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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	2)	ศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน

ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	3)	เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าที่	วิทยฐานะ	และประสบการณ์การท�างาน	4)	เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ด้าน													

ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าท่ี	 วิทยฐานะ	 และ

ประสบการณ์การท�างาน	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน	314	คน	จ�าแนกเป็น	ผู้บริหาร

สถานศึกษา	 37	 คน	 และครูผู้สอน	 จ�านวน	 277	 คน	 โดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน												

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 โดยใช้อ�าเภอที่ตั้งโรงเรียน	 และต�าแหน่งหน้าท่ีเป็นช้ันภูมิ	 ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง									

แต่ละชั้นโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วน	 ด�าเนินการสุ่มอย่างง่าย	 โดยวิธีการจับสลาก	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.979	 วิเคราะห์ข้อมูล									

โดยหา	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติทดสอบที	(t-test)	และสถิติทดสอบเอฟ	(F-test)	

	 ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้	1)	ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านผูบ้รหิาร	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก	2)	ความคดิเหน็ของข้าราชการครเูกีย่วกับปัญหาการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านผูบ้รหิาร	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	3)	เปรียบเทียบความคดิเหน็ของข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหาร	 จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าท่ี		

พบว่า	มีสภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และด้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันคือด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม	 	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 จ�าแนกตามวิทยฐานะและประสบการณ์การท�างาน	

พบว่า	 ไม่แตกต่างกัน	 และ	 4)	 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับปัญหาการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหาร	 จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าท่ี	 วิทยฐานะและประสบการณ์การท�างาน									

พบว่า	ไม่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ :	การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหาร

การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
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ABSTRACT
	 The	 objectives	 of	 this	 study	 were1)	 to	 study	 the	 situations	 of	 the	 operations	 basedon	 basic																								

educational	standards	of	administrator	aspect	in	school	under	Loei	Primary	Educational	Service	Area	Office	

2,2)	to	study	the	problems	of	the	operations	base	on	basic	educational	standards	of	administrator	aspect	

in	school	under	Loei	Primary	Educational	Service	Area	Office	2,	3)	to	compare	the	opinions	of	teachers	and	

educational	 personnel	 towards	 situations	 the	 operations	 base	 on	 basic	 educational	 standards	 of																							

administrator	aspect	 in	school	under	 	Loei	Primary	Educational	Service	Area	Office	2	classified	by	 their							

positions,	academic	 standing	and	working	experience,	and	4)	 to	compare	 the	opinions	of	 teachers	and			

educational	 personnel	 problems	 situations	 the	 operations	 base	 on	 basic	 educational	 standards	 of																						

administrator	 aspect	 in	 school	 under	 Loei	 Primary	 Educational	 Service	 Area	Office	 2	 classified	by	 their											

positions,	academic	standing	and	working	experience.	The	sample	consisted	of	37	administrators	and	277	

teachers.	A	rating	scale	questionnaire	was	used	in	data	collection.	The	statistics	used	for	analyzing	the	data	

were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test.	

	 The	findings	were	as	follows:	1)	Thelevel	of	opinions	on	the	situations	of	operations	based	on	basic	

educational	standards	of	administrator	aspect	in	school	under	Loei	Primary	Educational	Service	Area	Office	

2	 was	 at	 the	 high	 level.	 2)	 The	 level	 of	 opinions	 on	 the	 problems	 of	 operations	 based	 on	 basic																													

educational	standards	of	administrator	aspect	in	school	under	Loei	Primary	Educational	Service	Area	Office	

2	was	at	the	high	level.	3)	The	comparison	of	respondents’	opinions	in	overall	aspects	and	individual	aspect	

towards	the	situationsof	the	operations	based	on	basic	educational	standards	of	administrator	classified	by	

their	positions	werestatistically	significant	different	at	the	of	.05	level	and	theaspect	which	was	opinions	

different	is	participative	management	different	with	the	statistical	significance	at	the	level	of	.01.	The	other	

aspects	indifferenceclassified	by	their	academic	standing	and	working	experience	was	indifferent	opinion	

towards	the	situations	with	the	statistical	significance.	and	4)	The	comparison	of	respondents’	opinions		in	

overall	aspects	and	individual	aspect	towards	the	problems	of	the	operations	based	on	basic	educational	

standards	of	 administrator	 classified	by	 their	 positions,	 academic	 standing	 and	working	 experience	was							

indifferent	opinion	towards	the	problems	with	the	statistical	significance	at	the	level	of	.05

Keywords :	Operations	based	based	on	Basic	Educational	Standards	of	Administrator	Aspect		

บทน�ำ
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542													

และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2545	หมวดที่	 6	 (คณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	 2545)	 เกี่ยวกับมาตรฐานและ

การประกนัคณุภาพการศกึษา	สรปุได้ว่า	ให้หน่วยงานต้นสงักดั

และสถานศกึษาทกุระดับด�าเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษา	

โดยเริม่จากการประกนัคณุภาพภายในหรอืการประเมนิตนเอง	

เพ่ือเป็นการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจากส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งจะมี

การประเมินในทุกๆ	5	ปี	(ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,

2547,น.	 14-15)	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

คณุภาพของสถานศกึษา	กระทรวงศึกษาธกิารจึงปรับมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน�าไป

สู่คุณภาพการศึกษา	 และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก											

จึงได้ก�าหนด	 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คณุภาพภายในข้ึน	โดยมีมาตรฐาน	15	มาตรฐาน	โดยมาตรฐาน

ด้านผู้บริหารในการประกันคุณภาพภายใน	 อยู่ในมาตรฐาน							

ที่	 8	 	 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล	 มีตัวบ่งชี้ดังนี้	 1)	 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์				

ภาวะผู้น�า	และความคิดริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน	2)	ผู้บริหาร

ใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูการประเมนิหรอื

ผลการวจัิยเป็นฐานคดิด้านวชิาการและการจดัการ	3)	ผูบ้รหิาร

สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ใน					
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แผนปฏิบัติการ	 4)	 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้

พร้อมรับการกระจายอ�านาจ	5)	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	และชมุชน	

พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา	 6)	 ผู้บริหารให้ค�า

แนะน�าปรึกษาทางวิชาการใส่ใจการศึกษาเต็มศักยภาพและ

เต็มเวลา	กล่าวโดยสรุป	คือ	มาตรฐานด้านผู้บริหาร	ประกอบ

ด้วย	 6	 ด้านคือ	 1)	 วิสัยทัศน์	 ภาวะผู้น�า	 และความคิดริเริ่ม									

2)	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	3)	ความสามารถบริหารจัดการ

การศกึษา	4)	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรให้พร้อม

รับการกระจายอ�านาจ	 5)	 ความพึงพอใจผลการบริหารการ

จดัการศกึษา	และ	6)	ด้านการให้ค�าแนะน�าปรกึษาทางวชิาการ	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2553)

	 การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้าน								

ผูบ้รหิารมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา

ของโรงเรียน	 ดังนั้น	 จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ	 ที่จะท�าวิจัย

เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน															

ผูบ้รหิารในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเลย	 เขต	 2	 ว่ามีสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงาน									

ตามมาตรฐานด้านผูบ้ริหารอยูใ่นระดับใด	และเมือ่เปรยีบเทยีบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต�าแหน่งหน้าท่ี	

วทิยฐานะและประสบการณ์การท�างานตา่งกัน	มีความคดิเห็น

ต่อการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านผูบ้รหิาร	

ต่างกันหรือไม่	ทั้งนี้	 เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะแก่ผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหารได้น�าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.		เพือ่ศึกษาสภาพการปฏบิติัตามมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	

	 2.		เพือ่ศึกษาปัญหาการปฏบิติัตามมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2

	 3.		เพือ่เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

ต�าแหน่งหน้าที่	วิทยฐานะและประสบการณ์การท�างาน

	 4.	 เพือ่เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

ต�าแหน่งหน้าที่	วิทยฐานะและประสบการณ์การท�างาน

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ทราบถึงสภาพและปัญหาการปฏบัิตติามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2

	 2.	 ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2

	 3.	 ใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา

	 4.	 เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักให้แก	่													

ผูบ้รหิารสถานศึกษาเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิคณุภาพสถาน

ศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึน	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		

 1.  ประชำกร

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	2	จ�านวนทั้งสิ้น	1,613	คน	

จ�าแนกเป็น	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	184	คน	ครผููส้อน	1,429	คน

 2.  กลุ่มตัวอย่ำง

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 ข้าราชการคร	ู

และบุคลากรทางการศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่										

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	ได้มาโดยการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 &	

Morgan,	 1970	 อ้างถึงในบุญชม	ศรีสะอาด,	 2553,	 น.	 43)	

จ�านวน	 314	 คน	 จ�าแนกเป็น	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน								

37	คน	และครูผู้สอน	จ�านวน	277	คน	ผู้วิจัยด�าเนินการสุ่ม	

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 (stratified	 random	

sampling)	โดยมีขั้นตอนการสุ่ม	ดังนี้	

	 	 2.1		 ใช้การสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งช้ันภูม	ิโดยใช้

อ�าเภอที่ตั้งโรงเรียนและต�าแหน่งหน้าที่เป็นชั้นภูมิ

	 	 2.2		 ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นโดย

ใช้วิธีเทียบสัดส่วน
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	 	 2.3	 ด�าเนินการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 random	

sampling)	โดยวิธีการจับสลาก

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็น	 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	 3	 ตอนคือตอนท่ี	 1	

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและอ�าเภอทีต้ั่งของโรงเรียน

เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	ตอนที่	2	และตอนที่	

3	 เป็นแบบสอบถามความความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2									

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)									

5	ระดับ	ดังนี้

	 5		 หมายถึง			 มีความคิดเห็นต่อสภาพ/ปัญหาการ	

	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

	 4		 หมายถึง			 มีความคิดเห็นต่อสภาพ/ปัญหาการ	

	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

	 3		 หมายถึง			 มีความคิดเห็นต่อสภาพ/ปัญหาการ	

	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

	 2		 หมายถึง			 มีความคิดเห็นต่อสภาพ/ปัญหาการ	

	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

	 1		 หมายถึง			 มีความคิดเห็นต่อสภาพ/ปัญหาการ	

	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท�าการวิจัย

ในครั้งนี้		ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้

	 1.		ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข ้อง	 เ พ่ือ

สังเคราะห์เน้ือหาเกี่ยวกับมาตรฐานด้านผู้บริหารโรงเรียน									

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหาร

	 2.		ส�าหรบัแบบสอบถามตอนที	่2	และ	ตอนที	่3	ศกึษา

วิธีสร้างเครื่องมือสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	 ตามวิธีของ	 ลิเคอร์ท	 (Likert)	 โดยก�าหนดประเด็น										

ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้า	 แล้วน�า										

เครื่องมือที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 ได้										

ตรวจสอบเครื่องมือ

	 3.		ผู้วิจัยน�าเครื่องมือที่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ได้ตรวจสอบเคร่ืองมอืเบือ้งต้นแล้วน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	

5	 ท่าน	 เพื่อตรวจพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา	 (content		

validity)	 และน�าแบบสอบถามที่ผู ้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ																

มาหาค่า	(Index	of	Congruence	:	IC)	แล้วเลือกข้อค�าถาม

ท่ีมีค่า	 IC	 ตั้งแต่	 0.50	 ข้ึนไป	 (พิชิต	 ฤทธิ์จรูญ,	 2544,																						

น.	 272-273)	 โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีค่า	 IC																	

ระหว่าง	0.6-1.00	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 4.		น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการพจิารณาของผูเ้ช่ียวชาญ

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน�าเสนออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์	พิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง

	 5.		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (try-out)	 กับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 เพื่อหา													

ความเท่ียง	 (reliability)	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา												

ของคอร์นบาค	(alpha	coefficient	of	Cronbach	อ้างถึงใน

พิชิต	ฤทธิ์จรูญ,	2544,	น.	272-273)	ส�าหรับแบบสอบถามใน

การวจิยัครัง้นีจ้ากการวิเคราะห์	พบว่า	มค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟา	

เท่ากับ	0.979

	 6.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว									

จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน�าไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามข้ันตอน		

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ผูว้จัิยขอหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจาก

คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาราชภัฏเลย	ถึงผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	

	 2.	 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและซองติดแสตมป์ที่มีชื่อ							

ที่อยู่ของผู้วิจัย	 พร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย

จากผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย	

เขต	 2	 ถึงกลุ่มตัวอย่าง	 และให้ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย	์

และอีกจ�านวนหนึ่งตัวผู้วิจัยจะขอรับแบบสอบถามคืนด้วย

ตนเอง

	 3.		ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม

ทุกชุด	ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 4.		น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป		ในการค�านวณค่าสถิติต่างๆ	มีขั้นตอนดังนี้

	 1.		วเิคราะห์ข้อมลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	

ตอนที่	 1	 โดยการแจกแจงความถี่	 (f)	 และหาค่าร้อยละ												

(Percentage)	

	 2.		วเิคราะห์มลูเกีย่วกบัสภาพการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	ตอนที่	2	โดยหา
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ค่าเฉล่ีย	 (X)	 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 เกณฑ์การ									

แปลผลข้อมูล	 โดยน�าค่าเฉลี่ย	 ไปพิจารณากับเกณฑ์ตามช่วง

ของค่าเฉลี่ยที่ก�าหนด	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2556,	น.	72)	ดังนี้

	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อสภาพการ	

	 	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

	 3.51	-	4.50			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อสภาพการ	

	 	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

	 2.51	-	3.50			 หมายถึง		ความคิดเห็นต่อสภาพการ	

	 	 	 	 	 ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 1.51	-	2.50			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อสภาพการ	

	 	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

	 1.00	-	1.50			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อสภาพการ	

	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	2	ตอนที่	

3	โดยหาค่าเฉลี่ย	()	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เกณฑ์

การแปลผลข้อมูล	 โดยน�าค่าเฉลี่ย	 ไปพิจารณากับเกณฑ์ตาม

ช่วงของค่าเฉลีย่ทีก่�าหนด	(บญุชม	ศรสีะอาด,2556,	น.72)	ดงันี้

	 4.51	-	5.00			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อปัญหาการ	

	 	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

	 3.51	-	4.50			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อปัญหาการ	

	 	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

	 2.51	-	3.50			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

	 	 	 	 	 ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 1.51	-	2.50			 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

	 	 	 	 	 ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

	 1.00	-	1.50		 หมายถึง	 ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

	 	 	 	 	 ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ

	 4.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพ	

และปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน

ผูบ้รหิารในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าที่	 และวิทยฐานะ	

โดยใช้การทดสอบค่าที	(t-test)

	 5.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพ	

และปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน

ผูบ้รหิารในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	โดยใช้

การทดสอบค่าเอฟ	 (F-test)	 และเมื่อพบความแตกต่างจะ

เปรียบเทียบความแตกต่าง	ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่	ตามวิธีการ

ของเชฟเฟ่	(Sheffe’)	

 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป	โดยใช้สถิติดังนี้

	 1.	 สถิติพื้นฐาน

	 	 1.1	 ร้อยละ	(Percentage)

	 	 1.2	 ค่าเฉลี่ย	(Mean)

	 	 1.3	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 	 (Standard	Deviation)

	 2.	 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน

	 	 2.1	 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ

สภาพและปัญหาการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าที่และ

วิทยฐานะ	โดยใช้การทดสอบค่าที	(t-test)

	 	 2.2	 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ

สภาพและปัญหาการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	

โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ		(F-test)	และเมื่อพบความแตกต่าง

จะเปรียบเทียบความแตกต่าง	 ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่	 ตามวิธี

การของ	เชฟเฟ่	(Sheffe’)

ผลกำรวิจัย
	 1.	 สภาพการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 อยู่ใน							

ระดับมาก

	 2.	 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้น

ฐานด้านผูบ้รหิารในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 อยู่ใน							

ระดับมาก

	 3.	 สภาพการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	2	จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าที่โดยภาพ

รวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และด้าน

ทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างกนัคือด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ส่วนด้านอืน่ๆ	

ไม่แตกต่างกัน

	 4.	 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้น										

พื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
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ศกึษาประถมศกึษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าที	่โดย

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

	 5.	 สภาพการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามวิทยฐานะ	โดยภาพรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 6.	 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน											

พ้ืนฐานด้านผู ้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี									

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามวิทยฐานะ	โดย

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 7.	 สภาพการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	2	จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 8.	 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน										

พ้ืนฐานด้านผู ้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี								

การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	2	จ�าแนกตามประสบการณ์

การท�างาน		โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรำยผล
	 1.	 สภาพการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ด้านผู้บริหารในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้	

อาจเป็นเพราะ	การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 เป็นส่วนหนึ่งของการการประกัน

คุณภาพการศึกษา	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ		

พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2545		หมวด	6	

ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา								

สรุปได้ว่า	 ให้สถานศึกษาทุกระดับด�าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา	 บุคลากรทางการศึกษาทุกคน	 จึงตระหนักถึง								

ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้ตระหนักถึง

ความส�าคญัของการปฏบิตัติามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ด้านผู้บริหาร	 จึงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	 เป็นผลให้สภาพ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารใน

โรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	

เขต	 2	 อยู่ในระดับ	 มาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา						

ทองศรี	 (2551,น.	 105)	 ได้ศึกษาสภาพและปัญหางาน													

ตามมาตรฐานด้านผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของข้าราชการครู

และบุคลาการทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ						

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านผู้บริหาร	 โดยภาพรวมอยู่ใน		

ระดับมาก

	 2.	 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน											

พื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที	่						

การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 โดยภาพรวมอยู ่ใน															

ระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ	ภาระงานในหน้าทีข่องบคุลากร

ทางการศกึษามงีานหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจดัการ

เรยีนการสอน	งานวชิาการ		งานงบประมาณ	งานบุคลากร	และ

งานบรหิารทัว่ไป		ซึง่ทกุงานต่างมคีวามส�าคญัทัง้สิน้	แม้กระทัง่

การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สิ่งเหล่านี้มีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติท้ังสิ้น	 ดังนั้น

เม่ือมีบทบาทหน้าที่มากมายที่จะต้องปฏิบัติปัญหาต่างๆ												

จงึเกดิข้ึนมากมายตามมาด้วยเป็นผลให้ความคิดเหน็ต่อปัญหา

การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหาร							

ในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย	 เขต	 2	 อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของก�าธร	

อินศรีสวัสดิ์	 (2553,	 น.	 70-72)	 ซ่ึงได้ศึกษาการปฏิบัติงาน							

ตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ																			

ผูบ้รหิารสถานศกึษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปัตตานี	

ผลการวิจัยพบว่า	ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานีพบว่า	

ปัญหาที่พบอยู่ในระดับมาก

	 3.	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาเกีย่วกบัสภาพการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

ต�าแหน่งหน้าท่ี	 พบว่า	 โดยภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารนั้น	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในเชิงการประสานงาน	อ�านวยความ

สะดวกและก�ากับดูแลในฐานะผู้น�าของโรงเรียนเพื่อให้การ

ด�าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีคาดหวังดังนั้น

จงึเป็นการปฏิบติังานในลกัษณะเชงิภาพรวมไม่ได้ลงลกึเข้าไป

ในส่วนของรายละเอียด	 ซึ่งต่างจากครูผู้สอนที่ต้องปฏิบัติงาน

ตามการมอบหมายของผู้บริหารในเชิงรายละเอียดซึ่งภาระ

หน้าทีใ่นฐานะผูป้ฏบัิติมหีลากหลายและซับซ้อนซึง่จ�าเป็นต้อง

ปฏบิตัใิห้เกิดผลเชงิรปูธรรม	ดงันัน้มมุมองของผูบ้รหิารและครู

ผูส้อนอาจไม่เป็นไปในมทีศิทางเดยีวกนั	สอดคล้องกบังานวิจยั
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ของจินตนา	 	 ทองศรี	 (2551,	 น.	 109)	 ได้ศึกษาสภาพและ						

ปัญหางานตามมาตรฐานด้านผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงาน					

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 ผลการวิจัยพบว่า		

ข้าราชการครูทีม่ตี�าแหน่งหน้าทีต่่างกนั	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

สภาพการปฏิบัติงาน	 ตามมาตรฐานด้านผู้บริหาร	 ทั้งโดย									

ภาพรวม	และมาตรฐานที่	10-14	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	

	 4.	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษาเกีย่วกบัปัญหาการปฏบิติัตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

ต�าแหน่งหน้าที	่พบว่า	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั	ท้ังนีอ้าจเป็น

เพราะว่าในการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน							

ด้านผู้บริหารนั้น	แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอาจ

มีบทบาทที่แตกต่างกันในการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ต้องปฏิบัติให้

ครบตามมาตรฐานทุกด้านซึ่งจะพบว่างานทุกอย่างซึ่งเป็น

หน้าที่ที่บุคลากรทุกคนร่วมกันปฏิบัติ	 มีปัญหาและอุปสรรคที่

ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข

ปัญหา	มุมมองที่เป็นไปในทางเดียวกัน	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของศภุชยั		ชนะดี	(2544,	น.	72-73)	ได้ศกึษาและเปรยีบเทียบ

การปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

บรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา	สงักดัส�านักงานการประถมศกึษา

จังหวัดร้อยเอ็ด	ตามทัศนะของบุคลากร	พบว่า	ผู้บริหาร	และ

ครูอาจารย์เห็นว่าโรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนโดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน

ระดับมาก	โดยผู้บริหาร	และครูอาจารย์	เห็นว่าโรงเรียนมีการ

ปฏบิตังิานโดยภาพรวมและรายมาตรฐาน	4	มาตรฐาน	ไม่แตก

ต่างกัน	

	 5.	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาเกีย่วกบัสภาพการปฏบิติัตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

วิทยฐานะ	 พบว่า	 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่ว่า						

จะมีหรือไม่มีวิทยฐานะล้วนแต่จะต้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากผู้บริหารซึ่งสั่งการตามข้อปฏิบัติตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารที่ก�าหนดไว้	ซึ่งไม่ได้จ�าแนก

ตามวิทยฐานะแต่ถูกจ�าแนกภายใต้ความเหมาะสมตามความ

ถนัดและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล		สอดคล้องกับ

งานวิจัยของก�าธร		อินศรีสวัสดิ์	 (2553,	น.	68-73)	ได้ศึกษา

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ

ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาปัตตานี	ผลการวิจัยพบว่า	ครูที่มีต�าแหน่งทางการศึกษา

แตกต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบัิตงิานตามมาตรฐานด้าน

การบรหิารและการจดัการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีไม่แตกต่างกัน	

	 6.	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเกีย่วกับปัญหาการปฏบัิตติามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

วิทยฐานะ	 พบว่า	 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 ท้ังนี้อาจ														

เป็นเพราะ	บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนท้ังท่ีมหีรอืไม่มวีทิยฐานะ

ต่างก็ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารซึ่งส่ังการ

ตามข้อปฏบัิตติามมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐานด้านผูบ้รหิาร

ท่ีก�าหนดไว้	 ภาระหน้าท่ีและปริมาณงานต่างๆ	 ที่ได้รับการ						

มอบหมายนั้นไม่ได้จ�าแนกตามวิทยฐานะ	ปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานถือเป็นปัญหาของโรงเรียน	

ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทเดียวกันมีมูลเหตุที่มาและเงื่อนไข

เดยีวกนัซึง่ทุกๆ	คนต้องร่วมมอืร่วมใจกนัหาวธิกีารในการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปร่วมกัน	 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของสมศักดิ์	ภูมิกอง	(2543,	น.	130-135)	ได้ท�าการ

ศึกษา	 คุณภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น											

ผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น	ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน	หัวหน้างานและครูผู้สอน	

รวมทุกมาตรฐาน	ไม่แตกต่างกัน	

	 7.	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาเกีย่วกับสภาพการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างาน	 พบว่า	 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน		

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัต	ิ									

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารนั้น	

ผู้บริหารมอบหมายงานตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์การท�างานที่มากหรือน้อยก็จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเช่นเดียวกันทุกคน	 การที่จะ
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บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา	 ให้โรงเรียนมีคุณภาพ

นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้นั้น	 ย่อมอาศัยความ

ตัง้ใจจรงิและความร่วมมอืของบคุลากรทกุฝ่ายในโรงเรยีน	จาก

การได้รับมอบหมายหน้าที่และให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียม

กันในการปฏิบัติงาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของก�าธร																				

อินศรีสวัสดิ์	 (2553	 :	 68-73)	 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร

สถานศกึษาสังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปัตตาน	ีผลการ

วิจัยพบว่า	 ครูท่ีมีประสบการณ์การท�างานแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการบริหารและ	

การจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปัตตานีไม่แตกต่างกัน	

	 8.	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาเกีย่วกบัปัญหาการปฏบิติัตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างาน	 พบว่า	 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน		

ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะบคุลากรทกุคนในโรงเรยีนต่างกป็ฏิบติังาน

ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากผูบ้รหิารซึง่สัง่การตามข้อปฏิบติัตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านผู ้บริหารที่ก�าหนดไว	้							

ภาระหน้าที่และปริมาณงานต่างๆ	 ที่ได้รับการมอบหมายนั้น	

ไม่ได้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการท�างานเพียงอย่างเดียว									

แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของความรู้ความสามารถและ	

ความถนัดส่วนบุคคล	 ในการท�างานใดๆ	 ภายในโรงเรียนนั้น

ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการประสบกับปัญหา	แต่อย่างไรก็ตาม

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานถือ								

เป็นปัญหาของโรงเรียนซึ่งทุกๆ	 คนต้องร่วมมือร่วมใจกัน											

หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ให้ลดน้อยลง

หรือหมดสิ้นไปให้ได้	 จากการตระหนักถึงปัญหาในการ									

ปฏิบัติงานว่าเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การ

ท�างานแต่เป็นปัญหาของส่วนรวมทีต้่องร่วมกนัแก้ไข	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของนิคม	จันทร์อิ่ม	(2550,	น.	72)	ได้ศึกษาสภาพ

และปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู ้บริหาร						

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย	เขต	1	

พบว่า	 ปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศึกษา	จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	ไม่แตกต่าง

กัน

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวิจัยนี้	 เพ่ือน�าไปใช้ให ้เกิดประโยชน์															

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้าง			

และก�าหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเพื่อบ่งช้ีทิศทางและเป้าหมาย								

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน	 นอกจากนั้น								

ควรหาวิธีการที่หลากหลายสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจ	

ในการท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชาจนประสบผลส�าเร็จรวมถึง

ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติ

งานเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

	 2.	 ผู้บริหารจึงควรพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับผลการ

ปฏบิัตงิานตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านผู้บริหารให้

สูงข้ึนในทุกด้านพร้อมท้ังให้ความสนใจและเอาใจใส่ปัญหา

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	 ในแต่ละมาตรฐานเพื่อน�า

ไปวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหาและวางแนวทางและลงมือ

แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือ

หมดสิ้นไป

	 3.	 ผู้บริหารควรหาวิธีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีจ่ะต้องร่วมมอืกนั

ปฏิบัติให ้เป ็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุผลตาม														

เป้าหมายของโรงเรียนที่ร่วมกันก�าหนดไว้

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าวิจัยเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารกับตัวแปร	

อื่นๆ	 เช่น	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 ความพึงพอใจในการ

ท�างาน	ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ	ความเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การหรือความภักดีต่อองค์การ	เป็นต้น

	 2.	 ควรท�าวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนโดยใช้แต่ละองค์ประกอบของการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านผู้บริหารเป็นตัวแปร

พยากรณ์

	 3.	 ควรท�าวจิยัเพือ่หาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของ

การปฏบัิตติามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานด้านผูบ้รหิารโดย

การคัดสรรปัจจัยทั้งในมิติที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
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