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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัและเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน
วิชาชีพครูของครูผูดู้แลเด็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีมีประสบการณ์และระดบัการศึกษา
ต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างจ านวน  313 คน ได้มาโดยการสุ่มโดยใช้ตาราง  Krejcie และ Morgan  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง .06 -1.00 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบคือค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพครูของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ            โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  และจากผลการเปรียบเทียบพบวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต่างกนัมี
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ในสามดา้น ส่วนกลุ่มอ่ืน
ไม่แตกต่างกนั 

ABSTRACT 
 The purposes of this Research were to study and compare the levels of  early childhood teachers 
performance according the teacher professional standard in early childhood development center the jurisdiction of 
Kalasin Local Administrative Organizations by experiences and levels of education.  The samples were 3 1 3  early 
childhood teachers selected by Krejcie and Morgan Table, then used the stratified random sampling . The instrument 
for collecting data was a rating scale with IOC.06 -1.00. The statistical methods were frequency, mean average and 
standard deviation t-test and F-test.  The results found that the early childhood teachers performance according the 
professional standard in overall was rate at a high level.   The comparison result showed that the difference in 
educational levels were statistically significant difference at .05 in three aspects and no difference in another group. 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการด าเนินการตามแนวปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จะประสบผลส าเร็จไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัองคก์รปฏิบติั ซ่ึง
สถานศึกษาตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
และสามารถด าเนินการตามแนวทางการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี (อรรถสิทธ์  แสงไกร, 2554) 

การพฒันาตนเองของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยยึดตาม
มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพครูถือเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีมีความส าคญัส าหรับการจดักิจกรรมท่ีค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนเพ่ือการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   คุรุสภาในฐานะองคก์ร
วิชาชีพได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2556  ต่อคณะกรรมการครูเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินและพฒันาครู โดยก าหนดเกณฑ์ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูออกเป็น 12 มาตรฐาน 
และต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเห็นว่ามาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าข้ึนใน ปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะปรับปรุงเน้ือหาหลกัเกณฑห์รือหนงัสือสัง่การต่างๆ
ให้เป็นปัจจุบนั และเพื่อให้สอดคลอ้งกบันวตักรรมต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนใหม่โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ดา้น คือ มาตรฐาน
ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา เด็กเล็ก  มาตรฐานดา้นบุคลากร   มาตรฐานดา้นอาคาร สถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั  มาตรฐานดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร  มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจาก
ทุกภาคส่วน และมาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2553) 
 ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูผูดู้แลเด็กและเป็นขา้ราชการครูสังกดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินรุ่นแรก  และไดรั้บการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูท่ีข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                  
(เลขาธิการคุรุสภา, 2544)  ไดเ้ล็งเห็นวา่ครูผูดู้แลเด็กนั้นนบัวา่เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั
เป็นอยา่งมากเพราะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการจดัประสบการณ์การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวยั  เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัเดก็และ
เด็กจะเลียนแบบบุคลิกลกัษณะและพฤติกรรมต่างๆ  ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานวิชาชีพครู ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือเป็น
แนวทางการพฒันา เพ่ิมพนู ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะและน าความรู้ท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้ งน้ีเพ่ือการพฒันาคุณภาพของตนเอง  พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีมีประสบการณ์และระดบัการศึกษาต่างกนั   
วธีิการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive research) ด้วยการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ            
ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.  ประชากร (Population)  ท่ีใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน  1,654  คน  (กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2559) 
  2.  กลุ่มตัวอย่าง(Samples) ท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูผู ้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน  313  คน  ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ 
Morgan (บุญชม-  ศรีสะอาด. 2545)   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามความมุ่งหมายและ
กรอบแนวคิดก าหนดข้ึน โดยแบ่งเป็น  2  ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ประสบการณ์การท างานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) จ านวน 2  ขอ้  โดยครอบคลุม
ขอ้มูลเก่ียวกบั  ประสบการณ์การท างานและระดบัการศึกษา   
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของวชิาชีพครู ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ประกอบไปดว้ยการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของวิชาชีพ
ครู รวม 12 มาตรฐาน  จ านวน 60 ขอ้  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี 
  1 . ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามมีจ านวนเท่ากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  2.  ผูว้ิจัยขอหนังสือ จากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ โดยแนบพร้อมกับ
แบบสอบถามส่งไปยงักลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  ครูผูดู้แลเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  3. ด าเนินจัดส่งแบบสอบถามถึงครูผูดู้แลเด็กเล็ก  ตามช่ือท่ีอยู่ของครูผูดู้แลเด็กเล็ก  โดยแนบซอง
จดหมายตอบกลบัไปพร้อมกบัแบบสอบถามซ่ึงก าหนดใหส่้งจดหมายตอบกลบัทางไปรษณีย ์ ภายใน  15  วนั  
  4. เม่ือครบก าหนด ถา้ยงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามกลบัครบถว้น ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามถึงครูผูดู้แลเด็ก
เลก็กลุ่มเดิมท่ียงัไม่ไดต้อบกลบัมาอีกคร้ัง จึงท าใหเ้ก็บไดค้รบ 100% 

  5. ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้นในเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัมา 
  6. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 จดักระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยแบ่งการ
วเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ตอนท่ี  1  การวเิคราะห์ภูมิหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  ตอนท่ี  2   การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพ
ครู  ของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ใชว้ิธีการประมวลผล
ทางสถิติเชิงพรรณนา  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ   ซ่ึงประกอบดว้ย  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)  โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลการ
ด าเนินงานวจิยั  จากนั้นหาค่าเฉล่ียของค าตอบแบบสอบถาม   
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย(Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard  
Deviation) 
 2. สถิติทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ t-test และ  F- test 
ผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู  ของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ สรุปไดด้งัน้ี 
ตารางที ่1  ผลการศึกษาระดบัการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู  

มาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู  X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติังาน 
1. มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ  

 
3.75 

 
0.74 

 
มาก 

2. มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดย             
ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน  

 
3.80 

 
0.69 

 
มาก 

3. มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ตามศกัยภาพ  3.86 0.66 มาก 
4. มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริง
ในชั้นเรียน 

 
3.92 

 
0.65 

 
มาก 

5. มาตรฐานท่ี 5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

 
3.97 

 
0.64 

 
มาก 

6. มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกั
คิด วเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน 

 
4.03 

 
0.63 

 
มาก 

7. มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนได้
อยา่งมีระบบ 

 
3.98 

 
0.61 

 
มาก 

8. มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 3.94 0.61 มาก 
9. มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค ์

 
3.91 

 
0.61 

 
มาก 

10. มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ 3.90 0.61 มาก 
11. มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 3.84 0.67 มาก 
12. มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุก
สถานการณ์ 

 
3.89 

 
0.65 

 
มาก 

โดยรวม 3.90 0.59 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพครู ของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกมาตรฐาน สาม
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อนัดบัแรกไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด วเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์โดยเนน้ผลถาวร
ท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน(4.03) มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ (3.98) และมาตรฐานท่ี 5 
พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ(3.97)  
ตารางที ่2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครูโดยรวมและเป็น 
                 รายดา้นตามระดบัการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

t p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ 

3.68 0.71 4.10 0.78 -3.057 0.003* 

2.ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดย             
ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน  

3.74 0.66 4.10 0.75 -2.674 0.008* 

3. มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ตาม
ศกัยภาพ  

3.81 0.64 4.11 0.75 -2.415 0.017* 

4. พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัได้
จริงในชั้นเรียน 

3.87 0.62 4.13 0.74 -1.826 0.075 

5. พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

3.94 0.61 4.13 0.75 -1.333 0.190 

6. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน
รู้จกัคิด วเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์โดยเนน้ผล
ถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน 

4.00 0.59 4.14 0.76 -0.958 0.344 

7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งมีระบบ 

3.96 0.58 4.10 0.74 -1.055 0.298 

8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 3.91 0.57 4.07 0.73 -1.194 0.239 

9. ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค ์

3.88 0.57 4.10 0.74 -1.293 0.204 

10. ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค ์

3.87 0.58 4.04 0.73 -1.477 0.141 

11. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการ
พฒันา 

3.80 0.64 4.04 0.77 -1.876 0.062 

12. สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุก
สถานการณ์ 

3.85 0.63 4.07 0.73 -1.717 
 

0.088 

โดยรวม 3.86 0.56 4.09 0.71 -1.749 0.08 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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  จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูผู ้ดูแลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05  จ านวน  3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 2 และมาตรฐานท่ี 3  ส่วนในมาตรฐานอ่ืนๆ นอกจากนั้นมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วชิาชีพครูไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครูตามประสบการณ์ใน 
                ท างานของครูผูดู้แลเดก็โดยภาพรวม 

 
การปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การปฏิบติังานวชิาชีพครู 

 

แหล่งของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

3 
184 
187 

1.961 
63.979 
65.940 

0.654 
0.348 

1.880 0.134 

   

  จากตารางท่ี 3  พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความ
คิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครูโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั (p>0.05) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

การวิจยั เร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดักาฬสินธ์ุ  สามารถสรุปและอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานวชิาชีพครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และในรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัมาก อนัเน่ืองจากเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
ครูเป็นเกณฑ์คุณภาพซ่ึงก าหนดลกัษณะการแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จในการท างาน และประกนัคุณภาพของ
ผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคมในอนาคต (วรัชนุช  วฒันภักดี , 2548) และมี
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ท่ีโรงเรียนตอ้งจดั
การศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนดไวน้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้ครูตอ้งพฒันาตนเองในเร่ือง
ของการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา  ทั้ งน้ี การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั้ ง12 มาตรฐานสามารถน ามาสรุปและ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.1 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เน่ืองจากครูเห็นความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดลอ้มและเทคโนโลยี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ครูตอ้งพฒันาศักยภาพของตนเอง 
เพ่ือท่ีจะไดมี้ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และความช านาญ ในการท างานจนครูตอ้งมุ่งเนน้เป็นการยกระดบัคุณภาพการ
ท างาน และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนโดยการจดัใหค้รูไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ 
เช่น ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซ้ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ คนึงใจ  กฤษณา 
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(2547) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหาร และครู อาจารย ์สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติั
วานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู มาตรฐานท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของคุรุ
สภา พ.ศ. 2544 (เลขาธิการคุรุสภา, 2544) ท่ีกล่าวไวว้า่ ครูจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ค าแนะน าตามแบบอยา่งท่ีมีอยู ่และดดัแปลงวธีิการต่างๆให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน และพฒันาต่อไปจนเป็นผูคิ้ดวธีิการต่างๆได้
เอง การพฒันาเพ่ิมพนูความช านาญน้ี ครูอาจท าไดจ้ากการเขา้ร่วมอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาวชิาชีพของตนเองต่อไป 

1.2 มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดยค านึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียนโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เน่ืองจาก ครูเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงท าให้ผูเ้รียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์เน้ือหาในบทเรียนได ้จึงถือเป็นการพฒันาขีดความสามารถของนกัเรียนใหเ้พ่ิมมาก
ข้ึน และผูเ้รียนจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดนั้ นข้ึนอยู่กับการจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อนเป็นส าคญั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คนึงใจ  กฤษณา (2547) พบวา่ผูบ้ริหาร และครู อาจารย ์ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัวานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัชนุช  วฒันภกัดี   (2548) ท่ีพบวา่ ครูโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นดว้ย
เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพครูมาตรฐานท่ี 2 อยู่ในระดบัมาก  ดงัท่ี กรมสามญั
ศึกษา (2535) กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมประเภทใดๆก็ตาม ครูตอ้งระลึกเสมอว่ากิจกรรมนั้นๆตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี
นกัเรียนกระท าร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ตอ้งเนน้กระบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ์ ก็แลว้แต่ความเหมาะสม
และประสบการณ์ความสามารถของครูการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั นอกจากจะท าให้เกิดผลงานท่ี
สมาชิกต่างเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในความส าเร็จแลว้ ยงัเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนัดว้ย ครูจึงตอ้งมุ่งเนน้และเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆกนัแลว้แต่ความเหมาะสมของ
เน้ือหาของบทเรียน 

1.3 มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ตามศกัยภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เน่ืองจากสังคมโลกปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ในดา้นการศึกษาก็ไดมี้การแข่งขนักนัสูงข้ึนไม่วา่จะ
เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ดงันั้นสถานศึกษาใดท่ีสอนเด็กให้เก่งและมีคุณภาพจะเป็นท่ีตอ้งการของผูป้กครอง
ท่ีจะให้ลูกไดเ้ขา้ไปศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น ดงันั้นสถานศึกษาจึงมียทุธศาสตร์การพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหห้ลากหลายและส่งเสริมพร้อมทั้งสนบัสนุนใหค้รูแกปั้ญหาของผูเ้รียนโดยน าเอากระบวนการวจิยัเขา้ไปช่วยใน
การเรียนการสอนโดยใชพ้ฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เป็นหลกัมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ครูในแต่ละสถานศึกษาตอ้งมีการปรับเปล่ียนตามกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจเพ่ือดึงดูดความ
สนใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้และศึกษามากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุบล สินธุโร (2554) ท่ีพบวา่ครูโรงเรียน
สังกดัเทศบาลเมือง จงัหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 3 
อยูใ่นระดบัมาก 

1.4 มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เน่ืองจากในการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตอ้งสร้างความศรัทธาและเช่ือถือให้กับประชาชน และ
ผูป้กครองท่ีจะส่งบุตรหลานมาเรียน ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จะตอ้งจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาโดยเร่ิมจาก
บุคคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยเฉพาะครูตอ้งจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความรู้ ความคิด จริยธรรม การท่ี
จะเป็นเช่นน้ีได้ครูตอ้งมีแผนการสอนท่ีมีกิจกรรมหลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนได้และ
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สามารถปฏิบัติได้จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ คนึงใจ  กฤษณา (2547) ท่ีพบว่าผูบ้ริหาร และครู อาจารยใ์น
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวดัฉะเชิงเทรา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติวานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานท่ี 3 อยูใ่น ระดบัมาก  

1.5 มาตรฐานท่ี 5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เน่ืองจากครูเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบของการเรียนการสอน ทั้ งผูเ้รียน 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ รวมถึงการใชส่ื้อท่ีมีความหลายหลายและทนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมี
ความแตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วจากการรับรู้ และจินตนาการตามส่ือการ
สอนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นครูตอ้งใชส่ื้อและจดัการทรัพยากรต่างๆท่ีเก่ียวกบัการสอน รวมถึงการพฒันาความสามารถใน
การใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความแตกต่างของผูเ้รียน จึงเป็นส่ิง
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีครูตอ้งมีการพฒันา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรัชนุช  วฒันภกัดี   (2548) ท่ีพบวา่ ครูโรงเรียน
เอกชน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
มาตรฐานท่ี 5 อยูใ่นระดบัมาก   

1.6 มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียนโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เน่ืองจากครูมีความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนเป็น
อยา่งดี และครูตอ้งจดัการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงท าใหค้รูตอ้ง
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คนึงใจ  กฤษณา (2547) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหาร 
และครู – อาจารยใ์นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวดัฉะเชิงเทรา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติวานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 6 อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุบล สินธุโร (2554) ท่ีพบว่าครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานท่ี 6 อยูใ่นระดบัมาก 

1.7 มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เน่ืองจากครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงหวดักาฬสินธ์ุ ไดมี้การรายงานผลการพฒันาผูเ้รียน
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมสาเหตุปัจจยั และการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น โดยครูน าเสนอ
รายงานการปฏิบติัในรายละเอียดต่างๆ ครูน าผลการรายงานสภาพปัจจุบนั ปัญหา และขอ้เสนอแนะไปใชแ้ละปรับปรุง
การเรียนการสอนซ่ึงท าให้สามารถพฒันาผูเ้รียนได้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ของ อุบล สินธุโร (2554) ท่ีพบว่าครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานท่ี 7 อยูใ่นระดบัมาก  

1.8 มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากครู
เป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีส าคญัคือการให้การอบรมสั่งสอนนักเรียน ดงันั้น เม่ือครูเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีในการ
อบรม       สั่งสอนนกัเรียนแลว้ ครูจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี และปฏิบติัตนสมกบัความเป็นครู และตระหนกัใน
บทบาท หน้าท่ีต่อระบบการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนักเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ คนึงใจ  กฤษณา (2547) พบวา่ผูบ้ริหาร และครู อาจารย ์สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบติัวานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู มาตรฐานท่ี 8 อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ 
วรัชนุช – วฒันภกัดี (2548) ท่ีพบวา่ ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติังานตาม
เกณฑม์าตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครู มาตรฐานท่ี 8 อยูใ่นระดบัมาก 
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1.9 มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผูอ่ื้นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเขา้ใจจะสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตรงตามวตัถุประสงคน์ั้น อาจ
เกิดจากช่วงของการปฏิรูปการศึกษาท าใหค้รูส่วนใหญ่มีความตระหนกัร่วมกนัในการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา จน
เกิดทศันคติท่ีดีต่อการท างานร่วมกนัเพ่ือการปฏิรูปสถานศึกษา ท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานและมีการใหเ้กียรติ
ซ้ึงกนัและกนั ยอมรับความคิดเห็น และเคารพบทบาทหน้าท่ีของกนัและกนั ซ่ึงจะส่งผลให้สถานศึกษากา้วหนา้และ
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุ่นตา นพคุณ (2543) ท่ีให้ความเห็นวา่ ครูตอ้งเป็นผูส้ร้างผูเ้รียนรู้
ตลอดชีวติโดยการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรเรียนรู้ท่ีจะมีจริยธรรม คุณธรรม มีการเอ้ืออาทรต่อเพ่ือน
มนุษยใ์นทุกสังคมด้วยกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอุบล สินธุโร (2554) ท่ีพบว่าครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี            มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 9 อยูใ่นระดบั
มาก  

1.10 มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู ้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ จะท างานร่วมกนักบัชุมชนเป็นประจ า
ตอ้งพบปะพดูคุยกบัผูป้กครองท่ีอยูใ่นชุมชน และครูตอ้งออกเยี่ยมบา้นพกันกัเรียนในชุมชน จึงท าใหค้รูมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนและสามารถท่ีจะพฒันาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุภา -          สุขวิบูลย ์(2549) ท่ีพบวา่ขา้ราชการครูโรงเรียนวดัราชคฤห์ ส านกังานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มี
ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานท่ี 10 อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบัเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2544 (เลขาธิการคุรุสภา, 2544) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่ง
สร้างสรรคใ์นชุมชนเป็นการตระหนกัในความส าคญั การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารถของ
บุคคลในชุมชนและร่วมมือปฏิบติังาน เพ่ือพฒันางานของสถานศึกษา ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและ
กนัปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ ซ่ึงจะท าใหค้รูไดรั้บความเช่ือถือ และยกยอ่งวา่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ เพราะอยา่งนอ้ย
ก็เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ครูจึงควรเป็นผูน้ าในการริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งเท่าทนัสงัคมปัจจุบนั  

1.11 มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนของครูนั้นเนน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนและจากนอกห้องเรียน ครูจึงตอ้งมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือท่ีจะสามารถ
คน้ควา้หาความรู้ดา้นการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารรวมถึงความเคล่ือนไหว
ต่างๆให้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีระ บุญศิริธรรมชยั (2547) ท่ีพบว่าขา้ราชการครูสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุรินทร์ เขต 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู มาตรฐานท่ี 11 อยูใ่นระดบัมาก  

1.12.มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากครูมีการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้มีการพฒันาผูเ้รียนในทุกๆโอกาส โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตอ้งจดัการศึกษา
ตามแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2542) มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตอ้ง
ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
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ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปะชัยพร (2548) ท่ีพบว่า ครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู มาตรฐานท่ี 12 อยูใ่นระดบัมาก 

2. ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพครูแตกต่างกนัในมาตรฐานท่ี 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน และมาตรฐานท่ี 
3 มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ เน่ืองจากครูผูดู้แลเด็กท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมา แลว้สามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้อย่างมีระบบ มีมาตรฐานย่อมท าให้งานมีความสมบูรณ์ ถูกต้องและมีคุณภาพ และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรัชนุช  วฒันภกัดี  (2548) ท่ีพบว่า ครูโรงเรียนเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดย
ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเต็มตามศกัยภาพ แตกต่างกนั  และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สิริเพญ็  เสาร์มณี (2545) ท่ีพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานตาม
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูไม่ แตกต่างกนั 
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