
 

  

  

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

โดย 
นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ  

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

 
 

โดย 
นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ 

 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE 
AT OMNOISOPHONCHANUPHATHUM SCHOOL 

 

By 

MISS Pattarawan RODCHAROEN 
 

A Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Education (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 

Department of Educational Administration 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2019 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  
จังหวัดสมุทรสาคร 

โดย ภัทรวรรณ รอดเจริญ 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์  

 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 

   
ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ)  
  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์)  
  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(ดร.อาคม มากมีทรัพย์ )  
 

 
 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

58252338 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

นางสาว ภัทรวรรณ รอดเจริญ: การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  จังหวัด
สมุทรสาคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1.เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย

โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 2.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งหมด 61 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท์ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมและ
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมจากมากไปหาน้อย ดังน้ี พบว่า ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  ร่วมมือกับ
ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่
ผู้เรียน  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  จังหวัด
สมุทรสาคร 2.1) ควรส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง 2.2) โดยครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอ่ืนๆโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 2.3) ครูควรพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดยตอบสนองความถนัด 
ความสนใจของผู้เรียน 2.4) ควรเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม บันทึกหลังการสอนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 2.5) ควรประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 2.6) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง 
2.7) ควรจัดหาเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  2.8) ควรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนมีความเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่างทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม  2.9) ควรรับฟังความคิดเห็น และ
ยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อื่นอยู่เสมอ 2.10) ควรร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้กับชุมชนและปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยความเต็มใจ 2.11) ค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์ และ
วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 2.12) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อป้องกันปัญหาและ
วิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252338 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE 

MISS PATTARAWAN RODCHAROEN : TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS 
PERFORMANCEAT OMNOISOPHONCHANUPHATHUM SCHOOL THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SANGAUN INRAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the teacher professional standards performance at 
Omnoisophonchanuphathum school , and 2)The guideline for The teacher professional standards performance at 
Omnoisophonchanuphathum school, consisted of school administrators and teachers , with the total of 61. The research 
instrument was questionnaire regarding the teacher professional standards performance , based on The Teachers Council of 
Thailand. The statistics applied in data analysis were frequency , percentage , arithmetic mean , standard deviation , and 
and Analyze according to Best's concepts. 

The findings of the research were as follows: 

1.The teacher professional standards performance at Omnoisophonchanuphathum school , collectively 
and individually , was found at a high level : conduct themselves as role models for learners , positively contribute to 
cooperation with others in the educational institution , positively contribute cooperation with others in the community , 
judiciously choose various activities with learners' benefits as the ultimate goal , provide learners with learning opportunities 
in all situations , organize pertinent teachinglearning activities with the aim of enabling learners to acquire capacity for 
critical and creative thinking , dedicated to learners'total development in accord with their potentiality , search  for and 
benefit from application of relevant data and information for development , develop practicable teaching plans for all 
classes , continuously development effective teaching-learning media , continuously engage in academic activities for 
advancement of the teaching profession ,  and systematically report on outcome of learners' quality development. 

2. Guidelines for improving the performance in accordance with teacher's professional standards of 
Omnoisophonchanuphathum school. 2.1) Teacher should encourage teachers to seek knowledge and study for self-
improvement. 2.2) Teacher should select the academic teaching activities and other activities by focus primarily on the 
benefits and results that occur to learners.2.3) Teachers should develop the abilities of learners by responding to their 
aptitude, Interest and skill. 2.4) The learning management plan should be used appropriately. Post-teaching notes to 
improve and develop learning management plans in line with the problems or obstacles that arise. 2.5) Teacher should 
invent, create, manufactured, and used a wide range of quality teaching materials. 2.6) Learning activities should be 
organized according to a person's differentity with practicality. 2.7) Teacher should provide teaching techniques or teaching 
innovation to improve the quality of the learner.  2.8) Teacher should be a good role model that the learner has faith and 
being a role model of both in morality and ethics. 2.9) Always listen to opinions and accept the knowledge and ability of 
others. 2.10) Collaborate with others to develop educational institutions for the community willingly. 2.11) Search, observe 
and remember information to be used in organizing teaching and learning activities, analyzing and criticizing information 
reasonably.  2.12) Create learning activities for learners to create self-development guidelines to prevent future problems 
and crises. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเร่ือง "การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
จังหวัดสมุทรสาคร" ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน 
อินทร์รักษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
การค้นคว้าอิสระ และ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ด้านการบริหารการศึกษาให้อย่างดีย่ิง 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูเพ่ือนร่วมงานโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ทุก
ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งอ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัว เพ่ือนร่วมงานทุกคน และคุณผลิตโชค อายนบุตร ตลอดจนเพ่ือนสาขา
การบริหารการศึกษา ปริญญาโท รุ่น 35/1 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ให้ก าลังใจ ค าปรึกษา และความช่วยเหลือ
เสมอมา ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยเล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ อบรมสั่งสอน จนท าให้การค้นคว้าอิสระเล่มน้ีสมบูรณ์ด้วยดี 

  
  

ภัทรวรรณ  รอดเจริญ 
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บทที่ 1  

บทน า 

ส่ิงท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดล้อมและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวิกฤติด้านต่างๆ และการส่ือสารทางเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคมท่ีต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับยุคแห่งการเปล่ียนแปลง 
การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนท้ังทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต และเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข1 

การศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ท า
ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ตามมาตรา 4 
กล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และยังได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 10 ว่า ”การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และมาตรา 
6 กล่าวไว้ว่า”การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ
สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข”2 
 

 

 

                                                             
1 สมบัติ บุญประคม, "ครูกับการวิจัยในช้ันเรียน," วารสารประชาศึกษา 52,3 (กุมภาพันธ์ – 

มีนาคม 2545). 
2 กองเทพ เคลือบพณิชกุลและคณะ,รวมกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ

(กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต,2549),52 



  2 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 นักเรียนจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศได้ในอนาคต โดยการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงการพัฒนาของผู้เรียนครูจะมีบทบาทท่ีส าคัญในการเรียนรู้และ
พัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสัมฤทธิ์ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูผู้สอนถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถคุณภาพของผู้เรียนก็คงไม่เป็นตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้ ในส่วนของคุรุสภาเป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 
2488 มีผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนเป็นสมาชิก  ต่อมาปีพุทธศักราช 2546 พระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้ตราขึ้นให้ยกเลิกพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 53 กล่าวไว้ว่าให้มีองค์กรวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมความ
ประพฤติและการด าเนินงานของครูหรือผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณตลอดจนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู เดิมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ถูกก าหนดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ประกอบด้วย  4  ด้านคือ รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม
จรรยาบรรณและมุ่งมั่นพัฒนา  แต่เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรมยากแก่การปฏิบัติ
และการประเมิน ในปีพุทธศักราช 2537 คุรุสภาจึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจากเกณฑ์เดิม 
4 ด้านเป็นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจ านวน 11 มาตรฐาน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2544 ได้ก าหนด
มาตรฐานท่ี 12 เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเมื่อ
วันท่ี 25 เมษายนพุทธศักราช 2544 จึงท าให้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย 
12 ด้านดังนี้ (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (4) 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน (7) รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน (9) ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (11) แสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์3 ดังนั้นถ้าครูปฏิบัติงานดี
การจัดการเรียนการสอนก็จะเกิดประสิทธิภาพท่ีดีด้วย มาตรฐานวิชาชีพครูจึงท าให้ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นต่อการประกอบอาชีพครูว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการตามมาตรฐานการเรียน

                                                             

 3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
120,ตอนท่ี 52 ก. (11 มิถุนายน 2546) : 5. 
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การสอนอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ก็เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีสอนและต้องท าตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุ
สภาได้ก าหนดไว้ในการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ทราบได้ว่าครูในโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพอย่างไรซึ่งจะช่วยให้ข้อค้นพบในครั้งนี้สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของครูในโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพมากยิ่งขึ้นอีกครั้งครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้องได้น าประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป 
 

ปัญหาของการวิจัย 

 สถานศึกษามีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทยนี้ด้วย เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมนี้ด้วย ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 -20 ปี จาก
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าประสบปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  ผู้บริหารโรงเรียนนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การท่ีจะท าให้บุคลากรทุกฝ่ายได้แสดงถึงความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อท างานตามบทบาท
หน้าท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทราบการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ท้ัง 12 มาตรฐาน ท่ีมีดังนี้  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน                
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง         
5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล
ถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8. ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ทุกสถานการณ์  แต่ส่ิงท่ีพบเจอในปัจจุบัน คือ ครูมีความรู้แต่ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูขาด
ประสบการณ์การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ไม่เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และหน้าท่ีการ
สอนของตัวเองเหมือนช่วงปฏิบัติหน้าท่ีใหม่ๆ ขาดความเอาใจใส่ในการสอน ขาดการวิจัยเพื่อ

                                                             

 4 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,รายงานการวจัิยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-
20 ปี,พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ,์2553),100-101. 
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พัฒนาการเรียนการสอน รวมไปถึงสอนได้ไม่เต็มท่ีเพราะมีภาระงานอื่นท่ีนอกเหนืองานสอนเข้ามาให้
ปฏิบัติ จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการท่ีจะศึกษาในเรื่องนี้ โดยท่ีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาท่ีท าการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ก าหนดไว้   เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ัง 12 มาตรฐานและน าไปเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูป
ถัมภ์เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อันจะท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของการบริหารจัดการในสถานศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้  
 1.เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 2.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 
 2.แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานทางการวิจัยไว้ดังนี้ คือ การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  จังหวัดสมุทรสาคร  อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช่ทฤษฏีระบบตามแนวคิดของ  
เฟรด ซี ลูเนนเบิร์ก และ ฮัลแลน วี ออร์นไตน์ (Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein) ท่ีได้
เสนอความคิดท่ีว่า องค์กรนั้นเป็นกระบวนการหรือระบบหนึ่ ง มีองค์ประกอบท่ีเป็นระบบย่อย ๆ 
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ภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอก
กาล ดังนั้นการด าเนินงานต่าง ๆ จึงมี องค์ประกอบส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ
เปล่ียนแปลง (Transformation process) และผลผลิต (Output) องค์ประกอบท้ัง 3 ขั้นตอนนี้ จะมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกัน   จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้   ถ้ามีขั้นตอนใดมี
ปัญหาขั้นตอนอื่นก็จะหยุดไปด้วย   ในท านองเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีท าให้ระบบสามารถเคล่ือนไหวหรือด าเนินการต่อไปได้ 
อีกท้ังระบบยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Context)   ซึ่งระบบจะได้รับปัจจัยน าเข้าจาก
สภาพแวดล้อม และระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม  5  ในส่วนมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตาม เป้าหมายท่ีก าหนดพร้อม
กับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพท้ังความช านาญ
เฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพ ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมี
การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดว่ามีความรู้ ความสามารถและความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารง
สถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป ได้หรือไม่ นั่นก็คือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
จะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปีเสมอ6 รวมท้ัง คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูไว้ 12 มาตรฐาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติ กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผน การสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับ
ผู้อื่น ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหา และ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ดังปรากฏใน
แผนภูมิท่ี 17 

 
 

                                                             

 5  Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA : Wadsworth Publishing. 2007). 30-33  

6 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภา, 
2556), 4. 

7 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2556), 30-57. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA : Wadsworth Publishing. 2007). 30-33  

: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภา, 
2556), 4. 
 
 

สภาพแวดล้อม  (Environment) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

 

 

 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 

 

- บุคลากร 
 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

 

กระบวนกำร
(Transformation 

process) 

- การบริหาร 

 

 

 

- การจัดการเรียนการ

สอน 

- การนิเทศ 

 

ผลผลิต  (Output) 

 
 

- ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

ผู้เรียน 

- ความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

 

องค์การ  

การปฎิบัติงานตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
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ขอบเขตของการวิจัย  

 อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาประกอบด้วย 12 มาตรฐาน ได้แก่ (1) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
แก่ผู้เรียน (3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ (4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล
จริง (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ (11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ทุกสถานการณ์8 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 12 มาตรฐานของคุรุสภา ดังแผนภูมิที่ 2 
 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวชิาชีพคร ู
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

 

แผนภูมิที ่2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา , ข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว,2556),67-70. 

                                                             

 8 ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา,เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู, พิมพค์รั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2556),30-57. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง วิธีการและแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 12 มาตรฐานของคุรุสภา ได้แก่ 1) ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  4) พัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่มีหน้าท่ีส่ังสอนอบรมศิษย์ท้ังด้านความรู้ ความประพฤติ และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ เป็นผู้มีความหนักแน่นด้านวิชาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น

แบบอย่างท่ีดี เป็นกัลยาณมิตร โดยปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา

ท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6  ต้ังอยู่ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณฃนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยน าเสนอ
สาระส าคัญเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

วิชาชีพครูเป็นวิชาท่ีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี บุคคลท่ีจะปฏิบัติงานในวงการของอาชีพครูทุกคน
ต้องตระหนักในความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าท่ีครูสมกับท่ีได้ขึ้นช่ือว่า
เป็นครู ครูจะต้องมีความส านึกอยู่เสมอว่าการเป็นครูนั้น มิใช่แต่มีความรู้ทางวิชาการก็สามารถเป็นครู
ท่ีดีได้ แต่ต้องอาศัยแรงจูงใจในมาตรฐานอื่นๆประกอบด้วย เช่น ความรักในการสอนความเต็มใจใน
การรับใช้บริการและความรักท่ีมีต่อนักเรียน  

วิชาชีพ (Profession) หมายถึง อาชีพท่ีให้บริการแก่สาธารณชนท่ีต้องอาศัยความรู้ ความ
ช านาญเป็นการเฉพาะไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวิชาชีพ ต่างกับ 
อาชีพ (Career) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีต้องท าให้ส าเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการด ารงชีพเท่านั้น 
วิชาชีพจึงได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง
ตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
เป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบ
วิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (intellectual method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ(long 
period of training) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional autonomy) และ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (professional ethics) รวมท้ังต้องมีสถาบันวิชาชีพ (professional 
institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (professional organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์
จรรโลงวิชาชีพ9 

 

 
                                                             

 9 ส านักงานเลชาธิการคุรุสภา,คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภา,2548),9. 
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มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายว่า มาตรฐาน หมายถึง ส่ิงท่ี
ถือเอาเป็นเกณฑ์ท่ีรับรองกันท่ัวไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนีซ  ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบ
ก าหนด ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม  หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน10 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เกิด
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า
เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการท่ีกฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษาและ
ก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ก าหนดให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดเพื่อผู้ท่ีจะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพท่ีเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพจึงจะ
สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อให้
เกิดผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดพร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพท้ังความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดว่ามีความรู้
ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้
หรือไม่นั้นคือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี 

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อด ารงไว้
ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ท่ีคุรุสภาจะก าหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น จนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่าหนึ่งดังต่อไปนี้  1) ยกข้อ กล่าวหา               

                                                             

 10 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554,พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ : 
ศิริวัฒนาอินเตอร์พริน้ท์,2556),902. 
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2) ตักเตือน  3) ภาคทัณฑ์  4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี และ  
5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตร54)11   

มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ                

ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอท่ี
สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 
     - ผู้ประกอบวิชาชีพครู   ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมี
คุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
           มาตรฐานความรู้ 
                1) ความเป็นครู 
                2) ปรัชญาการศึกษา 
                3) ภาษาและวัฒนธรรม 
                4) จิตวิทยาส าหรับครู 
                5) หลักสูตร 
                6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
                7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
                9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้
                10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
                11) คุณธรรม จริยธรรม 
           มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
                2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

 

                                                             

 11 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
,2556),4-5. 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน  
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
     - ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 
                1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
                2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
                3) มุ่งมั่นพฒันาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
                4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 
                5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
                6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล  
                    ถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
                7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ     
                8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
                9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
                10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
                11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
                12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรี
แห่งวิชาชีพ 

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อท่ี 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยู่เสมอ 
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2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  ข้อท่ี 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  ข้อท่ี 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
  ข้อท่ี 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
นิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 
  ข้อท่ี 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
  ข้อท่ี 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
  ข้อท่ี 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  ข้อท่ี 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

5.จรรยาบรรณต่อสังคม 

  ข้อท่ี 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและระดับคุณภาพ 

คุรุสภาได้เสนอให้ใช้ระดับคุณภาพของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเดิมท่ีคุรุสภาเคยก าหนดไว้
เมื่อ พ.ศ.2539 ซึ่งเมือ่เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ประกาศใช้ใหม่นี้ จะเห็นได้ว่า
มีความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยก าหนดระดับคุณภาพไว้ 3 ระดับคือ ระดับ 1 เป็นลักษณะท่ีพึ่งผู้อื่น 
ระดับ 2 การปฏิบัติเป็นอิสระริเริ่มเอง ระดับ 3 การปฏิบัติช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นได้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
  เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน หรอืสมาคมจัดขึ้น เช่น การอบรม การสัมมนา การ
ประชุม และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น โดยท้ังนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 
มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
  การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
  การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด 
ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้เรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมท้ังการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะ
อื่นๆ ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์เทคนิควิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
  การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพ
ความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยม
และนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
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มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ 
ปัจจัย และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
  2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
  3)  ผลการ จัดกิ จกรรมการ เรี ยนการสอนตามวิ ธี ก าร ท่ีก าหนด  ท่ี เกิดกับ ผู้ เรี ยน 
  4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่  ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
  การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และ
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ท่ีท าให้ผู้เรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็น
แบบอย่าง 
มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
  การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคล
อื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน 
โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ 
มาเป็นโอกาส ในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปใน
ทางการพัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้กล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหามิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ 
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ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผล
ก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

ความหมายของครู 

 พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบาย ค าว่า ครู นั้นมาจากรากศัพท์ในภาษา
บาลีว่า “คุรุ-ครุ” หรือจากภาษาสันสกฤตว่า “คุรุ” ในความหมายท่ีเป็นค านามแปลว่า ผู้ส่ังสอนศิษย์
หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ 12  จึงสรุปได้ว่า ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีส่ังสอนอบรม
ศิษย์ท้ังด้านความรู้ ความประพฤติ และส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ เป็นผู้มีความหนักแน่นด้านวิชา
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นกัลยาณมิตร โดยปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

กู๊ด  ได้ให้ความหมายของครูไว้ดังนี้ 1) ครู คือ บุคคลท่ีราชการจ้างไว้เพื่อท าหน้าท่ีให้
ค าแนะน าหรืออ านวยการในการจัดประสบการณ์การเรียนส าหรับนักเรียนหรื อนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน 2) ครู คือ บุคคลท่ีมีประสบการณ์หือมีการศึกษา
มากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีท้ังประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถ
ช่วยให้บุคคลอื่นๆเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาก้าวหน้าได้ 3) ครู คือบุคคลท่ีส าเร็จหลักสูตรวิชา
จากสถาบันฝึกหัดครู และการฝึกอบรมนั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โดยการมอบ
ประกาศนียบัตรทางการสอนให้แก่บุคคลนั้น 4) ครู คือบุคคลท่ีส่ังสอนอบรมคนอื่นๆ เป็นผู้มีความ
หนักแน่น ท าหน้าท่ีจัดประสบการณ์การเรียนให้นักเรียนนักศึกษาให้มีความเจริญงอกงามและพัฒนา
ก้าวหน้า13 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้
ให้ความหมายว่า ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน14 

                                                             
12 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542,(กรุงเทพฯ:นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน

,2546),225. 
 13 Carter V.Good,Dictionary of Education (New York : Macmillan Publishing 
Company,1965),586. 
 14 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545,พิมพ์ครั้งท่ี2 (กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล,2553),4. 
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ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 ได้นิยามว่า ครู หมายความว่า บุคคลซึ่ง
ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ
ในสถานศึกษาประถมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน15 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายว่า ครู หมายถึง ผู้ส่ังสอน
ศิษย์,ผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์16 

ความหมายของวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้ให้ค าจ ากัดความว่า วิชาชีพ 
หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยขั้น
พื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ17 

 

 

 

 

 

                                                             

 15 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2556),65. 
 16 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554,พิมพ์ครั้งท่ี 1 
(กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์,2556),235. 
 17 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546,
พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,2548),2. 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 

ช้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525 โดยพระครูโสภณธรรมสาคร เจ้า
อาวาสวัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาครซึ่ง ในขณะนั้นด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอกระทุ่มแบนพร้อม
ด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนต าบลอ้อมน้อยได้ยื่นเรื่องขอจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา ต่อดร.
เกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยขอจัดต้ังโรงเรียนในท่ีธรณีสงฆ์
ของวัดอ้อมน้อยซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 12 ไร่ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเรียนต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2525 โดยให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” และ
ประกาศ จัดต้ังเป็นทางการในวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 โดยมีนายสมปอง สุวรรณโฉมเป็น
อาจารย์ใหญ่ คนแรก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ ในความอุปถัมภ์ของพระครูโสภณธรรมสาครและ
ประชาชนชาวต าบลอ้อมน้อยให้การอุปถัมภ์เป็นมงคลนามแก่โรงเรียนจึงขอใช้ช่ือโรงเรียน
ว่า   “โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์” 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นสถาบันทีส่ร้างคนดี มีความรู้ พัฒนาสู่สากล 

อัตลักษณ์ 

 แจ่มใส ไหว้งาม 

เอกลักษณ์ 

 คิดเป็น เด่นกิจกรรม 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. ส่งเสริมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความถนัดของผู้เรียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คติพจน์ 

 ปัญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต    ปัญญาคือแสงสว่างส่องในโลก 
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ปรัชญา 

 รู้สิทธิ   รู้หน้าท่ี  มีวินัย 

เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ 
 
ข้อมูลนักเรียน 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม 1,340 คน ดังตารางท่ี 1 
    
ตารางที่ 1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม 1,340 คน โรงเรียนอ้อมนอ้ยโสภณชนูปถัมภ์ 

ระดับชั้น

เรียน 

 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

จ านวนห้อง  8 8 8 5 5 5 39 

เพศ ชาย 162 151 124 44 44 46 571 

 หญิง 160 150 147 105 102 105 769 

รวม  322 301 271 149 146 151 1,340 

เฉลี่ยต่อห้อง  40.25 37.63 33.86 29.80 29.20 30.20  

 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนปูถัมภ์มีจ านวนบุคลากร ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรการศึกษา 2562 โรงเรียนอ้อมนอ้ยโสภณชนูปถัมภ ์
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ปีการศึกษา 2562 2 61 1 11 6 
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สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา ตนเอง 

อย่างต่อเน่ือง 

2) เด็กมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีความสามารถ 

ในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานทุกคน 

3) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 

ตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1)  ผู้บริหารมีความต้ังใจในการบริหารงานในรูปแบบ
การแบ่งงานกันท าให้โดยทั่วถึงกัน ผู้บริหารเป็นผู้คอย
ติดตามดูแล เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ตามวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานในองค์กร 
2)  โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์มีการจัด  
โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนดพร้อมก าหนดเป้าหมาย ขอบข่าย
และระบุภารกิจในการบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน
สามารถยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้
เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1) ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน 
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
2) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ 
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
มากข้ึน 
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ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินโดย
ใช้เทคนิค SWOT จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
โรงเรียน ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการ
ด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติด้วยการก าหนดโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการรายงานผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
หรือสิ้นปีการศึกษา มีการน าผล การประเมินข้อเสนอ 
แนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ตามแผน ไปพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างต่อเน่ือง เกิดผลการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

ทั้งด้านผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาและชุมชน ท าให้มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 

  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
1) ครูมีการเตรียมการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลของ     
ผู้เรียน  เตรียมแหล่งเรียนรู้ เตรียมห้องเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลของผู้เรียน เพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้
ความสามารถ  

2) ครูสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้น            
ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมและสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกัน 
3) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีผลงานวิจัยใน           
ช้ันเรียนพร้อมพัฒนาในเร่ืองของการจัดการเรียน 

การสอนในทุกปีการศึกษา 

  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
1) ครูควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดต่างๆ และ 
ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์และหาความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน สื่อและ 
เทคโนโลยีให้มากข้ึน 

  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1) ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญ 

ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงได้มี  
การจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1)  ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ อย่างเป็นระบบ  

และต่อเน่ือง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีชัดเจน 

2. น าผลการประเมินต่าง ๆ มาพัฒนาแนวการจัดการศึกษาและนโยบายของโรงเรียนให้มาก
ขึ้น 

3. ก าหนดให้มีแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องท้ังด้านการเรียนการสอน 
และด้านนโยบายของโรงเรียน 

4. ก าหนดให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5. น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ระบบส่ือสาร 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

6. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพที่สอดคล้องกับของโรงเรียน 
7. ด าเนินการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้รูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. การด าเนินการของโรงเรียนควรก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และ

ประเมินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. หน่วยงานต้นสังกัดออกมานิเทศติดตามการด าเนินงานในระบบประกนัคุณภาพภายใน          
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 2. ความช่วยเหลือในการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

เชษฐา ไชยเดช ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า 1.
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 2.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.คุณภาพชีวิตการท างานของครูโดยภาพรวมไม่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะท่ี
คุณภาพชีวิตการท างานของครูรายด้าน คือ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและการบูรณาการด้าน
สังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0518 

 พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ได้ศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1.คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ รักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตนเพื่อประโยชน์ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง การอดทน อดกล้ัน อดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยประการใด
และการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี 2.การปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่
ผู้เรียน ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ทุกสถานการณ์ ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้ปฏิบัติได้
เกิดผลจริง ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน ด้านปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ

                                                             

 18 เชษฐา ไชยเดช,”คุณภาพชีวิตการท างานของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550),บทคัดย่อ, 
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เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และ
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 3.คุณธรรมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก19 

สุวธา ฤกษ์เกษม,ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศลานันทกุล ได้ศึกษา การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  1) การ
ปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าครูผู้สอน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
เอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 1.1 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณามาตรฐาน พบว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
เอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน รองลงมาคือ มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงตามล าดับ ยกเว้น
มาตรฐานท่ี 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ อยู่ในระดับปาน
กลาง  1.2 มาตรฐานการปฏิบัติตนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าครูผู้สอน
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รองลงมา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ด้าน คือด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการและด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  2) ผล
การเปรียบเทียบการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู โรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า  2.1 วุฒิการศึกษา พบว่า ครูเอกชนท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
ไม่แตกต่างกัน 2.2 ประสบการณ์ท างานพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน 

                                                             

 19 พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 1”(
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2551),79-80 



  25 

มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2.3 เขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่าครูโรงเรียน
เอกชน ท่ีปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีการศึกษาแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน20 

 พัชนี รัศมี ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  1) การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ภาพรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก  2) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพครูแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไม่
แตกต่างกัน  3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สรุปได้ว่า 3.1 ครูควรมี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และปรับเปล่ียนตนเองตามภาวการณ์ปัจจุบัน  3.2 ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและน าความรู้
มาเผยแพร่แก่บุคคลอื่น และ 3.3 ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ ในเชิงประจักษ์ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูท่ีมีความรู้ความสามารถ
เป็นวิทยากร มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการท า
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีระบบ21 

 วิทยา จักรไชย ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของครูท่ีมีต่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
โดยภาพรวม มีความเห็นว่ามีการมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมาก และมี

                                                             

 20 สุวธา ฤกษ์เกษม,ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศลานันทกุล,”การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552),107-108. 
 21 พัชนี รัศมี ,”การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2552),บทคัดย่อ. 
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ความเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ในมาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน และมี
ความเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ในมาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ ส่วนมาตรฐานอื่นๆเรียงล าดับจากมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานท่ี 9 
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสแก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทุกสถานการณ์ มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานท่ี 4 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถได้เกิดผลจริง มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
และมาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ท าการศึกษา ทัศนะของครูท่ีมีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0522 

 พิชชาพร อุ่นศิริ ได้ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสภาวะอารมณ์ท่ัวไปมีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถภายใน
ตนเองและการจัดการกับความเครียด ตามล าดับ  2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีมัชฌิมเลขคณิตเรียง
ตามล าดับดังนี้คือ ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนมี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียนและด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี

                                                             

 22 วิทยา จักรไชย,”ทัศนะของครูท่ีมีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2552),190-194. 
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ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามล าดับ  3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละด้าน พบว่า 3.1 ด้านความสามารถภายใน
ตนเอง ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  3.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  3.3 ด้านความสามรถในการปรับตัว ไม่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3.4 ด้านการจัดการกับ
ความเครียด ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3.5 ด้าน
สภาวะอารมณ์ท่ัวไป ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านการ
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนก ารสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียนและด้านการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์23  

พินิจ แสนวัง ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง 
การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 
1) สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก 3) 
สมรรถนะ ของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์อย่างสูงมีนัยความส าคัญ
ทางสถิต ท่ีระดับ .01324 

                                                             

 23 พิชชาพร อุ่นศิริ ,”วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),111-112. 

24 พินิจ แสนวัง “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง การศึกษา
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), 113-114. 
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 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ ได้ศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 สาขาวิชา ท่ีผ่านการประชาพิจารณ์ มีโครงสร้าง
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านทักษะ และมาตรฐาน ด้าน
คุณลักษณะ โดยมีภาพรวมของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 1) มาตรฐานด้านความรู้ พบว่า ท้ัง 5 สาขา 
วิชาเอก มีองค์ประกอบด้านความรู้ 2 ด้าน คือ(1) ความรู้วิชาชีพ และ (2) ความรู้ด้านเนื้อหาวิชา 
เฉพาะแต่ละสาขาวิชา ส่วนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจะต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก 2) 
มาตรฐานด้านทักษะ พบว่า ท้ัง 5 สาขาวิชาเอก มีองค์ประกอบด้านทักษะ 4 ทักษะ คือ 1) ทักษะ 
ทางปัญญา 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และชุมชน 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ ส่วนรายละเอียดของแต่ 
ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก 3) มาตรฐานด้านคุณลักษณะพบว่าท้ัง 5 
สาขาวิชา มีองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 6 คุณลักษณะท่ีเป็นคุณลักษณะร่วม คือ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความเป็นผู้น า 3) การท างานเป็นทีม 4) การพัฒนาตนเอง 5) การเป็นบุคคลแห่งการ 
เรียนรู้ และ 6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเอก มี
ความแตกต่างกัน25 

 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
1) การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมและตามขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครู ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวม และ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) การตัดสินใจของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01526 

                                                             
25 ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์, “มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์คณะ 

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 30. 
26 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2555), 98-99. 
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อิ่มทิพย์ อนิศดา ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า 
1) คุณภาพชีวิตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตของครูโดย
ภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิชาชีพครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .019627 

ชาติชาย ศรีจันทร์ดี ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน 
ระดับมากท้ัง 5 ด้านเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ประเมิน ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้คาดการณ์และผู้ให้ค าปรึกษา 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การ
ปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู 2556 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ด้านคือ มาตรฐานการปฏิบัติ
ตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 3) บทบาทของผู้บริหาร 
สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0128 

 

 

                                                             
27 อิ่มทิพย์ อนิศดา, “คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2555), 116-118. 

28 ชาติชาย ศรีจันทร์ดี, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 2556” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 101. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

มินกัสซี (Mingucci) ได้ประเมินผลของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีมีต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาท่ีสองในระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีร่วมวิจัยได้รับ 
ประโยชน์หลายด้านจากการศึกษาปฏิบัติ ได้แก่ ความเ ช่ือมั่นส่วนตัวและทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น มี 
ความสามารถในการสะท้อนผลเพิ่มข้ึนและมีความมั่นใจในฐานะนักวิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักเรียนมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรู้สึกว่าประสบความส าเร็จ และผลงานเป็นท่ีรู้จัก 
ของนักวิชาชีพอื่น ๆ เพิ่มขึ้น อันเป็นผลของโครงการวิจัยในช้ันเรียน โดยสรุปการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
สามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ในการศึกษาได้ ผลการอภิปรายท าให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถแบ่งปันปัญญา 
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานและมีปฏิบัติสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทางสร้างสรรค์ได้29 

อีซูมิ (Izumi) ศึกษาถึงสาเหตุแห่งความส าเร็จของโรงเรียนประถม 8 แห่งในแคลิฟอร์เนีย 
(California) จากการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับวิธีการสอน 
หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ฯลฯ ครูใหญ่มีภาวะผู้น าและ มี
วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน หลักสูตรมีส่วนส าคัญในการก าหนดผลการเรียนของนักเรียนการพัฒนาครู เน้นไป
ตามมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด โรงเรียนให้ความส าคัญกับคุณภาพของครูมากกว่า ใบวุฒิทางการสอน 
ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่าคุณภาพของครูเป็นสาเหตุส าคัญ ท่ีท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น30 

บราวน์ และมาคาแทนเกย์ (Brown and Macatangay) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครู มือ
อาชีพให้ได้รับการยอมรับ โดยใช้แบบสอบถามครูผู้สอน จ านวน 3 ราย ท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนา
วิชาชีพครูของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนในเมือง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐาน การเรียนการ
สอนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูมืออาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ แสดงให้เห็น
ผลกระทบในทางบวกว่า ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพท้ังในระดับ ของบุคคลและ

                                                             
29 Marcolin Monica Mingucci, “Action Research as ESL Teacher Professional 

Development," (Kansas : The University of Missouri, 2017), 86. 
30 Lance T. Izumi, They Have Overcome : High-Poverty, High-Performing 

Schools In California (California : Pacific Research Inst. 2017), Abstract. 
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ระดับของโรงเรียน รวมท้ังวัฒนธรรมการเรียนรู้ของครูถูกพัฒนาตามสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่องใน
การวางแผนและประเมินผล เพื่อปรับปรุงพัฒนาและการสร้างประสิทธิภาพ ของโรงเรียน31 

พิล  ได้ท าศึกษารูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพการศึกษาเพื่อ ความก้าวหน้า
ในอาชีพครู พบว่ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพการศึกษาและพิสูจน์ให้เห็นความ เจริญก้าวหน้าทางกร
ศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการส่ือสาร ด้านการจัดรูปแบบการเรียนรู้ ชัดเจน ส่ิงท่ีส าคัญเหล่านี้
จะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มมีการพัฒนาและเป็นรูปแบบท่ีกระตุ้นไปสู่กระบวนการพัฒนาท่ีชัดเจนและ
สมบูรณ์ในท่ีสุด32 

ซูลจัน (Zuljan) ได้ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน บทบาทหน้าท่ีของครูและ 
ผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิรูปโรงเรียน พบว่า การก าหนดการสอนและกระบวนการ จัด
การศึกษาของครูมีความส าคัญพอกับการเรียนรู้ บทบาทหน้าท่ีของครูและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียน 
เป็นกุญแจบอกถึงการพัฒนาวิชาชีพครู ประสบการณ์และการปฏิบัติเป็นตัวก าหนดคุณภาพ ในการ
สอนและการพัฒนาวิชาชีพครูให้สูงขึ้น ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับ 1) ความ
เช่ือมั่น ความเข้าใจของครูในการปฏิรูปการศึกษา 2) พื้นฐานทางการศึกษาของครู 3) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีชัดเจน 4) บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 5) การจัดการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ 6) จัดหาเทคนิคการสอนใหม่ๆ33 

จิมเนส (Jimenez) ได้มีศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพเกิดผล กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า รูปแบบใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร 
สถานศึกษานั้น ได้มีการสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของวิชาชีพ การเรียนรู้ถึงการพัฒนา 
ประสบการณ์ผู้น าซึ่งจะต้องท างานใหญ่ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาของโรงเรียนผู้น าท้ังหลายจะต้อง 
ออกแบบตัวอย่างการพัฒนาและการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารและ 
น าไปสู่ความส าเร็จท่ีคาดหวังไว้ ซึ่งอจกระท าได้ดังนี้ 1) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนอโปรแกรมการ 

                                                             
31 Marie Brown and Ana Macatangay, “The Impact of Action Research for 

Professional Development : Case Studies in Two Manchester Schools," Westminster 
Studies in Education 25, 1 (April 2017) : Abstract. 

32 Amanda Pill, "Model of Professional Development in the Education and 
Practice of New Teachers in Higher Education," 16 October 2018, Abstract. 

33 Milena Valencic Zuljan, "Students' Conceptions of Knowledge, the Role of 
the Teacher and Learner as Inportant factors in a Didactic School" (University of 
Ljubljana, Slovenia, 2018), Abstract. 
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พัฒนาวิชาชีพที่ประสบความส าเร็จ 2) ช้ีแจงการสัมมนาเกี่ยวกับความส าเร็จในความร่วมมือของผู้น า 
3) กระตุ้นให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจถึงประเด็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 4) ขจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (5) รวบรวมกรณีเกี่ยวกับ 
โครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ครู และนักเรียน34 

เฟอร์ราโร (Ferraro) ได้ศึกษาการปฏิบัติเชิงสะท้อนและการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากการ 
ปฏิบัติเชิงสะท้อนสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูก่อนประจ าการและครูประจ าการได้ 
การย่อยงานวิจัยในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวความคิด ระดับ เทคนิค และประโยชน์ของการปฏิบัติ เชิง
สะท้อน โดเนลต์ สกอน (Donelt sagon) ได้แนะน าให้รู้จักแนวความคิดนี้ในปี 1987 และต้ังแต่ นั้น
มาโรงเรียนวิทยาลัยและภาควิชาการศึกษาเป็นจ านวนมาก ได้เริ่มออกแบบครุศาสตร์และ โปรแกรม
การพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นโดยอาศัยแนวดังกล่าวนี้ การปฏิบัติเชิงสะท้อนได้รับค านิยาม ในด้านการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ การสอนและการเข้าเกี่ยวข้องของเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ การปฏิบัติ เชิงสะท้อนใน                
2 ด้าน ซึ่งเห็นได้บ่อยมากท่ีสุดในระดับการฝึกอบรมก่อนประจ าการ ในระดับ ประจ าการนั้นการ
สะท้อนเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประสบการณ์และการท าหน้าท่ีเป็นผู้ฝึกหรือ พี่เล้ียงให้เพื่อน เป็น
เทคนิคท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคหลายประการท่ีประสบ ความส าเร็จส าหรับ
การศึกษา ปฏิบัติการสอนท่ีมีการสะท้อนเทคนิคเหล่านี้ได้แก่ การพัฒนาการวิจัย เชิงปฏิบัติการและ
การพัฒนาการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน ประโยชน์เบื้องต้นของการปฏิบัติการ สะท้อนส าหรับครู 
คือ ความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของตน และในท่ีสุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะ
ครูประโยชน์จ าเพาะอื่น ๆ ได้แก่ ความถูกต้องเท่ียงตรงของอุดมคติครู การท้าทายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประเพณีด้ังเดิม และการยอมรับในความหลากหลายของการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติในช้ัน
เรียน35 

มาร์ติน (Martin) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับการเตรียมการ บริหาร
และงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า ในงานปกติจ านวนมากผู้บริหารท าได้ส าเร็จ และมี
ภาระงานประจ าท่ีส าคัญซึ่งเป็นภารกิจของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จนั้นเป็นงานท่ีผู้บริหาร 
โรงเรียนรับผิดชอบอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่า ควรจัดหาวิธีการท่ีหลากหลายมาใช้ในการเตรียมการให้กับ 
ผู้ท่ีจะเป็นผู้บริหารใหม่เกี่ยวกับภาระงานประจ าแม้ว่าต้องใช้เวลาเป็นส่ิงส าคัญก็ควรได้รับการฝึกฝน 

                                                             
34  Monica Jimenez, “Developing Effective Principals through Collaborative 

Inquiry," 16 October 2018, Abstract. 
35 Joan M. Ferraro, Reflective Practice and Professional Development (New 

York: McGraw-Hill, 2018), 3. 
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ภาระงานนี้รวมถึงการวางแผน การสังเกตผู้สอน การส่ือสาร ระเบียบวินัยของนักเรียน การประชุม 
ผู้ปกครอง การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน36 

 

สรุป 

การปฏิรูปการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุคคลท่ีส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน คือ ครู ความรู้ ความสามารถ ตลอดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ซึ่งคุรุสภาก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพนี้ ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จึงเป็นตัวก าหนดท่ีส าคัญท าให้ครูได้พัฒนาตนเอง ซึ่ง
ประกอบด้วย 12 มาตรฐาน ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนาและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

 

 

 

 

                                                             
36 Timothy Martin, Role of middle-level school principals regarding their 

administrative preparation and the tasks they perform, accessed 24 September 2018. 
Available fromhttp://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit. Abstract. 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร  2.เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้บุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis)  เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร  สร้างขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยมีข้ันตอนด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดย
ศึกษาปัญหาพร้อมท้ังการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง จากต ารา ข้อมูล สถิติ สารสนเทศ รายงานการ
วิจัยท้ังภายในประเทศและต่างประเทศตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วเสนอขออนุมัติ
โครงการต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนท่ี 2 วิธีด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยทดสอบและปรับปรุง
คุณภาพของเครื่องมือ จากนั้นน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลและ
เสนอแนะ  

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot  , non-experimental case 
study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

R หมายถึง  ตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 
X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

R X 

O 
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ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูป

ถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจ านวน 74 คน ไม่รวมผู้วิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครูท่ีได้มาจากการเปิดตารางประมาณการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่มอร์แกน(Krejcie and Morgan)37 รวมท้ังส้ิน 61 คน  

ตารางที่ 3 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
ท่ี บุคลากรในโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2 
2 ครู 72 59 

รวม 74 61 
หมายเหตุ  ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้างในโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างาน 

2.ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ 
  2.1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง 
การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ท้ังนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 
                                                             

37 Krejcie Robert V. and Morgan Daryle W.,”Determining  Sample Size for 
Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement 3 
(November 1970):608. 
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   2.2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การ
เลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
   2.3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถของครูท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความ
ต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้
ได้ผลดีกว่าเดิม รวมท้ังการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 
   2.4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง การเลือกใช้ 
ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
   2.5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ 
คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
   2.6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้  ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
   2.7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้1) ปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 2) เทคนิค วิธีการ หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิค
วิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
   2.8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและ
ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู
อย่างสม่ าเสมอ ท่ีท าให้ผู้เรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
   2.9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
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ต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ี
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
   2.10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
   2.11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า 
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   2.12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร 
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาส ในการพัฒนา 
ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  ก าหนดเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าท่ีจะเผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว 
ครูสามารถมองหักมุมในทุก โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (opinionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวชองผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบก าหนดไว้
ให้เป็นตัวเลือก(forced choice)  

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2544 แบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ ของลิคเคิร์ท 



  39 

(Likert’s rating scale)38  โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ มี ความหมาย
ดังนี้  

  ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 
1คะแนน  

  ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 
คะแนน  

  ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาครมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 
คะแนน  

  ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาครมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 
คะแนน  

  ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาครมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 
คะแนน   

  ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทราสาคร เป็นค าถามปลายเปิด 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 38 Rensis Likert, New Patternt of Management (New York : McGraw-
Hill,1961),204-208. 



  40 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยได้น าเครื่องมือการวิจัยของ พรรณิดา  นาคะผิว ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยการเปล่ียนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยรวบรวมแบบสอบถามท่ี
น าไปทดลองใช้ (try out)กลับคืนมา และค านวณหาค่า ความเช่ือมั่น ตามวิธีการของครอนบาค ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา = .99039 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้สามารถตรวจสอบวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการ
วิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาท้ัง 12 มาตรฐาน  

  ขั้นที่ 1 ศึกษางานในหน้าท่ีของครูตามขอบข่ายของงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างแบบสอบถาม 

  ขั้น ท่ี  2 น าผลท่ีไ ด้จากการศึกษาเอกสารตามขั้น ท่ี  1 ประกอบกับ
แบบสอบถามของผู้วิจัยท่ีสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2544 แล้วน าไปปรึกษาผู้ควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง 
แล้วน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงในเนื้อหา 
(content validity) เพื่อปรับแก้ไข ตลอดจนจ านวนในแบบสอบถามและข้อบกพร่องเพื่อความ
สมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item Objective 
Congruence)40 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

  ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) แล้วน า
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาจากการทดลองใช้ (try out) มาหาความเช่ือมั่น (reliability) ตาม

                                                             
39 พรรณิดา  นาคะผิว,”เรื่องปัจจัยการเปล่ียนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2556),177. 
 40 พวงรัตน์ ทวีรัตน์,วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์,พิมพ์ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538),117. 
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วิธีการของครอนบาร์ค 41 ได้ค่าความเช่ือมั่น .9796 ด้วยวิธีการหาความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประ

สิทธ์ แอลฟ่า ( α - coefficient ) 

การเก็บข้อมูลรวบรวม 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือจากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูป
ถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of Analysis)  จ านวน 61 คน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ ตามข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ท่ีได้รับคืนกลับมาโดยเลือกเฉพาะแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์ 
 2.รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดท่ีถามบุคลากรต่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทราสาคร และวิเคราะห์
เนื้อหาค าตอบท่ีได้รับ (content analysis) 
 3.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมและน าเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีศึกษาและข้อค าถามท่ีต้องการ
ทราบในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1.การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่( frequency)และค่า
ร้อยละ(percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 2.การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ใช้มัชฌิมเลข
คณิต (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วน าเสนอใน

                                                             

 41 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York : 
Haper& Row Publisher, 1974),161. 
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รูปแบบตางรางประกอบค าบรรยาย และในการวิเคราะห์ระดับ ถือว่ามัชฌิมเลขคณิต ของคะแนนท่ีได้
จากการตอบแบบสอบถามของครูตกอยู่ในช่วงใดก็แสดงว่าการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์อยู่ในระดับนั้น และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ 42 ใน
การก าหนดค่าคะแนนและความหมาย ดังต่อไปนี้ 
  มัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  มัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับน้อย  

  มัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง 

  มัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 

  มัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3.แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร เป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 42 John W. Best, Research in Education,4th cd. Englewood Cliffs ( New Jersey : 
Prentice-Hall, 1981), 182. 
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สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้บริหารและครูของโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณฃนูปถัมภ์ จ านวนท้ังส้ิน 61 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาจ านวน 12 ด้าน และการตอบค าถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 2 คน และ ครู 59 คน รวมผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังส้ิน 61 คน โดยได้ส่งแบบสอบถามไป 61 
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 61 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความครบถ้วน
ของแบบสอบถาม ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะน าเสนอเป็น 3 ข้ันตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย

โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอน 
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร รวมท้ังส้ิน 61 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
(freequency) และค่าร้อยละ (percentage) ตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างาน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
                ชาย 
                 หญิง 

 
20 
41 

 
32.79 
67.21 

รวม 61 100.0 
อาย ุ
                ต่ ากว่า 26 ปี 
                26 – 35 ปี 
                36 – 45 ปี 
                46 ปีข้ึนไป 

 
3 
31 
14 
13 

 
4.92 
50.82 
22.95 
21.31 

รวม 61 100.0 
ระดับการศึกษา 
                ปริญญาตร ี
                 ปริญญาโท 
                 ปริญญาเอก 

 
46 
15 
- 

 
75.41 
24.59 

- 
รวม 61 100.0 

ต าแหน่งหน้าที่ 
                ผู้บริหารสถานศึกษา 
                ครู 

 
2 
59 

 
1.64 
98.36 

รวม 61 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน 
               ต่ ากว่า 11 ปี 
                11 – 20 ปี 
                21 – 30 ปี 
                31 ปีข้ึนไป 

 
37 
9 
6 
9 

 
60.66 
14.75 
9.84 
14.75 

รวม 61 100 
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จากตารางท่ี 4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.21  รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อายุ 26-35 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.95 อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 และน้อยท่ีสุด คือ อายุต่ า
กว่า 26 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากท่ีสุด 
คือระดับปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 75.41 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จ านวน  
15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 ต าแหน่งหน้าท่ีของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากท่ีสุด คือ ครูผู้สอน 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36 รองลงมาคือ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.64 ประสบการในการท างานโรงเรียนมากท่ีสุด คือ ต่ ากว่า 11 ปี จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.66 ประสบการในการท างานมีจ านวนเท่ากันคือ 11-20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.75 และ 31 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และน้อยท่ีสุด คือระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูป

ถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 

จากการวิเคราะห์วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลระดับวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร โดยภาพรวมและจ าแนกตามการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ผู้วิจัยได้
ท าการวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) แล้วน าค่าเฉล่ียเปรียบเทียบตามเกณฑ์แนวคิดของเบสท์  ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 5 
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร โดยภาพรวม 

   (n=61) 

การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู X̅ S.D. ระดับ 

1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครอูยู่เสมอ 3.98 0.58 มาก 
2.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 4.25 0.59 มาก 
3.  มุ่งม่ันพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 4.12 0.59 มาก 
4.  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 4.07 0.44 มาก 
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การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู X̅ S.D. ระดับ 

5.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4.03 0.50 มาก 
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรที่เกดิแก่ผู้เรียน 4.14 0.45 มาก 
7.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนได้อย่างมรีะบบ 3.96 0.50 มาก 
8.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 4.49 0.47 มาก 
9.  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสรา้งสรรค์ 4.40 0.46 มาก 
10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสรา้งสรรค ์ 4.37 0.46 มาก 
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 4.08 0.42 มาก 
12. สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 4.21 0.45 มาก 

รวม 4.18 0.35 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย

โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.18 , S.D. = 0.35) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน (X̅ = 4.49 , S.D. = 0.47) ด้านร่วมมือกับผู้อื่น

ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (X̅ = 4.40 , S.D. = 0.46) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์  (X̅= 4.37, S.D.= 0.46)  ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่

ผู้เรียน  (X̅= 4.25, S.D. = 0.59)  ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (X̅= 4.21, 

S.D. = 0.45 )  ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลฐานท่ีเกิดแก่ผู้เรียน  (X̅= 4.14,         

S.D. = 0.45)  ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  (X̅= 4.12, S.D. =0.59 )  ด้านแสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  (X̅= 4.08, S.D. = 0.42)  ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏิบัติได้เกิดผลจริง  (X̅= 4.07, S.D.= 0.44)  ด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ  (X̅= 4.03 , S.D. = 0.50 ) ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่

เสมอ  (X̅= 3.98, S.D. = 0.58 ) และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

(X̅= 3.96 , S.D. = 0.50 ) ตามล าดับ 

 

 

 



  48 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู �̅� S.D. ระดับ 

ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  
1. ครูแสวงหาความรู้ ศกึษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง  4.15 0.70 มาก 
2. ครูเผยแพรค่วามรู้และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาวชิาชีพของตนเอง 
3.69 0.92 มาก 

3. ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการที่โรงเรียนหรือหน่วยงาน หรือ
สมาคมจัดข้ึน 

4.16 0.77 มาก 

4. ครูมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจนในการด าเนนิการหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพคร ู

3.95 0.69 มาก 

รวม 3.98 0.58 มาก 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่

เสมอ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.98 , S.D. = 0.58 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ี

โรงเรียนหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น (X̅ = 4.16 , S.D. = 0.77)  ครูแสวงหาความรู้ ศึกษา

ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง  (X̅  = 4.15 , S.D. = 0.70)  ครูมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจนใน

การด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพครู   (X̅  = 3.95 , S.D.= 0.69)                  

ครูเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง   (X̅  = 3.69 , 
S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  

1. ครูเลือกใช้กิจกรรมเสริมความรู้และหลักสูตรท่ีพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างมีวิจารณญาณ 

4.03 0.65 มาก 

2. ครูเลือกใช้กิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรัก และ
หวังดีต่อผู้เรียน 

4.33 0.72 มาก 

3. ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆโดย
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

4.41 0.66 มาก 

รวม 4.25 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่

ผู้เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X̅  = 4.25 , S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมอื่นๆโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก (X̅ =  4.41 , S.D. = 0.66)  

ครูเลือกใช้กิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน  (X̅ = 4.33 ,                 
S.D. = 0.72)  และครูเลือกใช้กิจกรรมเสริมความรู้และหลักสูตรท่ีพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

อย่างมีวิจารณญาณ (X̅= 4.03 , S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านมุ่งม่ันพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

1. ครูมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถท่ีจะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 

4.41 0.73 มาก 

2. ครูพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดยตอบสนองความถนัด 
ความสนใจของผู้เรียน 

4.20 0.67 มาก 

3. ครูวิเคราะห์ วินิจฉัยและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผู้เรียน โดยใช้ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นฐาน 

3.97 0.65 มาก 

4. ครูปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
ของผู้เรียน 

3.93 0.83 มาก 

รวม 4.12 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.12 , S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถท่ีจะให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด (X̅ = 4.41 , S.D. = 0.73)  ครูพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดย

ตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียน (X̅ = 4.20 , S.D. = 0.67)  ครูวิเคราะห์ วินิจฉัยและ

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยใช้ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นฐาน (X̅ = 3.97 
, S.D. = 0.65)  และครูปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน                    

(X̅ = 3.93 , S.D. = 0.83 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านพัฒนาแผนการ
สอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  

1. ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

4.18 0.50 มาก 

2. ครูบันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
จากการสอน 

3.90 0.59 มาก 

3. ครูเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียน 

4.13 0.49 มาก 

รวม 4.07 0.44 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการ

การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  (X̅ = 4.18 , S.D. = 0.50)  ครูเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ท่ี
สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน                 

(X̅ = 4.13 , S.D. = 0.49)  และ ครูบันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการสอน  (X̅ = 3.90 , S.D. = 0.59 ) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และใช้ส่ือการ

เรียนการสอน 
3.79 0.73 มาก 

2. ครูเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.08 0.49 มาก 

3. ครูเลือกใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนรู ้

4.23 0.58 มาก 

รวม 4.03 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.03 , S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูเลือกใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้

ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ (X̅ = 4.23 , S.D. = 0.58) ครูเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ (X̅ = 4.08 , S.D. = 0.49) และ

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน  (X̅ = 3.79 , S.D. = 0.73)  
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  
1. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จใน

การแสวงหาความรู้ 
4.21 0.52 มาก 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล
ด้วยการปฏิบัติจริง 

4.03 0.73 มาก 

3. ผู้เรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้ท้ังหลาย
ได้ด้วยประสบการณ์จริง 

4.03 0.60 มาก 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
และนิสัยการปฏิบัติ เพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่าง
ยั่งยืน 

4.30 0.66 มาก 

รวม 4.14 0.45 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.14 , S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น

การสร้างค่านิยมและนิสัยการปฏิบัติ เพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างยั่งยืน  ( X̅= 4.30 ,              
S.D. = 0.66)  ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้                 

(X̅ = 4.21 , S.D. = 0.52)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการ

ปฏิบัติจริง  (X̅ = 4.03 , S.D. = 0.73) และผู้เรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้

ท้ังหลายได้ด้วยประสบการณ์จริง  (X̅ = 4.03 , S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  
1. ครูรายงานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายของ

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3.95 0.59 มาก 

2. ครูรายงานเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

3.89 0.66 มาก 

3. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ี
ก าหนดท่ีเกิดกับผู้เรียน 

4.00 0.60 มาก 

4. ครูรายงานผลข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆในการปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

4.03 0.57 มาก 

รวม 3.96 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.96 , S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูรายงานผลข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ

ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  (X̅ = 4.03 , S.D. = 0.57) ครูรายงานผลการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนดท่ีเกิดกับผู้เรียน (X̅ = 4.00 , S.D. = 0.60) ครู

รายงานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (X̅ = 3.95 
, S.D. = 0.59) และครูรายงานเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (X̅ = 3.89 , S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู X̅ S.D. ระดับ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  

1. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 

4.56 0.53 มาก 

2. ครูได้ใช้กิริยาและวาจาท่ีสุภาพแก่ผู้เรียน 4.44 0.64 มาก 
3. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.57 0.56 มาก 
4. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจนผู้เรียนมีความเล่ือมใส

ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
4.41 0.52 มาก 

รวม 4.49 0.47 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 4.49 , S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม            

(X̅= 4.57 , S.D. = 0.56) ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 

เหมาะสมกับกาละเทศะ (X̅= 4.56 , S.D. = 0.53) ครูได้ใช้กิริยาและวาจาท่ีสุภาพแก่ผู้เรียน             

(X̅= 4.44 , S.D. = 0.64) และครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจนผู้เรียนมีความเล่ือมใสศรัทธาและถือ

เป็นแบบอย่าง (X̅= 4.41 , S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านร่วมมือกับผู้อื่น
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์  

1. ครูตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

4.33 0.53 มาก 

2. ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ความสามารถ
ของผู้อื่นอยู่เสมอ 

4.46 0.56 มาก 

3. ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

4.59 0.69 มาก 

4. ครูร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างสร้างสรรค์ 4.26 0.57 มาก 
รวม 4.40 0.46 มาก 

 

จากตารางท่ี 14 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.40 , S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของ

เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ (X̅= 4.59 , S.D. = 0.69)  ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับใน

ความรู้ความสามารถของผู้อื่นอยู่เสมอ (X̅= 4.46 , S.D. = 0.56)  ครูตระหนักถึงความส าคัญในการ

ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (X̅= 4.33 , S.D. = 0.53)  และครูร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้น

จากการกระท านั้นๆอย่างสร้างสรรค์ (X̅= 4.26 , S.D. = 0.57)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านร่วมมือกับผู้อื่น
ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  

1. ครูตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ 

4.25 0.59 มาก 

2. ครูรับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความรู้ความสามารถ
ของบุคคลอื่นในชุมชน 

4.46 0.56 มาก 

3. ครูร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้กับ
ชุมชน 

4.44 0.59 มาก 

4. สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

4.36 0.57 มาก 

รวม 4.37 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 15 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.37 , S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูรับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความรู้ความสามารถ

ของบุคคลอื่นในชุมชน (X̅ = 4.46 , S.D. = 0.56) ครูร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ

สถานศึกษาให้กับชุมชน (X̅ = 4.44 , S.D. = 0.59) สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ

ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ (X̅ = 4.36 , S.D. = 0.57) และครูตระหนักถึงความส าคัญในการ

ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (X̅ = 4.25 , S.D. = 0.59) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านแสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
1. ครูค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.10 0.53 มาก 

2. ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุก
ด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

4.07 0.51 มาก 

3. ครูวิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 4.03 0.57 มาก 
4. ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
4.13 0.46 มาก 

รวม 4.08 0.42 มาก 
 

จากตารางท่ี 16 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (X̅ = 4.08 , S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.13 , S.D. = 0.46)  ครูค้นหา สังเกต และจดจ า

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X̅ = 4.10 , S.D. = 0.53) ครู
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู     

(X̅ = 4.07 , S.D. = 0.51)  และครูวิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล (X̅ = 4.03 , 
S.D. = 0.57) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทสาคร ด้านสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

(n=61) 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู �̅� S.D. ระดับ 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

1. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความ
จ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ มาก าหนดเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาของผู้เรียนอย่างยั่งยนื 

4.16 0.55 มาก 

2. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อ
ป้องกันปัญหาและวิกฤติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.20 0.60 มาก 

3. ครูมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปใน
ทางการพัฒนา และก าหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของ
ผู้เรียน 

4.16 0.52 มาก 

4. ครูกล้าเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ วิจารณญาณ
และวุฒิภาวะ มุ่งให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน 

4.33 0.59 มาก 

รวม 4.21 0.45 มาก 
      

  จากตารางท่ี 17 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21 , S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครูกล้าเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 

วิจารณญาณและวุฒิภาวะ มุ่งให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน (X̅ = 4.33 , S.D. = 0.59)  ครูส่งเสริมให้

ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อป้องกันปัญหาและวิกฤติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (X̅ = 4.20 , 
S.D. = 0.60) ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ 

มาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาของผู้เรียนอย่างยั่งยืน (X̅ = 4.16 , S.D. = 0.55) 
และครูมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา และก าหนดเป็นกิจกรรมใน

การพัฒนาของผู้เรียน (X̅ = 4.16 , S.D. = 0.52)  ตามล าดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูป
ถัมภ์ สมุทรสาครผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 61 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ในโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์
สรุปแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ควรมีการพัฒนาตนเอง 
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน หรือ
สมาคมจัดขึ้น โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและน าผลการอบรมท่ีได้มาขยายผลภายใน
โรงเรียน 

2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน  ควรมีการเลือกอย่าง
ชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น 
ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยการเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก
นักเรียนตามสภาพจริง  

3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ควรใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของ
ครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์
วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมท้ัง
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ควรมีการเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้าง
แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  มีการติดตามการนิเทศการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควรมีการพัฒนาการประดิษฐ์ 
คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน ควรมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วย
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การปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ควรมีการรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ครูควรแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้าน
บุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ท่ี
ท าให้ผู้เรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ควรมีการตระหนักถึงความส าคัญ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น 

10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ควรมีการตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางาน
ของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความ
เต็มใจ 

11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ควรมีการค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  ควรมีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ 
ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาส ในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้อง
มองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการ
พัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมอง
หักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรสาคร 2) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ใน
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน 61 คน ไม่
รวมผู้วิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวชองผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาท้ัง 12 มาตรฐาน ตอนท่ี 3 
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
สมุทรสาคร โดยได้รับข้อมูลกลับคืน 61 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่( frequency) ร้อยละ (percentage)  มัชฌิมเลข
คณิต (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

            ผลการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 

1.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ พบว่า ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่
ผู้เรียน  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ตามล าดับ  
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2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมนอ้ย
โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร 

2.1 ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ควร 
ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง   

2.2 ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน โดยครู 
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

2.3 ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ครูควรพัฒนาความสามารถของ 
ผู้เรียนโดยตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  

2.4 ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ควรเลือกใช้ ปรับปรุง  
หรือสร้างแผนการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม บันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

2.5 ด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควรประดิษฐ์คิดค้น 
ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 

2.6 ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน ควรจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง 

2.7 ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ควรจัดหาเทคนิค 
วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

2.8 ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ควร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจน 
ผู้เรียนมีความเล่ือมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่างท้ังด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.9 ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ควร รับฟังความคิดเห็น และ 
ยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อื่นอยู่เสมอ  

2.10 ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ควร ร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อ 
พัฒนางานของสถานศึกษาให้กับชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกนัด้วยความเต็มใจ 

2.11 ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูล 
ข่าวสาร เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีเหตุผล 

2.12 ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อป้องกันปัญหาและวิกฤติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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การอภิปรายผล 

  จากข้อค้นพบของการวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้น าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ในระดับปาน
กลาง พบว่าโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาครค านึงถึงบทบาทครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ส าคัญในการขับเคล่ือนการเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และค านึงถึง
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้ออ านวยให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการ
กระตุ้นทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน และมีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม และต้องมีมาตรฐานท่ีเป็นแนวทางในการท างานท่ีเหมาะสม โดยท่ีครูรู้จักการศึกษา ค้นคว้า 
เข้าร่วมอบรม สัมมนาทางด้านวิชาการต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมในวิธีการบูรณาการด้าน
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับเชษฐา ไชยเดช ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบว่า 1.คุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.คุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูโดยภาพรวมไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตการท างานของครูรายด้าน คือ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคมและการบูรณาการด้านสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษา

คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเมื่อแยกพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) 
จากมากไปหาน้อย พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนมีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด  ท้ังนี้เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ
ยุคสมัยในสังคมปัจจุบัน ท่ีครูเป็นผู้ถ่ายทอดทรดกทางวัฒนธรรม ทางด้านสัมคม ไม่ให้เกิดช่องว่างกับ
คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาแบบเดิมเลือนหายไปครูจึงเป็นผู้สร้างจิตส านึกและเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวธา ฤกษ์เกษม
,ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศลานันทกุล ได้ศึกษา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  1) การปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าครูผู้สอน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานอยู่ใน
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ระดับ 1.1 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณามาตรฐาน พบว่า 
ครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
รองลงมาคือ มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิทยา จักรไชย ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนะของครูที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของครูท่ีมีต่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
โดยภาพรวม มีความเห็นว่ามีการมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมาก และมี
ความเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ในมาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน และมี
ความเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ในมาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ ส่วนมาตรฐานอื่นๆเรียงล าดับจากมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติมากไปหาน้อย ดังนี้ มาตรฐานท่ี 9 
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่ นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสแก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทุกสถานการณ์ มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานท่ี 4 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถได้เกิดผลจริง มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
และมาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ พัชนี 
รัศมี ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ภาพรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก  2) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพครูแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่
แตกต่างกัน  3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สรุปได้ว่า 3.1 ครูควรมี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และปรับเปล่ียนตนเองตามภาวการณ์ปัจจุบัน  3.2 ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและน าความรู้
มาเผยแพร่แก่บุคคลอื่น และ 3.3 ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ ในเชิงประจักษ์ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูท่ีมีความรู้ความสามารถ
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เป็นวิทยากร มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการท า
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
  จากผลการศึกษาวิจัย การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อย

โสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่
เสมอ  ด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้าน
อื่น ๆ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู และเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  1.ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอน 
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบและเหมาะสมกับนักเรียน 

2.ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู โดยให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการใน
การพัฒนาท้ังตนเองและมีการแลกเปล่ียนกลุ่ม ท้ังในและนอกโรงเรียน 

3.ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาการใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดย
ส่งเสริมให้ผลิตส่ือใช้เองจากชุมชนเป็นการบูรณาการให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   

  เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ดังนี ้

  1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
2. ควรศึกษาคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

  3. ควรศึกษาความสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูกับผู้บริหารโรงเรียน 
 

 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2556),65. 
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ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546,พิมพ์ครั้งท่ี  

9 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,2548),2. 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,2556),4-5. 
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ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552),107-108. 
อิ่มทิพย์ อนิศดา, “คุณภาพชีวิตของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4”   (วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
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ศิลปากร, 2555), 116-118. 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรสาคร 
............................................................................................................................. ......................... 
ตอนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน () หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
               (  ) ชาย 
                (  ) หญิง 

 
 
[  ] 01 

2 อาย ุ
               (  ) ต่ ากว่า 26 ปี 
               (  ) 26 – 35 ปี 
               (  ) 36 – 45 ปี 
               (  ) 46 ปีข้ึนไป 

 
 
 
 
[  ] 02 

3 ระดับการศึกษา 
                (  ) ปริญญาตรี 
                (  ) ปริญญาโท 
                (  ) ปริญญาเอก 

 
 
 
[  ] 03 

4 ต าแหน่งหน้าที่ 
                (  ) ผู้บริหารสถานศึกษา 
                (  ) ครู 

 
 
[  ] 04 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
                (  ) ต่ ากว่า 11 ปี 
                (  ) 11 – 20 ปี 
                (  ) 21 – 30 ปี 
                (  ) 31 ปีข้ึนไป 

 
 
 
 
[  ] 05 
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ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา ค าตอบมีให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

5  หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีครูของสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ 

      

1. ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง       [  ]56 
2. ครูเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
      

[  ]57 
3. ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีโรงเรียนหรือ 

หน่วยงาน หรือสมาคมจัดข้ึน 
      

[  ]58 

4. ครูมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจนในการ 
ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
วิชาชพีครู 

      
 

[  ]59 

 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ 
เกิดแก่ผู้เรียน 

      

5. ครูเลือกใช้กิจกรรมเสริมความรู้และหลักสูตรท่ีพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างมีวิจารณญาณ 

      
[  ]60 

6. ครูเลือกใช้กิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรัก 
และหวังดีต่อผู้เรียน 

      
[  ]61 

7. ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ
โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลกั 

      
[  ]62 

 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ       
8. ครูมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถท่ีจะให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
      

[  ]63 

9. ครูพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดยตอบสนองความ       
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ถนัด ความสนใจของผู้เรียน [  ]64 
10. ครูวิเคราะห์ วินิจฉัยและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง

ของผู้เรียน โดยใช้ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
เป็นฐาน 

      
 

[  ]65 
11. ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านต่างๆของผู้เรียน 
      

[  ]66 

 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง       
12. ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
      

[  ]67 
13. ครูบันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพฒันา

แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการสอน 

      
 

[  ]68 
14. ครูเตรียมการสอนในลักษณะอืน่ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียน 

      
 

[  ]69 
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ 
      

15. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และใช้
สื่อการเรียนการสอน 

      
[  ]70 

16. ครูเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

      
[  ]71 

17. ครูเลือกใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

      
[  ]72 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิด
แก่ผู้เรียน 

      

18. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นใหผู้้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู ้

      
[  ]73 

19. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของ
บุคคลด้วยการปฏิบัติจริง 

      
[  ]74 

20. ผู้เรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้       
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ท้ังหลายได้ด้วยประสบการณ์จริง [  ]75 
21. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การสร้าง

ค่านิยมและนสิัยการปฏิบัติ เพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างยั่งยืน 

      
 

[  ]76 
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี

ระบบ 
      

22. ครูรายงานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

      
[  ]77 

23. ครูรายงานเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

      
[  ]78 

24. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
วิธีการท่ีก าหนดท่ีเกิดกับผู้เรียน 

      
[  ]79 

25. ครูรายงานผลข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งข้ึน 

      
[  ]80 

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน       

26. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 

      
[  ]81 

27. ครูได้ใช้กิริยาและวาจาท่ีสุภาพแก่ผู้เรียน      [  ]82 
28. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม      [  ]83 
29. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนมีความ

เลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
      

[  ]84 
 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์       

30. ครูตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสรา้งสรรค์ 

      
[  ]85 

31. ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้
ความสามารถของผู้อื่นอยู่เสมอ 

      
[  ]86 

32. ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของ
เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

      
[  ]87 

33. ครูร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆอยา่ง
สร้างสรรค์ 

      
[  ]88 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์       
34. ครูตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกับผู้อื่นใน

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
      

[  ]89 

35. ครูรับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน 

      
[  ]90 

36. ครูร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา
ให้กับชุมชน 

      
[  ]91 

37. สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

      
[  ]92 

 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา       
38. ครูค้นหา สังเกต และจดจ าข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      

[  ]93 

39. ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม
ทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

      
[  ]94 

40. ครูวิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
เหตุผล 

      [  ]95 

41. ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

      
[  ]96 

 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์       
42. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือ

ความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ มาก าหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาของผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน 

      
 
 

[  ]97 
43. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง

เพื่อป้องกันปัญหาและวิกฤติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
      

[  ]98 
44. ครูมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปใน

ทางการพัฒนา และก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนา
ของผู้เรียน 

      
 

[  ]99 
45. ครูกล้าเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 

วิจารณญาณและวุฒิภาวะ มุ่งให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน 
      

[  ]100 



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรวรรณ  รอดเจริญ 
วัน เดือน ปี เกิด 3 ตุลาคม 2533 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2540   ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลวิทยา    

พ.ศ.2543   ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์  
พ.ศ.2546   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาคประสิทธิ์  
พ.ศ.2549   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา (ปัจจุบัน   
                    เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนสุคนธีรวทิย์)  
พ.ศ.2557   ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2558   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต    
                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย    
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 43 หมู ่8 ต าบลสามพราน  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
73110   
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