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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดับ ปั จ จัย ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง การใช้อ านาจของผู ้บ ริ หาร การรั บ รู ้
ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู 2) ระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 4) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 310 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพเครื่ องมือมีค่าความเชื่อมัน่ ของปัจจัย 5 ปัจจัยอยูร่ ะหว่าง 0.806 - 0. 981 ส่ วนการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 4) ปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.30 โดยปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์มากที่สุด คือ การรับรู ้ในความสามารถของ
ตนเอง รองลงมา คือ แรงจูงใจในการทางานของครู ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
และเจตคติ ต่ อ อาชี พ ครู อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทาง .05 สามารถเขี ย น เป็ นสมการพยากรณ์ ใ นรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน Z' y = -.221X1
+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพครู
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Abstract
The purposes of this research were to study; 1) levels of factors in terms of transformational leadership, authority usage of
administrators, self-efficacy, teachers’ attitude towards teaching profession, and teacher's work motivation; 2) levels of teacher performance
according to teacher professional standard; 3) relationship between five factors and teacher performance according to teacher professional
standard; and 4) factors affecting teacher performance according to teacher professional standard in schools under the office of
Chachoengsao primary educational service area 2. The samples were 310 teachers under the office of Chachoengsao primary educa tional
service area 2 in the academic year 2019. The research instrument was questionnaires using rating scale. In terms of the tool quality, it
showed the reliability of five factors was between 0.806-0.981, and the reliability of teacher performance according to teacher professional
standard was at 0.973. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the Pearson Product-Moment
Correlation, and Multiple Regression Analysis.
The research results showed as follows: 1) the level of the five factors overall was at a high level. 2) the level of the tea cher
performance according to teacher professional standard overall was at a high level. 3) the five factors had a positive relation with the teacher
performance according to teacher professional standard with the statistical significance of .01, and 4) the five factors affe cted the teacher
performance according to teacher professional standard in schools under the office of Chachoengsao primary educational servic e area 2. All
five factors had 64.30% predictive power with the most predictive power being self-efficacy, followed by teacher's work motivation,
transformational leadership, and authority usage of administrators with the statistical significance of 0.1, and teachers’ at titude towards
teaching profession with the statistical significance of 0.5. The predictive equation could be written in form of standard scores as
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5
Keywords : Factors Affecting, Teacher Performance According to Professional Standard, Teacher Professional Standard

บทนา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการที่ ช่วยในการพัฒนาคนไทยให้มีความเจริ ญงอกงามทั้งด้านความรู ้ สติ ปัญญา มี คุณธรรม
สามารถทางานโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมีความสุ ข และมาตรา 53 ได้ระบุ ให้มีองค์กรวิชาชี พครู ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และผูบ้ ริ หารการศึ กษา
มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผูบ้ ริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติง านของครู ใ นการจัดการศึ ก ษาให้กับผูเ้ รี ย นมี มาตรฐาน
มีประสิ ทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [1]
สถานศึ กษาเป็ นหน่ วยงานที่ สาคัญที่ สุด ผลการศึ กษาขึ้นอยู่กับการปฏิ บตั ิ งานของสถานศึ กษา แต่การที่ สถานศึ กษา
จะดาเนิ นการจัดการศึ กษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ ต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน
ผูป้ กครองนักเรี ยน ซึ่งปั จจัยที่สาคัญที่สุด คือ ครู ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในการทาให้การจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพได้ [2] ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการ
อบรมสัง่ สอนศิษย์ให้มีความรู ้ความสามารถ ซึ่ งเป็ นงานหลักของผูเ้ ป็ นครู [3] ครู มีบทบาทสาคัญมากทางการศึกษา เพราะหน้าที่
ของครู คือการอบรม สั่งสอนศิษย์ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสติปัญญา ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป [4]
โดยครู มีบทบาทและหน้าที่ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันครู
ก็ตอ้ งพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมควบคู่กัน ไปตลอดเวลา [5] คุ รุสภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับคุ รุ ส ภา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ในส่ วนของวิชาชี พครู เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง และทิ ศทางการศึ กษาของชาติ โดยออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กาหนดให้มาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์
วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบตั ิตน [6]
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู เป็ นข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุณลักษณะหรื อการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
งานซึ่ ง ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษาต้องปฏิ บัติต าม เพื่อให้เกิ ดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ หรื อ การจัด
การศึ กษา รวมทั้งต้องฝึ กฝนให้มีทกั ษะหรื อความชานาญสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดความชานาญในการประกอบอาชีพตาม
ระดับคุณภาพมาตรฐาน การปฏิบตั ิงานกาหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพครู จะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
ครู มี 3 ประการ ได้แก่ การปฏิ บตั ิหน้าที่ครู การจัดการเรี ยนรู ้ และความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน เพื่อให้การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อครู ผูเ้ รี ยน และประเทศชาติ [6] ได้มีผศู ้ ึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลายท่าน
พบว่า มีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู เช่น ผลการวิจยั ของอุรุชา หอณรงค์ศิริ [7] พบว่า การใช้
อานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านอานาจจากการได้รับหรื อการเป็ นเจ้าของข้อมูล อานาจจากการบังคับขู่เข็ญ อานาจจากการ
เชื่อมโยง อานาจการให้รางวัล อานาจจากความ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู และพบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในสถานศึกษา ด้านที่มี
อานาจพยากรณ์ได้แก่ การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญาและการคานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุ คคล [8] และตัวแปรแรงจู งใจในการปฏิ บัติงาน และตัวแปรเจตคติ ต่อวิชาชี พครู เป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เขต 2
และเขต 3 [9] ซึ่ งสอดคล้องกับรจนารถ เจี ยมบรรจง [10] พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยด้านการพัฒนาตนเอง ปั จจัยด้านเจตคติต่อวิชาชี พครู ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พทางการศึ กษาของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 62.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ 2561 เกี่ยวกับการบริ หารงานด้านคุณภาพการศึกษา ของสานักงาน เขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่าระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยรวม 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ย
ปี การศึกษา 2559 ร้อยละ 40.23 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.33 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว ปี การศึกษา 2560 ต่ากว่า
ปี การศึกษา 2559 ร้อยละ 2.90 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากผลการประเมินเมื่อเทียบกับปี การศึกษา 2559 ลดลง 3 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ คือ คณิ ตศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 23.91 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 20.15 ซึ่ งลดลงร้อยละ 3.76
วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 32.39 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 29.84 ลดลงร้อยละ 2.55 และภาษาอังกฤษ
ปี การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 27.04 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 26.57 ซึ่ งลดลงร้อยละ 0.47 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) โดยผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิ งเทรา เขต 2 ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ของสานักงาน เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 มิติที่ 1 ด้านการศึกษา (Education) และมิติที่ 3 มิติดา้ นบุคลากรที่เป็ นเลิศ (Personal Excellence) ประกอบด้วย 1) พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในตาแหน่งอย่างมืออาชีพ 2) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมัน่ ใน
การพัฒนาตนเอง เป็ นกาลังสาคัญในการยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ 3) พัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษามีศกั ยภาพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู ้ [11]
จากการศึ ก ษารายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ( Self – Assessment Report : SAR) ปี การศึ ก ษา 2561
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถสรุ ปได้วา่ ครู ควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยน ได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย [12] ควรมีการส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ ยวชาญ กาหนด
แผนพัฒนาครู อย่างชัดเจน [13] ควรส่ งเสริ มครู ให้มีการผลิตสื่ อและสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยน การสอน และโรงเรี ยน
บ้านธรรมรัตน์ใน [14] ได้เสนอจุดควรพัฒนา คือ ครู ควรผลิตสื่ อและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ครู ควรจัดทา
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วิจยั ในชั้นเรี ยน จากปั ญหาส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยนในสถานศึ กษาโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ตามที่สานักงานเลขาธิ การคุรุสภาได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้ ซึ่งสถานศึกษาต้องใช้เป็ นแนวทางในพัฒนา
ครู ให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของการจัดการศึกษาและครู ตอ้ งใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งต้องฝึ กฝนพัฒนา
ตนเองให้มีทกั ษะ หรื อความชานาญสูงขึ้น ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผลการศึกษาเรื่ องนี้เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาผูบ้ ริ หารและการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพในการบริ หารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง เจตคติ
ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
2. เพื่ อ ศึ กษาระดับการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พ ครู ของครู ในโรงเรี ย น สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถ
ของตนเอง เจตคติต่ออาชี พครู และแรงจูงใจในการทางานของครู กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
4. เพื่อศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่อ
อาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2
ปี การศึกษา 2562 จานวน 149 โรงเรี ยน จานวนครู 1,515 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็ นโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 310 คนได้มาโดย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน [15] จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรี ยนเป็ นหน่ วยของการสุ่ ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนขนาดเล็ก
จานวน 30 โรงเรี ยน ขนาดกลาง จานวน 41 โรงเรี ยน และขนาดใหญ่ จานวน 4 โรงเรี ยน จากนั้นเลือกตัวอย่างครู ตามสัดส่ วนของ
ประชากรแต่ละชั้นโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
3. การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับแก้
แบบสอบถามตามคาแนะนา และนาแบบสอบถามไปใช้กบั ครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 เพื่อตรวจสอบหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ ของปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัย ระหว่าง 0.806 - 0. 981 ส่ วนการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.973
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การ ดัง นี้ 1) ผู ้วิ จัย ขอหนัง สื อ จาก บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปเสนอต่อเพื่อขอความอนุ เคราะห์จากผูอ้ านวยการสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตให้ครู ในสถานศึกษาเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม
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2) ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ส่ งที่ ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามคืนมา คิดเป็ น 17.74% เนื่ องจากระหว่าง
การเก็บข้อมูลมีการแพร่ ระบาด ของเชื้ อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) และ
ส่ง QR-Code ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยังผูอ้ านวยการสถานศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งครู ในสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ให้ขอ้ มูลในแบบสอบถามออนไลน์ พร้ อมแจ้งวันในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ ภายใน 5-7 วัน ผูว้ ิจัยได้รับแบบสอบ
ถามคืนมา คิดเป็ น 82.26% และ 3) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5. การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาระดับของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง
เจตคติต่ออาชีพครู แรงจูงใจในการทางานของครู พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ เจตคติต่ออาชีพครู การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการทางานของครู และภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุ ดท้าย ได้แก่ การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากครู พิจารณาว่า ปั จจัยทั้ง 5
ปั จจัย เป็ นองค์ประกอบที่ ส่งเสริ มสนับสนุ นให้การปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานวิชาชี พครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ
อีกทั้งยังเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของสังคม แพงแสง
ไพศาล [16] ที่พบว่า ปั จจัยที่คาดว่าส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ระดับเจตคติต่ออาชีพครู พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ นลาดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากครู พิจารณา
ว่า อาชีพครู เป็ นอาชีพที่มีเกียรติควรค่าแก่การยกย่อง และเห็นว่าอาชีพครู มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความภาคภูมิใจ
ศรั ทธาในอาชี พครู และมี เจตคติที่ดี ต่อวิชาชี พครู ผลการศึ กษานี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรจนารถ เจี ยมบรรจง [10] ที่ พบว่า
ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.2 ระดับการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร ผลการวิจยั พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ทั้งนี้
เนื่ องจากครู พิจารณาว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ครู ปฏิบตั ิตาม มีวิธีการในการแจ้งข้อมูล เผยแพร่ ข่าวสารให้ครู รับรู ้อย่างทัว่ ถึง มีการนาหลักการใช้อานาจ
ของผูบ้ ริ หารมาใช้ในการบริ หารงานในระดับมาก เพื่อประสิ ทธิ ภาพของสถานศึกษา ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุรุชา หอณรงค์ศิริ [7] ที่พบว่า การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดโรงเรี ยนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึ กษาระดับการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว่า การปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานวิช าชี พ ครู ข องครู มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ครู และด้านความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน ส่วนด้าน
ที่ มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับสุ ดท้าย ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจากครู พิจารณาว่า การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เป็ นข้อปฏิบตั ิสาหรับครู ในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งครู อาจพิจารณาว่าการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็ นบทบาทหน้าที่
ของครู ผสู ้ อน สอดคล้องกับรจนารถ เจี ยมบรรจง [10] ที่ พบว่า การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษาของครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั ิมากโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ครู มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เป็ นลาดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ครู เป็ นภารกิ จอันสาคัญที่ ครู จะต้องปฏิ บตั ิด้วยความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยจิ ตวิญญาณความเป็ นครู
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มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เอาใจใส่ผเู ้ รี ยน เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ครู ที่ดี สอดคล้องกับงานวิจยั
ของอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล [17] ที่พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ของครู ในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.2 จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เป็ นลาดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ เนื่ องจาก ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พิจารณาว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานวิชาชี พครู เป็ นสิ่ งที่ดี ซึ่ งครู มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดกิ จกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของขวัญชัย ปั จจัยตา [18] ที่พบว่า การตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก
3. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถ
ของตนเอง เจตคติต่ออาชี พครู และแรงจูงใจในการทางานของครู กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
y
X1
1.000
X2
.835**
1.000
X3
.358**
.458**
1.000
X4
.316**
.295**
.558**
1.000
X5
.347**
.404**
.516**
.393**
1.000
Y
.262**
.401**
.764**
.493**
.569**
1.000
จากตารางที่ 1 พบว่า การรั บรู ้ ในความสามารถของตนเองมี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับการปฏิ บัติ ง าน
ตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิ งเทรา เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย
กับการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ (rx1y=.262)
ซึ่ งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สายไหม ดาบทอง
[19] ที่ได้ศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิ บตั ิงานของครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ในระดับต่ า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
3.2 การรั บรู ้ ในความสามารถของตนเองมี ความสัมพันธ์กับการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ใ น
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 โดยมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ (rx3y=.764) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ รจนารถ เจี ยมบรรจง [10] ที่ ได้ศึกษาพบว่า ปั จจัยระดับบุคคลด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับการปฏิ บตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู
ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1)
การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร (X2)
การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง (X3)
เจตคติต่ออาชีพครู (X4)
แรงจูงใจในการทางานของครู (X5)
R = .802 , R2 =.643 , adjusted R2 = .637, S.E.b = .30169

การปฏิ บัติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู
b
S.E.b.
β
t
Sig
.946
.181
5.214
.000
-.136
.039
-.221
-3.484**
.001
.133
.045
.199
2.997**
.003
.531
.043
.585
12.422**
.000
.093
.045
.088
2.072*
.039
.193
.035
.229
5.537**
.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่า ปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ใน
ความสามารถของตนเอง เจตคติ ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ซึ่ งมีอานาจพยากรณ์การปฏิ บตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชี พครู ได้ร้อยละ 64.30 โดยปั จจัยที่ มีอานาจพยากรณ์มากที่สุดคือ การรับรู ้ในความสามารถของต นเอง รองลงมา
แรงจูงใจในการทางานของครู ภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 และเจตคติตอ่
อาชีพครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y' = .946+ -.136X1+.133X2 +.531X3+.093 X4+.193 X5
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
1. ปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากครู พิจารณาว่า
การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการพัฒนาการ
ทางานของครู ผูบ้ ริ หารจะแสดงพฤติกรรมกระตุน้ ให้ครู มีการยอมรับในตัวผูบ้ ริ หาร รวมทั้งกระตุน้ ให้ครู เห็นความสาคัญในการมี
ส่ วนร่ วมทางาน และเห็นความสาคัญในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งหากผูบ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมมากเกินไป ทาให้ครู ขาด
ความมั่น ใจ ในการท างาน ดัง ที่ สุ ริ น ทร์ ผุด ผ่อ ง และอัญ ชนา พานิ ช [20] กล่ า วว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นตัวแปรที่ สาคั ญ
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การใช้ภาวะผูน้ าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั ิงาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบตั ิงาน มีความกระตือรื อร้น และยอมอุทิศตน
เพื่อความสาเร็ จของงาน อีกทั้งอาจเป็ นไปได้วา่ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เป็ นคนรุ่ นใหม่ ที่สามารถนาตนเองในการทางานให้สาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจากการพิจารณาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.52 สอดคล้องกับกานต์พิชชา เก่งการช่าง [21] ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่มีอายุอยูใ่ นช่วงนี้
จะให้ความสาคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัดตามคาสั่ง มักไม่ตอ้ งการคาแนะนาว่าควร
หรื อไม่ควรทาอะไร แต่ให้ความสนใจ กับผลสาเร็ จของงานมากกว่าวิธีการทางาน ผูบ้ ริ หารควรแนะแนวทางการปฏิบตั ิมากกว่า
มุ่งเน้นวิธีการทางาน หรื อการบอกผูป้ ฏิบตั ิงานว่าจะต้องทาอะไร ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมองเห็นบทบาทของตนเอง เข้าใจว่าตนเองต้อง
ปฏิบตั ิอย่างไร ผูบ้ งั คับบัญชาต้องติดตามการทางานห่างๆ โดยให้อานาจและความอิสระในการบริ หารจัดการพอสมควร สอดคล้อง
กับแนวคิดของดันแฮม และคลาเฟ็ น [22] ภาวะผูน้ า ของผูบ้ ริ หารมีความสาคัญส่ งผลต่อการยอมรับ ความเชื่ อถือ และศรัทธา
ถ้าผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าที่ เหมาะสม งานของหน่ วยงาน ก็จะสามารถดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าไม่
เหมาะสม ย่อมส่ งผลให้หน่วยงานขาดประสิ ทธิ ภาพ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาขาดความเชื่ อถือ ความศรัทธาต่อผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับ
แนวคิดของแมคเกรเกอร์ [23] ตามทฤษฎี Y ที่เชื่อว่าบุคคล มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ ไม่ควรถูกบังคับหรื อควบคุม
มากเกินไป และแนวคิดของวิลเลี่ยม จี อูชิ [24] ที่กล่าวว่า องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็ นอิสระ
และมีความต้องการ หน้าที่ของผูบ้ ริ หารจึงต้องปรับเป้ าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบุคคลในองค์การ โดยการ
ให้ความไว้วางใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา และการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การใช้อานาจของผูบ้ ริ ห าร ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิ บัติง านตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่ องจาก ครู พิจารณาว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มี การลงโทษครู ที่ทาผิดด้วยการภาคทัณฑ์ ตัดเงิ นเดื อน ลดขั้นเงิ นเดื อน ซึ่ งผูบ้ ริ หารมี การใช้อานาจในการบริ หารเพื่อนาไปสู่
ผลสาเร็ จของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ [25] กล่าวว่า อานาจที่เกิดขึ้นในองค์การสามารถเป็ นเครื่ องบ่งชี้
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพขององค์การได้ บุคคลที่จะทางานได้ท้ งั หมดขององค์การให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ แต่ตอ้ งบริ หารงาน
เพื่อให้คนอื่นๆ ทางานเพื่อองค์การ ผูบ้ ริ หาร จึงจาเป็ นจะต้องมีการใช้อานาจ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนิ ลุบล จันทร์นิยม [26]
พบว่า การใช้อานาจในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยร่ วมกันทานายได้ร้อยละ 63.70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า ตนเองมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ทางานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็ จ ตามวัต ถุประสงค์โ ดยใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็ม ที่ สอดคล้อ งกับแนวคิ ด ของกรี น เบิ ร์ก [27] กล่ า วว่า การรั บรู ้
ความสามารถของตนเองทาให้เชื่ อว่าบุ คคลที่ รับรู ้ ความสามารถของตนเองที่ จะปฏิ บตั ิ งานได้ประสบความสาเร็ จในงานนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของศศิวรรณ อินทรวงศ์ [28] กล่าวว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเอง คือการที่บุคลากรรับรู ้และเชื่ อใน
ความสามารถของตนเองว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รจนารถ
เจียมบรรจง [10] พบว่า ปั จจัยระดับบุคคลด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก สามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 62.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติต่ออาชีพครู ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจาก ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พิจารณาว่า ครู ปฏิ บตั ิ งานสอนด้วยความตั้งใจ มี ความภูมิใจ มี ความรั กในอาชี พครู
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สอดคล้องกับแนวคิดของสุ ดคนึง ปกปิ ด [9] กล่าวว่า ครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีใจรักในงานสอน ปฏิบตั ิการสอนอย่าง
ตั้งใจ และแนวคิดของมณเฑียร ต้อยมาเมือง [29] กล่าวว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู จะต้องมี ศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเท อบรมสั่งสอน
ชี้ แนะแนวทางเพื่อให้ลูกศิษย์เป็ นคนดี มีความรู ้ สามารถดารงชี วิตในสังคมอย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับงานวิจยั ของรจนารถ
เจียมบรรจง [10] ได้ศึกษา พบว่า ปั จจัยระดับบุคคลของครู ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. แรงจู ง ใจในการท างานของครู ส่ ง ผลทางบวกต่ อ การปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู ใ นโรงเรี ย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก ครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพยายามในการทางานให้ประผลสาเร็ จ ทางานด้วยความเต็มใจ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการทางาน จึงทาให้การทางานประสบความสาเร็ จ สอดคล้องกับแนวคิดของอารี ย ์ หม่องศิริ [30] กล่าวว่า
แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบตั ิงานในองค์การ สามารถส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จ หากบุคคลมีกาลังใจ มีแรงจูงใจใน
การทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสังคม แพงแสงไพศาล [16] พบว่า ปั จจัยที่ร่วมกันส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของข้าราชการครู คือ การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง (X1) ความมัน่ คงในการทางาน (X2) เจตคติต่อวิชาชีพครู (X4)
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (X3) สามารถพยากรณ์ค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถร่ วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 74.60

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึ กษาพบว่า การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร มี ค่าเฉลี่ ยเป็ นลาดับสุ ดท้าย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมี การน า
หลักการใช้อานาจมาใช้ในการบริ หารงาน อย่างมีศิลป์ และนุ่ มนวล โดยอาจให้ครู มีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบียบการทางาน
กติ กาต่างๆ รวมทั้งเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นสาคัญและนาไปสู่
ผลสาเร็ จของสถานศึกษา
1.2 จากการศึกษา การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่า ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับสุ ดท้าย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมีการส่ งเสริ มและ
พัฒนาความรู ้ดา้ นการทาวิจยั และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เช่น การอบรมให้ความรู ้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านวิจยั ด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอน จัดหาหนังสื อ ตารา ด้านการวิจยั ด้านการสร้างและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนไว้ให้ครู ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จัดให้มีการประกวดผลงานวิจยั สื่ อการเรี ยนการสอนของครู โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็ นผูป้ ระเมิน พร้อมทั้งมีรางวัล
เป็ นกาลังใจให้กบั ครู ที่มีผลงานดีเด่น
1.3 จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาให้ความสาคัญในการส่งเสริ มให้ครู มองปั ญหาต่างๆ ว่าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถ กระตุน้
การวิเคราะห์ปัญหาหลายแง่มุม กระตุน้ ให้ครู เห็ นความสาคัญของการมีส่วนร่ วม และเห็ นว่าตนมี คุณค่ามี ความสาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ผูบ้ ริ หารคอยเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาและส่ งเสริ ม สนับสนุนครู ให้พฒั นาตนเอง ซึ่ งจะทาให้
การบริ หารจัดการของสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.4 จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอาศัยการ
ใช้อานาจการให้รางวัล มีการยกย่องชมเชยและประกาศเกี ยรติคุณแก่ครู ที่มีผลงานดี เด่น ใช้อานาจจากการได้รับหรื อการเป็ น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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เจ้าของข้อมูล มีการแจ้งข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารให้ครู รับรู ้อย่างทัว่ ถึง และรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์
มาใช้ในการบริ หารสถานศึ กษา การใช้อานาจตามกฎหมาย โดยมี การมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ครู ปฏิ บัติ ต าม
ซึ่งผูบ้ ริ หารควรเลือกวิธีการใช้อานาจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ครู ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5 จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชี พ ครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษารวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรให้ความสาคัญในการสนับสนุ นให้ครู มีความมัน่ ใจ ตั้งใจทางานที่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถจนเกิดความภาคภูมิใจในการทางานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.6 จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติต่ออาชีพครู มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู
ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้งผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา ควรให้ความสาคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู มีการพัฒนาตนเอง มีความภาคภูมิใจและศรัทธา
ในอาชี พครู โดยการให้รางวัล ชื่ นชม มอบเกี ยรติบตั รแก่ครู ที่มีผลงานดีเด่น และปฏิ บตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี ให้รู้สึกว่าอาชีพครู
เป็ นอาชีพที่มีเกียรติควรค่าแก่การยกย่อง และมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.7 จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานของครู มีความสัมพันธ์ กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษา สนับสนุ นครู ให้มีความพยายามทางานให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ทางานด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงาน เปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและให้ครู มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนงาน มีการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานโดยการยกย่องชมเชยครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดี เพื่อให้ครู ปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.8 การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถของ
ตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการใช้ภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและการใช้อานาจในการบริ หารสถานศึ กษาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู เกิ ดการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง มี เจตคติ ต่ออาชี พครู มี
แรงจู งใจในการทางาน ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดีข้ ึน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานของสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู ตามตัวชี้วดั ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
2.2 ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชี พครู โดยเป็ นการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเชิ งลึก และสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุ ง และพัฒนา
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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