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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.

 The predictive equations were as follows :

 a The raw score predictive equation Y = .774 + 0.184X
1
 + 0.408X
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 b The standard score predictive equation Zy
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 = 0.192ZX
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 + 0.434ZX
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 จากการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาของ

ประเทศโดยก�าหนดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เป็นระยะๆ ซึ่งประเทศไทยได้มีการก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติถึงปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 11 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่  

พ.ศ. 2555–2559 ซึ่งการก�าหนดแผนพัฒนาประเทศทุกๆ ฉบับจะ

ก�าหนดเป้าหมายตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลา

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และเมื่อศึกษาแผนพัฒนาประเทศ 

ย้อนหลงัพบว่า ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ก�าหนดทศิทางการพฒันา 

โดยยึดคนเป็นศูนย ์กลางการพัฒนาตามแนวพระราชด�ารัส  

เศรษฐกจิพอเพียง เน้นการพฒันาแบบองค์รวมและเน้นกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ และในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 9 

และ ฉบบัท่ี 10 ได้น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน�าทาง

ในการพัฒนาและบริหารประเทศ และในช่วงการด�าเนินการจัดท�า

แผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 11 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาต่างๆ 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลต่อประชาชนในประเทศ ท�าให้มีการระดมทรัพยากร

แบบมีส่วนร่วมมาช่วยในการวางแผนพัฒนาประเทศเพื่อให้เท่าทัน

และรองรบัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ (ส�านกังานคณะกรรมการการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2553, หน้า 38)  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้

รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบาย

และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านต่างๆ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2553,  

หน้า 39) ทุกหน่วยงานในภาครัฐจึงได้ให้ความส�าคัญในการน�า

แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

มาก�าหนดเป็นแผนพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องและรองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ซึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อ 

การพัฒนาคน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาและบริหารการศึกษาแก่

ประชาชนของชาตอิย่างต่อเนือ่ง ได้มกีารออกกฎหมายฉบบัแรกของ

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 3) ศึกษา

คณุลกัษณะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบัิตงิานของครสูงักัดอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของคุรุสภา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารจ�านวน 14 คน และครูจ�านวน 195 คน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ ด้านภมิูหลงัส่วนบุคคล รองลงมาคือด้านลกัษณะทีเ่กีย่วข้องกับงาน และด้านบคุลิกภาพ ส่วนด้านทีน้่อยทีส่ดุคอื ด้านกายภาพ 

 2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และด้านการสร้างโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูท้กุสถานการณ์ ส่วนด้านทีน้่อยท่ีสดุคอื การพฒันาสือ่การเรยีนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ

 3. คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะผู้น�าด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน 2) คุณลักษณะผู้น�าด้านกายภาพ และ

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนถดถอย ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .774 + 0.184X
1
 + 0.408X

5

 สามารถพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy
11
 = 0.192ZX

 1
 + 0.434ZX

 5

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะผู้น�า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา
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ประเทศเกี่ยวกับการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ  

ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบ

การ หรอืโดยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

เร่ืองการศึกษาของคนในชาติ ได้จัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2545–2559 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาชาติระยะยาว 15 ปี และ

เป็นทิศทางให้กับหน่วยงานในสังกัดต่างๆ มีทิศทางในการก�าหนด

แนวทางหรือแผนงานการพัฒนาหน่วยงานตามกฎหมายที่ก�าหนด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซ่ึงมีบทบาทและ

หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร

การอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตาม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาชาติ 

สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ

อาชีวศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, หน้า 26) ในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพถือว่าเป็นกระบวนการส�าคัญ

ของการผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลเทียบ

เท่าอารยประเทศส่งผลให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดย

อสิระและพึง่ตนเองได้ นอกจากนีไ้ด้มีการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการ

จัดการอาชีวศึกษา คือได้มีการออกพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นนิติบุคคลในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา โดยมกีารจดัการอาชวีศกึษาทีด่�าเนนิ

การอย่างเป็นเอกภาพมีการกระจายอ�านาจสู่ระดับปฏิบัติ ในด้าน

นโยบาย การบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพเกิดผลส�าเร็จแก่ประชาชน สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาต ิ

โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2551, หน้า 3) 

ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต  

ซึ่งจากที่กล ่าวมาจะเห็นได ้ว ่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาคน

ของประเทศมคีณุภาพสามารถน�าความรูค้วามสามารถมาช่วยในการ

พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 

    จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ  

ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2551) (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2552, หน้า 24) ได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญของระบบการศึกษาและ 

การเรียนรู้ท่ีต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน ซ่ึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การอาชีวศึกษา คือ การก�าหนดให้มีการวัดผลระดับชาติเมื่อผู้เรียน

ส�าเรจ็การศกึษาแต่ละหลกัสูตร พฒันาคณุภาพมาตรฐานอาชวีศึกษา

ให้ผลิตก�าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

มีความรู้และทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นก�าลัง

คนฐานความรู้ ช่างเทคนิคที่มีฝีมือ และนักเทคโนโลยีที่เช่ียวชาญ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยการท�างานสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้การจัดการศึกษาและการเรียนรู้เน้นการ

ปฏบิตัใินสดัส่วนมากกว่าทฤษฎแีละการเรยีนรูง้านอาชพี ขยายการ

ศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้นรวมทั้ง

ส่งเสริมการท�างานระหว่างเรียน การพัฒนาระบบสะสมหน่วยการ

เรียนท�านองเดียวกับธนาคารหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนควบคู่

กับการท�างาน พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และการแนะแนว

การศกึษาและวชิาชพี พฒันาหลกัสูตรวชิาชพีต่อยอดจากการศกึษา 

ภาคบงัคบั ให้ผู้เรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะวชิาชีพสามารถไปประกอบ

อาชีพได้หากไม่ศึกษาต่อ และเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

การตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่ม

จังหวัด และจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยง

กนัเพือ่ผลติและพฒันาก�าลงัคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

เน้นการร่วมมอืกับสถานประกอบการ ภาคเีครอืข่ายจากทุกภาคส่วน 

และการเตรียมการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจฐานข้อมูล 

สังคมการเมือง และเทคโนโลยีสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรหมแดน 

    จากการเปล่ียนแปลงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู ้บริหาร 

สถานศึกษาในฐานะผู้น�าองค์การมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให ้

การปฏิบติังานของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ทีต่ัง้ไว้ภายใต้การปฏบิตังิานของครผูู้สอน ซ่ึงไม่ใช่เรือ่งง่ายทีผู่บ้รหิาร

สถานศึกษาจะสามารถน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จได้อย่าง 

ราบรื่น ถ้าปราศจากคุณลักษณะที่ดี ท่ีส ่งผลให้ครูผู ้สอนหรือ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเลื่อมใส ศรัทธา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบ

หมาย ด้วยความเตม็ใจ สมคัรใจเพือ่ผลสัมฤทธิข์องงานและองค์การ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ เล้ียงถนอม (2553) ศึกษา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษา 

พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความต้องการความ

ก้าวหน้าและเจริญเติบโต ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กัน 

ทางสงัคม และด้านความต้องการอยูร่อดหรอืการด�ารงชวิีต และงาน

วิจัยของบุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 110) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ

ครูกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส�านักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า 

คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามการรบัรูข้องคร ูประกอบด้วย 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน ด้านความเป็น

ประชาธิปไตย ด้านการอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท�างาน 

ด้านความเป็นผู ้น�าทางวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์และความคิด

สร้างสรรค์ และด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร

    นอกจากนี้ผู ้บริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะความเป็น 

ผูน้�าทีด่ ีด้านร่างกาย การมสีขุภาพแข็งแรง สมบรูณ์ แต่งกายสะอาด 

ถูกกาลเทศะ ด้านบุคลิกภาพ การวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มีความซื่อสัตย์ เป็นต้น ด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่  

เป็นผูม้คีวามเฉลยีวฉลาด เก่งคนเก่งงาน มคีวามสามารถในการจงูใจ  

มคีวามสามารถในการตดัสนิใจทีถ่กูต้อง เป็นต้น ซึง่คณุลกัษณะของ

ผู้บริหารที่ดีมีผลต่อความสามารถในการบริหารจัดการ เพราะผู้ใต้

บงัคบับญัชาย่อมต้องสงัเกตและให้ความสนใจต่อลกัษณะผูน้�าทีเ่ป็น

ทีช่ืน่ชม ศรทัธา และเลือ่มใสต่อผูน้�าในการปฏบิตัติามทีผู่น้�าต้องการ 

สอดคล้องกับการศกึษาของจริาลกัษณ์ ภูภ่ทัรางค์ (2551 บทคดัย่อ) 

ศึกษาคุณลักษณะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของ 

ผูบ้รหิารและคร ูสังกดัสถาบนัอาชวีศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

7 พบว่า ผูบ้รหิารสงักดัสถาบนัอาชวีศกึษา มคีณุลกัษณะผูน้�าในภาพ

รวมอยู่ในระดับสูง คือ คุณลักษณะผู้น�าวิชาชีพแลคุณลักษณะผู้น�า

ด้านการปฏิบัติตน โดยคุณลักษณะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การท�างานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนมีการประเมินผลอย่าง 

ครบวงจร และคุณลักษณะผู้น�าด้านการปฏิบัติตน เมื่อพิจารณา

คุณลักษณะย่อย ทุกคุณลักษณะมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง 

โดยคุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

 ความเป็นผู้น�าที่ดีก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของครตูามมาตรฐานการปฏบิตังิานของครุสุภา ในการน�าพาองค์กร

สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ การผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงและการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 

เหมาะสมกับสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับการศึกษาของนภัสวรรณ ผงทอง 

(2551, หน้า 169) ได้ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ

ศกึษาอาชวีศกึษาด้านการด�าเนนิงานการจดัการศกึษาตามความเหน็

ของผูบ้รหิารครแูละเจ้าหน้าทีโ่ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ผูบ้รหิาร 

ครู และเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการ

บริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านการด�าเนินงานการจัดการ

ศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 

ที่อยู ่ในสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านการด�าเนิน

งานการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน

 การปฏิบัติงานของคุรุสภานั้นมีการด�าเนินงานโดยมี

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามที่คุรุสภา

มอบหมาย มีอ�านาจหน้าที่ในก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา

บรรณของวิชาชีพ  ควบคุม ความประพฤติและการด�าเนินงานของ

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบ

วิชาชีพ พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผดุงเกียรติ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ รับรองความรู้

และประสบการณ์ทางวิชาชีพ และ เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาของประเทศไทย (ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา, 2551, 

หน้า 59) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที่ผู ้วิจัยศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น�าของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

คุรุสภา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่ท�าหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษาใน

ปัจจุบัน น�าข้อค้นพบไปปรับใช้หรือพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา

หรือเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อน�าไปปรับใช้ในการ

พฒันาคณุลกัษณะของบุคลากรก่อนแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

   1. เพื่ อ ศึกษาระดับคุณลักษณะผู ้ น� าของ ผู ้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

   2.  เพือ่ศึกษาระดบัประสิทธผิลการปฏิบตังิานของครสูงักดั

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

คุรุสภา 

   3.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที ่

ส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครสูงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
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ขอบเขตการวิจัย
   1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

     1.1  ประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยศึกษาจาก

ประชากรซึ่งเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา จ�านวนทัง้หมด 

7 แห่ง โดยจ�าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 28 คน และครู 

จ�านวน 390 คน รวมเป็นประชากรทั้งสิ้น จ�านวน 418 คน

      1.2  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยน�ามาศึกษาวิจัย

คร้ังนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเทียบตารางสัดส่วน  

ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970, p. 606-610) 

จ�านวน 209 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 14 คน และครู 

จ�านวน 195 คน

   2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

     2.1 ตวัแปรต้น คอื คณุลกัษณะผูน้�าของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่

   (1) คุณลักษณะผู้น�าด้านกายภาพ 

        (2) คุณลักษณะผู้น�าด้านภูมิหลังส่วนบุคคล 

        (3) คุณลักษณะผู ้น�าด้านสติปัญญาและความ

สามารถ 

        (4) คุณลักษณะผู้น�าด้านบุคลิกภาพ 

        (5) คุณลักษณะผู ้น�าด ้านลักษณะที่ เกี่ยวข ้อง 

กับงาน 

       (6) คุณลักษณะผู้น�าด้านสังคม 

     2.2  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประกอบด้วย 12 องค์

ประกอบ ได้แก่

        (1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

        (2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย ค�านึง

ถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

        (3) การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

        (4) การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ 

ได้เกิดผลจริง

        (5) ก า รพัฒนาสื่ อ ก า ร เรี ยนกา รสอน ให ้ มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

        (6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

        (7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน

ได้อย่างมีระบบ

        (8) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

      (9) การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

      (10) การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

      (11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

      (12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยศึกษาจากประชากรซึ่งเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวนทั้งหมด 7 แห่ง จ�าแนก

เป็นผู้บริหาร จ�านวน 28 คน และครู จ�านวน 390 คน รวมเป็น

ประชากรทั้งสิ้น จ�านวน 418 คน กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยน�ามาศึกษา

วิจัยครั้งนี้ ได้มีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเทียบ

ตารางสัดส่วนของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970, 

p. 608-610) จ�านวน 209 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน  

14 คน และครู จ�านวน 195 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู ้ วิจัยใช้ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้

ท�าการสร้างขึ้น โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  

รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อความครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา เครื่องมือแต่ละชนิด แบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังนี้

    ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพโดยท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

    ตอนที่ 2 สอบถามคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ตามแนวคิดของสต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974, pp. 74-75) 

ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ คุณลักษณะผู้น�าด้านกายภาพ (physical 

characteristics) คุณลักษณะผู้น�าด้านภูมิหลังส่วนบุคคล (social 

background) คุณลักษณะผู้น�าด้านสติปัญญาและความสามารถ 

(intelligence and ability) คุณลักษณะผู้น�าด้านบุคลิกภาพ  

(personality) คุณลักษณะผู้น�าด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 

(task-related characteristics) และคุณลักษณะผู้น�าด้านสังคม 

(social characteristics

    ตอนที่ 3 สอบถามประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครุสุภา ตามข้อบงัคบัครุสุภา ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยา

บรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ทีค่รุสุภาก�าหนด (ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา, 2549 หน้า 172-173) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 12 ด้าน คอื ด้านการปฏบิตักิจิกรรมทาง
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วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการตัดสินใจปฏิบัติ

กจิกรรมโดยค�านงึถงึผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ด้านการมุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีน

ให้เต็มตามศักยภาพ ด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ให้

สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผลถาวรที่เกิด

กับผู้เรียน ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้านการร่วม

มอืกบัผูอ้ืน่ในสถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านความร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ 

ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน

การพัฒนา ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีผู ้วิจัยน�าข้อมูลท่ีได้จากการ

รวบรวมข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ผลเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้

 1.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

   2. ข้อมลูทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 สอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีแจกแจงความถี่ และ

วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ

   3. ข้อมลูทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 เกีย่วกบั

คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยใช้ค ่าเฉลี่ย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation/S.D.) แล้วน�าเสนอในรูปแบบตารางพร้อม

กับค�าบรรยายประกอบ ผู้วิจัยก�าหนดระดับของคุณลักษณะผู้น�า 

ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดระดับตามค่าเฉลี่ย โดยใช้แนวคิด

ของเบสท์ (Best, 1993, p. 247)

     ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง คุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

     ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

     ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

     ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย

     ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   4.  ข ้อมูลที่ ได ้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่  3 

แบบสอบถามของผู ้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation/S.D.) แล้วน�าเสนอในรูปแบบ

ตารางพร้อมกับค�าบรรยายประกอบ ผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์การแปล

ความหมายคา่เฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัดโดยใช้แนวคิดของเบสท์ 

(Best, 1993, p. 247)

     ค่าเฉล่ีย 4.51–5.00 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของคุรุสภาอยู่ในระดับมากที่สุด

     ค่าเฉล่ีย 3.51–4.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของคุรุสภาอยู่ในระดับมาก

     ค่าเฉล่ีย 2.51–3.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของคุรุสภาอยู่ในระดับปานกลาง

     ค่าเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของคุรุสภาอยู่ในระดับน้อย

     ค่าเฉล่ีย 1.00–1.50 หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของคุรุสภาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

   5.  วิเคราะห์คุณลักษณะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการปฏบิตังิานของครสูงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลท้ังหมดพอสรปุผลการวจิยัได้ ดงันี้

   1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

     ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายจ�านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.50 ทีเ่ป็นเพศหญงิจ�านวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 38.50 ต�าแหน่ง

ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู ้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 14 คน  

คิดเป็นร้อยละ 7.00 เป็นครูผู้สอน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 93 อายุ

ไม่เกิน 25 ปี จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 อายุ 26-30 ปี

จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อายุ 31-35 จ�านวน 49 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.50 อายุ 36-40 จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.00 อายุ 41-45 ปี จ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 อายุ 

46 ปีขึ้นไป จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 อายุการท�างาน 

ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 อายุการท�างาน 

5-10 ปี จ�านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 อายุการท�างาน  
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11 ปีข้ึนไปจ�านวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 38.00 ระดับการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 ระดับ

ปริญญาโท จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับปริญญา

เอก จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

   2.  คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา     

     คุณลักษณะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก  

( X = 4.23) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกด้าน 

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภูมิหลังส่วนบุคคล 

( X = 4.31) ด้านลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับงาน ( X = 4.26) ด้าน

บคุลกิภาพ ( X = 4.22) ด้านสตปัิญญาและความสามารถ ( X  =4.21) 

ด้านสังคม ( X = 4.20) และด้านกายภาพ ( X = 4.18) ตามล�าดับ

   3.  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 

   ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( X  =4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

การปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีน ( X = 4.27) ด้านการร่วมมอื

กับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ( X = 4.25) ด้านการสร้าง

โอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้กุสถานการณ์ ( X = 4.25) ด้านการตดัสิน

ใจปฏบิตักิจิกรรมต่างๆโดยค�านงึถงึผลทีจ่ะเกิดแก่ผูเ้รยีน ( X = 4.16) 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก ่

ผูเ้รยีน ( X = 4.14) ด้านการร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ในชมุชนอย่างสร้างสรรค์ 

( X = 4.14) ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

( X = 4.13) ด้านการพฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัไิด้เกดิผล

จริง ( X = 4.12) ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ได้อย่างมีระบบ ( X = 4.11) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ ( X = 4.11) ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครู ( X = 4.08) และด้านการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X = 4.07) ตามล�าดับ

   4.  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 

    ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้น�าของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

คุรุสภา พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับ

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา เป็นรายด้านพบว่า มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ใน

ระดับปานกลาง โดยในคุณลักษณะผู้น�าด้านที่เกี่ยวข้องกับงานมี

ความสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครสูงักดัอาชวีศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาสูงสุด 

รองลงมาได้แก่คุณลักษณะผู้น�าด้านสติปัญญาและความสามารถ 

คุณลักษณะผู้น�าด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะผู้น�าด้านภูมิหลังส่วน

บคุคล คณุลกัษณะผูน้�าด้านสงัคม และคณุลกัษณะผูน้�าด้านกายภาพ 

ตามล�าดับ

   5. คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 

    คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิ ง เทราตามมาตรฐานการปฏิบัติ งานของคุรุสภาจาก 

ตัวแปรทั้ง 6 ปัจจัย คือ คุณลักษณะผู้น�าด้านกายภาพคุณลักษณะ

ผู้น�าด้านภูมิหลังส่วนบุคคล คุณลักษณะผู้น�าด้านสติปัญญาและ

ความสามารถ คุณลักษณะผูน้�าด้านบคุลิกภาพคุณลักษณะผูน้�าด้าน 

ที่เกี่ยวข้องกับงาน และคุณลักษณะผู้น�าด้านสังคม พบว่ามีเพียง 2 

ปัจจยั คอื คณุลักษณะผู้น�าด้านลักษณะท่ีเก่ียวข้องกบังาน (X
5
) และ

คุณลักษณะผู ้น�าด้านกายภาพ (X
1
) สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชงิเทราตามมาตรฐานการปฏิบตังิานของครุสุภาได้ร้อยละ 61.40  

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
    จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปราย ดังนี้

    1.  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ด้านภูมิหลังส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่

จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในหลายๆ เรื่อง 

โดยเฉพาะเร่ืองที่ส�าคัญ คือ ภูมิหลังส่วนบุคคลที่บ่งบอกถึงการให้

ความส�าคัญและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว การมีฐานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจทางสังคมที่ดี ได้รับการอบรม เล้ียงดูเพื่อให้มี

ความเป็นผูน้�าหรอืสัง่สมประสบการณ์ทีเ่อือ้ต่อการเป็นผูน้�า รวมถงึ

การพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิการศึกษา การพัฒนาวิชาการ และ

วชิาชพีทีเ่ก่ียวข้องเพือ่น�ามาเป็นพืน้ฐานในการปฏบัิตงิานในต�าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สามารถน�าพาองค์กรสู่เป้าหมายและ

ความส�าเร็จที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกร พลายแสง 

(2553) ได้ศึกษาความต้องการของครูเกี่ยวกับลักษณะผู้น�าของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนอนบุาลเอกชน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

พัทลุง เขต 1 พบว่า ความต้องการของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น�า

ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 6 ด้าน ในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
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1) คุณลักษณะผู้น�าด้านกายภาพ 2) คุณลักษณะผู้น�าด้านภูมิหลัง

ส่วนบุคคล 3) คุณลักษณะผู้น�าด้านสติปัญญาและความสามารถ  

4) คุณลักษณะผู ้น�าด้านบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะผู ้น�าด้าน

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน และ 6) คุณลักษณะผู้น�าด้านสังคม

 2. ผลการวจิยัพบว่าประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครสัูงกดั

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

คุรุสภา ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ แสดงให้เหน็ว่า พฤตกิรรมการแสดงออกของครเูป็นแบบอย่าง

ทีผู่เ้รยีนจะน�าไปประพฤต ิปฏบิตัติาม ฉะนัน้พฤตกิรรมการแสดงออก

ต่างๆ ของครทูัง้ต่อหน้าและลบัหลงัต้องพงึระวงัและให้ความส�าคญั

ว่า เมื่อแสดงออกแล้วผู้เรียนหรือผู้พบเห็นจะน�าพฤติกรรมนั้นๆ ไป

ปฏิบัติตามหรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของไพวรรณ ค�าดี (2550) 

ได้ศกึษาการปฏิบตังิานของครผููส้อนตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู

ในทศันะคตขิองผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อน สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 มี

ทศันะต่อการปฏบิตังิานของครผููส้อนตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู

ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติ

งานสูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

    3.  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู ้น�าของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ

ครสูงักดัอาชีวศกึษาจงัหวัดฉะเชงิเทรา ตามมาตรฐานการปฏบิติังาน

ของครุสุภาน้ัน คณุลกัษณะผูน้�าทีม่คีวามสมัพนัธ์กับประสทิธิผลการ

ปฏิบัติงานของครูสูงสุด คือ ด้านการแสวงหาและการใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพฒันา ฉะนัน้การทีค่รจูะปฏบิตังิานให้เกดิประสิทธผิล

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภานั้น ครูจะต้องเป็นผู้ที่มี

ความสนใจใฝ่รู้ มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพโดย

การศึกษาเรียนรู้ การหาข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�า

มาวิเคราะห์และเลือกน�ามาใช้เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็น ต้องมี

การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพสามารถน�ามาใช้เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู ้ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด 

การเรียนรู้ ของผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ

งานวจิยัของพรชยั ชนนูนัท์ (2553)ได้ศกึษาสภาพปัญหาการปฏิบตัิ

งานของครตูามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธาน ีพบว่า สภาพการปฏิบัติงาน

ของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งโดยรวมและรายมาตรฐาน 

อยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผู ้สอน 

ไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายมาตรฐานทั้ง 12 ด้าน

    4.  ผลการวิจัย พบว่า การที่ครูจะปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภานั้น ต้องอาศัย

คุณลักษณะผูน้�าด้านลักษณะทีเ่กีย่วข้องกบังานเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่ดุ 

เพราะเป็นคุณลักษณะผู ้น�าที่ เป ็นล�าดับที่หน่ึงและส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครทูกุด้าน และคุณลกัษณะผู้น�าด้าน

กายภาพเป็นลักษณะที่มีความส�าคัญเป็นล�าดับรอง และส่งผลต่อ

การปฏิบตังิานของครเูกอืบทกุด้าน แสดงให้เหน็ว่า ผู้บรหิารต้องเป็น

ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าท�านอกกรอบ นอกกฎระเบียบหรือ 

ข้อบังคับโดยน�าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน ต้อง

เป็นผู ้ที่มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละต่อองค์กร มีการนิเทศ ติดตามการ

ปฏิบัติที่มอบหมายให้แก่บุคลากรปฏิบัติเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ ์

ของงาน รวมถึงการให้ความไว้วางใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และบรรยากาศอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน  

และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถน�าพาองค์กรสู่เป้าหมาย

และความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้นัน้ ประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั

ไม่น ้อยกว่าคุณลักษณะผู ้น�าด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน  

คือ คุณลักษณะผู้น�าด้านกายภาพ เพราะลักษณะทางกายภาพ 

บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ท�าให้ผู้พบเห็นสามารถ

พิจารณาหรือมองเห็นได้โดยตรง เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การแสดงอาการกระตือรือร้นในการ

ท�างาน การแต่งกายสะอาดถูกกาลเทศะ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน

และการร่วมสมาคม สังสรรค์กับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ การร่วมมือรวมแรง 

ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ราบรื่นบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ เป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วชัรชยั ศรนีเิวศน์ (2548) ได้ศกึษาคุณลกัษณะผูน้�าของรองผูอ้�านวย

การสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการเขตตรวจราชการ

ที่ 4 พบว่า คุณลักษณะผู้น�าของรองผู ้อ�านวยการสถานศึกษา  

ด้านภูมิหลังทางสังคม ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน และด้าน

ลักษณะทางสังคม ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ เขตตรวจ

ราชการที่ 4 ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
    1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1) การเตรียมตัวส�าหรับบุคคลที่ต้องการเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับเรื่อง 

ภูมิหลังส่วนบุคคล เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด เพราะการเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษาหรอืเป็นผูน้�าองค์กร ต้องมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมหลายๆ 

ประการ และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถน�าข้อค้นพบจากการวิจัย

ครั้งนี้ไปก�าหนดเป็นคุณสมบัติในการพิจารณาหรือการคัดเลือก

บุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารต่อไปในอนาคต 
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      2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา เรื่องที่

ครใูห้ความส�าคญัน้อยท่ีสดุ คอื เรือ่งการพฒันาสือ่การเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในความเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน

สิง่ทีส่�าคญั คอื สือ่การเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้จากสื่อและสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความส�าคัญต่อ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยอาจก�าหนดนโยบายให้มีการอบรม

เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและพัฒนาส่ือ 

การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจัดให้มีการประกวด 

แข่งขัน และส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อน

ต�าแหน่ง เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้นให้ครูให้ความส�าคัญต่อการ

ผลิตและพัฒนาสื่อต่อไป

      3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา ด้านกายภาพ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครุสุภา ด้านการแสวงหาและการใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา 

มีความสัมพันธ์มากที่สุด เพราะพฤติกรรมการแสดงออกภายนอก

ของผู้บริหารบ่งบอกถึงความพร้อมของร่างกาย สติปัญญา และ

พฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่หมาะสมทีต้่องปฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ ส่งผล

ให้สามารถแสวงหาข้อมลูสารสนเทศทีจ่�าเป็นต่อการพฒันางานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

      4) คุณลักษณะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษาด้าน

ลักษณะที่เก่ียวข้องกับงานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ครูสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวัดฉะเชงิเทรา ตามมาตรฐานการปฏบิติังาน

ของคุรุสภา 11 ด้าน ทั้งนี้เพราะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้

บริหารต้องมีคุณลักษณะผู้น�าที่เด่นในเรื่องความรู้ ความสามารถใน

เรื่องการบริหารงานเป็นส�าคัญ

    2.  ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

      1) ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพเกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของครสูงักดัอาชวีศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏบิตัิ

งานของคุรุสภา ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

      2) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับเรื่องอื่นๆ เพื่อน�าไปปรับใช้ในการบริหาร

สถานศกึษาให้มคีณุภาพได้มาตรฐาน ส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีนต่อไป

      3) ควรมกีารศกึษาวจิยัเชิงลกึในวทิยาลยัแต่ละแห่งเกีย่ว

กับคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา หรือประสิทธิภาพการบริหาร

งานให้มีคุณภาพเพื่อเป็นต้นแบบแก่วิทยาลัยอื่นๆ
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