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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารที่มุ่งประสิทธิผล 

บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 2) 
เพื่อศึกษาการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และ 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู จากการบริหารที่
มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระ จ านวน 232 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารที่มุ่งประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากและมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดังกล่าวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 2) การบริหารที่มุ่งประสิทธิผล
และบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูเหล่านี้ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่
ระดับ .05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 63 3) สามารถสร้างสมการพยากรณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู จากการบริหารที่มุ่ง
ประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

Ŷ = 0.34 (การบริหารที่มุ่งประสิทธิผล) + .194 (บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา) + 0.34 
Ẑ = 44 (Zการบริหารที่มุ่งประสิทธิผล) + .205 (Zบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา) 
 

ค าส าคัญ: การบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล  บทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study:  1)  effective administration of principals, proactive 

management of principals, and teacher performance standard at schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 17; 2) effects of effective and proactive administration of principal on teacher performance standard in 
the schools; and 3)  forecasting equation of teacher performance standard from effective administration and 
proactive management of the principals.   A sample of 232 was stratified randomly selected from these principals.  
The tool used was a questionnaire.  The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
correlation coefficient of Pearson and stepwise multiple regression analysis. 
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The results of the research showed as follows.   1. )  Effective management administration of the 
principals of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17 was overall at the high level, and so 
were proactive role of the principals and performance standard of the teachers.  2) Effective and proactive principal 
affected the teacher performance standard in these Schools at the high level with statistically significance at the 
0.05 level, and could be 63 percent of prediction.  3) The forecasting equations of raw scores and standard score 
were: 

Ŷ = 0.34 (effective management) + .194 (proactive roles of executives) + 0.34 
Ẑ = 44 (Z effective management) + .205 (Z proactive roles of executives) 

 
Keywords: effective management, proactive roles of executives, Teacher Standard  
 
บทน า 
 

ในสภาวะปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในทุก ๆ ด้านของสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาจะพบว่า รัฐบาลไทยได้ให้
ความส าคัญต่อพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและก้าวทันต่อการเปลี่ยนของโลกเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้เกิดนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ซึ่งเป็นนโยบายเชิงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลทีมุ่่งเน้นพัฒนาทางด้านการบูรณาการจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างผลงานและนวัตกรรมที่
มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสังคมไทยที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ทั้งนี้ในฐานะผู้บริหารการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่
หลักในการบริหารงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลกิจการของสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทส าคัญที่จะเข้ามามีส่วนช่วยท าให้
การผลัดเปลี่ยนสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 จ าเป็นจะต้องพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเป็นต้นแบบและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 จ าเป็น
จะต้องมีคุณลักษณะทั้งด้านบุคลิกภาพ ความรู้ การคิด การมีปฏิสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถทางการบริหาร สามารถใช้เทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรม (เสวียน  เจนเขว้า, 2559) ตลอดจนสามารถลงมือสร้างผลงานและนวัตกรรมได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเริ่มต้นพัฒนาจากรากฐานของสังคม นั่นคือ การศึกษาของชาติให้มีความมั่งคงเข้มแข็งและยั่งยืน 

อีกปัจจัยหนึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ สอดคล้องต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ก็คือ ครู ครูที่มีคุณภาพย่อมเป็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการศึกษาไทย ครูเป็นกลไกหลักทางการศึกษาที่จะเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครู
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญที่นักบริหารการศึกษายากจะมองข้าม บุคคลที่จะประกอบวิชาชีครูจ าเป็นจะต้องมี
การควบคุมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพครู (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 ได้ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูโดยเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติโดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานหลักออกเป็น 3 ด้านคือ  ด้าน
การปฏิบัติหน้าที ่ด้านการจัดการเรียนรู้และ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

อีกด้านหนึ่งของการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ย่อมต้องพัฒนากระบวนการบริหารให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิสุทธิ์ วิจิตร
พัชราภรณ์, (2560) กล่าวว่า ผู้บริหารทุกระดับมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย การแสดงถึงบทบาท
ความเป็นผู้น าเชิงรุกควรมีบทบาทดังนี้ 1) พฤติกรรมการก้าวข้ามเง่ือนไขเดิม เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าการศึกษาไทยควรปรับพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตของตนเองให้มีมุมมองเป็นคนที่มีอุปนิสัยโปรแอกทีฟ ตัดความความเคยชินที่ถูกกระท าจากระบบ มีความเช่ือมั่นใน
พลังบวก 2) การพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ ผู้น าการศึกษาควรพัฒนานโยบายองค์กรให้เกิดความท้าทาย วางแผนและ
จินตนาการถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ โดยใช้ข้อมูลในบริบทอย่างรอบด้าน 3) การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา เป็นบทบาทของผู้น าที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องน าแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ 
มาสร้างเป็นนวัตกรรมใช้ในการบริหารอย่างเหมาะสม 4) การสร้างผู้น าในหน่วยงาน บทบาทของผู้บริหารองค์การทุกระดับที่ต้องให้
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ความส าคัญคือ การสร้างผู้น าให้เกิดขึ้นในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้บริหารองค์การควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน ให้โอกาส
ร่วมงานวิชาการอย่างเหมาะสม และ 5) การสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม  

นอกจากนี้ The Wallace Foundation (2013) มูลนิธิสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นผู้น าการศึกษาใน 24 มลรัฐ ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วิจัยและเสนอแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งประสิทธิผล 5 ประการดังนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์
เพื่อความส าเร็จทางวิชาการส าหรับนักเรียน 2) การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา 3) การปลูกฝังภาวะผู้น าให้กับบุคคลอื่น 
4) การปรับปรุงการเรียนการสอน และ 5) การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ  โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นคุณลักษณะส าคัญ
ของนักบริหารมืออาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0 ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความส าเร็จและก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นองค์กรหลักทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด ปัจจุบันสภาพการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษายังคงพบปัญหา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปัญหา
การศึกษาของชาติที่ก าลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา ปัญหาคุณภาพในการปฏิบัติงานของครู สิ่งเหล่านี้
ยังมีความเหลื่อมล้ าและเป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน โรงเรียนในตัวเมืองมีการบริหารจัดการและระบบการพัฒนาคุณภาพ
บุคคลากรทางการศึกษารวมถึงมีความพร้อมในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนชายขอบอย่างเห็นได้
ชัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมุ่ง
ประสิทธิผลและบทบาทการเป็นผู้น าเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ว่าอยู่ในระดับใด และการบริหารแบบมุ่งประสิทธิผลที่ดีรวมถึงบทบาทผู้น าเชิงรุกนั้นมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าสารสนเทศและข้อสรุปจากการวิจัยในครั้ง
นี้จะสามารถน าไปเป็นองค์ความรู้ในการบริหารงานในสถานศึกษา เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารที่มุ่งประสิทธิผล บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

 2. เพื่อศึกษาการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู จากการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ านวน 312 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 คน โดยใช้สูตรตารางของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างใน ธีรวุฒิ 
เอกะกุล, 2543) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1. ตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 1. การบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของ  
The Wallace Foundation (2013) มูลนิธิสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นผู้น าการศึกษาใน 24 มลรัฐ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ดังนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จทางวิชาการส าหรับนักเรียน  2) การสร้างบรรยากาศที่
อบอุ่นเพื่อการศึกษา 3) การปลูกฝังภาวะผู้น าให้กับบุคคลอื่น 4) การปรับปรุงการเรียนการสอน และ 5) การบริหารจัดการคน ข้อมูล
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และกระบวนการ 2. บทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2560) ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมการก้าวข้ามเง่ือนไขเดิม 2) การพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ 3) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
4) การสร้างผู้น าในหน่วยงานและ 5) การสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม   

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (คุรุสภา, 2562) ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
2) ด้านการจัดการเรียนรู้และ 3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้วิจับได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  รวมทั้งสิ้น 65 ข้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .06 ถึง 1.00 และท าการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกราข้อ ค่า
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยน าไปทดลองใช้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ห่าค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้ .98 โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
 

การบริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งประสทิธิผล 
The Wallace Foundation (2013) 

 
1. การสร้างวิสยัทัศน์เพ่ือความส าเร็จ (X1) 
2. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา (X2) 
3. การปลูกฝังภาวะผู้น าให้กับบุคคลอื่น (X3) 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอน (X4) 
5. การบริหารจัดการคน ข้อมูลและกระบวนการ (X5) 

 

บทบาทเชิงรุกของผู้น าการศึกษา 

วิสุทธิ์ วิจติรพัชราภรณ ์(2560) 
 

1. การก้าวข้ามเง่ือนไขเดิม (X6) 
2. การพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ (X7) 
3. พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา (X8) 
4. สร้างผู้น าในหน่วยงาน (X9) 
5. สร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม (X10) 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ข้อบังคับคุรุสภา วา่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (2562) 
 

1. ด้านการปฏิบตัิหน้าที่ครู (Y1)  
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Y2) 
3. ด้านความสมัพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง (Y3) 

 



300 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตั วอย่าง โดยผู้ วิจัยได้ขอหนังสือจากโครงการพิ เศษการบริหารการศึ กษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่งหนังสือไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรียนสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ านวน 29 โรงเรียน 232 ฉบับ โดยได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 232 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2. ศึกษาระดับระดับการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล และบทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยหาค่าเฉลี่ย �̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

3. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล บทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร กับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  

4. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน การบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. การศึกษาระดับระดับการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล และบทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ผลการศึกษาระดับการบริหารโรงเรียนที่มุ่ง
ประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.18, S.D. = 0.56) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิผลมีความจ าเป็นต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อที่จะให้การบริหารสถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล บรรจง ลาวะลี (2560) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคไร้พรมแดนไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและเป็นตัวแปรส าคัญด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ผู้บริหารยุคใหม่นี้จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางการบริหารที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัยค าวิเศษ (2560) ได้ศึกษาการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
พบว่าภาพรวมของการบริหารสถานศึกษา ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ทุกด้านอยู่ในระดับสูง 
และสอดคล้องกับบทความทางวิชาการของ ชัยยนต์ เพาพาน (2559) ได้กล่าวถึงทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
จ าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญในการเป็นผู้น าที่มุ่งประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการบริหารตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ The 
Wallace Foundation (2012) เป็นมูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้น าการศึกษา ในประเทศสหรัฐเมอริกา ได้
เสนอแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรน าไปพัฒนาการบริหารซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยดังกล่าวว่า แนวทาง
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย ผู้บริหารจะต้องสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จทางวิชาการส าหรับนักเรียน 
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา รู้จักปลูกฝังภาวะผู้น าให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆขององค์กร มีการปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบและรู้จักการบริหารจัดการคน ข้อมูล และกระบวนการได้เป็นอย่างดี  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(�̅� = 4.45, S.D. = 0.58) อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามักจะให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์เป็นอันดับแรก เนื่องจากวิสัยทัศน์จะ
เป็นเครื่องมือท่ีน าไปสู่ทิศทางในการด าเนินกิจกรรมในองค์กรทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่จ าเป็นของผู้บริหารที่พึงมี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ สุขทรัพย์ (2556) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์กับการบริหารยุคใหม่ไว้ว่า วิสัยทัศน์จะเป็น
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางที่จะด าเนินกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมี
ความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะท าอะไร ท าไมต้องท า ท าอย่างไร และท าเมื่อใด โดยวิสัยทัศน์จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการ
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ท างาน มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติตลอดจนเป็นตัวช่วย
ก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพและสังคมที่เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับบทความทางวิชาการของ ถวิล อรัญเวศ (2560) ที่ได้ก าหนดบทบาทและคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ด้าน
วิสัยทัศน์ไว้ว่า นักบริหารจะต้องเป็นผู้วิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555) ที่ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ไว้ว่า วิสัยทัศน์จะเป็นตัวช่วยก าหนดทิศทางภารกิจและกิจการในองค์กร ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมี
จุดมุ่งมหายร่วมกันและเป็นการก าหนดมาตรฐานขององค์กร ส่วนปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา ถึงแม้จะมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากแต่มีคะแนนอยู่ในอันดับต่ าที่สุด (�̅� = 4.09, S.D. = 0.69) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณของรัฐที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ ในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการวิจัยด้าน
การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา ข้อที่สาม โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน ที่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในอันดับสุดท้าย (�̅� = 3.98, S.D. = 0.84)  สอดคล้องกับ เปรื่อง กิจรัตน์ภร (2555) ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาไทย พบว่า ความเหลื่อมล้ าจากการจัดการศึกษาชาติ ด้านการจัดสรรงบประมาณและก าลังคนทางการ
ศึกษา มีสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูง แต่กระบวนการจัดสรรงบประมาณนั้นยังขาดความเสมอภาค โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตยากจนโดยเฉพาะในชนบทจะได้รับงบประมาณน้อยกว่าท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการบริหารจัดการท าได้ไม่
ดีเทา่กับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่ 
 ผลการศึกษาระดับบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดย
ภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13, S.D. = 0.60) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารโรงเรียน มี
ความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก บทบาทเชิงรุกของผู้น าทางการศึกษาจะเป็นตัวกระตุ้นการท างานในระดับ
องค์กรและระดับบุคคลให้เกิดการตอบสนองต่อการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Stephen R. Covey (1989 อ้างถึงใน สงการณ์ จิตสุทธิภากร 2541) ได้กล่าวถึงบทบาทเชิงรุก (Be Proactive) ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความส าเร็จเพราะจะท าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง เลือกที่จะสนองตอบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  ไม่ปล่อยให้เง่ือนไขภายนอกหรือสิ่ง
เร้าต่าง ๆ มาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งผู้น าที่มีบทบาทเชิงรุกจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะในการรู้จักฝึกระงับ
อารมณ์ คิดทบทวนก่อรลงมือท า มีการสื่อสารภาษาแบบเชิงรุก เช่น ฉันท าได้ ฉันขอโทษ ฉันควบคุมได้ รู้จักยอมรับความผิดพลาด 
รู้จักให้ มีความรับผิดชอบและรักษาสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2560) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของ
ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับจะต้องแสดงถึงความเป็นผู้น าเชิงรุก ควรมีบทบาทที่ส าคัญคือ มีพฤติกรรมในการก้าวข้ามเง่ือนไขเดิม ไม่
ยึดติดกับระบบ มีความคิดในเชิงบวก พัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ สร้างความท้าทายใหม่ ๆ และมีข้อมูลในการตัดสินในด าเนิน
กิจกรรมในองค์กรอย่างรอบด้าน รู้จักการใช้และพัฒนานวัตกรรมมาเป็นส่วนช่วยในการบริหารงานในองค์กร มีวิธีการสร้างผู้น าแต่ละ
ระดับในองค์กรอย่างเป็นระบบตลอดจนรู้จักสร้างเครือข่ายและพัฒนาการท างานเป็นทีมอย่างสม่ าเสมอ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (�̅� = 4.19, S.D. = 0.65) อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกันกับบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมออันเป็นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา ครูและผู้บริหารมีความสัมพันธ์ท่ีเสมือนเพื่อนร่วมงานกันมากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์
ในการท างานระหว่างครูและผู้บริหารที่ลดช่องว่างระหว่างกันลง ย่อมส่งผลดีในการท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการท างานใน
อนาคต สอดคล้องกับ กิตติทัช เขียวฉะอ้อน (2560) ได้ท าการวิจัยการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน พบว่าการ
ท างานเป็นทีม ถือเป็นเรื่องส าคัญมากเพราะ จะเป็นตัวท านายประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือความส าเร็จของงานนั้น ๆ ได้ โดยที่
อาศัยการรวมพลังในการท างานเริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างานต่าง ๆ ไล่มาจนถึงพนักงานในทุก ๆ ระดับ นอกเหนือจากนี้จะต้อง
พิจารณาปัจจัยประกอบด้านอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้การท างานเป็นทีมด าเนินไปได้ด้วยดีจนก่อให้เกิดผลของงานที่ถือว่ามี
ประสิทธิภาพ เช่น แรงจูงใจและการสื่อสาร โดยจะส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและนอกองค์กรในอนาคตด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย กระบวนการสร้างเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่ายทางวิชาการ ขอบข่ายความร่วมมือ 
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ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัย
ด้านการพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ ถึงแม้จะมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากแต่มีคะแนนอยู่ในอันดับต่ าที่สุด (�̅� = 4.07, S.D. = 
0.64) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงสร้างของระบบราชการที่มีลักษณะการท างานที่มีขั้นตอน กฎระเบียบและใช้ระยะ
เวลานานในการด าเนินการซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการของผู้บริหารที่จ าเป็นจะต้องก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสร้างความท้าทายในการท างาน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานโยบายที่สร้างสรรค์อยู่ตลอด
เป็นผลให้การปฏิรูปองค์กรเป็นไปด้วยความล่าช้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Max Weber (1947 อ้างถึงใน วชิรวัชร งามละม่อม 
2556) กล่าวว่า ระบบราชการ เป็นรูปแบบการจัดองค์กรที่แข็งเหมือนกรงเหล็ก (iron cage) ขาดความยืดหยุ่นและต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงเพราะการท างานที่เน้นรูปแบบที่เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ผลการศึกษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยภาพรวม 
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.41) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูให้ความส าคัญกับมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก เพราะครูเป็นอาชีพที่อยู่ในฐานะอาชีพควบคุมที่จะต้องแสดงตนในบทบาทแม่พิมพ์ของชาติและเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม 
โดยเฉพาะยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศได้ง่ายขึ้น การด ารงตนของครูจึงควรเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียนและเป็นเสาหลักให้แก่สังคม สอดคล้องกับบทความทาง
วิชาการ คุรุสภา (2562) กล่าวว่า มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะตองประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีตอผู้รับบริการอันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง
ศึกษาเพื่อใหเกิดความรู้ความเขาใจที่ถูกตอง  ใหสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้กับการ เป็นวิชาชีพช้ันสูง และได้รับการ
ยอมรับยกยองจากสังคมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย สมมิตร (2552) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.44, 
S.D. = 0.40) อาจเป็นเพราะครูทุกคน ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูงจะถูกปลูกฝังทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และการส่งต่อ
บทบาทแห่งความเป็นครูจากรุ่นสู่รุ่น ครูทุกคนจะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มในการปฏิบัติตนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลลัพธ์เดียวกันคือ การพัฒนาการศึกษาชาติและการด ารงไว้ซึ่งเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทิณี มามุ้ย (2554) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ครู ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Hessong and Weeks (1987 อ้าง
ถึงใน พระสุขุม สุขวฑฺฒโก 2559) ได้กล่าวถึงครูในอุดมคติของนักเรียนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นบุคคลที่ต้องกระท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และสังคม ศิษย์ต้องมีแบบอย่างที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนส่วนการจัดการเรียนรู้ 
ถึงแม้จะมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากแต่มีคะแนนอยู่ในอันดับต่ าที่สุด (�̅� = 4.25, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาแล้วอาจเป็นเพราะ 
หลักการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานครู พุทธศักราช 2562 มีความมุ่งเน้นให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนโยบายที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนและครูไม่สามารถปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ สอดคล้องกับบทความวิชาการของ วิทยากร เชียงกูล (2562) ได้เขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล กล่าวว่า ปัญหาพื้นฐานของการจัดการศึกษาไทย คือการที่ครูอาจารย์ได้รับการอบรมมาแบบเก่า คือ
จดจ าข้อมูลเพื่อสอบ พวกเขาใช้วิธีการสอน/สอบแบบเดียวกับที่เรียนมา รวมทั้งสอนตามหลักสูตรแบบเก่าเพื่อให้นักเรียนท าคะแนน
ได้ตามแนวทางที่ก าหนดจากส่วนกลาง การเรียนการสอนจึงมีประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ต่ า  

2. ผลการพยากรณ์หรือท านายมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ของทั้งสองตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่พยากรณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้สูดสุด คือ ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งประสิทธิผล (Beta=.449) รองลงมา
คือ บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา (Beta=.205) โดยสามารถท านายมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูได้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารทั้งสองปัจจัยเป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การบริหารการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารจะต้องพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล รู้จักเปลี่ยนแนวคิดทางการบริหารให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สอดคล้องกับแนวคิดของ Stephen R. Covey (1989 อ้างถึงใน สงการณ์ จิตสุทธิภากร 2541) ได้
เขียนหนังสือช่ือ 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้ที่มีประสิทธิผล กล่าวคือ ผู้บริหารที่จะพัฒนาภาวะผู้น าไปสู่ผู้มีประสิทธิผล จะประกอบด้วย 
การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน (Be Proactive) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม เริ่มต้นท าก่อน เพื่อเป็นตัวกระตุ้นการตอบสนองของบุคลากร 
การเริ่มต้นโดยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การตระหนักถึงการเรียงล าดับความส าคัญของงาน (Put first things first) รู้จักการพัฒนา
แนวคิดแบบ ชนะ-ชนะ (Think win-win) เป็นการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  เป็นไปเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ คือ ไม่มีผู้แพ้ รู้จักเข้าใจ
คนอื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเรา มีการประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดจากการยอมรับคุณค่าของตนเอง และเข้าใจความแตกต่างของ
มุมมองผู้อื่นและสุดท้าย การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ คือผู้บริหารจะต้องเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่าโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
เพื่อความส าเร็จ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปลูกฝังภาวะผู้น าให้แก่ผู้อื่น ส่วนด้านการสร้างบรรยากาศที่
อบอุ่นเพื่อการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าสุด 

ผลการวิเคราะห์ระดับบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 พบว่าโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างเครือข่ายและการท างาน
เป็นทีม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างผู้น าในหน่วยงาน ส่วนด้านการพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าสุด 

 ผลการวิเคราะห์ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณในภาพรวมพบว่า ตัวแปรอิสระทั้งสองตัวร่วมกันอธิบายความผันแปรของมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวม ได้ร้อยละ 63.0 โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวม คือ การ
บริหารสถานศึกษาที่มุ่งประสิทธิผล และบทบาทเชิงรุกของผู้น าทางการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่ร่วมท านายโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย พบว่า การบริหารสถานศึกษาที่มุ่งประสิทธิผล ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้มากที่สุด รองลงมา คือ บทบาทเชิงรุกของผู้น าทาง
การศึกษา 

3. สามารถสร้างสมการพยากรณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู จากการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

Ŷ = 0.34 (การบริหารที่มุ่งประสิทธิผล) + .194 (บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา) + 0.34 
Ẑ = 44 (Zการบริหารท่ีมุ่งประสิทธิผล) + .205 (Zบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล และ บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 นั้นได้ใช้ตัวแปรที่ศึกษาประกอบไปด้วย การบริหาร
โรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล และ บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู โดยผลการวิจัย
พบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและสามารถท านายมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล พบว่าด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุการเรียนการสอนและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและเพียง ทั้งนี้การส่งเสริมด้านการสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นในสถานศึกษาจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนและบุคลากรด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนผู้เรียนจะมีความสุขในการมาเรียนมากขึ้นด้วย 
 2.  จากผลการวิจัยบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าด้านการพัฒนานโยบายด้วยจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนานโยบายในการบริหารโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม มีการพัฒนานโยบายร่วมกันกับบุคลากรเพื่อ
สร้างความชัดเจนในตัวนโยบายร่วมกัน ควรร่วมกันก าหนดทิศทางและเป้าหมายของนโยบายระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ผู้บริหาร
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงวิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรให้มากขึ้น ควรพัฒนานโยบายที่ท้าทายเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรแต่ทั้งนี้ผู้บริหารก็ควรดูบริบทของสถานศึกษารวมถึงศักยภาพและความถนัดของบุคลากรแต่ละบุคคล
ด้วย 
 3.  จากผลการวิจัยมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูให้มากขึ้น อาจก าหนดนโยบายที่เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ส่งเสริมการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เช่น หาโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มี
ประสบการณ์ หรืออาจสร้างผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นต้นแบบของบุคลกรอื่นเป็นต้น  
 4. จากผลวิจัยการบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปัจจัยที่สามารถท านายผลมาตรฐานการปฏิบัติงานได้สูง
ที่สุด คือ การบริหารโรงเรียนที่มุ่งประสิทธิผล รองลงมา คือ บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ฉะนั้นผู้บริหารจึงควรใช้ปัจจัย
ทั้งสองประกอบการตัดสินใจในการบริหารอันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. จากการศึกษาปัจจัยทางการบริหารพบว่า ปัจจัยด้านบทบาทเชิงรุกของผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่มีการปฏิบัติอยู่ในอันดับ
ต่ าที่สุด ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของตนเองมากขึ้น 
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรตาม คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ซึ่งเป็นเพียงด้านหนึ่งของมาตรฐาน
วิชาชีพครู พุทธศักราช 2562 การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษามาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติตน
เพิ่มเติม 
 3. จากผลการวิจัยสามารถน าสมการพยากรณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู จากการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและบทบาท
เชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างเป็นโมเดลการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูต่อไป 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา กรรมการที่
ปรึกษาร่วม รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ดร.สนั่น ประจงจิตร ประธานการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ที่
กรุณาให้ค าแนะน าตรวจสอบแก้ไขในการด าเนินงานตลอดการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 
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