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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นครูสายผู้ปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จ านวน 308 คน ในปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
109 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 102 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.71 สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA : F-test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe/ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.81) 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานวิชาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่าง  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมของผู้บริหาร, มาตรฐานวิชาชีพ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
        The objectives of this research were to study and compare the school administrators’ 
behavior according to professional standards under Pathum Thani Primary Educational service Area 
office 2 which were classified by size of the school. The total of 308 sample were 109 teachers of 
small-sized schools, 102 teachers of medium-sized schools, 97 teachers of large -sized schools in 
academic year 2013. The Questionnaire on school administrators’ behavior according to 
professional standards under Pathum Thani  Primary Educational service Area Office 2 The total 
reliability of questionnaire was 0.71. The data were analyzed with percentage, mean, standard 
deviation and One-way ANOVA: F-test and testing the couple of Scheffe/. 1) The school 
administrators' behaviors according to the professional standards under Pathum Thani Primary 
Educational service Area Office 2, in overall was at highest level (=4.81). 2) Comparison by size of 
the school administrators' behaviors according to the professional standards under Pathum Thani 
Primary Educational service Area Office 2, in overall was not difference. 
Keywords : Administrators’ Behaviour, Professional Standards, School Administrators 
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1. บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทัน

กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้โลกไร้
พรมแดน การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน
ให้สามารถพัฒนาประเทศพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาก็ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานในการ
ประสานงานประสานความคิด การสร้างขวัญก าลังใจ การ
สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานหรือครูผู้ร่วมงานให้มีความ
ร่วมมือร่วมใจมีความพึงพอใจและมีความรักใคร่สามัคคีกัน
ในหมู่คณะในการปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อไปสู่จุดหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหากองค์การหรือหน่วยงานใดที่สามารถหา
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานใน
องค์การให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ ก็เป็นท่ีแน่ใจได้ว่าการ
บริหารในองค์การหรือหน่วยงานจะต้องเจริญก้าวหน้า 
สามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] 
พฤติกรรมของผู้สถานศึกษามีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
คุณภาพของสถานศึกษาที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้นได้เป็น
อย่างดีเนื่องจากพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เหมาะสมและพึงประสงค์จะไปกระตุ้น ชักน า โน้มน้าวให้
บุคลากรในสถานศึกษา เกิดความพึงพอใจร่วมมือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานที่
วางไว้ หากผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หรือไม่พึงประสงค์อาจส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานหย่อน
ประสิ ทธิภาพ และได้ ประสิทธิ ผลน้อย ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในปัจจุบัน ยังมีจ านวนมากที่มีพฤติกรรมที่
ต่างกันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2   

 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 แตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา 
 
4. ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้  มุ่ งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 [2] (มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ.2548) 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
3 ขนาด 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกเป็น 5 ด้าน 
    
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
    
5.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ครูสายผู้ปฏิบัติการ
สอนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1,059 คน ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Mogan ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 308 คน [3] (บุญชม ศรีสะอาด, 2543:39-40) 
โดยมีขั้นตอนการสุ่มแบบแบ่ง ช้ันได้กลุ่มตัวอย่าง 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 109 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 
102 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 คน 
 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 1 ฉบับแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบ ขนาดของสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 
2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธี ของลิเคอร์ (Likert) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 5 ด้าน ซึ้งมีข้อค าถาม
ทั้งหมด 33 ข้อ 
 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
 
6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ร้อยละ (Percentage)  ค่ า เฉลี่ ย (  )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 วิเคราะห์สถิติเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 
7.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(=4.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านบุคลิกภาพการวางตัวเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (=4.87) ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน 
(=4.80) สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ (=4.78) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของบุคลากร (=4.77) รองลงมา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอยู่เสมอ 
ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
( =4.75) และประพฤติปฏิบัต ิตนเป็นผู ้ม ีว ิน ัยใน
ตนเอง (= 4.48) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ปฏิบัติท าหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ (=4.89) 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ ( =4.86) 
สร้างสรรค์เทคนิค ทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชา ชีพ ( =4.85) รองลงมามีค่ าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา( =4.83) 
ประชาสัมพันธ์องค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และ
ต่อ เนื่ อ ง  ( =4.81) และประพฤติปฏิบั ติ ตน เป็น
แบบอย่างท่ีดี (=4.80) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (=4.93) 
รับฟังความคิดเห็น เพื่อน ามาปรับปรุงงานอยู่เสมอ 
( =4.90) เปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตนเอง(=4.86) ส่งเสริมให้
ก าลังใจผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (=4.83) เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือนักเรียนและผู้รับบริการ (=4.79) และ
ปฏิบัติงานหน้าที่ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ประโยชน์ส่วนรวม (=4.73) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
     ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม (=4.97) สร้างความภาคภูมิใจต่อบุคลากร 
(=4.90) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระ เบี ยบข้อบั งคั บ ( =4 .89 )  มี ส่ วนร่ วม ในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลากร (=4.88) ยกย่องชมเชย
ให้ก าลังใจ อย่างกัลยาณมิตร ( =4.83) และรักษา
ผลประโยชน์และสิทธิของบุคลากร (=4.75) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์พัฒนาชุมชน 
( =4 .90) ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (=4.89) ยึดมั ่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข (=4.86) มี
ส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ พัฒนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (=4.82) ปฏิบัติตนเป็นผู้รักษาผลประโยชน์
ของส ่วนรวม  ( =4.78) และปฏ ิบ ัต ิตนเป ็นผู ้น า
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม (=4.77) มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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7.2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดของสถาน ศึกษาภาพรวมไม่แตกต่าง 
 
8. การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 
8.1 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อที่มีผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อในการ
ร่วมปฏิบัติงานและมองภาพรวมพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศ ึกษาของตนเองต่อมาตรฐานว ิชาช ีพ ด ้าน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมอยู่ใน
ระด ับมากที ่ส ุด  แสดงว ่าพฤต ิกรรมของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ท าให้ผู้ร่วมงานยึด
เป็นอย่างแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่
ไว ้วางใจในการปฏ ิบ ัต ิงานของผู ้ร ่วมงานเก ิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ  
ซึ่งเป็นค่านิยม ของวัฒนธรรมในสังคมไทยที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องท าให้ผู ้ร่วมงานยึดเป็นแบบอย่างที ่ดี
และเกิดความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงาน 
ส่งผลท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความเคารพนับถือในการร่วม
ปฏิบัติงานท าให้พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องเกณฑ์
มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ .ศ .2540 
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ริเริ่ม 
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้
เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานขององค์กร เพื่อให้
สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อ

การพัฒนาองค์การ ท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อ
การบร ิหารงาน ตลอดจนการน าองค์กรให้เป ็นที่
ยอมรับของส ังคมโดยส่วนรวม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วินัย ทิมย้ายงาม [4] ผลการวิจัยพบว่า 
การว ิจ ัยนี ้มุ ่งศ ึกษาพฤต ิกรรมผู ้น าของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขวัญใจ เกตุอุดม [5] ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและ
ศ ึกษาความส ัมพ ันธ ์ระหว ่า งพฤต ิกรรมผู ้น าของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเร ียน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมี
บทบาทอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมของผู ้บร ิหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ว ิช า ช ีพ ส ัง ก ัด ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จะพบว่า มีค่าเฉลี่ยมาก
ที ่ส ุดคือจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร ่วมประกอบวิชาชีพ 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต ่อ ส ัง ค ม  แ ล ะ ล า ด ับ ส ุด ท ้า ย ค ือ  
จรรยาบรรณต่อตนเอง เนื ่องจากผู ้บร ิหารอาจให้
ความส าคัญของพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละด้านแตกต่างกัน เมื่อพบ
ปัญหาดังกล ่าวเก ิดขึ ้นคงเป็นหน้าที ่อ ันส าค ัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดต้องรีบหาวิธีการและด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายและศึกษาแนวทางไปสู่ความส าเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาตามที่ตั้งไว้   

เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู ้มีวินัยในตนเองมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้อ
อื่นๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาส
ท างานร่วมงานกับผู้ร่วมงานน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
ผู้บริหารมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากส่วนครูก็มี
หน้าที่ทีต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว การไม่ได้ร่วมงานกัน
อาจสร ้างท ัศนคต ิที ่แตกต ่างกันได ้ สอดคล ้องก ับ
แนวคิดของ ณรงค์ ศรีเฮงไพบูลย์ [6] การด าเนินการ
เรื ่องหล ักส ูตร  การประก ันค ุณภาพภายใน การ
เตรียมการรับการประเมินภายนอก และการรายงาน
อื่นๆ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิบัติ ท าให้ผู้บริหารมี
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เวลาพบปะกับครูในโรงเรียนน้อยลง การติดต่อสื่อสาร 
ค าสั ่งต ่า งๆ ด ้วยวาจา เป ็นครั ้งคราวอาจสื ่อสาร
คลาดเคลื่อน สื่อสารความหมายผิดพลาด มีส่วนท าให้
พฤติกรรมข้อประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่ ากว่าข้ออื่นๆ     
 
8 .2  ผลการเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนผลการวิจัยพบว่า 

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ว ิช า ช ีพ ส ัง ก ัด ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
สายผู้ปฏิบัติการสอน  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบปรากฏว่าพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ตามความ
คิดเห็นของครูผู ้ปฏิบัติการสอน จ าแนกตามขนาด
สถานศ ึกษาไม ่แตกต ่างก ัน ทั ้งนี ้อาจเป ็น เพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผู้น า
ก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ไ ม ่แ ต ก ต ่า ง ก ัน ก ับ ผู ้บ ร ิห า ร
สถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้น 
ที่ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้ร่วมงานเกิด
ความเช่ือในการร่วมปฏิบัติงานและมองภาพรวมใน
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาของตนเองต่อพฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายที่
เกี่ยวกับการศึกษา แผนงานของกรม กระทรวงเจ้าสังกัด 
และเป็นผู้น าที่มีทักษะความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เสกสรร รัตนจริยากุล[7] ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู ได้ก าหนดความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้
ว่ามีความรู้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการ  มีความรู ้ความเข้าใจใน
หลักส ูตรและพัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอน มี 
ความรู้ในงานบริหารการศึกษารู้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ แบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ สามารถควบคุมแนะน า ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องมีความสามารถใน

การวิเคราะห์แผนและโครงการ  มีความรู ้ในเรื ่อง
กระบวนการกลุ ่มและการติดต่อสื ่อความหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการมีความสามารถในการ
ปกครองบังคับบัญชา สามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที ่ของสถานศึกษา 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แผนงานของกรม
กระทรวงเจ้าสังกัดมีความสามารถในการตัดสินใจและ
สามารถขจัดความขัดแย้งได้ดีมากเป็นพิเศษ มีความรู้
ความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
รัฐบาล ปัญหาการเมืองของประเทศ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารการศึกษา  หรือ 
ภารดี อนันต์นาวี [8] ได้กล่าวไว้ว่า อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามี
ความสามารถใน การแก้ปัญหา ต่างๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่
ได้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือการกระท าของผู้น าใน
การชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ท าให้ผู้ร่วมงานในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุ
นี ้จ ะ เ ห ็น ว ่า ป ัจ จ ัย เ บื ้อ ง ต ้น อ าจ ท า ใ ห ้ผู ้บ ร ิห า ร
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื ่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
แตกต่างกันจากด้านอื่นๆผลการทดสอบ เป็นรายคู่
พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะ ผู ้บร ิหารสถานศึกษาเป็นผู ้มี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษา การแสวงหาจากแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น 
งบประมาณ เงินรายได้ เงินบริจาค ทรัพยากรจาก
ชุมชน ซึ่งขนาดของโรงเรียนอาจมีผลต่อความแตกต่าง
ก ัน  ทั ้ง จ า น วน ค ร ู ค ว าม พร ้อ ม ของผู ้ป กค ร อ ง 
ทร ัพยากรต ่าง ๆโรงเร ียนขนาดใหญ่ม ีโอกาสหา
ทรัพยากรได้มากกว่าโรงเร ียนขนาดกลาง ขณะที่
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โรงเรียนขนาดเล็กมีการใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าจึงอาจ
ท าให้มีทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอต่อความต้องการใน
การใช้งาน สอดคล้องกับพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์ [9] 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการจัดสรรทรัพยากร โดย
จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ หรือความพร้อมของ
โครงการที่จะท า หลักการส าคัญอยู่ที่การใช้ทรัพยากร 
โดยมีการวางแผนการใช้ ควบคุมการใช้อย่างประหยัด
และมีประส ิทธ ิภาพปัญหาและอุปสรรคเรื ่องการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา อาจมีผลเกี ่ยวกับ
ขนาดของสถานศึกษาเนื ่องจากสถานศึกษาขนาด
ต่างกันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการหาทรัพยากร
ทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
แตกต่างกัน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ที่ต้ังไว้ 

จากการวิจัยพบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรค านึงถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 
9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป      
 
9.2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 
9.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 

บทความงานวิจัยนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง
จาก ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาช้ีแนะ
แนวทาง และตรวจแก้ไข ข้อบกพร้องต่างๆ ของการวิจัย

มาโดยตลอดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การ
อบรม และความรู้ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประกอบด้วย  ดร.ดวงกมล เปียทอง 
อาจารยใ์จสาย อุนนะนันท ์และอาจารย์นันทินิจ เที่ยงพูนโภค 
ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นก าลังใจ
ให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจาก
งานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทความรู้ด้วยความรักและเมตตา 
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