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การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
WORK PERFORMANCE BASED ON TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS AT PRIVATE
SCHOOLS IN PRANAKORN SRI AYUTTHAYA PROVINCE
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์การ
ทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ครู ผูส้ อนโรงเรี ย นเอกชนจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา จํานวน 286 คน การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ มตัวอย่างแบบการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test
Independent) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ F – test สําหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3 กลุ่ม เมื่อพบ
ความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
1.1 มาตรฐานด้ า นการปฏิ บ ั ติ ง าน โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
มาตรฐาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบ
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อย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ งตามลําดับ ยกเว้น มาตรฐานที่ 1
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้า น พบว่ า ครู ผู ้ส อนมี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คื อ ด้า นจรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ รองลงมา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน 2 ด้า น คื อ ด้า นจรรยาบรรณต่ อ
ผูร้ ับบริ การ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
2. ผลการเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
2.1 วุฒิการศึกษา พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวม และ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้านการ
ปฏิบตั ิตนไม่แตกต่างกัน
2.2 ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ที่มีประสบการณ์การ
ทํา งานแตกต่ า งกัน มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ยนเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ที่ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชนจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
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-ratingscale 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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ความสํ าคัญของปัญหา
ครู ถือว่าเป็ นผูม้ ีความสําคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการเรี ยนการสอน เพราะ ครู คือ ผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้ หรื อเป็ นผูน้ าํ ประสบการณ์ท้ งั มวลมาสู่ นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาไปในทางที่พึง
ประสงค์ ซึ่ งครู ตอ้ งใช้วิธีการสอนแตกต่างกันไป เพื่อให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอน
โดยครู ตอ้ งตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วยเหลือให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ และจะต้องประเมินผลการพัฒนานักเรี ยนเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเกิดความก้าวหน้าและสามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุ ข ดังนั้น ครู จึงควรได้รับ
การพัฒนาคุ ณภาพทั้งในด้านวิชาชี พ และวิชาการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์
ปรับเปลี่ยนวิธีทาํ งาน ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของครู จึงควรพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
การกําหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็ นวิชาชีพควบคุม นับเป็ นความก้าวหน้าของวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึ้น อันจะเป็ นผลต่อผูร้ ับบริ การ
ทางการศึกษาที่จะรับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย ซึ่ งจะทําให้วิชาชีพและผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในสังคม (สํานักงาน
เลขาธิ การคุรุสภา, 2549 : 19) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ ที่ จะต้องประพฤติปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดผลดี ต่อผูร้ ั บบริ การ อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการ
ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชี พให้สมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู งและได้รับการ
ยอมรับยกย่องจากสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 20)
วิ ช าชี พ ครู เ ป็ นวิ ช าชี พ ที่ จ ํา เป็ นสํา หรั บ สั ง คม ยิ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางประชากรการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ยิ่งมากยิง่ รุ นแรงเท่าไหร่ ความ
จําเป็ นต้องมีครู เพื่อทําหน้าที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ยิง่ มากเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผูท้ ี่เข้าสู่ วงการ
วิชาชี พครู ก็ตอ้ งมีคุณลักษณะบางอย่าง และเมื่อได้รับการฝึ กฝนจนมีความรู ้ความชํานาญในวิชาชี พ
แล้ว ก็ต ้องมี คุณ ลัก ษณะเพิ่ม เติ มอี ก หลายประการ ในกระบวนการดัง กล่ า วจึ งมี ค วามจํา เป็ นต้อ ง
ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพครู ให้ทนั กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย (ธัญญรัตน์ ฟุ้ งศิลปะชัยพร, 2548) การพัฒนาครู ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง และกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาครู ให้มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ ครู มืออาชีพได้ นอกจากนั้นยังมีกาํ หนดจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศกั ยภาพสู งสุ ดในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลในการแสวงหาเทคนิควิธีการ ทักษะ กระบวนการ
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มีคุณธรรม จริ ยธรรม พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชี พ ที่มีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับสังคมโลกต่อไป (พัชริ นทร์ มีพฒั น์, 2545 : 4)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาครู ในมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิ
ตน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู งได้รับ
การยกย่องและมีเกียรติในสังคม มีมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะเป็ นหลักประกันได้ว่า
ผูเ้ รี ยนจะได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการให้บริ การทางการศึกษาของครู ต่อไป
คําสํ าคัญ
มาตรฐานวิชาชีพครู
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ยนเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ปฏิบตั ิการสอน
ในปี การศึกษา 2551 จํานวน 1,008 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ปฏิบตั ิการสอน
ในปี การศึกษา 2551 โดยการใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane, 1973 : 125 อ้างถึงใน ยุทธ
ไกยวรรณ์, 2545 : 107) จํานวน 286 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยวิธีการจับสลาก
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ระดับชั้นที่สอน ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ และเขต
พื้นที่การศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู
โรงเรี ย นเอกชน จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ตามกรอบของสํา นัก เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา 2 ด้า น คื อ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน ลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงลําดับจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 107 – 108)
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือ มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึ กษา รวบรวมข้อมูลรายละเอี ยดของเนื้ อหาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 กําหนดนิ ยามศัพท์เฉพาะ กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถาม โดยคํานึ งถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก แล้วนํามาสร้างแบบสอบถาม
3.3 จัดทําแบบสอบถามตามตัวแปรและขอบข่ายของเนื้อหา
3.4 นําร่ างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา รู ปแบบการใช้ภาษา แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.5 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อขอคําปรึ กษาและ
คําแนะนํา พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
3.6 นํา แบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ ย วชาญ มาคํา นวณหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง ได้ค่าเท่ากับ 0.98
3.7 คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ≥ 0.5 นํามาปรับปรุ งแก้ไขครั้งสุ ดท้าย เรี ยบร้อยแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู โรงเรี ยนเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน เพื่อ
หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาช(Cronbach,1990 :202 204) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3.8 นําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 286 คน โดยดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่ วมมือ
และขออนุญาตให้ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูล
4.2 ผู ว้ ิ จ ัย นํา แบบสอบถามไปเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
4.3 ผูว้ ิ จ ัย ประสานติ ด ตามขอรั บ แบบสอบถามคื น จากครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
4.4 ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้มาคิดคะแนน และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ศึ ก ษาการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยใช้ค่าค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้ สถิติค่าที (t-test Independent) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ F – test สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test)
ผลการวิจัย
1. ครู ผูส้ อนมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อน มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
1.1 มาตรฐานด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาราย
มาตรฐาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิ บตั ิ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่าง
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สร้างสรรค์และมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง ตามลําดับ ยกเว้น
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชี พครู อยู่เสมอ อยู่ในระดับปาน
กลาง
1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านจรรยาบรรณ
ต่ อ วิ ช าชี พ รองลงมา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน 2 ด้า น คื อ ด้า นจรรยาบรรณต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก าร และด้า น
จรรยาบรรณต่อสังคม
2. ผลการเปรี ยบเทียบ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลปรากฏดังนี้
2.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา พบว่ า ครู โ รงเรี ยนเอกชนที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ก าร
ปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้าน
การปฏิบตั ิตนไม่แตกต่างกัน
2.2 ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ที่มีประสบการณ์การทํางาน
แตกต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชนที่ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่การศึกษา
แตกต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประเด็นสําคัญที่ผวู ้ ิจยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
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ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 13) จึงทําให้ครู
เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป
การเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 บทบาทของครู จะเป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เป็ นผูก้ ระตุน้ และสร้างบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้และสามารถแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ฉะนั้น ครู ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็ นครู มืออาชีพที่รอบรู ้
ทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ และสังคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ (สมหวัง พิธิยานุวฒั น์,
2543 : 1) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ มีพฒั น์ (2545) ได้ศึกษา เกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิ บ ัติ ง านตามเกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมาก
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของราตรี กฤษวงศ์ (2550) ได้ศึกษา การปฏิบตั ิงานของครู จา้ งสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบว่า
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้เกิ ดการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา และการมุ่งคุณภาพ ทําให้ครู ส่วนมาก ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็ น
ครู ประพฤติตนอยูใ่ นภายใต้กฎกติกาของอาชีพ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และสู งส่ งด้วยคุณธรรม
ตามที่ สั ง คมคาดหวัง มากขึ้ น เนื่ อ งจากสถาบัน ต่ า ง ๆ ที่ ผ ลิ ต ครู น้ ัน ได้สั่ ง สอนอบรมตลอดจน
เสริ มสร้ างนิ สัยความเป็ นครู อยู่ในตัวของครู ทุกคน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
นักเรี ยนและสังคม ตลอดจนการปฏิบตั ิตนของครู ในโรงเรี ยนจะมีผบู ้ ริ หารคอยกํากับดูแลทั้งในด้าน
พฤติกรรมและการพัฒนาวิชาชี พ (สกุลรัตน์ จันทรศร, 2545 : 63) ดังนั้น ครู จึงเป็ นบุคคลที่ตอ้ ง
กระทําตน ให้เป็ นแบบอย่างที่ถูกต้องดีงามต่อศิษย์และสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต ใน
ฐานะที่ครู เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู จึ งต้องประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พและเป็ น
แบบอย่างที่ดีซ่ ึงครู ตอ้ งให้ความสําคัญและถือว่าเป็ นภารกิจหนึ่งในหน้าที่ของความเป็ นครู (วิไล จิระ
วัชชะนานนท์, 2547 : 104)
3. การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 วุฒิการศึกษา ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและมาตรฐานด้านการ
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ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญญรัตน์
ฟุ้ งศิลปะชัยพร (2548) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมแตกต่างกัน
3.2 ประสบการณ์การทํางาน ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า ระยะเวลาในการ
ทํางานหรื อประสบการณ์ทาํ งานจัดเป็ นปั จจัยสําคัญที่บุคลากรในหน่ วยงานจะปฏิบตั ิงานได้สําเร็ จ
ลุล่วงไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ เพราะยิง่ ปฏิบตั ิงานมากเท่าไร ประสบการณ์ในการทํางานก็จะยิง่ มาก
ขึ้นไปด้วย ทําให้สามารถนําประสบการณ์มาช่วยในการทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี (วันเพ็ญ วิถี
ธรรม, 2549 : 113)
3.3 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ครู ผูส้ อนที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า งกัน มี ก าร
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
การบริ หารจัดการของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน นโยบายการบริ หารแตกต่างกัน ซึ่งเป็ น
ผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันในเรื่ องของงบประมาณ งานวิชาการ การบริ หารงานบุคคล และการ
บริ หารทัว่ ไป ทําให้ครู ผสู ้ อนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ นวัตกรรม เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากเขตพื้นที่การศึกษาได้ไม่เท่ากัน เนื่ องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บางเขตบุคลากรมีจาํ นวนไม่เพียงพอ (ราตรี กฤษวงศ์, 2550 : 98 - 99)
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เมื่อพิจารณาผลการวิจยั เป็ นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็ นประเด็นที่จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
1. มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ครู ผสู ้ อนได้เข้าร่ วมการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อน ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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2. มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน ควรมีกิจกรรมให้ครู ผสู ้ อนได้ใฝ่ หาความรู ้ และปรับปรุ ง พัฒนาตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาสูงสุ ด
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา
2. ควรศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนเอกชน ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
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