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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ     
1) ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 และ      2) 
เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 
ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามต าแหน่ง
และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 90 
คน และครูผู้สอน 214 คน รวมทั้งสิ้น 304คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ม าต รฐ านก า รทดสอบค่ า  ( t-test แ บบ 
Independent samples) การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว F-test แบบ (One way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูของครูทั้ง 12 มาตรฐาน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2ในภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติ
มาก 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ มี
ต าแหน่งต่ างกัน  มีความคิด เห็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดยรวมและราย
มาตรฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3. บุคลากรในสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์
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มาตรฐานวิชาชีพในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ  : มาตรฐานวิชาชีพคร ู

 
Abstract  

The purposes of this research were 
to 1) study Compliance with Criteria of 
Teacher Professional Standards of Teachers 
in Lopburi Primary Educational Service 
Area Office 2 and 2) compare Compliance 
with Criteria of Teacher Professional 
Standards of Teachers in Lopburi Primary 
Educational Service Area Office 2, classified 
by positions and school sizes. The research 
sample consisted 90 school administrators 
and 214 teachers the total number of 304 
educational officials by using the stratified 
random sampling technique. The instruments 
used in this research were 5 rating scale 
questionnaire with reliability value at 0.98. 
The statistics used for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean(X), 
standard deviation (S.D.) , t–test , and one – 
way ANOVA. 

The finding were as follows : 
1) Compliance with Criteria of 

Teacher Professional Standards of Teachers 
in Lopburi Primary Educational Service 
Area Office 2:12 Standards of Teachers as a 
whole and in aspects at high level. 

2) The teacher in Lopburi Primary 
Educational Service Area Office 2possessed 
the Compliance with Criteria of Teacher 
Professional Standards of Teachers 
perceived by the school personnel with 
different positions , as a whole and in aspects 
, with statistically significant difference at 
the .05 level. 

3) The teacher in Lopburi Primary 
Educational Service Area Office 2possessed 
the Compliance with Criteria of Teacher 
Professional Standards of Teachers  
perceived by the school personnel with 
different schools , as a whole and in aspects , 
with statistically significant difference at the 
.05 level. 

 
Keywords : Teachers Professional  
 
บทน า 

ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสังคม โดยเฉพาะด้านการอบรมสั่ง
สอน เพื่อให้ศิษย์ เกิดการเรียนรู้  มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ และมีความรู้สึกนึกคิด
ใหม่หรือดีขึ้น มากขึ้น เหมาะสมขึ้น ซึ่งเป็น
ภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษใน
การท า ง าน  และสั งคมก็ ให้ ก ารยกย่ อง
ความส าคัญของครู ครูจึงต้องระลึกถึงความ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนคือ  ต้องมี
ความสามารถท างานตามหน้าที่ด้วยความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีความปรารถนา
หาความรู้เพิ่มเติม ค้นคว้า ท าตัวให้ทันสมัย
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กับเหตุการณ์อยู่เป็นนิจและที่ส าคัญยิ่งคือต้อง
มี น้ า ใ จ รั ก ศิ ษ ย์  อย าก เห็ นศิ ษ ย์ มี ค ว าม
เจริญก้าวหน้า ช่วยอุ้มชูสั่งสอนให้ศิษย์เป็น
คนดี  คนฉลาด  เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของประเทศ ด้วยบทบาทและ
หน้าที่ส าคัญของครูคือ การจัดกระบวนการ
และเนื้อหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  พร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรม และ
การสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมนี้เองประกอบ
กับภาวะปัจจุบันที่ สังคมโลกก าลังอยู่ในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนจากยุค
ทุนนิยมเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งความรู้
(Knowledge Society) ซึ่งประเทศต่าง ๆ ก าลัง
แข่งขันด้านคุณภาพของมนุษย์ โดยอาศัยฐาน
ความเข้มแข็งของปัญญาเป็นหลัก   
 คุรุสภาในฐานะองค์กรส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครู ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ประกอบด้วย
เกณฑ์ 4 ด้าน คือ รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม
จรรยาบรรณมุ่งมั่นพัฒนา เนื่องจากเกณฑ์
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากแก่การ
ปฏิบัติและการประเมินในปี พ.ศ. 2537 คุรุ
สภาได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจาก
เดิม 4 ด้าน เป็น 11 มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ครอบคลุมเกณฑ์เดิม สามารถ
ปฏิบัติและประเมินพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ของครูได้ต่อมา ปี พ.ศ. 2544 คุรุสภาได้มีการ
เพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 12 
มาตรฐาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภา เมื่อวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2544 เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 12 
มาตรฐาน ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานของความ

เชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ครูจึงต้อง
ค านึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ครู
สามารถเลือกวิธีการสอนให้เหมาะ สมกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และสามารถสร้างให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ เมื่อสอนไปแล้วครู
สามารถตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง และชื่นชม
ต่อความส าเร็จของผู้เรียน เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 
12 มาตรฐานนี้ เป็นเกณฑ์ของการปฏิบัติตน
และ การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เพื่อประกัน
คุณภาพการท างานและการประกอบอาชีพครู  

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญด้าน
มาตรฐานวิชาชีพครู เพราะเหตุว่าครูเป็นเช่น
ไรคุณภาพของนักเรียนก็จะเป็นเช่นนั้น จึง
เห็นว่าการเร่งรัดมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
ในสั งกั ดส านัก งาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลนั้น ควรมีการศึกษาถึง
สภาพปัญหา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของโรงเรียนในสังกัด ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครใูน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้ บริหารสถานศึกษา  และผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบ การวางแผน การตัดสินใจในการ
พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานชีพครู  และยั ง เป็น
แนวทาง ในการวางแผนนโยบาย ปรับปรุง
และพัฒนาครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ซึ่งนับว่าจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานงานวิชาชีพครูในสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลพบุรีเขต 2 โดยข้อค้นพบนี้สามารถน าไป
พัฒนาคุณภาพครูที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู
ให้มีความมั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่
ยอมรับและศรัทธาของสังคมสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูตามความคิดเห็นของครู
ในสั งกั ดส านัก งาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 
             2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามความคิดเห็นของ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุ รี เ ขต  2 จ า แนกตาม
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของปัญหา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 
มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่
เสมอมาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เรียน
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงมาตรฐานที่ 5 
พั ฒ น า สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอมาตรฐานที่ 6 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่

เกิดแก่ผู้เรียนมาตรฐานที่ 7 รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์มาตรฐานที่ 10 
ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา และมาตรฐานที่ 12 สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

149 คนและครูผู้สอน 1,378 คนที่ปฏิบัติงาน
ในโรง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,527 คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร  
1)  ตั วแปรอิสระ  ได้แก่ความ

คิดเห็นของบุคลากร ได้แก่ (1) จ าแนกตาม
ต าแหน่ ง  ประกอบด้ วย  ผู้ บริหาร  และ
ครูผู้สอน (2) จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
ประกอบด้วย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การ 
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู 12 มาตรฐาน 
4. ขอบเขตด้านเวลา 
การวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2557 – พฤศจิกายน 2558 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์
ได้แก่ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาและ
ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จ านวน 41 ข้อ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูเป็นลักษณะ
ค าถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยหาค่าความเชื่อมั่นของ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ทั้ ง ฉ บั บ ด้ ว ย วิ ธี ห า ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(α-coefficient) ของ
Conbrashพบว่ามีค่ าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับ
เท่ากับ 0.98 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยส่ง
แบบสอบถามพร้อมหนังสือจากวิทยาลัย
นครราชสีมาไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 304 ชุด และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 
304 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

น าข้อมูลจากแบบสอบถามภาวะผู้นาทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ 
(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยจ าแนกตามต าแหน่งโดย
ใช้สถิติทดสอบ t-test (Independent Samples 
t-test) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใช้การ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสถิติ
ทดสอบ F – test (One way ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1 .  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม เ ก ณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96 ,S.D.= 
0.34)  เมื่ อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่ า 
มาตรฐานทีมี่การปฏิบัติสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 
8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
( X =4.34, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ 
มาตรฐานที่ 2 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่ า งๆ  โดยค านึ งผลที่ จ ะ เกิ ดกับผู้ เ รี ยน 
( X =4.13 , S.D.=0.41 )ตามล าดับ มาตรฐาน
ที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ ( X =3.68 , S.D. = 0.56 ) 

2. เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี  เขต  2 จ าแนกตามต าแหน่ งของ
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ครูผู้สอนทั้งโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลพบุรีเขต 2จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กโดยภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( X = 
3..98 ; S.D. = 0.31) สถานศึกษาขนาดกลาง
โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.88 ; S.D.=0.39) สถานศึกษา
ขนาดใหญ่โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.05 ; S.D.=0.24) เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่าภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูจากการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนซึ่งเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม ยังมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บแนวคิ ด  ทฤษฎี  และหลั กก าร

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จึง
ท า ใ ห้ ผ ลก า ร วิ จั ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า กซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 คณะกรรมการ
อ านวยการของคุรุสภาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูทั้ง 12 มาตรฐาน การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่ก าหนดขึ้น
บนพื้นฐานของความเชื่อว่าที่ว่าเด็กทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ ครูจึงต้องค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถเลือกวิธี
สอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆ เมื่อสอนไปแล้ว
สามารถตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง และชื่นชม
ต่อความส าเร็จของผู้เรียน 

ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภา สุขวิบูรณ์ (2549:บทคัดย่อ) 
เรื่อง การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครู โรงเรียนวัดรา
ชคฤห์ ส านักงานเขตธนบุรี  พบว่า 1)การ
พัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของข้าราชการคูโรงเรียนวัดราชคฤห์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามราย
มาตรฐานพบว่า มีการปฏิบัติมากที่สุดใน
มาตรฐานที่ 8 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน ส าหรับมาตรฐานด้านอื่น ๆ มีการ
ปฏิบัติรองลงมาและอยู่ในระดับมาก เกือบทุก
มาตรฐานยกเว้นมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้าราชการครูโรงเรียนวัดรา
ชคฤห์ที่มีอายุ และอายุราชการต่างกัน มีการ
พัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
แตกต่างกันแต่ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษา
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ต่ า งกัน  มี ก ารพัฒนาตน เองตาม เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ไม่แตกต่างกัน 3) ครู
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า
ครูควรพูดจาสุภาพ นุ่มนวลและชัดเจน มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม สละเวลา
ให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอนอกเหนือจาก
เวลาเรียนตามปกติ และควรมีความรัก ความ
ศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ 
ง านวิ จั ย ขอ ง  ค า พรทิ พย์  ป รั ชญาว าที 
(2546:บทคัดย่อ) เรื่องการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดระนอง 
พบว่า ข้าราชการครูมีการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมและ
รายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
มยุรี เศวตนัย (2542 : บทคัดย่อ)ศึกษา
คุณลักษณะครูทีดีตามแนวคิดของนักเรียน
ประถมศึ กษ าสั ง กั ดกรุ ง เ ทพมหานคร
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบลักษณะครูที่ดีคือ
ด้านบุคลิกภาพครูควรรับผิดชอบต่อหน้าที่มี
ความรู้ดีแต่งกายสะอาดสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส
มีอารมณ์ดีด้านวิชาชีพครูครูควรวางตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีสอนดีสอนให้นักเรียน
แก้ปัญหาได้ มี ประชาธิปไตยและด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมครูควรเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ให้ความยุติธรรมให้อภัยเห็นคุณค่าของศิษย์มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและเมตตากรุณาแก่ศิษย์
ทุกคนและสอดคล้องกับสมเกียรติ กาญจน
หงษ์ (2544 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงาน
ครูเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัด
ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2543 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนผลการศึกษา
พบว่า พนักงานครูเทศบาลโดยรวมผู้บริหาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก 

จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาจ าแนกตาม
ต าแหน่งโดยภาพรวมและรายมาตรฐาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนะต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการพัฒนาระดับการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  มากกว่า
ครูผู้สอน เช่น ทางด้านความรู้ ความสามารถ
ที่มีอยู่เดิม หรือมีความกระตือรือร้นหาความรู้
ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อต้องการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารมีหน้าที่
ควบคุมดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับครูมากที่สุด มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า ผ่านงานอื่นมา
ก่อน ท าให้มีโลกทัศน์ที่กว้างกว่ า  ครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า ครูต้องท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและอาจ
มีแนวโน้มจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่
ต่างกัน  
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ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้องกับ
ง านวิ จั ย ของ ใจนวล  พรหมมณี  (2550: 
บทคัดย่อ) เรื่องการศึกษาปัจจัยบางประการที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดฉะเชิง เทรา จ าแนกตาม
สถานภาพเป็นผู้บริหารกับครู ปรากฏผลว่าใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คนึงใจ กฤษณา  (2547 : 
บทคัดย่อ) เรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการเปรียบเทียบผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครู-อาจารย์ ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดฉะเชิง เทรา จ า แนกตาม
สถานภาพ เป็นผู้บริหาร กับ ครู -อาจารย์ 
พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายมาตรฐาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากในโรงเรียนที่ขนาดต่างกันครูอาจมี

อุดมการณ์ของความเป็นครู หรือมีจิตส านึก
ในหน้าที่ ความเป็นครู ต่างตระหนักถึงหน้าที่
และปฏิบัติตนตามบทบาทของครูต่างกัน ซึ่ง
แต่ละโรงเรียนจะมีภาระงานที่เท่ากันแต่มี
บุคลากรแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่จะมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน 
แต่ในโรงเรียนขนาดเล็กภาระงานมีมากกว่า
ขาดกลางและขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
บุคลากรต่างได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู  จากการเข้ าร่วมกิจกรรม การอบรม
สัมมนา และการศึกษาดูงาน ตลอดจนการ
ได้รับการนิเทศก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโอกาสที่
ต่างกันส่งผลให้การปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพแตกต่างกัน ฉะนั้นครูไม่ว่า
จะปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใดก็ตาม 
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องปฏิบัติงานค านึงถึงความส าคัญ
ของการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูเท่าที่ครูกระท าได้อย่างเต็มที่ 

ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้อง กับ
งานวิจัยของกิตติพงษ์ พรมทอง และคณะ 
(2556 : บทคัดย่อ) เรื่อง การศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึ กษาสั ง กั ดส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 
2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า
ข้ าราชการครูที่ปฏิบัติ งานในขนาดของ



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”                                      .  

 

 

34 

สถานศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันและ
สอดคล้อง กับงานวิจัยของปานทิพย์ จุลบุตร 
(2553 : บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาวะความไม่สงบสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายมาตรฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของส าเนียง 
ทองลอย (2545 : บทคัดย่อ) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของครู
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง า น ก า ร
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เมื่อจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนได้แก่ขนาดเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก า ร น า
ผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ครูผู้สอนควรมีการส ารวจและ
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และสื่อต่างๆ การ

เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปรับปรุง
ตนเองสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอคิดค้นและทดลองใช้
วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและประโยชน์ต่อชุมชน มีผลงาน
ทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ 
 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม 
ให้มีการอบรม สมัมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู เปน็ประจ าตั้งแต่ระดับภายในกลุ่ม
สาระ ระดับโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอืน่
ที่จัดการอบรม แล้วน าความรู้มาเผยแพร่ใน
โรงเรียนด้วยวธิีการต่างๆ 

1.3 ส านั กง าน เขตพื้ นการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ควรมีการก าหนด 
นโยบายและวางแผนควบคุม ก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือวิชาชีพครูและพัฒนาการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่ เสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่พัฒนาใน
ระดับสูงถาวรติดตัวตลอดไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ค ว ร ท า ก า ร ศึ ก ษ า แบบ
เจาะลึกและเป็นกรณีศึกษาในสถานศึกษาที่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 2.2 ควรศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ใน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ 
 
 

 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

35 

เอกสารอ้างอิง 
กิตติพงษ์  พรมทอง. 2556. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต  2. ปริญญาครุ
ศาสตร มหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

คนึงใจ กฤษณา. 2547. การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ค าพรทิพย์ ปรัชญาวาท.ี 2546.การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดระนอง.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ใจนวล พรหมมณี . 2550. การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปานทิพย์ จุลบุตร. 2553. การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาวะความไม่สงบสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

มยุรี  เศวตนัย.  2542. คุณลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดของนักเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เลขาธิการคุรุสภา, ส านักงาน. 2549.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : คุรุ
สภา. 

สมเกียรติ  กาญจนหงษ์. 2544.การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุภา สุขวิบูรณ์. 2549. การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูโรงเรียนวัด
ราชคฤห์ ส านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบรหิารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจ ากัด. 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”                                      .  

 

 

36 

ส าเนียง ทองลอย. 2545.ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี . 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาการบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏ
เพชรบุร ี

 


