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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดโรงเรียน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้นจ านวน 
320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
ตามแบบของ Likert Scale จ านวน 60ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ  (F-test) 
  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. สภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่าสว่นใหญ่อยู่ในระดับมากยกเว้นมาตรฐาน
ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดโรงเรียนที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวมและรายมาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: สภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพครู  
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Abstract 
  This research aimed to study and compare the work performance based on professional standards 
for teachers at the schools in Yasothon Primary Educational Service Area 1 devided by the work 
experiences and the school sizes.  
  The samples used in this study were 320 teachers at the schools in Yasothon Primary 
Educational Service Area 1in the academic year of 2556 by stratified sampling (Stratified Random 
Sampling). The tool used to collect data was questionnaires that included 5 levels of the ordinal scales 
based on Likert scale, 60 items with the reliability at 0.82 and the statistics used in the data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, test the t - test (Independent Sample test) and the F-test: ANOVA 
(Analysis of Variance). 
  The results were as follows: 
  1. Overall of the work performance based on professional standards for teachers at the 
schools in Yasothon Primary Educational Service Area 1 was in the high level. When considered in the 
professional standards, the standards 2-5 were used the most, but the standard 1 was used in the 
moderate level. 
  2. The results of the comparisons on the work performance based on professional standards for 
teachers at the schools in Yasothon Primary Educational Service Area 1 divided by the work experiences 
and the school sizes indicated that the teachers who had different experiences and different schools 
‘sizes had different opinions on the work performance based on professional standards for teachers at 
the schools in Yasothon Primary Educational Service Area 1 in the overall and different professional 
standards statistically  significant at the .05 level. 

 
Keywords: The State of the Teacher Performance According to Traditionally Vocation Standard  
              Professional Standards Teacher Work  
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนา
คนไทยยุคใหม่ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป้าหมายของการ
ปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สอง (พ .ศ . 2552-2561)  
รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ 

เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
สาธารณะ มีระเบี ยบวินัยค านึ งถึ งประโยชน์ส่ วนร่วม 

ตลอดจนสามารถก้าวทันโลก เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552: 14) การศึกษาจึง
เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ และเป็นพื้นฐานที่จะช่วย
เสริมสร้างให้ประเทศ มีทั้งความสามารถในการร่วมมือ และ

แข่งขันกับนานาประเทศได้ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทย จึงต้องมี
การปฏิ รูปการศึ กษาให้ สอดคล้ องกั บสั งคมที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ระบุไว้ว่า คนไทยทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 

คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

อย่างมีศักดิ์ศรี  และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549: 51) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีมาตราที่เกี่ยวข้อง
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กับการพัฒนาคุณภาพของคน ดังเช่น มาตรา 6  มาตรา 22 

และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
2553: 5-15)   
 การที่จะพัฒนาให้ผู้ เรียนทุกคนมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงต้อง
อาศัยหลายปัจจัย ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่จะท าให้
นักเรียนมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังที่ สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์ (2543: 1) ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฉะนั้น ครูใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูมืออาชีพที่รอบรู้ทั้ งเนื้อหา
วิชาการ และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ เรียนมี
คุณภาพ และสังคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสังคม
โลกได้ ครูจึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เป็น
หัวใจส าคัญทีจ่ะท าให้การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ส บ ผ ล ส า เร็ จ ต า ม เจ ต น า ร ม ณ์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2542 การ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่
จะพัฒนาครูให้มีคุณภาพคุรุสภาซึ่ งเป็นองค์กรทาง
การศึกษา  เป็นสภาของครู  มีอ านาจหน้าที่ ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ได้พยายามยกระดับและปรับปรุงมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพครู โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพไว้ รวม 12 มาตรฐาน ซึ่งกล่าวกันว่า ครูที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามทีคุ่รุสภาก าหนดไว้จะเป็นครูมืออาชีพ 

เป็นครูที่มคีุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา (ส านักเลขาธิการคุรุ
สภา 2549: ค าน า) 
 จากความส าคัญของครูที่กล่าวข้างต้นแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการให้การศึกษานั้น จะปราศจากบุคคลที่
เป็นครูไม่ได้ ดังนั้นคุรุสภาในฐานะองค์กรส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น
เมื่อปี พ .ศ. 2533 ต่อมาปี พ .ศ. 2544 คุรุสภาได้มีการ
เพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 12 ข้อ และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2544 เพื่อประกันคุณภาพการ
ท างาน และการประกอบอาชีพครู การประกอบวิชาชีพ
ควบคุมโดยต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น เนื่องจาก
เป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญตัิ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 
และข้อบั งคับคุ รุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 จึงได้ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นเพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
และมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพครูให้สมกับเป็น
วิชาชีพช้ันสูง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ได้เห็นความส าคัญแต่ยังขาดการศึกษา วิจัย
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญต่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพบรรลุตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้และมีความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ข้อค้นพบที่ได้
เป็นแนวทางในด้านการก าหนดนโยบายการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของข้าราชการครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพครู เป็น
มาตรฐานกลางในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู เมื่อครู มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วจะช่วยพัฒนาวิชาชีพครู
ให้มีความมั่นคง มีเกียรติ  มีศักดิศรีเป็นที่ยอมรับและ
ศรัทธาของสังคมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวิชาชีพครู
รวมทั้งยังเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรับการ
ประเมินจากทั้งภายในและภายนอกส่งผลต่อการรับรอง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและ ขนาดโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยมุ่งศึกษาสภาพ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ 
ดังนี ้
 ป ระชาก รที่ ใ ช้ ใน การวิ จั ย ค รั้ งนี้  ได้ แ ก่ 
ข้าราชการครู ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2556 
รวมทั้งสิ้น 1,843 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ
ครู ในโรงเรียน สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้นจ านวน  320 คน   
โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด 
2553: 43)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Checklist) โดยกา
เครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert Scale (บุญชม 
 ศรีสะอาด 2553: 121) ประกอบด้วย 12 มาตรฐาน 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัย
ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึ ก ษ าแ น วคิ ด  ท ฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ ก าร
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 ของ
คุรุสภา ข้อมูลจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นในการ
สร้างแบบสอบถาม     
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
 3. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหา 
              4. สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างเนื้อหา 
โดยพิ จารณ าจากตั วแปรที่ ศึกษา นิ ยามศัพท์และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้องที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้ งแต่ .50 ถึง 1.00 ถือว่า
ข้อความนั้นใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี 2551: 220) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 
 7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากนั้นน าแบบสอบไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
 8. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ทั้งฉบับโดยใช้การหาค่า สัมประสิทธ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ของ Cronbach (Cronbach 
1970 : 161, อ้างถึงใน  บุญชม ศรีสะอาด 2553: 99) และ
ก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ีผ่านเกณฑ์อยู่ที่ระดับ 0.80 ขึ้นไป 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.82  
 9. ตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกต้องของ
แบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาด าเนินการจัดกระท าข้อมูล ดังนี้
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 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่รับคืนมา  
 2. ตรวจสอบและให้คะแนนในแบบสอบถาม 
ตามน้ าหนักคะแนนดังนี้ ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มี
สภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู 
มากท่ีสุด, ระดับ 4 หมายถึง มาก, ระดับ 3 หมายถึง ปาน
กลาง, ระดับ 2 หมายถึง น้อย และระดับ 1 หมายถึง น้อย
ที่สุด 
 3. บันทึ กคะแนนตามรหั สที่ ก าหนด ไว้ 
ส าหรับแบบสอบถามที่ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) ผู้ วิ จั ยก าหนดน้ าหนั กคะแนน เพื่ อ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี ้(บุญชม  
ศรีสะอาด 2553: 121) 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู                  ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างานโดย
ใช้การทดสอบ (t-test) (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 137) 
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียน จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยใช้สถิติ F-test: ANOVA (Analysis 
of Variance) และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe' 
(บุญชม ศรีสะอาด 2553: 143) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
  1.1  การหาค่าความเที่ยงตรงจากเนื้อหา 
ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
  1.2 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้การหาค่าแอลฟ่า (Alpha 
- Coeffecient) ตามวิธีของ Cronbach   
 2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
      2.1 ร้อยละ (Percentage)   
  2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
  2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่ างสองกลุ่มที่ท าการทดลองโดยใช้สูตร  t–test
  3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวใช้ค่า F-test: ANOVA (Analysis of Variance) 
และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe'  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นรายมาตรฐาน 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
มาตรฐานพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากยกเว้นมาตรฐาน
ที่ 1 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่
ผู้เรียน มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมาตรฐานที่ 1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการควบคุม
คุณภาพของครู ท าให้ครูต้องพัฒนาตนเองในเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนตลอดเวลา ในขณะเดียวกันกระแส
แห่งการปฏิรูปการศึกษาท าให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่ง
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 
 ครูจึงให้ความส าคัญและความตระหนักปฏิบัติ
ต่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของกรมวิชาการ ที่เน้นให้ครูปฏิบัติการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับชีวิตจริง  ของ
ผู้เรียน การให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เกิดการ
เรียนรู้หรือสร้างความรู้ใหม่จากการปฏิบัติของตนเอง การ
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เรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนมีความสุข ครู
มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิถีชีวิตที่ดีงาม ท าให้ครูต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และโดยเฉพาะ
สังคมให้ความไว้วางใจและให้ความคาดหวังว่า ครูที่ดีต้อง
เป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้ในทุกเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสถาว์ กาขันธ์ (2548: 62-68) ได้ศึกษาการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูผู้สอนมาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอในภาพรวมพบว่า
ครูผู้สอนปฏิบัติได้ ในระดับปานกลาง มาตรฐานที่  2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
              ในภาพรวมพบว่าครูผู้สอนปฏิบัติได้ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร นาคสง (2550: 94 
– 96) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพังงา ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนตะกั่วป่า 
“เสนานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นใน มาตรฐาน
ที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มณฑกานต์  สุนันท์ (2551 : 80–83) ได้ศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 2 .
 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.30) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า ทุกมาตรฐานมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสถานศึกษาและชุมชน 
ทั้งยังตระหนักถึงความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน ยอมรับในความสามารถของบุคคลใน
หน่วยงาน จึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
กั บ เพื่ อ น ร่ วม งาน ด้ วยค วาม เต็ ม ใจ  ส่ งผ ล ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันครูที่มีประสบการณ์มาก มี
ประสบการณ์ในการสอนมานานมีทักษะประสบการณ์ใน
การสอน ประกอบกับได้เข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษามากกว่าครูที่ มีประสบการณ์ น้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร  นาคสง (2550: 94–96) 
ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพังงา 
 ผลการวิจัยพบว่า  การปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานของครู แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มณ ฑกานต์   สุนันท์  (2551: 80 -83) ได้ศึ กษาการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่าการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ  (P<.05)  โดยครูที่ มี
ประสบการณ์มาก (10 ปีขึ้นไป) จะมีการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มากกว่าครูที่มีประสบการณ์
น้อย (ต่ ากว่า 10 ปี) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ นิภา  
นาคสิงห์ (2554: 85–86) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาที่  4   สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 
ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 15 ปี และครูที่มี
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติ



428 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพและข้อมูล
ทั่วไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ด้านประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างาน 10 ปี ขึ้นไปด้านวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบ
ปริญญาโทขึ้นไป และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมาจาก
โรงเรียนขนาดกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
 1. สภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของครู  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากยกเว้นมาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน และขนาดโรงเรยีน 
พบว่า ครูที่ มีประสบการณ์ ในการท างานและขนาด
โรงเรียนที่ต่ างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พบว่า มาตรฐานที่  1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ครูได้
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู โดยการจัดอบรม 
สัมมนา และแสวงหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาวิชาชีพครูให้มากยิ่งขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู พบว่า มาตรฐานที่  2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดรองลงมาจากมาตรฐานท่ี 1 ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องควรมีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนที่จะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนและสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพของครู 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของครูโดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมครูต้นแบบในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู         
      
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. เกริกไกร  แก้วล้วน ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุก
ท่าน คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม อาจารย์ ดร.ชวนคิด มะ
เสนะ นางสุรีพร แพไธสง ครูวิทยฐานะครูช านาญพิเศษ 
นายสมจิต  ขันธุปัทม์ ครู วิทยาฐานะครูช านาญพิเศษ ที่
ให้ความกรุณาเอื้ออ านวยในการจัดท า  และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ครั้งนี้ รวมทั้งครอบครัว และบุคลากรของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ทุกคน ที่คอยให้
ก าลังใจสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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