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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษา

ของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ตามประสบการณทํางาน  
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ปการศึกษา  
2548  รวมท้ังส้ิน  จํานวน   351  คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ            
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ในประเด็นของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพท้ัง 3  มาตรฐาน  
คือ  1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู) 3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  จํานวน 59  ขอ  มีคาความเช่ือม่ัน 
0.91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติการ
ทดสอบคาที t-test (Independent)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการวิจัยพบวา 

1.  ครูในจังหวัดสระแกว ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการ              

ปฏิบัติตน ( X = 4.03) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X = 3.89) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

( X =  3.86)    
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

24 

2.  ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  ท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ท้ังในภาพรวม  และรายมาตรฐานไมแตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study state of work performance in accordance 
with teacher professional standard of elementary school teachers under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area and to compare their work performance according to their work 
experience. 

The sample of this study consisted of 351 teachers under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area in the academic year 2005, obtained from a simple random sampling. 
The instrument used to collect the data was 59 item-questionnaires with a reliability level of 0.91. 
The questionnaires focused on opinions of the respondents toward work performance in 
accordance with three teacher professional standards: 1) knowledge and teaching experience 
standard, 2) work performance standard (teacher professional standard), and 3) behavior standard 
(professional ethics). The data was analyzed using a statistical program to generate percentage, 
ean, standard deviation, and t-test. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, teachers in Sakaeo province performed their work in accordance with teacher 

professional standard at a high level. The range of the highest followed standard to the lowest one 
was as followed: behavior standard ( X = 4.03), work performance standard ( X = 3.89), and 
knowledge and teaching experience standard ( X = 3.86). 

2. The results of the comparison showed that work performance in accordance with 
teacher professional standard of teachers under the Office of Sakaeo Educational Service Area 
who had different teaching experience was not different either in each standard or overall. 
 
ความสําคัญของปญหา 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2543)  ไดกลาวไวใน  สาระสําคัญของนโยบายการจัดต้ังกองทุน
สงเสริมครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  วา  โดยภาพรวมประเทศไทยมีครูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกินความตองการ  แตก็พบวา  ขาดครูในบางวิชา  เชน  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  เปนตน  สวนในดานคุณภาพการเรียนการสอนกลับพบวามีคุณภาพ  การ
สอนลดลง  สาเหตุก็มาจาก  การพัฒนาผลผลิตและอบรมครูประจําการยังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  ซ่ึง
ปญหาสําคัญในการพัฒนาครูประจําการ  คือ  ขาดระบบการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพ การอบรม 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

25 

พัฒนาครูท่ีไมท่ัวถึง  และไมตอเนื่อง  การอบรมพัฒนาครูไมตรงตามความตองการของครู  การอบรม
พัฒนาครูเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ  และการขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนา     

ชนิตา  รักษพลเมือง และคณะ  (2547 : 2)  กลาวถึงปญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานวาการขาดแคลนอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาท้ังในภาพรวม  ในบางพื้นท่ี  และในวิชา
เฉพาะ  กําลังเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพการศึกษาของประเทศ  สาเหตุสําคัญมา
จากการขยายโอกาสทางการศึกษาซ่ึงทําใหมีจํานวนหองเรียนเพ่ิมข้ึน  การยุบเลิกอัตราครูเกษียนกอน
กําหนด  การไมสามารถจัดสรรอัตราครูเพิ่มอันเนื่องมาจากมาตรการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ  และการ
ส่ังใหชวยราชการ 

บทบาทของโรงเรียนเปนองคกรท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนไปตามเปาประสงค
ของชาติและสังคม  ประชากรของชาติท่ีมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะพัฒนาสังคมใหกาวทันตอ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหรัฐมีหนาท่ี
จะตองจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสิบสองปใหอยางท่ัวถึงและตองมีครูอยางเพียงพอตอความตองการ  
ดังนั้นครูจึงเปนบุคลากรที่สําคัญและเปนกลไกในการพัฒนาเด็กใหเปน  ผูมีศักยภาพตามประสงคของ
สังคมและของประเทศชาติ  

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาครูประจําการนั้น  สาเหตุท่ีไมไดผล  เนื่องมาจาก
การพัฒนาท่ีไมตอเนื่อง และไมตรงตอความตองการของครู  และถาพูดถึงในเร่ืองการพัฒนาแลวในสวน
ของการศึกษา  องคกรท่ีเกี่ยวของโดยตรงก็คือ  คุรุสภา ซ่ึงปจจุบันคุรุสภาไดประกาศ ใชขอบังคับของ 
คุรุสภา  ท่ีเรียกวา  “มาตรฐานวิชาชีพ”  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  วา
ในเม่ือมีมาตรฐานวิชาชีพออกมาแลว  ครูไดมีการปฏิบัติหรือไม  มากนอยเพียงใด  และผูวิจัยหวังเปน
อยางยิ่งวา  ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป 
 
คําสําคัญ   

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ครูท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

แตกตางกัน 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

26 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูตาม

ประสบการณทํางานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีสระแกว  

ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2548 จํานวนท้ังส้ิน  3,833  คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา
คร้ังนี้ ไดแกครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี สระแกว จํานวน  351 คน  ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and Morgan  อางใน  ยุทธ  ไกยวรรณ,  
2545 : 104)  การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบ

เลือกตอบ Check  List จํานวน 5  ขอ  ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิการศึกษา  
สถานภาพ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครู  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกวมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  แบงออกเปน 5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  
Scales) ไดแก  นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว  จํานวน  59  ขอ   
ซ่ึงคลอบคลุมท้ัง  3  ดาน แตละดานมีจํานวนขอคําถามดังนี้ 

1.  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
-  มาตรฐานความรู    จํานวน 23  ขอคือขอ     1-23 
-  มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ   จํานวน 7    ขอคือขอ    24-30 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ) จํานวน 25  ขอคือขอ    31-55 
3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จํานวน  4   ขอ  คือขอ  56-59 
2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1.1   การหาคาความตรงเชิงเนื้อหา 
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(1)  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  
และเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 

(2)  ศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาท้ัง  3  ดาน (1)  มาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพ (2)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ)  (3) มาตรฐาน
การปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้ 

(3) รางแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปเสนอตอ
ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบรายละเอียดของขอ
คําถามในดานภาษาและความถูกตอง 

(4)  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบและแกไขมาปรับปรุง  แลว
นําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อใหมีความตรงเชิงเนื้อหาและ
สอดคลองสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว  โดยใชวิธีหาคา Index of  Item  Objective  Congruence  
(IOC) 

2.2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)   
  หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว  เพื่อใหแบบสอบถาม

ชุดนี้มีคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try-Out)  กับบุคคลท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากประชากรท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง จากนั้น
นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สัมประสิทธ์ิ
อัลฟา  (α - Coefficient)  โดยหาคาความเช่ือม่ันไดดังนี้ 

(1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
-   มาตรฐานความรู  ไดคาความเช่ือม่ัน  .94 
-   มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ไดคาความเช่ือม่ัน  .91 
 รวมมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   ไดคาความเช่ือม่ัน  .96 
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ)  ไดคาความเช่ือม่ัน  .95 
 (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  ไดคาความเช่ือม่ัน  .88 
 รวมท้ังฉบับ  ไดคาความเช่ือม่ัน  .97 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1  การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการ

หาคาเฉล่ีย  ( X )   และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) โดยรวมรายดาน และรายขอ และนําเสนอในรูป
ของตารางประกอบความเรียง   
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3.2  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูตาม
ประสบการณทํางานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว ใชการ
วิเคราะหคาที (t-test) แบบIndependent 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู  ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  พบวา  ครูในจังหวัดสระแกว  มีระดับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ในภาพรวม  อยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   

ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว  ท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ท้ังในภาพรวม และรายมาตรฐานไมแตกตางกัน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  จากผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู  ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  พบวา  ครูในจังหวัดสระแกว  
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  อยูในระดับมาก  แสดงวาครูตระหนักถึงความสําคัญของ
วิชาชีพของตนเอง  และมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือใหวิชาชีพครูสมกับเปนวิชาชีพช้ันสูง  

2.  เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวา ประสบการณทํางานไมมีผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในจังหวัดสระแกวเลย ซ่ึงก็เปนนิมิตหมายท่ีดีท่ีสามรถบอกไดวาครูใน
จังหวัดสระแกว  ไมวาจะทํางานมาไมถึง 10 ป หรือครูท่ีทํางานต้ังแต 11 ปข้ึนไป มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  

3.  เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะเห็นไดวา บางคร้ังประสบการณทํางานก็มีสวนสําคัญใน
การทํางาน  เชน  การดูแลนักเรียน  ครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา สามารถทําไดดีกวาครูท่ีมี
ประสบการณทํางานนอยกวา อาจเปนเพราะ  ครูท่ีมีประสบการณมากกวา  มีประสบการณในการ
พบเจอนักเรียนแตละรุน ๆ  มามากกวา  ทําใหสามารถเขาถึง  เขาใจ  และดูแลนักเรียน โดยใช
ประสบการณท่ีผานมา ทําความเขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล และชวยแกปญหาไดดีกวาครูท่ีมี
ประสบการณทํางานนอยกวา  แตในเร่ืองของเทคโนโลยี  จะเห็นไดวา  ครูท่ีมีประสบการณทํางาน
นอยกวาสามารถทําไดดีกวา  ซ่ึงก็อาจเปนเพราะครูท่ีมีประสบการณนอยกวา จะไดเรียนในเร่ือง
ของเทคโนโลยี  ในหลักสูตรดวย  และสภาพสังคมปจจุบันก็เปนยุคของเทคโนโลยี  จึงทําใหครูท่ีมี
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ประสบการณนอยกวาไดสัมผัสกับเทคโนโลยี โดยตรงจึงมีความชํานาญในเร่ืองเทคโนโลยีมากกวา  
แตไมไดหมายความวาครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวาจะใชเทคโนโลยีไมเปน  ถาดูจาก
ผลการวิจัยจะเห็นวาครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวาก็สามารถใชเทคโนโลยีไดเชนเดียวกัน
เพียงแตไมชํานาญเทาครูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

4.  แมการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  จะพบวา  ครูในจังหวัดสระแกว  ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  อยูในระดับมาก  แตมีอยูขอหนึ่ง คือ  การส่ือสารกับชาวตางประเทศ   
อยูในระดับปานกลาง  อาจเปนเพราะครูไมคอยไดมีโอกาสพบกับชาวตางประเทศ  ทําใหไมคอยไดใช
ภาษาอังกฤษ  จึงทําใหไมคอยใหความสนใจกับการใชภาษาอังกฤษ  ท้ังท่ีในปจจุบันภาษาอังกฤษถือวา
เปนภาษากลางท่ีสําคัญมาก 

5. จากการวิจัยคร้ังนี้จะเห็นไดวา  ครูท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน  ซ่ึงนับเปนขอดี  เพราะสามารถเห็นไดวา  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา  และสามารถบอกไดวาครูมีความตระหนักในมาตรฐานวิชาชีพของตน  ท้ังนี้ก็เปนเพราะวา 
ในปจจุบันมีการใหความสําคัญกับวิชาชีพครูมากข้ึน  โดยสังเกตไดจากพระราชบัญญัติการศึกษา      
พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ  ท่ีกลาวถึงเร่ืองโครงสรางและกระบวนการ
จัดการศึกษาวา  ใหมีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง   รวมทั้งการท่ีคุรุสภา  ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา  ตองการใหครู  
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ  ทําใหครูมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อใหทันตอกระแสโลก  
ตลอดจนคุรุสภา  ไดกําหนดขอบังคับวาดวยเร่ืองของ  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  วาครูจะตองมี
คุณสมบัติตาง ๆ ตามที่คุรุสภากําหนด  เพื่อใหวิชาชีพครู  เปนวิชาชีพช้ันสูงและไดรับการยอมรับจาก
สังคม 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1  หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานทางการศึกษาตนสังกัดในระดับจังหวัด  หรือ

เขตพื้นท่ีการศึกษาควรชวยสงเสริมครู  ในเร่ืองของการอบรม  การศึกษาดูงาน  รวมท้ังสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองของการใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษเพราะ
ในปจจุบันภาษาอังกฤษนับวามีความถึงสําคัญมากตอการส่ือสาร  รวมถึงในเร่ืองของเทคโนโลยี 
ก็ลวนแตใชภาษาอังกฤษ 
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1.2  นําผลการวิจัยเสนอตอผูเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางปรับปรุง แนะนําและสงเสริม
ครูในเร่ืองของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อใหวิชาชีพครูสมเปนวิชาชีพช้ันสูง ท่ีตองสราง
บุคคลากรเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศตอไป     
 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรทําวิจัยเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองและวิธีการพัฒนาในการใชภาษา 

ตางประเทศของครู  เพื่อท่ีมีอายุและประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน 
2.2   ควรทําวิจัยเกี่ยวกับอุปสรรคและปญหาในการใชเทคโนโลยีของครู ท่ีมีอายุและ

ประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน 
 

บรรณานุกรม 
ชนิตา  รักษพลเมือง และคณะ.  2547.  รายงานการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับสภาวะการขาดแคลนครูใน

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
ยุทธ  ไกยวรรณ.  2545.  พื้นฐานการวิจัย   พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุวีริยาสาสน. 
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. 2543.  สาระสําคัญของนโยบายการจัดตั้งกองทุนสงเสริมครู  คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา.  งานวิจัยโดยทุนสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 

 
 


