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ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้

ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา ตามตัวแปรเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ศาสนา สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การทำงาน ระดับวิทยฐานะ และ
ภูมิลำเนา 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา 
จังหวัดปัตตานี โดยจะแบ่งตามขนาดโรงเรียนคือโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 3 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 
คน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 6 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน และโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 118 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั ้นภูมิและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า t-test (Independent-Samples t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่ม

เครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงลำดับความ
ต้องการพัฒนาตนเองได้ดังนี้ มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 1 ความเป็น
ครู มาตรฐานที่ 9 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  มาตรฐานท่ี 10 การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 
5 หลักสูตร มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา ตามลำดับ 

 
1 มหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2 อาจารย์ ภาควิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษณิ 
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2. ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี ที่มีสถานภาพการจ้าง
งานและประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน  มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู 11 มาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนาจังหวัดปัตตานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ศาสนา สถานภาพการ
จ้างงาน ประสบการณ์การทำงานระดับวิทยฐานะ และภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู 11 มาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

3. แนวทางในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน พบว่า ควรมีการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน มีการพัฒนาในทุก ๆ ประเด็น โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนควรให้
ความสำคัญควรให้เกียรติ และเชื่อใจครู โดยผู้บริหารต้องมีทักษะหรือเทคนิค เพื่อกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มที่ รวมทั้งผู้บริหารก็จำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่นกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู ต่อนักเรียน และต่อองค์กร 
คำสำคัญ : ความต้องการพัฒนาตนเอง, มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู, สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายมายอ

พัฒนา 
 

Abstract 
                The objectives of this study were  to study the level of the Requirements of Self 
Development toward professional teaching standard in  Mayor Pattana Network Group and to 
compare the relationship between demographic factors ( sex, age, education level, marital status, 
religion, employment status, work experience, Academic level and homeland ) and the 
Requirement of Self Development toward professional teaching standard.  Another objective was 
to study suggestions for self- development toward teaching professional standard in  Mayor Pattana 
Network Group.  This study had classified schools into 3 levels.The first was the large level, which 
included 3 schools with sample size 43. The second was the medium level, and it included 6 
schools mith a sample size 49. Five other schools with sample size 26 were classified as small 
level. In all the sample size was 118. The samples were selected by stratified and purposive 
Selection techniques.  The tool of this study was a questionnaire and was created with a Group 
Interview study. All statistical analyses were performed using the SPSS program. Percentage, mean, 
standard deviation, content analysis, F-test (One-way ANOVA) and t-test (Independent-Samples t-
test) were used to analyze the data. 
 The result illustrates that the level of the Requirements of Self Development Toward 
Teaching Professional Standard in Mayor Pattana Network Group, Pattani Province had high level. 
The result for the level clarified , Standard 1 1 :  morality and ethics, Standard 6 :  Learning 
management and classroom management, Standard 4 :  Psychology for teachers,Standard 8 : 
innovation and information technology in education, Standard 3: Language and Culture, Standard 
7:Research for learning development ,Standard  1:  To be teacher ,Standard 9:  Measurement and 
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evaluation of learning ,Standard 10:  Educational Quality Assurance, Standard 5:  Curriculum, 
Standard 2: Educational philosophy, respectively.Teachers in Mayor Pattana Network Group, Pattani 
Province who had difference in employment status and work experience were significantly 
associated with requirements of self- development standard with a p- value <0. 05.  However, 
teachers 
Keyword: The Requirements of Self Development, Teaching Professional Standard, Mayor Pattana 

Network Group 
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1. บทนำ 
  การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยที่การศึกษาเป็นการสร้างองค์
ความรู้ สร้างคนให้มีคุณภาพ และสามารถที่จะปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะมาถึง อาจจะกล่าวไดว้่า 
การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งมวล โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนาประเทศ
จำเป็นต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดการศึกษา ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญ
ที่สุดประการหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ เนื่องจากการศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
คนได้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะโลกยุคใหม่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคลากร ที่มีความรู้จึงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 7)  

คณะกรรมการคุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 มาตรฐานความรู้โดยครูต้องมีความรู้ 11 มาตรฐาน ดังน้ี (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 : คำนำ) 

  ความเป็นครู หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน  
  ปรัชญาการศึกษา หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   
  ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  
  จิตวิทยาสําหรับครู หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  หลักสูตร หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตร และสามารถจัดทําหลักสูตรได้ 
  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถจัดทําแผนการ

เรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูประยุกต์ใช้ 

ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูสามารถจัดการคุณภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคมและยึดถือปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ครูมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ตลอดจนพัฒนา

ตนเองโดยเรียนรู้จากประสบการณ์และกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นก่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตของคนใน
ชาติ และครูเป็นผู้ใกล้ชิดผู้เรียนที่สุดครูจึงมีภาระหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญา เป็นผู้ให้
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เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ ไม่กลัวความลำบากมีความ
เพียรพยายามในการเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปลูกฝัง กล่อมเกลา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ทีพ่ึงประสงค์ สอนทักษะชีวิตให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตร่วมกับผูอ้ื่นได้ สิ่งสำคัญครูต้องมีจิตเมตตากรณุาผู้เรยีน
เป็นพื้นฐาน มีอุดมการณ์ ทุ่มเทเสียสละมีความจริงใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ และมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ (พอตา บุตรสุทธิวงศ์, 2550 : 38) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาตนเองได้น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะความจำกัดในเรื่องของเวลา ความ
เสี่ยง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาตนองของครูมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การศึกษาในสาม
จังหวัดพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสถานศึกษา  ผู้วิจัยต้องการศึกษาการพัฒนาตนเองของผู้
ประกอบวิชาชีพครูในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี โดยจะศึกษาโรงเรียน 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อหาความแตกต่างในการพัฒนาตนเองของครู  โดยจะศึกษาตามมาตรฐานความรู ้
11 มาตรฐาน เพื่อที่จะหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ โดยครูจะต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพื่อการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื ่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู ้ของผู ้ประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี 
  2. เพื ่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู ้ของผู ้ประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ศาสนา 
สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การทำงาน ระดับวิทยฐานะ และภูมิลำเนา 
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายมายอ
พัฒนาจังหวัดปัตตานี 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 117) กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
การบริหารบุคลากร เพราะเมื่อได้เลือกสรรคนทีมีความรู้ความสามารถเข้าทำงานแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปบรรดาความรู้
ต่างๆ ก็ลดน้อยลงไป ประกอบกับวิทยาการต่างๆเจริญขึ้นรวมทั้งเทคนิควิธีการทำงานได้เปลี่ยนไป จึงจำเป็นต้องมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและตำแหน่ง
หน้าท่ีที่กระทำอยู่ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์การมากข้ึน 
  สำเริง พันธุ์ผัก (2541 : 13) ได้ กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ แนวคิด ทักษะ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อเตรียมบุคลากร
สำหรับรองรับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินการพัฒนาให้
สอดคล้องกับงานทีแต่ละคนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์การและวิชาชีพของบุคลากรเอง  
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  กล่าวโดยสรุป การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างและการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้ตนเอง การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปในทางที่ดีขึ้น จะเป็นก้าวสำคัญที่จะ
ผลักดันให้ตนเองและองค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร 
  บัสเคิร์ก (Buskert อ้างอิงใน อรอนงค์ ทิพย์ทิมาพันธ์, 2549 : 15-16) ได้เสนอ องค์ประกอบ 6 ประการ 
ในการพัฒนาตนเองดังนี้  
  1. การศึกษาตามแบบแผนหรือการศึกษาในระบบอาชีพการท างานที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันนี้มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีการศึกษาตามแบบแผน  
  2. แสวงหาประสบการณ์ การตัดสินใจที่จะทำงานใดกับใครต้องพิจารณาว่าเราจะได้มี โอกาสเรียนรู้งาน 
สะสมประสบการณ์ การเลื่อนตำแหน่งบ่งบอกว่าเรามีการพัฒนา มีประสิทธิภาพ  
  3. การศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากศึกษาตามแบบแผนแล้วเราต้องทำให้ตัวเองทัน เหตุการณ์อยู่เสมอ
อย่างต่อเนื่อง ต้องพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอ  
  4. อ่านให้มาก ปลูกฝังนิสัยในการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้เกิดการพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพ
ของตัวเราเองได้อย่างดียิ่ง  
  5. พัฒนาทักษะในการบริหารพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มีโอกาสแสดงทักษะใน การบริหารบางอย่าง
แม้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เช่น การตัดสินใจอันเป็นทักษะหนึ่งของผู้บริหาร สามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตอย่างถี่ถ้วน 
จากนักบริหารที่เก่ง ๆ และนักบริหารที่แย่ นำมาเป็นตัวอย่างของเรา  
  6. พัฒนาด้านอารมณ์ ในการประเมินคนเพื่อการเลื่อนตำแหน่งคือการประเมินวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ คือ
ความเป็นผู้ใหญ่ในจิตใจของคนคนน้ัน สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ตื่นกลัว มีวิจารณญาณที่ดี อารมณ์เยือกเย็น
เป็นข้อได้เปรียบในการบริหารจัดการ  
  คณะกรรมการคุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 มาตรฐานความรู้โดยครูต้องมีความรู้ 11 มาตรฐาน ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 : คำนำ) 
   1. ความเป็นครู  
  2. ปรัชญาการศึกษา  
  3. ภาษาและวัฒนธรรม  
  4. จิตวิทยาสําหรับครู  
  5. หลักสูตร  
  6. การจัดการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรียน  
  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
  8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
  9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
  10. การประกันคณุภาพการศึกษา  
  11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยสนใจทำการศึกษา ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี ซึ่งจำแนกตัวแปร เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ศาสนา สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การทำงาน ระดับวิทยฐานะ และ
ภูมิลำเนา จากการพัฒนาดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร ครูจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานความรู้ตามที่คุรุสภากำหนด อีกทั้งต้องรับการประเมินระดับคุณภาพเพื่อยกระดับอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ
ขั้นสูงเช่นวิชาชีพอื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นครูรุ่นใหม่ สู่ครูมืออาชีพต่อไป เมื่อครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานความรู้ผู้
ประกอบวิชาชีพครูแล้ว ทำให้ครูมีความรู้ มีความน่าเชื่อถือ เกิดประสบการณ์ในการทำงานที่ดี เป็นที่ยอมรับและ
ศรัทธาของสังคม ซึ่งครูแต่ละคนแต่ละโรงเรียนย่อมมีความรับรู้ในการพัฒนาตนเองของครูภายใต้บังคับบัญชาที่
แตกต่างกัน ฉะนั้นแล้วเพื่อยกระดับให้อาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทำให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลโดยตรงต่อการปฏิรูปการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาค้นคว้า สรุปได้ดังนี้   
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี 
จำนวนโรงเรียน 14 โรงเรียน จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพครู 168 คน จำแนกตามตาราง 1 (ข้อมูลสารสนเทศ, 2560 
สืบค้น เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2560, จาก www.pattani2.go.th) 
ตาราง 1 กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนาประกอบไปด้วยโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

         1. เพศ  
         2. อายุ  
         3. ระดับการศึกษา  
         4. สถานภาพการสมรส  
         5. ศาสนา  
       6. สถานภาพการจ้างงาน 
         7. ประสบการณ์การทำงาน  
         8. ระดับวิทยฐานะ  
         9. ภูมิลำเนา 

 

 

 

 

มาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู  

มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู  

มาตรฐานที่ 5 หลักสตูร  

มาตรฐานที่ 6 การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการชัน้เรียน 

มาตรฐานที่ 7 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้  

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  ทางการศกึษา  

มาตรฐานที่ 9 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้  

มาตรฐานที่ 10 การประกันคณุภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
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ที ่ ช่ือสถานศึกษา จำนวนครู (คน) 
1 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 22 
2 โรงเรียนบ้านถนน 12 
3 โรงเรียนบ้านดูวา 7 
4 โรงเรียนบ้านกระหวะ 11 
5 โรงเรียนบ้านราวอ 9 
6 โรงเรียนบ้านบาละแต 9 
7 โรงเรียนบ้านปาลัส 16 
8 โรงเรียนบ้านด่าน 7 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 12 
10 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 5 
11 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 9 
12 โรงเรียนบ้านน้ำใส 20 
13 โรงเรียนบ้านสะกำ 17 
14 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 12 
 รวมท้ังสิ้น  168 

 

กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบแบ่งชั้นภูมิ (Random Sampling) และการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจะเป็นการสุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครู
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี โดยจะแบ่งตามขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่
จำนวน 3 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 6 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
49 คน และโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 118 คน  
ผู้วิจัยใช้การคำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตวัอย่าง 118 คน ดังนี้ 

  
)Ne  (1

N
     

2
n 

+
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2

168
      

(1  (168 x (0.05) ))
n =

+  
     118 n = คน 

 

เมื่อ     n คือ ขนาดตัวอย่างหรือจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง  
            N คือ ขนาดของประชากรหรือจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งหมด   

              e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม e = 0.05  
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ตารางที่ 2 จำนวนครู ขนาดและจำนวนโรงเรยีนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา 

ขนาดโรงเรียน ช่ือสถานศึกษา จำนวนครู (คน) จำนวนครูตัวอย่าง (คน) 
ใหญ่ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 22 16 
ใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำใส 20 15 
ใหญ่ โรงเรียนบ้านสะกำ 17 12 
กลาง โรงเรียนบ้านถนน 12 8 
กลาง โรงเรียนบ้านกระหวะ 11 8 
กลาง โรงเรียนบ้านบาละแต 9 6 
กลาง โรงเรียนบ้านปาลัส 16 11 
กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 12 8 
กลาง โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 12 8 
เล็ก โรงเรียนบ้านดูวา 7 5 
เล็ก โรงเรียนบ้านราวอ 9 6 
เล็ก โรงเรียนบ้านด่าน 7 5 
เล็ก โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 5 4 
เล็ก โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 9 6 

 

กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ การเลอืกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอยา่งในการสมัภาษณเ์ชิงลึก
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคณุภาพซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะประกอบไปดว้ย ผู้อำนวยการโรงเรยีน จำนวน 3 คน และผู้
ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน 
4.2  เคร่ืองมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
  4.2.1 แบบสอบถาม 
ผู้ศึกษาเลือกใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจยัรวบรวมจากการศึกษา
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกบัลักษณะของกลุม่ตัวอย่างผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check–
List)  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ปัญหา อปุสรรค ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐาน ของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรยีนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา 
จังหวัดปัตตานี  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความต้องการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรยีนในกลุ่ม
เครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี ตามมาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ ลิเกริต์ (Likert Scale) ผู้วิจัยจึงได้กำหนดมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถาม
เป็น 5 ลำดับ ดังนี ้
 



 

 

PO
ST

ER
  1

29
0 

PO
ST

ER
  1

29
0 

การแบ่งเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น คะแนนความคดิเห็น 

มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

จากเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยจะแบ่งช่วงแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้อันตรภาคช้ัน 
(Class Interval) เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 
คะแนนพิสัย  =  คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ำสุด  
                                          จำนวนช้ัน  

= 5 – 1    
                 5 

  = 0.80 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ผู้วิจัยมเีกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ของระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้
ประกอบวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 69-70) 
 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด 
 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความต้องการพัฒนาตนเองมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความต้องการพัฒนาตนเองปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความต้องการพัฒนาตนเองน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความต้องการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด  
4.3  วิธีการดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
       4.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
ความรูผู้้ประกอบวิชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี จำนวนประชากร 168 คน และ
วิธีแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 65)  
       4.3.2  สร้างแบบสอบถามเกีย่วกับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรูผู้้ประกอบวิชีพครูใน
สถานศึกษา    จากนั้นนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาความ
สอดคล้องของข้อคำถามกับผู้ประกอบวิชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปตัตานี ตลอดจน
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ แล้วนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
       4.3.3  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ ให้พิจารณาและทำการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา  ภาษา การวัดและประเมินผล และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence หรอื IOC) โดยกำหนดคะแนน ดังนี ้
   +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
       0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม ่
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    -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามไม่วัดจดุประสงค์ข้อนั้น 
กำหนดให้ข้อคำถามที่มีค่า ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป จึงถือว่าเป็นคำถามที่สมบูรณ์แล้วจึงนำไปดำเนินการทดลองใช้ต่อไป 
4.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
  4.4.1 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ
จำนวน  
3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องดา้นสำนวนภาษา และความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)  จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  4.4.2  นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อคำถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึน้ไป   
         4.4.3  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 30 คน นำ
คะแนนท่ีไดม้า โดยหาค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างรายข้อ แล้วหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’Coefficient Alpha.1970) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 102) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 
  4.4.4  จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเ์พื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
4.5  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.5.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เรยีนผู้อำนวยการโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา 
จังหวัดปัตตานี จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องของประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
  4.5.2  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
  4.5.3  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ตรวจสอบความสมบรูณค์รบถว้นของเครื่องมือ 
  4.5.4  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑก์ารให้คะแนนสำหรับเครื่องมือการวิจัย 
  4.5.5  นำคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะหท์างสถิติ 
4.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้  
  4.6.1  ความถี่ และค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส ศาสนา สถานภาพการจ้างงาน ระดบัประสบการณ์การทำงาน ระดับวทิยฐานะ 
ภูมิลำเนา และลำดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน 
  4.6.2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมลูระดับความต้องการพัฒนาตนเองของผู้
ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนในกลุม่เครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปตัตานี ตามมาตรฐานความรู้ จำนวน 11 
มาตรฐาน 
  4.6.3  t-test (Independent Sample Test) ใช้วิเคราะห์ ปัจจัยสว่นบุคคลที่มีตัวแปรเพียง 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ด้านเพศ ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความต้องการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรยีนในกลุ่มเครือข่ายมา
ยอพัฒนา จังหวัดปัตตานี ตามมาตรฐานความรู้ จำนวน 11 มาตรฐาน 
  4.6.4  F-test หรือ One Way ANOVA ใช้วิเคราะห์ปจัจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส ดา้นศาสนา ด้านสถานภาพการจ้างงาน ด้านประสบการณ์
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การทำงาน ด้านระดับวิทยฐานะ และด้านภูมลิำเนา ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อระดับความต้องการพัฒนาตนเอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี ตามมาตรฐานความรู้ จำนวน 11 
มาตรฐาน 
  4.6.5  การวิเคราะห์คำถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
4.7  แบบสัมภาษณ์ 
  แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพโดยกำหนดข้อคำถามเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล เพื่อ
สอบถามเพิ่มเติมเป็นการเสริมเพิ่มเติมการศึกษาเชิงปริมาณให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบรูณย์ิ่งข้ึน โดยแบบสัมภาษณ์มี
ประเด็นคำถาม ดังน้ี 
  ข้อที่ 1 ท่านคิดว่าการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรยีนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัด
ปัตตานี มีความสำคญัมากเพียงใด 
            ข้อที่ 2 ท่านคิดว่าการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ จำนวน 11 มาตรฐาน 
มาตรฐานใดมีความสำคญัมากท่ีสดุ เพราะเหตุใด 
  ข้อที่ 3 การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา  จังหวัดปัตตานี 
ควรเป็นไปในทิศทางใดจึงจะเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียน 
  ข้อที่ 4 ในฐานะท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูใน
สังกัดของท่านเรื่องใดบ้าง อย่างไร 
  ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจะเป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการจดั
สัมภาษณ์กลุม่ (Group Interview) ในการวิจัยนี้มีผู้ให้สมัภาษณ์ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรยีน จำนวน 3 
คน และผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 คน 
4.8  วิธีดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ  
  4.8.1  เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการวิจยั โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  4.8.2  กำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือก จำนวน 12 
คน โดยผู้วจิัยสร้างขึ้นเองโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคแ์ละกรอบ
แนวคิดของการวิจัย แล้วนำไปปรกึษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์หาความสอดคล้องของข้อคำถาม เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนนำไปเก็บข้อมูล 
4.9   การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
  4.9.1  ผู้วิจัยมีการให้ผู้ที่ให้ข้อมลู ตรวจสอบขั้นตอนของการวิจัย โดยการสอบถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมลูใน
แต่ละประเด็นว่าความคิดเห็นมีความถูกต้องกับข้อมูลเบื้องต้นหรือไม่ 
  4.9.2  ได้ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ ด้านความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครอืข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตาน ี
  4.9.3  ภายหลังการสิ้นสุดการสมัภาษณ์กลุ่ม นำข้อมูลกลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง
ของข้อมูล 
4.10  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.10.1  ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมทั้งสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวตัถุประสงค์การวิจัย กระบวนการวิจัย 
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  4.10.2  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัทักษิณ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลูจากโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่าย 
มายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี  เพื่อขออนุญาตดำเนินการวิจัย 
  4.10.3  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยการจัดสัมภาษณ์กลุม่ (Group Interview) คือ ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู จำนวน 12 คน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มร่วมกันแบบโต๊ะกลม ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ช่ัวโมง และ
บันทึกการสัมภาษณล์งในแบบสัมภาษณ ์
  4.10.4  ก่อนจบการสัมภาษณ์กลุม่ (Group Interview) ผู้วิจัยกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากการสมัภาษณ์ครา่วๆ 
เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์กลุ่ม กล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมลูที่ให้ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์กับผู้วิจัย  
4.11  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.11.1  นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการ
สมัภาษณ ์
  4.11.2  วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) หลังการสมัภาษณ์กลุม่ผูว้ิจัย
จดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยนำข้อมลู อ่านประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มหลายๆรอบ เพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเหน็ของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้
ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตาน ี
  4.11.3  หลังจากอ่านบทสัมภาษณ์แล้ว นำมาจัดหมวดหมู่ของข้อมลูที่ได้ นำข้อมลูที่เหมือนกันหรือ
คล้ายกันมาไว้กลุม่เดยีวกัน 
  4.11.4  ผู้วิจัยจัดประเด็นย่อย มารวบรวมเป็นเรื่องหรือกลุ่มเรื่องเดยีวกันซึ่งเรียกว่าการสรุปประเด็นหลัก 
(Theme) เขียนอธิบายประเด็นให้เป็นความเรียงให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนท่ีได้จากการสมัภาษณก์ลุ่ม 
  4.11.5  นำผลการวิเคราะห์ข้อมลูไปให้ผู้ให้ข้อมลูตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 
  4.11.6  เขียนสรุปรายงานการวิจยั อธิบาย เชื่อมโยง ความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ด้กับเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

5. สรุปผลการวิจัย 
  1. ระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่าย 
มายอพัฒนา จังหวัดปัตตาน ี
  จากการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของผู้
ประกอบวิชาชีพครู ในภาพรวมทั้ง 11 มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นราย
มาตรฐาน พบว่า ทุกมาตรฐานอยูใ่นระดับมาก สามารถเรยีงลำดับระดับความต้องการพัฒนาตนเอง จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ 1) มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.10 2) มาตรฐานท่ี 6 การ
จัดการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรยีน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 3) มาตรฐานที ่4 จิตวิทยาสำหรับครู มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01 4) มาตรฐานที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.99 5) มาตรฐานที่ 1  
ความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 6) มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 3.96 7) มาตรฐานที่ 7 
การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 8) มาตรฐานที่ 9 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 10) มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 11) และมาตรฐานที ่2 ปรัชญาการศึกษา 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.43  
  2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา ตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา 
สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การทำงาน ระดับวิทยฐานะ และภมูิลำเนา จำแนกตามตัวแปร ดังนี้ 
   2.1 จำแนกตามตัวแปรเพศ พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มเีพศแตกตา่งกัน มีระดับความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน (t=0.108, p-value=0.914) โดยเพศชาย ระดับความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.957 และเพศหญิง ระดบัความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.948  
   2.2 จำแนกตามตัวแปรอายุ พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุแตกตา่งกัน มีระดับความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน (F=0.245,p-value=0.864)  
   2.3 จำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครทูี่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน (F=0.028,p-value=0.867)  
   2.4 จำแนกตามตัวแปรสถานภาพการสมรส พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน มีระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน (F=1.080,p-value=0.301)  
   2.5 จำแนกตามตัวแปรศาสนา พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีศาสนาแตกต่างกัน มีระดับความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน (F=1.745,p-value=0.189)   
   2.6 จำแนกตามตัวแปรสถานภาพการจ้างงาน พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีสถานภาพการจ้าง
งานท่ีแตกต่างกัน มีระดบัความต้องการในการพัฒนาตนเองแตกตา่งกัน (F=3.772, p-value=0.026)    
   2.7 จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทำงาน พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มปีระสบการณ์
การทำงานท่ีแตกต่างกัน มีระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน (F=6.131,p-value=0.003)      
   2.8 จำแนกตามตัวแปรระดับวิทยฐานะ พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีระดับวิทยฐานะที่แตกตา่ง
กัน มีระดับความต้องการในการพัฒนาตนที่ไม่แตกต่างกัน (F=2.512,p-value=0.062)    
   2.9 จำแนกตามภูมลิำเนา พบว่าผูป้ระกอบวิชาชีพครูที่มีภูมลิำเนาที่แตกต่างกัน มีระดับความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองที่ไม่แตกต่างกัน  (F=2.264,p-value=0.135)    
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา 
จังหวัดปัตตานี ดังน้ี 
  3.1 มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู สรุปไดด้ังนี้ 
   3.1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีความรับผดิชอบ จะทำให้นักเรยีนได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ด ี
   3.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้สอนต้องมีจรรยาบรรณความเป็นคร ู
  3.2 มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
   3.2.1 เป็นแนวทางในการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีวิธีการคดิที่เป็นระบบ ระเบยีบ และค้นควา้หาประสบการณ์ใหม่ๆ
รอบตัวอยู่ตลอดเวลา 
  3.3 มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้  
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   3.3.1 นักเรียนใช้ภาษามลายูร่วมกับภาษาไทย ควบคู่กันไปเป็นผลดีสำหรับนักเรยีนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
   3.3.2 นักเรียนควรได้รับแบบอยา่ง และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
   3.3.3 ภาษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรบัครูที่จะต้องนำมาใช้เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรยีน 
ภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาราชการครูควรใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับนักเรียน 
  3.4 มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรบัครู สรุปไดด้ังนี้  
   3.4.1 การที่ครูผู้สอนเขา้ใจพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจของนักเรียน จะทำให้ครผููส้อน
สามารถจัดกิจกรรม การเรยีนการสอนไดต้รงตามลักษณะของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาตรงตาม
ศักยภาพของตน 
   3.4.2 การที่ครูผู้สอนมจีิตวิทยาความเป็นครู จะทำให้ผูเ้รียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 
เพราะครูจะเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน   
  3.5 มาตรฐานที่ 5 หลักสตูร สรุปได้ดังนี ้
   3.5.1 ครูจำเป็นจะต้องมีความรูด้้านหลักสตูร เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และครสูามารถสอนนักเรียนไดต้รงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทำให้นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 
   3.5.2 หลักสูตรทีส่อดคล้องกับบรบิทในพื้นที่ จะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางการศึกษาต่อไปได้ 
เพราะใช้ไดจ้ริงในท้องถิ่นของตน  
  3.6 มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการช้ันเรยีน สรุปได้ดังนี ้
   3.6.1 ความรู้ ความสามารถดา้นการจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคญัมาก 
ครูจึงต้องพัฒนาตนเองด้านนี้อยู่เสมอ นักเรียนจะไดม้ีความสุขกับการเรียน และมคีวามเท่าทันการเปลีย่นแปลงของ
สังคม  
   3.6.2 เมื่อครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ ตามบริบทสังคมและวัยของผูเ้รียนได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลใหผู้้เรียนได้รับการเรียนรู้ทีส่นุกสนาน สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ไดด้ี 
  3.7 มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ สรุปได้ดังนี ้
   3.7.1 การทำวิจัยจะทำให้ครรูู้ปัญหาของนักเรียน และหาแนวทางในการแก้ปัญหา นกัเรียนจะ
ได้รับการแก้ปัญหาอย่างตรงจดุ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
   3.7.2 ควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล และนำสู่การวิจัยชั้นเรียน  
  3.8 มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
   3.8.1 หากครูมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนก็จะสนุกมากข้ึน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจ จากผูเ้รียนไดด้ี ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ยั่งยืนมากข้ึน และช่วย
ให้นักเรียนได้เรียนรูเ้ทคโนโลยี ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลย ี
  3.9 มาตรฐานที่ 9 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ สรุปไดด้ังนี้ 
   3.9.1 การพัฒนาด้านการประเมินทำให้นักเรียนได้รับการประเมินทีม่ีคุณภาพ มีความยตุิธรรม 
และทำให้นักเรียนได้รู้ศักยภาพของตนเอง 
   3.9.2 ควรส่งเสรมิการวัดและประเมินผลเชิงประจักษ์ใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เกิด
ประสิทธิภาพของครูและนักเรียน ตอบสนองต่อหลักสูตร และตัวช้ีวัด 
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  3.10 มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
   3.10.1 เป็นการส่งเสริมให้ครมูีความตื่นตัวในการจัดการจัดการเรยีนการสอนอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้
นักเรียนได้รับการถ่ายทอดท่ีมคีุณภาพมากข้ึน 
   3.10.2 ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ อย่างเป็นรูปธรรมติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3.11 มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ สรุปได้ดังนี้ 
   3.11.1 ถ้าครูทุกคน ยึดมั่นในศาสนา นักเรียนก็จะมีการพัฒนาตัวเองทั้งด้านวิชาการ และ
คุณธรรม 
   3.11.2 ผู้เรียนประพฤติตนตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรมสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพื่อนๆ 
และสังคม  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรูผู้้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษากลุ่มเครอืข่าย
มายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี พบว่าทุกมาตรฐานมีระดับความพัฒนาตนเองในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไพวรรณ คำดี และคณะ (2551 : 195-208)  เรื่องการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ใน
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทัศนะต่อการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งโดยรวม และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้าน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน การมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก
สถานการณ์ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร ในการ
พัฒนา และด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ตามลำดับ 
 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นำสุข หว่างเพียร และสมชาย เทพแสง (2558 : 26-36) ศึกษาเรื ่องการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนในการศึกษาครั้งนี ้ผู้ศึกษาได้แยกอภิปรายผลมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนี ้
 มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 48.3% จากผลการวิจัยพบว่าระดับความต้องการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในแต่ละมาตรฐานอยู่ระดับมากทุกข้อ 
ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนสัมผัสถึงความเป็นครู และตระหนักว่าความเป็นครูเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับครู 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความ
จำเป็นเพราะอาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีกฎหมายควบคุม มีองค์กรวิชาชีพครูมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งของรัฐและเอกชน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
กฎหมายกำหนด ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
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และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ชนกพร ไตรรัตน์มณีโชติ 
(2555 : 37) ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่
การศึกษาสงขลาเขต 1 จังหวัดสงขลา พบว่า ควรมีการปฏิบัติกิจกรรทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่อยู่เสมอ 
 มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 22.0% จากผลการวิจัยพบว่าระดับความต้องการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แนวคิดและกลวิธีการจัดการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในระดับมาก แต่ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องให้มีความรู้เรื่องการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น เพราะเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็น สำหรับการดำรงชีวิต และต้องมีในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (2556 : 34) ที่ได้ทำการวิจัยในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครุสำหรับศตวรรษ
ที ่ 21 พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรการผลิตครูสำหรับศตวรรษที ่ 21 ควรมี 5 องค์ประกอบอคือ 1. 
ความสามารถพื ้นฐานทางจร ิยธรรม (Ethical Underpinning) 2. ความร ู ้ท ี ่จำเป ็นสำหร ับการดำรงช ีวิต 
(Knowledge) 3. ความสามารถในการคิด (Thinking) 4. ความสามารถในการนำตนเอง (Leadership) 5. สมรรถนะ
ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครู (Competency) 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี กับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพ
การจ้างงาน ระดับประสบการณก์ารทำงาน ระดับวิทยฐานะ และภูมิลำเนา จำแนกตามตัวแปร จากการวิจัยพบว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์
การทำงาน ระดับวิทยฐานะ และภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรสถานภาพการจ้างงาน และระดับประสบการณ์การทำงานที่
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คริสวัฒน์ บุญญะสิทธิ์ (2554 : 116-122) ศึกษาเรื่อง
ความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนที่มี เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน และ
ด้านการปฏิบัติตนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา จักรไชย (2552 : 95) ศึกษาเรื่อง ทักษะของครู
ที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า ครูผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกตางกัน มีทัศนะต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ประสบการณ์ในการทำงานมีผลกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา ครูที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า เป็นครูที่เพิ่งเข้ามาทำงานหรือเพิ่งบรรจุราชการ ซึ่ง
อาจยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก จะมีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ดีกว่า  โดยระยะเวลาและประสบการณ์ในการ
ทำงาน ทำให้ครูผู้สอนแต่ละคนรับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรับรู้ได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่มีประสอบการณ์สอนเป็นเวลาหลายปีก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองได้ดีกว่า และมีผลต่อการประเมินผลงาน และเงินเดือน 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไกรฤกษ์ มุขพันธ์ และศิริกาญจน์ ไกรบำรุง (2558 : 26-36) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 พบว่า บุคลากร
ในสถานศึกษาท่ีมีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมทั้ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 4-6) โดยได้มีการ
กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ สามารถก้าวหน้าได้ถึงวทิย
ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีบัญชีเงินเดือนเป็นของตนเอง ส่งผลทำให้ครูผู้สอน สามารถที่จะกำหนดเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของตนเองได้ ตามความรู้ ความสามารถจึงส่งผลทำให้ครูผู้สอนทุกคน มีขวัญกำลังใจ
และมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่มากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
   7.1.1  โรงเรียนควรสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบวิชาชีพครูได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการพัฒนาตนเองบนพ้ืนฐานของมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน จะทำให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพ
ทั้งต่อตัวนกัเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน 
   7.1.2  โรงเรียนควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม  
   7.1.3  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการยกย่อง เชิดชู
เกียรติวิชาชีพครูที่เน้นคุณภาพและคุณค่าของรางวัลอันเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิ่ง โดยมีกระบวนการคัดกรองที่เป็นที่
ยอมรับของสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษา  
   7.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาควรกระตุ้นให้ครูมีการรับรู้ในความสามารถของ
ตนเองเพื่อให้ครูเกิดความเชื่อมั่นที่จะแก้ปัญหา ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย  
  7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
   7.2.1 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานีเท่าน้ัน จึงควรทำการวิจัยเรื่อง
นี้ในกลุ่มเครือข่ายอื่นด้วย  
   7.2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้
ประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี 
   7.2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู นอกเหนือจากตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง และเจต
คติต่ออาชีพครู    
   7.2.4 ควรมีการศึกษาในเชิงสาเหตุเพื่อศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ท้ังทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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