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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้สภาพ ปั ญหาและเปรี ยบเทียบการรับรู ้สภาพ ปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านและมาตรฐานการปฏิ บัติ ต นของผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา และศึ ก ษา
ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ ม กํากับ และติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และ
ศึกษานิ เทศก์ จาก 6 หน่วยงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้สภาพและปัญหา
การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตน 4 ฉบับ และ 2) ประเด็นคําถามที่ ใช้ในการ
สนทนากลุ่ม สถิติท่ี ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า 1) ผูป้ ระกอบวิชาชี พทั้ง 4 กลุ่มรับรู ้การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานทั้งใน
ภาพรวมและรายมาตรฐานในระดับมาก และรับรู ้ปัญหาในระดับน้อย ส่ วนการรับรู ้การปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตนนั้นรับรู ้ในระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายด้าน และรับรู ้ปัญหาด้านการปฏิบตั ิตนอยู่ในระดับน้อย
2) ผลการเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตน พบว่า
(1) ครู จากสังกัดกรุ งเทพมหานคร (กทม.) รับรู ้ว่ามีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานมากกว่าและมีปัญหาใน
การปฏิบตั ินอ้ ยกว่าครู จากทุกสังกัด และครู จากสังกัด กทม.ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนได้มากกว่าครู จากทุก
สังกัด โดยปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตนไม่พบความแตกต่ าง (2) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจากสังกัดเมื องพัทยาปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานมากกว่าและมีปัญหาการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าจากทุกสังกัด ในส่ วนของการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิตน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการรับรู ้ไม่แตกต่างกัน ส่ วนปัญหาการปฏิบตั ิกพ็ บว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจาก
สังกัดเมืองพัทยามีปัญหาน้อยกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากทุกสังกัด 3) ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ ม กํากับ และ
ติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พบว่า กระทรวงศึกษาธิ การ หน่วยงาน
ต้นสังกัด สถานศึกษา และคุรุสภาควรทําหน้าที่กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชี พที่ชดั เจน เหมาะสมและ
ปฏิบตั ิได้จริ ง การพัฒนาควรมีรูปแบบที่หลากหลาย ตรงกับปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริ ง การติดตามการ
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ปฏิบตั ิงานเน้นตามสภาพจริ งแบบเชิงประจักษ์ มีระบบการให้ขวัญและกําลังใจที่เหมาะสม มีกิจกรรมส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม มีการเชื่ อมโยงการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน การกําหนดมาตรการการประเมิน
สมรรถนะของครู ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่ แท้จริ งเพื่ อต่ อใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ และมี การประเมิ น
สมรรถนะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพที่ยงั่ ยืนทุก 5 ปี เป็ นต้น
คําสํ าคัญ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานการปฏิบตั ิตน ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to study the state, problems and compare the state and problems of
practices based on the standards of work performance and standards of conduct as perceived by education
profession practitioners, and to study suggestions for promoting, monitoring, and doing a follow-up work on the
practices based on the standards of work performance and standards of conduct.
The research sample comprised education profession practitioners in schools and educational offices
under six work agencies classified into teachers, school administrators, educational administrators and supervisors.
The employed research instruments were (1) four sets of questionnaires on perception of the state and problems
of practices based on the standards of work performance and standards of conduct, and (2) open-ended question
items on issues for focus group discussion. Statistics used for analysis of data were the frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance; while qualitative data on issues for focus group
discussion were analyzed by content analysis.
Research findings could be concluded as follows: 1) teachers, school administrators, educational
administrators, and supervisors perceived that the state of overall practices and by-standard practices based on the
standards of work performance were at the high level; and they perceived that problems of practices were at the
low level; while the state of overall practices and by-standard practices based on the standards of conduct were
perceived at the highest level; and problems of practices were perceived at the low level; 2) regarding comparison
results of the state and problems of practices based on the standards of work performance and standards of conduct
as perceived by education profession practitioners under different work agencies, it was found that (1) the
perception of practices based on the standards of work performance and standards of conduct of teachers under
Bangkok Metropolitan Administration was significantly higher than the counterpart perception of teachers under
other work agencies; as for comparison results of perceptions on problems of practices based on the standards of
work performance of teachers under different work agencies, it was found that the perception on problems of
practices of teachers under Bangkok Metropolitan Administration was significantly lower than the counterpart
perception of teachers under other work agencies. while no significant difference was found regarding other pair42 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558
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wise comparisons. ( 2 ) the perception of practices based on the standards of work performance of school
administrators under the Office of Pattaya City Education was significantly higher than the counterpart perception
of school administrators under other work agencies; as for comparison results of perception on problems of
practices based on the standards of work performance of school administrators under different work agencies, it
was found that the perception on problems of practices based on the standards of work performance of school
administrators under the Office of Pattaya City Education was significantly lower than the counterpart perception
of school administrators under other work agencies; as for comparison results of perception on problems of
practices based on the standards of conduct of school administrators under different work agencies, no significant
difference was found; as for comparison results of perception on problems of practices based on the standards of
conduct of school administrators under different work agencies, it was found that the perception on problems of
practices based on the standards of conduct toward colleagues of school administrators under the Office of Pattaya
City Education was significantly lower than the counterpart perception of school administrators under other work
agencies. and (3) regarding suggestions for promoting, monitoring, and doing a follow-up work on the practices
based on the standards of work performance and standards of professional ethics, the following suggestions were
proposed: the Ministry of Education, the superior work agencies of the schools and the Teachers Council of
Thailand should establish professional standard framework which is appropriate and practical; the follow-up work
should focus on the actual and empirical work performance condition; teacher development based on problems
and needs of teachers should be done through various models; morale enchantment system and activities should
be developed to enhance teachers’ virtues and morality; and for sustainable professional development, evaluation
of teacher’s competencies reflecting the real competencies should be done every 5 year and it should be applicable
for the renewal of the teacher’s teaching certificate.
Keywords: Standards of work performance, Standards of conduct, Education profession practitioners
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาวิจยั
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือหลักในการพัฒนาประเทศที่ยง่ั ยืน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถผลักดัน
ให้เกิ ดการพัฒนาประเทศในทิ ศทางที่ พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะสภาวการณ์ปัจจุ บนั ที่ สังคมเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและรุ นแรงอย่า งไร้ พรมแดน การศึ กษาจึ งยิ่ งมี บทบาทสํา คัญในการเตรี ย มคนให้เ ข้าสู่ สังคมอนาคตมี
คุณลักษณะสําคัญของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุน้ ีวิชาชีพทางการศึกษาจึงต้องเป็ นวิชาชีพของคนดี คนเก่งใน
สังคม ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษาจึ งมี ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง และด้วยความสําคัญของวิชาชี พดังกล่าว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 จึงบัญญัติให้องค์กรวิชาชี พครู คือ คุรุสภา ทําหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน
วิชาชี พและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้ได้ผทู ้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและทักษะอย่าง
สู งในการประกอบวิชาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ รวมทั้งมี
คุ ณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ดังนั้นผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษาจึ งต้องได้รับ
ใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พ ต้องประพฤติ ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พตามที่ กาํ หนดอัน
ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์วิชาชี พ 2) มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน และ 3) มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตน คือ จรรยาบรรณของวิชาชี พ อย่างไรก็ตามถึงแม้คุรุสภาได้มีมาตรการควบคุม กํากับ ดูแลคุณภาพของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมทั้งมีความพยายามยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพให้สูงขึ้น
แต่ ในความเป็ นจริ งของคุ ณภาพการศึ กษาไทยโดยรวมก็ยงั ไม่เป็ นที่ พอใจของสังคม ดังจะเห็ นได้จากผลการ
ทดสอบต่างๆ เช่น ผลการสอบ O-NET ในช่วงชั้นต่างๆ ผลการประเมินเปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนนานาชาติ (PISA)
ก็พบว่าคุณภาพของนักเรี ยนไทยในภาพรวมยังมีคะแนนตํ่ามาก ด้วยเหตุน้ ีการปฎิรูปการเรี ยนการสอนของไทยยังมี
ความจําเป็ นต้องตามให้ทนั โลก
นอกจากนี้ แม้ว่ า คุ รุ ส ภาได้มี ก ารกํา หนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ต นหรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สํา หรั บ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา แต่เท่าที่ผา่ นมามีหลายเหตุการณ์ที่แสดงถึงความละเลยต่อมาตรฐานดังกล่าว อาทิ
ปั ญหาการคัดลอกผลงานวิชาการ ปั ญหาครู ละเลยการสอนในชั้นเพื่ อประกอบอาชี พส่ วนตน ปั ญหาด้านชูส้ าว
ปัญหาการดื่มสุ ราในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ ปัญหาผูบ้ ริ หารไม่บริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ขาดความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ของตน ดังเช่น ผลงานวิจยั ของของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ) ได้ตอบ
โจทย์ระบบการศึ กษาไทยว่าใจกลางของปั ญหาคือการขาดความรับผิดชอบ (accountability) ของระบบการศึ กษา
แม้วา่ จะลงทุนด้านการศึกษามากมายแต่คุณภาพการศึกษาก็ยงั มีแนวโน้มตํ่าลง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยงั อ่อนแออยูม่ าก
จากเหตุ ผ ลของความตระหนักถึ งความสําคัญ ของการศึ กษาเกี่ ยวกับสภาพและปั ญ หาการปฏิ บัติตาม
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตนของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา ซึ่ งประกอบด้วย ครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ว่าได้มีการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตนเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่ คุรุสภากําหนดหรื อไม่ อย่างไร และมีปัญหาในเรื่ องอะไร รวมทั้งมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ ม กํากับ
และติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พอย่างไร เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ ง
เนื้ อหาสาระของมาตรฐาน พร้อมทั้งวางแผนกําหนดแนวทางกํากับดูแล ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชี พ
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ทางการศึกษา อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่
กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างทัดเทียมและยัง่ ยืนสื บไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิ ตน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการรับรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่ละวิชาชีพจําแนกตามสังกัด
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ ม กํากับ และติดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษานี้ใช้มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั กําหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่
สถานภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด และตัวแปรตาม ได้แก่ 1) การรับรู ้สภาพ
และปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตน และ2) แนวทางการส่ งเสริ ม กํากับ
และติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังแสดงเป็ นภาพดังนี้
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods research) มีข้ นั ตอนการดําเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาในสังกัดของ 6 หน่วยงาน ได้แก่
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (สอศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) สํานัก
การศึกษากรุ งเทพมหานคร (กทม.) และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา(เมืองพัทยา) มีจาํ นวนดังนี้ 1) ครู 614,652 คน 2)
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 36,491 คน 3) ผูบ้ ริ หารการศึ กษา(ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา) 225 คน และ 4)
ศึกษานิเทศก์ สพฐ. 3,496 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นครู จํานวน 2,144 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จํานวน 1,653 คน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
จํานวน 149 คน และศึกษานิเทศก์ สพฐ.จํานวน 346 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั นี้ใช้เครื่ องมือวิจยั 2 ชนิด ได้แก่
2.1 แบบสอบถามการรับรู ้สภาพและปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตน จํานวน 4 ฉบับ จําแนกตามสถานภาพของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา แต่ละฉบับ แบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ
ตอนที่ 2 สภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการ
ศึกษาในแต่ละประเภท เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สภาพและปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในแต่ละประเภท เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
2.2 ประเด็นคําถามที่ ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ ยวกับแนวทางการส่ งเสริ ม กํากับ และติ ดตามการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ดครอบคลุมประเด็นหลัก ได้แก่
ความตระหนักในคุณค่าของมาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษา การนํามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาลงสู่ การปฏิบตั ิ
จริ ง แนวทางการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ แนวทางการกํากับ ติดตาม
การปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าสถิ ติ พ้ื นฐาน ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อยละ
ส่ วนข้อมูลตัวแปรการรับรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐานการปฏิ บตั ิตน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.2 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐาน
การปฏิบตั ิตนของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา จําแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวทางในการส่ งเสริ ม กํากับ และติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สรุ ปผลการวิจยั
1. การรับรู้ และการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัตติ ามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1.1 ครู ทุกสังกัดรับรู ้การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับมาก โดยในภาพรวม ครู จากสังกัด กทม.รับรู ้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานได้สูงสุ ด เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้
ของครู ที่มาจากหน่ วยงานต้นสังกัด ที่ แ ตกต่ างกัน พบว่า ครู จากสังกัด กทม.รั บรู ้ ว่ามี การปฏิ บัติตามมาตรฐาน
มากกว่าครู จากทุ กสังกัด นอกนั้นไม่ พบความแตกต่ า ง นอกจากนี้ ครู จากทุ กสังกัดรั บรู ้ ปั ญหาการปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานอยูใ่ นระดับน้อย โดยในภาพรวม ครู จากสังกัด กทม.รับรู ้
การมีปัญหาการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าสังกัดอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ปัญหาของครู จากหน่วยงานที่แตกต่างกัน พบว่า
ครู จากสังกัด กทม.มีปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานน้อยกว่าครู จากสังกัด สพฐ. และสอศ. นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกสังกัดรับรู ้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้งในภาพรวมและราย
มาตรฐานอยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวม ผูบ้ ริ หารจากสังกัดเมืองพัทยารับรู ้การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานได้สูงสุ ด
เมื่ อเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ หารจากหน่ วยงานที่ แตกต่ า งกัน พบว่า ผูบ้ ริ หารจากสังกัด สพฐ.ปฏิ บตั ิ ต าม
มาตรฐานมากกว่าผูบ้ ริ หารจากสังกัด สช. นอกนั้นไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจากทุกสังกัด
รั บ รู ้ ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการปฏิ บัติ งานทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ใ นระดับน้อย โดยใน
ภาพรวมผูบ้ ริ หารจากสังกัดเมืองพัทยารับรู ้การมีปัญหาการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าสังกัดอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ปัญหา
ของผูบ้ ริ หารที่มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ หารจากสังกัด สพฐ.มีปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานน้อย
กว่าผูบ้ ริ หารจากสังกัด สช. และสอศ. นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
1.3 ผูบ้ ริ หารการศึ กษา คื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษารับรู ้การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การปฏิ บตั ิ งานทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก และรั บรู ้ ปัญหาการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
1.4 ศึกษานิ เทศก์รับรู ้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับมาก และรับรู ้ปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับน้อย ยกเว้นเรื่ องการพัฒนาแผนการนิ เทศให้สามารถปฏิ บตั ิ ได้เกิ ดผลจริ ง และการร่ วมพัฒนางานกับผูอ้ ื่น
อย่างสร้างสรรค์ที่ศึกษานิเทศก์รับรู ้ปัญหาการปฏิบตั ิในระดับปานกลางและน้อยที่สุด ตามลําดับ
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2. การรับรู้ และการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัตติ ามมาตรฐานการปฏิบัตติ น
2.1 ครู ทุกสังกัดรับรู ้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครู
จากสังกัด กทม.มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ส่วนใหญ่รับรู ้การปฏิบตั ิตนด้านจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชี พ จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ และจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพในระดับมากที่สุด ส่ วนจรรยาบรรณต่อ
ตนเองและจรรยาบรรณต่อสังคมในระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ของครู ที่มาจากสังกัดที่แตกต่างกัน พบว่า
ครู จากสังกัด กทม.ปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณในภาพรวมมากกว่าครู จากสังกัด สอศ. นอกนั้นไม่แตกต่ า งกัน
นอกจากนี้ ครู จากทุกสังกัดรับรู ้ปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนด้านจรรยาบรรณทั้งในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยในภาพรวม ครู จากสังกัด กทม.มีปัญหาการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าสังกัดอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบ
การรับรู ้ปัญหาของครู ที่มาจากสังกัดที่แตกต่างกัน พบว่าไม่มีความแตกต่าง
2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกสังกัดรับรู ้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนในภาพรวมและรายด้าน
ส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ยกเว้นด้า นจรรยาบรรณต่ อสังคมอยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวมผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจากสังกัดเมืองพัทยามีการปฏิบตั ิสูงสุ ด เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ปัญหาของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ มา
จากหน่วยงานต้นสังกัดที่แตกต่างกัน พบว่าไม่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากทุกสังกัดรับรู ้
ปั ญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนด้านจรรยาบรรณทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยใน
ภาพรวม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากสังกัดเมืองพัทยามีปัญหาการปฏิ บตั ิ นอ้ ยกว่าสังกัดอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้
ปั ญหาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มาจากสังกัดที่แตกต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ หารจากสังกัด สพฐ.มีปัญหาการปฏิบตั ิตน
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพน้อยกว่าผูบ้ ริ หารจากสังกัด สอศ.และสช. นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
2.3 ผูบ้ ริ หารการศึกษา คื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรู ้การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การปฏิ บตั ิ ตนทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่ สุด และรับรู ้ปัญหาทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับน้อย
2.4 ศึกษานิ เทศก์รับรู ้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนทั้งในภาพรวมและรายด้านส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่ นระดับมากและรับรู ้ปัญหาทั้งในภาพรวมและรายด้านส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย ยกเว้นด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ที่พบว่ารับรู ้ปัญหาการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. ความคิดเห็ นและข้ อเสนอแนะของผู้ประกอบวิชาชี พทางการศึ กษาเกี่ยวกับแนวทางในการส่ งเสริ ม
กํากับ และติดตามการปฏิบัตติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.1 ครู มีความเห็นว่า ต้นสังกัดสถานศึ กษา และคุรุสภาควรทําหน้าที่ ส่งเสริ มกํากับและติ ดตามการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณวิชาชีพของครู โดยเสนอวิธีการ เช่น การกําหนดนโยบาย
ที่ชดั เจน มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง การพัฒนาครู ในรู ปแบบที่หลากหลายให้เหมาะสมกับปั ญหา
และความต้องการของครู การนิ เทศ กํากับติดตามการปฏิบตั ิงานของครู ตามสภาพจริ งแบบเน้นเชิ งประจักษ์ การมี
ระบบการให้ข วัญ และกํา ลังใจแก่ ค รู ที่ มีผ ลการปฏิ บัติ ดี อ ย่า งเหมาะสม การกํา หนดวิ ธี การประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ งานอย่างหลากหลายโดยการมีส่วนร่ วม การดูสภาพการปฏิบตั ิ งานจริ งตามมาตรฐานที่ กาํ หนดเพื่อหาทาง
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ช่วยเหลือและพัฒนา การกําหนดมาตรการการประเมินสมรรถนะของครู ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริ งเพื่อ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการใช้ผลการประเมินเพื่อเป็ นการจูงใจ เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิ การ หน่วยงานต้นสังกัด และคุรุสภาควรทํา
หน้าที่ ส่งเสริ ม กํากับและติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา โดยเสนอวิธีการ เช่ น ออกกฎกระทรวงให้ทุกส่ วนที่ เกี่ ยวข้องต้องถื อปฏิ บตั ิ การพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาอย่างหลากหลายรู ปแบบตามปั ญหาและความต้องการอย่างแท้จริ ง มีการติดตามผลการพัฒนาด้วยการ
ประเมินผลตามสภาพจริ งโดยเน้นการมีส่วนร่ วม การจัดทําข้อตกลงร่ วมกันเพื่อช่วยเหลือกันระหว่างสถานศึ กษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานและจรรยาบรรณวิชาชี พ คุรุสภาควร
สนับสนุ นงบประมาณให้หน่ วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา การออกข้อกําหนดในการกํากับ
ชัดเจน โปร่ งใสและปฏิบตั ิได้จริ งรวมทั้งมีมาตรการการลงโทษและหรื อส่ งเสริ มพัฒนาที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.3 ผูบ้ ริ หารการศึกษามีความเห็นว่า หน่วยงานต้นสังกัดและคุรุสภา ควรทําหน้าที่ส่งเสริ ม กํากับ
และติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารการศึ กษา โดยเสนอ
วิธีการ เช่น การอบรมและพัฒนาในหลายรู ปแบบตามปั ญหาและความต้องการของผูบ้ ริ หารการศึกษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโดยการมีส่วนร่ วมอย่าง
ต่อเนื่อง การตรวจสอบ ติดตามกํากับการปฏิบตั ิงานอย่างเข้มข้นโดยหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิ การ หน่วยงาน
ต้นสังกัดและคุรุสภาแบบเครื อข่าย เป็ นต้น
3.4 ศึ กษานิ เทศก์มีความเห็ นว่า หน่ วยงานต้นสังกัดและคุ รุสภา ควรทําหน้าที่ ส่งเสริ ม กํากับและ
ติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณวิชาชีพของศึกษานิ เทศก์ โดยเสนอวิธีการ เช่น การ
ออกกฎระเบี ย บและการกํา หนดแนวปฏิ บัติ ใ ห้ชัด เจนพร้ อ มทั้ง ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ท่ัว ถึ ง การพัฒ นาวิ ช าชี พ
ศึ กษานิ เทศก์อย่างหลากหลายรู ปแบบตามปั ญหาและความต้องการ การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนานวัตกรรมและ
นําเสนอผลงานในระดับชาติ การจัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อกํากับมาตรฐานให้สอดคล้องกับภารกิจ การสนับสนุ น
งบประมาณด้านการวิจยั ควบคู่กบั การปฏิบตั ิงาน การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพที่ยงั่ ยืน ทุก 5 ปี การ
ตั้งหน่วยงานหลักดูแลมาตรฐานการปฏิบตั ิและจรรยาบรรณวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ เป็ นต้น
อภิปรายผล
ข้อค้นพบที่น่าสนใจควรแก่การนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ครู จากทุกสังกัดรับรู ้สภาพการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และรับรู ้
ปั ญหาการปฏิบตั ิในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า ครู ส่วนใหญ่รับรู ้วา่ ตนเองได้ทาํ หน้าที่และรับผิดชอบด้าน
การเรี ยนการสอนโดยคํานึ งถึ งผลที่ จะเกิ ดกับผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม พบว่า ตามมาตรฐานในการ
พัฒนาวิชาชี พ ครู ส่วนใหญ่รับรู ้ว่าตนยังปฏิ บตั ิ ได้ไม่ค่อยดี นกั เพราะว่ายังมีขอ้ จํากัดในเรื่ องการเป็ นผูน้ าํ ในการ
พัฒนาวิชาชี พครู โดยเฉพาะในเรื่ องการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าครู ส่วนใหญ่ได้
รับรู ้วา่ ตนเองได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยนแต่ครู กย็ งั มีปัญหาบ้างในเรื่ องการจัด
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กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้ สรุ ปความคิ ดรวบยอดด้วยตนเอง และการสอนโดย
มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดค่ านิ ยมและเกิ ดเป็ นนิ สัยถาวร จากการรั บรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของครู ดงั กล่าวจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจยั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
(คําพรทิพย์ ปรัชญาวาที, 2546; พนิ ดา เทพรักษา, 2551) นัน่ คือ ครู รับรู ้ว่าได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานใน
ระดับมาก ถึงแม้ว่าทัศนะของผูร้ ่ วมการสนทนากลุ่มจะเห็นว่า ครู ยงั ไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชี พ แต่ ที่คิดว่าตนได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานวิชาชี พก็เป็ นเพราะปฏิ บตั ิ ดว้ ยจิ ตวิญญาณของความเป็ นครู อย่าง
อัตโนมัติ ซึ่ งก็น่าจะเป็ นผลดี เพราะการรับรู ้ความสามารถในตนเองย่อมส่ งผลทางบวกต่ อการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ได้ (อรอุษา จันทคร, 2551)
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจากทุ กสังกัดที่ รับรู ้ สภาพการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานใน
ภาพรวมได้ในระดับมาก และรับรู ้ปัญหาการปฏิ บตั ิ ในภาพรวมได้ในระดับน้อย นัน่ แสดงว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่
รับรู ้ว่าตนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการบริ หารการศึกษา โดยคํานึ งถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
บุคลากร ผูเ้ รี ยน และชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับข้อค้นพบของเครื อวัลย์ โฉมขวัญ (2551) ที่พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เอกชนสอนภาษาจีนปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พของผูบ้ ริ หารทุกมาตรฐานและอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
งานวิจยั นี้ ได้ให้ขอ้ คิดว่า การปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาจแตกต่างกันตามขนาด
ของสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามแม้วา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ วนใหญ่รับรู ้วา่ ตนได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในระดับมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนในทุกระดับยังไม่เปลี่ยนแปลงในระดับที่
น่ าพอใจ นั่นสะท้อนให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในทุ กระดับยังขาดความรับผิดชอบที่ จะ
ประกัน คุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย นให้ไ ด้ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ต ามที่ ห ลัก สู ต รกํา หนด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระดับ
สถานศึกษาซึ่ งเป็ นระดับปฏิบตั ิ และส่ งผลกับผูเ้ รี ยนโดยตรง ในกรณี น้ ี ผรู ้ ่ วมสนทนากลุ่มได้มีทศั นะที่สอดคล้อง
กันว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ยงั ไม่ได้ประกันว่าสิ่ งที่ปฏิบตั ิ น้ นั
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ที่แ ท้จริ งของมาตรฐานวิชาชี พหรื อมี ความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ (Accountability)
เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ซึ่ งสะท้อนได้จากการก้าวเข้าสู่วิทยฐานะขั้นสูงของผูบ้ ริ หารและครู ไม่สมั พันธ์หรื อ
มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนั้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษารวมถึ ง ครู จะส่ ง ผลถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย นได้แ ท้จ ริ ง รั ฐ บาลต้อง
กําหนดให้การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและของครู เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้งต้องปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาของสถานศึ กษาและเขตพื้นที่ การศึ กษา เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจของผูบ้ ริ หารและครู ที่
ตั้งใจปฏิบตั ิงานด้วย
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารการศึกษาซึ่ งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็รับรู ้สภาพการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน การปฏิ บตั ิ งานในภาพรวมได้ในระดับมาก และรับรู ้ปัญหาการปฏิ บตั ิในภาพรวมได้ในระดับน้อย นัน่
แสดงว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาส่ วนใหญ่รับรู ้ว่าตนได้ปฏิ บตั ิ กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา
วิชาชี พทางการบริ หารการศึกษา โดยคํานึ งถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร ผูเ้ รี ยน และชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้
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ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในเขตพื้นที่ การศึกษาให้สามารถปฏิ บตั ิงานได้เต็มศักยภาพ จากข้อค้นพบ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การปฏิบตั ิตามมาตรฐานของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีความสอดคล้องกับ
การปฏิ บตั ิ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทุ กมาตรฐานแต่ มีค วามเข้มข้นแตกต่ างกันไปตามบทบาทหน้า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ แต่ จะเห็ นได้ว่า ทั้งผูอ้ าํ นวยการสํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต่ า งก็ใ ห้
ความสําคัญกับมาตรฐานในเรื่ องการตัดสิ นใจปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึ งถึงผลที่ จะเกิ ดขึ้นกับความก้าวหน้า
ของทั้งนักเรี ยนและบุคลากรภายใต้ความรับผิดชอบของตน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่
การศึ กษาเป็ นเพียงการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึ กษาตามหลักการบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
จึ งทําให้การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานของผูอ้ าํ นวยการสํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี ร ะดับความเข้มข้นน้อยกว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่ งเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการและสามารถส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง จึงเห็นได้วา่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิที่จะส่ งผลให้สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด อาทิ การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในการวางแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น ให้ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาพัฒ นาและใช้น วัต กรรมการบริ ห ารเพื่ อ ให้เ กิ ด ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริ มสร้ างขวัญและกํา ลังใจในความสํา เร็ จของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู นักเรี ยน และ
บุคลากรในสํานักงาน
ในส่ วนของศึกษานิ เทศก์ก็รับรู ้สภาพการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในภาพรวมได้ในระดับมาก
และรับรู ้ปัญหาการปฏิ บตั ิ ในภาพรวมได้ในระดับน้อย นัน่ แสดงว่า ศึ กษานิ เทศก์ส่วนใหญ่รับรู ้ ว่าตนได้ปฏิ บตั ิ
กิจกรรมทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยคํานึ งถึงผลที่จะเกิดแก่ผรู ้ ับการนิ เทศซึ่ งจะเห็นได้จากการดําเนิ นการ
นิ เทศโดยคํานึ งถึงปั ญหาและความต้องการที่ แท้จริ งของผูร้ ับการนิ เทศ การมุ่งมัน่ พัฒนาผูร้ ับการนิ เทศให้ลงมื อ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมจนเกิ ดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าศึ กษานิ เทศก์ส่วนใหญ่ยงั มีปัญหา
หรื อมี ขอ้ จํากัดในการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานบางประการ ได้แก่ มาตรฐานว่าด้วยการร่ วมพัฒ นา
สถานศึ กษาให้มีความก้าวหน้าจนเป็ นที่ ยอมรั บของสถานศึ กษาและหน่ วยงานต้นสังกัด การกํากับติ ดตามและ
ประเมินผลการนิ เทศตามแผนการนิ เทศ การแสวงหางบประมาณในการสนับสนุนสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใช้ในการนิ เทศการศึ กษา และการสร้างเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ในระดับสถานศึ กษาและกับ
หน่วยงานหรื อชุมชนทางวิชาชี พอื่นๆ ซึ่ งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาเรี ยม นิลพันธุ์ (2554) ซึ่ ง
พบว่าศึ กษานิ เทศก์ มี ความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถตามสมรรถนะทั้งในด้านความรู ้เกี่ ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจยั สื่ อและเทคโนโลยี และความสามารถในการให้
คําปรึ กษา ช่วยเหลือ แนะนํา กํากับ ติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา อีกทั้งควรมีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ในหลายด้าน อาทิ ด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน บุคลิกและความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ ดังนั้น
การพัฒนาศึกษานิ เทศก์ให้สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานได้อย่างแท้จริ งจะสามารถช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพครู ส่งผลถึงผูเ้ รี ยนได้ และจากผลการวิจยั ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ศึกษานิ เทศก์จะรับรู ้ว่า ตนได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาํ หนดในระดับมาก แต่กย็ งั ต้องการได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องต่างๆ เช่น แนวทางการร่ วมพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ผลด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน การ
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วางแผน กํากับติดตามและประเมินผลการนิเทศ แนวทางการสร้างเครื อข่ายการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ในการนิเทศ อีกด้วย
2. ครู จากทุกสังกัดรับรู ้สภาพการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนในภาพรวมได้ในระดับมากที่สุด และ
รับรู ้ปัญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนในภาพรวมได้ในระดับน้อย นัน่ แสดงว่า ครู ส่วนใหญ่ได้รับรู ้ว่า
ตนเองได้ใ ห้ค วามสํา คัญกับ การปฏิ บัติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ใ นทุ กด้า น ทั้งจรรยาบรรณต่ อ ตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณต่อสังคม ทั้งนี้
เป็ นที่สงั เกตว่า ครู ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณต่อสังคมได้นอ้ ยกว่าจรรยาบรรณด้านอื่นๆ เช่น ในเรื่ องการ
เป็ นผูน้ าํ หรื อเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทั้งภายในโรงเรี ยน
ชุ มชนและสังคม ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิ จยั ของสถาบันวิ จยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ งมหาวิ ทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2554) ที่พบว่า ครู ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเสี่ ยงที่จะมีปัญหาด้านศี ลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ แต่อาจพบบ้างในครู บางคน เช่น ปัญหาชูส้ าว ปัญหาการดื่มสุ ราในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ ปัญหาครู ไม่
มีเวลาให้นกั เรี ยนเต็มที่เพราะมุ่งทําผลงานวิชาการของตนเอง และปัญหาครู คดั ลอกผลงานวิชาการ ในด้านคุณธรรม
พบว่า แม้ครู ส่วนใหญ่จะมีคุณธรรมในระดับสู งถึงสู งมากแต่ก็ยงั มีขอ้ จํากัดในเรื่ องความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
ในการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ งานวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่าครู ที่มีวยั วุฒินอ้ ยมีแนวโน้มที่ จะมีจรรยาบรรณวิชาชี พตํ่า
กว่าครู ที่มีวยั วุฒิสูงกว่า ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจศึกษาต่อไป
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจากทุ กสังกัดรั บรู ้ สภาพการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บัติต น ใน
ภาพรวมได้ในระดับ มากที่ สุ ด และรั บรู ้ ปั ญหาการปฏิ บ ัติ ใ นภาพรวมได้ใ นระดับ น้อ ย นั่นแสดงว่า ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาส่ วนใหญ่ได้รับรู ้วา่ ตนเองได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ในทุ ก ด้า น ทั้ง นี้ เป็ นที่ สั ง เกตว่ า ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ต่ า งแสดงออกตามมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ต นได้
สอดคล้องกันทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การให้บริ การทาง
การศึ ก ษาต้อ งสร้ า งความประทับ ใจให้ผูร้ ั บ บริ ก าร อัน ได้แ ก่ นัก เรี ย น ผูป้ กครอง และชุ ม ชน ประกอบกับ
สถานศึกษาต้องบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ที่ตอ้ งประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
ผูป้ กครองและสังคมเชื่อมัน่ ได้ ผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้กลยุทธ์การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของตนอย่างเคร่ งครัดเพราะผลการปฏิ บตั ิ งานของตนนั้นย่อมส่ งผลกระทบต่อสังคมเป็ นวง
กว้าง อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับรู ้วา่ ตนเองได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนอย่างเคร่ งครัด
และไม่ พ บปั ญ หาสํา คัญ ในการปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณ แต่ ง านวิ จัย ของสถาบัน วิ จัย และให้ค ํา ปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554) ได้ให้ขอ้ ค้นพบที่ น่าสนใจว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ วนใหญ่มีความเสี่ ยงที่ จะมี
ปัญหาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณมากกว่าครู อาทิ ด้านศีลธรรม พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มักมีความเสี่ ยงในเรื่ อง การประพฤติตนไม่เหมาะสมและไม่เป็ นแบบอย่างที่ดี และขาดความโปร่ งใสในการบริ หาร
ทรัพย์สินและงบประมาณ ส่ วนด้านคุณธรรม พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามักขาดภาวะผูน้ าํ ขาดหลักการในการ
บริ หารงานที่ โปร่ งใส ยึดตัวบุ คคลหรื อกลุ่มมากกว่าหลักการ ขาดทักษะในการปกครองคน ในด้านจริ ยธรรม
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ถึงแม้วา่ ปัญหาด้านนี้ยงั ไม่ชดั เจนแต่กพ็ บความเสี่ ยงที่จะมีปัญหาด้านนี้ได้ เพราะถ้าผูบ้ ริ หารขาดศีลธรรม คุณธรรม
ก็จะทําให้มีปัญหาในการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อเพื่อนร่ วมงานได้ ซึ่ งข้อค้นพบของงานวิจยั ดังกล่าวได้ใช้
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเพื่อสะท้อนสภาพการปฏิบตั ิจริ งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของการศึกษาครั้งนี้ ที่ได้จากการสนทนากลุ่มที่สะท้อนให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจํานวนมากที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริ งแต่อาศัยการปฏิบตั ิดว้ ยจิตวิญญาณของความเป็ นครู อย่างอัตโนมัติ
ซึ่ งไม่เพียงพอกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ดังนั้น หน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการควบคุมมาตรฐานวิชาชี พต้องมีการ
กํากับดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างใกล้ชิด
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารการศึกษาซึ่ งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรู ้สภาพการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตนในภาพรวมได้ในระดับมากที่ สุดและรับรู ้ ปัญหาการปฏิ บตั ิ ในภาพรวมได้ในระดับน้อย
นัน่ แสดงว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาส่ วนใหญ่ได้รับรู ้ว่า ตนเองได้ให้ความสําคัญและสามารถ
ปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารการศึ กษาได้ในทุกด้าน ทั้งนี้ เป็ นที่ สังเกตว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต่างแสดงออกตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตนได้สอดคล้องกันทุกด้านแต่มี
ความเข้มข้นแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะสังเกตเห็นได้ว่า ทั้งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต่างก็ให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่ อง การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
ต่อผูร้ ับบริ การ ซึ่ งในการบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ ใน
การส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ก ํา หนด ดัง นั้น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาจึ งต้องให้ความสําคัญกับสถานศึ กษาที่ มารั บบริ การ รวมทั้งนักเรี ยน
ผูป้ กครอง และชุมชน ในลักษณะของการส่ งเสริ มและสนับสนุน อาทิ การเสริ มสร้างโอกาสการพัฒนาด้านต่างๆ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยยึดมัน่ ในความถูกต้องและยุติธรรม
พร้อมทั้งเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ผูร้ ่ วมงาน ตลอดจนนักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน ต้องสนับสนุนการ
พัฒ นาผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และบุ ค ลากรอื่ นทั้ง ด้า นความรู ้ ทักษะการทํา งานและมี ล ักษณะนิ สัย ที่ ดี ง าม
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ให้ความสําคัญกับจรรยาบรรณต่อสังคม
มากกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเสมือนเป็ นตัวแทนภาครัฐที่ การ
ปฏิบตั ิใดๆ จะมีผลกระทบต่อสังคมเป็ นวงกว้างกว่า จึงต้องเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมถึงการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งในระดับท้องถิ่นด้วย
ในส่ วนของศึกษานิ เทศก์ก็รับรู ้สภาพการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตนในภาพรวมได้ในระดับมาก
ที่ สุด และรับรู ้ปัญหาการปฏิ บตั ิ ในภาพรวมได้ในระดับน้อยที่ สุด นัน่ แสดงว่า ศึ กษานิ เทศก์ส่วนใหญ่ได้รั บรู ้ ว่า
ตนเองได้ให้ความสําคัญกับการปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พได้ทุ กด้า น ทั้งนี้ เป็ นที่ สังเกตว่า ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในทุกประเภทรวมทั้งศึกษานิเทศก์ให้ความสําคัญอย่างมากกับการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
ต่อผูร้ ับบริ การ นอกจากนี้ศึกษานิเทศก์กบั ครู ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณต่อสังคมได้นอ้ ยกว่าจรรยาบรรณ
ด้านอื่ น ๆ เช่ นในเรื่ อง การเป็ นผูน้ าํ หรื อเป็ นแบบอย่างในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคม ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทั้งภายในโรงเรี ยน ชุ มชนและสังคม การเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทั้งในโรงเรี ยน ชุ มชนและ
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สังคม รวมถึ งการนําแนวคิ ดเชิ งอนุ รักษ์ไปปฏิ บตั ิ ในหน่ วยงาน ชุ มชน และสังคม ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า วิชาชี พ
ทางการนิ เ ทศการศึ กษาต้อ งเน้นบทบาทโดยตรงด้า นการพัฒ นาการสอนของครู มากกว่า บทบาททางสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จจุ บนั เป็ นยุคที่ ศึกษานิ เทศก์ตอ้ งทํางานหนักเพื่ อช่ วยเหลื อครู ในการยกระดับคุ ณ ภาพ
การศึ กษาให้ได้มาตรฐานเพื่ อสามารถเที ยบเคี ยงกับนานาประเทศได้ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ ได้จากการ
สนทนากลุ่มที่สะท้อนให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาทุกประเภทซึ่ งรวมทั้งศึกษานิ เทศก์จาํ นวนมากยัง
ไม่มีความเข้าใจและยังไม่ได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชี พอย่างแท้จริ ง แต่อาศัยการปฏิบตั ิดว้ ยจิ ต
วิญญาณของความเป็ นครู อย่างอัตโนมัติ ซึ่ งไม่เพียงพอกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การควบคุมมาตรฐานวิชาชี พต้องมีการกํากับดูแลตามมาตรฐานวิชาชี พอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านจรรยาบรรณ
วิชาชี พซึ่ งเป็ นกรอบในการควบคุมการประพฤติการปฏิ บตั ิของศึ กษานิ เทศก์ในการร่ วมพัฒนากับสถานศึ กษาใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ทวั่ ทั้งโรงเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
3. จากการเปรี ยบเที ยบการรับรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐาน
การปฏิบตั ิตนของครู พบว่าครู สงั กัด กทม. มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด รองลงมาได้แก่ ครู จากสังกัดเมืองพัทยา โดยครู สงั กัด
กทม.มี สภาพการปฏิ บตั ิ งานที่ แ ตกต่ า งจากครู ทุ กสังกัด ในส่ วนของปั ญหาการปฏิ บัติ งานและการปฏิ บัติ ต นก็
เช่นเดียวกัน ที่ครู สังกัด กทม.มีปัญหาน้อยกว่าครู ของสังกัดอื่นๆ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กทม.เป็ นหน่วยงาน
ที่มีขอบข่ายงานกว้างขวาง ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านการบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขของประชาชน ดูแลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ตลอดจนดูแลคุณภาพชี วิตด้านสุ ขภาพอนามัยและการศึกษา ซึ่ งหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างก็ตอ้ งเอาจริ งเอาจัง
มุ่งให้เห็นความสําเร็ จและมุ่งคุณภาพในแต่ละด้าน ซึ่ งทางด้านการศึกษาจะเห็นได้จากผูบ้ ริ หารการศึกษาในสังกัด
กทม.ที่ เ ข้า มาร่ ว มสนทนากลุ่ มให้ข ้อ มูลไว้ว่า โรงเรี ย นในสังกัด ให้ค รู ประเมิ นตนเองปี ละครั้ งครอบคลุ ม ทั้ง
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณวิชาชี พ เพื่อให้ครู ได้ทบทวนตนเองว่าได้ทาํ อะไรบ้าง ซึ่ งโรงเรี ยนมีการ
กําหนดตัวชี้วดั ที่ละเอียดและครู กค็ ุน้ เคยกับการประเมินตามมาตรฐานต่างๆ นอกจากนี้การเข้าสู่ตาํ แหน่งของครู ก็มี
กระบวนการที่ ตอ้ งสอบผ่านทั้งข้อเขี ยน ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วยังต้องอบรมเข้มอีก 3 เดื อนแบบพักค้างและ
ทดสอบสุ ดท้าย จึงเห็นได้ว่าผูบ้ ริ หารได้ติดอาวุธทางปั ญญาให้ครู มาพร้อม ซึ่ งสอดคล้องกับผูแ้ ทนครู สังกัด กทม.
ที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่มก็ให้ขอ้ มูลว่า ครู จะได้รับการพัฒนาเป็ นระยะๆ จากต้นสังกัดและสถานศึ กษา มีการสํารวจ
ความต้องการในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของครู อีกทั้งการมีระบบเครื อข่าย
โรงเรี ยนก็ช่วยให้โรงเรี ยนร่ วมมือกันพัฒนาครู จากประเด็นภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของหน่วยงานดังกล่าวจึงน่ าจะ
เป็ นปั จจัยให้การรับรู ้สภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตนของครู
สังกัด กทม.แตกต่างจากครู สงั กัดอื่น
จากการเปรี ยบเทียบการรับรู ้สภาพการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีการปฏิบตั ิมากกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีจาํ นวนมาก ซึ่ งขนาดของโรงเรี ยนก็มีต้ งั แต่โรงเรี ยนระดับตําบล
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยจะเห็นได้จากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาแต่ละคนจะมีประสบการณ์ในการบริ หาร
หลายโรงเรี ยน ทําให้ผบู ้ ริ หารได้มีโอกาสได้แสดงวิสยั ทัศน์ เสนอความคิดเห็นในการบริ หารงานกับสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษา ทําให้การรับรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตนมีมาก อีกทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในรู ปแบบการประชุม อบรม และสัมมนาเป็ น
จํานวนมาก และผูบ้ ริ หารสถานศึกษายังมีสมาคมวิชาชีพที่เข้มแข็งที่จดั ให้มีการพัฒนาสมาชิกเป็ นประจําอยูท่ ุกปี จึง
น่ าจะเป็ นปั จจัยที่ ทาํ ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการรับรู ้สภาพ
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานมากกว่าและแตกต่างจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 คุ รุสภาควรกําหนดให้มีระบบการประเมิ นสมรรถนะของครู ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่
แท้จริ งเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อการเชิดชูเกียรติแห่งวงวิชาชีพครู
1.2 คุรุสภาควรกําหนดให้มีระบบการส่ งเสริ ม กํากับ ติดตามด้านจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาและผูบ้ ริ หารการศึ กษาที่ เน้นการปฏิ บตั ิ ได้จริ งและโปร่ งใส โดยระบุ มาตรการการลงโทษและการ
ส่ งเสริ ม พัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริ หารไว้ให้ชดั เจน
1.3 คุรุสภาควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีชมรม/สมาคมวิชาชี พทางการศึกษาที่ กระจายไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ในการทําภารกิจเพื่อการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้พฒั นาตนเองให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตน
1.4 คุรุสภาควรเปิ ดช่องทางในการรับคําร้องเรี ยนทั้งจากบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทัว่ ไป เพื่อ
เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมในการกํากับ ติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชี พของบุคลากรทางการศึ กษา
โดยมีระบบคัดกรองและยืนยันข้อมูลที่เชื่อถือได้
1.5 คุรุสภาควรพัฒนาระบบการยกย่อง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ที่เน้นคุณภาพและคุณค่าของรางวัลอัน
เป็ นเกี ย รติ ย ศอย่า งสู ง ยิ่ ง ที่ ไ ม่ เ น้นปริ มาณรางวัล โดยมี กระบวนการคัด กรองที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของสั งคมด้ว ย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระบบการศึกษา
1.6 คุ รุ ส ภา ควรทํา หน้า ที่ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ศึ กษานิ เ ทศก์ไ ด้มีการปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานและจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยมีหน่ วยงานต้นสังกัด ทําหน้าที่ กาํ กับ ติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
1.7 คุรุสภา หน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึ กษา ควรจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการแสดงออกตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พครู ในรู ปแบบและช่องทางต่างๆผ่านสื่ อสารมวลชน เพื่อส่ งเสริ มคุณค่า เกียรติภูมิของวิชาชี พ
ทางการศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
1.8 หน่ วยงานต้น สัง กัด ควรมี ร ะบบส่ งเสริ ม กํา กับ และติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานและจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยดําเนิ นการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เช่ น จัดให้มีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชี พอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองให้กบั ครู เป็ นรายหัวตาม
ความต้องการที่ตอบสนองตามภาระงานที่รับผิดชอบ
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1.9 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา ควรกําหนดกลยุทธ์หรื อแนวปฏิ บตั ิ ในการบริ หารบุคลากรสําหรับ
ข้าราชการครู ในเขตพื้นที่การศึกษา โดยยึดแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณวิชาชี พ
เป็ นสําคัญ
1.10 สถานศึกษาควรเชื่อมโยงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กบั
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
1.11 ควรสนับสนุนให้ชมรม สมาคมวิชาชี พทางการศึ กษาต่างๆที่ มีอยู่ จริ งจังกับการกํากับ ติดตาม
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในลักษณะของการดูแลและควบคุมกันเองให้เข้มข้นขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั ต่อไปในประเด็นต่อไปนี้
2.1 วิจยั และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2.2 รู ปแบบการส่ งเสริ มจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาไทย
2.3 รู ปแบบการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2.4 การศึกษากรณี ศึกษาครู ไทยที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพได้ดีเลิศ
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