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54252201 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  การเปลี่ยนแปลงองคการ/การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 พรรณิดา  นาคะผิว : ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ และ ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร. 192 หนา. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน  สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1                 
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยใช โรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนหนวย
วิเคราะห กลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 97 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน และครู รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 194 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของ เบิรคและลิทวิน (Burke 
and Litwin)  และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามขอบังคับ  
คุรุสภาวาดวย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถ่ี รอยละ มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา 
1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
3) ปจจัยการเปลีย่นแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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54252201 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD : ORGANIZATIONAL CHANGE / TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE 

PANNIDA NAKAPEW : ORGANIZATIONAL CHANGE FACTORS AND TEACHER 
PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE IN SCHOOL UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.PRASERT INTARAK, 
Ed.D., ASST.PROF.MAJ.NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. 192 pp. 

 
The purposes of this research were to identify; 1) the organizational change 

factors in school under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, 2) the 
teacher professional standards performance in school under Nakhon Pathom Primary 
Educational Service Area Office 1, and 3) the relationship between the organizational 
change factors and the teacher professional standards performance in school under 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1. The public schools under 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 were the unit of analysis for this 
study. The samples were 97 schools under Nakhon Pathom Primary Educational Service 
Area Office 1. There were two respondents from each school consisted of administrator or 
representative and teacher, totally 194 respondents. The research instrument was a 
questionnaire concerning organization change factors on Burke and Litwin’s concept and 
teacher professional standards performance based on the Teachers Council of Thailand 
Regulation on Professional Standards and Ethic B.E. 2548. The statistical used for analyze 
the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s 
product-moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follows : 
1. The organizational change factors in school under Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual were at a high level. 
2. The teacher professional standards performance in school under Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual were at 
a high level.  

3. There were significant correlation between organizational change factors 
and the teacher professional standards performance in school under Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area Office 1 as a whole at .01 level.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
           วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีโดยไดรับความกรุณาเปนอยางดียิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  ประธานผูควบคุม ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  
เจนอักษร กรรมการ อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ ประธานสอบ  ดร.ชัยนนท  นิลพัฒน และ   
ดร.รังสรรค อวนวิจิตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความซาบซึ้งไว ณ 
โอกาสนี้  รวมทั้งคณาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูทั้งหลายท้ังปวง และใหกําลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
  ขอขอบพระคุณ ดร.ธรรมศักดิ์  กํามะณี   ดร.สมชัย พุทธา  ดร.เกษมสันต  มีจันทร   
นางสาววันเพ็ญ  กิจกําจร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ ที่ไดใหความอนุเคราะห
ในการตรวจสอบใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัยในการวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณ
ผูบริหารและครูในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ทุกทานที่ให
ความชวยเหลือและอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณสมาคมราชกรีฑาสโมสร ที่ไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับผูวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คูสมรส และสมาชิกในครอบครัวของผูวิจัยทุก
ทานที่เปนกําลังใจเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณพี่ เพื่อน และนองนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ใหความชวยเหลือในทุกดานจนทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 
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