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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับปัจจัยภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง  การใช้อ  านาจของผู ้บริหาร การรับรู้  

ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู 2) ระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู  
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยักบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คุณภาพเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยั 5 ปัจจยัอยูร่ะหวา่ง 0.806 - 0. 981 ส่วนการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ
ครู มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.973 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยั มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ 4) ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีอ  านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 64.30 โดยปัจจยัท่ีมีอ  านาจพยากรณ์มากท่ีสุด คือ การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง รองลงมา คือ แรงจูงใจในการท างานของครู ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 
และเจตคติต่ออาชีพครู  อย่างมีนัยส าคัญทาง .05 สามารถเขียน เป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z' y = -.221X1 
+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5 
 

ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผล การปฏิบติังานตามมาตรฐาน มาตรฐานวชิาชีพครู 
 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

59 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

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 sch ools 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 s cale. 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 wr itten 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  
 
 

บทน า   
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยในการพฒันาคนไทยให้มีความเจริญงอกงามทั้งดา้นความรู้ สติปัญญา มีคุณธรรม 

สามารถท างานโดยใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 6 ไดก้ าหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และมาตรา 53 ได้ระบุให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา  
มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาวชิาชีพ
ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูในการจัดการศึกษาให้กับผูเ้รียนมีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อความมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ [1] 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุด ผลการศึกษาข้ึนอยู่กับการปฏิบติังานของสถานศึกษา แต่การท่ีสถานศึกษา  
จะด าเนินการจดัการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได ้ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น ผูบ้ริหาร ครู ชุมชน 
ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ครูท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการต่าง ๆ  ในการท าใหก้ารจดัการศึกษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพได ้[2] ครูมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อการ
อบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงเป็นงานหลกัของผูเ้ป็นครู [3] ครูมีบทบาทส าคญัมากทางการศึกษา เพราะหนา้ท่ี
ของครู คือการอบรม สั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป [4] 
โดยครูมีบทบาทและหนา้ท่ีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความเจริญกา้วหนา้ ในขณะเดียวกนัครู  
ก็ตอ้งพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคมควบคู่กันไปตลอดเวลา [5] คุรุสภาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคบัคุรุสภา  
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ในส่วนของวิชาชีพครูเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลง และทิศทางการศึกษาของชาติ โดยออกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ก าหนดใหม้าตรฐานวชิาชีพครู 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบติังาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบติัตน [6] 
 มาตรฐานการปฏิบติังานของครูเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานและพฒันา
งานซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัด
การศึกษา รวมทั้งตอ้งฝึกฝนให้มีทกัษะหรือความช านาญสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความช านาญในการประกอบอาชีพตาม
ระดบัคุณภาพมาตรฐาน การปฏิบติังานก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพครูจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุก ๆ  5 ปี มาตรฐานการปฏิบติังานของ
ครูมี 3 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัหน้าท่ีครู การจดัการเรียนรู้ และความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน เพ่ือให้การปฏิบติัตาม
มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อครู ผูเ้รียน และประเทศชาติ [6] ไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูหลายท่าน 
พบวา่ มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เช่น ผลการวิจยั ของอุรุชา หอณรงคศิ์ริ [7] พบวา่ การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นอ านาจจากการไดรั้บหรือการเป็นเจา้ของขอ้มูล อ านาจจากการบงัคบัขู่เข็ญ อ านาจจากการ
เช่ือมโยง อ านาจการให้รางวลั อ านาจจากความ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานครู และพบวา่
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของครูในสถานศึกษา ดา้นท่ีมี
อ านาจพยากรณ์ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญาและการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล [8] และตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และตวัแปรเจตคติต่อวิชาชีพครู เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 [9] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรจนารถ  เจียมบรรจง [10] พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นการพฒันาตนเอง ปัจจยัดา้นเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 62.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เก่ียวกบัการบริหารงานดา้นคุณภาพการศึกษา ของส านกังาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย  
ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 40.23 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.33 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ ปีการศึกษา 2560 ต  ่ากวา่ 
ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 2.90 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  จากผลการประเมินเม่ือเทียบกบัปีการศึกษา 2559 ลดลง 3 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 23.91 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 20.15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 3.76 
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 32.39 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 29.84 ลดลงร้อยละ 2.55 และภาษาองักฤษ  
ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 27.04 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 26.57 ซ่ึงลดลงร้อยละ 0.47 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) โดยผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ของส านักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 มิติท่ี 1 ดา้นการศึกษา (Education) และมิติท่ี 3 มิติดา้นบุคลากรท่ีเป็นเลิศ (Personal Excellence) ประกอบดว้ย 1) พฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในต าแหน่งอยา่งมืออาชีพ 2) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมัน่ใน
การพฒันาตนเอง เป็นก าลงัส าคญัในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  และ 3) พฒันาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีศกัยภาพ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการเรียนรู้ [11]  
 จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561  
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถสรุปไดว้า่ ครูควรจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียน ไดมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย [12] ควรมีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ก าหนด
แผนพฒันาครูอยา่งชดัเจน [13] ควรส่งเสริมครูให้มีการผลิตส่ือและสร้างนวตักรรม เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียน การสอน และโรงเรียน
บา้นธรรมรัตน์ใน [14] ไดเ้สนอจุดควรพฒันา คือ ครูควรผลิตส่ือและสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ครูควรจดัท า
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วิจยัในชั้นเรียน จากปัญหาส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษาโดยตรง และเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครู ตามท่ีส านกังานเลขาธิการคุรุสภาไดก้ าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไว ้ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในพฒันา
ครูใหมี้คุณภาพตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของการจดัการศึกษาและครูตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน รวมทั้งตอ้งฝึกฝนพฒันา
ตนเองใหมี้ทกัษะ หรือความช านาญสูงข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษาเร่ืองน้ีเพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาผูบ้ริหารและการพฒันาการปฏิบติังานของครู ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถของตนเอง เจตคติ  

ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถ 
ของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครูกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่อ
อาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรในการวิจัย คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 149 โรงเรียน จ านวนครู 1,515 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี เป็นโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 310 คนไดม้าโดย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน [15] จากนั้นใชว้ิธีการสุ่ม 
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 30 โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 41 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน 4 โรงเรียน จากนั้นเลือกตวัอยา่งครูตามสดัส่วนของ
ประชากรแต่ละชั้นโดยใชก้ารเทียบบญัญติัไตรยางศ ์
 3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ความเท่ียงตรงดา้น
เน้ือหา ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดท้ าการปรับแก้
แบบสอบถามตามค าแนะน า  และน าแบบสอบถามไปใชก้บัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีของครอนบาค พบว่า 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยั ระหวา่ง 0.806 - 0. 981  ส่วนการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.973  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 1) ผู ้วิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปเสนอต่อเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตให้ครูในสถานศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบสอบถาม 
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2) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งท่ีผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนมา คิดเป็น 17.74% เน่ืองจากระหว่าง 
การเก็บขอ้มูลมีการแพร่ระบาด ของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) และ 
ส่ง QR-Code ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา ขอความอนุเคราะห์ใหแ้จง้ครูในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ให้ขอ้มูลในแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมแจ้งวนัในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ ภายใน 5-7 วนั ผูว้ิจัยได้รับแบบสอบ 
ถามคืนมา คิดเป็น 82.26% และ 3) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ คือ  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการศึกษาระดบัของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  
เจตคติต่ออาชีพครู แรงจูงใจในการท างานของครู พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เจตคติต่ออาชีพครู การรับรู้ในความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการท างานของครู และภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูพิจารณาวา่ ปัจจยัทั้ง 5 
ปัจจัย เป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูบรรลุตามวตัถุประสงค์และมีคุณภาพ  
อีกทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิ่งข้ึน ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสังคม แพงแสง
ไพศาล [16] ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีคาดวา่ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 ระดบัเจตคติต่ออาชีพครู พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูพิจารณา
วา่ อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่ง และเห็นวา่อาชีพครูมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ จึงมีความภาคภูมิใจ 
ศรัทธาในอาชีพครูและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรจนารถ เจียมบรรจง [10] ท่ีพบว่า  
ดา้นเจตคติต่อวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 1.2 ระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูพิจารณาวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ครูปฏิบติัตาม มีวิธีการในการแจง้ขอ้มูล เผยแพร่ข่าวสารใหค้รูรับรู้อยา่งทัว่ถึง มีการน าหลกัการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารมาใชใ้นการบริหารงานในระดบัมาก เพ่ือประสิทธิภาพของสถานศึกษา ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อุรุชา หอณรงคศิ์ริ [7] ท่ีพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการศึกษาระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีครู และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน ส่วนดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ทั้ งน้ีเน่ืองจากครูพิจารณาว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
เป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับครูในการประกอบวชิาชีพ อีกทั้งครูอาจพิจารณาวา่การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูเป็นบทบาทหนา้ท่ี
ของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบัรจนารถ เจียมบรรจง [10] ท่ีพบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก โดยภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมากโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 จากผลการศึกษา พบวา่ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีครู มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาวา่ 
การปฏิบติัหน้าท่ีครู เป็นภารกิจอนัส าคญัท่ีครูจะตอ้งปฏิบติัด้วยความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครู  
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มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี และส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ผูเ้รียน เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของอภิสิทธ์ิ เลขาตระกลู [17] ท่ีพบวา่ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ ของครูในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 2.2 จากผลการศึกษา พบวา่ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
เป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า  
การจดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงครูมีการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค ์มีการจดักิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของขวญัชยั ปัจจยัตา [18] ท่ีพบวา่ การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก  
 3. จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครูกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สงักดัส านกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวจิยัสามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยักบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

ตวัแปร 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 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับมากกับการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร เจตคติต่ออาชีพครูและแรงจูงใจในการท างานของครูมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ในระดบัปานกลาง กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัน้อย  
กบัการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ (rx1y=.262)
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สายไหม ดาบทอง 
[19] ท่ีไดศึ้กษา พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 

3.2 การรับรู้ในความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิ (rx3y=.764) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของ รจนารถ เจียมบรรจง [10] ท่ีไดศึ้กษาพบว่า ปัจจยัระดบับุคคลดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของครู มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตวัแปรท่ีใชพ้ยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู  
ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตวัแปร 
การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

b S.E.b. β t Sig 
ค่าคงท่ี (Constant) .946 .181  5.214 .000 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (X1) -.136 .039 -.221 -3.484** .001 
การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร (X2) .133 .045 .199 2.997** .003 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X3) .531 .043 .585 12.422** .000 
เจตคติต่ออาชีพครู (X4) .093 .045 .088 2.072* .039 
แรงจูงใจในการท างานของครู (X5) .193 .035 .229 5.537** .000 
R = .802 , R2 =.643 , adjusted R2 = .637, S.E.b = .30169 
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง เจตคติ ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงมีอ านาจพยากรณ์การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูไดร้้อยละ 64.30 โดยปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์มากท่ีสุดคือ  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง รองลงมา 
แรงจูงใจในการท างานของครู ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และเจตคติตอ่
อาชีพครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 
Y' = .946+ -.136X1+.133X2 +.531X3+.093 X4+.193 X5 

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5   

 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส่งผลทางลบต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครู พิจารณาวา่ 
การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการพฒันาการ
ท างานของครู ผูบ้ริหารจะแสดงพฤติกรรมกระตุน้ใหค้รูมีการยอมรับในตวัผูบ้ริหาร รวมทั้งกระตุน้ใหค้รูเห็นความส าคญัในการมี
ส่วนร่วมท างาน และเห็นความส าคญัในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงหากผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมากเกินไป ท าให้ครูขาด
ความมั่นใจ ในการท างาน ดังท่ี สุรินทร์ ผุดผ่อง และอัญชนา พานิช [20] กล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นตัวแปรท่ีส าคัญ  
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การใชภ้าวะผูน้ าท่ีชาญฉลาดจะส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบติังาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบติังาน มีความกระตือรือร้น และยอมอุทิศตน
เพื่อความส าเร็จของงาน อีกทั้งอาจเป็นไปไดว้า่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
เป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีสามารถน าตนเองในการท างานใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.52 สอดคลอ้งกบักานตพิ์ชชา เก่งการช่าง [21] ท่ีกล่าววา่  ผูท่ี้มีอายอุยูใ่นช่วงน้ี
จะให้ความส าคญักบักระบวนการคิดมากกว่าการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามค าสั่ง มกัไม่ตอ้งการค าแนะน าว่าควร
หรือไม่ควรท าอะไร แต่ให้ความสนใจ กบัผลส าเร็จของงานมากกวา่วิธีการท างาน ผูบ้ริหารควรแนะแนวทางการปฏิบติัมากกว่า
มุ่งเนน้วธีิการท างาน หรือการบอกผูป้ฏิบติังานวา่จะตอ้งท าอะไร ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมองเห็นบทบาทของตนเอง เขา้ใจวา่ตนเองตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไร ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามการท างานห่างๆ โดยใหอ้ านาจและความอิสระในการบริหารจดัการพอสมควร สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของดนัแฮม และคลาเฟ็น [22] ภาวะผูน้ า ของผูบ้ริหารมีความส าคญัส่งผลต่อการยอมรับ ความเช่ือถือ และศรัทธา  
ถา้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม งานของหน่วยงาน ก็จะสามารถด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย แต่ถา้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าไม่
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดความเช่ือถือ ความศรัทธาต่อผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของแมคเกรเกอร์ [23] ตามทฤษฎี Y ท่ีเช่ือวา่บุคคล มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค ์ไม่ควรถูกบงัคบัหรือควบคุม
มากเกินไป และแนวคิดของวิลเล่ียม จี อูชิ [24] ท่ีกล่าววา่ องคก์ารตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์ควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก็์รักความเป็นอิสระ 
และมีความตอ้งการ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์าร โดยการ
ใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   
 2. การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูพิจารณาวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีการลงโทษครูท่ีท าผิดดว้ยการภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ซ่ึงผูบ้ริหารมีการใชอ้  านาจในการบริหารเพ่ือน าไปสู่
ผลส าเร็จของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมคเคิลแลนด ์[25] กล่าววา่ อ านาจท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารสามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ารได้ บุคคลท่ีจะท างานไดท้ั้งหมดขององคก์ารให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้แต่ตอ้งบริหารงาน
เพื่อใหค้นอ่ืนๆ ท างานเพื่อองคก์าร ผูบ้ริหาร จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการใชอ้ านาจ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนิลุบล  จนัทร์นิยม [26] 
พบว่า การใชอ้ านาจในการบริหารของผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 63.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากครูในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาวา่ ตนเองมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของกรีนเบิร์ก [27] กล่าวว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองท าให้เช่ือว่าบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีจะปฏิบติังานได้ประสบความส าเร็จในงานนั้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศศิวรรณ อินทรวงศ์ [28] กล่าววา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือการท่ีบุคลากรรับรู้และเช่ือใน
ความสามารถของตนเองวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รจนารถ  
เจียมบรรจง [10] พบวา่ ปัจจยัระดบับุคคลดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังาน เป็นตวัพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก สามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 62.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4. เจตคติต่ออาชีพครู ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า ครูปฏิบติังานสอนดว้ยความตั้งใจ มีความภูมิใจ มีความรักในอาชีพครู 
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดคนึง ปกปิด [9] กล่าววา่ ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีใจรักในงานสอน ปฏิบติัการสอนอยา่ง
ตั้งใจ  และแนวคิดของมณเฑียร ตอ้ยมาเมือง [29] กล่าววา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะตอ้งมีศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเท อบรมสั่งสอน 
ช้ีแนะแนวทางเพ่ือให้ลูกศิษยเ์ป็นคนดี มีความรู้ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรจนารถ  
เจียมบรรจง [10] ไดศึ้กษา พบวา่ ปัจจยัระดบับุคคลของครู ดา้นเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของครู สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5. แรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพยายามในการท างานใหป้ระผลส าเร็จ ท างานดว้ยความเตม็ใจ 
หลีกเล่ียงความขดัแยง้ในการท างาน จึงท าใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอารีย ์หม่องศิริ [30] กล่าววา่ 
แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบติังานในองคก์าร สามารถส่งผลให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ หากบุคคลมีก าลงัใจ มีแรงจูงใจใน
การท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสังคม  แพงแสงไพศาล [16] พบว่า ปัจจยัท่ีร่วมกนัส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของขา้ราชการครูคือ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) ความมัน่คงในการท างาน (X2) เจตคติต่อวชิาชีพครู (X4) 
และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (X3) สามารถพยากรณ์ค่าเฉล่ียของการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถร่วมพยากรณ์ไดร้้อยละ 74.60  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผูบ้ริหารควรมีการน า
หลกัการใชอ้ านาจมาใชใ้นการบริหารงาน อย่างมีศิลป์และนุ่มนวล โดยอาจให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบการท างาน 
กติกาต่างๆ รวมทั้ งเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นส าคญัและน าไปสู่
ผลส าเร็จของสถานศึกษา  
 1.2 จากการศึกษา การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ดา้นการท าวจิยั  และการสร้างและพฒันานวตักรรม เช่น การอบรมใหค้วามรู้จากวทิยากรท่ีเช่ียวชาญดา้นวิจยั ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน จดัหาหนงัสือ ต ารา ดา้นการวจิยั ดา้นการสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนไวใ้หค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติม 
จดัใหมี้การประกวดผลงานวจิยั ส่ือการเรียนการสอนของครู โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูป้ระเมิน พร้อมทั้งมีรางวลั
เป็นก าลงัใจใหก้บัครูท่ีมีผลงานดีเด่น 
 1.3 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมใหค้รูมองปัญหาต่างๆ วา่เป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ กระตุน้
การวิเคราะห์ปัญหาหลายแง่มุม กระตุน้ให้ครูเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วม และเห็นว่าตนมีคุณค่ามีความส าคญัต่อการ
ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ผูบ้ริหารคอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าและส่งเสริม สนบัสนุนครูให้พฒันาตนเอง ซ่ึงจะท าให้
การบริหารจดัการของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 1.4 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ควรใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ โดยอาศยัการ
ใชอ้ านาจการให้รางวลั มีการยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคุณแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่น ใชอ้  านาจจากการไดรั้บหรือการเป็น
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เจา้ของขอ้มูล มีการแจง้ขอ้มูลเผยแพร่ข่าวสารใหค้รูรับรู้อยา่งทัว่ถึง และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ทนัต่อเหตุการณ์
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา การใช้อ านาจตามกฎหมาย โดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ครูปฏิบัติตาม  
ซ่ึงผูบ้ริหารควรเลือกวธีิการใชอ้  านาจอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหค้รูปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
 1.5 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ในความสามารถของตนเอง มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษารวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ควรให้ความส าคญัในการสนบัสนุนให้ครูมีความมัน่ใจ ตั้งใจท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถจนเกิดความภาคภูมิใจในการท างานส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 1.6 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่ออาชีพครู มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้งผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาตนเอง มีความภาคภูมิใจและศรัทธา
ในอาชีพครู โดยการให้รางวลั ช่ืนชม มอบเกียรติบตัรแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่น และปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี ให้รู้สึกว่าอาชีพครู 
เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่ง และมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.7 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานของครู มีความสัมพนัธ์ กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา สนับสนุนครูให้มีความพยายามท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ท างานดว้ยความเต็มใจ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและใหค้รูมีส่วนร่วม
ในการวางแผนงาน มีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานโดยการยกยอ่งชมเชยครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดี เพื่อให้ครูปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 1.8 การศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการใชอ้ านาจในการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาการแสดงพฤติกรรมดงักล่าวให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ และควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเกิดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง มีเจตคติต่ออาชีพครู มี
แรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามตวัช้ีวดัของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
 2.2 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยเป็นการศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนปรับปรุง และพฒันา
โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ   
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. พมิพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพมิพอ์กัษรไทย; 2553. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

68 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

[2] ปราณี คาดการณ์ไกล. การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูสังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร ; 2556. 

[3] ยนต ์ชุ่มจิต. ความเป็นครู. พมิพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: โอเดียสโตร์; 2553. 
[4] วราภรณ์ เมฆขาว. พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามมาตรฐานวชิาชีพครูในโรงเรียนท่ีจดัการเรียน

การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. 
นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ; 2557. 

[5] จิราวรรณ จนัทร์แยม้. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารกบัผลการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานวชิาชีพของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัสมุทรสงคราม. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. ราชบุรี: มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง; 2553. 

[6] ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136, ตอนพเิศษท่ี 68; หนา้ 19-20; 2562. 
[7] อุรุชา หอณรงคศิ์ริ. การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครู สังกดัเทศบาลในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. ฉะเชิงเทรา: มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์; 2557. 
[8] อรอุษา มหาสุวรรณ. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. 
ฉะเชิงเทรา: มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์; 2559. 

[9] สุดคะนึง ปกปิด. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เขต 2 และ เขต 3. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. เชียงราย: มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงราย; 2561. 

[10] รจนารถ เจียมบรรจง. ปัจจยัระดบับุคคลท่ีส่งผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี; 2558.  

[11] ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562. ฉะเชิงเทรา: 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2; 2562. 

[12] โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ระดบัปฐมวยั และ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง; 2561. 

[13] โรงเรียนสียดัพฒันา. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวยั และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนสียดัพฒันา; 2561. 

[14] โรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ใน. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ระดบัปฐมวยั และระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ใน; 2561. 

[15] Krejcie M.R. & Morgan D.W. Determining sample size for research activities. Educational and psychological Measurement. 1970. 
[16] สังคม  แพงแสงไพศาล. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4. [การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2556. 
[17] อภิสิทธ์ิ เลขาตระกูล. พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม; 2559. 
[18] ขวญัชยั ปัจจยัตา. การศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. จนัทบุรี: มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี; 2555. 
[19] สายไหม ดาบทอง. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครู ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. 
นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2558. 

[20] สุรินทร์ ผดุผอ่ง และอญัชนา พานิช. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจดัการความขดัแยง้ของสถานศึกษาในจงัหวดั
เพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2561;8(1):  93-102. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

69 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

[21] กานต์พิชชา เก่งการช่าง. เจนเนอเรชัน่วายกบัความทา้ทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล. วารสารสังคมศาสตร์ และศิลปะ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 2556;2(1): 18-25.  

[22] Dunham & Klafehn. Trandformational leadership and the Nurse Executive. JONA; 1990.   
[23] McGregor, Douglas. The Human Side of Enterprise. New York: McGeaw-Hill; 1960. 
[24] William G. Ouchi. How American Business Can Meet the Japanese Challenge. United States: Adison-Wesley Publishing; 1981. 
[25] McClelland, D. C. The achievement society. New York: The Free Press; 1961. 
[26] นิลุบล  จนัทร์นิยม. การใชอ้  านาจในการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม; 2559. 
[27] Greenberg, J.  Managing Behavior in Organizations. 3Rd. United States: Pearson Education; 2002.   
[28] ศศิวรรณ อินทรวงศ์.  อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลกัษณะงานท่ีตนปฏิบัติและคุณภาพชีวิตท่ีดีใน 

การท างานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มใหม่. [วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต]. 
ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี; 2560. 

[29] มณเฑียร ตอ้ยมาเมือง. การพฒันาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. เพชรบูรณ์: มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์; 2550. 

[30] อารีย ์หม่องศิริ. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในกลุ่มเมือง ฉะเชิงเทรา 1 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. ชลบุรี: 
มหาวทิยาลยับูรพา; 2560. 


