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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเสนอแนวทางพัฒนา
การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบจังหวัดลาปาง ประชากรที่ใช้ คือ ครูในโรงเรียน
อาเภอสบปราบ จั งหวั ดล าปางปี การศึก ษา 2556 จานวน 114 คน เครื่องมือ ที่ ใช้ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล ได้แ ก่
แบบสอบถามการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู การสัมภาษณ์
ใช้กลุ่มตัวอย่างครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง จานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสรุปประเด็นเนื้อหาที่สอดคล้องกัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากลาดับแรกคือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เ รียน
รองลงมาคือ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
มาตรฐานอื่น ๆ คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามลาดับ แนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่
สาคัญ คือ ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยเสนอให้มีงบประมาณในการซื้อ
การผลิต และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ลดภาระงานด้านอื่น เพื่อให้ครูพัฒนาสื่อให้มี
ประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการพัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการจัดอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนาสื่อโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นาไปปรับใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดเป็นผลงานการ
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เลื่อนวิทยฐานะ สาหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถึงแนวทางพัฒนา การดาเนิ นงานในด้านนี้ คือ การบริหารควร
ส่งเสริมการใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียอย่างต่อเนื่อง จัดหาแหล่งเรียนรู้หรือเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต จัดให้มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญให้ความรู้ความช่วยเหลือในการผลิต และพัฒนาสื่อส่งเสริมให้
ครู ส ร้ างผลงานเพื่ อเลื่ อ นวิท ยฐานะ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี มี ก ารจัด กิ จ กรรมวั นวิ ช าการ เพื่อ เสนอผลงาน
นวัตกรรมสื่อและงานวิจัยของครูในระดับกลุ่มเครือข่าย มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ผลิตและพัฒนา
สื่อที่ใช้ได้ผลและมีการเผยแพร่ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการผลิตและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ มีการ
นิเทศติดตามอย่ างสม่าเสมอ ส่ ว นด้านครู ควรมีการเลื อกใช้ ผลิต และพัฒ นาสื่ อให้ ส อดคล้ องกับเนื้อหาวิช า
กิจกรรมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความทันสมัย หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดค้นในการ
ผลิ ต หรื อ เลื อ กใช้ สื่ อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น มี ก ารท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
คาสาคัญ
การดาเนินงานสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู
Abstract
This research aimed to investigate job performance according to the teacher profession
standards and to suggest some guidelines for developing job performance according to the
teacher profession standards of the teachers from the schools in Sop Prap District, Lampang
Province. The population used was the school teachers in Sop Prap District, Lampang Province
in the academic year 2013. The number was 114. The tools used for collecting data consisted
of questionnaires about job performance according to teacher profession standards analyzed
through frequency, percentage, mean and standard deviation and interview forms concerning
the guidelines for developing and doing job performance according to the teacher profession
standards. The interview used the sample of the school teachers in Sop Prap District, Lampang
Province. The number was 10 selected by a specific sampling. The data were analyzed by
summarizing the issues and the contents being relevant. The results found that the overall job
performance based on teacher profession standards was at high level. The standard with the
highest mean in the first place was to perform one’s self as a role model for learners. The
second was to make a decision concerning activity arrangement with regard to the effects on
[217]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

learners. The standards with less mean than other standards were to perform academic
activities related to professional teacher development regularly and to develop teaching media
consistently respectively. The most important guidelines for developing job performance based
on teacher profession standards were to develop teaching media effectively as well as regularly
by proposing the budget for purchasing, producing and developing teaching materials
adequately and thoroughly. The teacher’s other tasks should be reduced in order that they
could develop teaching media effectively. There should be specialists to help the teachers
develop teaching media continuously. The teacher trainings should be promoted to enhance
production potential and develop teaching media by using advanced technology which they
could really apply them as well as use their projects for asking for their academic standings. The
data from interviewing concerning guidelines for developing job performance of this aspect
were that the administration department should encourage the use of multi-media constantly,
provide learning sources or educational networks, promote to internet searching, provide
specialists who could assist the teachers with media production and development and support
the teachers to create their projects in order to ask for their higher academic standings and their
good quality of lives. According to activities, educational days should be arranged to present
educational projects, teaching media innovation and teachers’ researches of the network group.
The honorable prizes should be awarded to the teachers who produce and develop effective
teaching media and disseminate their workings. The administrators should focus on producing
and developing media effectively and supervise as well as follow-up the teachers consistently.
The teachers should select, produce and develop teaching media in accordance with the
course contents, learning activities and individual distinction. The learners should participate in
producing or selecting media to enhance the learners’ learning. There should be classroom
researches to develop media and knowledge among the teachers should be shared in order to
create learning and teaching media.
Keywords
Job performance in school, Teacher profession standards
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
พัฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี คุณ ภาพตามมาตรฐาน รวมทั้ง คุ ณภาพครู ที่ต้ อ งจั ด การเรีย นการสอนให้ ไ ด้ม าตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือผู้เรียน มีการจัดทาเกณฑ์การผ่านมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานด้านครูให้มี
การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ต ามมาตรฐานด้ า นการจั ด การศึ ก ษา(ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554, 1,2,11,13) นอกจากนี้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550, 5,40,43) ระบุให้คุรุสภากาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อควบคุมการดาเนินงานของครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานกาหนดไว้ 12
มาตรฐาน ซึ่งครูควรใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของครู เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัด
การศึกษา
ทั้งนี้ปัญหาการดาเนินงานและประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2553, 83) กล่าวถึงผลการทดสอบ
ระดับ ชาติพบว่า คุณภาพผู้ เรี ย นยั งไม่น่าพึงพอใจ เกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยหลั กคือครู รวมทั้งการประเมิน
สถานการณ์ด้านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2 (2554, 22-24) ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ พบว่ามีจุดอ่อนที่ต้องพิจารณาคือ การ
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีเป็นจานวนมากส่งผลต่อ การบริหารจัดการและการ
กระจายทรัพยากรทางการศึกษา และเชื่อมโยงถึงคุณภาพของผู้เรียนโดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 และในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาใน
5 กลุ่มสาระวิชาหลัก มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 เกือบทุกวิชาและตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2556 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2, 2556, 81) ได้มีโครงการนาผลงานวิชาการสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ ส ามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุ ณภาพโดยความเป็นมาของ
โครงการได้กล่าวถึงผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้านคุณภาพการศึกษาประสบปัญหาด้าน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สาเหตุสาคัญประการหนึ่งอาจเกิดจากครูยังมี พฤติกรรม
การสอนแบบเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนรู้ รวมถึงครูมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อนวัตกรรม
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนน้อยจึงได้จัดทาโครงการการนาผลงานวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น
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โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ คือ ครูที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้น เพื่อสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2 ผู้วิจัยจึงได้ทาวิจัยเรื่องการดาเนินงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบจังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการ
ปฏิบัติงานของครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อาเภอสบปราบจังหวัดลาปาง
2. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อาเภอสบปราบจังหวัด
ลาปาง
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1.1 ประชากรที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม ได้แก่ครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ที่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 จานวน 18 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้น 114 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์จานวน 10 คน เลือกมาจากประชากรโดยวิ ธีการเลือกแบบเจาะจง
โดยพิจารณาจากตาแหน่งและวุฒิการศึกษา ได้แก่ ครูหรือครูผู้ช่วย ครูที่มีวิทยฐานะ ครูที่มีวุฒิปริญญาตรี และครู
ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อาเภอสบปราบจั งหวัดลาปาง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่1สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruency IOC)
เท่ากับ .67 ขึ้นไป และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนไผ่งามวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลาปาง จานวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97
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2.2 แบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบ
จังหวัดล าปางเป็ น คาถามปลายเปิ ดใช้ป ระเด็นคาถามเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอซึ่งมีประเด็นคาถามมาจากผลการวิจัย ในมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ามาตรฐานอื่น ๆ โดย
มีการกาหนดขอบเขตและประเด็นของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทาง
พัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบจังหวัดลาปาง
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือผู้วิจัยได้ตรวจสอบประเด็นคาถามให้ตรงตามประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมในการใช้ภาษา ของข้อคาถาม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยได้ รั บ
แบบสอบถามคืนจานวน 110 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.49 ตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามแล้วมีความสมบูรณ์ทุก
ฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 10 คน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 แบบสอบถามการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การสัมภาษณ์ข้อเสนอแนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอ
สบปราบจังหวัดลาปาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็นความเห็นที่สอดคล้องกัน เสนอผลเป็นการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ครูผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ด้านอายุพบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.27 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ มีวุฒิปริญญาตรี
จานวน 79 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 71.82 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่ส อนพบว่าส่ ว นใหญ่ส อนกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ครู ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 และครูส่วนใหญ่มีตาแหน่ง/วิทยฐานะเป็นครูชานาญการพิเศษ (คศ.3)
จานวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 44.55
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2. การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
ตารางที่ 1 การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่

รายการ

1
2

การปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
การตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลทีเ่ กิดกับ
ผู้เรียน
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูใ้ นทุกสถานการณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเ่ กิดแก่
ผู้เรียน
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
การมุ่งมั่นพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
การปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่
เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
เฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

4.45
4.17

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.55
0.45

4.16
4.1
4.08

0.53
0.54
0.46

มาก
มาก
มาก

4.02
4.01
3.97
3.93
3.92
3.75

0.56
0.53
0.64
0.5
0.61
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.58

0.61

มาก

4.01

0.42

มาก

มาก
มาก

n = 110
จากตารางที่ 1 พบว่ า การด าเนิ น งานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น อ าเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ลาดับแรกคือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือ การตัดสินใจปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ โดย
คานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ามาตรฐานอื่น ๆ คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ
ที่

รายการ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

1

การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เนื้อหา กิจกรรมและจุดประสงค์การเรียนรู้

3.86

0.64

มาก

2

การผลิตสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

3.65

0.69

มาก

3

การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง
ให้เหมาะสม

3.55

0.74

มาก

4

การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน และผลการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว

3.42

0.72

ปานกลาง

5

การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิตสื่อ การใช้และ
บารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน

3.41

0.8

ปานกลาง

3.58

0.61

มาก

เฉลี่ยรวม

n = 110
จากตารางที่ 2 พบว่า การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
มาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากลาดับแรกคือ การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเนื้อหากิจกรรมและจุดประสงค์
การเรียนรู้ รองลงมา คือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนและผล
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว และการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิตสื่อ การใช้และบารุงรักษา
สื่อการเรียนการสอน ตามลาดับ ซึ่งมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
3. ข้อเสนอแนวทางพัฒนา การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนอาเภอสบปราบจังหวัด
ลาปาง
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ข้อเสนอแนวทางพัฒนา ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอมีดังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอให้มีงบประมาณในการซื้อ การผลิต และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึงลดภาระงานด้านอื่น เพื่อให้ครูพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการพัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมการจัดอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาสื่อโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นาไปปรับ
ใช้ได้จริงและสามารถต่อยอดเป็นผลงานการเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้เสนอว่า ในด้านการบริหารควรส่งเสริมการใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียอย่ าง
ต่อเนื่องจัดหาแหล่งเรียนรู้หรือเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต จัดให้มีที่ปรึกษาที่
เชี่ยวชาญให้ความรู้ความช่วยเหลือด้านการผลิต และการพัฒนาสื่อส่งเสริมให้ครูสร้างผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เพื่อเสนอผลงาน นวัตกรรมสื่อและงานวิจัยของครูในระดับ
กลุ่มเครือข่าย มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ได้ผลและมีการเผยแพร่ ผู้บริหาร
ควรให้ความสาคัญกับการผลิตและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามอย่างสม่าเสมอ ครูควรมีก าร
เลือกใช้ ผลิต และพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความ
ทันสมัย หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดค้นในการผลิต หรือเลือกใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อ และมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอน
การอภิปรายผล
การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ศิษย์ เป็นสิ่งที่ครูควรมีและ
จาเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นแบบอย่างการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ ครูจึงไม่ควร
บกพร่องในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ดังที่ ยนต์ ชุ่มจิต (2553, 90) ได้กล่าวถึงครูเกี่ยวกับหน้าที่รักษาวินัยและ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง แต่ก็
มีผ ลต่อ การสั่ งสอน อบรมศิษย์ ในทางอ้อม ทั้งนี้ เพราะถ้าหากครู คนใดเป็นผู้ มีพฤติ กรรมหรือความประพฤติ
เสื่อมเสีย ไม่เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของศิษย์ และประชาชนทั่วไปแล้ว การจะสั่งสอนอบรมสิ่งใด ๆ แก่ศิษย์ก็เกือบจะ
ไร้ประโยชน์ ศิษย์ขาดความเชื่อถือ ไม่เคารพยาเกรง นอกจากนี้การที่ครูประพฤติไม่เหมาะสมด้วยพฤติกรรมใดๆ
ก็ตาม ย่อมทาให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของตนและสถาบันวิชาชีพครูต้องพลอยเสื่อมเสียไปด้วย ดังนั้นการรักษาวินัย
และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และประชาชนทั่วไป จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของครูทุกคน
ต้องตระหนักอยู่เสมอ
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การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ ซึ่งค่าเฉลี่ยน้อยกว่ามาตรฐานอื่น ๆ แต่การปฏิบัติโดยภาพรวมยังคงอยู่ในระดับมาก และมีข้อที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลางคือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิตสื่อ การใช้และบารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน
และการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนและผลการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดค้น และได้ลงมือปฏิบัติ ใช้และรักษาสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง จะทาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้น สื่อการเรียน
การสอนที่ใช้ได้จริง จึงควรเป็นสื่อที่ตรงกับความสนใจหรื อเป็นสื่อที่มาจากการมีส่วนร่วมคิดค้นของผู้เรียน จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ครูควรมีการเลือกใช้ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน รวมทั้งเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและมีความหลากหลาย
ทันสมัย เมื่อครูได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและใช้ได้ผลแล้ว ครูควรมีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูให้เกิดการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
แต่ ผ ลการวิ จั ย ในข้ อ นี้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลางอาจเนื่ อ งจากโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณไม่มากในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอน
ที่เป็นเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ตรงกับความสนใจ
ของผู้เรี ยนในปั จ จุบั น ขาดแหล่งค้นคว้าที่อานวยต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
ทันสมัยหรือมีความหลากหลาย ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนขาดการ
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนและผลการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้วของเพื่อนครูที่มีโอกาสมากกว่า จึง
ทาให้ครูบางส่วนโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดโอกาสในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีความ
หลากหลาย ดังที่สุปราณี จิราณรงค์ (2551, 80,82) กล่าวไว้ว่า ครูควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนว่ามีสื่ออะไรบ้าง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้สื่อประเภทต่าง ๆ มีความรู้ในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ และวุฒิภาวะของผู้เรียน มีวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน บางครั้ง
ครูผู้สอนด้วยกันอาจมีการแลกเปลี่ยนสื่อกันใช้ หรืออาจมีการผลิตสื่อร่วมกั นเพื่อลดการสิ้นเปลืองในการเตรียมสื่อ
การเรียนการสอนแต่ละวิชา การผลิตสื่อร่วมกันจะเกิดประโยชน์เพราะแต่ละคนอาจจะมีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกัน จะได้ใช้ความสามารถของแต่ละคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การที่ครูใช้สื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอนก็
เพื่อให้ การเรี ยนการสอนสาระการเรีย นรู้ นั้น ๆ เกิดประโยชน์กับผู้ เรียน ทาให้ ผู้เรียนเข้าใจเกิดการเรียนรู้จน
สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าครูมีสื่อมากมายแต่ใช้ไม่ถูกวิธี สื่อเหล่ านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ครูจึง
ควรรู้จักใช้สื่อการเรียนการสอนที่ปัจจุบันมีสื่อหลายชนิด ทั้งสื่อแบบง่าย และสื่อประเภทเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อ
เสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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สรุป
จากผลการวิจัยเรื่อง การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรี ยนอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
พบว่า การดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก แต่มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
มาตรฐานอื่น ๆ คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยเฉพาะมาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ มีข้อที่มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหาร สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2 ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่ อให้การดาเนินงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรจัดให้มีการอบรม ประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย สามารถนาไปใช้ได้ผลจริงในการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ใช้ได้ผลจริง อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
3. ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน
4. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
5. ครูผู้สอนควรใช้สื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีการประเมินผลการใช้สื่อ เพื่อผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูโดยแยกศึกษาเฉพาะรายมาตรฐาน หรือบางมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการศึกษาอย่าง
ละเอียดครบถ้วน
3. ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทาง การพัฒ นาการดาเนินงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในครั้งต่อไปควรใช้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา เพื่อได้ข้อเสนอที่
หลากหลาย
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