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บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ ามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เพศ และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 51 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประจ าปี
การศึกษา 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า1) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภ า ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ส ุด และเมื ่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า  ผู ้บริหารมีพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภามาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มากที่สุดที่เหลืออยู่ในระดับมาก2) 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันทุก
มาตรฐาน3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามเพศ  พบว่ามีความแตกต่างกัน
4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที ่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน               
มีความ แตกต่างกัน   
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, คุรุสภา 

Abstract 
 The objectives of this  research  were  to study and compare the work behaviors according to 
the performance standards of the teachers' council of Thailand among the school administrators working 
under the Secondary Educational Service Area Office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) which were classified 
by size of school, gender, and term of office. The samples consisted of 51 school administrators working 
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under the secondary educational service area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) in the academic year of 
2559 . The  research  instrument  was  the 5-rating scale questionnaire and the obtained data were 
statistical analyzed by using computer program for frequency, percentage, mean, standard deviation and 
T, F Values. The  results of  the study  were as  follows : 1) the overall work behaviors according to the 
performance standards of the teachers' council of Thailand among the educational administrators under 
the secondary educational service area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) were shown to be in the very 
high level and, when considering in each standard, the administrators could follow the 8th standard of 
the teachers' council of Thailand (Being a role model) at the highest level, and the rest of the standards at 
high levels; 2) the overall work behaviors according to the performance standards of the teachers' council 
of Thailand among the school administrators working under the secondary educational service area office 
3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) that were classified by the size of school were found to be significantly 
different in all standards; 3) the work behaviors according to the performance standards of the teachers' 
council of Thailand among the school administrators working under the secondary educational service 
area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) that were classified by their genders were also found to be 
significantly different; 4) the work behaviors according to the performance standards of the teachers' 
council of Thailand among the school administrators working under the secondary educational service 
area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) that were classified by their terms of office were also shown to 
be statistically different as well. 
Keywords: behavior, The Teachers’ Council of Thailand. 
 
วันที่รับบทความ       :12 มกราคม พ.ศ. 2562 
วันที่แก้ไขบทความ    :20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
วันที่ตีพิมพ์บทความ    :27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย
 ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมและเป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based society and 
economy) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
การบริหารจัดการทุกวิชาชีพจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก 
จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้า การ
จัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แนวทางในการด าเนินการ จึงจะท าให้การศึกษาบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเนื่องจาก
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูงวิชาชีพหนึ่ง 
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเป็นมือ
อาชีพ จึงจะท าให้เกิดการศึกษาบรรลุความส าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการบริหารการศึกษา ผู้บริหารคือ
กลไกส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
บรรลุเป้าหมายได ้ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี

อ านาจและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจใน
ระดับสถานศึกษาภายใต้เง่ือนไขของทรัพยากร คน เงิน 
วัสดุและการจัดการที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญในการบริหารสถานศึกษาในทุกงาน ก็เพื่อส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพนักเรียน พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดให้คุรุสภา [1]  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุม
ความประพฤติและการด าเนินงานของครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะจัดให้มี
การประเมินระดับคุณภาพของครู ผู้บริหาสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญ ตามระดับของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
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บุคลากรทางการศึกษาอื่น เมื่อได้รับการประกอบวิชาชีพ
แล้วต้องปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่
คุรุสภาก าหนด [1] 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2 .1  เพื่ อศึ กษาพฤติกรรมการปฏิบัติ งานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน เพศ และระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา [1] สรุปได้ว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
คุรุสภา ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน 3) 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติ
ได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจน
เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 6) ปฏิบัติงานของ
องค์การโดยเน้นผลถาวร 7) รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 9)ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่าง
สร้างสรรค์  10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น า 12) สร้างโอกาสใน
การพัฒนาได้ทุกสถานการณ์  [2] 

3.2 ประชากร 
     ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 51 คน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
     1 ขนาดโรงเรียน 
     2 เพศ  
     3 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
     1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
     2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน  
     3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ตามศักยภาพ  
     4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง  
     5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่
มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  
     6 ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  
     7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ  
     8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
     9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
     10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
     11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น า  
     12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
     กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของ สภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) 
สรุป ได้ ว่ าพฤติกรรมการปฏิบัติ ง านของผู้บริ หาร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของคุรุสภา  

 
 
 
 
 



96                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2562        
 

                 ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
     5.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
กลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 51 คน 
     5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
โ ร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ค่า
ความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภาเท่ากับ 0.80  ซึ่งถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้มี
ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น มี ค ว า ม ค ง ที่ ภ า ย ใ น  ( Internal 
consistency) สามารถน าไปด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

     5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม และหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาแสดงความคิดเห็นความตรงเชิงเนื้อหา และ
โครงสร้าง ด้วยตนเองและรอรับกลับ 51  ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละร้อย 
     5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
          5.4.1. การจัดท าข้อมูล 
               5.4.1.1 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บคื อมา
ตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบ 
               5.4.1.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปลงรหัส 
และน าไปวิ เคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
          5.4.2. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจ าแนกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
          ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องขนาดโรงเรียน  เพศ และ

1. ขนาดโรงเรยีน 
-ขนาดเล็ก 
-ขนาดกลาง 
-ขนาดใหญ ่

2. เพศ 
-ชาย 
-หญิง 

3. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
-0-5  ปี 
-6-10 ปี 
-11 ปีข้ึนไป 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐาน การปฏิบัติงานของคุรุสภา 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา  

2. ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกดิ
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเ้รยีน และชุมชน  

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ  

4. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง  
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบรหิารจนเกดิผลงานที่มีคณุภาพสูง

ขึ้นเป็นล าดับ  
6. ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  
7. รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี 
9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค ์  
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
11. เป็นผู้น าและสรา้งผู้น า  
12. สรา้งโอกาสในการพัฒนาได้ทกุสถานการณ ์ 



ARU Research Journal, Vol.6, No.1, January 2019                                                                                               97 
 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งด้วยการวิ เคราะห์
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
          ตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบริหาร
ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
          การแปรความหมายขอค่าเฉลี่ย (µ) พฤติกรรม
ของผู้บริหารในการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยใช้เกณฑ์ของ ล าพูน แสงกล้า 
[3]  
6. สรุปผลการวิจัย 
     6.1 พฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                
(µ = 4.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารมีพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา อยู่ในระดับมากที่สุด 
และมาก โดยเรียงล าดับจากคะแนนที่มากที่สุด ไปหา
น้อยได้ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (µ =4.77)  
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
กับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชุน (µ =4.70)  
เป็นผู้น าและสร้างผู้น า (µ =4.68)  สร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้ทุกสถานการณ์ (µ =4.65) แสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (µ =4.61)  ร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ (µ =4.60) ปฏิบัติงาน
ขององค์การโดยเน้นผลถาวร (µ =4.60) รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ (µ =4.55) 
พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(µ =4.54) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มตามศักยภาพ (µ =4.50) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ (µ =4.49) พัฒนา
และใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
ขึ้นเป็นล าดับ (µ =4.44)    
     6.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
โดยรวมแตกต่างกัน 
     6.3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน 
     6.4 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง  โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกัน 

  
7. อภิปรายผล 
 พฤติ กร รมการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม กล้าวิจารณ์ [4] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า สภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับมาก การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
แตกต่ างกันซึ่ ง เป็นไปตามสมมุติ ฐานข้อที่  1  การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ที่มีเพศต่างกัน  โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต่างกัน  
โดยภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณารายมาตรฐาน 
พบว่า แตกต่างกัน ทุกมาตรฐาน เช่นกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     8.1.1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
(พระนครศรีอยุธยา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและ
ใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมการสร้าง ใช้ และพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุ รุ สภา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขตอื่น ๆ 
     8.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุ รุ สภา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มั ธยมศึกษา ตามความคิด เห็นของกลุ่ มครูผู้ สอน 
ผู้ปกครอง 
     8.2.3 ควรมีการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง
แก้ปัญหาของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
     8.2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 
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