคมการถายทอดนี้มิใชเพียงการใชภาษาพูด หากแตตองใชองคประกอบท่ีสําคัญอยางนอย 
4 ประการ ไดแก ประการแรกนํ้าเสียงสูงตํ่า มีจังหวะเหมาะสมกับสาระและสถานการณ ประการท่ีสองภาษา
เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง ออกเสียงพยัญชนะ สระ แบงวรรคถูกตอง ประการท่ีสามสายตา 
ชวยเพ่ิมความลึกซ้ึงและบงบอกอารมณในการสื่อสารไดเปนอยางดี ประการท่ีสี่ทาทางการใชมือ การขยับ
รางกายประกอบการพูด ซ่ึงองคประกอบท้ัง 4 ประการนี้หากใชอยางเหมาะสมจะชวยเสริมใหการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 พระธรรมปฎก (2542, หนา 15-16) กลาววา พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารท่ีดีไว 
4 ประการ ไดแก ประการแรกพูดแจมแจง (สันทัสสนา) สามารถอธิบายไดเขาใจ มองเห็นเหตุผลจนหมด
ขอสงสัย ประการท่ีสองพูดจูงใจ (สมาทปนา) ใหเห็นคุณคา ความสําคัญจนเกิดการซาบซ้ึงยอมรับและปฏิบัติ
ตามในท่ีสุดประการท่ีสามพูดเราใจ  (สมุตเตชนา ) ทําใหเกิดความม่ันใจ  มีกําลังใจกระตือรือรนท่ีจะ
ทําใหสําเร็จและประการท่ีสี่พูดใหราเริง  (สัมปหังสนา ) เกิดบรรยากาศแหงเมตตาไมตรี  รูสึกสดชื่น
ดวยความคิดหวังในสิ่งดีและทางท่ีจะสําเร็จ  
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 196-197) แนวทางในการพัฒนาการพูดท่ีดี ไดแก ใชวาจา
ท่ีไพเราะออนหวาน ภาษางายตอความเขาใจ พูดสอดคลองกับหลักปุริสธรรม 7 คือ เหมาะสมกับโอกาส 
บุคคลสถานท่ี ชุมชน พูดดวยนํ้าเสียงชัดเจน ไดเนื้อหาสาระ สอดคลองกับกริยาในเชิงบวก พูดเชิงสรางสรรค 
คิดกอนพูด หลีกเลี่ยงการพูดแบบกาวราวและสรางความขัดแยงกับผูอ่ืนได  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

56 
 

 สรกล อดุลยานนท (2542, หนา 60-65) ในการบังคับบัญชาของผูบริหารหรือผูนําอาจตองมีการให
คําชมเพ่ือสรางขวัญและการตําหนิเพ่ือใหบุคลากรปรับปรุงงาน  ซ่ึงการชมนั้นมีหลักวาควรชมในสิ่งท่ี
เปนความจริง ชื่นชมดวยความจริงใจ ไมเปรียบเทียบใหผูท่ีมิไดรับคําชมเสียใจ สวนการตําหนินั้นเปนสิ่งท่ี
ผูนําตองระมัดระวังในการใชมาก หากใชไมเหมาะสมจะมีโทษมากกวาคุณ เทคนิคของการตําหนินั้น ไดแก 
ตองรูขอ เท็จจริงในเรื่องท่ีตําหนิมากท่ีสุด  ตองตําหนิในเวลาท่ีเหมาะสม  เปนการสวนตัว  ตองตําหนิ
เพ่ือมุงใหเกิดการแกไข  กระทําดวยใจเปนธรรมมากท่ีสุด  ตองระมัดระวังไมตําหนิดวยอารมณโกรธ  
ตองใชนํ้าเสียงและภาษาท่ีไมรุนแรง ตองไมแสดงความผิดหวังท่ีผูถูกตําหนิรวมงานอยูดวย และตองให
กําลังใจวาสามารถแกไขความผิดพลาดได  
 คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถของผูนํา เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางมาก 
ไมวาจะเปนดานสติปญญา การตัดสินใจ ความรอบรูและทักษะในการพูด ซ่ึงในการปฏิบัติงานบริหารนั้น
ผูบริหารตองใชคุณลักษณะเหลานี้ชวยสงเสริมใหงานบรรลุผล การบริหารโรงเรียนท้ังปจจุบนัและอนาคต
ตางตองการผูนําท่ีมีความสามารถในการคิด  มีความรอบรูและสามารถถายทอดแนวคิดใหเผยแพร  
สรางความเขาใจใหแกบุคลากรไดท่ัวถึงตรงกัน อันจะนําสูการประสานงานท่ีดีมีผลงานบรรลุเปาหมายรวมกัน 
 ศุภกร พลายแสง (2553, หนา 33-34) กลาววา คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ
หมายถึง การมีความเฉลียวฉลาด ฉับไวทางความคิด มีความรอบรู มีเหตุผล มีวิสัยทัศนตัดสินใจไดถูกตอง
ทันเหตุการณของผูนํา โดยคุณลักษณะผูนํานี้มีความจําเปนตอผูนําอยางยิ่งเนื่องจากบทบาทของผูนํานั้น
ตองปฏิบัติงานท่ีใชความคิด การตัดสินใจ ในภาระงานบริหารอยูเสมอโดยเฉพาะในปจจุบันท่ีเกิดกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกรวดเร็วยิ่งทําใหผูนําตองมีสติปญญาและความสามารถเพ่ือนําพาองคกรและผูตาม
ใหประสบความสําเร็จซ่ึงคุณลักษณะสติปญญาและความสามารถนี้ครอบคลุมดานสติปญญา การตัดสินใจ
ความสามารถดานการพูด  
 ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน (2542, หนา 26) กลาววา การเปนผูนําความรู เปนสิ่งจําเปนท่ีสุดผูนําท่ีดี
ตองมีความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี และตองมีความรูในดานอ่ืนๆ ดวย ยิ่งรอบรูมากเพียงใดฐานะความเปนผูนํา
ก็ยิ่งม่ันคงมากข้ึนเพียงนั้น 
 วรารัตน เขียวไพรี (2542, หนา 156) กลาววา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีความเฉลียวฉลาด
ตองมีความสามารถในการรวบรวมความคิด วิเคราะห การแปลความหมาย มีวิสัยทัศน สามารถแกปญหาไดดี 
 พระธรรมปฎก (2542, หนา 22-23) ไดสรุปลักษณะทางปญญาของผูนําวาตองมองกวาง คิดไกล
ใฝสูง กลาวคือ มองสิ่งท่ีเก่ียวของท่ีมีผลสงมากระทบจากภายนอก มองอยางรูเทาทันเห็นโอกาสและชองทาง
ท่ีจะดําเนินการตามจุดหมาย คิดในเชิงเหตุปจจัย และมองวาอนาคตจะเปนอยางไรเพ่ือสามารถวางแผน
เตรียมการในอนาคตได นอกจากนั้นตองใฝหาจุดหมายท่ีดีงาม มุงม่ันท่ีจะสรางสรรคงานท่ีดีมีประโยชน
มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
 นภดล เจนอักษร (2540, หนา 59-60) ไดเสนอคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีจะสรางวิสัยทัศน คือ 
  1) มีความสามารถในการคิดคาดคะเน เรียนรูจากประสบการณไดดี มีความคิดสรางสรรค 
มุงอนาคต 
  2) มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ 
  3) มีความสามารถวิเคราะหองคกรท่ีดี รูลึกซ้ึงเก่ียวกับองคกร 
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  4) เปนผูไวตอความเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดกับสภาพท่ีเปนอยู ประการท่ีหาใจกวาง สามารถ
รับประสบการณใหมและสงเสริมผูท่ีมีความคิดริเริ่มใหมๆ 
  5) มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ทะเยอทะยาน มุงหาความสําเร็จตลอดเวลา 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2540, หนา 98) มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติทางสติปญญา
ของผูบริหารวาควรมีความสามารถเขาใจทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการศึกษา วางแผนไดดีเปนระบบ  
มีความรูกวางขวาง มีเจตคติชอบสืบสวน รูเทาทันผูอ่ืน มีความเขาใจเรื่องเด็กและมีความรูเก่ียวกับปญหาสังคม 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ (intelligence 
and ability) หมายถึง การแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
  4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ (personality) 
   คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผูนํา อันเปนท่ีรับรู
โดยท่ัวไปประกอบดวยพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน ความกลาแสดงออก ความกระตือรือรนและลักษณะเฉพาะ
ภายใน เชน ทัศนคติ ความสนใจ ซ่ึงทําใหผูนํามีความแตกตางจากคนอ่ืนซ่ึงบุคลิกภาพของผูนํามีอิทธิพล
ตอสภาพการนําอยางมาก แบบของผูนํานั้นก็ถือเอาบุคลิกภาพของผูนํามาเปนเกณฑ เกณฑหนึ่ง ผูนําท่ีมี
บุคลิกภาพเปนท่ีตองใจของผูพบเห็นจะทําใหผูตามและผูคนรอบขางตองการรวมงานดวยในขณะท่ีผูนํา 
ซ่ึงมีบุคลิกภาพดานลบก็อาจเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงบุคลิกภาพเปนท้ังสิ่งท่ีแสดงออกใหเห็น
ไดภายนอกและอยูภายในมิอาจเห็นไดหากผูนํามิไดแสดงพฤติกรรมออกมา จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีตองศึกษา
เก่ียวกับบุคลิกภาพของผูนําเพ่ือความเขาใจในความแตกตางของคุณลักษณะผูนํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   กองบรรณาธิการ (2543, หนา 67) ใหความหมายของบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีมีลักษณะเฉพาะของมนุษย  เปนการกระทําท่ีทําประจําและสอดคลองกันมิใชกระทําโดยบังเอิญ
เปนครั้งคราว  โดยบุคลิกภาพมีความสําคัญและสัมพันธกับคุณลักษณะผูนํา  ซ่ึงเกณฑในการพิจารณา
บุคลิกภาพแบงได 7 เกณฑ ดังนี้ (กวี วงศพุฒ, 2540, หนา 9-10, 168-169) 
   เกณฑทางกายภาพ หมายถึง รูปราง ความสูง ทรวดทรง สุขภาพ ประสาทสัมผัสตาง  ๆ
   เกณฑทางสมอง หมายถึงเชาวปญญา ความคิด ความจํา 
   เกณฑความสามารถ ซ่ึงอาศัยจากประสบการณและความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   เกณฑความประพฤติ แบบของการประพฤติของบุคคลอยางสม่ําเสมอ 
   เกณฑทางสังคม ไดแก ทัศนคติ หรือกริยาท่ีปฏิบัติตนผูอ่ืน 
   เกณฑทางอารมณ การแสดงออกทางอารมณ ทาทาง เชน ใจเย็น ฉุนเฉียว 
   เกณฑกําลังใจ  การแสดงออกเม่ือพบปญหา  ความสามารถตอสูอุปสรรคของชีวิต
พรอมกันนี้ไดเสนอบุคลิกภาพของผูนํา  วาควรมีความเชื่อม่ันในตนเอง  ความสามารถ  โนมนาวใจผูอ่ืน  
ความสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีวินัย มีการตัดสินใจท่ีด ีมีความคิด
สรางสรรค และเขากับผูอ่ืนไดดี 
   ศุภกร พลายแสง (2553, หนา 44) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ
ลวนเปนสิ่งท่ีทําใหผูนํามีความแตกตางกัน ท้ังนี้ผูนําแตละบุคคลใด สถานการณใด การสรางคุณลักษณะ
ดานบุคลิกภาพนี้หากผูนําใชอยางเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน แตหากใชบางคุณลักษณะ
มากไปหรือนอยเกินไปก็ทําใหขาดสมดุล ซ่ึงการแสวงหาสมดุลของการใชการนําท่ีมีประสิทธิภาพ
ถือเปนศิลปะท่ีผูนําตองเรียนรูดวยประสบการณของตนเปนสําคัญ 
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 สวนพระธรรมปฎก (2542, หนา 116-121) ไดสรุปวาผูบริหารโรงเรียนควรพัฒนาชีวิต 3 ดาน 
ไดแก ดานท่ีหนึ่งการพัฒนาพฤติกรรม คือ มีความเปนกัลยาณมิตรกับผูรวมงาน มีวินัย (ศีล) ดานท่ีสอง
พัฒนาจิตใจ คือ มีแรงจูงใจ ใฝดี (ฉันทะ) มีจิตสํานึกในการฝกตน  มีแนวคิดในการสงเสริมการเรียนรู  
มีความไมประมาท และดานท่ีสาม พัฒนาปญญา คือการรูจักคิดดวยหลักโยนิโสมนสิการ 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2543, หนา 2-9) กลาววา ความยึดม่ัน มุงม่ัน ความมุงม่ัน  คือ 
ความตั้งใจแนวแนท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งใจไว มีความคาดหวังในใจเสมอวา
สิ่งนั้นจะสําเร็จได  ซ่ึงแสดงถึงความม่ันคงตอเปาหมายท่ีมีคุณคา  จุดเริ่มตนของความมุงม่ันนั้นเริ่มท่ี
การตระหนักในความสําคัญของสิ่งท่ีกระทําอยางแทจริงซ่ึงจะชวยผลักดันใหทุมเทแรงกาย แรงใจ ฝาฟน
อุปสรรคนานับประการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายใหจงไดแตลําพังเพียงความมุงม่ันก็มิไดหมายความวาจะทําให
ประสบความสําเร็จเสมอไป หากยังตองอาศัยความขยันและพากเพียรในการหม่ันปฏิบัติ ฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญ  
 สมิต อาชวนิจกุล (2543, หนา 96-98) กลาววา ความวองไว ตื่นตัว ผูนําท่ีมีความวองไว ตื่นตัว
เสมอนั้นตองเปนผูนําท่ีมีสุขภาพแข็งแรงกระตือรือรน  มีจิตใจท่ีเบิกบาน แจมใส การพัฒนาตนใหเปน
คนวองไวนั้นมีวิธีการดังนี ้เริ่มจากการท่ีไมเปนคนโลเล ตัดสินใจยาก ควรมีความกลาหาญในการตัดสินใจ
และกลารับผิดชอบตองานในหนาท่ี ตอมาตองเตือนตนเองอยูตลอดเวลาใหเปนผูวองไว กระฉับกระเฉง 
ไมผัดวันประกันพรุงหรือเอาอยางผูท่ีเกียจคราน ตองฝกทํางานอยางมีสมาธิเพราะทําใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 
ใชความคิดในการทํางานเพ่ือหาวิธีลัด  หาทางลดข้ันตอนหรือพัฒนาวิธีการทํางานท่ีดีกวาเดิมเสมอ  
เม่ือปฏิบัติจนเปนนิสัยก็จะทํา ใหผูนํา มีความตื่นตัวเสมอ  
 กิติ ตยัคคานนท (2544, หนา 38) จะเห็นไดวาคุณสมบัตินี้เริ่มตนจากการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
อันเปนพ้ืนฐานใหสภาพรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว วองไว มีประสาทท่ีพรอมในการตอบสนอง
ตอเหตุการณตาง  ๆเปนความตื่นตัวในการรับรูและตอบสนอง ท้ังนี้ภาระงานของผูบริหารมีหลากหลาย
และตองปฏิบัติภารกิจในสถานท่ีและบุคคลมากมาย ดังนั้นผูบริหารท่ีมีความตื่นตัวอยูเสมอจะเตรียมพรอม
สําหรับการทํางาน สรางบรรยากาศการทํางานท่ีสดใสไดดี พรอมกันนี้การปฏิบัติงานท่ีวองไวยังชวยเสริม
ใหงานสําเร็จโดยไมค่ังคาง 
 เสนาะ ติเยาว (2544, หนา 186-188) กลาววา การมีอํานาจเหนืออํานาจ หมายถึง ความสามารถ
ท่ีทําใหบุคคลอ่ืนทําตามท่ีผูใชอํานาจตองการหรือเปนความสามารถทําสิ่งตาง  ๆเกิดข้ึนไดตามความตองการ 
โดยอํานาจของผูนําอาจแสดงออกในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงมีผลกระทบตอบุคลากรและสภาพการทํางาน  
โดยแหลงท่ีมาของอํานาจนั้นสามารถจําแนกเปน 6 แหลง ไดแก แหลงแรกอํานาจตามกฎหมาย (legitimate 
power) เกิดจากตําแหนงหนาท่ีตามโครงสรางองคกร แหลงท่ีสองอํานาจจากการใหรางวัลหรืออํานาจ
ในการใหคุณ (reward power) ซ่ึงเกิดไดจากผูนําท่ีสามารถจัดหารางวัลท่ีมีคุณคาใหแกผูใตบังคับบัญชา
ซ่ึงจะใชไดดีเม่ือรางวัลท่ีจัดใหนั้นตรงกับความตองการ แหลงท่ีสามอํานาจในการลงโทษ (coercive power) 
เปนอํานาจจากการท่ีผูนําสามารถลงโทษผูอ่ืนได แตตองใชอยางระมัดระวังหากใชไมเหมาะสมอาจเกิด
การตอตานผูนําได จึงควรใชโดยมีการมีขอตกลงในการลงโทษรวมกันแหลงท่ีสี่อํานาจท่ีเกิดจากการมีขอมูล
ขาวสารมาก (informational power) เปนอํานาจจากความสามารถของผูนําท่ีจะเขาถึงและควบคุมขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจทางการบริหารไดถูกตองยิ่งข้ึน แหลงท่ีหาอํานาจ
จากความเชี่ยวชาญ  (expert power) เปนอํานาจจากทักษะ  ความรูความสามารถสวนตัวของผูนํา  
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ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใด ๆจนเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน แหลงท่ีหกอํานาจท่ีเกิดจากการอางอิง (referent 
power) เกิดจากความสามารถของผูนํา ท่ีสรางความเคารพและความจงรักภักดีใหเกิดข้ึน เม่ือผูใตบังคับบัญชา
เกิดความนับถือ เลื่อมใสแลวจะเต็มใจปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
 กองบรรณาธิการ (2543, หนา 41-43) กลาววา การควบคุมอารมณ สวนสําคัญของผูมีบุคลิกภาพดี
คือ การมีสุขภาพจิตใจท่ีดี ซ่ึงความมีสุขภาพจิตดีนั้น  สอดคลองกับการมีความฉลาดทางอารมณ  (EQ: 
emotional quotient) ซ่ึงเปนความสามารถควบคุมอารมณตางๆ  ของตนเอง ซ่ึงอารมณของคนเรา
มีท้ังอารมณดานบวก เชน ความสุข ความรัก และอารมณดานลบ  เชน โกรธ เกลียด เจ็บปวด เปนตน 
ซ่ึงผูมีความฉลาดทางอารมณสูงนั้นจะเปนผูท่ีควบคุมอารมณไดดีกวา สามารถรับความกดดันความเปลี่ยนแปลง
เปนคนคอนขางเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถสรางและรักษาความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนอยางดี 
 ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2544, หนา 37-38) ไดกลาวถึง ผูนําท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณวาตองเปน
ผูท่ีรูจักเขาใจตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักควบคุมอารมณของตน พรอมท้ังตองมีความเขาใจผูอ่ืน 
มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมมีความสามารถจัดการปญหาและความตึงเครียดทางอารมณ  
และตองรูจักนําพลังแหงอารมณความรูสึกมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  
 อาร ี พันธมณี (ม.ป.ป., หนา 127-128) ซ่ึงสรุปลักษณะของผูท่ีมีความฉลาดทางอารมณไดวา
ตองเปนผูสามารถสรางความสมดุลใหชีวิตได มีความสอดคลองระหวางตัวตนท่ีเปนจริง (real self) และตัวตน
ท่ีอยากเปน (ideal self) เปนผูมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง รูจักตนเอง ยอมรับและรูสึกดีกับตนเอง 
มีทัศนคติตอโลกแบบ  I’m OK, you’re OK เปนผูมี ความสามารถในการจัดการกับตนเองมีศิลปะ
ในการใชชีวิตเปนผูมีความรูสึกนึกคิดเชิงบวก มองโลกในแงดียอมรับสภาพความเปนจริงสามารถสรางกําลังใจ
และความสุขใหเกิดข้ึน เปนผูมีความสามารถเอาชนะความกลัว กลาเผชิญหนากับสิ่งทาทาย เปนผูท่ีไมเก็บกด
หรือฝงใจกับความรูสึกผิดจนกระทําการดานลบตอตนเอง เปนผูพอใจในตนเอง พอใจในสิ่งท่ีตนมี คนพบ
ศักยภาพของตน 
 สมิต อาชวนิจกุล (2543, หนา 54-57) กลาววา ความกระตือรือรน ความกระฉับกระเฉงวองไว 
เปนการแสดงออกซ่ึงความสนใจ เอาใจใส สนใจในการทํางานใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีความกระตือรือรนในการทํางานนั้นสามารถฝกไดดวยการสรางนิสัยการทํางานทันที ไมผัดผอน
หรือมีขออางตางๆ เพ่ือไมตองทํางาน ตอมาสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน เพ่ือเปนพลังเปนความหวัง
ในการทํางานทําใหเรามีความตองการทํางานใหสําเร็จดวยความสนุกและเต็มใจพรอมกันนี้ควรมีการฝก
ความกระตือรือรนลงมือปฏิบัติงานอยางวองไว ไมเฉ่ือยชา ผูนําหรือผูบรหิารท่ีมีความกระตือรือรนจะสราง
อิทธิพลตอตัวผูรวมงานใหมีความรูสึกสดชื่นพลอยกระตือรือรนในการทํางานไปดวย  การสราง
ความกระตือรือรนใหแกตนเองนั้นสามารถทําไดดวยการนึกถึงผลสําเร็จของงานจะทํา  ใหเกิดพลัง
ในการกระตุนตนเองไดในทางพุทธศาสนามีธรรมะท่ีพูดเรื่องความเพียร ความขยัน เรื่องอิทธิบาท 4 ไดแก 
ฉันทะสรางใหมีความรักในงาน  วิริยะ สรางใหมีความเพียรในงาน  จิตตะ สรางความเอาใจใสในงาน  
และวิมังสา มีการไตรตรองในผลงาน ซ่ึงสิ่งนี้ก็จะชวยสรางใหเกิดความรักในงานนํามา ซ่ึงความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหดีไดเชนกัน  
 ทิพาวด ีเมฆสวรรค (2544, หนา 7-35 และรังสรรค ประเสริฐศร,ี 2544, หนา 37) กลาววา
ความกลาแสดงออก  เปนบุคลิกลักษณะท่ีโดดเดนในตัวของผูนํา  เพราะผูนํามีภารกิจตองนํา ผูตาม
ใหประสบความสําเร็จ ผูนําจึงตองมีความกลาคิด  กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ความกลาคิด
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ในตางมุม กลาเสนอความคิดเห็น  ความกลาทํา คือ กลาท่ีจะทําเปนตัวอยาง  ทําในสิ่งใหมสรางสรรค  
ความกลานํา คือ กลาตัดสินใจ กลาบริหารสิ่งท่ีเปนนามธรรม และกลาเปลี่ยนแปลง คือ ผูนําท่ีแสดงออกถึง
การใหคุณคาตอการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงใดๆ  ท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาข้ึน  ซ่ึงผูนําจะเปดเผยถึง
ความตองการ ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความรูสึกผานการสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษากายท่ีเหมาะสม
อันทําใหกลุมรับรูความคิด  ความตองการของผูนําแตความกลาแสดงออกของผูนํานั้นตองมีขอบเขต
ของความกลาเพ่ือมิใหทําใหเกิดผลท่ีเสียหายแกตนเองไดซ่ึงปจจัยท่ีนํามาพิจารณานี้ คือ 7CS ไดแก ความคิด
ความเชื่อในสิ่งท่ีเห็นวาดีงาม (conviction) มีความประสงคท่ีจะแสดงออกซ่ึงความคิดความเชื่อนั้นๆ 
(compassion) มีมโนธรรม มีสติในการตัดสินใจวาสิ่งใดควรหรือไมควรทํา (conscience) มีความฉลาด 
มีเหตุผลของประเด็นตาง ๆ(cleverness) มีความเห็นเชื่อมโยงของสิ่งตาง ๆรูจักแกไข เขาใจในผลดีและผลเสีย
ท่ีอาจเกิดข้ึน (connection) มีความยึดม่ันในความกลาหาญอยางคงเสนคงวา (commitment) และมีบุคลิก
เปนแบบฉบบัของตน กลาแสดงออกอยางถูกกาลเทศะ (character)  
 เจษฎา ทองรุงโรจน (2543, หนา 35-38, 103)  ความมีอิสระ เสรีภาพ คือ การมีสิทธิในการเปนตัว
ของตัวเองท้ังดานความคิด การกระทําอุดมคติของตนเองท่ีไมสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืนดวยภาระของผูนํา 
ท่ีตองสรางเปาหมายกําหนดแผนแหงความคิดและการปฏิบัติ จึงทําใหผูนําท่ีสรางสรรคควรเปนท้ังนักฝน
และนักทําสิ่งนี้จะเกิดข้ึนไดยากหากผูนํามิมีความคิดท่ีเปนอิสระ พรอมจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ไมไดยึดติด
กับรูปแบบ หรือวิธีการดั้งเดิม พรอมกันนี้ผูนําท่ีคนพบตนเองตระหนักในความสามารถ ทักษะสมรรถภาพ
ตาง  ๆของตนและรูจักใชความสามารถนั้นอยางเปนตัวของตัวเองมากท่ีสุดก็จะทําใหภาพลักษณของผูนํา 
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว  จึงนับเปนความอิสระท่ีจะไมตองเหมือนใคร  ในขณะเดียวกันก็ไมขัดแยงกับ  
อิสระเสรีภาพของผูนํา ยังสามารถทําใหผูนําไมยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ จึงยิ่งทําใหผูนําสามารถตัดสินใจ 
โดยปราศจากอิทธิพลใด ๆมาครอบงําคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง ไมหวาดกลัวตอการถูกโยกยาย
ถอดถอนผูนําจะกลาเปลี่ยนแปลง กลาทดลองระบบงานแบบใหม ซ่ึงเปนการสรางนวัตกรรมการทํางาน
ใหเกิดข้ึน 
 เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2543, หนา 27-31) มีความแนวแน เปนความตั้งใจอยางแรงกลาท่ีจะทํา 
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางจริงจังเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตั้งความหวังไว  ผูท่ีมีความตั้งใจอยางแรงกลานี้สะทอนจากการ
เปนผูมีจิตใจเขมแข็งไมยอทอ ไมยอมแพตอปญหาและอุปสรรคใด  ๆท่ีเกิดข้ึนยังคงมีความพยายามเสมอ
ท่ีจะสูตออุปสรรคตอไป  ซ่ึงแบงระดับของผูมีความตั้งใจอยางแนวแนแรงกลาไว  3 ประเภท  ไดแก  
ประเภทแรกพวกงานหนักไมเอา งานเบาไมสู กลัวตองรับผิดชอบ กลัวอุปสรรค ไมกลาเปลี่ยนแปลงตนเอง
ประเภทท่ีสองพวกไมคอยมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนยอมพายแพตออุปสรรคโดยงาย  
ดูถูกความสามารถของตนเองและประเภทสุดทายพวกท่ีมีจิตใจม่ันคงเขมแข็ง เด็ดเดี่ยวพรอมเผชิญปญหา 
และการไดเผชิญกับปญหานี้จะทําใหบุคคลประเภทหลังเกิดการเรียนรู มีความเขมแข็งและมีพัฒนาการท่ีดี 
ดังนั้น ความตั้งใจแนวแนจึงเปนคุณสมบัติอันสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหผูนําสามารถปฏิบัติภารกิจท่ียากลําบาก
อยางไดผล 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 196-197) กลาววา ความมีจริยธรรมของผูนํานั้นถือเปนคุณคา
ของตัวผูนําเอง สิ่งนี้จะสรางความจงรักภักด ี ความไววางใจท้ังจากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
ในทางพุทธศาสนามีคําสอนถึงการดําเนินชีวิตอยางชอบธรรมซ่ึงผูบริหารสามารถนํามาปฏิบัติเปนแนวทาง
สรางจริยธรรมการบริหาร  ไดแก  มรรค  8 อันประกอบดวย  สัมมาทิฐิ  ความเห็นชอบในสิ่งท่ีดีงาม
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สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบในสิ่งท่ีดีงาม สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ คือ กระทําชอบ
สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาสต ิคือ มีสติในการปฏิบัติงาน สัมมาสมาธ ิคือ มีสมาธิในการปฏิบัติงาน  
 บุญมี แทนแกว (2541, หนา 90) กลาววา การท่ีผูบริหารจะเสริมสรางจริยธรรมใหเกิดแกตน
ควรสนใจในองคประกอบ 2 ประการท่ีเก่ียวของอันไดแก องคประกอบแรก ปรโตโฆสะ หมายถึง สิ่งแวดลอม
ภายนอก ซ่ึงอาจหมายถึงกัลยาณมิตรเปนหลัก คือ หากไดผูใหคําแนะนําท่ีดี ท้ังจากบุคคลใกลชิดและสังคม
ท่ีเก้ือกูลกันก็จะปลูกฝงใหเกิดจริยธรรมในการดําเนินชีวิต องคประกอบท่ีสอง ไดแก โยนิโสมนสิการ คือ
การใชสติปญญาพิจารณาเหตุผล ใชความคิดใหถูกวิธ ี คิดเห็นตามหลักความสัมพันธของเหตุปจจัยตาง  ๆ
ซ่ึงสององคประกอบนี้เปนสวนชวยใหผูบริหารไดระลึกตนในการปฏิบัติตัวใหบริหารอยางมีจริยธรรมอยูเสมอ  
 สมศักดิ ์วิราพร (ม.ป.ป., หนา 118) กลาววา ดานการจัดการวัสดุอุปกรณผูบริหารควรกําหนด
ระเบียบพัสดุครุภัณฑของโรงเรียนอยางรัดกุมท้ังเรื่อง  การเบิก  การยืม  การจัดซ้ือ  การจําหนายวัสดุ
ครุภัณฑตาง  ๆ พรอมท้ังควรจัดตั้งคณะกรรมการรวมดูแลงานดานนี้มีการจัดทําบัญชีทะเบียนอยางรัดกุม 
ซอมแซม บํารุงรักษา จัดเก็บวัสดุครุภัณฑใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ ดานการจัดการสื่อการเรียนการสอน 
ผูบริหารควรดูแลใหมีการใชสื่อการสอนอยางเกิดประโยชนคุมคาสอดคลองกับบทเรียนและกิจกรรมการสอน 
ท้ังนี้สื่อการสอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เปนสื่อท่ีสามารถบูรณาการไดในหลายวิชา การจัดหา
ใชงาน การบํารุงรักษาทรัพยากรตาง  ๆในโรงเรียนนั้นเปนเรื่องท่ีละเอียดออนสอดแทรกอยูในทุกกิจกรรม
บริหารของผู นํา ดังนั้นผูนําจึงไมควรละเลยในการใหความสําคัญของการจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 กวี วงศพุฒ (2540, หนา 12) ความมีพลังในการสรางความม่ันใจแกผูอ่ืน  หากสังเกตผูนํา  
ผูมีชื่อเสียงในโลกจะพบวาตางมีลักษณะบางอยางท่ีทํา  ใหมีพลังกายอยูในตัวตลอดเวลา  ซ่ึงผูรวมงาน
จะสัมผัสไดถึงพลังนั้นและเสมือนวาพลังดังกลาวจะสงมายังผูรวมงานใหเกิดความรูสึกเคารพยําเกรง เชื่อถือ 
ม่ันใจในตัวผูนํา นักจิตวิทยาไดศึกษาถึงลักษณะดังกลาวโดยเชื่อวาเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลจากบุคลิกภาพของผูนํา
หากแตยังไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจน  
 เสนาะ ติเยาว  (2544, หนา 202-203) ไดกลาวถึงความเปนผูนํา  ท่ีมีบารมี  (charismatic 
leadership) ผูนําท่ีมีบารมีมักจะสรางเปาหมายท่ีเหมือนเปนความคิดฝนใหเปนจริงได  ผูนําใชอํานาจ
ท่ีรูสึกไดหรือรูสึกไมไดนําสูความสําเร็จ ดึงดูดใจใหผูรวมงานเกิดความรูสึกคลอยตามไดมาก เชน รูสึกตื่นเตน
ทาทาย อยากทดลองรวมปฏิบัติงาน เปนสวนหนึ่งของเปาหมายนั้น โดยคุณลักษณะผูนําแบบนี ้ไดแก 
ประการแรกมีความเชื่อม่ันในตัวเอง  ศรัทธาในความถูกตองอยางแรงกลา  ประการท่ีสองมีวิสัยทัศน  
อุดมการณท่ีนําสูอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม  ยิ่งผูนําแสดงความแตกตางระหวางเปาหมาย
กับสภาพปจจุบันไดมากเพียงใดก็จะยิ่งสรางความคลอยตามจากผูรวมงานไดมากเทานั้น ประการท่ีสาม
สามารถถายทอดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจนและตอบสนองความตองการของผูรวมงานไดจึงถือเปนการใช
อํานาจจูงใจใหบุคคลคลอยตามไดมาก ประการท่ีสี่มีความเชื่อม่ันในวิสัยทัศนอยางแทจริง จะทุมเท อุทิศตัว
เพ่ือเดินไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ประการท่ีหามีพฤติกรรมท่ีแปลกใหมไมเปนไปตามแนวปฏิบัติเดิม สรางความ
ประหลาดใจและความนิยมชมชอบแกผูตามจนสามารถชักนํา ไปสูจุดหมายปลายทางท่ีตองการได ประการท่ีหก
แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนํา  การเปลี่ยนแปลงและประการสุดทายสามารถวิเคราะหประเมินสภาพ  
แวดลอมตาง  ๆไดเหมาะสม รูจังหวะ รูโอกาส 
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 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ ( personality) หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมเชิงบวกของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (task-related characteristics) 
   ศุภกร พลายแสง ( 2553, หนา 44-45) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา
ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงานวาเปนการท่ีผูนําท่ีมีความตั้งใจในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค  
มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคมุงงานเปน 
   สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 309-333) กลาววา คุณลักษณะผูนําดานลักษณะ
ท่ีเก่ียวของกับงาน  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จ  มีนิสัย
รักการทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความรับผิดชอบของผูนํา ดังนั้นผูนําตองมีและใชคุณลักษณะ
ของตนเพ่ือปฏิบัติงานดานการบริหารและสงเสริมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหประสบความสําเร็จ
รวมกัน โดยคุณลักษณะดงักลาวครอบคลุมถึงแรงขับ/ความตองการประสบความสําเร็จ ความรับผิดชอบ 
การริเริ่ม การตอสูอุปสรรค ความยึดม่ันในวัตถุประสงค และความมุงผลสําเร็จของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   แรงขับ/ความตองการประสบความสําเร็จ ความตองการประสบความสําเร็จ เปนแรงขับ
ท่ีสําคัญซ่ึงทําใหผูบริหารทุมเทใหการทํางาน ทฤษฎีแรงจูงใจท้ังของ Maslow, Herzberg และ McClelland 
ตางกลาวถึงความตองการประสบความสําเร็จ ซ่ึงมนุษยมีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน และมุงม่ัน
เพ่ือใหตนไดบรรลุเปาหมายนั้น หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาผูท่ีมุมานะเพ่ือประสบความสําเร็จหรือพัฒนา
กิจกรรมของตนใหสําเร็จในระดับดีเยี่ยมคือผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ซ่ึงทําใหคาดเดาพฤติกรรมไดวา
จะเปนคนท่ีเอาการเอางาน รับผิดชอบ และสําหรับผูบริหารท่ีตองการประสบความสําเร็จจะกลาเสี่ยง
ท่ีจะทดลองทํา เพ่ือใหไดบรรลุเปาหมายของตนรางวัลท่ีรับมักตอบสนองความตองการดานจิตใจ เชน 
ประกาศยกยองชมเชย ใหอํานาจตามความเหมาะสม เปนตน  
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543, หนา 38-49) กลาววา ผูนําในปจจุบันผูตองปฏิบัติงาน
ภายใตความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและวิทยาการท่ีทันสมัย ทําใหองคกรตองพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ ผูนําจึงมิเพียงแตตองมีเปาหมายแหงความสําเร็จของตนเทานั้น แตยังตองเปนผูกระตุนใหบุคลากร
ในองคกรนั้นมีความตองการประสบความสําเร็จเชนกัน  ซ่ึงความตองการนี้จะเปนพลังสําหรับองคกร
ในการผลักดันนโยบายหรือแนวคิดใหมใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดสําเร็จ 
   ความรับผิดชอบ หมายถึง พันธะผูกพันในการปฏิบัติหนาท่ีการงานใหสําเร็จลุลวง 
ผูนําท่ีดียอมตองมีสํานึกแหงความรับผิดชอบ  ยอมรับตอผลการกระทําไมวาจะในทางดีหรือราย  
กระทําหนาท่ีอยางสุดความสามารถดวยความเต็มใจ ตระหนักวาผลงานของตนนั้นมีความหมาย สรางผลงาน
ท่ีเชื่อถือได  ปฏิบัติงานอยางเอาใจใส  กระตือรือรนแมจะไมมีผูควบคุม  ไมละท้ิงงานกลางคัน
หรือผัดวันประกันพรุง ไมปลอยใหปญหาเรื้อรังแตตองเรงแสวงหาวิธีการแกไขอยางเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ผูนําเอง
ตองเปนแบบอยางแหงความรับผิดชอบท่ีดีใหแกผูตามใหเรียนรูการกระทําหนาท่ีอยางสุดกําลัง  
ความสามารถเพ่ือรับผิดชอบเปาหมายของตนและของหนวยงานอยางดีท่ีสุด ซ่ึงขอบขายความรับผิดชอบ
ของผูบริหารมี 3 ประการ ไดแก ประการแรกความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน คือ ผูนําหรือผูบริหารจะตอง
รับผิดชอบในจุดมุงหมาย นโยบายขององคกร โดยสรางความสําเร็จในการปฏิบัติงานใหลุลวงเปาหมาย
ใหจงได ประการท่ีสองมีความรับผิดชอบเก่ียวกับบุคคลนั่นคือรับผิดชอบตั้งแตการสรรหา  การพัฒนา 
การบํารุงรักษา  การใชประโยชน  สนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ  
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มีความพึงพอใจในการทํางาน ตองรับผิดและรับชอบในการกระทํา ของบุคลากรในหนวยงาน และประการท่ีสาม
คือ ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ตองเปนนักเผชิญปญหา กลาสูความจริง ยอมรับผิดพรอมแกไข  
 ปราชญา กลาผจัญ (2543, หนา 200-202) กลาวถึง คุณสมบัติสําคัญท่ีสนับสนุนความริเริ่ม
ของผูบริหาร  คือ ตองกลาคิด  กลาเสี่ยง  กลาทดลองทํา  ตามความคิดตน  พรอมกระตุนจูงใจใหผูอ่ืน
เห็นคลอยตามแนวคิดของตนดวย เม่ือผูนําตองการทํางานดวยความริเริ่ม สามารถนําหลักการตอไปนี้
เปนองคประกอบในการพิจารณาเริ่มงานท่ีริเริ่ม 6 ประการ ไดแก การเริ่มจากงายไปกอน  เรื่องใกลตัว
เปนรูปธรรมเพ่ือใหเห็นผลสําเร็จชัดเจน การเริ่มจากสิ่งท่ีมีอยูแลวนํามาประยุกตใหเกิดประโยชน สิ่งท่ียัง
ไมใชเงินไมตองกอสรางอาคารสถานท่ีใหม การเริ่มจากสิ่งท่ีใชแรงงาน ใชเวลานอย การเริ่มจากสิ่งท่ีนํา 
ไปใชไดทันทีเพ่ือใหผลความสําเร็จจูงใจใหเกิดชิ้นงานจากความริเริ่มชิ้นตอไป การเริ่มจากสิ่งท่ีผูนํา มีความรู 
มีประสบการณ และพรอมจะทํามากท่ีสุด สุดทายคือการเริ่มจากสิ่งท่ีเปนความจําเปนเรงดวน ทุกคนรูสึก
อยากทํา ไดประโยชนตอสวนรวมแตตองไมขัดตอนโยบาย  
 สมิต อาชวนิจกุล  (2543, หนา 29-32) ความยึดม่ันในวัตถุประสงค  ผูนํา มีภาระผูกพัน
กับวัตถุประสงคท้ังตอตนเองและตอหนวยงาน  ซ่ึงการตั้งวัตถุประสงคนั้นควรคํานึงถึงความเปนจริง  
ความเปนไปได ความชัดเจนของวัตถุประสงค การท่ีคนเราจะยึดม่ันในวัตถุประสงคเพียงใดข้ึนอยูกับวา
วัตถุประสงคนั้นมีความสําคัญกับตนเพียงใด ดังนั้นหากบุคคลใดมีวัตถุประสงคท่ีสัมพันธกันระหวางสวนตัว
และในงานแลว ยอมมีแนวโนมท่ีจะทุมเทและฝาฟนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  
 เสนาะ ติเยาว (2544, หนา 192-198) กลาววา ความมุงผลสําเร็จของงานผูนําท่ีมุงความสําเร็จ
ของงาน จะตั้งเปาหมายสูงและทาทายเปนการทาทายตอความสามารถของผูนําอยางมากท่ีจะตองหาวิธี 
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานของผลงาน โดยผูนําตองแสดงใหเห็นถึงความไววางใจ
และเชื่อม่ันในตัวผูใตบังคับบัญชาท่ีจะทํางานใหสําเร็จได กระตุนใหเกิดเปาหมายรวมกัน เกิดความใสใจ
ในงานสูง ซ่ึงผูนําจะใหความสําคัญกับวิธีการปฏิบัติงานอยางมากเพราะถือวาเปนการสรางคุณภาพท่ียั่งยืน
ในการทํางาน นอกจากนั้นผูนําท่ีมีความมุงผลสําเร็จของงานควรมีคุณสมบัติของผูท่ีไมยอมแพ คือ ยืนหยัด
ตอวัตถุประสงคอยางเหนียวแนน มีความมานะพากเพียร มีความตั้งใจแนวแน การตัดสินใจแนนอน กลาหาญ
อดทน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีวิสัยทัศน คุณสมบัติเหลานี้จะชวยใหผูนําสรางงานท่ียากใหสําเร็จได  
 คุณลักษณะผูนําท่ีเก่ียวของกับงานนี้เปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นความสําเร็จของงานในอนาคต ผูนําท่ีมี
ความตองการประสบความสําเร็จ  มีความรับผิดชอบ  มีการริเริ่มตอสูอุปสรรค  ยึดม่ันในวัตถุประสงค
และมุงเนนผลสําเร็จของงานนั้น จะเปนผูท่ีสามารถยืนหยัดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางถึงท่ีสุด 
ภาระงานของผูนําตองมีความชัดเจนในเปาหมาย และตองพบอุปสรรคนานัปการผูนําจึงตองมีความตั้งใจจริง
โดยคุณลักษณะเก่ียวของกับงานนี้จะชวยใหผูนําบรรลุเปาหมายได สํารอง เพ็งหนู (2540, หนา 40-45) 
ไดกลาวถึง ศิลปะในการทํางานใหสําเร็จดังนี้  
  1) ถายทอดขาวสารแกบรรดาผูรวมงานใหทราบในสิ่งท่ีจําเปนจะตองทราบ เชน กฎ
ขอบังคับ ระเบียบวินัย ระเบียบวิธีการดําเนินการ นโยบายการจัดรูปงาน 
  2) จัดใหมีคําแนะนําอยางครบถวน แสดงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติหนาท่ีการงานเทาท่ี
แตละคนไดรับมอบหมาย ควรมีความอดทนเม่ือเพ่ือนรวมงานกําลังเรียนรูวิธีทํางาน 
  3) สนับสนุนใหผูรวมงานไดเสนอแนะขอคิดเห็น และควรใหคําชมเชยแกผูเสนอแนะ
ความคิดเห็นตามควรแกกรณี 
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  4) ควรแสดงความสนใจในแตละบุคคลพยายามพบวาแตละคนสนใจในสิ่งอะไรท่ีเขาชอบ
และไมชอบ เขามีปญหาอะไรอยูบาง จงพยายามทําตนเปนมิตรกับเขาใหได แมในตอนแรกเขาจะทําเฉยเมย
บางก็ตาม 
  5) ใหกําลังใจแตละบุคคลดวยการยกยองชมเชยเม่ือเขาปฏิบัติงานไดดีข้ึนกวาเดิม
หรือทําอะไรไดดีเปนกรณีพิเศษ และดวยการกลาวแตในสิ่งท่ีทําใหบุคคลอ่ืนรูสึกวาตนมีความสามารถ
มิไดตอยต่ํานอยหนากวาใคร ตนเองมีความสามารถและมีความสําคัญอยูเสมอไมวาในสถานการณอยางไร 
จงคํานึงถึงความสําคัญของเรื่องนี้ไวทุกขณะ 
 ทองทิพอาภา วิริยพันธ (2545, หนา 104) กลาววา ผูบริหารควรมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบ
ตอองคกร บุคคลท่ีอยูในองคกรและสังคมภายนอกอันเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําท่ีดี มีคุณธรรม
เปนท่ีนาชื่นชม ศรัทธา ซ่ึงจะสงผลใหเปนผูนําท่ีมีบารมีไดรับการยกยองจากบุคคลท่ัวไป 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หนา 52) กลาววา ความรับผิดชอบในองคกรท่ีกลาวถึงโดยท่ัวไป
จะเปนความรับผิดชอบตามภาระหนาท่ีท่ีเกิดจากการมอบหมายงาน ผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ี
จะมีความเขาใจและยอมรับในกิจกรรมการงาน ตามบทบาทหนาท่ีท่ีมอบหมาย ซ่ึงถือเปนการยอมรับ
สวนบุคคล สําหรับทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ความรับผิดชอบตอการมอบหมายงาน
อยางมีประสิทธิภาพ นับเปนหัวใจสําคัญของผูนํา ซ่ึงมีอยู 7 ข้ันตอน ดังนี ้
  1) กําหนดรายละเอียดของงานใหชัดเจน 
  2) ใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือทําใหงานสําเร็จ 
  3) กําหนดความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของ 
  4) ใหแนวทางเพ่ือการเริ่มตนหรือการติดตาม 
  5) กํากับดูแลงาน 
  6) ใหผลสะทอนกลับ 
  7) ใหรางวัลและใหการยอมรับตอการทํางานและผลลัพธ 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (task-related characteristics) 
หมายถึง พฤติกรรมการบริหารท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม (social characteristics) 
   ศุภกร พลายแสง (2553, หนา 51) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําดานสังคม
วาเปนลักษณะผูนําท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีการทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีเกียรติ เปนท่ียอมรับของสังคม 
   ปราชญา กลาผจัญ (2543, หนา 83-84) ไดกลาวถึงหลักการประสานงานท่ีดี ผูบริหาร
ควรจัดหาสิ่งตอไปนี้แกหนวยงาน ไดแก จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีดี เกิดประสานงานกันอยางสะดวก 
รวดเร็ว ฝกใหทีมงานรูจักยกยองชมเชยกัน  ใชการพูดในทางสรางสรรค  จัดใหมีระบบการรวมมือท่ีดี
จากการจูงใจกระตุนใหสมาชิกเต็มใจจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สรางบรรยากาศการเคารพนับถือกันและกัน 
จัดใหมีการประสานนโยบายและวัตถุประสงคขององคกรใหสอดคลองกันเพ่ือปองกันความสับสน
และแตกแยก และประการสุดทายจัดใหมีการประสานงานในรูปกระบวนการบริหารครบวงจร ประกอบดวย
ตัวปอน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และปฏิกิริยายอนกลับ (feedback) การประสานงาน
เริ่มดวยการวางแผนท่ีดี ปฏิบัติตามข้ันตอนเหมาะสม มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการประสานงานในครั้งตอไป 
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 ความสามารถในการบริหาร เม่ือกลาวถึงความสามารถในการบริหารนั้น ยอมมีความผูกพัน
ตอหนาท่ีของผูบริหารในการจัดการ 5 ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่งการวางแผน (planning) ผูบริหารตองมี
ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค วางแผนงานระยะยาวและระยะสั้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ดวยการใชหลัก 5wh+h คือ ใคร ทํา อะไร ท่ีไหน กับใคร เม่ือไร อยางไร ท้ังยังตองสามารถวิเคราะห
สถานการณวางแผนกลยุทธขององคกรได ประการท่ีสองการจัดองคการ (organizing) เพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมายผูบริหารตองจัดรูปแบบองคกรใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีงาน ซ่ึงตองอาศัยความรอบรูในงาน
เพ่ือจัดองคกรไดอยางเหมาะสมโครงสรางนี้มีความสัมพันธตอระบบงานตางๆ ประการท่ีสามการจัดบุคลากร
ลงสูหนวยงาน  (staffing) เปนหนาท่ีในการบริหารบุคลากรเก่ียวของกับการสรรหา  แตงตั้งบุคลากร
ใหเหมาะสมกับตําแหนงตามความสามารถ  ประการท่ีสี่การอํานวยการ  (directing) ผูบริ หาร
ตองใชความสามารถในการสื่อสาร  จูงใจ การตัดสินใจ  สั่งการ แกไขปญหา จัดการความขัดแยง  ฯลฯ 
เพ่ืออํานวยใหงานบรรลุตามเปาหมาย  ประการท่ีหาการควบคุมงาน  (controlling) การกํากับดูแล
ใหงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบริหารตองมีความสามารถในการประเมินผล (ปราชญา กลาผจัญ, 
2543, หนา 10-13) 
 สมิต อาชวนิจกุล (2543, หนา 112-114) กลาววา ความนาดึงดูดใจ  หรือความมีเสนหนั้น
เปนเครื่องดึงดูดใหคนรักซ่ึงเกิดไดจากการกระทํา การพูด และการคิด ทางพุทธศาสนากลาวถึงผูมีเสนหนั้น
ควรมีคุณธรรมดังนี้ ประการแรกมีทาน คือ การให เสียสละ ประการท่ีสอง คือ ปยวาจาพูดออนหวาน ไพเราะ
ประการท่ีสาม อัตถจริยา คือ การชวยเหลือผูอ่ืนดวยการกระทํา ประการท่ีสี ่คือ สมานัตตตา มีการวางตน
ไมดูถูกผูอ่ืน นอกจากคุณธรรมดังกลาวแลวก็ควรเปนผูท่ีมีความจริงใจตอผูอ่ืน มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีบุคลิกภาพท่ีดึงดูดใจผูอ่ืน  ท้ังรูปรางหนาตาการแตงกาย  กริยาอาการตางๆ  
เปนผูรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  มีอารมณสดชื่น  ไมเจาอารมณ  ท่ีสําคัญคือตองรูจักใหความรัก
แกผูอ่ืนกอนเสมอ ไมตรีท่ีผูนํา มอบใหผูอ่ืนกอนก็จะทํา ใหผูอยูแวดลอมตอบแทนมาดวยไมตรีเชนกัน  
 บรรพต สุดแสวง (2543, หนา 11-82) ไดกลาวถึงความมีเสนหท่ีกาย เสนหท่ีปาก เสนหท่ีใจ
และเสนหท่ีพฤติกรรมของมนุษย  ซ่ึงเสนหท่ีกายนั้นมาจากการเปนคนราเริงเปนนิจมีสัมมาคารวะ
ตามวัฒนธรรมไทย  มีอัธยาศัยอันดี  รูจักกลาวขอโทษและขอบคุณผูอ่ืน  การวางตัวแตงกายเหมาะสม
ถูกกาลเทศะและเขากับบุคลิกภาพของตน ตอมาเสนหท่ีปากนั้นตองมีมารยาทในการพูด ใหความสนใจ
แกผูฟง ใชภาษาท่ีเหมาะสม ไมพูดจาโออวดเสียดสีผูอ่ืน เสนหท่ีใจนั้นเปนเสนหท่ีใชไดไมมีวันหมดสิ้น
ชวยสงเสริมใหเสนหดานอ่ืน  ๆแสดงออกดวยความจริงใจเปนธรรมชาติ ผูมีเสนหท่ีใจจะเปนผูท่ี เอ้ือเฟอ 
เปนผูใหมากกวาผูรับ ปฏิบัติดีตอผูอ่ืนอยางเสมอตนเสมอปลาย มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิตใชสติควบคุม
อารมณไดดี มีความกตัญู  ท้ังยังเปนผูรูจักใหอภัยผูอ่ืน  และเสนหสุดทาย  คือ เสนหท่ีพฤติกรรมนั้น  
สามารถแสดงออกไดโดยการมีมารยาททางสังคมตางๆ ซ่ึงสามารถกลาวไดวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย
ลวนสะทอนความมีเสนหไดท้ังสิ้น  และเสนหท่ียั่งยืนท่ีจะสรางความประทับใจแกผูอ่ืนไดตลอดไปนั้น
ตองเริ่มจากเสนหท่ีใจและฝกฝนตอมาใหเกิดเปนเสนหท่ีกาย ท่ีปาก และท่ีพฤติกรรมได 
 อัจฉรา สุขารมณ (2543, หนา 121-122) ท่ีกลาวถึงศิลปะแหงการทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จะเริ่มท่ีการยอมรับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานรวมกันมีความเขาใจวิธีการทํางาน
รวมกัน  เกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน  ยอมรับในความเปนผูนําของกัน  รวมท้ังมีความรูสึกวาแตละคน
มีความสําคัญตองานและเปนประโยชนตองานนั้น 
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 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 38-39) กลาววา การดูแลเอาใจใสท่ีผูบริหารมีตอผูใตบังคับบัญชา
ถือเปนการแสดงนํ้าใจในการทํางาน ซ่ึงจะสรางความผูกพัน ความรวมแรงรวมใจในการทํางาน ผูนําท่ีมี
คุณลักษณะนี้จะมีไมตร ีมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีจิตใจท่ีพรอมจะชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีความชางสังเกต 
ใหความสนใจท่ีจริงใจแกผูใตบังคับบัญชา ใชการสื่อสารท่ีดีในการสรางความสัมพันธ อาทิ การรับฟงปญหา 
การพูด 
 วิทยา นาควัชระ (2543, หนา 103) กลาววา ความมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก ลักษณะของบุคคล
ผูมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในชีวิตและการงานมี  2 ประการ ไดแก การมีมุมมองชีวิตท่ีนับถือ
ตนเองเสมอไมวาจะในเวลาท่ีประสบความสําเร็จหรือลมเหลว และการหวังผลการทํางานในแงนามธรรม 
ซ่ึงมิใชการหวังผลตอบแทนแตเงินเทานั้น  
 บุญมี แทนแกว (2541, หนา 118-120) ซ่ึงความมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักนี้จะทําใหผูนําไดรับเกียรติ
ในสังคมดังท่ีพระพุทธเจาทรงใหแนวทางไววา คนไดรับเกียรติเพราะความสัตย ซ่ึงผูมีเกียรติจะคบหาสมาคม
กับผูใดก็เปนท่ีตอนรับอยางด ีท้ังนี้เกียรติมาจากการประพฤติด ีประพฤติชอบเพราะมีความสัตย กลาวคือ 
มีความจริงจังจริงใจตองานใหสําเร็จเกิดประโยชนอันแทจริงตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เอาใจใสไมเลินเลอจริง
ตอวาจาท่ีตกลงไวจริงใจตอบุคคลเปนมิตรท่ีซ่ือตรงและจริงตอความดีประกอบคุณคาดีเปนกิจวัตรเกียรติ
จะนํามาซ่ึงความเคารพนับถือและดวยความดีในการดําเนินชีวิตและความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมิได
หวังแคผลรูปธรรมเทานั้นจะทําใหผูนําเปนท่ีรูจักไดรับความไววางใจจากชุมชนและสังคม ความมีชื่อเสียง
ของผูนํา นอกจากจะสามารถสรางไดจากผลงานการปฏิบัติตนแลว ภูมิหลังก็อาจมีสวนเชนกัน เชนผูนําท่ีมี
ตระกูลท่ีเปนท่ีรูจัก ผูนําท่ีเปนทายาทของผูท่ีไดรับการนับถือกอนเกา เปนตน สิ่งเหลานี้ถือเปนตนทุนท่ีผูนํา 
ผูนั้นมีสูงกวาผูอ่ืนและจะเปนฐานในการสรางความสัมพันธอันดีแกชุมชนไดงายข้ึน แตฉันใดก็ตามแมผูนํา 
จะมีพ้ืนหลังอันมีชื่อเสียงแลว ผูนําจะตองยังเปนผูท่ีรักษาชื่อเสียงของตนและวงศตระกูลสืบไปไดดวย 
 บัญชา อ่ึงสกุล (2543, หนา 15-17) ไดใหคําแนะนําผูบริหารในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ดวยหลักการ  2 ประการ  ไดแก หลักการแรกการใชหลักของ  Ego State คือ ผูบริหารตองสามารถ
มองบุคลิกภาพของตนเองและผูรวมงานไดอยางแมนยํา  วามีบุคลิกภาพแบบของพอแม  แบบผูใหญ
หรือแบบเด็ก เพ่ือเลือกใชรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม หลักการท่ีสอง การใชหลักของการสัมผัสทางกาย 
ทางใจ ทางบวก เชน ผูบริหารตองชื่นชมใหกําลังใจ เอ้ืออาทร เปนตน 
 ประเวศ วะสี (2542, หนา42-46) กลาวถึง บทบาทผูบริหารเก่ียวกับสังคมวาผูบริหารควรเปน
ผูมีความรู ความสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมทองถ่ินมีความยุติธรรมและใชความยุติธรรมนั้นตอสู
เพ่ือความเปนธรรมของสังคมดวยสติปญญาตามกระบวนการท่ีเหมาะสม เปนผูสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีและผู บริหารตองเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  
มีความรับผิดชอบ สรางสรรคความเจริญแกชุมชนของตน 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ  (2543, หนา 244-246) กลาววา ศิลปะการทูต  ผูบริหารตองมีศิลปะ
ในการปฏิบัติภารกิจใหลุลวงโดยประสานประโยชนของบุคลากรทุกฝายใหมีผลประโยชนรวมกัน ดังนั้น
ศิลปะการทูตจึงมีความจําเปนตอผูบริหารมาก ผูบริหารท่ีใหเกียรติผูอ่ืน คบหากับผูอ่ืนดวยความจริงใจ 
มีการยกยองชมเชย ชื่นชมผูอ่ืนอยางจริงใจ ใหการสนับสนุนผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
ในการทํางานโดยวิธีการระดมสมองทํางานเปนทีม และไมดูดายตอความเดือดรอนของผูอ่ืน จะเปนผูบริหาร
ท่ีสรางมิตรในการทํางานไดมาก 
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 วิทยา นาควัชระ  (2542, หนา 41-45) กลาววา ศิลปะในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรค
เพ่ือสรางมิตรและสรางความสําเร็จในงานตามท่ีไดรวบรวมไว ไดแก ประการแรกเปนผูใหมากกวาผูรับ
เพ่ือฝกจิตใจใหรักเพ่ือนมนุษย เสียสละ ประการท่ีสองเปนผูใหความสนใจบุคคลอ่ืนอยางแทจริง พรอมท้ัง
ยอมรับ เขาใจ ปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับผูอ่ืนจึงพบวา ผูนําท่ีมีคุณลักษณะนี้จะมีเพ่ือนมาก ประการท่ีสาม
พรอมท่ีจะสรางมิตรภาพกับผูอ่ืนเสมอเปดใจในการคบหาผูท่ีมีความแตกตางจากตนเองทําใหไดรับมุมมอง
แปลกใหมมีความรูกวางขวาง  ประการท่ีสี่มีทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงานและองคกรของตนการมีทัศนคติ
ในแงบวกจะสรางความเชื่อม่ันใหตนเอง เกิดความพรอมท่ีจะทุมเทหรือแกไขปญหา ประการท่ีหาเชื่อม่ัน
ในการทํางานเปนทีม  ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  ใหกําลังใจผูรวมงาน  ประการท่ีหก
มีครอบครัวท่ีคอยเปนกําลังใจและสงเสริมกันเสมอ และประการสุดทายตองมีคุณธรรม ศีลธรรมประจําใจ
เพ่ือเปนหลักในการดําเนินชีวิต สรางมิตร สรางความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 
 คุณลักษณะผูนํา  ดานสังคมของผูบริหารเสมือนเปนสวนชวยสงเสริมใหการปฏิบัติภารกิจ
ทางการบริหารสําเร็จลุลวงตามเปาหมายดวยความรวมมืออันดีท้ังระหวางผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา รวมถึง
ผูปกครอง ชุมชนและสังคม ประโยชนจากการจัดการศึกษามิไดตกแคผูเรียนเทานั้น  แตสังคมยังไดรับ
ประโยชนจากการท่ีสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน ผูบริหารโรงเรียนก็เปนบคุลากรอันมีประโยชน
ตอชุมชนเชนเดียวกัน  ความสัมพันธระหวางกันนี้นํามาซ่ึงการดูแลเอาใจใสระหวางกันมีการแลกเปลี่ยน
ความรูและในอนาคตชุมชนก็จะเปนแหลงการเรียนรูท่ียั่งยืนดวยทรัพยากรท่ีมีภายในทองถ่ินและพัฒนา
ไดจากบุคลากรในทองถ่ินนั้นเอง 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะผูนําดานสังคม (social characteristics) หมายถึง 
พฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
รวมกันในสถานศึกษา 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
            
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 โกมล อาษาพันธ ( 2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม 
พบวา 
  1) การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมท้ัง 12 มาตรฐาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 4 อันดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 11 มาตรฐานท่ี 3 และมาตรฐานท่ี 8 
  2) การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยรวมท้ัง 12 มาตรฐาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย 4 อันดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 6 และมาตรฐานท่ี 8 
 พิพัฒน ศรีสุขพันธ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา 
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           1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะในดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี การมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน
อยางสรางสรรค การแสดงความเปนผูนําท่ีเหมาะสม การแสวงหาและการใชขอมูลสําหรับการพัฒนา
หนวยงาน 
  2) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีพฤติกรรม  
การบริหารงาน แตกตางกัน 
 งามพักต เจริญไวย (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พบวา ผูบริหารเทศบาล ผูบริหาร
โรงเรียน และพนักงานครูเทศบาล มีความคิดเห็นวา การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของพนักงานครูเทศบาลในภาพรวมมีการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ทุกดาน อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
 สุภาพ ออนศรี ( 2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การปฏิบัติ
หนาท่ีตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 มาตรฐานท่ี 8 มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับ
มากท่ีสุด 
 คําพรทิพย ปรัชญาวาที (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง พบวา ขาราชการครูมีการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 6 
มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานท่ี 9 และมาตรฐานท่ี 10 
 วัชรชัย ศรีนิเวศ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของรองผูอํานวยการสถานศึกษา
ท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ เขตตรวจราชการท่ี 4 พบวา คุณลักษณะผูนําของรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา เขตตรวจราชการท่ี 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 6 ดาน และคุณลักษณะผูนํา
ของรองผูอํานวยการสถานศึกษา ดานภูมิหลังทางสังคม ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงานและดานลักษณะ
ทางสังคม สงผลตอการบริหารงานวิชาการ เขตตรวจราชการท่ี 4 ในระดับมาก 
 ไพวรรณ คําดี ( 2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย 
เขต 2 มีทัศนะตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูท้ังโดยรวมและรายดานทุกดาน 
อยูในระดับมาก เรียงลําดับดานท่ีมีการปฏิบัติงานจากสูงไปหาต่ําไดดังนี้ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวร
ท่ีเกิดกับผูเรียน การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู 
 ชัยยุทธ แกวบัวสา ( 2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 
ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานระดับการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โดยรวมแตกตางกัน ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานของครูผูสอน
โดยรวมแตกตางกัน และผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นตอระดับ
การปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน 
 อรุณี นิลสระคู ( 2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาความสัมพันธความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดบุรีรัมย
ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดบุรีรัมย 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ดานเกง รองลงมา คือ ดานสุขและดานดีตามลําดับ ผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานผลงานและความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับปานกลาง 
 ธนัชวลัญชน  กวีกิจรัตนา  (2552, บทคัดยอ ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  คาเฉลี่ย ต่ําสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 เม่ือจําแนกตามเพศ และตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เม่ือจําแนกตามอายุ และประสบการณในการสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการกระตุนทางปญญา  
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
สวนดานการสรางแรงบันดาลใจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และจําแนก
ตามขนาดโรงเรียน  พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  และดาน
การกระตุนทางปญญามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 1) คุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 เม่ือจําแนก
ตามเพศ  และตําแหนง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 เม่ือจําแนกตามอายุ  
และประสบการณในการสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 เม่ือจําแนก
ตามวุฒิการศึกษา  พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการกระตุนทางปญญา  และดาน
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การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานการสราง
แรงบันดาลใจ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญา 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ธวัชชัย ยวงคํา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานาน เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานาน เขต 2 
ภาพรวมท้ัง 8 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ การมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชหลักการบริหาร
ความเสี่ยง การมีวิสัยทัศน การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษยการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา
อยางตอเนื่อง การมีทักษะการสื่อสารท่ีดี การมีทักษะในการคิดสรางสรรคและการพัฒนาโรงเรียน
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 ศักดิ์ ซุนกลาง ( 2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํา
กับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  
เขต 1-7 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 
มีแบบภาวะผูนํามากท่ีสุด คือ แบบเสรีนิยม รองลงมา คือ แบบประชาธิปไตย และแบบเผด็จการตามลําดับ 
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 
ในภาพรวมอยูในระดับเกณฑปกติ และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานดีอยูในระดับสูงกวาปกติ ดานเกง
และดานสุขอยูในระดับเกณฑปกติ 
           พรชยั ชนูนันท (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา  
สภาพการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ท้ังโดยรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับมาก  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนไมแตกตางกัน ท้ังโดยรวมและรายมาตรฐาน ปญหาการปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ท้ังโดยรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับนอยตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอนไมแตกตางกัน ท้ังโดยรวมและรายมาตรฐานและสภาพการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมและรายมาตรฐาน 
            ศุภกร พลายแสง (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาความตองการของครูเก่ียวกับคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุงเขต 1 ผลการวิจัยพบวา
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 25-30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ความตองการของครูเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 6 ดาน ในเรื่องดังตอไปนี ้
1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ ไดแก การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง การดูแลรางกายใหสะอาดอยูเสมอ 
มีสภาพรางกายท่ีพรอมจะทํางานอยูตลอดเวลา 2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล ไดแก  
ผานการศึกษาอบรมในศาสตรดานการบริหารการศึกษา เปนผูท่ีใฝศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ  
เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต 3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ ไดแก การมีวิสัยทัศน  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการคิดแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 4) คุณลักษณะผูนํา
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ดานบุคลิกภาพ ไดแก กลาคิด กลาพูด และกลาทําในสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองดีงาม 5) คุณลักษณะผูนํา
ดานท่ีเก่ียวของกับงาน ไดแก เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มีความยึดม่ันในวัตถุประสงค
ในการทํางาน 6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม ไดแก สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ใหการชวยเหลือ
เม่ือมีโอกาส 
           อุดม พินธุรักษ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
อยูในระดับมากท่ีสุด สวนผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและรายดานเกือบทุกดานเม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท้ัง 3 ขนาด พบวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงแตกตางกันท้ังโดยภาพรวมและรายดาน ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ท้ัง 3 ขนาดอยูในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวมและเปนรายดานเกือบทุกดาน เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผล
การบริหารงานบคุคลในโรงเรียนท้ัง 3 พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมแตกตางกัน
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีบางดานแตกตางกันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลและเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
ถึงปานกลาง 
            สนธชัย ระยับศรี (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําแบบกัลยาณมิตรของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือขาย 58 สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูนําแบบกัลยาณมิตรของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครู โรงเรียนเครือขายท่ี 58 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย มีการปฏิบัติรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงตามคาเฉลี่ย พบวา ดานไมชักนําไปในทางท่ีเสื่อมมีคามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานนาเคารพ  
ดานเปนผูนารัก อดทนตอถอยคํา นาเทิดทูล ฉลาดพูด แนะนําตักเตือน และดานแถลงเรื่องท่ีลึกล้ําได
ตามลําดับ 
 อัจฉราพร ไทยโกษา (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะผูนํา
ท่ีพึงประสงคของผูดํารงตําแหนงทางบริหารสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูดํารงตําแหนงทางบริหารสายสนับสนุนวิชาการ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  มี 4 องคประกอบ  ดังนี้ องคประกอบท่ี  1 คุณลักษณะดานคุณธรรม  จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  1) การยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก  2) ความซ่ือสัตยสุจริต  
3) ความเอ้ืออาทร  โอบออมอารี  4) คุณธรรม  จริยธรรม  5) จิตสํานึกโปรงใสในการบริหารงาน  
และ  6) จิตสํานึกของความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคกร  องคประกอบท่ี  2 คุณลักษณะ
ดานการสื่อสารและการจูงใจ ประกอบดวย 1) ความสามารถในการสื่อสารผานสื่อเทคโนโลยี 2) ความสามารถ
ในการจูงใจโนมนาวใหผูอ่ืนเห็นดวยยอมรับ  คลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร 3) ทักษะ
ในการประสานงาน  4) ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  5) อาสางานโดยไมหวังผลตอบแทน  
และ 6) การใหบริการดวยน้ําใจไมตรีอยางเทาเทียมกัน องคประกอบท่ี 3 คุณลักษณะดานการบริหารจัดการ 
ประกอบดวย  1) ความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคล  2) ความสามารถและทักษะ
ในการบริหารงานงบประมาณ 3) ความสามารถและทักษะในการบริหารงานบริหารท่ัวไป 4) การวิเคราะห



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

72 
 

และรายงานผล  5) การแกปญหาและการตัดสินใจ  และ 6) ความเชี่ยวชาญในงาน  องคประกอบท่ี  4 
คุณลักษณะดานการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร 
2) การใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยแกปญหาแกผูใตบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ 3) การสงเสริม สนับสนุน
และใหโอกาสเพ่ือนรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ 4) การใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
และ 5) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 Winter (2003, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําดานการพัฒนาผูอ่ืน พบวา การพัฒนาผูอ่ืนของผูนํา
เปนบทบาทของผูนําท่ีจะสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการทํางาน  
การพัฒนาทีมงานพัฒนาความสามารถของแตละคน ผูนําเปนคนสําคัญท่ีจะพัฒนาผูตามและใหสนับสนุน
ผูตาม ตามความสามารถแตหากผูตามมีคุณสมบัติในการทํางานท่ีลดลงและพัฒนางานนอยลงหรือเทาเดิม
ผูนําควรมีการจัดการใหผูตามไดรับการฝกอบรม สงเสริมการเรียนรูโดยสนับสนุนใหเรียนรูตอและเปนผูท่ีมี
พัฒนาการสอนและแนวทางในการปฏิบัติงานทําใหผูตามไดพัฒนาตนเองข้ึนซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูของผูตาม 
นําไปสูการเกิดทักษะการปฏิบัติงาน พัฒนาไปสูความสามารถเฉพาะตัว ความสามารถพิเศษของผูตาม
ซ่ึงควรจัดการพัฒนาการสอนและใหความรูทักษะท่ีแตกตางกันออกไปเชนถาเปนผูตามท่ีอายุงานนอย
ใหฝกปฏิบัติในการทํางานแตถาเปนผูตามท่ีมีประสบการณในการทํางานมากใหเรียนรูทักษะและกลยุทธ
ในการทํางาน โดยเปนผูควบคุม สอนงาน ผูฝกเปนท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงและเปนผูใหคําแนะนะท่ีดี  
การพัฒนาการสอนท่ีดีเปนสวนหนึ่งของการสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี กลาวคือ ไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดผูตามเกิดการเรียนรูและมีความเชี่ยวชาญในงาน สรางความเปนเฉพาะของทีมผูตาม
มีความสุขกับการทํางานและองคกรเกิดการเรียนรูและมีแนวคิดในการปฏิบัติงานท่ีใหมและมีประสิทธิผล
และรวมถึงการพัฒนาการสอนท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ พัฒนาแบบการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 Leban (2003, ออนไลน) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและความฉลาด
ทางอารมณของผูจัดการโครงการท่ีประสบความสําเร็จในโครงการท่ีซับซอนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับพฤติกรรมผูนําของผูจัดการ กลุมตัวอยาง คือ ผูจัดการ
โครงการ 24 โครงการ ใน 6 องคการ ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณกับพฤติกรรมผูนําของผูจัดการ
โครงการสัมพันธกัน 
 Looney (2004, ออนไลน) ไดวิจัยเรื่องการวัดภาวะผูนําของทหาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดระดับ
ภาวะผูนําของทหารอากาศ ของสหรัฐอเมริกา กลุมตัวอยาง คือ ทหารอากาศ จํานวน 166 คน โดยจําแนก
ตามเพศ (ชาย 108 คน และหญิง 58 คน) แบบภาวะผูนําและทัศนคติตอเพศ ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญใชภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยมากกวาแบบเผด็จการ 
 Grootenboer (2005, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองของอาจารยผูเชี่ยวชาญ 
โดยการใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีอาจารยท่ีรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรท่ีมีประสบการณในวิชาชีพ
โดยเฉลี่ย 24 ป (ระหวาง 5-26 ป) ประกอบดวยอาจารยท่ีรับผิดชอบในฐานะหัวหนาแผนกวิชาคณิตศาสตร
ของโรงเรียนและผูมีสวนรวมอีก 2 คน สรุปผลการพัฒนาตนเองของผูเชี่ยวชาญใหประสบผลสําเร็จ  
เปนสิ่งท่ีทุกฝายยอมรับการดูแลเอาใจใสผูเรียน และสิ่งท่ีประสบผล คือ การนิเทศ (เยี่ยมชม) และการสังเกต
กันและกัน ปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ การวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็งของผูมีสวนรวม 
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กระบวนการพัฒนาตนเองของผูเชี่ยวชาญ ตองแสดงกลยุทธและประกาศใหคนสวนใหญดําเนินการตอ
เปนการปรับปรุงพัฒนา กอกําเนิดความรูและความชํานาญในวงการศึกษาและการสอนแกปญหาจากขอมูล
ท่ีคนพบดวยตนเอง 
            Lin (2005, ออนไลน) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและแบบภาวะ
ผูนําของผูบริหารมหาวิทยาลัยในไตหวัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาด
ทางอารมณกับภาวะผูนําของผูบริหารมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารจํานวน 320 คน ผลการวิจัย
พบวา ความฉลาดทางอารมณและแบบภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกัน 
            Williams (2007, ออนไลน) ไดวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณและแบบภาวะผูนําของผูจัดการ
บริษัทโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและแบบภาวะ
ผูนําของผูจัดการบริษัทโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณและแบบภาวะ
ผูนําของผูจัดการไมสัมพันธกัน 
            Meredith (2008, ออนไลน ) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
และพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารองคการท่ีไมหวังผลกําไร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําของผูบริหารในองคการท่ีไมหวังผลกําไร กลุมตัวอยางคือ
ผูบริหารองคการไมหวังผลกําไรในโคโลราโด ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธ
กับภาวะผูนําในระดับสูง 
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย      
             
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยสรุปเพ่ือนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
 2.5.1 คุณลักษณะผูนํา หมายถึง ลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู  
 ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill, 1974, pp. 74-75) ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ
ของผูนํา 6 ดาน ดังนี้  
  1) ดานกายภาพ (physical characteristics) หมายถึง ลักษณะภายนอกท่ีทําใหผูอ่ืนมองเห็น 
รับรูและประเมินลักษณะของบุคคลนั้นๆ ได 
  2) ดานภูมิหลังสวนบุคคล (social background) หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานของครูและผูบริหาร 
ความเปนมาของแตละบุคคล 
  3) ดานสติปญญาและความสามารถ (intelligence and ability) หมายถึง การแสดงออก
ถึงความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
  4) ดานบุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมเชิงบวก
ของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  5) ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (task-related characteristics) หมายถึง พฤติกรรม 
การบริหารท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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  6) ดานสังคม (social characteristics) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงออก
ถึงความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานรวมกันในสถานศึกษา 
 2.5.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา หมายถึง ระดับ
การปฏิบัติหรือการกระทําท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของครูผูสอนหรือการแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีคุรุสภากําหนด  
 ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิด ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีคุรุสภากําหนด ประกอบดวยองคประกอบ 12 องคประกอบ 
ดังนี้ 
  1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาหรือการไดรับการสงเสริมใหมีความรูหรือทักษะ
ดานวิชาการ 
  2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงความมุงม่ันและเนนประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 
  3) การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การกระทําของครูผูสอนท่ีมุง
สงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  4) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของครูผูสอนถึงการพัฒนาหรือสงเสริมครูใหสามารถวางแผนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลท่ีตั้งไว 
  5) การพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาครูใหมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการเรียนรวมกับผูเรียน
เพ่ือใหเกิดความหลากหลายและเกิดการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน 
  6) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดความเหมาะสมและพัฒนาการ
ของผูเรียน 
  7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกเก่ียวกับ การพัฒนาใหครูมีความรูความสามารถและทักษะในการเสนอขอมูล
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครู 
ผูสอนท่ีบงบอกถึงครูใหมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับความเปนครู 
  9) การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูผูสอน ใหความรวมมือกับบุคลากรในสถานศึกษาในการวางแผนงาน 
กําหนดเปาหมายทิศทางองคการรวมกัน 
  10) ความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการใหความรวมมือของครูผูสอนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
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  11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการพัฒนาครูผูสอนใหมีพฤติกรรมและความสนใจใหรูเก่ียวกับเหตุการณ  
ความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
  12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของครูผูสอนท่ีบงบอกถึงการสงเสริมใหครูผูสอนสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาตามความพรอมและศักยภาพของแตละบุคคล  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาจากประชากรซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังหมด 7 แหง จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 
28 คน และครู จํานวน 390 คน รวมเปนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 418 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเทียบ
ตารางสัดสวน ของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan 1970, p. 608-610) จํานวน 209 คนประกอบดวย 
ผูบริหาร จํานวน 14 คน และครู จํานวน 195 คน ดังนี ้
 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

 จํานวนประชากรท้ังหมด กลุมตัวอยาง 
ผูบริหาร 28 14 

ครู 390 195 

     รวม 418 209 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.2.1 การสรางเครื่องมือ  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยใช แบบสอบถาม ( questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการสรางข้ึนโดยศึกษาคนควาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอความครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 
 เครื่องมือแตละชนิด แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด  ของสต็อกดิลล  
(Stogdill, 1974, pp. 74-75) ประกอบดวย 6 ดาน คือคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ ( physical 
characteristics) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล ( social background) คุณลักษณะผูนํา
ดานสติปญญาและความสามารถ (intelligence and ability) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ (personality) 
คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน ( task-related characteristics) และคุณลักษณะผูนํา
ดานสังคม (social characteristics) เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scales) 5 ระดับ คือ 
               5   หมายถึง    มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารมากท่ีสุด 
               4   หมายถึง    มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารมาก 
               3   หมายถึง    มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารปานกลาง 
               2   หมายถึง    มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารนอย 
               1   หมายถึง    มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารนอยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 สอบถามประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีคุรุสภากําหนด (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2549 หนา 172-173) ประกอบดวยองคประกอบ 12 ดาน คือ ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครดูานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน ดานการมุงม่ันพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิด
กับผูเรียน ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน
อยางสรางสรรค ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ทุกสถานการณ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scales) 5 ระดับ คือ   
               5   หมายถึง มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภามากท่ีสุด 
   4   หมายถึง มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภามาก 
   3   หมายถึง มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาปานกลาง 
   2   หมายถึง มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภานอย 
   1   หมายถึง มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภานอยท่ีสุด 
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 3.2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาและศึกษาแบบสอบถาม
จากงานวิจัยดานคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และการปฏิบัติงานของครูท่ีเก่ียวของ 
  3) สรางแบบสอบถามฉบับรางเพ่ือวัดคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
  4) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
แนะนํา และดําเนินการปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 
  5) นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) และสรางขอคําถามโดยผูเชี่ยวชาญไดตรวจพิจารณาและใหคะแนน เพ่ือหาคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (index of Item-objective congruence: IOC) (ศักดิ์ไทย 
สุรกิจบวร, 2549, หนา 159) เปนรายขอคําถาม โดยใชเกณฑการพิจารณาเปน +1 หรือ 0 หรือ -1 จํานวน 
5 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
   (1) นายปริวัฒน ถานิสโร ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
   (2) นายสมประสงค สิงหสุวรรณ ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี  
   (3) ดร.ไชยนันท แสงเมฆา ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
   (4) ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ตําแหนงรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา   
   (5) ดร.ปราโมทย ภูมิจันทร ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสวางราษฎรบํารุง   
  6) นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ ปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  7) นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (try out) 
กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน แลวนํามาหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  
(reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coeficient) ของครอนบารค (cronbrach) 
  8) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหถูกตอง
สมบูรณ แลวดําเนินการจัดพิมพ เครื่องมือฉบับสมบูรณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยาง 
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3.3.การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนตอไปนี้ 
 3.3.1 บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากวิทยาลัยกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
 3.3.2 ทําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
 3.3.3 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางในแตละสถานศึกษาและขอรับคืนแบบสอบถาม
ดวยตนเอง แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาท่ีมีความสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหและประมวลผลได 
จํานวน 200 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.69 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห
ผลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้ 
 3.4.1 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 3.4.2 ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
ใชวิธีแจกแจงความถ่ี และวิเคราะหดวยคารอยละ 
 3.4.3 ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ  ผูวิจัยกําหนดระดับ
ของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยจัดระดับตามคาเฉลี่ย โดยใชแนวคิดของเบสท  
(Best, 1993, p. 247) 
 คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  
 คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.4.4 ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 แบบสอบถามของผูบริหารเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) แลวนําเสนอ
ในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน
เปนตัวชี้วัดโดยใชแนวคิดของเบสท (Best, 1993, p. 247) 
 คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับมากท่ีสุด 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

80 
 

 คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.4.5 วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ดังนี้  
 3.5.1 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนรายขอ รายดานและโดยรวม 
ใชสถิติคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
 3.5.2 การวิเคราะหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาเปนรายขอ รายดานและโดยรวมใชสถิติคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
 3.5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากัประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยใช 
สัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (pearson product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑ
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, หนา 234) ดังนี ้
 คา  r = .91-1.00 หมายความวา มีความสัมพันธ ระดับสูงมาก  
 คา  r = .71-.90 หมายความวา มีความสัมพันธ ระดับสูง  
 คา  r = .31-.70 หมายความวา มีความสัมพันธ ระดับปานกลาง  
 คา  r = .30  และต่ํากวา หมายความวา มีความสัมพันธ ระดับต่ํา  
 คา  r = .00 หมายความวา ไมมีความสัมพันธ  
 3.5.4 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบหลายข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซ่ึงไดใหความเห็นในทรรศนะท่ีแตกตางกัน
เก่ียวกับ คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา และเพ่ือศึกษา
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ ดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของ
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ โดยท่ี 
 X  แทน  คาเฉลี่ย 
 S.D.  แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 R   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ  
 R2   แทน  ประสทิธิภาพในการพยากรณ  
 t   แทน   คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
 B  แทน  คาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  
 Beta (ß) แทน  คาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 S.E.B.   แทน  คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ  
 t  แทน  คาสถิติทดสอบที 

 P  แทน  คาความนาจะเปน ( probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 F  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน f-distribution  
 *    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 
 X   แทน   คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 X1   แทน คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ  

 X2   แทน คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล  
 X3    แทน คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ  
 X4    แทน คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ  
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 X5    แทน คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน  
 X6    แทน คุณลักษณะผูนําดานสังคม  
 Xt0t   แทน คุณลักษณะผูนําโดยภาพรวม 
 Y    แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
 Y1   แทน การ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา วิชาชีพครูอยูเสมอ 
 Y2   แทน การ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
 Y3   แทน การ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 Y4   แทน การ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 Y5   แทน การ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 Y6   แทน การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
 Y7   แทน การ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ ผูเรียนไดอยางมีระบบ 
 Y8   แทน การ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
 Y9   แทน การ รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค     
 Y10   แทน การ รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
 Y11   แทน การ แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 Y12   แทน การ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 Ytot   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
                     โดยภาพรวม 
 

4.2 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 4 ตอน  
ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม 
อายุ อายุการทํางาน และระดับการศึกษา 
 4.2.2 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.2.3 การวิเคราะหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
 4.2.4 การวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( pearson correlation coefficient) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรเปนข้ันๆ (stepwise multiple regression analysis)  
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 4.3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม อายุ 
อายุการทํางาน และระดับการศึกษา 
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ตาราง 2  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลําดับ สถานภาพ 
จํานวนคน 
(n=200) 

รอยละ 

1 เพศ   
            ชาย 123 61.50 
            หญิง 77 38.50 

2 ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม   

             ผูบริหารสถานศึกษา                      14 7.00 

             ครูผูสอน   186 93.00 
3 อายุ            
             ไมเกิน 25 ป 6 3.00 

             26-30 ป 24 12.00 
             31-35 ป 49 24.50 
             36-40 ป 40 20.00 
             41-45 ป 39 19.50 

             46  ปข้ึนไป 42 21.00 
4 อายุการทํางาน   
             ไมเกิน  5  ป 29 14.50 
             5-10 ป 95 47.50 
             11 ปข้ึนไป 76 38.00 
5 ระดับการศึกษา   
             ปริญญาตร ี 99 49.50 
             ปริญญาโท 100 50.00 
             ปริญญาเอก 1 0.50 
                         รวม 200 100.00 

  
 จากตาราง 2 พบวา สถานะของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 61.50 ท่ีเปนเพศหญิง จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.50 ตําแหนง
ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7 เปนครูผูสอน  186 คน
คิดเปนรอยละ 93 อายุ ไมเกิน 25 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 อายุ 26-30 จํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 12.00 อายุ 31-35 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.50 อายุ 36-40 จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 20.00 อายุ 41-45 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.50 อายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 21.00 อายุการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.50 อายุการทํางาน 
5-10 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ  47.50 อายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38 
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ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.50 ระดับปริญญาโท จํานวน 100 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
 
 4.3.2 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ดานกายภาพ                                       4.18 0.53 มาก 
2. ดานภูมิหลังสวนบุคคล                            4.31 0.53 มาก 
3. ดานสติปญญาและความสามารถ                4.21 0.60 มาก 
4. ดานบุคลิกภาพ                                    4.22 0.55 มาก 
5. ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน                  4.26 0.54 มาก 
6. ดานสังคม                                           4.20 0.59 มาก 
                    เฉลี่ยรวม 4.23 0.50 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานภูมิหลังสวนบุคคล ( X =4.31) ดานลักษณะท่ีเก่ียวของ
กับงาน (X =4.26) ดานบุคลิกภาพ (X =4.22) ดานสติปญญาและความสามารถ ( X =4.21) ดานสังคม 
( X =4.20) และดานกายภาพ (X =4.18) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ  

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานกายภาพ 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีสุขภาพรางกายแข็งแรง 4.15 0.67 มาก 
2. ผูบริหารสถานศึกษาออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 3.82 0.87 มาก 
3. ผูบริหารสถานศึกษาพักผอนอยางเพียงพอไมแสดง  
    ความออนเพลียในท่ีทํางาน 

4.08 0.78 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงความสดชื่นในขณะปฏิบัติงาน 4.15 0.72 มาก 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

5. ผูบริหารสถานศึกษาแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.35 0.67 มาก 
6. ผูบริหารสถานศึกษาดูแลรางกายใหสะอาดอยูเสมอ 4.40 0.61 มาก 
7. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.35 0.64 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.53 มาก 

 
         จากตาราง 4 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.18) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาดูแลรางกายใหสะอาดอยูเสมอ (X =4.40) รองลงมา คือ
ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ (X =4.35) และผูบริหารสถานศึกษาแตงกายเหมาะสม
กับกาลเทศะ (X =4.35) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
( X =3.82)  
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานภูมิหลังสวนบุคคล 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานภูมิหลังสวนบุคคล 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิเหมาะสมตอการเปน 
    ผูบริหาร 

4.37 0.69 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการเขารวมอบรมสัมมนา  
   ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

4.34 0.63 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณเก่ียวกับความเปน 
    ผูนํา 

4.33 0.64 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีกิริยามารยาทซ่ึงสะทอน 
   ถึงการไดรับการอบรมมาเปนอยางดี 

4.26 0.72 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีครอบครัวท่ีใหความสําคัญ  
    และสนับสนุนตอการเปนผูนํา 

4.27 0.63 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีสถานะทางสังคมท่ีดี 4.31 0.64 มาก 
7. ผูบริหารสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจ 
    ของครอบครัวท่ีเอ้ือตอเปนผูนํา 

4.30 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.53 มาก 
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 จากตาราง 5 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภูมิหลังสวนบุคคล โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.31) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิเหมาะสมตอการเปนผูบริหาร  ( X =4.37) 
รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการเขารวมอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
( X =4.34) และผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณเก่ียวกับความเปนผูนํา (X =4.33) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามีกิริยามารยาทซ่ึงสะทอนถึงการไดรับการอบรมมาเปนอยางดี (X =4.26) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ 
 ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานสติปญญา   

และความสามารถ 
  

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานสติปญญาและความสามารถ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาใชขอมูลสารสนเทศ 4.19 0.74 มาก 
    ประกอบการตัดสินใจ    
2. ผูบริหารสถานศึกษาแกไขปญหาไดอยาง 4.23 0.65 มาก 
    ถูกตองและทันเหตุการณ    
3. ผูบริหารสถานศึกษาแกไขขอขัดแยงโดยยึด   4.22 0.66 มาก 
    ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ    
4. ผูบริหารสถานศึกษานําประสบการณมาใชใน 4.27 0.67 มาก 
    การบริหารไดอยางเหมาะสม    

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชเหตุผลในการ 4.18 0.72 มาก 
    ประนีประนอมความคิดเห็นท่ีแตกตางได    
6. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา 4.17 0.71 มาก 
    สอนงานแกผูใตบังคับบัญชาไดอยาง 
    เหมาะสม 

   

7. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประยุกตใช 4.25 0.64 มาก 
   ความรูในดานการบริหารจัดการในองคการ    
                    เฉลี่ยรวม 4.21 0.60 มาก 

 
 จากตาราง 6 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานสติปญญาและความสามารถ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.21) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษานําประสบการณมาใชในการบริหาร
ไดอยางเหมาะสม ( X =4.27) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประยุกตใชความรู
ในดานการบริหารจัดการในองคการ ( X =4.25) และผูบริหารสถานศึกษาแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
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และทันเหตุการณ (X =4.23) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา
สอนงานแกผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม (X =4.17) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบุคลิกภาพ 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูนําในการ 4.22 0.68 มาก 
    นําพาองคกรสูความสําเร็จ    
2. ผูบริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณมิใหแสดง 4.15 0.84 มาก 
    กิริยาดานลบตอหนาผูใตบังคับบัญชาไดดี    
3. ผูบริหารสถานศึกษากลากระทําในสิ่งท่ี 4.25 0.64 มาก 
    เห็นวาถูกตองดีงาม    
4. ผูบริหารสถานศึกษามีความหนักแนน  4.18 0.69 มาก 
    ไมหลงเชื่อคําชักจูงของผูอ่ืนโดยงาย    

5. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับขอผิดพลาด 4.13 0.66 มาก 
    และพรอมจะแกไขใหดีข้ึน    
6. ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรน 4.32 0.64 มาก 
    ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ    
7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนในทางท่ีดี 4.20 0.69 มาก 
   งามเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา     
8. ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนตัว 
    ของตัวเองขณะเดียวกันก็ยอมรับ 
    ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

4.21 0.66 มาก 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ัน 
    อดทนไมยอทอในการผลักดันงาน 
    ใหบรรลุความสําเร็จ 

4.36 0.64 มาก 

                    เฉลี่ยรวม 4.22 0.55 มาก 

 
 จากตาราง 7 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.22) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแกผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันอดทนไมยอทอในการผลักดันงานใหบรรลุ
ความสําเร็จ (X =4.36) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
( X =4.32) และผูบริหารสถานศึกษากลากระทําในสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองดีงาม (X =4.25) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษายอมรับขอผิดพลาดและพรอมจะแกไขใหดีข้ึน (X =4.13) 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานลักษณะท่ีเก่ียวของ
กับงาน 

 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ 4.25 0.66 มาก 
    วางแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน    
2. ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ 
    ตอหนาท่ี 

4.38 0.66 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาเทคนิคใหมๆ 4.21 0.66 มาก 
    มาใชในการปฏิบัติงาน    
4. ผูบริหารสถานศึกษามีนิสัยรักการทํางาน 4.31 0.66 มาก 
    เสียสละตอหนาท่ี แมตองปฏิบัติงาน    
    นอกเวลาราชการ    

5. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดูแลใหผูใต 4.27 0.64 มาก 
   บังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ    
   มอบหมายเปนอยางดี    
6. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน 4.31 0.65 มาก 
   ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบ   
   ความสําเร็จ 

   

7. ผูบริหารสถานศึกษากลาติดสินใจท่ีจะออก  4.18 0.73 มาก 
   นอกกรอบ กฎ ระเบียบในบางสถานการณ    
8. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับผลท่ีเกิดจาก 4.27 0.63 มาก 
   การปฏิบัติงานขององคกร    
9. ผูบริหารสถานศึกษามีความไววางใจ 
   ผูใตบังคับบัญชาและสงเสริมบรรยากาศ 
   การไววางใจซ่ึงกันและกัน 

4.22 0.70 มาก 

10. ผูบริหารสถานศึกษามีอัธยาศัยท่ีดีกับทุกคน  
     โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.23 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.26 0.54 มาก 

            
 จากตาราง 8 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.26) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ( X =4.38) รองลงมา
คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ ( X =4.31) 
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และผูบริหารสถานศึกษามีนิสัยรักการทํางานเสียสละตอหนาท่ี แมตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
( X =4.31) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษากลาตัดสินใจท่ีจะออกนอกกรอบ  
กฎ ระเบียบ ในบางสถานการณ (X =4.18) 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานสังคม 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานสังคม 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับ 4.21 0.72 มาก 
    ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ    
2. ผูบริหารสถานศึกษาไมแบงแยกลําดับชั้น 4.22 0.66 มาก 
    ทางสังคมในโรงเรียน    
3. ผูบริหารสถานศึกษานําหลักการประชาธิปไตย 
    มาเปนหลักในการตัดสินใจ 

4.15 0.70 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจคานิยมตางๆ 
    ในการปฏิบัติงาน 

4.25 0.63 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความเชื่อ 
   และความตองการท่ีแตกตางของ 
   ผูใตบังคับบัญชา 

4.19 0.70 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.59 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานสังคม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.20) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจคานิยมตางๆ ในการปฏิบัติงาน (X =4.25) รองลงมา
คือ ผูบริหารสถานศึกษาไมแบงแยกลําดับชั้นทางสังคมในโรงเรียน (X =4.22) และผูบริหารสถานศึกษา
เขารวมกิจกรรมกับผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ (X =4.21) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษานําหลักการประชาธิปไตยมาเปนหลักในการตัดสินใจ (X =4.15) 
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 4.3.3 การวิเคราะหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
 
ตาราง 10  สรุปประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยภาพรวม 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ 4.08 0.62 มาก 
    พัฒนาวิชาชีพคร ู    
2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึง 4.16 0.56 มาก 
    ถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน    
3. การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4.11 0.62 มาก 
4. การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัต ิ 4.12 0.58 มาก 
    ไดเกิดผลจริง    
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี 4.07 0.61 มาก 
   ประสิทธิภาพอยูเสมอ    
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล 4.14 0.56 มาก 
    ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน    
7. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ 4.11 0.60 มาก 
    ผูเรียนไดอยางมีระบบ    
8. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 4.27 0.59 มาก 
9. การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง 4.25 0.56 มาก 
    สรางสรรค    
10. การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 4.14 0.59 มาก 
11. การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ 
     พัฒนา 

4.13 0.57 มาก 

12. การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก 4.25 0.57 มาก 
     สถานการณ    
                  เฉลี่ยรวม 4.15 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน ( X =4.27) ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( X =4.25) ดานการสราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ (X =4.25) ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
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ผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน (X =4.16) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
( X =4.14) ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค (X =4.14) ดานการแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา (X =4.13) ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X =4.12) 
ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (X =4.11) ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ ( X =4.11) ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
( X =4.08) และดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (X =4.07) ตามลําดับ 
 
ตาราง 11  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 

เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาจาก 4.21 0.66 มาก 
    เอกสารตําราหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ อยูเสมอ    
2. ครูรวมประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 4.17 0.67 มาก 
    อยางตอเนื่อง    
3. ครูเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมองคกร 4.04 0.77 มาก 
    ชมรม สมาคม ท่ีสงเสริมวิชาชีพครูนอกเหนือ    
    จากทางราชการกําหนด    
4. ครูเผยแพรความรูหรือผลงานทางวิชาการ 3.97 0.77 มาก 
    เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง    
5. ครูรวมเปนวิทยากรการประชุม อบรม  4.01 0.80 มาก 
   สัมมนากิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริม       
   การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ    
                   เฉลี่ยรวม 4.08 0.62 มาก 

 
 จากตาราง 11 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.08) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาจากเอกสารตํารา
หรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ อยูเสมอ (X =4.21) รองลงมา คือ ครูรวมประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเนื่อง (X =4.17 ) และครูเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมองคกรชมรม สมาคม ท่ีสงเสริมวิชาชีพครู
นอกเหนือจากทางราชการกําหนด (X =4.04) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูเผยแพรความรูหรือผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง (X =3.97) 
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ตาราง 12  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผล 
 ท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  

โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครจูัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนาความรู 4.03 0.72 มาก 
    ของผูเรียนเปนรายบุคคล    
2. ครจูัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนา 4.13 0.63 มาก 
    ความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล    
3. ครูมีเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ีชัดเจน 4.25 0.64 มาก 
4. ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียน 4.23 0.61 มาก 
    อยางตอเนื่อง    
5. ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการผูเรียน 4.18 0.66 มาก 
   อยางครอบคลุม    
6. ครูจัดกิจกรรมท่ีสนองตอความสนใจ 4.17 0.65 มาก 
   และความถนัดผูเรียนเปนสําคัญ    
                   เฉลี่ยรวม 4.16 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิด
แกผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.16) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูมีเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ีชัดเจน  
( X =4.25) รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง (X =4.23) และครู
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการผูเรียนอยางครอบคลุม ( X =4.18) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
ครูจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนาความรูของผูเรียนเปนรายบุคคล (X =4.03) 
 

ตาราง 13  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 4.12 0.72 มาก 
2. ครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงข้ึน 4.12 0.70 มาก 
    เปนรายบคุคล    
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

3. ครสูงเสริมความสามารถของผูเรียนตาม 4.17 0.67 มาก 
   ศักยภาพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย    
4. ครูจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของ 4.17 0.69 มาก 
   ผูเรียนไดอยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ    
5. ครูจัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด และความ 3.96 0.73 มาก 
   สนใจของผูเรียนเปนรายบุคคล    
                     เฉลี่ยรวม 4.11 0.62 มาก 

 
 จากตาราง  13 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.11) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูสงเสริมความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
( X =4.17) รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนไดอยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 
( X =4.17) และครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล (X =4.12) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ครูจัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคคล (X =3.96) 
 
ตาราง 14  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติได

เกิดผลจริง 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีองคประกอบ 4.05 0.70 มาก 
    ตางๆ ครบถวนสัมพันธกัน    
2. ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีลักษณะ 4.21 0.63 มาก 
    เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
3. ครูวางแผนการจัดการเรียนรูเนนกิจกรรม 4.15 0.68 มาก 
    การปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหาความรู    
    และการสรางความรู    
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

4. ครูวางแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมตาม 4.11 0.67 มาก 
    ความสามารถและความแตกตางของผูเรียน    
5. ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูให 4.09 0.71 มาก 
    สอดคลองกับความสามารถและศักยภาพ    
    ผูเรียนเปน รายบุคคล    
                     เฉลี่ยรวม 4.12 0.58 มาก 

 
 จากตาราง 14 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.12) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีลักษณะเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
( X =4.21) รองลงมา คือ ครูวางแผนการจัดการเรียนรูเนนกิจกรรมการปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหา
ความรูและการสรางความรู ( X =4.15) และครูวางแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมตามความสามารถ
และความแตกตางของผูเรียน ( X =4.11) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือครูวางแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีมีองคประกอบตางๆ ครบถวนสัมพันธกัน (X =4.05) 
 
ตาราง 15  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูสามารถคิดคน สรางสรรคและผลิตสื่อ 4.05 0.73 มาก 
    การเรียนรู    
2. ครูสามารถเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีสัมพันธกับ 4.15 0.65 มาก 
    กิจกรรมและจุดประสงคการเรียนรู    
3. ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิต ใช พัฒนา 4.06 0.75 มาก 
    และบํารุงรักษาสื่อการเรียนรูใหทันสมัย    
    อยูเสมอ    
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

4. ครูใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย 4.14 0.67 มาก 
    ตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียน    
5. ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน 3.99 0.74 มาก 
    ผลิตสื่อการเรียนรูจากวัสดุในทองถ่ิน    
6. ครูมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุง  4.02 0.75 มาก 
    และพัฒนาสื่อใหมีคุณภาพ    
                     เฉลี่ยรวม 4.07 0.61 มาก 

 
 จากตาราง 15 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพโดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก ( X =4.07) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูสามารถเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีสัมพันธกับกิจกรรมและจุดประสงคการเรียนรู 
( X =4.15) รองลงมา คือ ครูใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียน  
( X =4.14) และครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิต ใช พัฒนา  และบํารุงรักษาสื่อการเรียนรูใหทันสมัย
อยูเสมอ (X =4.06) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคนผลิตสื่อการเรียนรู
จากวัสดุในทองถ่ิน (X =3.99) 
 
ตาราง 16  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.10 0.67 มาก 
    ตามกระบวนการสรางความคิดรวบยอด    
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอพัฒนาการ 4.06 0.67 มาก 
    ของผูเรียนแตละคน    
3. ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 4.18 0.68 มาก 
    การเรียนรู    
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกระตุนใหผูเรียน 4.18 0.65 มาก 
    คนหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง    
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

5.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงเนนสรางนิสัย 4.20 0.64 มาก 
  การปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียน    
                     เฉลี่ยรวม 4.14 0.56 มาก 

 
 จากตาราง  16 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.14) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงเนนสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียน (X =4.20) รองลงมา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกระตุนใหผูเรียนคนหา
ความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (X =4.18) และครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
( X =4.18) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอพัฒนาการของผูเรียน
แตละคน (X =4.06) 
 
ตาราง 17  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเรียนอยางเปนระบบ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูใชวิธีการและระบบการติดตามผูเรียน 4.06 0.74 มาก 
    เปนรายบุคคล    
2. ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการ 4.13 0.69 มาก 
    และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน    
    เปนภาพรวม    
3. ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการ 4.06 0.72 มาก 
    และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน    
    เปนรายบุคคล    
4. ครูใชนวัตกรรมในการนําเสนอรายงานผล 4.13 0.69 มาก 
    การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ    
5. ครูจัดทําระบบฐานขอมูลผูเรียนเปนภาพรวม 4.12 0.71 มาก 
   และรายบุคคล    
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเรียนอยางเปนระบบ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

6. ครูนําผลการรายงานสภาพปจจุบัน ปญหา 4.15 0.68 มาก 
    และขอเสนอแนะไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน    
    อยางเปนระบบ    
                     เฉลี่ยรวม 4.11 0.60 มาก 

 
 จากตาราง  17 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.11) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูนําผลการรายงานสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอแนะไปใชพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ (X =4.15) รองลงมา คือ ครูใชนวัตกรรมในการนําเสนอรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ (X =4.13) และครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการและกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน ( X =4.13) และครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการและกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนเปนภาพรวม ( X =4.13) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูใชวิธีการ
และระบบการติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล (X =4.06) 
 
ตาราง 18  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย 4.27 0.72 มาก 
2. ครูพูดจาสุภาพ ใหคําปรึกษาหรือให 4.21 0.67 มาก 
    คําแนะนําท่ีดีกับผูเรียน    
3. ครูใหคําแนะนํา ปรึกษา และวิธีแกปญหา 4.26 0.66 มาก 
   ขอบกพรองของผูเรียนแตละคน    
4. ครูมีความรับผิดชอบงานและการปฏิบัติหนาท่ี 4.34 0.62 มาก 
    ของตนเอง    
5. ครูประพฤติตนสมํ่าเสมอท้ังตอหนาและ 4.27 0.65 มาก 
    ลับหลังผูอ่ืน    
                     เฉลี่ยรวม 4.27 0.59 มาก 
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 จากตาราง  18 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนโดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก ( X =4.27) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูมีความรับผิดชอบงานและการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง (X =4.34) รองลงมา 
คือ ครูประพฤติตนสมํ่าเสมอท้ังตอหนาและลับหลังผูอ่ืน (X =4.27) และครูแตงกายสะอาดสุภาพ เรียบรอย 
( X =4.27) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูพูดจาสุภาพ ใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําท่ีดีกับผูเรียน 
( X =4.21) 
 
ตาราง 19  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 4.26 0.68 มาก 
    และองคกรโดยเครงครัด    
2. ครูมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย 4.20 0.68 มาก 
    และทิศทางขององคกร    
3. ครูตั้งใจปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน 4.27 0.69 มาก 
    สวนรวมเปนหลัก    
4. ครูชวยเหลือพัฒนาผูรวมงานเปนผล 
    ทําใหงานในสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 

4.30 0.63 มาก 

5. ครูรับผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 4.22 0.67 มาก 
    ท้ังเรื่องท่ีดีและเรื่องไมดี    
6. ครูรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 4.27 0.61 มาก 
   และกลุมแลวนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน    
                     เฉลี่ยรวม 4.25 0.56 มาก 

 
 จากตาราง 19 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =4.25) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูชวยเหลือพัฒนาผูรวมงานเปนผลทําใหงานในสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 
( X =4.30) รองลงมา คือ ครูรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุมแลวนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
ใหดีข้ึน ( X =4.27) และครูตั้งใจปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก ( X =4.27) และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกร (X =4.20) 
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ตาราง 20  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน 

อยางสรางสรรค 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม 4.01 0.77 มาก 

    ตางๆ ของชุมชน    
2. ครูมีความรู ความเขาใจในงานท่ีไดรับ 4.16 0.68 มาก 
    มอบหมายและเต็มใจรบัผลกระทบ    
    จากการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน    
3. ครูมีมนุษยสัมพันธและมีสวนรวมใน 4.17 0.70 มาก 
    การพัฒนาชุมชน    
4. ครูแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความ 4.16 0.66 มาก 
    คิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอยาง    
    สรางสรรค    
5. ครูรับอาสาในการปฏิบัติงานของชุมชนดวย 4.24 0.65 มาก 
    ความเต็มใจ ตามกําลังความรู ความสามารถ    
6. ครูใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา 4.13 0.66 มาก 
    แกชุมชนในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ    
                     เฉลี่ยรวม 4.14 0.59 มาก 

 
 จากตาราง  20 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรคโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =4.14) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูรับอาสาในการปฏิบัติงานของชุมชนดวยความเต็มใจ ตามกําลังความรู  
ความสามารถ (X =4.24) รองลงมา คือ ครูมีมนุษยสัมพันธและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน (X =4.17) 
และครูแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอยางสรางสรรค (X =4.16)
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน (X =4.01) 
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ตาราง 21  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการแสวงหาและการใช 
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูสนใจใฝรูกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลง 4.15 0.70 มาก 
    เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน    
2. ครูแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและ 4.21 0.64 มาก 
    นํามาใชในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม    
3. ครูวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชปรับปรุง 4.13 0.68 มาก 
   ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู    
4. ครูจัดระบบสารสนเทศ ใหสามารถนํามาใช 4.16 0.62 มาก 
    จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย    
5. ครูพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบริการ 4.06 0.74 มาก 
    แกผูอ่ืนได    
6. ครูพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานขอมูล 4.10 0.70 มาก 
    สารสนเทศอยางตอเนื่อง    
                     เฉลี่ยรวม 4.13 0.57 มาก 

 
 จากตาราง  21 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =4.13) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและนํามาใชในการจัดการเรียนรู
อยางเหมาะสม ( X =4.21) รองลงมา คือ ครูจัดระบบสารสนเทศ ใหสามารถนํามาใชจัดการเรียนรู
อยางหลากหลาย (X =4.16) และครูสนใจใฝรูกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 
( X =4.15) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบริการแกผูอ่ืนได 
( X =4.06) 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

101 
 

ตาราง 22  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ดานการสรางโอกาสใหผูเรียน 

ไดเรียนรูทุกสถานการณ 

n=200 ระดับ 
ความคิดเห็น X  S.D. 

1. ครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาส 
    ใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความตองการ 

4.23 0.68 มาก 

    ในการเรียนรู    
2. ครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาส 4.28 0.65 มาก 
    ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ตามความ   
    ตองการ ความสนใจความถนัดและ 
    ความชอบของแตละบุคคล 

   

3. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกปญหา 4.28 0.66 มาก 
    ในการเรียนรูในทางท่ีถูกตองแกผูเรียน    
    แตละบุคคลตามสถานการณและโอกาส    
4. ครูกําหนดกิจกรรมท่ีใชพัฒนาผูเรียนใหรูวิธี 4.24 0.64 มาก 
   การเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย    
5. ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูวิธีการขจัดปญหา 4.20 0.68 มาก 
    เดิมท่ีอาจเกิดข้ึนใหมไดอยางชัดเจน    
6. ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีการ 4.26 0.61 มาก 
   แกปญหาของตนเองอยางเหมาะสมพัฒนา    
   ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู    
                     เฉลี่ยรวม 4.25 0.57 มาก 

 
 จากตาราง  22 พบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =4.25) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ไดแกครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ  
ตามความตองการความสนใจความถนัดและความชอบของแตละบุคคล ( X =4.28) รองลงมา คือ  
ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกปญหาในการเรียนรูในทางท่ีถูกตองแกผูเรียนแตละบุคคลตามสถานการณ
และโอกาส (X =4.28) และครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีการแกปญหาของตนเองอยางเหมาะสม
พัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู (X =4.26) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนรู
วิธีการขจัดปญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนใหมไดอยางชัดเจน ( X =4.20) 
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 4.3.4 การวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( pearson correlation coefficiet) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรเปนข้ันๆ ( stepwise multiple regression 
analysis) 
 
ตาราง 23  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล      

ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา  
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6* 
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.68
3* 

.76
8* 

.81
8* 

1           

Y4 .57
7* 

.61
9* 

.64
0* 

.63
9* 

.68
7* 

.63
6* 

.70
7* 

.68
4* 

.77
5* 

.83
0* 

1          

Y5 .58
2* 

.54
8* 

.56
1* 

.53
9* 

.64
2* 

.58
9* 

.65
3* 

.72
3* 

.75
7* 

.78
6* 

.75
7* 

1         

Y6 .60
1* 

.63
9* 

.59
8* 

.59
4* 

.66
1* 

.60
0* 

.68
6* 

.68
9* 

.80
3* 

.81
7* 

.82
4* 

.80
8* 

1        

Y7 .58
4* 

.55
8* 

.59
9* 

.59
2* 

.66
1* 

.56
6* 

.66
2* 

.67
8* 

.80
5* 

.79
2* 

76
6* 

.80
3* 

.85
8* 

1       

Y8 .56
8* 

.56
7* 

.51
5* 

.54
1* 

.60
5* 

.51
8* 

.61
5* 

.61
4* 

.67
4* 

.68
2* 

.72
0* 

.60
0* 

.72
4* 

.69
2* 

1      

Y9 .56
6* 

.62
0* 

.63
7* 

.63
2* 

.65
5* 

.56
0* 

.68
2* 

.65
4* 

.69
1* 

.71
0* 

.70
6* 

.60
8* 

.73
0* 

.69
4* 

.75
4* 

1     

Y1

0 

.48
4* 

.51
6* 

.54
6* 

.55
3* 

.58
6* 

.48
6* 

.59
0* 

.65
5* 

.66
7* 

.68
7* 

.71
1* 

.71
9* 

.71
5* 

.72
7* 

.60
3* 

.74
1* 

1    
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ตาราง 23  (ตอ)  
 
ตั
ว
แ
ป
ร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y 

Y1

1 

.65
6* 

.64
2* 

.65
0* 

.63
9* 

.70
5* 

60
3* 

.72
4* 

.71
5* 

.76
7* 

.77
6* 

.78
1* 

.74
8* 

.83
3* 

.81
4* 

.70
8* 

.78
9* 

.73
9* 

1   

Y1

2 

.56
3* 

.65
0* 

.62
4* 

.65
2* 

.66
7* 

.59
7* 

.69
8* 

.61
6* 

.74
7* 

.72
7* 

.75
7* 

.70
1* 

.78
6* 

.75
2* 

.72
9* 

.78
3* 

.72
2* 

.83
5* 

1  

Y .66
3* 

.68
1* 

.69
8* 

.69
7* 

.75
4* 

.67
0* 

.77
4* 

.82
4* 

.88
9* 

.90
0* 

.89
1* 

.86
4* 

.91
7* 

.89
4* 

.81
3* 

.84
2* 

.83
1* 

.90
9* 

.87
4* 

1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 23 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy=.774) ซ่ึงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับ
ความสัมพันธในระดับปานกลาง โดยในคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงานมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาสูงสุด 
(rx5y=.754) รองลงมา ไดแก คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ (rx3y=.698) คุณลักษณะผูนํา
ดานบุคลิกภาพ (rx4y=.697) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล (rx2y=.681) คุณลักษณะผูนําดานสังคม  
(rx6y=.670) และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ (rx1y=.663) ตามลําดับ สามารถอธิบายรายละเอียดประกอบ
ยอยไดดังนี้ 
  1) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ (rx1) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภารายดาน พบวา  
มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทุกดานเชนกัน เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปนอย คือ  
ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (rx1y11=.656) รองลงมา ไดแก ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน (rx1y6=.601) ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
การพัฒนาวิชาชีพคร ู(rx1y1=.595) สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน
อยางสรางสรรค (rx1y10=.484)  
  2) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล ( rx2) กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา
รายดาน พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทุกดานเชนกัน เรียงลําดับความสัมพันธจากมาก
ไปนอย คือ ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก สถานการณ ( rx2y12=.650) รองลงมา ไดแก  
ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (rx2y11=.642) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน (rx2y6=.639) สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในชุมชนอยางสรางสรรค (rx2y10=.516)  
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  3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ ( rx3) 
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา รายดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทุกดานเชนกัน เรียงลําดับความสัมพันธ
จากมากไปนอย คือ ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (rx3y11=.650) รองลงมา ไดแก 
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (rx3y1=.649) สวนดานท่ีมีความสัมพันธ
ต่ําสุด คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (rx3y8=.512)  
  4) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ ( rx4 ) กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา รายดาน 
พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทุกดานเชนกัน เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปนอย คือ 
ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (rx4y12=.652) รองลงมา ไดแก ดานการแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  (rx4y11=.639) สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานการ พัฒนา
สื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (rx4y11=.539)  
  5) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน ( rx5 ) 
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภารายดาน พบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทุกดานเชนกัน เรียงลําดับความสัมพันธ
จากมากไปนอย คือ ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (rx5y11=.705) รองลงมา ไดแก 
ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (rx5y4=.687) สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด คือ
ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค (rx5y4=.586)  
  6) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําดานสังคม (rx6) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา รายดานพบวา  
มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ทุกดานเชนกัน เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปนอย คือ  
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (rx6y1=.663) รองลงมา ไดแก ดานการพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (rx6y4=.663) สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานการรวมมือ
กับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค (rx6y10=.486)  
 
ตาราง 24  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา 

 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .774 .201  3.844 .000 

X1 .184 .070 .192 2.637* .009 
X2 .076 .084 .079 .904 .367 
X3 .134 .076 .158 1.763 .080 
X4 -.099 .102 -.108 -.967 .335 
X5 .408 .102 .434 4.005* .000 
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ตาราง 24  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา 

 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
X6 .094 .067 .109 1.392 .166 

R=.783      
R2=.614      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 24 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .434 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .192 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .614 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยภาพรวม ( Y) ไดรอยละ 61.40 แสดงวา คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ดานกายภาพ ( X1) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยภาพรวม (Y) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยภาพรวม (Ytot) 
และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.774+0.184X1+0.408X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy11=0.192ZX1+0.434ZX5 
 
ตาราง 25 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานกาปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (Y1) 

 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .864 .453  1.909 .058 

X1 .114 .157 .073 .727 .468 
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ตาราง 25 (ตอ)  
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
X2 -.185 .189 -.118 -.983 .327 
X3 .235 .171 .170 1.370 .172 
X4 -.099 .229 -.066 -.430 .668 
X5 .434 .229 .284 1.894 .060 
X6 .274 .151 .198 1.816 .071 

R=.508      
R2=.259      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 25 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .284 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานสติปญญาและความสามารถ (X3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ
เทากับ .170 คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .259 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู (Y1) ไดรอยละ 25.90 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะ
ท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานสติปญญาและความสามารถ (X3) 
ไมสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (Y1) ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเหตุผลท่ี X ไมสงผลตอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (Y1) เพราะคา Sig ไมมีตัวใดเลยท่ีมีคาต่ํากวา 0.05 
 
ตาราง 26  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 
  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ของคุรุสภา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน (Y2) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .902 .251  3.592 .000 

X1 .082 .087 .077 .935 .351 
X2 .095 .105 .090 .909 .364 
X3 .221 .095 .237 2.322* .021 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

107 
 

ตาราง 26  (ตอ) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
X4 -.109 .127 -.109 -.860 .391 
X5 .354 .127 .344 2.788* .006 
X6 .126 .084 .135 1.508 .133 

R=.706      
R2=.499      

**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 26 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .344 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานสติปญญาและความสามารถ (X3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ
เทากับ .237 คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .499 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  
โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน (Y2) ไดรอยละ 49.90 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน ( X5) และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานสติปญญา
และความสามารถ (X3) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
(Y2) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน ( Y2) และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.902+0.221X3 + 0.354X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy2=0.237ZX3+0.344ZX5 
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ตาราง 27  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 
  ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
  การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .457 .285  1.602 .111 

X1 .227 .099 .193 2.293* .023 
X2 .083 .119 .070 .698 .486 
X3 .210 .108 .202 1.947 .053 
X4 -.163 .144 -.145 -1.125 .262 
X5 .370 .144 .322 2.566* .011 
X6 .134 .095 .128 1.411 .160 

R=.694      
R2=.481      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
              จากตาราง 27 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .322 รองลงไปไดแกคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ  .202 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .481 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ( Y3) ไดรอย
ละ 48.10 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) และ
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ (X1) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียน ให
เต็มตามศักยภาพ (Y3) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการมุงม่ันพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3) และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.457+0.227X1+0.370X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy3=0.193ZX1+0.322ZX5 
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ตาราง 28  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
(Y4) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .629 .259  2.432 .016 

X1 .118 .090 .107 1.314 .190 
X2 .090 .108 .082 .838 .403 
X3 .151 .098 .155 1.540 .125 
X4 -.085 .131 -.081 -.648 .518 
X5 .376 .131 .349 2.870* .005 
X6 .174 .086 .177 2.011* .046 

R=.716      
R2=.512      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 28 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .349 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานสังคม ( X6 ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ  .177 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .512 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) 
ไดรอยละ 51.20 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) 
และคุณลักษณะผูนําดานสังคม ( X6) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง (Y4) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
           จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาแผนการสอน
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) และสามารถเขียนพยากรณในรปูคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได 
ดังนี ้
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=.629+0.376X5+0.174X6 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy4=0.349ZX5+0.177ZX6 
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ตาราง 29  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .584 .289  2.017 .045 

X1 .295 .100 .253 2.933* .004 
X2 -.062 .121 -.053 -.514 .608 
X3 .021 .109 .021 .194 .847 
X4 -.047 .147 -.043 -.322 .747 
X5 .460 .146 .404 3.140* .002 
X6 .159 .097 .154 1.651 .100 

R=.674      
R2=.455      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 29 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .404 รองลงไปไดแกคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .253 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .455 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) 
ไดรอยละ 45.50 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) 
และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ (X1) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.584+0.295X1+0.460X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy5=0.253ZX1+0.404ZX5 
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ตาราง 30  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับ 
 ผูเรียน ( Y6) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .700 .254  2.761 .006 

X1 .207 .088 .194 2.349* .020 
X2 .245 .106 .229 2.316* .022 
X3 .072 .096 .077 .755 .451 
X4 -.248 .128 -.245 -1.932 .055 
X5 .413 .128 .396 3.218* .002 
X6 .120 .085 .127 1.421 .157 

R=.708      
R2=.501      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
              จากตาราง 30 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .396 รองลงไปไดแกคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานภูมิหลังสวนบุคคล (X2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .229
และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอย
ของการพยากรณเทากับ .194 คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .501 หมายถึง คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน ( Y6) ไดรอยละ 50.10 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) ดานคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ (X1) และดาน
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภูมิหลังสวนบุคคล (X2) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน (Y6) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน ( Y6) และสามารถเขียนพยากรณในรปูคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
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 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.700+0.207X1+0.245X2+0.413X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy6=0.194ZX1+0.229ZX2+ 0.396ZX5 
 
ตาราง 31  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี  
 ระบบ  (Y7) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .692 .275  2.515 .013 

X1 .285 .096 .252 2.980* .003 
X2 -.060 .115 -.053 -.520 .603 
X3 .157 .104 .157 1.508 .133 
X4 -.168 .140 -.157 -1.207 .229 
X5 .551 .139 .500 3.955* .000 
X6 .043 .092 .043 .471 .638 

R=.689      
R2=.474      

**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 31 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .500 รองลงไปไดแกคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ  .252 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .474 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
(Y7) ไดรอยละ 47.40 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน 
(X5) และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ (X1) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) และสามารถเขียนพยากรณในรปูคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได ดังนี้ 
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 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.692+0.285X1+0.551X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy7=0.252ZX1+0.500ZX5 
ตาราง 32  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน ( Y8) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .968 .288  3.363 .001 

X1 .292 .100 .260 2.916* .004 
X2 .174 .120 .155 1.453 .148 
X3 -.035 .109 -.035 -.322 .747 
X4 -.177 .146 -.166 -1.212 .227 
X5 .496 .146 .454 3.407* .001 
X6 .026 .096 .026 .270 .787 

R=.645      
R2=.416      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 32 พบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .454 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .260 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .416 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (Y8) ไดรอยละ 41.60 
แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) และคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ (X1) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (Y8) 
ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (Y8) และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.968+0.292X1+0.496X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy8=0.260ZX1+0.454ZX5 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

114 
 

 
 
ตาราง 33  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  

ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) 

 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .999 .257  3.887 .000 

X1 .117 .089 .111 1.314 .191 
X2 .151 .107 .143 1.410 .160 
X3 .198 .097 .212 2.034* .043 
X4 .009 .130 .009 .066 .947 
X5 .297 .130 .288 2.281* .024 
X6 -.005 .086 -.006 -.063 .950 

R=.691      
R2=.477      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 33 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .288 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานสติปญญาและความสามารถ (X3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ
เทากับ .212 คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .477 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา
อยางสรางสรรค (Y9) ไดรอยละ 47.70 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะ
ท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานดานสติปญญาและความสามารถ 
(X3) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) ตามลําดับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=.999+0.198X3+0.297X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy9=0.212ZX3+0.288ZX5 
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ตาราง 34  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ( Y10) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) 1.191 .300  3.976 .000 

X1 .110 .104 .098 1.053 .294 
X2 .042 .125 .037 .333 .739 
X3 .146 .113 .148 1.290 .198 
X4 .027 .152 .025 .178 .859 
X5 .394 .152 .362 2.601* .010 
X6 -.023 .100 -.023 -.228 .820 

R=.602      
R2=.363      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 34 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .362 คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .363 
หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในดานนี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในชุมชนอยางสรางสรรค ( Y10) ไดรอยละ 36.30 แสดงวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน ( X5) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชน
อยางสรางสรรค (Y10) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในชุมชนอยางสรางสรรค (Y10) และสามารถเขียนพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ Y=1.191+0.394X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy10=0.362ZX5 
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ตาราง 35  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน  
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ( Y11) 
 

ตัวแปร B S.E.B ß t Sig 
(Constant) .498 .240  2.071 .040 

X1 .322 .083 .299 3.854* .000 
X2 .078 .100 .072 .777 .438 
X3 .153 .091 .161 1.682 .094 
X4 -.206 .122 -.201 -1.687 .093 
X5 .495 .122 .471 4.070* .000 
X6 .016 .080 .016 .194 .847 

R=.748      
R2=.560      

**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 35 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .471 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานกายภาพ ( X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ  .299 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .560 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11) ไดรอยละ 
56.60 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน ( X5 ) 
และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานกายภาพ (X1) สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา (Y11) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11) และสามารถเขียนพยากรณในรปูคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได 
ดังนี ้
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=.498+0.322X1+0.495X5 
 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy11=0.299ZX1+0.471ZX5 
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ตาราง 36  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล  
 ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12) 
 

ตัวแปร B S.E.B B t Sig 
(Constant) .808 .260  3.102 .002 

X1 .046 .090 .043 .513 .609 
X2 .260 .109 .238 2.391* .018 

X3 .083 .099 .086 .845 .399 
X4 .081 .132 .079 .616 .538 
X5 .260 .132 .244 1.971* .050 
X6 .078 .087 .080 .896 .371 

R=.703      
R2=.495      

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 36 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด
ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .244 รองลงไป ไดแก คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาดานภูมิหลังสวนบุคคล (X2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณเทากับ .238 
คาประสิทธิภาพการพยากรณ ( R2) เทากับ .495 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานตางๆ นี้ สามารถพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12) 
ไดรอยละ 49.50 แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) 
และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภูมิหลังสวนบุคคล ( X2 ) สงผลตอประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ( Y12) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
 จากความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ( Y12) และสามารถเขียนพยากรณในรปูคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=.808+0.260X2+0.260X5 
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 สามารถพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy12=0.238ZX2+0.244ZX5 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยมี
วัตถุประสงคดังนี้  1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา  
 วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังหมด 7 แหง จําแนกเปนผูบริหาร  
จํานวน 28 คน และครู จํานวน 390 คน รวมเปนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 418 คน กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยนํามา
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดจากการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการเทียบตารางสัดสวน ของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan 1970, p. 608-610) จํานวน 209 คน ประกอบดว ยผูบรหิาร จํานวน 14 คน และครู จํานวน 195 คน 
ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองจากกลุมตัวอยางไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ
กลับคืนมา จํานวน 200 ฉบับคิดเปนรอยละ 95.69 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ท่ีผูวิจัยไดศึกษาจากหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา แบงเปน 
3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 45 ขอ และตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา จํานวน 67 ขอ 
 การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(pearson correlation coefficient) วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา โดยใชวิธีถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรเปนข้ันๆ (stepwise multiple regression analysis) 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดพอสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 
 5.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลเก่ียวกับสถานะของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายจํานวน 
123 คน คิดเปนรอยละ 61.50 ท่ีเปนเพศหญิงจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.50 ตําแหนงผูตอบ
แบบสอบถาม เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.00 เปนครูผูสอน 186 คน คิดเปน
รอยละ 93  อายุไมเกิน 25 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 อายุ 26-30 ปจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
12.00 อายุ 31-35 จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.50 อายุ 36-40 จาํนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
อายุ 41-45 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.50 อายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.00 
อายุการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.50 อายุการทํางาน 5-10 ป จํานวน 95 คน
คิดเปนรอยละ 47.50 อายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.00 ระดับการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.50 ระดับปริญญาโท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
 5.1.2 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก (X =4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานภูมิหลังสวนบุคคล (X =4.31) ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X =4.26) 
ดานบุคลิกภาพ (X =4.22) ดานสติปญญาและความสามารถ ( X =4.21) ดานสังคม (X =4.20) และดาน
กายภาพ (X =4.18) ตามลําดับ 
 5.1.3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสัูงกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน ( X =4.27) ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( X =4.25) ดานการสราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ (X =4.25) ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน (X =4.16) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
( X =4.14) ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค (X =4.14) ดานการแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา (X =4.13) ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X =4.12) 
ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (X =4.11) ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ ( X =4.11) ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
( X =4.08) และดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (X =4.07) ตามลําดับ 
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 5.1.4 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ ผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา พบวา 
มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธในระดับปานกลาง โดยในคุณลักษณะ
ผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงานมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาสูงสุด  รองลงมา ไดแก คุณลักษณะผูนํา
ดานสติปญญาและความสามารถ คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล 
คุณลักษณะผูนําดานสังคม และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ ตามลําดับ 
 5.1.5 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา   
 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาจากตัวแปรท้ัง 6 ปจจัย คือ
คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล คุณลักษณะผูนําดานสติปญญา
และความสามารถ คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะผูนําดานท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะ
ผูนําดานสังคม พบวามีเพียง 2 ปจจัย คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน (X5) และ
คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ ( X1) สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาไดรอยละ 61.40 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราทุกดาน ซ่ึงผลจากการวิเคราะห
ขอมูลนํามาอภิปรายผลเปนประเด็น ดังตอไปนี้ 
 5.2.1 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซ่ึงประกอบดวย คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 6 ดาน คือ 1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล 3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ  
4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน 6) คุณลักษณะผูนํา
ดานสังคม พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือนํามาเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ไดดังนี้ 
  1) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล ซ่ึงเม่ือนําประเด็นตางๆ เก่ียวกับคุณลักษณะ
ผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคลมาพิจารณาจะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสมตอการเปน
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ผูบริหาร คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคลเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญและจําเปนตอการเปนผูนํา
หรือผูบริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น ไมวาจะเปนคุณวุฒิท่ีเหมาะสมตอการเปนผูบริหาร การอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง เนื่องจากสภาพการณบริหารงานปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ตลอดเวลาจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารควรมีการศึกษาเรียนรู
วิทยาการใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือนําความรู ประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษา อบรม สัมมนา 
และประชุมวิชาการมาพัฒนาและปรับใชในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือนําพาองคกรสูเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การมีประสบการณความเปนผูนํา นับวามีความสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงผูท่ีสั่งสม
ประสบการณในการเปนผูนํา ยอมสามารถมองเห็นสภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขเก่ียวกับ
เรื่องตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางดี ซ่ึงแตกตางจากผูบริหารท่ีไมมีประสบการณในการเปนผูนํา จะทําใหไมสามารถ
แกไขปญหา อุปสรรค หรือไมสามารถหาทางออกใหกับปญหานั้นๆ ได เนื่องจากมองปญหาไมออก
เพราะขาดประสบการณในการปฏิบัติซ่ึงสัมพันธกับการมีกิริยามารยาทท่ีบงบอกถึงการไดรับการอบรม
สั่งสอนมาอยางดี เพราะผูใตบังคับบัญชายอมสังเกตพฤติกรรมของผูบริหารเพ่ือนํามาเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติ รวมถึงการแสดงกิริยาท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาและผูพบเห็นมีความศรัทธา เลื่อมใส และเชื่อม่ัน
ตอตัวผูบริหาร ฉะนั้นผูบริหารควรแสดงกิริยามารยาทท่ีเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาเสมอ  
เชนเดียวกับการมีสถานะทางสังคมท่ีดี มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีเอ้ือตอการเปนผูนํา การมีครอบครัว
ท่ีใหความสําคัญและสนับสนุนตอการเปนผูนํา ก็นับวามีความสําคัญตอคุณลักษณะผูนํา ดังจะเห็นไดวา
การเปนผูนําหรือผูบริหารในยุคปจจุบันจําเปนอยางยิ่งตองมีสถานะทางสังคมท่ีดี เพราะการเปนผูนําองคกร
ตองปฏิสัมพันธกับผูนําองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนตางๆ ไมวาจะเปนการพบปะสังสรรค 
การรวมงานบุญ งานประเพณีและกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะตองไดรับเชิญไปเปนเกียรติหรือเปนประธาน
ในงานตางๆ อยูเสมอ ฉะนั้นผูนํายอมตองมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ี และไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
เปนอยางดี เพราะการสมาคมกับหนวยงาน ชุมชนตางๆ ยอมตองใชทรัพยสิน เงินทองท่ีเปนของสวนตัว
ในหลายๆ โอกาส ในการท่ีบุคคลท่ีเปนผูนําไมมีสถานะทางสังคมท่ีดี หรือไมมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี  
และไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวยอมเกิดปญหาท้ังการปฏิบัติงานในหนวยงาน เชน บางรายอาจจะมี
การฉอราษฎรบังหลวง คอรัปชั่น เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน เงินทอง และสถานะทางสังคมท่ีดี กอใหเกิดปญหา
ตอตนเองสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะจะทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว สงผลใหครอบครัว
แตกราวหรือแตกแยกเปนปญหาของสังคมในอนาคต  
  2) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน เปนประเด็นสําคัญรองมาจาก
คุณลักษณะดานภูมิหลังสวนบุคคล ดังจะเห็นไดจากประเด็นท่ีศึกษา เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว ฉะนั้นคุณลักษณะท่ีผูบริหารตองมี ไดแก  
การมีความสามารถในการวางแผนเพราะหนวยงานหรือองคการตางๆ จะประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ยอมเกิดจากการวางแผนท่ีดี เปนรูปธรรมสามารถปฏิบัติได เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอภาระงาน กิจกรรม โครงการตางๆ การมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เปนประเด็นท่ีมี
ความสําคัญตอผูบริหารเพราะถาผูบริหารขาดซ่ึงความรับผิดชอบตอหนาท่ี ยอมสงผลใหบุคลากร
ภายในองคกร เกิดความลังเล ระส่ําระสายในการปฏิบัติงาน บางครั้งทําใหเกิดความแตกแยก  
ขาดความสามัคคีเพราะขาดซ่ึงผูนําองคกรท่ีจะตองคอยเปนท่ีพึงใหการสนับสนุน เปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา 
และแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะสงผลใหองคกรหรือหนวยงานประสบปญหาและลมเหลวตอการดําเนิน
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กิจการ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี มีการพัฒนาเทคนิคใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน มีนิสัยรักการทํางาน เสียสละตอหนาท่ี แมตอง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูบริหารควรมีความสามารถในการดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ  
กลาตัดสินใจท่ีจะออกนอกกรอบ กฎ ระเบียบในบางสถานการณยอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ขององคกรมีความไววางใจผูใตบังคับบัญชาและสงเสริมบรรยากาศการไววางใจซ่ึงกันและกัน มีอัธยาศัยท่ีดี
กับทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  3) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ เปนคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนตัวตน
หรือลักษณะของผูบริหาร อันจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรัก ใหความเคารพ เลื่อมใสและศรัทธา 
นําสูการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร เพราะผูบริหารจะตองแสดงความเปนผูนําในการนําพาองคกร
สูความสําเร็จ ซ่ึงจะเกิดผลก็ตอเม่ือผูบริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณมิใหแสดงกิริยาดานลบ
ตอผูใตบังคับบัญชา มีความหนักแนนไมหลงเชื่อคําพูดของผูอ่ืนโดยไมมีการวิเคราะหหรือพิจารณาไตรตรอง
อยางรอบคอบ และมีความกลาหาญในการกระทําสิ่งท่ีถูกตองดีงามแมจะไมถูกใจบุคคลท่ีเก่ียวของก็ตาม 
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความมุงม่ัน อดทน ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ ถึงแมจะมีขอผิดพลาดก็พรอมจะยอมรับและปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ผูบริหารตองมี
ความเปนผูนําในการนําพาองคกรสูความสําเร็จ ควบคุมอารมณมิใหแสดงกิริยาดานลบตอหนา
ผูใตบังคับบัญชาไดดี กลากระทําในสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองดีงาม มีความหนักแนน ไมหลงเชื่อคําชักจูงของผูอ่ืน
โดยงาย ยอมรับขอผิดพลาดและพรอมจะแกไขใหดีข้ึน มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
ประพฤติตนในทางท่ีดีงามเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชามีความเปนตัวของตัวเองขณะเดียวกัน
ก็ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีความมุงม่ันอดทนไมยอทอในการผลักดันงานใหบรรลุความสําเร็จ  
  4) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ เปนคุณลักษณะท่ีบงบอกถึงความรู 
ความสามารถและสติปญญาของผูบริหารในการใชขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและแกไข
ปญหาตางๆ อยางทันเหตุการณ รวมท้ังการใชประสบการณท่ีผานมาในการใหคําแนะนํา สงเสริม
ใหคําปรึกษา สอนงาน แกไขปญหา สามารถประยุกตใชความรูในดานการบริหารจัดการองคการมาใชแกไข
ขอขัดแยงและการใชเหตุผลประนีประนอมจากความคิดเห็นท่ีแตกตางของบุคลากรในหนวยงาน ใหยึดถือ
ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญและการใชสติปญญาในการพัฒนาหรือนําพาองคกรสูความสําเร็จ เทาทัน
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและอนาคต ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตองและทันเหตุการณ แกไขขอขัดแยงโดยยึดประโยชนของสวนรวม
เปนสําคัญ นําประสบการณมาใชในการบริหารไดอยางเหมาะสม ใชเหตุผลในการประนีประนอมความคิดเห็น
ท่ีแตกตางได ใหคําปรึกษาแนะนําสอนงานแกผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม และสามารถประยุกตใช
ความรูในการบริหารจัดการในองคการ 
  5) คุณลักษณะผูนําดานสังคม เปนคุณลักษณะท่ีผูบริหารตองเรียนรูเพ่ือใหเทาทัน
ความเชื่อ คานิยม และความตองการท่ีแตกตางของบุคลากร การเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ
โดยไมแบงแยกชนชั้นทางสังคมในสถานศึกษาทําใหเกิดความรูสึกเปนพวกพรอง ศรัทธาและเชื่อใจ
หรือเชื่อม่ันตอตัวผูบริหาร ภายใตหลักการประชาธิปไตยเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
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ไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตองการ ผูบริหารสถานศึกษาควรเขาใจคานิยมตางๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีความเขาใจความเชื่อและความตองการท่ีแตกตางของผูใตบังคับบัญชา 
  6) สวนคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดอันอาจเนื่องมาจากคุณลักษณะ
ดานนี้เปนคุณลักษณะเฉพาะบุคคล หรือเปนการปฏิบัติท่ีเกิดผลกับตัวบุคคลนั้นๆ ซ่ึงอาจไมมีสวน
ในการสงเสริม หรือกระตุนใหบุคคลท่ีพบเห็นเชื่อม่ันและศรัทธาเทากับคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
เก่ียวของกับบุคคลอ่ืนและการปฏิบัติงานในหนาท่ีผูบริหาร ทําใหคุณลักษณะดานกายภาพมีคานอยท่ีสุด
สําหรับผูตอบแบบสอบถาม แตผูบริหารจําเปนตองมีการปฏิบัติตนดานกายภาพใหดีอยูเสมอ เนื่องจาก
เปนสวนเสริมใหการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ เดนยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรชัย ศรีนิเวศน 
ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ เขตตรวจ
ราชการท่ี 4 พบวา คุณลักษณะผูนําของรองผูอํานวยการสถานศึกษา เขตตรวจราชการท่ี 4 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ท้ัง 6 ดาน งานวิจัยของ ศุภกร พลายแสง ( 2553) ไดศึกษาความตองการของครู
เก่ียวกับลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1 
พบวา ความตองการของครูเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 6 ดาน ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล 3) คุณลักษณะผูนํา
ดานสติปญญาและความสามารถ 4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะผูนําดานคุณลักษณะ
ท่ีเก่ียวของกับงาน และ 6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม และสอดคลองกับแนวคิดของแบสและสตอกดิล (Bass 
& Stogdrill, 1990) เสนอไววา คุณลักษณะผูนําท่ีประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) คุณลักษณะ
ดานสติปญญา 2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ 3) คุณลักษณะดานความสามารถ และสตอกดิลล (1971) 
กลาวถึง คุณลักษณะผูนํา ประกอบดวย 1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลัง
สวนบุคคล 3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ 4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ  
5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และ 6) คุณลักษณะผูนําดานสังคม  
 จากขอคนพบ คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานภูมิหลังสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยสูงสุด
แสดงใหเห็นวา ผูท่ีจะข้ึนมาเปนผูบริหารสถานศึกษาตองมีความพรอมในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีสําคัญ คือ ภูมิหลังสวนบุคคลท่ีบงบอกถึงการใหความสําคัญและไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 
การมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางสังคมท่ีดี ไดรับการอบรม เลี้ยงดูเพ่ือใหมีความเปนผูนําหรือสั่งสม
ประสบการณท่ีเอ้ือตอการเปนผูนํา รวมถึงการพัฒนาตนเองดานคุณวุฒิการศึกษา การพัฒนาวิชาการ  
และวิชาชีพท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือให
สามารถนําพาองคกรสูเปาหมายและความสําเร็จท่ีตั้งไว 
 5.2.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ซ่ึงประกอบดวย ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา 12 ดาน คือ 1) ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  
2) ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 3) ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ 4) ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) ดานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิด
แกผูเรียน 7) ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  8) ดานการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 9) ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) ดานการรวมมือ
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กับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 11) ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 12) ดานการสราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก สถานการณ  พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือนํามาเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดดังนี้ 
  1) ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน เพราะครู คือ ตนแบบท่ีดีของผูเรียน
ฉะนั้นการท่ีครูจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ตองใชความระมัดระวังใหอยูภายใตความถูกตอง ยุติธรรม
และเปนตัวอยางใหกับผูเรียนไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติตาม ซ่ึงถือวาพฤติกรรมเปนคําสอนท่ีดีกวาคําพูด 
  2) ดานการ รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค สงผลตอประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู เนื่องจากในองคกรประกอบดวยบุคคลท่ีแตกตาง หลากหลายท้ังความคิด ความเชื่อ 
และคานิยม ฉะนั้นการท่ีครูใหความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา ยอมไดรับการสนองตอบเม่ือผูนั้น
ตองปฏิบัติงานท่ีตองปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทําใหภารกิจท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  
  3) ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ เพราะครู คือ ผูสรางสรรคคน
ใหสมบูรณ ดังนั้น การท่ีครูสรางโอกาส สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออก ไดเรียนรูตามความตองการ 
ความสนใจ หรือความถนัด ภายใตการใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหา และชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง
จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูภายใตกิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองอยางเหมาะสม 
และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต  
  4) ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน  เปนการปฏิบัติ
ท่ีสงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู สงเสริมความสามารถ คุณธรรมภายใต
ความสนใจและความถนัดเปนการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุม เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  
  5) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน เปนการปฏิบัติท่ีมุงให
ผูเรียนเกิดกระบวนการสรางความคิดรวบยอด เหมาะสมกับการพัฒนาการของแตละคน โดยการมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีตองมีการวางแผนและกระตุนใหผูเรียนคนหาความรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง กลายเปนบุคลิกภาพท่ีถาวรติดตัวผูเรียน  
  6) ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค เปนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับบุคคล
นอกสถานศึกษาโดยการเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมของชุมชน เสนอความคิดเห็น
ท่ีเปนประโยชน รวมเสนอแนะ แกไขปญหาตางๆ ของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ภายใตความสัมพันธและเต็มใจ
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ซ่ึงจะสนับสนุนใหการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกับชุมชนเกิดผลสําเร็จ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  7) ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  เปนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาการทํางานใหเกิดประสิทธิผล โดยใฝรูในการแสวงหาขอมูล ขาวสาร 
สารสนเทศท่ีจําเปนและเทาทันเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การใหบริการแกผูอ่ืน ใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู และสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรู
อยางหลากหลาย  
  8) ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจรงิ เปนการปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการจัดการเรียนรูใหมีองคประกอบท่ีครบถวนสัมพันธกัน มีลักษณะเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการแสวงหาความรูและการสรางความรูตามความสามารถ
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และความแตกตางของผูเรียน โดยนําผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง พัฒนาใหสอดคลอง
กับความสามารถและศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล  
  9) ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  เปนการปฏิบัติท่ีครูผูสอนตองใช
ความสามารถในการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถเหมาะสมสนองตอความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละบุคคลและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ใหสูงข้ึนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  10) ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ เปนการปฏิบัติ
ท่ีครูผูสอนใชวิธีการหรือระบบการติดตาม เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล สภาพปญหา ความตองการ และเปาหมาย
ของผูเรียน เพ่ือนํามาวิเคราะหและกําหนดทิศทางในการพัฒนาผูเรียนแตละบุคคลและภาพรวม โดยจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับประกอบการนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  
  11) ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู เปนการปฏิบัติ
ท่ีครูผูสอนตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมท้ังการศึกษาหาความรูจากเอกสาร ตํารา สื่อ เทคโนโลยีตางๆ  
การเขารวมประชุม สัมมนา อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารและผลงานทางวิชาการรวมกับสมาชิก
วิชาชีพเดียวกันหรือตางวิชาชีพ ตลอดจนการรวมกิจกรรมของชมรม สมาคม หรือองคกรวิชาชีพตางๆ  
อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
  12) สวนดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
อาจเปนเพราะแตละปครูผูสอนแตละคนจะเสนอของบประมาณผานวิทยาลัย เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดหาครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกป มีเพียงสวนนอยท่ีใชเวลาวาง
จากภาระกิจการจัดการเรียนรู สรางหรือผลิตสื่อการเรียนรูตามสภาพความพรอมและการเอ้ืออํานวย
จากสถานศึกษา และอาจเนื่องมาจากภาระงานท่ีมากมายนอกเหนือภาระงานจัดการเรียนรู ทําใหผูสอน
ไมสามารถสรางหรือผลิตสื่อการเรียนรูเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูได  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ โกมล อาษาพันธ (2542) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 
2540 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม พบวา (1) การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาตามทัศนะของผูบริหารการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม
ท้ัง 12 มาตรฐาน มีการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 4 อันดับแรก 
คือ มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 11 มาตรฐานท่ี 3 และมาตรฐานท่ี 8 (2) การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษาตามทัศนะของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมท้ัง 12 มาตรฐาน มีการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับมาก โดยเรียนอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 4 อันดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 6 และมาตรฐานท่ี 8 งานวิจัยของ พิพัฒน ศรีสุขพันธ (2542) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา พฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในดานการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี การมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค การแสดงความเปนผูนํา
ท่ีเหมาะสม การแสวงหาและการใชขอมูลสําหรับการพัฒนาหนวยงาน งานวิจัยของ สุภาพ ออนศรี (2545) 
ไดศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.  2537 ของขาราชการครู  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การปฏิบัติหนาท่ีตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามตัวแปรอิสระ พบวา มาตรฐานท่ีมีระดับ
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สูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน งานวิจัยของคําพรทิพย ปรัชญาวาที ( 2546) 
ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระนอง พบวา ขาราชการครูมีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมและรายมาตรฐาน
อยูในระดับมาก ไดแก มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานท่ี 9 และมาตรฐานท่ี 10 งานวิจัย
ของ งามพักต เจริญไวย (2542) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครูเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พบวา ผูบริหารเทศบาล ผูบริหารโรงเรียน และพนักงานครู
เทศบาลมีความคิดเห็นวา การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูเทศบาลในภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน งานวิจัยของ ไพวรรณ คําดี ( 2550) ไดศึกษา
การปฏิบัติงานของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในทัศนะคติของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทัศนะตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูท้ังโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดานท่ีมีการปฏิบัติงานจากสูง
ไปหาต่ําไดดังนี้ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ พรชัย ชนูนันท
(2553) ไดเสนอแนวคิดไววา มาตรฐานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนเปนสิ่งท่ีครูควรตองปฏิบัติ 
ท้ังเรื่องพฤติกรรมการแสดงออก บุคลิกภาพโดยท่ัวไป การแตงกาย กิริยามารยาท จริยธรรมท่ีเหมาะสม
อยางตอเนื่อง ท่ีทําใหผูเรียนเลื่อมใส ศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 
 จากขอคนพบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดแสดงใหเห็นวา 
พฤติกรรมการแสดงออกของครูเปนแบบอยางท่ีผูเรียนจะนําไปประพฤติปฏิบัติตามนั้น พฤติกรรม
การแสดงออกตางๆ ของครูท้ังตอหนาและลับหลังตองพึงระวังและใหความสําคัญวาเม่ือแสดงออกแลว
ผูเรียนหรือผูพบเห็นจะนําพฤติกรรมนั้นๆ ไปปฏิบัติตามหรือไม  
 5.2.3 ความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท้ังหมด
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา 
 จากขอคนพบแสดงใหเห็นวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท้ังหมดมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภานั้น คุณลักษณะผูนําท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสูงสุด คือ  
ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ฉะนั้นการท่ีครูจะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภานั้น ครูจะตองเปนผูท่ีมีความสนใจใฝรู มีการพัฒนาตนเอง
ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ โดยการศึกษาเรียนรู การหาขอมูลขาวสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนํามา
วิเคราะหและเลือกนํามาใชเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีจําเปน ตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ
สามารถนํามาใชเก่ียวกับการจัดการเรียนรู อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูของผูเรียน
และผูรับบริการอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

127 
 

  1) คุณลักษณะผูนําดานกายภาพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสาร
ในการพัฒนา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด อยูในระดับปานกลาง แสดงวา การท่ีครูแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ตองเปนผูท่ีดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
มีการพักผอนอยางเพียงพอเพ่ือใหรางกายพรอมทํางานประกอบกับตองดูแลรางกายใหสะอาด  
แตงกายเหมาะสมและปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะในการแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ อาจตองใช
ความมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนท้ังเปนผูรับและใหขอมูล  
  2) คุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการสรางโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนรูในทุกสถานการณ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด อยูในระดับปานกลาง แสดงวาการท่ีครู
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ ตองเปนผูท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสม เขารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจากผูอ่ืน โดยอาศัยประสบการณความเปนผูนํา  
สถานะทางสังคม กับความพรอมทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ในทุกสถานการณ  
  3) คุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด อยูในระดับปานกลาง แสดงวา ครูตองเปน  
ผูท่ีสามารถนําขอมูลสารสนเทศ ประสบการณ ความมีเหตุผล ความสามารถในการแกปญหามาประยุกตใช
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว  
  4) คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ในทุกสถานการณ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  แสดงวา การท่ีจะสงเสริม
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ครูตองมีลักษณะของความเปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษา ทําในสิ่งท่ีถูกตอง
ดีงาม มุงม่ัน อดทน กระตือรือรนและพรอมแกไขขอผิดพลาดตางๆ ใหดีข้ึนเพ่ือเปนแรงผลักดันใหงานบรรลุ
ความสําเร็จ  
  5) คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด อยูในระดับปานกลาง แสดงวา การท่ีครูจะแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารใหเกิดประสิทธิภาพตองมีการวางแผน มีความรับผิดชอบ มีความรักและเสียสละ
ตอการปฏิบัติงาน ความมีอัธยาศัยท่ีดีตอผูอ่ืน และการพัฒนาหรือแสวงหาเทคนิควิธีการใหมมาใช ภายใต
การคิดนอกกรอบ ไมอยูในกฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับท่ีมีขอจํากัดในการปฏิบัติ  
  6) คุณลักษณะผูนําดานสังคมกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
การพัฒนาวิชาชีพคร ูมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด อยูในระดับปานกลาง แสดงวา การท่ีครูจะพัฒนา
วิชาชีพ องคกร และผลงานดานวิชาการของตนนั้น จะตองมีการเขารวมหรือสมาคมกับองคกรวิชาชีพ 
หนวยงาน บุคคล เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูและประสบการณใหมๆ ท่ีแตกตางและสามารถนํามาประยุกตใช
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กับการปฏิบัติงานของตนรวมกับผูอ่ืนในองคกรซ่ึงมีความเห็นท่ีแตกตางใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได
เปนอยางดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ชัยยุทธ แกวบัวสา ( 2551) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 12 ดาน 
และพรชัย ชนูนันท ( 2553) ไดศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  พบวา สภาพการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ท้ังโดยรวมและรายมาตรฐาน อยูในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอนไมแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายมาตรฐานท้ัง 12 ดาน สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ( 2549) กลาววา ผูประกอบวิชาชีพครูตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน (3) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (4) พัฒนาแผนการสอน
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (6) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
(10) รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  (11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
และ (12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   
 5.2.4 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  พบวา  ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  
โดยภาพรวมมีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยภาพรวมเพียง 2 ตัวเทานั้น 
คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
 จากขอคนพบแสดงใหเห็นวา การท่ีครูจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภานั้น ตองอาศัยคุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงานเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด 
เพราะเปนคุณลักษณะผูนําท่ีเปนลําดับท่ีหนึ่งและสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูทุกดาน  
และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพเปนลักษณะท่ีมีความสําคัญเปนลําดับรองและสงผลตอการปฏิบัติงาน
ของครูเกือบทุกดาน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน กลาคิด กลาทํานอกกรอบ  
นอกกฎระเบียบหรือขอบังคับโดยนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการบริหารงาน ตองเปนผูท่ีมีความสามารถ
ในการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละตอองคกร มีการนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติท่ีมอบหมายใหแกบุคลากรปฏิบัติเพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงการใหความไววางใจ
ตอบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและบรรยากาศอันดีตอเพ่ือนรวมงาน และการท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถนําพาองคกรสูเปาหมายและความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวนั้น ประเด็น
ท่ีมีความสําคัญไมนอยกวาคุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คือ คุณลักษณะผูนํา
ดานกายภาพ เพราะลักษณะทางกายภาพบงบอกถึงความเปนตัวตนของผูบริหารท่ีทําใหผูพบเห็น
สามารถพิจารณาหรือมองเห็นไดโดยตรง เปนรูปธรรม โดยเฉพาะความมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  
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การแสดงอาการกระตือรือรนในการทํางาน การแตงกายสะอาดถูกกาลเทศะ พรอมตอการปฏิบัติงาน
และการรวมสมาคม สังสรรคกับบุคคล ชุมชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ปฏิสัมพันธ การรวมมือรวมแรงในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหราบรื่นบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค  
เปนท่ีพึงพอใจแกทุกฝาย สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรชัย ศรีนิเวศน (2548) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนํา
ของรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการเขตตรวจราชการท่ี 4 พบวา คุณลักษณะ
ผูนําของรองผูอํานวยการสถานศึกษา ดานภูมิหลังทางสังคม ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และดาน
ลักษณะทางสังคม สงผลตอการบริหารงานวิชาการ เขตตรวจราชการท่ี 4 ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ยอยๆ ดังนี ้
  1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู พบวา 
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไมสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู  
  2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน พบวา 
มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  
โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียนเพียง 2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน
และคุณลักษณะผูนําดานสติปญญาและความสามารถ 
  3) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ พบวา มีคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพเพียง 2 ตัวเทานั้น 
คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ  
  4) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มีคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
เพียง 2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานสังคม 
  5) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอมีคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
เพียง 2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
  6) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน
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มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียนเพียง 3 ตัว คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คุณลักษณะผูนํา
ดานกายภาพ และคุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล  
  7) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ มีคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู  สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีระบบเพียง 2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนํา
ดานกายภาพ 
  8) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนมีคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนเพียง 2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะ
ผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
  9) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคมีคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคเพียง  
2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานสติปญญา
และความสามารถ 
  10) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค มีคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรคเพียง 1 ตัวเทานั้น คือ
คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน 
  11) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนามีคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาเพียง 2 ตัวเทานั้น คือ
คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานกายภาพ 
  12) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ มีคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณเพียง  
2 ตัวเทานั้น คือ คุณลักษณะผูนําดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน และคุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคล  
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 จากขอคนพบดังกลาว มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายจุดเดนและประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
  1) เหตุท่ีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของครู
ไมสงผลตอการปฏิบัติงานของครู ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อาจเนื่องมาจากการท่ีครูจะปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู เปนเรื่องของ
แตละบุคคลท่ีตองการจะพัฒนาตนเองในประเด็นตางๆ ท่ีสนใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนา
ตนเองเพ่ือใชในการเลื่อนตําแหนง เลื่อนวิทยฐานะ ฉะนั้นจึงไมเก่ียวของกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีจะมีผลตอการพัฒนาวิชาชีพของครู 
  2) เหตุท่ีคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของครู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีท้ังคุณลักษณะดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน คุณลักษณะผูนํา
ดานกายภาพ และคุณลักษณะผูนําดานภูมิหลังสวนบุคคลนั้น อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนเรื่องหลักหรือเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดในสถานศึกษาเพราะเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูเรียน 
โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ฉะนั้นการท่ีครู
จะปฏิบัติงานดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดีนั้น ตองอาศัยคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาหลายดาน 
  3) เหตุท่ีคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของครู
ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค เนื่องจากการท่ีผูบริหารตองมีปฏิสัมพันธหรือเขาไปมี
สวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน เพ่ือใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธกันในการจัดกิจกรรม
ท้ังของสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความสมบูรณดานสังคมและการดํารงชีวิต 
รวมท้ังการปฏิบัติงานในหนาท่ีของครูท่ีตองเก่ียวของกับชุมชนดําเนินไปดวยความราบรื่นท้ังภาระงานประจํา
และภาระงานตามนโยบาย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา เปนการศึกษา
ท่ีผานการวิเคราะหกฎหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีสาระสําคัญและขอเสนอแนะสามารถนําไปปรับใชดังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพ่ือใหสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาวาควรปฏิบัติตาม
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในอันท่ีจะสงผลตอประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ดังนี ้
  1) การเตรียมตัวสําหรับบุคคลท่ีตองการเปนผูบริหารสถานศึกษา ตองมีการพัฒนา
หรือเตรียมความพรอมเก่ียวกับเรื่องภูมิหลังสวนบุคคลเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด เพราะการเปนผูบริหาร
สถานศึกษาหรือเปนผูนําองคกร ตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหลายๆ ประการ และหนวยงานตนสังกัด
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สามารถนําขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปกําหนดเปนคุณสมบัติในการพิจารณาหรือการคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตอไปในอนาคต 
  2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครสูังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา เรื่องท่ีครูใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในความเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสิ่งท่ีสําคัญ คือ สื่อการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ท่ีเก่ียวของ ฉะนั้นหนวยงานตนสังกัดควรใหความสําคัญตอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครู
ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยอาจกําหนดนโยบายใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนาครู
ใหมีความรูความสามารถในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดใหมี
การประกวด แขงขัน และสงผลตอการพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนตําแหนง เพ่ือเปนการจูงใจ
และกระตุนใหครูใหความสําคัญตอการผลิตและพัฒนาสื่อตอไป 
  3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานกายภาพ  
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มีความสัมพันธมากท่ีสุด  
เพราะพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกของผูบริหารบงบอกถึงความพรอมของรางกาย สติปญญา  
และพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีตองปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน สงผลใหสามารถแสวงหาขอมูลสารสนเทศ
ท่ีจําเปนตอการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  4) คุณลักษณะ ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานลักษณะท่ีเก่ียวของกับงานสงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา 11 ดาน ท้ังนี้เพราะการเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองมีคุณลักษณะผูนําท่ีเดน
ในเรื่องความรู ความสามารถในเรื่องการบริหารงานเปนสําคัญ 
 5.3.2 ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา ตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือนําไปปรับใชในการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงผลตอคุณภาพผูเรียนตอไป 
  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในวิทยาลัยแตละแหงเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา หรือประสิทธิภาพการบริหารงานใหมีคุณภาพเพ่ือเปนตนแบบแกวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
  

........................................................................ 
คําช้ีแจง 

1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการหรือรอง
ผูอํานวยการ และครูผูสอน 

2. การตอบคําถามของทานมีประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง  ผูวิจัยใครขอความ
กรุณาใหทานอานขอความและตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด 

3. ขอมูลท่ีทานตอบในแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะใชสําหรับการวิจัย
ในครั้งนี้เทานั้น ผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมไมเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะไมทํา
ใหเกิดผลเสียตอทานหรือหนวยงานของทาน 

4. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน 
       ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5  ขอ 

              ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 จํานวน  45  ขอ 
                ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  จํานวน  67   ขอ 

5.  เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวกรุณาสงแบบสอบถามนี้คืนกับผูท่ีมาประสานงานกับทาน  
 
ผูวิจัยหวังวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณท่ีทานไดกรุณาให

ความรวมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                             ศรีสุดา    ปนกุล 
                          นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย ลงในชอง     หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 
 
1. เพศ  
                      ชาย                                      หญิง           

 
2. ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม 

 
                      ผูบริหารสถานศึกษา                 ครูผูสอน    
    
3. อาย ุ
                     ไมเกิน  25 ป               26-30  ป                  31-35  ป     
                     36-40  ป                     41-45  ป                 46  ปข้ึนไป        

 
4. อายุการทํางาน 
                      ไมเกิน  5  ป                 5-10  ป                   11  ปข้ึนไป     

 
5. ระดับการศึกษา 
                  
                      ปริญญาตรี                        ปริญญาโท               ปริญญาเอก      
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
คําช้ีแจง โปรดขีดเครื่องหมาย () ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาของทาน  โดยแตละชองมีความหมายดังนี้ 
            5  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับมากท่ีสุด 
            4  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับมาก 
            3  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับปานกลาง 
            2  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับนอย 
            1  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําในระดับนอยท่ีสุด 
 

ขอ คุณลักษณะผูนํา 
ระดับคุณลักษณะ 

5 4 3 2 1 
 ดานกายภาพ      

1 ผูบริหารสถานศึกษามีสุขภาพรางกายแข็งแรง      
2 ผูบริหารสถานศึกษาออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ      

3 ผูบริหารสถานศึกษาพักผอนอยางเพียงพอไมแสดงความ
ออนเพลียในท่ีทํางาน 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงความสดชื่นในขณะปฏิบัติงาน      
5 ผูบริหารสถานศึกษาแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ      
6 ผูบริหารสถานศึกษาดูแลรางกายใหสะอาดอยูเสมอ      
7 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ      

 ดานภูมิหลังสวนบุคคล      
8 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิเหมาะสมตอการเปนผูบริหาร      
9 ผูบริหารสถานศึกษามีการเขารวมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
     

10 ผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณเก่ียวกับความเปนผูนํา      
11 ผูบริหารสถานศึกษามีกิริยามารยาทซ่ึงสะทอนถึงการไดรับการ

อบรมมาเปนอยางดี 
     

 ดานภูมิหลังสวนบุคคล      
12 ผูบริหารสถานศึกษามีครอบครัวท่ีใหความสําคัญ และสนับสนุน

ตอการเปนผูนํา 
     

13 ผูบริหารสถานศึกษามีสถานะทางสังคมท่ีดี      

14 ผูบริหารสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีเอ้ือตอ
เปนผูนํา 

     

ขอ คุณลักษณะผูนํา ระดับคุณลักษณะ 
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5 4 3 2 1 
 ดานสติปญญาและความสามารถ      

15 ผูบริหารสถานศึกษาใชขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ      
16 ผูบริหารสถานศึกษาแกไขปญหาไดอยางถูกตองและทันเหตุการณ      
17 ผูบริหารสถานศึกษาแกไขขอขัดแยงโดยยึดประโยชนของสวนรวม

เปนสําคัญ 
     

18 ผูบริหารสถานศึกษานําประสบการณมาใชในการบริหารไดอยาง
เหมาะสม 

     

19 ผูบริหารสถานศึกษาใชเหตุผลในการประนีประนอมความคิดเห็น
ท่ีแตกตางได 

     

20 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา สอนงานแก
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 

     

21 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประยุกตใชความรูในดานการบริหาร
จัดการในองคการ 

     

 ดานบุคลิกภาพ      
22 ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูนําในการนําพาองคกรสู

ความสําเร็จ 
     

23 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณมิใหแสดงกิริยาดานลบตอหนา
ผูใตบังคับบัญชาไดด ี

     

24 ผูบริหารสถานศึกษากลากระทําในสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองดีงาม      
25 ผูบริหารสถานศึกษามีความหนักแนน ไมหลงเชื่อคําชักจูงของ

ผูอ่ืนโดยงาย 
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ขอ คุณลักษณะผูนํา 
ระดับคุณลักษณะ 

5 4 3 2 1 
 ดานบุคลิกภาพ      
26 ผูบริหารสถานศึกษายอมรับขอผิดพลาดและพรอมจะแกไขใหดีข้ึน      
27 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานให

สําเร็จ 
     

28 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนในทางท่ีดีงามเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูใตบังคับบัญชา 

     

29 ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันก็
ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

     

30 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันอดทนไมยอทอในการผลักดัน
งานใหบรรลุความสําเร็จ 

     

 ดานลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน      
31 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน 
     

32 ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
33 ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาเทคนิคใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน      
34 ผูบริหารสถานศึกษามีนิสัยรักการทํางาน เสียสละตอหนาท่ี แม

ตองปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     

35 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี 

     

36 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจน
ประสบความสําเร็จ 

     

37 ผูบริหารสถานศึกษากลาติดสินใจท่ีจะออกนอกกรอบ กฎ 
ระเบียบในบางสถานการณ 

     

38 ผูบริหารสถานศึกษายอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของ
องคกร 

     

39 ผูบริหารสถานศึกษามีความไววางใจผูใตบังคับบัญชาและสงเสริม
บรรยากาศการไววางใจซ่ึงกันและกัน 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
            ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
คําช้ีแจง  โปรดขีดเครื่องหมาย ( ) ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาในแตละประเด็นวาอยูใน
ระดับใด  โดยแตละชองมีความหมายดังนี้ 
            5  หมายถึง  มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับมากท่ีสุด 
            4  หมายถึง  มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับมาก 
            3  หมายถึง  มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับปานกลาง 
            2  หมายถึง  มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับนอย 
            1  หมายถึง  มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 

ขอ คุณลักษณะผูนํา 
ระดับคุณลักษณะ 

5 4 3 2 1 
   ดานลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน      
  40 ผูบริหารสถานศึกษามีอัธยาศัยท่ีดีกับทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ      
 ดานสังคม      
41 ผูบริหารสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับผูใตบังคับบัญชาอยาง

สมํ่าเสมอ 
     

42 ผูบริหารสถานศึกษาไมแบงแยกลําดับชั้นทางสังคมในโรงเรียน      

43 ผูบริหารสถานศึกษานําหลักการประชาธิปไตยมาเปนหลักในการ
ตัดสินใจ 

     

44 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจคานิยมตางๆในการปฏิบัติงาน      
45 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความเชื่อและความตองการท่ีแตกตาง

ของผูใตบังคับบัญชา 
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ขอ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของคุรุสภา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
1 ครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาจากเอกสารตําราหรือสื่อ

เทคโนโลยีตางๆอยูเสมอ  
     

2 ครูรวมประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง      

3 ครูเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมองคกร ชมรม สมาคม ท่ีสงเสริม
วิชาชีพครูนอกเหนือจากทางราชการกําหนด 

     

4 ครูเผยแพรความรูหรือผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเนื่อง 

     

5 ครูรวมเปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนากิจกรรมทาง
วิชาการท่ีสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

     

ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
  6 ครจูัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนาความรูของผูเรียนเปน

รายบุคคล 
     

7 ครจูัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถของผูเรียนเป
รายบุคคล 

     

8 ครูมีเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ีชัดเจน      
9 ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง      
10 ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการผูเรียนอยางครอบคลุม      
11 ครูจัดกิจกรรมท่ีสนองตอความสนใจและความถนัดผูเรียนเปน

สําคัญ 
     

ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
12 ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล      
13 ครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงข้ึนเปนรายบุคคล      
14 ครสูงเสริมความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ ดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
     

15 ครูจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนไดอยางเหมาะสม
และเต็มศักยภาพ 

     

  16 ครูจัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด และความสนใจของผูเรียน
เปนรายบุคคล 

     

ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
17 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีองคประกอบตางๆ ครบถวน

สัมพันธกัน 
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ขอ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของคุรุสภา 

ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

18 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีลักษณะเนนผูเรียนเปนสําคัญ      

19 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูเนนกิจกรรมการปฏิบัติ ตาม
กระบวนการแสวงหาความรูและการสรางความรู 

     

20 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมตามความสามารถและความ
แตกตางของผูเรียน 

     

21 ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสามารถ
และศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 

     

ดานการพัฒนาส่ือการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
22 ครูสามารถคิดคน สรางสรรคและผลิตสื่อการเรียนรู      
23 ครูสามารถเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีสัมพันธกับ กิจกรรมและ

จุดประสงคการเรียนรู 
     

24 ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิต ใช พัฒนา และบํารุงรักษา 
สื่อการเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอ 

     

25 ครูใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย ตอบสนองตอการเรียนรู
ของผูเรียน 

     

26 ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิตสื่อการเรียนรูจากวัสดุใน
ทองถ่ิน 

     

27 ครูมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนาสื่อใหมีคุณภาพ      
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน 
  28 ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสราง

ความคิดรวบยอด 
     

29 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอพัฒนาการของผูเรียนแตละค       
30 ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู      

31 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกระตุนใหผูเรียนคนหาความรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     

32 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงเนนสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียน 

     

ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ 
33 ครูใชวิธีการและระบบการติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล      
34 ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการ และกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนเปนภาพรวม 
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ขอ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของคุรุสภา 

ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

36 ครูใชนวัตกรรมในการนําเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางเปนระบบ 

     

37 ครูจัดทําระบบฐานขอมูลผูเรียนเปนภาพรวมและรายบุคคล      
38 ครูนําผลการรายงานสภาพปจจุบัน ปญหา และขอเสนอแนะไปใช

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ 
     

ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
39 ครูแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย      
40 ครูพูดจาสุภาพ ใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําท่ีดีกับผูเรียน      
41 ครูใหคําแนะนํา ปรึกษา และวิธีแกปญหาขอบกพรองของผูเรียนแตล       
42 ครูมีความรับผิดชอบงานและการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง      
43 ครูประพฤติตนสมํ่าเสมอท้ังตอหนาและลับหลังผูอ่ืน      

 ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค      
44 ครูปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและองคกรโดยเครงครัด      
45 ครูมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย และทิศทางของ

องคกร 
     

46 ครูตั้งใจปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก      

47 ครูชวยเหลือพัฒนาผูรวมงานเปนผลทําใหงานในสถานศึกษา
บรรลุเปาหมาย 

     

48 ครูรับผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท้ังเรื่องท่ีดีและเรื่องไมดี      
49 ครูรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกลุมแลวนํามา

ปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน 
     

ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
50 ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน      
51 ครูมีความรู ความเขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมายและเต็มใจรับ

ผลกระทบจากการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 
     

52 ครูมีมนุษยสัมพันธและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน      
53 ครูแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน

ตอชุมชนอยางสรางสรรค 
     

54 ครูรับอาสาในการปฏิบัติงานของชุมชนดวยความเต็มใจ ตามกําลัง
ความรู ความสามารถ 

     

55 ครูใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหาแกชุมชนในดานตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ 
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ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของคุรุสภา 

ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

56 ครูสนใจใฝรูกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือนํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

     

 ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา      
57 ครูแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและนํามาใชในการจัดการ      
 เรียนรูอยางเหมาะสม      

58 ครูวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู 

     

59 ครูจัดระบบสารสนเทศ ใหสามารถนํามาใชจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลาย 

     

60 ครูพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบริการแกผูอ่ืนได      
61 ครูพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง      
 ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ      

62 ครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกถึง
ความตองการในการเรียนรู 

     

63 ครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ 
ตามความตองการ ความสนใจ ความถนัดและความชอบของแต
ละบุคคล 

     

64 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกปญหาในการเรียนรูในทางท่ี
ถูกตองแกผูเรียนแตละบุคคลตามสถานการณและโอกาส 

     

65 ครูกําหนดกิจกรรมท่ีใชพัฒนาผูเรียนใหรูวิธีการเรียนรูดวยตนเอง
อยางหลากหลาย 

     

66 ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูวิธีการขจัดปญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนใหม
ไดอยางชัดเจน 

     

67 ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีการแกปญหาของตนเอง
อยางเหมาะสมพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
           การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาคําถามวา ขอคําถาม 
แตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัด เนื้อหา หรือวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการ
ประเมินดังนี้ 
  
ใหคะแนน   1  หมายถึง  แนใจขอสอบวัดไดตรงจุดประสงค / เนื้อหานั้น 
ใหคะแนน   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงค / เนื้อหานั้น 
ใหคะแนน   -1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไมตรงจุดประสงค / เนื้อหานั้น 
 
             แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคา ความสอดคลองระหวางขอ
คําถามแตละขอกับจุดประสงค หรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร 
  
             IOC =   ∑R 
                         N 
          เม่ือ ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
                 N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
          เกณฑการตัดสิน คา IOC ถามีคาตั้งแต  .50  ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตาม
จุดประสงคหรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงวาขอคําถามนั้นใชได 
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แบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
เรื่อง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา  

แบบกรอกหาคาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยของผูเช่ียวชาญ 
 

ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 
ดานกายภาพ 
1 ผูบริหารสถานศึกษามีสุขภาพรางกายแข็งแรง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2 ผูบริหารสถานศึกษาออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารสถานศึกษาพักผอนอยางเพียงพอไม
แสดงความออนเพลียในท่ีทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงความสดชื่นในขณะ
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารสถานศึกษาแตงกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ผูบริหารสถานศึกษาดูแลรางกายใหสะอาดอยู
เสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานภูมิหลังสวนบุคคล         
8 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิเหมาะสมตอ

การเปนผูบริหาร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานภูมิหลังสวนบุคคล 
9 ผูบริหารสถานศึกษามีการเขารวมอบรม 

สัมมนา ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองอยู
เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณเก่ียวกับ
ความเปนผูนํา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ผูบริหารสถานศึกษามีกิริยามารยาทซ่ึง
สะทอนถึงการไดรับการอบรมมาเปนอยางด ี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

12 ผูบริหารสถานศึกษามีครอบครัวท่ีให
ความสําคัญ และสนับสนุนตอการเปนผูนํา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 ผูบริหารสถานศึกษามีสถานะทางสังคมท่ีด ี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
14 ผูบริหารสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวท่ีเอ้ือตอเปนผูนํา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานสติปญญาและความสามารถ 
15 ผูบริหารสถานศึกษาใชขอมูลสารสนเทศ

ประกอบการตัดสินใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารสถานศึกษาแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและทันเหตุการณ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารสถานศึกษาแกไขขอขัดแยงโดยยึด
ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ผูบริหารสถานศึกษานําประสบการณมาใชใน
การบริหารไดอยางเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารสถานศึกษาใชเหตุผลในการ
ประนีประนอมความคิดเห็นท่ีแตกตางได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา 
สอนงานแกผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประยุกตใช
ความรูในดานการบริหารจัดการในองคการ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานบุคลิกภาพ 
22 ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูนําในการ

นําพาองคกรสูความสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารสถานศึกษา ควบคุมอารมณมิใหแสดง
กิริยาดานลบตอหนาผูใตบังคับบัญชาไดดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ผูบริหารสถานศึกษากลากระทําในสิ่งท่ีเห็นวา
ถูกตองดีงาม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหารสถานศึกษามีความหนักแนน ไม
หลงเชื่อคําชักจูงของผูอ่ืนโดยงาย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูบริหารสถานศึกษายอมรับขอผิดพลาดและพร
จะแกไขใหดีข้ึน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

27 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานใหสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนในทางท่ีดี
งามเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนตัวของตัวเอง 
ขณะเดียวกันก็ยอมรับความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันอดทนไมยอ
ทอในการผลักดันงานใหบรรลุความสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน         
31 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

วางแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

32 ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ 
ตอหนาท่ี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาเทคนิคใหมๆมาใช
ในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 ผูบริหารสถานศึกษามีนิสัยรักการทํางาน 
เสียสละตอหนาท่ี แมตองปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดูแลให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมายเปนอยางด ี

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบ
ความสําเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37 ผูบริหารสถานศึกษากลาติดสินใจท่ีจะออก
นอกกรอบ กฎ ระเบยีบในบางสถานการณ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ผูบริหารสถานศึกษายอมรับผลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานขององคกร 
 
 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 
ดานลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน 
39 ผูบริหารสถานศึกษามีความไววางใจ

ผูใตบังคับบัญชาและสงเสริมบรรยากาศการ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40 ผูบริหารสถานศึกษามีอัธยาศัยท่ีดีกับทุกคน
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานสังคม         
41 ผูบริหารสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับ

ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

42 ผูบริหารสถานศึกษาไมแบงแยกลําดับชั้นทาง
สังคมในโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

43 ผูบริหารสถานศึกษานําหลักการ
ประชาธิปไตยมาเปนหลักในการตัดสินใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

44 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจคานิยมตางๆใน
การปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

45 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความเชื่อและ
ความตองการท่ีแตกตางของผูใตบังคับบัญชา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ คุรุสภา 
 

ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ คุรุสภา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
46 ครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมโดยการศึกษาจาก

เอกสารตําราหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆอยู
เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

47 ครูรวมประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

48 ครูเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมองคกร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ คุรุสภา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 
ชมรม สมาคม ท่ีสงเสริมวิชาชีพครู
นอกเหนือจากทางราชการกําหนด 

49 ครูเผยแพรความรูหรือผลงานทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

50 ครูรวมเปนวิทยากรการประชุม อบรม 
สัมมนากิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
51 ครจูัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนาความ

ของผูเรียนเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

52 ครจูัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

53 ครูมีเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ีชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
54 ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมของ

ผูเรียนอยางตอเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

55 ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการผูเรียน
อยางครอบคลุม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
56 ครูจัดกิจกรรมท่ีสนองตอความสนใจและ

ความถนัดผูเรียนเปนสําคัญ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

        

57 ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
58 ครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงข้ึน

เปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

59 ครู สงเสริมความสามารถของผูเรียนตาม
ศักยภาพ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

60 ครูจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของ
ผูเรียนไดอยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

61 ครูจัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ คุรุสภา 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 
ดานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
62 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี

องคประกอบตางๆ ครบถวนสัมพันธกัน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 63 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีลักษณะเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

64 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูเนนกิจกรรม
การปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหาความรู
และการสรางความรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

65 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมตาม
ความสามารถและความแตกตางของผูเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

66 ครูปรับปรงุแผนการจัดการเรยีนรูให
สอดคลองกับความสามารถและศักยภาพ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการพัฒนาส่ือการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
67 ครูสามารถคิดคน สรางสรรคและผลิตสื่อ

การเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

68 ครูสามารถเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ีสัมพันธ
กับ กิจกรรมและจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

69 ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิต ใช พัฒนา 
และบํารุงรักษาสื่อการเรียนรูใหทันสมัย 
อยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

70 ครูใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย 
ตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

71 ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิตสื่อ
การเรียนรูจากวัสดุในทองถ่ิน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

72 ครูมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุง และ
พัฒนาสื่อใหมีคุณภาพ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดกับผูเรียน 
73 ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

74 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอพัฒนา
ของผูเรียนแตละคน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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รวม 

คา 
IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 
75 ครูใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

76 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกระตุนให
ผูเรียนคนหาความรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

77 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงเนนสราง
นิสัยการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติด
ตัวผูเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ 
78 ครูใชวิธีการและระบบการติดตามผูเรียน

เปนรายบุคคล 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 79 ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการ 
และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
เปนภาพรวม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

80 ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการ 
และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 81 ครูใชนวัตกรรมในการนําเสนอรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 82 ครูจัดทําระบบฐานขอมูลผูเรียนเปน
ภาพรวมและรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

83 ครูนําผลการรายงานสภาพปจจุบัน ปญหา 
และขอเสนอแนะไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางเปนระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
84 ครูแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
85 ครูพูดจาสุภาพ ใหคําปรึกษาหรือให

คําแนะนําท่ีดีกับผูเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

86 ครูใหคําแนะนํา ปรึกษา และวิธีแกปญหา
ขอบกพรองของผูเรียนแตละคน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

87 ครูมีความรับผิดชอบงานและการปฏิบัติหนาท่ี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
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ท่ี 
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ผล 

1 2 3 4 5 
ตนเอง 

88 ครูประพฤติตนสมํ่าเสมอท้ังตอหนาและลับ
หลังผูอ่ืน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
 89 ครูปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและ

องคกรโดยเครงครัด 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 90 ครูมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย 
และทิศทางขององคกร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 91 ครูตั้งใจปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน
สวนรวมเปนหลัก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

92 ครูชวยเหลือพัฒนาผูรวมงานเปนผลทําให
งานในสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

93 ครูรับผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท้ัง
เรื่องท่ีดีและเรื่องไมดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

94 ครูรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
และกลุมแลวนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดี
ข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
95 ครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม

ตางๆ ของชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

96 ครูมีความรู ความเขาใจในงานท่ีไดรับ
มอบหมายและเต็มใจรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 97 ครูมีมนุษยสัมพันธและมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 98 ครูแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความ
คิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอยาง
สรางสรรค 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 99 ครูรับอาสาในการปฏิบัติงานของชุมชนดวย
ความเต็มใจ ตามกําลังความรู ความสามารถ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

100 ครูใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหาแก
ชุมชนในดานตางๆอยางสมํ่าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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คา 
IOC 
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1 2 3 4 5 
ดานการแสวงหาและการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
101 ครูสนใจใฝรูกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลง

เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

102 ครูแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและ
นํามาใชในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

103 ครูวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

104 ครูจัดระบบสารสนเทศ ใหสามารถนํามาใช
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 105 ครูพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบริการ
แกผูอ่ืนได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 106 ครูพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานขอมูล
สารสนเทศอยางตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ 
 107 ครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาสให

ผูเรียนไดแสดงออกถึงความตองการในการ
เรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

108 ครูสงเสริม สนับสนุนหรือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ตามความ
ตองการ ความสนใจ ความถนัดและ
ความชอบของแตละบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

109 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกปญหา
ในการเรียนรูในทางท่ีถูกตองแกผูเรียนแต
ละบุคคลตามสถานการณและโอกาส 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

110 ครูกําหนดกิจกรรมท่ีใชพัฒนาผูเรียนใหรู
วิธีการเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

111 ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูวิธีการขจัด
ปญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนใหมไดอยางชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

112 ครูจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีการ
แกปญหาของตนเองอยางเหมาะสมพัฒนา
ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวศรีสุดา  ปนกุล  
วันเดือนปเกิด 12 ตุลาคม 2524 
สถานท่ีเกิด อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ท่ีอยู 48/11 หมู 3 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 เบอรโทรศัพท 087-6031362 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 

สถาบันราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2546 
                                                ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

 

              
  
 


	01 หน้าปก วิทยานิพนธ์ -ภาษาไทย-
	02 หน้าปก วิทยานิพนธ์ -ภาษาอังกฤษ-
	ศรีสุดา
	03 บทคัดย่อภาษาไทย
	04 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ1
	05 กิตติกรรมประกาศ
	06 สารบัญ
	07 สารบัญตาราง
	08 สารบัญภาพ
	09 บทที่ 1
	10 บทที่ 2
	2.1.3 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

	11 บทที่ 3
	12 บทที่ 4
	13 บทที่ 5
	14 รายการอ้างอิง
	15 ภาคผนวก ก หนังสือราชการ
	16 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม1
	17 ภาคผนวก ค แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
	18 ประวัติผู้วิจัย



