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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน และเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 286 คน การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีการ
จบัสลาก   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั 

สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
Independent) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ F – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 3 กลุ่ม เม่ือพบ
ความแตกต่าง เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ  มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
        1 . 1  มาตรฐานด้านการปฏิบัติ ง าน   โดยรวมอยู่ ในระดับมาก   เ ม่ื อพิ จ ารณา
มาตรฐาน  พบว่า  ครูผูส้อนมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบ 
 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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อยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์และ
มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริงตามลาํดบั ยกเวน้ มาตรฐานท่ี 1  
ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                     1.2  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย 
ด้าน พบว่า    ครูผู ้สอนมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ  ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริการ และดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม 

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู    โรงเรียนเอกชน   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบวา่ 
 2.1  วฒิุการศึกษา    พบวา่    ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั     มีการ 
ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวม และ
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนมาตรฐานดา้นการ
ปฏิบติัตนไม่แตกต่างกนั 
 2.2   ประสบการณ์การทาํงาน    พบวา่     ครูโรงเรียนเอกชน    ท่ีมีประสบการณ์การ 
ทํางานแตกต่างกัน    มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน   จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา   โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.3   เขตพื้นท่ีการศึกษา     พบวา่   ครูโรงเรียนเอกชน   ท่ีปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชา ชีพครูของครูโรง เ รียนเอกชนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา     โดยรวมและมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ส่วนมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare work performance based on 

teacher professional standards at private schools in Pranakorn Sri Ayutthaya Province. The study 
was classified according to educational qualification, work experience, and educational service  
areas. 

The sample of this study consisted of 286 private school teachers, obtained from a simple 
random sampling method by drawing. The instrument used for this study was a set of five-rating-
scale questionnaires.  
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The statistics used for analysis were mean, percentage, standard deviation, t-test for two 
independent samples and F-test for more than three samples. When the differences were found, a 
pair comparison was done by Scheffe ' s test. 
 The findings of the study were as follows: 

1. Overall, the work performance based on teacher professional standards at private 
schools in Pranakorn Sri Ayutthaya Province was at a high level. Further study in each aspect 
showed that the work performance of the teachers based on the teacher professional standards 
regarding behavior standards was at the highest level, followed by work performance standards. 

1.1 Overall, work performance standards were at a high level. Further study in each 
standard revealed that the work performance of the private school teachers in Pranakorn Sri 
Ayutthaya Province based on teacher professional standards was at a high level. The standard that 
obtained the highest mean was standard number 8 (being a good example for students), followed by 
standard number 9 (cooperating with others creatively in the school), and standard number 4 
(developing effective course outlines), respectively. However, standard number 1 (doing academic 
activities for professional development) was at a moderate level. 

1.2 Overall, behavior standards were at the  highest  level.  Further  study  in  each 
 standard showed that the work performance of the private school teachers in Pranakorn Sri 
Ayutthaya Province based on teacher professional standards regarding behavior standards was at 
the high to a highest levels. The standards  obtained the same highest mean were professional 
ethics, followed by ethics for service recipient and ethics for social performance. 

2. The results of the comparison of work performance based on teacher professional 
standards at private schools showed that: 

2.1 Work performance of the teachers who had different educational qualifications 
were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in the work performance 
standard. However, it was not different in the behavior standard. 

2.2 The work performance of the teachers who had different work experiences was 
different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect. 

2.3 The work performance of the teachers who had different educational service 
areas was different at a statistically significant level of 0.05 overall and in the behavior standard. 
Nevertheless, it was not different in the work performance standard. 
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ความสําคญัของปัญหา 
ครู ถือวา่เป็นผูมี้ความสาํคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการเรียนการสอน เพราะ ครู คือ ผูถ่้ายทอด

ความรู้ หรือเป็นผูน้าํประสบการณ์ทั้งมวลมาสู่นกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการพฒันาไปในทางท่ีพึง
ประสงค ์ ซ่ึงครูตอ้งใชว้ิธีการสอนแตกต่างกนัไป เพื่อให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
โดยครูตอ้งตระหนกัถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วยเหลือให้นกัเรียนเกิดการพฒันาในดา้น
ต่างๆ อยา่งเต็มความสามารถ และจะตอ้งประเมินผลการพฒันานกัเรียนเพื่อปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเกิดความกา้วหนา้และสามารถดาํรงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข ดงันั้น  ครูจึงควรไดรั้บ
การพฒันาคุณภาพทั้งในดา้นวิชาชีพ และวิชาการพฒันาตนเองให้เป็นคนทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์ 
ปรับเปล่ียนวิธีทาํงาน ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูจึงควรพฒันาอยา่งเร่งด่วน 

การกาํหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นบัเป็นความกา้วหนา้ของวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงข้ึน อนัจะเป็นผลต่อผูรั้บบริการ
ทางการศึกษาท่ีจะรับการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงจะทาํให้วิชาชีพและผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศกัด์ิศรีในสังคม  (สาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 19) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของผูป้ระกอบ
วิชาชีพ ท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลดีต่อผูรั้บบริการ อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ให้สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพให้สมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและไดรั้บการ
ยอมรับยกยอ่งจากสงัคม (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 20) 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีจําเป็นสําหรับสังคม ยิ่งการเปล่ียนแปลงทางประชากรการ
เปล่ียนแปลงทางวิทยาการ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ยิ่งมากยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ความ
จาํเป็นตอ้งมีครูเพื่อทาํหนา้ท่ีรับมือกบัการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ยิง่มากเท่านั้น อยา่งไรกดี็ ผูท่ี้เขา้สู่วงการ
วิชาชีพครูก็ตอ้งมีคุณลกัษณะบางอยา่ง  และเม่ือไดรั้บการฝึกฝนจนมีความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพ
แลว้ก็ต้องมีคุณลกัษณะเพิ่มเติมอีกหลายประการ ในกระบวนการดังกล่าวจึงมีความจาํเป็นตอ้ง
ส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพครูใหท้นักบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย (ธญัญรัตน์ ฟุ้ งศิลปะชยัพร, 2548) การพฒันาครูใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ  จึงมี
ความสําคญัอย่างยิ่ง  และกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาครูใหมี้คุณภาพสามารถเขา้สู่ครูมืออาชีพได ้นอกจากนั้นยงัมีกาํหนดจุดมุ่งหมาย ในการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ศกัยภาพสูงสุดในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน   มีวิสัยทศัน์
ท่ีกวา้งไกลในการแสวงหาเทคนิควิธีการ  ทกัษะ  กระบวนการ   
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มีคุณธรรม  จริยธรรม   พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีให้มีความกา้วหน้าทางวิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน
ทดัเทียมกบัสงัคมโลกต่อไป (พชัรินทร์  มีพฒัน์, 2545 : 4) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาครูในมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน และมาตรฐานดา้นการปฏิบติั
ตน ซ่ึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐานและการพฒันาวิชาชีพครูใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูงไดรั้บ
การยกยอ่งและมีเกียรติในสงัคม  มีมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงจะเป็นหลกัประกนัไดว้่า
ผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใหบ้ริการทางการศึกษาของครูต่อไป 
 
คาํสําคญั   
              มาตรฐานวชิาชีพครู 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกนัตามวฒิุการศึกษา   ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน     จงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1  ประชากร ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ท่ีปฏิบติัการสอน
ในปีการศึกษา  2551  จาํนวน  1,008  คน 
        1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีปฏิบติัการสอน 
ในปีการศึกษา 2551 โดยการใชสู้ตรคาํนวณของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane, 1973 : 125 อา้งถึงใน ยทุธ  
ไกยวรรณ์, 2545 : 107)  จาํนวน   286  คน  โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
ดว้ยวิธีการจบัสลาก 
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 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น  2 ตอน  คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 
เพศ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัชั้นท่ีสอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ตามกรอบของสํานักเลขาธิการคุรุสภา 2 ด้าน คือ   
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน และมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก  มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และ
นอ้ยท่ีสุด ของลิเคิร์ท (Likert  อา้งถึงใน  พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : 107 – 108) 
 3.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  การสร้างเคร่ืองมือ  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 3.1  ศึกษา  รวบรวมขอ้มูลรายละเอียดของเน้ือหาจากเอกสาร ตาํรา  และงานวิจยั ท่ี
เก่ียวขอ้ง  เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.2  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ กาํหนดประเด็นและขอบเขตของคาํถาม โดยคาํนึงถึง
วตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นหลกั แลว้นาํมาสร้างแบบสอบถาม 
 3.3  จดัทาํแบบสอบถามตามตวัแปรและขอบข่ายของเน้ือหา 
 3.4 นาํร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา  รูปแบบการใชภ้าษา  แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 3.5  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื่อขอคาํปรึกษาและ
คาํแนะนาํ  พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
  3.6 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ มาคาํนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ไดค่้าเท่ากบั 0.98 
 3.7 คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ≥ 0.5 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย เรียบร้อยแลว้ 
ไปทดลองใช ้(Try out)  กบัครูโรงเรียนเอกชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน  30  คน  เพื่อ
หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช(Cronbach,1990 :202 - 
204)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
 3.8 นาํแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  
คือ  ครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํนวน  286  คน  โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ถึงครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมือ
และขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูล 

 4.2 ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 4.3 ผูว้ิจัยประสานติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจากครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 4.4  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าคิดคะแนน และวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 5.  วิเคราะห์ขอ้มูล 

 5.1 ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยใชค่้าค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยใช ้สถิติค่าที (t-test Independent)  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ F – test  สาํหรับ
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 3 กลุ่ม  เม่ือพบความแตกต่าง เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test) 
 
ผลการวจัิย 
 1.  ครูผูส้อนมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ครูผูส้อน มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ  มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
  1.1  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
มาตรฐาน พบว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 8   ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 9  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่ง 
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สร้างสรรคแ์ละมาตรฐานท่ี  4  พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง ตามลาํดบั ยกเวน้ 
มาตรฐานท่ี 1  ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 1.2  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ครูผูส้อนมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  2  ด้าน คือ ด้านจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และด้าน
จรรยาบรรณต่อสงัคม   

2.   ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลปรากฏดงัน้ี 
 2.1 วุฒิการศึกษา  พบว่า  ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ปฏิบติังาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนมาตรฐานดา้น
การปฏิบติัตนไม่แตกต่างกนั 

2.2  ประสบการณ์การทาํงาน   พบวา่  ครูโรงเรียนเอกชน  ท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน 
แตกต่างกัน  มีการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชา ชีพครูของครูโรง เ รียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2.3 เขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่า  ครูโรงเรียนเอกชนท่ีปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
แตกต่างกัน  มีการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชา ชีพครูของครูโรง เ รียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยรวมและมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ส่วนมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัย  พบว่า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา  หมวด 4  มาตรา  22  
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือว่า
ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด    กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม 
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ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 13)  จึงทาํใหค้รู
เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิรูป
การเรียนรู้ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   บทบาทของครูจะเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เป็นผูก้ระตุน้ และสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ฉะนั้น ครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นครูมืออาชีพท่ีรอบรู้
ทั้งเน้ือหาวิชาการ และวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ และสงัคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขนักบัสงัคมโลกได ้(สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 
2543 : 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์  มีพฒัน์ (2545) ไดศึ้กษา  เก่ียวกบัสภาพการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า  มีการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมาก  
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของราตรี  กฤษวงศ ์ (2550)  ไดศึ้กษา  การปฏิบติังานของครูจา้งสอน
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก 

2.  การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั    พบวา่   
มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษา และการมุ่งคุณภาพ ทาํใหค้รูส่วนมาก ตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของความเป็น
ครู  ประพฤติตนอยูใ่นภายใตก้ฎกติกาของอาชีพ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และสูงส่งดว้ยคุณธรรม 
ตามท่ีสังคมคาดหวังมากข้ึน เน่ืองจากสถาบันต่าง ๆ ท่ีผลิตครูนั้ น ได้สั่งสอนอบรมตลอดจน
เสริมสร้างนิสัยความเป็นครูอยู่ในตวัของครูทุกคน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ
นกัเรียนและสังคม  ตลอดจนการปฏิบติัตนของครูในโรงเรียนจะมีผูบ้ริหารคอยกาํกบัดูแลทั้งในดา้น
พฤติกรรมและการพฒันาวิชาชีพ (สกุลรัตน์  จนัทรศร, 2545 : 63)  ดงันั้น ครูจึงเป็นบุคคลท่ีตอ้ง
กระทาํตน ใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีถูกตอ้งดีงามต่อศิษยแ์ละสังคม  เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต  ใน
ฐานะท่ีครูเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครู  จึงตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีซ่ึงครูตอ้งใหค้วามสาํคญัและถือว่าเป็นภารกิจหน่ึงในหนา้ท่ีของความเป็นครู (วิไล  จิระ
วชัชะนานนท,์ 2547 : 104) 

3.  การเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั  
พระนครศรีอยธุยา  จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 3.1 วุฒิการศึกษา  ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมและมาตรฐานดา้นการ 
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ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัญรัตน์  
ฟุ้ งศิลปะชยัพร (2548) ไดศึ้กษาการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
พบวา่  ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนั   
 3.2 ประสบการณ์การทาํงาน ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั  พบว่า ระยะเวลาในการ
ทาํงานหรือประสบการณ์ทาํงานจดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีบุคลากรในหน่วยงานจะปฏิบติังานไดส้ําเร็จ
ลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะยิ่งปฏิบติังานมากเท่าไร ประสบการณ์ในการทาํงานก็จะยิ่งมาก
ข้ึนไปดว้ย  ทาํใหส้ามารถนาํประสบการณ์มาช่วยในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี (วนัเพญ็  วิถี
ธรรม, 2549 : 113) 
 3.3 เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครูผูส้อนท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกัน มีการ 
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
การบริหารจดัการของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่เหมือนกนั  นโยบายการบริหารแตกต่างกนั ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของงบประมาณ  งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป ทาํใหค้รูผูส้อนไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ นวตักรรม  เทคนิคการจดัการเรียนการสอน 
รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดไ้ม่เท่ากนั เน่ืองจากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บางเขตบุคลากรมีจาํนวนไม่เพียงพอ (ราตรี กฤษวงศ,์ 2550 : 98 - 99)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เม่ือพิจารณาผลการวิจยัเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบรายขอ้ท่ีเป็นประเด็นท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 1. มาตรฐานดา้นการปฏิบติังานผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนไดเ้ขา้ร่วมการประชุม 
สมัมนาทางวิชาการ  เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยแีละสภาวะทางสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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2. มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน ควรมีกิจกรรมใหค้รูผูส้อนไดใ้ฝ่หาความรู้ และปรับปรุง พฒันาตนเอง     
    อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมใหค้รูผูส้อนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจระมดัระวงัรักษา  
    ผลประโยชน์ของสถานศึกษาสูงสุด 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของขา้ราชการครู  สงักดัสาํนกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

 2. ควรศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชน   ในจงัหวดั  
พระนครศรีอยธุยา   
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