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 การวิจัยในครั >งนี >มีจุดประสงค์เพื�อศึกษาความสัมพันธ์และค่านํ >าหนกัความสําคญัของตวั
ปัจจยั ได้แก่  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู  และการ
สนบัสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  ที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้าน
วิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  ด้านบุคลิกภาพ  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั >งนี > คือ  ครูในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  
ส ังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน  46  โรงเรียน มีครูทั >งสิ >น  
2,332 คน กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยในครั >งนี > คือ  ครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ  ส ังก ัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา 2552 จํานวน  8  โรงเรียน มีครูทั >งสิ >น  334  คน 
ซึ�งได้มาด้วยวิธีการสุ่มหลายขั >นตอน  (Multi-Stage Random Sampling) เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย   แบบสอบถามวัดการพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
แบบสอบถามวัดการ รับ รู้ในความสามารถของตน  แบบสอบถามวัดความทะเยอทะยาน  
แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู และแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ�งมี
คา่ความเชื�อมั�นเทา่กบั 0.928, 0.860, 0.840, 0.924และ 0.918 ตามลําดบั การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: 
MMR) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรแบบเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression: MR) 
 ผลการศกึษาพบวา่ 
 1.สัมประสิทธิสหสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรปัจจยั  ได้แก่  การรับรู้ในความสามารถของ6

ตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  กบั การ
พฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ทั >ง 3  ด้าน  มีค่าเท่ากบั  0.299 (Wilks’s Lambda = 
0.299)  ซึ�งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01  และคา่สหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งตวัแปรปัจจยัดงักล่าวกบั
การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูในแตล่ะด้าน มีคา่เทา่กบั  0.651 , 0.721 และ 0.764  
ตามลําดบัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  0.01 
 
 



 2.  คา่นํ >าหนกัความสําคญัของกลุม่ตวัแปรปัจจยัที�สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองตาม               
จรรยาบรรณวิชาชีพครูในแตล่ะด้าน  พบวา่   
   ตัวแปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .01  ตวัแปรความทะเยอทะยาน และตวัแปรการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา ส่งผลการ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ในด้านวิชาชีพ และด้านวิสยัทศัน์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรเจตคติต่ออาชีพครู ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิสยัทศัน์ และด้านบคุลิกภาพ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01   
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 The  main purpose  of  this  research  were  to investigate  the  relationship and the 
beta weights of the factors affecting the self-development according to the ethical codes of 
the professional career. Four factors, i.e. self-ability  perception, aspiration, attitude  toward  
teacher  profession, administrator  support, were considered. Meanwhile, there were three 
aspects of the self-development, i.e. the profession, the vision, and the personality. The 
research population comprised 2,332 teachers from 46 schools under  the  Bangkok  
Metropolitan  Administration  schools  in  the  second  semester  of  2009  academic  year. 
The  samples  were  334  teachers from 8 schools  under  the  Bangkok  Metropolitan  
Administration  schools  in  the  second  semester  of  2009  academic  year, selected  by  
Multi – stage  Random  sampling  technique.  The tools used  in  the  study were 
questionnaires  on  self-development  on  ethical  code  of  professional  teacher  career  
which  were  professional, vision, and personality  and  questionnaires  on  self-ability  
perception, aspiration, attitude  toward  teacher  profession and administrator  support.  The  
reliabilities  of  the  questionnaires  were  0.928, 0.860, 0.840, 0.924 and 0.918 respectively.  
The  data  were  analyzed  by  using  Multivariate Multiple  Regression  (MMR) and  
Univariate  Multiple  Regression (MR). 
 The  results  of  the  study  were : 
 1.  The factors  of  self-ability  perception, aspiration, attitude  toward  teacher  
profession, administrator  support, and  self-development  on  the three aspects of the 
ethical  code  on  professional  teacher  career,  analyzed  by  MMR,  revealed  mutually  
related  with  statistical  significance  at  the  level  of  0.01 (Wilks’s Lamda = 0.299).  The  
Multiple  correlations, analyzed  by  MR,  between  all  the factors and  the self-development  
on  ethical  code  of  the professional  teacher  career  in the aspects of the  profession, the 



vision, and  the personality  were  0.651 , 0.721 and 0.764  with  statistical  significance  at  
the  level  of  0.01  respectively.   
 2.  The beta weights of the factors affecting the self-development according to the 
ethical codes of the professional career  were  as  follows: 
  The factor of self-ability perception affected the aspects of the self-
development, i.e. the profession, the vision, and the personality with  statistical  significance  
at  the  level  of  0.01. The factor of aspiration  and administrator support affected the 
aspects of the self-development, i.e. the profession and the vision with  statistical  
significance  at the level of 0.01 and 0.05 respectively. The factor of attitude  toward  
teacher  profession affected the aspects of the self-development i.e. the vision, and the 
personality with  statistical  significance at the level of 0.01. 
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ประกาศคุณปการู  
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี >สําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ�งจาก รอง
ศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  
พนัธ์พานิช กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่านทั >งสองได้เสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คําปรึกษา พร้อมทั >ง
ให้ข้อคิดเห็นตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดการทําปริญญานิพนธ์ด้วยความ
เอาใจใสแ่ละเมตตาตอ่ผู้ วิจยัเป็นอย่างดี ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี >มีความสมบรูณ์ยิ�งขึ >น และเป็นแรงผลกัดนั
สําคญัที�ทําให้ผู้ วิจยัดําเนินการวิจยัในครั >งนี >ได้สําเร็จสมบูรณ์ ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึ >งและขอกราบขอบพระคณุเป็น
อย่างสงูมา ณ โอกาสนี > 
 ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ และอาจารย์ ดร.สวิุมล  กฤช
คฤหาสน์ ซึ�งเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที�แตง่ตั >งเพิ�มเติมที�ได้ให้คําแนะนํา ให้ข้อเสนอแนะที�มีประโยชน์
ในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี >มีความสมบรูณ์ยิ�งขึ >น  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาวดัผลและวิจัยทางการศกึษา รวมถึงครูบาอาจารย์ของ
ผู้ วิจัยทุกท่านที�ร่วมกันประสิทธิประสาทวิชา6  ให้คําแนะนําที�ดีงาม และมอบความห่วงใยเสมอมา ซึ�งเป็นแรง
บนัดาลใจในการวิจยัครั >งนี >มาโดยตลอดตั >งแตใ่นชั >นเรียนจนจบกระบวนการวิจยั 
 ในการสร้างเครื�องมือได้รับความอนเุคราะห์จากรองศาสตราจารย์วรรณรัตน์  อึ >งสปุระเสริฐ   นาวา
เอกหญิงอมัพลิกา  ประโมจนีย์     อาจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธี  หงษ์สาคร  
และนางรัชนี  วรวิเชียรวงษ์ที�กรุณาเป็นผู้ เชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่องของเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ >น ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี >  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้รับความอนเุคราะห์จาก ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างทุก
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิหลังู  
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ครูเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญยิ�งในการกําหนดอนาคตของคนในชาต ิ
เพราะครูเป็นผู้ ที�ใกล้ชิดผู้ เรียนที�สดุ  ครูจึงมีภาระหน้าที�ในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญา  
เป็นผู้ ให้เครื�องมือในการแสวงหาความรู้  และเป็นผู้จดุประกายแห่งการเรียนรู้  กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้สิ�งใหม่ได้  ไม่กลัวความลําบากมีความเพียรพยายามในการเสาะแสวงหา
ความรู้อยูต่ลอดเวลา  รวมทั .งปลกูฝัง  กลอ่มเกลา  คณุธรรม  จริยธรรมและคา่นิยมที�พึงประสงค์  สอน
ทกัษะชีวิตให้สามารถทํางานและดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อื�นได้  สิ�งสําคญัครูต้องมีจิตเมตตากรุณาผู้ เรียน
เป็นพื .นฐาน  มีอุดมการณ์  ทุ่มเท  เสียสละ  มีความจริงใจ  เป็นแบบอย่างที�ดีให้กับศิษย์ และมุ่งมั�น
พฒันาการศึกษาชาติ  จนเกิดผลดีต่อการพฒันาประเทศชาติ  ดงัพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (ศกัรินทร์  สุวรรณโรจน์. 2550: 40) “…ความเป็นครูนั .น  ประกอบขึ .นด้วยสิ�งที�มีคณุค่าสูง
หลายอย่าง  อย่างหนึ�ง ได้แก่  ปัญญา  คือความรู้ที�ดี  ประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้องที�แน่นแฟ้น 
กระจ่างแจ้งในใจ  รวมทั .งความฉลาดที�จะพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตลอดจนกิจที�จะทํา  คําที�จะพูดทุก
อย่างได้โดยถกูต้องด้วยเหตผุลอย่างหนึ�ง  ได้แก่  ความดี  คือความสจุริต  ความเมตตา กรุณาเห็นใจ 
และปรารถนาดีตอ่ผู้ อื�น  โดยเสมอหน้า  อีกอย่างหนึ�ง  ได้แก่  ความสามารถที�จะเผื�อแผ่และถ่ายทอด
ความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้ อื�นอย่างได้ผล  ความเป็นครูมีอยู่แล้วย่อมฉายออกให้ผู้ อื�นได้รับ
ประโยชน์ด้วย  กล่าวคือ  ความแจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมส่องแสดงความรู้ออกมาให้เข้าใจตามได้
โดยง่าย  และความหวงัดีโดยบริสุทธิใจ  ย่อมน้อมนําให้เกิดศรัทธาแจ่มใส  มีใจพร้อมที�จะรับความรู้  D

ความดีด้วยความชื�นบาน  ทั .งพร้อมจะร่วมงานด้วยโดยเต็มใจและมั�นใจ  โดยนยันี .ผู้ ที�ได้รับแสงสว่าง
แห่งความเป็นครูชุบย้อมกายใจแล้ว  จึงเป็นผู้ ใฝ่หาความรู้  ใฝ่หาความดี  ทั .งตั .งใจและเต็มใจที�จะ
ช่วยเหลือสนบัสนุนผู้ อื�นโดยบริสุทธิ  จะประกอบกิจการใดก็จะทําให้กิจการนั .นดําเนินไปโดยสะดวกD

ราบรื�น  และสําเร็จประโยชน์ที�มุ่งหมายได้โดยสมบรูณ์  ผู้ ที�มีความเป็นครูสมบรูณ์ในตวั  นอกจากจะมี
ความดีด้วยตนเองแล้วจึงยงัจะช่วยให้ทุกคนที�มีโอกาสเข้ามาสมัพนัธ์เกี�ยวข้องบรรลุถึงความดีความ
เจริญไปด้วย” 
 อย่างไรก็ตามจากสภาวะสงัคมไทยที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ครูเป็นอีกอาชีพหนึ�งที�
ได้รับผลกระทบทั .งในเชิงบวกและลบ  ยงัสง่ผลให้ความเชื�อมั�นของครูไทย  เปลี�ยนแปลงไปด้วย  เห็นได้
จากการที�สวนดสุิตโพล  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต (สขุมุ  เฉลยทรัพย์. 2550: 64-65)ได้จดัทําดชันี 
ความเชื�อมั�นครูไทย  ปี  2548  โดยสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทกุสาขาอาชีพทั�วประเทศ พบว่า  
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จุดเด่นของครูไทยที�ประชาชนพึงพอใจมากที�สุด  คือ  การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ใหม่ ๆ มา
ประยกุต์ในการเรียนการสอน  ส่วนจดุด้อยที�ต้องการให้มีการปรับปรุงมากที�สดุ  คือ  พฤติกรรมของครู
ที�ขาดจิตสํานึก  คณุธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณของความเป็นครู  นอกจากนี .เพื�อให้การพฒันาครูมี
ความชดัเจนและมีทิศทางที�เป็นรูปธรรมมากขึ .น  สวนดสุิตโพลได้จดัทําดชันีครูไทยที�คนไทยอยากได้ ปี  
2549  โดยทําการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั�วประเทศ พบว่า สิ�งที�คนไทย
อยากให้ครูไทยมีและเป็นนั .น  อันดบั 1 คือ  ครูที�มีจรรยาบรรณในความเป็นครู  อันดบั 2 เป็นผู้ ที�มี
ความรู้ความสามารถ  และอนัดบั 3 ให้ความเอาใจใส่นกัเรียน  จากผลสํารวจดงักล่าวทั .งความเชื�อมั�น
ครูไทยและครูไทยที�คนไทยอยากได้  ล้วนแต่เป็นนยัที�แสดงให้เห็นถึงความคาดหวงัของสังคมต่อครู
ไทย  ไมว่า่จะเป็นจรรยาบรรณของความเป็นครู  ความรู้  ความสามารถ  การเอาใจใส่ตอ่นกัเรียนล้วน
แล้วแตเ่ป็นคณุลกัษณะของครูที�ดีและพงึมีที�สงัคมต้องการทั .งสิ .น 
 คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครูแห่งชาติ  ซึ�งมีอํานาจหน้าที�ในการควบคุมสอดส่อง
จรรยาบรรณของครูตามพระราชบญัญัติครู  พ.ศ.  2488  คุรุสภาได้กําหนดระเบียบว่าด้วยจรรยา
มารยาทและระเบียบวินยัตามระเบียบประเพณีครูขึ .น  เมื�อ พ.ศ. 2506  และปรับปรุงเมื�อ พ.ศ. 2526  
ได้เผยแพร่ไปยงัครูและสมาชิกครุุสภาทั .งประเทศเพื�อถือปฎิบตั ิ จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ครูตามข้อกําหนดดงักล่าว  พบว่า  มีบางข้อขาดความชดัเจนในการกําหนดพฤติกรรมที�ครูควรปฏิบตัิ
ทําให้ยากตอ่การประเมินและพฒันา  ประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม
และการเมืองอย่างรวดเร็ว  และตอ่เนื�องอนัมีผลกระทบตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก  จึงได้มี
การปรับแก้ไขจรรยาบรรณครูและประกาศใช้เมื�อวนัที�  7  พฤษภาคม  ในปี พ.ศ. 2539  (สํานกังาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2539)  พระราชบญัญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา 49  
กําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ  3  ด้าน  ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ    
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ   ในด้านของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาต้องปฎิบตัิตาม  โดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น
แนวทางในการประพฤตปิฏิบตัเิพื�อดํารงไว้ซึ�งชื�อเสียง  ฐานะ  เกียรติ  และศกัดิศรีแห่งวิชาชีพตามแบบD

แผนพฤติกรรม  โดยคุรุสภากําหนดเป็นข้อบงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  พ.ศ.  2548  มีผลบงัคบัใช้เมื�อวนัที�  5  กนัยายน  2548  หากผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพจนเกิดความเสียหายแก่บคุคลอื�น  จนได้รับร้องเรียนถึงครุุสภาแล้ว  ผู้นั .นอาจ
ถกูวินิจฉยัชี .ขาดลงโทษได้  (สํานกังานเลขาธิการครุุสภา. 2549: 19-20)  เห็นได้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเป็นแนวทางสําคัญของผู้ ประกอบวิชาชีพที�จะต้องประพฤติเพื�อให้เกิดผลดีต่อผู้ รับบริการ  ซึ�งผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาให้เข้าใจ  สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็น
วิชาชีพชั .นสงูและได้รับการยกยอ่งจากสงัคม 
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  ครูเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพชั .นสูง  หมายถึง  ผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี  มีความรู้
ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพ  มีจรรยาบรรณ  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีองค์กรวิชาชีพ  
กํากับ  ดูแล  จึงเป็นบุคคลคุณภาพที�มีการประกันไว้ว่าผู้ เรียนจะได้รับการศึกษาอย่างดีมีคุณภาพ     
ครูจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง  เพื�อเพิ�มศักยภาพและประสิทธิภาพของครู         
เป็นสําคญั  ฉะนั .นครูต้องเป็นครูมืออาชีพที�รอบรู้ทั .งเนื .อหาวิชาการและวิธีการจดัการเรียนรู้ที�สอดคล้อง
กบัการเปลี�ยนแปลงของสงัคมและเทคโนโลยี  เพื�อให้ผู้ เรียนมีคณุภาพสามารถแข่งขนักบัสงัคมโลกได้ 
ครูจึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้และความชํานาญมากขึ .นกว่าเดิม  และมีการพัฒนาตนเอง ในด้าน
วิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพอยูเ่สมอ  (สมคัร  ชินบตุร.  2545: 22) 
 การที�จะพฒันาตนเองได้นั .น  จําเป็นต้องมีกระบวนการที�มีส่วนเกี�ยวข้องอยู่ 2 ประการ คือ   
1) การที�มีความเข้าใจเกี�ยวกับพฤติกรรมภายในของบุคคล  และ2)ปัจจัยแวดล้อมหรือเงื�อนไขของ
องค์กรหลาย ๆ ปัจจัยที�ถูกกําหนดขึ .นมาอย่างสอดคล้องและเอื .ออํานวยต่อการพัฒนา(เชี�ยวชาญ  
อาศวุฒันกลุ. 2530: 30)  ทฤษฎีของแบนดรู่า (Bandura. 1977a,1977b;Schunk. 1981) ที�ได้กล่าวว่า  
การรับรู้ความสามารถของตนเองในด้าน  ตา่ง ๆ ดงันี .  “ถ้าบคุคลมีความเชื�อว่า  เขามีความสามารถที�
จะทํางานนั .นให้สําเร็จได้  บคุคลที�มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสงู  จะเลือกทํางานที�มีลกัษณะที�
ท้าทาย  มีแรงจูงใจในการพัฒนาของตนให้มีความก้าวหน้ามากยิ�งขึ .น  ส่วนบุคคลที�มีประเมิน
ความสามารถของตนเองตํ�ามกั   จะขาดความพยายาม  และความมุง่มั�นในการทํางาน   หลีกเลี�ยงงา
ท้อถอย  ขาดความมั�นใจในตนเอง  ทําให้ผลงานที�ได้รับขาดประสิทธิภาพ”    ซึ�งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของใจนวล  พรหมมณี (2550: 95)  ที�ศกึษาเกี�ยวกบัปัจจยับางประการที�ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ของข้าราชการครู  สงักดักรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจยัด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
และจากทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  (Murray) สรุปได้ว่า ความทะเยอทะยานถือเป็นความ
ต้องการที�อยูใ่นขั .นทตุยิภมูิ  คือความต้องการทางจิตใจ  ความทะเยอทะยานจะเป็นแรงกระตุ้นที�สําคญั  
ที�จะทําให้บคุคลทํางานบรรลถึุงเป้าหมายในชีวิตที�ต้องการได้  คนที�มีพรสวรรค์ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม  
แตถ้่าขาดความทะเยอทะยานจะทําให้ตนเองมีความกระตือรือร้นก็ไร้ประโยชน์  เจตคติของครูที�มีต่อ
อาชีพครู  เป็นสิ�งที�มีความสําคญัตอ่อาชีพเป็นอยา่งมาก  เพราะถ้าครูมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็จะทํา
ตามความรู้สึกนึกคิดนั .น  คนที�จะประกอบอาชีพครูจึงควรเป็นบุคคลที�มีความมศรัทธาในอาชีพครู มี
คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพราะคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เป็นสิ�งที�ครูทุกคน
ต้องยึดถือและปฏิบตัิ (กิตติพนัธุ์  รุจิรกลุ. 2540: 91)  นอกจากนั .นฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี�  (Hallinger; 
&Murphy. 1985: 21 - 24) กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (Promoting  professional  
development) ผู้บริหารให้โอกาสครูในการพฒันาวิชาชีพโดยการจดัให้มีการฝึกอบรมขณะประจําการ  
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รวมทั .งการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึงการผสานทกัษะต่าง ๆ ตามโครงการพฒันาบุคลากรและช่วยให้ครู
สามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้  รวมถึงการจดัให้มีสิ�งจงูใจให้กบัครู  (Providing  incentives  for  
teachers) เป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุคลในโรงเรียนร่วมมือกนัทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื�อบรรลุ
ผมสมัฤทธิที�พงึปรารถนา  เป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนรู้  D   
 จากข้อมูลที�กล่าวมาในเบื .องต้น  ทําให้ผู้ วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อ
การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของข้าราชการครูสงักดักรุงเทพมหานครในที�นี .ผู้ วิจยัได้
คดัเลือกปัจจัยบางประการที�น่าสนใจและอาจส่งผลต่อการพฒันาตนเองของครู  ได้แก่ การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู  และการสนบัสนนุของผู้บริหาร
สถานศกึษา และเนื�องจากกรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลางทางการศกึษา  การปกครองและการพฒันา  
จากผลการวิจยัครั .งนี .จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการที�จะช่วยพฒันาประสิทธิภาพการทํางาน
ของครูสงักัดกรุงเทพมหานครให้ดีขึ .น  ยกระดบัคุณภาพของครูกรุงเทพมหานครและสามารถใช้เป็น
ข้อมลูในการวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ให้บรรลคุวามสําเร็จตามนโยบายและจดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาของชาตติอ่ไป 
 
จุดประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจยัเรื�อง  การศกึษาปัจจยับางประการที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของข้าราชการครูสงักดักรุงเทพมหานคร  ซึ�งตวัแปรปัจจยัที�ผู้ วิจยันํามาศกึษาในครั .งนี .ได้แก่  
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู  และการสนบัสนนุของ
ผู้บริหารสถานศกึษา  โดยผู้ วิจยัได้ตั .งวตัถปุระสงค์ในการวิจยัไว้  ดงันี .   
 1. เพื�อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  โดยรวมและจําแนกตามด้านได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  ด้านบคุลิกภาพ 
 2. เพื�อศึกษาค่านํ .าหนกัของความสําคญัของปัจจยับางประการที�สง่ผลตอ่การพฒันา           
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยรวมและจําแนกตามด้านได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสัยทัศน์  
ด้านบคุลิกภาพ 
 

ความสาํคัญของการวิจัย 
 การศกึษาค้นคว้าในครั .งนี .จะทําให้ทราบว่าตวัแปรปัจจยัอนัได้แก่  การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคตติอ่อาชีพครู  และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา     
มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีปัจจยั
ใดบ้างที�ส่งผลตอ่พฒันาตนเองของครู   ผลที�ได้เป็นประโยชน์ทั .งตอ่ครูและเป็นแนวทางในการพฒันา
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บุคลากรครูให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ ที�เกี�ยวข้องนําไปส่งเสริม หรือแก้ไขปัจจยัต่างๆ เพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพการทํางานของบคุลากรครูมากยิ�งขึ .น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 

 ปร ะ ชากร ที �ใ ช้ ใน การว ิจ ัยค รั .ง นี .  ค ือ  ครูใ น โร ง เ รียน กลุ ่ม กรุง เ ทพ เ ห นือ   ส ัง ก ัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน  46 โรงเรียน  มีครูทั .งสิ .น 2,332  คน   
 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที� ใช้ในการวิจัยครั .งนี .   ค ือ   ครูใ นโ รง เ รียน กลุ ่มกรุง เท พเ หน ือ   ส ังก ัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา 2552 จํานวน  8  โรงเรียน  มีครูทั .งสิ .น  334  คน   
ซึ�งได้มาโดยวิธีการสุม่หลายขั .นตอน  (Multi-Stage Random Sampling) 
 ตัวแปรที�ศึกษา 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่   
     1.1  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง   
     1.2  ความทะเยอทะยาน   
     1.3  เจตคตติอ่อาชีพครู 
         1.4  การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ประกอบด้วย 

2.1  การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ   
2.2  การพฒันาตนเองด้านวิสยัทศัน์ 
2.3  การพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. จรรยาบรรณวิชาชีพคร  ู หมายถึง  ข้อกําหนดเกี�ยวกบัความประพฤติหรือการปฏิบตัิตน
ที�กําหนดขึ .นไว้ให้ผู้ประกอบอาชีพครูปฏิบตัิตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมีเป้าหมายให้ครู
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคณุภาพ  และมีคณุธรรม   
 2.  การพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง  การดําเนินการปรับปรุงการ
เสริมสร้างความรู้  ความสามารถและทกัษะในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพ  เพื�อ
ชว่ยให้การปฏิบตังิานที�ตนได้รับมอบหมาย  มีประสิทธิภาพและเป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิด
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การเรียนรู้พร้อมที�จะทนัตอ่กระแสการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ  
ครุุสภา  มี  3  ด้านดงันี . 
  2.1 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  หมายถึง  การฝึกฝนตนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหน้าที�ของครู  ศกึษาหาความรู้จากเอกสาร  การเข้าร่วมประชมุสมัมนา  
เข้ารับการอบรมฟังการบรรยาย  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีการพฒันาในเรื�องของทกัษะวิธีการ
สอนที�สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  แผนการสอนและนวัตกรรม  มีการวิจัยในชั .นเ รียน                    
มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  และการนําผลการประเมินมาใช้ โดย
คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 
  2.2 การพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์  หมายถึง  การแก้ไข  ปรับปรุงตนเอง                 
ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์  วางแผนกําหนดแนวทางหรือวิธีการ  ในการปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที�พึงปรารถนาในอนาคตได้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการสงัเคราะห์ข้อมูล
เพื�อการวางแผนทั .งระยะสั .นและระยะยาว  มีความกระตือรือร้นในการรับรู้และเปลี�ยนแปลงไปสู่สิ�ง
ใหม่ๆ  สามารถนําเทคโนโลยีที�เหมาะสมมาใช้  ร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ยอมรับในความ
คดิเห็น  ความรู้ความสามารถของผู้ อื�น  เปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 
  2.3 การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ  หมายถึง  การปรับปรุง  เปลี�ยนแปลงตนเองให้
เป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผู้ เรียน  วางตวัได้เหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งกายเรียบร้อยและให้เหมาะสมกับ
ความนิยมของสงัคมไทย   มีสมัมาคารวะ  มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี  มีความจริงใจ วาจาสุภาพ  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีความซื�อสัตย์สุจริต  มีความเชื�อมั�นในตนเอง  มีความฉลาดทางอารมณ์  
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี     
 3. ปัจจัยบางประการ  หมายถึง ตวัแปรที�นํามาศกึษาความสมัพนัธ์และการส่งผลตอ่การ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ประกอบด้วย 
  3.1 การรับร้ในความสามารถของตนู เอง  หมายถึง  เป็นการที�ครูมีความเชื�อมั�นและ
พิจารณาตดัสินความสามารถหรือพฤติกรรมต่างๆ ของครู ว่าจะกระทําได้ดีเพียงใดต่อหน้าที�ที�ได้รับ
มอบหมาย การรับรู้ในความสามารถนี .มีผลตอ่การเลือกการกระทํา ความพยายาม และความอดทนตอ่
ความยากลําบากอนัจะทําให้สามารถบรรลผุลสําเร็จในการทํางานตามเป้าหมายที�กําหนดไว้   วดัได้
จากแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ที�ผู้ วิจยัได้พฒันามาจากแบบสอบถามการรับรู้
ในความสามารถของตนเอง ของ อรอมุา  จนัทศร 
  3.2  ความทะเยอทะยาน  หมายถึง  การแสดงออกของลกัษณะนิสัยบุคคลที�มีความ
ต้องการจะให้ตนประสบความสําเร็จ  เป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลพยายามหาหนทางและวิธีการต่างๆ 
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เพื�อให้การทํางานของตนดีขึ .นกว่าเดิมและประสบผลสําเร็จด้วยมาตรฐานที�ดีเยี�ยม  โดยไม่ย่อท้อต่อ
อปุสรรคตา่งๆ ที�มาขดัขวาง  แม้จะใช้ความพยายามอยา่งมาก  และใช้ระยะเวลานาน 
  3.3  เจตคติต่ออาชีพครู  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิด  ความคิดเห็น  ความศรัทธาหรือ
ความเชื�อของบคุคลที�มีตอ่วิชาชีพครู  อนัเกิดจากประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลที�จะนํามาใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินสิ�งตา่งๆ เกี�ยวกบัอาชีพครู  ซึ�งทําให้พร้อมในการที�จะแสดงพฤตกิรรมออกมาทั .งทางบวก
และทางลบ  วดัได้จากแบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู  ที�ผู้ วิจยัได้พฒันาจากแบบสอบถามวดัเจต
คตติอ่อาชีพครูของวรรณภา  คนกล้า 
  3.4  การสนับสนุนของผ้บริหารสถานศึกษาู   หมายถึง  การปฏิบตัิงานของผู้บริหาร  
ในโรงเรียน  ได้แก่  รองผู้ อํานวยการ  ผู้ อํานวยการ  ในลักษณะของการส่งเสริมช่วยเหลือหรือ           
ให้คําแนะนําเพื�อให้ครูในโรงเรียนพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยการปฏิบัติของ
ผู้บริหารที�แสดงออกมานั .นมีผลต่อการทําให้ครูเกิดขวญั  กําลงัใจ  และพึงพอใจในการพฒันาตนเอง
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ได้แก่  การกําหนดให้ความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  และการจดัหาวสัดอุุปกรณ์สําหรับการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  เป็นต้น  วดัได้จากแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  ที�ผู้ วิจยัได้พฒันามา
จากแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  ของ อรอมุา  จนัทศร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจยัเรื�อง  “การศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ของข้าราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร”  ผู้ วิจยัได้นําทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social  Cognitive  
Theory) ของอลัเบิร์ต  แบนดรูา  (Bandura. 1977a: 391) ที�กล่าวถึง การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง และทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  (Murray)  ที�กล่าวถึงความทะเยอทะยาน ตลอดจน
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัเกี�ยวกับเจตคติต่ออาชีพครูและการสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาที�มี
สว่นเกี�ยวข้องกบังานวิจยันี . และนําทฤษฎีดงักลา่วมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัซึ�งสามารถแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามได้ดงันี . 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยักบัความการพฒันาตนเองตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 จากทฤษฎีและหลกัการที�ศกึษาค้นคว้า ผู้ วิจยัจงึกําหนดสมมตฐิานการวิจยั ดงันี . 
 1. ปัจจยัด้านการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู  
และการสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา    มีความสมัพนัธ์กับการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยรวมและจําแนกตามด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านบคุลิกภาพ  และด้านวิสยัทศัน์ 
 2. มีตวัแปรปัจจยัอยา่งน้อยหนึ�งประการที�ส่งผลตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูแตล่ะด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านบคุลิกภาพ  และด้านวิสยัทศัน์ 

การพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

การรับรู้ในความสามารถของตนเอง   

เจตคตติอ่อาชีพครู 

ด้านวิชาชีพ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

ความทะเยอทะยาน 

ด้านบคุลิกภาพ การสนบัสนนุของผู้บริหาร
สถานศกึษา 



บทที� 2 
เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั �งนี �เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(Descriptive research) ที"มุ่งศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการที"ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู              
ของข้าราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร  โดยผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย        
ที"เกี"ยวข้องกบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและได้นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี � 

1. การพฒันาตนเอง 
1.1   ความหมายของการพฒันาตนเอง   
1.2   แนวคดิและทฤษฎีที"เกี"ยวข้องกบัการพฒันาตนเอง 
1.3   ความสําคญัและจดุมุง่หมายของการพฒันาตนเอง 
1.4   รูปแบบการพฒันาตนเองของครู 

2. มาตรฐานวิชาชีพครู 
        2.1  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
           2.2  มาตรฐานการปฏิบตังิานของครู 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.1   ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.2   แนวคดิเกี"ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.3   การพฒัตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.4   การวดัจรรยาบรรณครู 

4. การรับรู้ในความสามารถของตนเอง 
5. ความทะเยอทะยาน 
6. เจตคตติอ่อาชีพครู 
7. การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามหลายตวั (MMR) 
8. งานวิจยัที"เกี"ยวข้อง 

      7.1  งานวิจยัตา่งประเทศ 
      7.2  งานวิจยัในประเทศ 
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1.  หลักการแนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนาตนเอง 
 1.1  ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
  พระราชดํารัส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “...การศึกษามีความสําคญัต่อมนุษย์ทุกคน     
ไม่ว่าจะมีสภาพใดและอยู่แห่งใดในปัจจุบนั  องค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรพัฒนาต่างๆหลายองค์กร  
ล้วนสนบัสนนุคําขวญั “Education  for  all”  การศกึษาเพื"อทกุคนและร่วมกนัผลกัดนัให้การศกึษาเป็น
สิทธิขั �นพื �นฐานของมนุษย์”  (รจนา  จันทรากุล. 2547: 15) นอกจากนี �ยังมีความพยายามที"จะพัฒนา
คณุภาพของการศึกษาโดยยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั  มีการปฏิรูปการศกึษาด้านต่างๆทั"วโลก  การที"จะทําให้
เป้าหมายทางการศึกษาสําเร็จลุล่วงไปได้  ย่อมต้องอาศยัครูเป็นปัจจัยสําคญั ในปัจจุบนัเทคโนโลยีจะ
ก้าวหน้ามีข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน  แต่ไม่สามารถทดแทนครูได้  เพราะการศึกษามิใช่การรับข้อมูล
ข่าวสารเท่านั �น  สิ"งสําคญัคือการนึกคิด  การบม่นิสยั  ให้แตล่ะคนสามารถพึ"งพาตนเองได้  มีนํ �าใจ และ
เอื �อเฟื�อต่อผู้ อื"น  ส่วนนี �ต้องใช้คนสอนเท่านั �น  ยิ"งเทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงใด  ก็ยิ"งต้องการครูที" มี
ความสามารถเพิ"มขึ �นเพียงนั �น  ครูต้องพฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัโลก  จึงสามารถอบรมบม่นิสยั คนในยุค
ใหมไ่ด้    ฉะนั �นครูจึงต้องมีการพฒันาตนเอง  ซึ"งมีนกัวิชาการและนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการ
พฒันาตนเองไว้ดงันี � 
 ไพบลูย์  แจ่มขํา (2541:  21) ได้กล่าวถึง การพฒันาตนเองของครูว่า  การพฒันาตนเองของ
ครู หมายถึง การที"ครูพยายามที"จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที"ดี มีความรู้ความสามารถ ที"จะกระตุ้นยั"วยุ
นกัเรียนให้รู้จกัแสวงหาความรู้ ปฏิบตัตินให้เป็นที"ยอมรับของผู้ปกครอง 
 ณรงค์  รอดพนัธ์ (2542: 38)   ได้อธิบายถึง การพฒันาตนเอง คือ การจุดประการความคิด
ในตัวเอง ด้วยการปลูกจิตสํานึก ให้บุคคลเห็นคุณค่าในตัวตน เกิดความตระหนักและสร้าง          
ความพยายามที"จะปรับปรุงเปลี"ยนแปลงตนเองไปในทางที"ดี 
 อมรา  รสสุข (2541: 21) ได้กล่าวถึง การพัฒนาตนเองว่า การพัฒนาตนเอง  คือ           
ความพยายามที"จะเปลี"ยนแปลง ทําให้ตนเองมีความรู้ มีทักษะ รวมทั �งมีความกระตือรือร้น                
ที"จะแสวงหาความรู้จากข้อมลู  ขา่วสารและเทคโนโลยีตา่งๆ  เพื"อแก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพชีวิต 
ของตนเองอยา่งตอ่เนื"อง 
 อรุณี  ร่มนุ่น (2539:  21-22) ได้อธิบายความหมายของการพฒันาตนเองว่า คือการเพิ"มพนู
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ   มีทกัษะ ทศันคติ ตลอดจนแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานซึ"ง
เกิดขึ �นจากความพยายามของตน 
 จากแนวความคิดของนกัวิชาการ  นกัการศึกษา  ที"กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  การพฒันา
ตนเอง หมายถึงการดําเนินการปรับปรุงเสริมสร้างความรู้  ความสามารถและทกัษะในด้านต่างๆเพื"อ
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ช่วยในการปฏิบัติงานที"ตนได้รับมอบหมาย  มีประสิทธิภาพ  และการพัฒนาตนเอง  เป็นการ
เปลี"ยนแปลงพฤตกิรรมให้เกิดการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  พร้อมที"จะทนัตอ่กระแสการเปลี"ยนแปลง 
 1.2  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ พบว่า  การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  เป็นเรื" องที"นักวิชาการและนักบริหารที"มีชื"อเสียงในองค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจหลายท่าน          
ในการศึกษางานวิจยัครั �งนี �  ผู้ วิจยัได้คดัเลือกแนวคิดและทฤษฎีเกี"ยวกับการพฒันาตนเองที"น่าสนใจ
มากลา่วถึงไว้  ดงันี � 
 1. ทฤษฎีลําดบัขั �นความต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s hierachy  of  needs)  ลําดบัขั �น
ในยคุแรก ๆ ที"มาสโลว์ทําการศกึษา  เขาแบง่ความต้องการของมนษุย์ไว้เป็น  5  ลําดบั  ลําดบัที"  1 – 4  
เป็นความต้องการระดบัต้น  ส่วนลําดับที"  5  เป็นความต้องการระดับสูง  ในยุคต่อมามาสโลว์ได้
ทําการศึกษาเพิ"มเติมและแบ่งความต้องการลําดบัที"  5  ให้ละเอียดออกไปอีก  3  ระดับ  รวมใหม่
ทั �งหมดเป็น 7 ลําดบัขั �นของความต้องการของมนษุย์ (ปราณี รามสตู. 2548: 213 – 218; อ้างอิงจาก
Lahey. 2001: 384)  ซึ"งมีลําดบัขั �นดงันี � 
  ลําดบัขั �นที"  1  ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physical needs) เป็นความต้องการ
เบื �องต้นเพื"อความอยู่รอดของชีวิต  ได้แก่  อาหาร  อากาศ  นํ �า  ที "อยูอ่าศยั  ความต้องการ              
ทางเพศ  ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นความต้องการที"มีพลงัผลกัดนัสงูตอ่พฤติกรรมของมนษุย์  
เป็นความต้องการที"จําเป็นเพื"อความอยูร่อดของชีวิต 
  ลําดบัขั �นที"  2  ความต้องการความปลอดภยั  (Safety  needs) เป็นความต้องการด้าน
ความมั"นคงปลอดภยัในตนเอง  รวมถึงความรู้สกึก้าวหน้าและความอบอุน่ทางด้านจิตใจ 
  ลําดบัขั �นที"  3  ความต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของ  (Love  and  belongingness  
needs)  เป็นความต้องการที"จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ"งและได้รับการยอมรับในสงัคม ความเป็นมิตร
และความรักจากเพื"อนหรือผู้แวดล้อม 
  ลําดับขั �นที"   4  ความต้องการที"จะได้รับการยกย่องนับถือหรือมีชื"อเสียง  (Esteem  
needs)  เป็นความต้องการระดับสูง  ได้แก่  ความต้องการเด่นในสังคม  ความสําเร็จ  ความรู้  
ความสามารถ  ความเป็นอิสระและเสรีภาพ  และการเป็นที"ยอมรับนบัถือ 
  ลําดบัขั �นที"  5  ความต้องการตระหนกัรู้  เข้าใจสรรพสิ"ง  (Need  to  know  and  
understand)  คือการอยากรู้  อยากเข้าใจ  อยากมีความสามารถ  อยากมีทกัษะและประสบการณ์ 
  ลําดบัขั �นที"  6  ความต้องการทางสุนทรียะ  ความดีงาม  (Aesthetic  needs)  ได้แก่  
ความต้องการบรรลดุ้านความดี  ความงาม  คณุธรรม  และความละเอียดออ่นทางจิตใจ 
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  ลําดับขั �นที"   7  ความต้องการที"จะได้รับความสําเร็จในชีวิต  (Self-actualization  
needs)  เป็นความต้องการระดบัสูงสุดของมนุษย์  ซึ"งจะแตกต่างกันไปตามความคิดของตนและถือ
เป็นความฝันสงูสดุของแตล่ะคน 
 ทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขั �นของมาสโลว์  ชี �ให้เห็นว่า  บุคคลถูกกระตุ้น  จากความ
ปรารถนาที"จะสนองความต้องการเฉพาะอยา่ง  เชน่ 
  1.  บคุคลยอ่มมีความต้องการอยูเ่สมอและไมส่ิ �นสดุ  ขณะที"ความต้องการใดตอบสนอง
แล้ว  ความต้องการอื"นก็เกิดขึ �นอีกไมมี่วนัจบสิ �น 
  2.  ความต้องการที"ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ"งจูงใจของพฤติกรรมต่อไป  
ความต้องการที"ไมไ่ด้รับการตอบสนองจงึเป็นสิ"งที"จงูใจพฤตกิรรมของคนนั �น 
  3.  ความต้องการของบคุคลจะเรียงลําดบัขั �นตอนความสําคญั  เมื"อความต้องการระดบั
ตํ"าได้รับการสนองแล้วบคุคลก็จะพอใจและให้ความสนใจและปฎิบตัเิพื"อสนองความต้องการระดบั                           
สงูตอ่ไป 
 จากทฤษฎีของมาสโลว์  จะเห็นได้ว่ามนุษย์พยายามที"จะตอบสนองความต้องการของตน
อย่างต่อเนื"องเรียงลําดบัเป็นขั �นตอนตามความสําคญั  กล่าวคือ  ในขณะที"ความต้องการที"รุนแรงกว่า
ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจแล้ว  ความต้องการอื"น ๆ ก็จะเกิดตามขึ �นมาแทนที"  ขณะที"
มนุษย์เกิดความต้องการ  มนุษย์จะกระทําการหลายรูปแบบ  เพื"อหาทางสนองความต้องการของ
ตนเอง  การพัฒนาตนเองหรือการปรับปรุงเปลี"ยนแปลงตนเองก็เป็นอีกรูปแบบหนึ"งเพื"อให้ได้มา                
ซึ"งความต้องการดงักล่าว  ซึ"งหลกัการของทฤษฎีนี �สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจใน                
การพัฒนาตนเองของครู  เพื"อให้ครูบรรลุความต้องการด้านความมั"นคงในอาชีพและเกียรติยศ  
ชื"อเสียงของครูได้ 
 2.  ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  (Murray’s  Manifest  needs) 
 เมอร์เรย์  (Henry  Murray)  อธิบายความต้องการของมนุษย์ไว้ในทฤษฎีของเขาว่าใน
ขณะหนึ"ง ๆ บุคคลอาจมีความต้องการด้านใดด้านหนึ"งหรือหลายด้านสงู  และความต้องการด้านอื"น  
ตํ"าก็ได้  ตามทฤษฎีของเมอร์เรย์  ความต้องการที"จําเป็นและสําคญัของคนมีอยู ่ 4  ประเภท  คือ  
ความต้องการความสําเร็จ (Needs  for  achievement) ความต้องการมิตรสมัพนัธ์ (Needs  for  
affiliation) ความต้องการมีอํานาจ (Needs for power) ความต้องการอิสระ (Needs  for  autonomy)  
(สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2546: 156) ซึ"งอาจนํามาใช้ในการอธิบายความต้องการของ
บุคคลในการทํางานได้ว่า  ในการทํางานใดๆ บุคคลส่วนใหญ่มกัต้องการความสําเร็จในการทํางาน  
ต้องการมีอํานาจหรือตําแหน่งงาน  และต้องการเป็นอิสระ  เป็นตวัของตวัเองในการตดัสินใจในเรื"อง
งาน 
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 3.  ทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg’s  two  factors  theory) 
 เฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick  herzberg)  ได้ศึกษาเรื"องแรงจูงในในการทํางาน  พบว่ามี           
2  ปัจจยัที"เกี"ยวข้องกบัการจงูใจในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ  คือ 
 ปัจจยัตวักระตุ้น  (Motivator  factors)  มีลกัษณะสมัพนัธ์กับเรื"องของงานโดยตรงทําให้
คนทํางานมีความรู้สึกพอใจในงาน  มีความรู้สึกในด้านดี  ปัจจัยเหล่านี �ส่วนใหญ่เกี"ยวข้องกับงานที"
ปฏิบตัิอยู่  โดยคนจะถูกจูงใจให้เพิ"มผลผลิตให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ"งขึ �น  ปัจจัย
ตวักระตุ้นประกอบไปด้วยปัจจยั  6  ประการ  ดงันี � 
  1.  ความสําเร็จของงาน 
  2.  การได้รับความยอมรับนบัถือจากผู้ อื"น 
  3.  ความรับผิดชอบ 
  4.  ความก้าวหน้าในตําแหนง่การงานและลกัษณะของงานที"ทํา 
  5.  ลกัษณะงานที"นา่สนใจ 
  6.  โอกาสที"จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
 ถ้ามีปัจจัยเหล่านี �คนทํางานก็จะเกิดความพอใจในการทํางานและเกิดแรงจูงใจเพราะ
สามารถสนองความต้องการความสําเร็จในชีวิตได้  (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2546 : 
156) 
 ปัจจยัคํ �าจนุ  (Hygiene  factors)  เป็นปัจจยัป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที"
ปฏิบตัอิยู ่ ปัจจยันี �ทําหน้าที"คํ �าจนุไมใ่ห้เกิดความท้อถอย  ไมอ่ยากทํางาน  ปัจจยัคํ �าจนุมี  10  ประการ  
คือ 
  1.  เงินเดือน  คา่ตอบแทนในการทํางาน 
  2.  ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 
  3.  ความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 
  4.  ความสมัพนัธ์กบัเพื"อนร่วมงาน 
  5.  สถานภาพทางสงัคม 
  6.  การปกครองบงัคบับญัชา 
  7.  นโยบายและการบริหาร 
  8.  สถานภาพการทํางาน 
  9.  ความเป็นอยูส่ว่นตวั 
  10.ความมั"นคงในการทํางาน 
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 เฮอร์ซเบอร์ก  ได้สรุปปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัที"ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานว่า ได้แก่  
ความสําเร็จของงาน  การได้รับการยอมรับนบัถือ  โอกาสที"จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตส่วนปัจจยั
คํ �าจนุเป็นปัจจยัที"ป้องกนัไมใ่ห้บคุคลเกิดความเบื"อหนา่ยหรือรู้สกึไมพ่งึพอใจในการทํางานไมใ่ชเ่ป็
ปัจจัยที"ตรงกันข้าม  แต่เป็นปัจจัยที" มีความแตกต่างกัน  เช่น  เงินเดือน  สถานภาพทางสังคม  
สถานภาพการทํางานและความมั"นคงในการทํางาน  เป็นต้น 
 ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก  ให้แนวคดิที"เกี"ยวข้องกบัการวิจยัเรื"องนี �คือ  การที"คนจะเกิดความพึง
พอใจในการทํางานหรือมีความรู้สกึพอใจในงานที"ทํา  และมีความรู้สกึในด้านดีนั �น  มีปัจจยัหลายอย่าง
เข้ามาเกี"ยวข้อง  ไมว่า่จะเป็นเงินเดือน  ความสําเร็จของงาน  การได้รับการยอมรับนบัถือ  ความมั"นคง
ในการทํางาน  นโยบายและการบริหาร  เป็นต้น  ปัจจยัเหล่านี �ส่วนใหญ่เกี"ยวข้องกับงานที"ปฏิบตัิอยู่
โดยคนจะถกูจูงใจ  หรือกระตุ้นให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ"งขึ �นนั �นล้วนมีปัจจยัตา่ง ๆ 
ดงักลา่วเข้ามาเกี"ยวข้อง  ในการปฏิบตังิานของครูก็เชน่เดียวกนัยอ่มต้องมีความมุ่งหวงั  อาจเป็นความ
มุ่งหวังในความสําเร็จของงาน  การได้รับการยอมรับนบัถือ  ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน  
ตลอดจนโอกาสที"จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  จะเป็นแรงจงูใจเกิดความทะเยอทะยานใฝ่ดีให้ครู
ได้มีการพฒันาตนเองเพื"อให้บรรลคุวามมุง่หวงัดงักลา่ว 
 4.  ทฤษฎี  X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ 
 ทฤษฎี  X ทฤษฎี Y เป็นผลงานของดกัลาส  แมคเกรเกอร์ (Douglas  McGregor) เขาแยก
อธิบายเป็น 2 เรื"อง  หรือ  2  ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎี  X ทฤษฎี Y (สมควร  ทรัพย์บํารุง. 2534:  28 – 29 ; 
อ้างอิงจาก McGregor. 1960) สรุปแนวคดิที"สําคญัได้ดงันี � 
  1. ทฤษฎี  X ของแมคเกรเกอร์  ได้ตั �งสมมติฐานเกี"ยวกบัลกัษณะในเชิงลบของคนตาม 
ทฤษฎี  X วา่คนมีลกัษณะที"ไมดี่  ดงันี � 
   1.1  คนโดยทั"ว ๆ ไป  ไมช่อบการทํางาน  ถ้ามีโอกาสหลีกเลี"ยงบิดพลิ �วได้จะทําหน้าที"  
เพื"อจะได้ไมต้่องเหน็ดเหนื"อยในการทํางานนั �นๆ  
   1.2  คนไม่ชอบการทํางาน  ถ้าให้ทํางานต้องมีการบงัคบัควบคมุ  ดแูลอย่างใกล้ชิด  
มีรางวลัเมื"อทําดี  และทําโทษถ้าไมทํ่างาน 
   1.3  โดยทั"ว ๆ ไปคนจะหลีกเลี"ยงความรับผิดชอบ  ไม่กระตือรือร้นที"จะทํางานแต่
อยากมีความมั"นคง 
 สรุปโดยทั"วๆ ไปแล้ว ทฤษฎี  X เป็น ทฤษฎีที"มองคนบางส่วนในแง่ร้ายและคิดว่าคนมีความ
ต้องการด้านร่างกายแต่อย่างเดียว  ไม่มีความต้องการสูงขึ �นไป  ดงันั �น  ผู้ ที"เชื"อในทฤษฎีนี �จึงมกัดแูล
การงานของผู้ อื"น  ด้วยการบงัคบัควบคมุลงโทษมากกว่าที"จะจูงใจให้คนมองเป้าหมายอนัสูงส่งทาง
สงัคม หรือความสําเร็จสงูสดุในชีวิต 
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  2. ทฤษฎี Y เป็นแนวคิดที"ยคุใหม่ให้การยอมรับมาก  มีความเชื"อเกี"ยวกบัคนในทางตรง
ข้ามกบั  ทฤษฎี  X  ดงันี � 
   2.1  คนโดยทั"วๆ ไปไมใ่ชห่ลีกเลี"ยงงานตลอดเวลา  เพราะถ้าเขาได้งานที"ชอบ ทํางาน
ร่วมกับคนที"ถูกใจ  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที"เหมาะสม  คนเราก็ปรารถนาที"จะทํา  แต่ถ้าทํางาน
เพราะถกูบงัคบั  ก็ไมอ่ยากทํางานนั �น 
   2.2  การควบคมุบงัคบับญัชา  บทลงโทษโดๆ  ไม่ใช่ทางเลือกที"ดีในการทํางานของ
มนษุย์  ทางที"ดีควรเปิดโอกาสให้เขาทํางานที"ชอบ  ให้รู้จกัรับผิดชอบในงานเพื"อทําให้บคุคลเกิดความ
พอใจและสามารถทํางานให้บรรลเุป้าหมายได้ 
   2.3  การที"จะกล่าวว่าคนปัดความรับผิดชอบ  ไม่กระตือรือร้นนั �นในการทํางานแต่
ชอบความมั"นคง  ผู้ ที"กล่าวเช่นนั �นอาจเป็นความรู้สึกที"เกิดขึ �นจากประสบการณ์เก่าๆ มากกว่า          
คนไม่ได้มีลักษณะดงักล่าวเพียงอย่างเดียว เพราะถ้ามีการบริหารที"ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการแล้ว  คนก็อยากทํางานและอยากมีความรับผิดชอบเพิ"มขึ �น 
 จะเห็นได้วา่ทฤษฎี Y มีแนวคิดตรงข้ามกบัทฤษฎี X และใช้ความเข้าใจมนษุย์ในเชิงจิตวิทยา
มาอธิบายกล่าวคือ  แนวคิดของทฤษฎี  Y เป็นการมองพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรจากสภาพจริง  
องค์กรจะบรรลุเป้าหมายต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลในองค์กร  โดยมีการบริหารที"ถูกต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที"เหมาะสม  คนก็อยากทํางานและ
อยากมีความรับผิดชอบในงาน  ซึ"งแนวคดิดงักลา่วนี �สามารถนํามาเป็นแนวทางเสริมสร้างพฒันาครูให้
มีความก้าวหน้าได้ 
 จากทฤษฎีที"กล่าวมาแล้ว  สรุปได้ว่า  คนหรือที"เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัย
สําคญัในการที"จะนําความสําเร็จมาสู่องค์กร  ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที"มีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์และประสิทธิภาพให้กบัองค์กรได้อยา่งมหาศาลภายใต้สภาวการณ์และสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 
โดยความเป็นจริงแล้วมนษุย์ทกุคนมีความปรารถนาจะก้าวไปสู่ความสําเร็จและต้องการที"จะปรับปรุง
ตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  การพัฒนาตนเองจึงเป็นพื �นฐานของการพัฒนาทั �งมวลและถือเป็น
กระบวนการต่อเนื"องที"ต้องดําเนินการต่อไปตราบใดที"ยังไม่หยุดทํางาน  เพราะเป้าหมายหลักคือ  
ความสขุ  การกินดีอยูดี่  ความสําเร็จในหน้าที"การงานและการได้รับการยกย่องจากสงัคม  จากแนวคิด
และทฤษฎีที"กล่าวมาแล้วจึงสามารถชี �ให้เห็นว่า  การพฒันาตนเองเป็นสิ"งที"ทุกคนรวมทั �งครูต้องการ
การที"บุคคลเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและ
พยายามปรับปรุงเปลี"ยนแปลงตนเองอยูเ่สมอนั �นก็เพื"อความสําเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที"การงาน
ของตนเอง  และเพื"อให้บรรลจุดุมุง่หมายในสิ"งที"ต้องการนั"นเอง 
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 1.3  ความสาํคัญและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเอง 
  1.3.1  ความสาํคัญของการพัฒนาตนเอง 

 ในสภาพสงัคมปัจจบุนัที"ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า  และ
เปลี"ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษา        
ครูในฐานะเป็นผู้ ทําหน้าที"ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  เพื"อให้เกิดทักษะและ
กระบวนการ   ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  เพื"อให้มีความสามารถ  ชํานาญในวิทยาการตา่งๆ  แต่
เนื"องจากในสภาพปัจจบุนัที"ประเทศไทยต้องประสบกบัวิกฤติเศรษฐกิจ  จึงส่งผลกระทบตอ่  นโยบาย
ในการจัดการและพัฒนาอย่างเต็มที"เนื"องจากการขาดงบประมาณ  ประกอบกับอาชีพครูที"ผ่านมา
อาชีพครูค่อนข้างจะตกตํ"าเนื "องจากนโยบายในการผลิตครูเ ข้าสูต่ลาดการศกึษาไมไ่ด้ม ีการ       
วางแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ  สถาบนัตา่งผลิตโดยไมคํ่านงึถึงความต้องการของตลาด  ทําให้นกัศกึษา
ครูจํานวนมากที"จบมาแล้วไม่มีงานทํา  รุ่ง  แก้วแดง (2542: 130-131) ได้กล่าวถึงภาวะวิกฤตของ
อาชีพครูไว้ว่า  ในภาวะที"อาชีพครูประสบกับวิกฤตและท่ามกลางกระแสการเปลี"ยนแปลง                 
ครูจําเป็นต้องเร่งพฒันาตนเองก่อนมากกว่าที"จะรอรับการพฒันาจากหน่วยงานต้นสงักดั  ครูควรจะได้
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ให้พร้อมสําหรับวิทยาการที"เปลี"ยนแปลงและภาวะวิกฤต  ศรัทธาใน
วิชาชีพ  เพื"อให้ทกุคนมองเห็นว่าอาชีพครูยงัเป็นอาชีพที"มีเกียรติ  ยงัมีความจําเป็นตอ่สงัคม  ในฐานะ
ที"เป็นวิชาชีพที"มีหน้าที"ในการจดัการศึกษาให้กับเยาวชนเพื"อให้เป็นพลเมืองที"ดี  มีคณุภาพต่อไปใน
อนาคต   ซึ"งสอดคล้องกับคํากล่าวของ  ชํานาญ  วิริยะกุล (2541: 5) ได้กล่าวถึงความสําคญัของ         
การพัฒนาตนเองว่าครูควรมีบทบาทในการเปลี"ยนแปลงและพัฒนาให้ทัน  ต้องเปลี"ยนบทบาท           
จากการเป็นผู้บอกความรู้มาเป็นนกัจดัการ  นกัวางแผนเพื"อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึ"งสามารถสรุปบทบาทของครูที"ต้องพฒันามีดงันี � 
 1.  เป็นนกัวางแผน โดยชว่ยเหลือให้นกัเรียนรู้จกัวางแผนการเรียนและวางแผนชีวิต 
ของตนเองอยา่งเหมาะสม 

 2.  เป็นนกัจดัการ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางการจดัการ เพื"อจดักระบวนการการ 
เรียนรู้ทั �งในและนอกห้องเรียน 

 3.  เป็นนกัอํานวยประโยชน์โดยส่งเสริมสนบัสนนุให้การเรียนการสอนตอบสนองความ
ต้องการของนกัเรียนเพิ"มมากขึ �น 

 4.  เป็นนกัวิจยัโดยสามารถศกึษาหาความรู้  ถึงกระบวนการตา่งๆ  ที"จะทําให้นกัเรียน 
เตบิโตเตม็ศกัยภาพด้วยตนเอง  ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ �นใหม่ๆ  

 นอกจากนี �  นายแพทย์ประเวศ  วะสี (2541: 7) ได้กล่าวถึง  ความจําเป็นที"ครูต้อง
พฒันาตนเองไว้มีใจความว่า  ครูนบัแสนมีหน้าที" ในการพฒันาคน  ต้องรับภาระในการสร้างคนไทย
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แบบใหม่  ในขณะเดียวกันครูเองก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ด้วย  เพราะถ้าครูไม่พัฒนา
ตนเองให้เป็นครูแบบใหม่  การดําเนินงานตา่งๆ  ก็คงไม่ประสบผลสําเร็จ  หากครูยงัมีพฤติกรรมการ
สอน  เจตคต ิ ความคดิความเข้าใจและพฤตกิรรมเก่าๆที"ขาดวิสยัทศัน์ในการพฒันาตน 
  เชน่เดียวกบัที"  อมรา  รสสขุ (2541: 21) ได้ให้ความเห็นเกี"ยวกบัความสําคญัของการพฒันา
ตนเองของครูไว้ว่า “คนไทยในอนาคตจําเป็นต้องมีทกัษะพื �นฐานในการดําเนินชีวิตตา่งจากในปัจจบุนั
ผู้ ที"มีความสําคญัในการเสริมสร้างทักษะดงักล่าวให้แก่เยาวชนคือครู  แต่การที"ครูจะปฏิบตัิหน้าที"
ดงักล่าวให้ประสบความสําเร็จได้นั �น  ครูจะต้องพฒันาตนเองให้มีความรู้และทกัษะที"จําเป็นเหล่านั �น
เสียก่อน” ซึ"งได้แก่ 
  1.  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  เพื"อเป็นเครื"องมือในการแสวงหาความรู้  ตามความ
สนใจ สามารถถ่ายทอดทกัษะเหลา่นั �นให้กบันกัเรียนได้ 
   2.  ทกัษะความเชี"ยวชาญในการใช้ภาษาองักฤษ  เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที"
จะใช้สื"อสารกบัชาวตา่งชาต ิ
   3.  มีความสนใจใฝ่รู้  ถึงแหล่งสรรพวิทยาการตา่งๆรู้จกัขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา
เพื"อให้ก้าวทนัโลกการพฒันาตนเองเพื"อให้เกิดทกัษะดงักลา่ว  รวมทั �งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีความพร้อมสําหรับสังคมอนาคต  ภารกิจเหล่านั �นถือเป็นหน้าที"  ซึ"งคนเป็นครูไม่อาจ
หลีกเลี"ยงได้ 
  นักการศึกษาอีกท่านหนึ"งได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองของครู  ได้แก่               
ท่านพระธรรมปิฎก (2541: 3) ซึ"งได้กล่าวว่า  เนื"องจากการศกึษาในอดีตที"กล่าวมาเป็นการถ่ายทอด
เนื �อหาจากหนังสือสู่นักเรียนที"นั"งเรียนอยู่เฉพาะแต่ในห้องและท่องจําแต่ในตําราทําให้ผู้ เรียนขาด
วิจารณญาณ  ขาดการนําประสบการณ์มาสงัเคราะห์  วิเคราะห์เป็นปัญหา  เป็นความรู้ที"แยบคายขึ �น  
ดงันั �นครูจึงจําเป็นต้องพฒันาตนเองให้เป็นผู้ ที"มีศกัยภาพที"จะสามารถใช้ในกระบวนการ การเรียนรู้ที"
ได้รํ"าเรียนมาหรือศกึษาจากแหลง่วิทยาการตา่งๆ  ที"จะพฒันามิตทิางกาย  จิตใจ  สตปัิญญาและ 
สงัคมให้กบัผู้ เรียนให้เข้มแข็งทกุด้านพร้อมๆกนัไป  โดยการศกึษาจากการสมัผสัปฏิบตัิจริง จากการได้
คดิและจากการเจริญสต ิ ต้องรู้จกัพฒันาผู้ เรียนให้เกิด  โยนิโสมนสิการคือเกิดปัญญา  รู้จกัวิธีคิด  หรือ
คิดเป็น  รู้จักพิจารณาสิ"งทั �งหลายตามสภาวะ  ตามเหตุปัจจัย  รู้จักแยกแยะสืบค้น  ซึ"งจะช่วย
แก้ปัญหาได้และนําพาตนเองไปสูค่วามสขุในที"สดุ  
  สมิต  อาชวนิจกุล (2534: 175) ได้กล่าวถึงความสําคญัของการพฒันาตนเองว่า  การที"เรา
ได้ศึกษา  อบรมตามสถาบนัการศึกษาต่างๆมาก็ดี  หรือการที"เราไม่มีโอกาสผ่านสถาบนัการศึกษา   
ในชั �นสูงก็ดี  หาใช่เครื"องชี �วัดว่า  ชีวิตของเราจะต้องตกตํ"าหรือเจริญก้าวหน้าไม ่ คนจํานวนมากเมื"
สําเร็จการศึกษาได้ปริญญาแล้ว  ก็ทิ �งตํารับตําราไม่ฝึกฝนค้นคว้าต่อไป  ไม่นานนักวิชาที"เรียนมาก็              
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จะค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจํา   โอกาสที"จะก้าวหน้าไปไม่ใช่ง่ายนัก  แต่ผู้ ที"รักการค้นคว้า       
มีพลงัมุ่งมั"นที"จะปรับปรุงพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา   ย่อมจะก้าวไปไกลกว่าคนอื"น  การเป็นคนรัก 
การอ่าน  รักการศกึษาค้นคว้า  รักการพฒันาตนเองย่อมจะมีความรู้  มีสมรรถภาพอื"นๆที"เชิดชตูนเอง
ไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าในที"สดุ 
  จากแนวคิดของนกัการศกึษาที"ได้กล่าวมาทั �งหมด  พอจะสรุปใจความของความสําคญัของ
การพัฒนาตนเองได้ว่า  การพัฒนาตนเองนั �นมีความสําคญัอย่างยิ"ง  เพราะการพัฒนาตนเองเป็น
จดุเริ"มต้นของการพฒันาทั �งปวง  โดยเฉพาะในวิชาชีพครู  ที"มีหน้าที"จะต้องไปพฒันาคน  การที"ครูจะ
ไปพฒันาผู้ เรียนได้ครูต้องพฒันาตนเองก่อน  ต้องประพฤติตนเป็นคนดีและตั �งอยู่ในความดีเสียก่อน  
เหมือนดังพุทธภาษิตที"ว่า “ย ถาวาที   ต ถา การี” แปลว่า “สอนเช่นใดพึงทําเช่นนั �น” ถ้าบุคคลใด       
มีจิตมุ่งมั"นทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเอง ก็สามารถที"จะสร้างความเชื"อมั"นได้ว่า ผู้ นั �นจะมีความ
เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในหน้าที"การงาน และเป็นกําลงัสําคญัที"จะช่วยพฒันาหน่วยงาน 
สร้างสรรค์พฒันาสงัคมโดยสว่นรวม 
  1.3.2  จุดมุ่งหมายการพัฒนาตนเอง 
   ในทางปฏิบตัิจริงแล้ว  จดุมุ่งหมายของการพฒันาตนเองของแตล่ะบคุคล  ย่อมแตกตา่ง
กนัออกไปตามความคาดหวงั  แตถ้่าจะกลา่วโดยสรุปตามแนวคิดของนกัวิชาการ  จดุมุ่งหมายของการ
พฒันาตนเองมีดงันี � 
  พระเทพเมธี (2536: 146-147) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายในการพฒันาตนเองมีดงันี � 
   1.  เพื"อประโยชน์ตน (อตัตตัถะ) คือเพื"อการบรรลจุดุมุง่หมายแหง่ชีวิตตน 
   2. เพื"อประโยชน์ผู้ อื"น (ปรัตถะ) คือการช่วยเหลือสนบัสนนุ  ให้ผู้ อื"นบรรลจุดุมุ่งหมาย
แหง่ชีวิตของเขา 
    3.  ประโยชน์ทั �งสองฝ่าย  หรือประโยชน์ร่วมกนั (อภุยตัถะ) คือการสร้างสรรค์ปัจจยัที"
อํานวยให้ทกุคนทกุฝ่ายทั �งสงัคมบรรลจุดุมุง่หมายแหง่ชีวิตทั"วกนั   
   ชํานาญ  อริยะกลุ (2541: 8) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายในการพฒันาตนเองของผู้ ที"เป็นครูไว้
วา่เพื"อให้มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที"สอดคล้องกบัยคุสมยั เพื"อให้มีความสามารถจดั
ประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้พฒันาตนเองเพื"อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน 
   ไพบูลย์  แจ่มขํา (2543: 19) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการพฒันาตนเองไว้สั �นๆว่า          
เพื"อพัฒนาทัศนคติและสร้างค่านิยมที"พึงประสงค์ ต่อการปฏิบตัิงาน รวมทั �งการพัฒนาทางด้าน
คุณธรรมหรือจิตใจให้เกิดความภาคภูมิใจตระหนักถึงความสําคญัของตนโดยเฉพาะในวิชาชีพครู      
ซึ"งต้องมีหน้าที"ไปพฒันาเยาวชนของชาต ิ
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  ณรงค์  รอดพนัธ์ (2542: 39) ได้กลา่วถึง จดุมุง่หมายของการพฒันาตนเองไว้ว่า การที"ครู
จําเป็นต้องพฒันาตนเองมีจดุมุง่หมายดงันี � 
    1.  ปลกูจิตสํานกึให้ครูเห็นคณุคา่ของตวัเอง 
    2.  เกิดความตระหนกัให้เห็นถึงความสําคญัของการพฒันาตนเอง 
   พจน์  เพชรบรูณิน (2528:  5) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายในการพฒันาตนเองไว้ดงันี � 
    1.  สามารถพึ"งตนเองและเลี �ยงตนเองได้  กล่าวคือตนเองจะต้องสามารถประกอบ
อาชีพเลี �ยงตนเองได้โดยไมต้่องคอยพึ"งหรือรับความชว่ยเหลือจากผู้ อื"นอยูต่ลอดเวลา 
    2.   เ พื" อความสําเ ร็จในหน้าที"การงาน  หมายถึง  การงานที"ปฏิบัติ มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างเหมาะสม  การที"บุคคลจะเจริญก้าวหน้า  จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ
รับผิดชอบตั �งใจจริงในการปฏิบตัหิน้าที"รวมทั �งความประพฤตแิละนิสยัที"ดีด้วย 
    3.  เพื"อการทําประโยชน์แก่สงัคม  บคุคลที"จะมีชีวิตเป็นสขุได้จะต้องไม่เป็นคนเห็นแก่
ตวัมากจนเกินไป   จะต้องมีการเอื �อเฟื�อเผื"อแผ่แก่บุคคลอื"น  อย่างน้อยก็ญาติพี"น้อง  เพื"อการอยู่
ร่วมกนัของคนในสงัคมเป็นไปอยา่งสงบสขุ 
   จากจุดมุ่งหมายดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  จุดมุ่งหมายที"แท้จริงของการพัฒนา
ตนเองแบง่ออกได้เป็น 3 ลกัษณะคือ 
    1.  ผู้พฒันาตนเองสามารถที"จะนําผลแหง่การพฒันาเพื"อไปพฒันาผู้ อื"น  ซึ"งจะสง่ผล 
ถึงการพฒันาสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป 
   2.  เพื"อเพิ"มพนูความรู้ความสามารถ  ความคิดริเริ"มสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงานของ
ตนตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.  ความมุ่งหวังประสบความสําเร็จในหน้าที"การงานที" รับผิดชอบโดยสามารถ
ปฏิบตังิานในหน้าที"ของตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.4  รปแบบการพัฒนาตนเองู  
 นกัการศกึษาและหนว่ยงานทางการศกึษา  ได้เสนอรูปแบบการพฒันาตนเองของครูไว้หลาย
รูปแบบ  (สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการครู 2544: 14-17)  ดงันี � 

1.  การสํารวจและประเมินตนเอง 
2.  การศกึษาเอกสารและคูมื่อการปฏิบตังิาน 
3.  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ 
4.  การแสวงหาข้อมลูขา่วสารจากสื"อมวลชน 
5.  การศกึษาค้นคว้าและการทําผลงานทางวิชาการ 
6.  การศกึษาตอ่ 
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7.  การศกึษาดงูาน 
8.  การเข้ารับการฝึกอบรม 
9.  การเข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการ 
10.  การพฒันาตนเองในลกัษณะอื"น 

 จะกลา่วโดยสงัเขปเกี"ยวกบัรูปแบบการพฒันาตนเองของครู  ทั �ง  10  รูปแบบ  ดงันี � 
 รูปแบบที"  1  การสํารวจและประเมินตนเองของครู 
 “คน”  เป็นทรัพยากรที"มีคณุคา่ยิ"ง  เป็นปัจจยัสําคญัในการที"จะนําความสําเร็จมาสู ่
องค์การการพฒันาตนเองของครูนั �น  จะต้องเริ"มจากการพิจารณาตนเองโดยการสํารวจและประเมิน
ตนเองเพื"อนําไปสูก่ารพฒันาที"ดีขึ �น 
 พจน์  เพชรบรูณิน (2528: 13)  กล่าวถึงการสํารวจตวัเองว่า  การที"เราจะทราบว่าตนเองมี
คณุสมบตัอิยา่งไรก็ควรจะได้ทําการสํารวจตวัเอง  ทั �งนี �เพื"อให้รู้ว่าตนเองมีคณุสมบตัิที"ดีหรือไม่อย่างไร
บ้าง  เพื"อจะได้หาทางแก้ไขหรือพัฒนาตนเองให้ดีขึ �น  การสํารวจตวัเองทําได้หลายวิธี เช่น  การให้
บคุคลใกล้ชิดสํารวจ  การสํารวจด้วยตวัเอง  การใช้แบบสํารวจ  เป็นต้น 
 สมพร  สุทัศนีย์  (2537: 211)  ได้กล่าวว่า  การปรับปรุงตัวเองมีแนวทางในขั �นแรก  คือ  
การศึกษาและประเมินตนเอง  สรุปได้ว่า  การศึกษาและประเมินตนเองจะทําให้รู้จกัส่วนดีและส่วน
บกพร่องนั �น  ถ้าสามารถแก้ไขได้ก็ควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ �น  วิธีการศกึษาการประเมินตนเองได้แก่  
การสงัเกตตนเอง  การให้ผู้ อื"นวิจารณ์และบอกจดุบอดที"เรามองไม่เห็นและการใช้แบบประเมินตนเอง  
เชน่  แบบสอบถาม  แบบวดัทางจิตวิทยา 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2539: 62)  ได้กําหนดแนวทางการประเมินตนเอง  สรุปได้ว่าการ
ประเมินตนเองเพื"อให้รู้จุดบกพร่องที"ต้องพัฒนา  แล้วพัฒนาตนเองเพื"อพัฒนางานให้ดีขึ �นอยู่เสมอ  
โดยสํารวจว่าตนเองมีข้อบกพร่องในด้านใด  มีข้อจํากัดอย่างไร  วิเคราะห์ตนเองในสิ"งที"ต้องปรับปรุง  
ค้นหาวิธีการที"จะปรับปรุงอย่างหลากหลายทางเลือก  และเลือกวิธีการที"เหมาะสมกับศกัยภาพของ
ตวัเองมากที"สดุ  ลงมือปฏิบตัติามทางเลือกแล้วหาทางปรับปรุงอยา่งตอ่เนื"อง 
 จากแนวคดิเกี"ยวกบัการสํารวจและประเมินตนเอง  สรุปได้ว่า  การสํารวจและประเมินตนเอง  
หมายถึง  การพิจารณาตนเองให้ทราบถึงความรู้  ความสามารถ  ทั �งในส่วนดีและส่วนที"ยงับกพร่อง
เพื"อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง  และเกิดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาตัวเองต่อไป      
การพฒันาตวัเองเป็นปัจจยัสําคญัที"สุดในการปฏิบตัิงาน  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที"เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั �นสูง  กําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู          
ทําหน้าที"กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั �งการพฒันาวิชาชีพ 
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 รูปแบบที"  2  การศกึษาเอกสารและคูมื่อการปฏิบตัขิองครู 
 สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ  (2532: 92)  กล่าวว่าการศกึษาเอกสารทาง
วิชาการ เช่น  คู่มือหลกัสูตร  คู่มือจดัการเรียนรู้  บทความทางวิชาการ  เป็นต้น  นบัว่ามีความสําคญั
และจําเป็น  สําหรับบคุลากรทางการศกึษา  เพราะจะชว่ยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบตังิาน 
 กรกฏ  สิงหโกวินท์  (2533: 338)  กล่าวถึงการพฒันาตนเองในการศึกษาเอกสารและคูมื่อ
การปฏิบตังิาน  สรุปได้วา่  การศกึษาเอกสารทางวิชาการ  เป็นการศกึษาจากข้อเขียนในรูปแบบตา่ง ๆ 
เชน่  หนงัสือ  บทความ  เอกสาร  ตํารา  วารสารทางวิชาการที"เกี"ยวข้อง  สามารถศกึษาได้ด้วยตวัเอง 
 ประเภทของเอกสารและคู่มือการปฏิบตัิงานที"ผู้บริหารสถานศึกษา  จัดหาเพื"อการศึกษา
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติได้กําหนดไว้  ดงันี �  (สํานกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ2532: 31)  
  1.  เอกสารเกี"ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานในตําแหน่ง 
หวัหน้างาน  ทั �งในระดบักรม  ระดบัจงัหวดัและระดบัปฏิบตัติา่ง ๆ ต้องทราบ 
  2.  เอกสารที"ใช้เป็นคู่มือการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหรือหน้าที"ต่าง ๆ 
รวมทั �งกฎหมายและระเบียบตา่งที"เกิดขึ �น 
  3.  เอกสารที"เกี"ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน  ได้แก่  ข่าวสาร  ข้อมลูตา่ง  ๆที"เกี"ยวข้อง  เช่น  
เอกสารวิชาการที"เกี"ยวข้องการปฏิบตังิาน  ได้แก่  ขา่วสาร  หนงัสือพิมพ์  หรือสิ"งพิมพ์อื"น ๆ  
  4.  เอกสารที"เป็นข่าวสารหรือข้อมูลที"หน่วยงานจัดทําขึ �น  เพื"อแจ้งให้บุคลากรใน
หนว่ยงานของตนทราบ 
 การศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้      
ความเข้าใจ  สามารถบริหารงานได้อย่างถกูต้องตามขั �นตอนและมีประสิทธิภาพ  เพราะจะช่วยให้เกิด
แนวคดิในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เนื"อง 
 รูปแบบที"  3  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครู 
 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครู  เป็นการพฒันาตนเอง  เพื"อให้มีโอกาสแลกเปลี"ยน
ข้อมูลข่าวสาร  เสริมสร้างความสมัพนัธ์กับกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน  หรือกลุ่มที"มีความสนใจสิ"งเดียวกัน  
องค์กรวิชาชีพนี �เป็นองค์กรที"ตั �งขึ �นนอกเหนือจากหน่วยงานของทางราชการจดัตั �งในการพฒันาเพื"อ
บรรลุถึงคุณภาพของการศึกษา  จําเป็นอย่างยิ"งที"จะต้องพัฒนาครูให้เป็นผู้ มีความสามารถพัฒนา
ประเทศชาติตอ่ไป  และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบสําคญัประการหนึ"ง 
ที"จะเสริมสร้างควาาเข้มแข็ง  ความมั"นคงในการพฒันาบคุลากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 องค์กรวิชาชีพครูที"จัดขึ �นเป็นองค์กรอิสระ  จะมีสมาชิกเป็นบุคลากรครูที" มีความรู้          
ความเข้าใจในระบบการศึกษาเป็นอย่างดี  องค์กรวิชาชีพครูจึงถือว่ามีศักยภาพที"จะเป็นแหล่ง       
องค์ความรู้และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ พฒันาการศึกษาให้ทันความเจริญก้าวหน้า  
ของโลกรวมทั �งการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  (พวงรัตน์  วิเวกานนท์.  2538: 26) 
 จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครู  หมายถึง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพทางด้านการบริหารหรือทางด้านวิชาชีพครูที"ตั �งขึ �น  นอกเหนือจากหน่วยงานของทาง
ราชการจัดตั �งในลักษณะของการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาเพื"อบรรลุถึงคุณภาพของ
การศกึษา 
 รูปแบบที"  4  การแสวงหาข้อมลูขา่วสารจากสื"อมวลชนของครู 
 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื"อมวลชน  เป็นการพฒันาตนเองวิธีหนึ"งที"จะช่วยให้ตนเอง
ได้รับข้อมลูขา่วสาร  ทนัตอ่เหตกุารณ์ที"เปลี"ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 สมิต  อาชวนิจกลุ  (2534: 100)  การพฒันาตนเองเกี"ยวกบัการรับรู้ข้อมลูข่าวสารประจําวนั  
เช่น  หนงัสือพิมพ์  หนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์เกี"ยวกบัข่าวสารและข้อวิพากษ์วิจารณ์ควรอ่านเพื"อให้ทนั
เหตกุารณ์บ้านเมือง  การรับรู้ข้อมลูข่าวสารจากสื"อสารมวลชนมีความสําคญัตอ่บคุคลและการศกึษา  
ซึ"ง  เสถียร  เชยประดบั (2536: 43) สื"อมวลชนสามารถสร้างบรรยากาศที"เอื �อต่อการยอมรับวิธีการ
ปฏิบตัิ  เทคนิคใหม่  ๆ สามารถทําให้ประชาชนมีโอกาสแสดงบทบาทในการพฒันาประเทศ  สําหรับ
บทบาทของสื"อมวลชนในด้านการศกึษาและการฝึกอบรมนั �นสามารถชว่ยได้อยา่งมาก 
 กล่าวได้ว่า  การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื"อมวลชนเป็นการพัฒนาในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารประจําวัน  เช่น  หนังสือพิมพ์  หนังสือรายสัปดาห์  วิทยุ  โทรทัศน์  เพื"อพัฒนาตนเอง           
ให้ทนัสมยั  ทนัเหตกุารณ์  และเพื"อสง่เสริมการปฏิบตังิานให้ดีขึ �น 
 รูปแบบที"  5  การศกึษาค้นคว้าและการทําผลงานทางวิชาการของครู 
 การศกึษาค้นคว้าการทําผลงานทางวิชาการ  เป็นการพฒันาตนเองอีกวิธีหนึ"งโดยการค้นคว้า
ข้อมูล  ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ  ตํารา  จากการปฏิบตัิงานแล้วจดัทําผลงานทางวิชาการเพื"อ
เผยแพร่  นกัวิชาการทางการศกึษา  ได้กลา่วถึงการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูไว้ดงันี � 
 ธีระชยั  ปรูณะโชติ  (2532: 1)  กล่าวถึง  ความสําคญัของการสร้างผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครู  สรุปได้ว่า  ข้าราชการครูเป็นผู้ ที"มีหน้าที"รับผิดชอบ  อบรมสั"งสอนเยาวชนของชาติให้มี
ความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ข้าราชการครูที"ดีต้องแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม ่ๆ ที"ได้ผลดีเพื"อนํามาใช้พฒันาการเรียนการสอน  และพฒันางานในหน้าที"ของตนให้ได้ผลดี
ยิ"งขึ �น  ครูต้องเป็นบุคคลที"มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื"อให้มีความรู้ที"ทันสมัยปรับปรุงการ
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ปฏิบตังิานของตนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  การศกึษาวิจยั  การพฒันาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ การสร้าง
ผลงานทางวิชาการของครู  จะเป็นผลดีตอ่การพฒันาการศกึษาอีกด้วย 
 จากแนวคิดดงักล่าว  สรุปได้ว่า  การศกึษาค้นคว้าและการทําผลงานทางวิชาการ  เป็นการ
พฒันาตนเองอีกวิธีหนึ"ง  โดยการค้นคว้าหาข้อมูล  ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ  ตําราจากการ
ปฏิบตังิาน  เพื"อพฒันางานในหน้าที"ของตนให้ได้ผลดียิ"งขึ �น 
 รูปแบบที"  6  การศกึษาตอ่ของครู 
 การศึกษาต่อ  ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ"งในการพฒันาตนเองให้มีความรู้  เพิ"มพูนทักษะทาง
วิชาการให้สงูขึ �น  นกัวิชาการและหนว่ยงานทางการศกึษา  ได้กลา่วถึงการศกึษาตอ่ไว้ดงันี � 
 ภิญโญ  สาธร  (2526: 275)  ได้เสนอความคดิ  วิธีการศกึษาตอ่ระหวา่งปฏิบตัหิน้าที"ไว้ดงันี � 
  1.  วิธีการให้ไปศกึษาต่อนอกเวลาทํางานเพื"อให้ใช้เวลาบางส่วนของการทํางานไปรับรู้
การศกึษา  คือ  การที"หนว่ยงานอนญุาตให้บคุลากรไปศกึษาตอ่ในวิชาที"หน่วยงานต้องการ  เช่น ให้ไป
เรียนเพิ"มเติมในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยการติดต่อเป็นพิเศษกับสถาบันทางการศึกษาหรือส่งไปเรียน
เฉพาะทาง 
  2.  วิธีการไปศึกษาใหม่หรือศึกษาตอ่เพิ"มเติม  เป็นการเพิ"มวุฒิของบุคลากรรับความรู้
ใหม่  เพราะวิธีการหรือเครื"องมือในการปฏิบตัิงานเปลี"ยนใหม่  การให้ไปศึกษาดงูานในต่างประเทศก็
จดัวา่เป็นการพฒันาบคุลากรด้วยอีกวิธีหนึ"ง 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2532: 318)  ได้ให้แนวคิดในการศกึษาตอ่ไว้ว่าบคุคลที"รับ
ราชการอยู่แล้ว  นอกจากจะมีวิธีการพฒันาตนเองด้วยการศึกษาด้วยตนเองแล้ว  ยงัมีโอกาสที"จะลา
ศกึษาตอ่ในประเทศได้อีกด้วย  ทั �งนี �ต้องเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ 
 จากที"กลา่วมาแล้ว  สามารถสรุปได้วา่  การศกึษาตอ่เป็นการพฒันาบคุลกรวิธีหนึ"ง  เพื"อให้มี
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองอนญุาตให้บคุลากรลาศกึษาตอ่ได้ทั �ง
นอกเวลาทํางานและการใช้เวลาบางส่วนของการทํางาน  ทั �งนี �ต้องเป็นตามนโยบายและระเบียบของ
ทางราชการด้วย 
 รูปแบบที"  7  การศกึษาดงูานของครู 
 การศกึษาดงูาน  เป็นอีกวิธีหนึ"งในการพฒันาตนเองของครู  โดยการศกึษาและสงัเกตการณ์
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื"น  แล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนเองเพื"อเป็น
การแก้ไข  ปรับปรุงงานตามความจําเป็นและความต้องการของแตล่ะบคุคล  นกัวิชาการทางการศกึษา  
ได้กลา่วถึงการศกึษาดงูานไว้ดงันี � 
 หวน  พินธุพนัธ์  (2548: 83)  กลา่วถึงการศกึษาดงูานทั �งในและตา่งประเทศ  เช่น  การศกึษา
ดงูานในโรงเรียนดีเดน่  เพื"อนําแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนดีเดน่ดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในการ
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ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและดําเนินงานของโรงเรียนให้ดียิ"งขึ �น  หรือ  การศึกษาดูงาน
ตา่งประเทศ  จะสามารถนําประสบการณ์ใหม ่ๆ มาปรับปรุงการปฏิบตังิานได้มาก 
 จากแนวคดิที"กลา่วมาสรุปได้วา่  การศกึษาดงูาน  เป็นกิจกรรมที"จะช่วยให้ครูเกิดความคิดใน
การพัฒนางาน  เป็นวิธีการหนึ"งในการพัฒนาตนเองของครู  การศึกษาดูงาน  สามารถทําได้ทั �ง
การศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื"อเพิ"มพูนความรู้ประสบการณ์  
สามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานในหนว่ยงานของตนให้ดียิ"งขึ �น 
 รูปแบบที"  8  การเข้ารับการฝึกอบรมของครู 
 การเข้ารับการฝึกอบรม  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที"จัดขึ �น  เพื"อเปลี"ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ  การเข้ารับการฝึกอบรมตามที"หน่วยงานต่าง ๆ จดัขึ �นนั �น  นักวิชาการ
ทางการศกึษา  ได้กลา่วถึงการเข้ารับการฝึกอบรม  ไว้ดงันี � 
 นพพงษ์  บญุจิตรดลุ  (2534: 212)  กล่าวไว่ว่า  วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมที"ผู้ เกี"ยวข้อง
ควรคํานงึถึงและควรตระหนกัวา่มีความสําคญัตอ่วิชาชีพ  ดงันี � 
  1.  เพื"อเป็นการสง่เสริมให้มีการพฒันาทกัษะ 
  2.  เพื"อเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
  3.  เพื"อเป็นการปรับปรุงความเข้าใจ 
  4.  เพื"อเป็นการเปลี"ยนแปลงทศันคตแิละคา่นิยม 
  5.  เพื"อเป็นการกระตุ้นจงูใจ 
 ธงชยั  สนัตวิงษ์  (2539: 187)  กล่าวไว้ว่า  การฝึกอบรม  เป็นกระบวนการที"จดัขึ �นอย่างเป็น
ระบบ  เพื"อหาทางให้มีการเปลี"ยนแปลงพฤตกิรรม  และทศันคตขิองพนกังานเพื"อให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดีขึ �น  ซึ"งนําไปสู่การเพิ"มผลผลิตและให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  การฝึกอบรมมุ่งที"
งานปัจจบุนั  การฝึกอบรมเป็นการเพิ"มความรู้  ทศันคต ิ และทกัษะ  ได้แก่  พนกังานในปัจจบุนั 
 วิจิตร  อาวะกลุ  (2540: 72)  กล่าวไว้ว่า  การเข้ารับการฝึกอบรม  ว่าเป็นการพฒันาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถสงูขึ �นอยู่เสมอ  มิใช่เป็นการทําโทษหรือเป็นปมด้อยว่าบคุคลนั �นเป็นคนไม่มี
ความรู้  ด้อยประสิทธิภาพ  แตค่นที"มีความรู้ยิ"งต้องเข้ารับการอบรมตลอดเวลา  เพื"อแสวงหาความรู้    
มีการพฒันาตนเองและการงานให้ก้าวหน้ายิ"งขึ �น  การเข้ารับการฝึกอบรมเป็นการพฒันาอย่างมีระบบ
ได้พบปะวิทยากร  ได้รับการสอนอธิบาย  ได้รับคําแนะนําตลอดจนตอบคําถามข้อสงสัย  ได้อ่าน
หนงัสือ  เอกสาร  ตําราที"ได้รับความรู้และรายละเอียดประกอบ 
 ตามทศันะของนักวิชาการดงักล่าว  จะเห็นได้ว่า  การเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลไกสําคญั
นําไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ  ผลของการเข้ารับการฝึกอบรมจะทําให้เกิดการพฒันางานอย่างมี
ระบบ  เป็นการพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ �นอยู่เสมอ  เป็นการเพิ"มความรู้  ทศันคติ
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และทกัษะ  หนว่ยงานที"จดัการฝึกอบรมนั �น  มีทั �งภาครัฐและเอกชน  จดัการฝึกอบรมขึ �นนอกเหนือจาก
หนว่ยงานต้นสงักดัจดัให้ 
 รูปแบบที"  9  การเข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการครู 
 การเข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการนั �น  เป็นการเข้าร่วมประชมุสมัมนาที"นอกเหนือจากที"
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้  ครูสามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื"อแก้ปัญหาทางด้าน
วิชาการ  หรือปรับปรุงตนเองได้ตรงตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล  นกัวิชาการ
ทางการศกึษา  ได้กลา่วถึงการร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการ  มีดงันี � 
 อุทยั  บุญประเสริฐ  (2545: 16)  กล่าวไว้ว่า  การสัมมนา  หมายถึง  การที"คณะบุคคลที"มี
ความสนใจร่วมกันในเรื" องใดเรื" องหนึ"ง   ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ให้เหตุผล  แลกเปลี"ยน
ประสบการณ์  และความรู้ร่วมกนัเพื"อหาข้อสรุปในเรื"องที"สมัมนา  ผลของการสมัมนาถือว่าเป็นผลของ
การประมวลหรือสํารวจปัญหา  เพื"อการแลกเปลี"ยนความคิดเห็น  หรือประสบการณ์หรือเพื"อร่วมกัน
ศกึษาค้นคว้าในหวัเรื"องใดเรื"องหนึ"ง  อาจใช้เพื"อร่วมกนัคิดหาทางแก้ไขที"สําคญัของหน่วยงาน  เพื"อใช้
แสวงหาข้อตกลง  หรือหาแนวทางการปฏิบตัิด้วยการเสนอความคิดเห็นที"สอดคล้องกันของสมาชิก   
ใช้เพื"อแสวงหาข้อตดัสินใจ  หรือกําหนดนโยบายหรือใช้เพื"อและเปลี"ยนความคดิเห็นซึ"งกนัและกนั 
 จากแนวความคิดดังกล่าว  จะเห็นได้ว่า   การเ ข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ                 
ที"นอกเหนือจากที"หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นการประชุมเพื"อศึกษา
ค้นคว้า  แลกเปลี"ยนความคิดเห็นกันในเรื"องใดเรื"องหนึ"ง  ที"มุ่งพิจารณาโดยเฉพาะ  เพื"อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานในหน้าที"ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ"งขึ �น  โดยปกติผู้ เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบ
หวัข้อที"จะสมัมนาก่อน  เพื"อจะได้ศกึษาเตรียมข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้ในการสมัมนา 
 รูปแบบที"  10  การพฒันาตนเองของครูในลกัษณะอื"น 
 จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานทางการศึกษา  และนักวิชาการ     
ที"นํามาเป็นฐานกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ยังมีนักวิชาการที"กล่าวถึงการพัฒนาตนเองของครู     
ในลกัษณะอื"น ๆ ดงันี � 
 ภิญโญ  สาธร  (2526: 273)  กล่าวไว้ว่า  การฝึกฝนตนเองของบคุคลที"กําลงัทํางานอยู่หรือ
ยังอยู่ในระหว่างการทํางานตามปกติ  ทําได้โดยการเรียนทางไปรษณีย์  การหาหนังสือมาอ่านเอง
ตลอดจนการได้พบปะสนทนากบัผู้ทรงคณุวฒุิอยูเ่สมอ 
 อรรณพ  จีนะวฒัน์  (2539: 210)  ให้ทศันะว่า  นอกจากบคุคลจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
แล้ว  การได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ก็เป็นสิ"งสําคญัที"มีอิทธิพลตอ่การพฒันาตนเอง  โดย
จดัให้มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  เพื"อเป็นสถานที"สําหรับรวบรวมและนําเสนอข้อความรู้  เป็นแหล่ง
วิทยาการต่าง ๆ เช่น  เอกสาร  บทความ  ผลงานวิจัย  ที"ได้รวบรวมไว้แสดงผลงานการบริหารของ
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ผู้บริหารโรงเรียนที"ประสบความสําเร็จ  ความรู้ใหม่ ๆ เกี"ยวกับเทคนิคการพัฒนาตนเอง  เป็นต้น  
รวมทั �งการมีวสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยีที"ทนัสมยัสามารถตดิตามวิทยาการความรู้ใหม ่ๆ ได้ 
 จากรูปแบบการพฒันาตนเองของครูที"ได้กลา่วมาแล้วทั �งหมด  ได้แก่  การสํารวจและประเมิน
ตนเอง  การศกึษาเอกสารและคูมื่อการปฏิบตังิาน  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ  การแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารจากสื"อมวลชน  การศึกษาค้นคว้าและการทําผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  
การศกึษาดงูาน  การเข้ารับการฝึกอบรม  การเข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการ  ตลอดจนการพฒันา
ตนเองในลักษณะอื"น  ต่างมีรูปแบบและวิธีการที"หลากหลาย  โดยมีนักการศึกษา  นักวิชาการและ
หน่วยงานทางการศึกษาได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาครูไว้  โดยชี �ให้เห็นว่าการพัฒนาตนเองเป็น
สิ"งจําเป็น  สําหรับครู  เพราะครูเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงต่อการพฒันาเยาวชน  เพราะถ้าการศึกษา
ล้มเหลวจะมีการกล่าวโทษครูว่าเป็นผู้ มีส่วนทําให้การศึกษาเป็นเช่นนั �น  ครูจะมีภาพพจน์ตกตํ"า  
เพราะครูขาดความเข้าใจ  ขาดการพฒันาตนเองในหน้าที"ทํางาน  ครูจงึมีความจําเป็นต้องมีการพฒันา
ตนเองอยา่งตอ่เนื"อง 
 
2.  มาตรฐานวิชาชีพครู 
 2.1 มาตรฐานความร้และประสบการณ์วิชาชีพู  
 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  หมายถึง  ข้อกําหนดเกี"ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  จัดการศึกษา  ซึ"งกําหนดสําหรับผู้ ที"จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ
จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที"จะประกอบวิชาชีพ 
  2.1.1  มาตรฐานความรู้  มีคุณวุฒิไม่ตํ"ากวา่ปริญญาตรีทางการศกึษา  หรือเทียบเทา่    
หรือคณุวฒุิอื"นที"ครุุสภารับรอง  โดยมีความรู้ดงัตอ่ไปนี � 
    1.  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
    2.  การพฒันาหลกัสตูร 
    3.  การจดัการเรียนรู้ 
    4.  จิตวิทยาสําหรับครู 
    5.  การวดัและประเมินผลการศกึษา 
    6.  การบริหารจดัการในห้องเรียน 
    7.  การวิจยัทางการศกึษา 
    8.  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศกึษา 
    9.  ความเป็นครู 
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  2.1.2  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
  ผ่านการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา    
ไม่น้อยกว่า  1  ปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตัิการสอนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื"อนไข    
ที"คณะกรรมการครุุสภากําหนด  ดงัตอ่ไปนี � 
    1.  การปฏิบตัวิิชาชีพระหวา่งเรียน 
    2.  การปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษาในวิชาเฉพาะ 
 2.2  มาตรฐานการปฏิบัตงิานของครู 
 มาตรฐานการปฏิบตัิงานของครู  หมายถึง  ข้อกําหนดเกี"ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานหรือการพัฒนางาน  ซึ"งผู้ ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบตัิงานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที" กําหนด  พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื"อง  เพื"อให้เกิด      
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั �งความชํานาญเฉพาะด้านและความชํานาญตามระดับ
คุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที" กําหนด          
ว่ามีความรู้ความสามารถ  และความชํานาญเพียงพอที"จะดํารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตอ่ไปได้หรือไม ่ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตังิานมี  12  ข้อ  มีรายละเอียดดงันี � 
  มาตรฐานที"  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี"ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  
หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าเพื"อพัฒนาตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการที"องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ �น  เช่น  การประชุม  การอบรม          
การสมัมนา  และการประชมุปฏิบตักิาร  เป็นต้น  ทั �งนี �ต้องมีผลงานหรือรายงานที"ปรากฏชดัเจน 
  มาตรฐานที"   2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที"จะเกิดกับผู้ เรียน  
หมายถึง  การเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและความหวังดีต่อผู้ เรียน  ดังนั �น  ในการเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื"น ๆ ครูต้องคํานงึถึงประโยชน์ที"จะเกิดแก่ผู้ เรียนเป็นหลกั 
  มาตรฐานที"  3  มุ่งมั"นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพ  หมายถึง  การใช้ความสามารถ
อย่างเต็มความสามารถของครูที"จะให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที"สุด  ความถนัด  ความสนใจ   
ความต้องการ  โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา และความต้องการที"แท้จริงของผู้ เรียนปรับเปลี"ยนวิธีการ
สอนที"จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม  รวมทั �งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้ เรียน        
แตล่ะคนอยา่งเป็นระบบ 
  มาตรฐานที"   4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไ ด้เกิดผลจริง  หมายถึง            
การเลือกใช้ปรับปรุงหรือสร้าง  แผนการสอน  บนัทึกการสอน  หรือเตรียมการสอนในลกัษณะอื"น ๆ     
ที"สามารถนําไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 
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  มาตรฐานที"   5  พัฒนาสื"อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  หมายถึง        
การประดิษฐ์  คิดค้น  ประดิษฐ์เลือกใช้  ปรับปรุงเครื"องมือ  อุปกรณ์  เอกสารสิ"งพิมพ์ เทคนิค วิธีการ
ตา่ง ๆ เพื"อให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที"  6  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที"เกิดแก่ผู้ เรียน  หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนที"มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยการปฏิบตัิจริงและสรุปความรู้ทั �งหลายได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดค่านิยม
และนิสยัการปฏิบตั ิ จนเป็นบคุลิกภาพถาวรตดิตวัผู้ เรียนตลอดไป 
  มาตรฐานที"  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง    
การรายงานผลการพฒันาผู้ เรียนที"เกิดจากการปฏิบตัิการเรียนการสอนให้ครอบคลมุ  สาเหต ุ ปัจจยั
และการดําเนินงานที"เกี"ยวข้อง  โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบตัใินรายละเอียดดงันี � 
   1.  ปัญหาความต้องการของผู้ เรียนที"ต้องได้รับการพฒันา  และเป้าหมายของการ
พฒันาผู้ เรียน 
   2.  เทคนิควิธีการหรือนวตักรรมการเรียนการสอนที"นํามาใช้เพื"อการพฒันาคณุภาพ
ของผู้ เรียน  และขั �นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวตักรรมนั �น ๆ  
   3.  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที"กําหนดที"เกิดกบัผู้ เรียน 
   4.  ข้อเสนอแนะแนวทางใหม ่ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผู้ เรียนให้ได้ผลดียิ"งขึ �น 
  มาตรฐานที"  8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที"ดีแก่ผู้ เรียน  หมายถึง  การแสดงออกการ
ประพฤตแิละการปฏิบตัใินด้านบคุลิกภาพทั"วไป  การแตง่กาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมที"เหมาะสม
กบัความเป็นครูอยา่งสมํ"าเสมอ  ที"ทําให้ผู้ เรียนเลื"อมใส  ศรัทธา  และถือเป็นแบบอยา่ง 
  มาตรฐานที"  9  ร่วมมือกบัผู้ อื"นในสถานศกึษาอยา่งสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนกัถึง
ความสําคัญรับฟังความคิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตา่ง  ๆ ของเพื"อนร่วมงานด้วยความเตม็ใจ  เพื"อให้บรรลเุป้าหมายของสถานศกึษาและร่วมกบั
ผลที"เกิดขึ �นจากการกระทํานั �น 
  มาตรฐานที"  10  ร่วมมือกับผู้ อื"นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  หมายถึง  การตระหนักใน
ความสําคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื"นในชุมชนและร่วมมือ
ปฏิบตังิาน  เพื"อพฒันางานของสถานศกึษาให้ชมุชนและสถานศกึษา  มีการยอมรับซึ"งกนัและกนั  และ
ปฏิบตังิานร่วมกนัด้วยความเตม็ใจ 
  มาตรฐานที"  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การค้นหา  
สงัเกต  จดจํา  และรวมรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสงัคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศ
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เกี"ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา
พฒันาตนเอง  พฒันางาน  และพฒันาประเทศสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
  มาตรฐานที"  12  สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทกุโอกาส  หมายถึง  การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือความจําเป็นในการพฒันาต่างๆ ที"เกิดขึ �นในการเรียนและการจดั
กิจกรรมอื"น ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื"อนําไปสู่การพัฒนาของผู้ เ รียน           
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ"งที"จะนําเอาวิกฤตต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา     
ครูจําเป็นต้องมีมมุมองตา่ง ๆ ของปัญหาและเปลี"ยนมมุมองไปในทางการพฒันา  กําหนดเป็นกิจกรรม
ในการพฒันาผู้ เรียน  ครูจึงต้องเป็นผู้มองมมุบวกในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ กล้าที"จะเผชิญปัญหาตา่งๆ 
มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง  ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั  ครูสามารถ
มองหกัมมุในทกุ ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางที"นําสูผ่ลก้าวหน้าของผู้ เรียน 
 สรุปจากเอกสารที"เกี"ยวกบัมาตรฐานการปฏิบตังิานของครู  มีทั �งหมด  12  มาตรฐานสามารถ
แบง่เป็น  3  ด้านด้วยกนั  คือ 
  ด้านวิชาชีพ  มาตรฐานที"  1  ถึง  มาตรฐานที"  7  และมาตรฐานที"  12  จะเกี"ยวกับการ
ปฏิบตักิิจกรรมทางวิชาการ  การพฒันาวิชาชีพครูโดยคํานงึถึงผลที"จะเกิดกบัผู้ เรียน  การพฒันาผู้ เรียน
ให้เตม็ศกัยภาพโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผลถาวรที"เกิดแก่ผู้ เรียน  พฒันาแผนการสอน
และสื"อให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริงสามารถนําไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนบรรลุ
จดุประสงค์ของการเรียน 
  ด้านวิสยัทศัน์  มาตรฐานที"  9  และมาตรฐานที"  10  จะเกี"ยวกบัการปฏิบตัิงานของครูใน
เรื"องการร่วมมือในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสร้างสรรค์  การตระหนกัในความสําคญัรับฟังความ
คิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื"นในสถานศึกษาและชมุชนร่วมมือปฏิบตัิงานเพื"อ
พฒันางานของสถานศกึษา 
  ด้านบคุลิกภาพ  มาตรฐานที"  8  และมาตรฐานที"  11  จะเป็นเกี"ยวกบัการปฏิบตัิงานของ
ครูในเรื"องการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที"ดีแก่ผู้ เรียน  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา
ตนเอง  พฒันางาน  และพฒันาประเทศสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
 
3.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3.1  ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  ความประพฤติที"ผู้ประกอบวิชาชีพตา่ง ๆ ได้กําหนดหลกัปฏิบตัิขึ �น
เพื"อรักษาชื"อเสียง  เกียรติคณุของวิชาชีพนั �น ๆ โดยบญัญัติหรือเขียนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  (ผกา  
สตัธรรม. 2544: 3) 
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 จรรยาบรรณ  หมายถึง  มาตรฐานของความประพฤติและการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที"ว่า
การกระทําของบคุคล/บริษัท  ถกูหรือผิด  สมควรหรือไม่สมควร  (สถาบนัพระปกเกล้า 2545:  2-13)
 ในข้อบังคับ ก.พ.  ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2534  ได้ให้
ความหมายของคําว่า  “จรรยาบรรณ”  ว่าเป็นประมวลความประพฤติเพื"อรักษาไว้ซึ"งศกัดิศรีและ{

ส่งเสริมชื"อเสียงเกียรติคุณ  เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน  อันจะยังผลให้ผู้ ประพฤติเป็นที"
เลื"อมใส  ศรัทธาและยกยอ่งของบคุคลทั"วไป  (สํานกัส่งเสริมสร้างวินยัและรักษาระบบคณุธรรม สํานกั  
ก.พ.  2543:  2) 
 คําวา่  “จรรยาบรรณ”  เป็นคําสมาสระหว่าง “จรรยา”  ซึ"งหมายถึง  ความประพฤติหรือกิริยา
ที"ควรประพฤติ  และอีกคําหนึ"ง  คือ  “บรรณ”  ซึ"งหมายถึง  เอกสารหรือหนังสือ  เมื"อรวมความเข้า
ด้วยกนั  จงึหมายถึงเอกสารหรือหนงัสือที"วา่ด้วยข้อควรประพฤตปิฏิบตัิของบคุคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ"งหรือ
อาชีพใด  อาชีพหนึ"ง 
  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช  2525  (2525:  212 - 213)  ให้ความหมาย
ของ  “จรรยา”  ไว้ว่าเป็นคํานาม  หมายถึง  ความประพฤติ  กิริยาที"ควรประพฤติในหมู่คณะ  เช่น  
จรรยาแพทย์  นิยมใช้ในทางที" ดี  ถ้าไม่มีจรรยาก็หมายถึงไม่มีความประพฤติที" ดี  ส่วนคําว่า  
“จรรยาบรรณ”  หมายถึงประมวลความประพฤติที"ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแตล่ะอย่างกําหนดขึ �น  
เพื"อรักษาและสง่เสริมเกียรติคณุชื"อเสียงและฐานะของสมาชิก  อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่
ก็ได้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช  2542  ได้ให้ความหมายของคําว่า  
“จรรยาบรรณ”  ไว้วา่เป็นประมวลความประพฤตทีิ"ผู้ประกอบอาชีพการงานแตล่ะอย่าง  กําหนดขึ �นเพื"อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคณุ  ชื"อเสียง  และฐานะของสมาชิก  อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือ    
ไมก็่ได้  (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542:  289) 
  ศาสตราจารย์ ดร. อมร  รักษาสตัย์  ให้ความหมายของ  จรรยาบรรณ  ว่าเป็นการที"คณะหรือ
บคุคลร่วมกลุ่ม  ร่วมอาชีพ  ร่วมกนัก่อตั �งสมาคมหรือองค์กรขึ �นมาเพื"อประกอบวิชาชีพนั �นแล้วช่วยกนั
ทํานบํุารุงรักษาความดีงามในวิชาชีพนั �นให้ยืนยาวตอ่ไป  การใช้เกณฑ์ข้อบงัคบัของหมู่ในเชิงที"เห็นว่า
ดีงามมาบีบบงัคบัมวลหมู่สมาชิกในองค์กรนั �น ๆ เอง เป็นการใช้ความมีวินยัในตนเองมาเป็นเครื"อง
ควบคมุระเบียบวินยัของคนหมูม่ากนั �นเอง  (ฉลอง  มาปรีดา.  2537)  
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง  การกําหนดข้อปฏิบตัิ  หรือคุณธรรมเพื"อใช้หลักปฏิบตั ิ    
ในวิชาชีพครูของผู้ ที"เป็นครู  เพื"อให้เกิดความพอใจทั �งแก่ผู้ กําหนดเองคือ ครู  และผู้ ที"เกี"ยวข้องด้วย   
คือ ศิษย์  โดยมีหลักการที"ถูกต้องเหมาะสม  เมื"อปฏิบัติแล้วทําให้เกิดความพอใจ  ความสําเร็จ     
ความเจริญก้าวหน้า  ทั �งแก่ครูผู้ สอน  และยังแก่ผลดีแก่ศิษย์เอง  อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อครูเอง        
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ลูกศิษย์และส่วนรวม  คือสังคมและประเทศชาติอีกด้วย  อรรณพ  จีนะวัฒน์  (2539:  210)
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง  กฎแห่งความประพฤติสําหรับสมาชิกวิชาชีพครู             
ซึ"งองค์กรวิชาชีพครูเป็นผู้ กําหนด  และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด  หากมีการ
ละเมิดจะมีการลงโทษ  (สํานกังานเลขาธิการครุุสภา. 2549: 17) 
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง  ประมวลความประพฤติ  หรือกิริยาอาการที"ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูควรประพฤตปิฏิบตั ิ เพื"อรักษาสง่เสริมเกียรตคิณุชื"อเสียงและฐานะของความเป็นครู  
  จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่า  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง  ข้อกําหนดเกี"ยวกับ
ความประพฤติหรือการปฏิบตัิตนที"กําหนดขึ �นไว้ให้ผู้ประกอบอาชีพครูปฏิบตัิตามได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  โดยมีเป้าหมายให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  และมีคุณธรรม  
 3.2  แนวคิดเกี�ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  กระทรวงศกึษาการ  โดยสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการครูได้กําหนดนโยบายการพฒันา
ข้าราชการครูขึ �น  เพื"อเป็นกรอบเป้าหมายและมาตรฐานในการพฒันาข้าราชการครู  โดยมีหลกัการมุ่ง
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูทุกระดบั  ทุกคนได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนื"อง  ทั �งในด้านการปฏิบตัิวิชาชีพ
อันเป็นผลทําให้เกิดการพัฒนาผู้ เรียนอย่างรอบด้าน  เต็มศักยภาพและคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณ  รวมทั �งให้มีค่านิยมในการพฒันาตนเองอยู่เสมอ  (สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการ
ครู.  2539:  บทนํา) 
 ในการประกอบอาชีพทกุอาชีพผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีจรรยาบรรณและผู้ประกอบอาชีพครู
นั �นมีระเบียบครุุสภาเรื"องจรรยาบรรณครู  โดยกระทรวงศกึษาธิการให้ความเห็นชอบ  ครูที"อยู่ในสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ ที" เป็นสมาชิกขององค์การคุรุสภาเท่านั �น นอกจากคุรุสภาได้กําหนด
จรรยาบรรณครูแล้วครุุสภายงัสง่เสริมและพฒันาวิชาชีพครู  โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูขึ �น
เมื"อปี พ.ศ. 2533  ประกอบด้วย  ด้านรอบรู้  สอนดี  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ  และมุ่งพัฒนา        
และได้มีการพฒันาตลอดมา  จนถึงปี  พ.ศ. 2548  ครุุสภาได้แบง่เกณฑ์มาตรฐานออกเป็น  มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน  หรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  (สํานกังานเลขาธิการครุุสภา. 2549: 12-19) 
 จากจรรยาบรรณวิชาชีพครู  พ.ศ. 2548  ที"ครุุสภากําหนดใช้มีรายละเอียดดงันี � 
 จรรยาบรรณตอ่ตนเอง 
  ข้อ  1  ครูย่อมพัฒนาตนทั �งในด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ
พฒันาการทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สงัคมและการเมืองอยูเ่สมอ 
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   หลกัการ 
 สังคมและวิทยาการมีการพัฒนาและเปลี"ยนแปลงอยู่เสมอ  ดังนั �นครูในฐานะผู้ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  จึงต้องพฒันาตนเองให้ทนัต่อความเปลี"ยนแปลงและแนวโน้มที"จะเปลี"ยนแปลงใน
อนาคต 
  คําอธิบาย 
  การพฒันาตนเองทั �งในด้านวิชาชีพ  ด้านบคุลิกภาพ  และวิสยัทศัน์  ให้ทนัตอ่การพฒันาทาง
วิทยาการ  เศรษฐกิจ  สงัคมและการเมืองอยูเ่สมอ  หมายถึง  การใฝ่รู้  ศกึษาค้นคว้า  ริเริ"ม  สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ให้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  และทันต่อการเปลี"ยนแปลง  ทั �งด้าน  เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  และเทคโนโลยี  สามารถพฒันาบคุลิกภาพและวิสยัทศัน์      
 1.  ใสใ่จศกึษาค้นคว้า  ริเริ"มสร้างสรรค์ความรู้ใหมที่"เกี"ยวกบัวิชาชีพอยูเ่สมออยา่ง เชน่ 
  1.1  หาความรู้จากเอกสาร  ตํารา  และสื"อตา่ง ๆ ตามโอกาส    
  1.2  จดัทําและเผยแพร่ความรู้ตา่ง ๆ ผา่นสื"อตามโอกาส    
  1.3  เข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  หรือฟังคําบรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการ
 2.  มีความรอบรู้  ทนัสมยั  ทนัเหตกุารณ์  สามารถนํามาวิเคราะห์  กําหนดเป้าหมายแนวทาง
พฒันาตนเองและวิชาชีพ  ทนัตอ่การเปลี"ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  อาชีพและเทคโนโลยี  
ตวัอยา่ง เชน่ 
   2.1  นําเทคโนโลยีที"เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
   2.2  ตดิตามขา่วสารเหตกุารณ์บ้านเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  อยูเ่สมอ   
  2.3  วางแผนพฒันาตนเองและพฒันางาน 
  3.  แสดงออกทางร่างกาย  กิริยา  วาจา  อยา่งสง่างาม  เหมาะสมกบักาลเทศะ  ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  รักษาสภุาพและปรับปรุงบคุลิกภาพอยูเ่สมอ 
  3.2  มีความเชื"อมั"นในตนเอง        
  3.3  แตง่กายสะอาดเหมาะสมกบักาลเทศะและทนัสมยั 
  3.4  มีความกระตือรือร้น  ไวตอ่ความรู้สกึของสงัคม 
 จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ 
  ข้อ  2.  ครูยอ่มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  และเป็นสมาชิกที"ดีขององค์วิชาชีพครู 
  หลกัการ 
  ความรักและเชื"อมั"นในอาชีพของตนย่อมทําให้การทํางานได้อย่างมีความสุขและมุ่งมั"น       
อนัจะสง่ผลให้อาชีพนั �นเจริญรุ่งเรืองและมั"นคงดงันั �นครูย่อมรักและศรัทธาในอาชีพครูและเป็นสมาชิก
ที"ดีขององค์กรวิชาชีพครูด้วยความเตม็ใจ 
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  คําอธิบาย  
  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที"ดีขององค์กรวิชาชีพครู หมายถึง การ
แสดงออกด้วยความชื"นชมและเชื"อมั"นในอาชีพครูด้วยตระหนักว่าอาชีพนี �เป็นอาชีพที"มีเกียรต ิ           
มีความสําคัญและจําเป็นต่อสังคม ครูพึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั �งปกป้อง
เกียรตภิมูิของอาชีพครู  เข้าร่วมกิจกรรมและสนบัสนนุองค์กรวิชาชีพครู 
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  เชื"อมั"น  ชื"นชม  ภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพ  ว่ามีความสําคญัและจําเป็น    
ตอ่สงัคม  ตวัอยา่ง  เชน่ 
  1.1  ชื"นชมในเกียรตแิละรางวลัที"ได้รับและรักษาไว้อยา่งเสมอต้นเสมอปลาย 
  1.2  ยกยอ่งชื"นชมเพื"อนครูที"ประสบสําเร็จเกี"ยวกบัการสอน 
  1.3  เผยแพร่ผลสําเร็จของตนเองและเพื"อนครู 
  1.4  แสดงตนวา่เป็นครูอยา่งภาคภมูิ 
 2.  เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนบัสนนุหรือเข้าร่วม  หรือเป็นผู้ นําใน  กิจกรรมพฒันา
วิชาชีพครู  ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  ปฏิบตัติามเงื"อนไขข้อกําหนดขององค์กร 
  2.2  ร่วมกิจกรรมที"องค์กรจดัขึ �น 
  2.3  เป็นกรรมการหรือคณะทํางานองค์กร 
 3.  ปกป้องเกียรตภิมูิของครูและองค์กรวิชาชีพครู  ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  ผลงานของครูและองค์กรวิชาชีพ 
  3.2  เมื"อมีผู้ เข้าใจผิดเกี"ยวกบัวงการวิชาชีพครู  ก็ชี �แจงและทําความเข้าใจให้ถกูต้อง 
 จรรยาบรรณตอ่ผู้ รับบริการ 
 ข้อ  3  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจใน
การศกึษาเลา่เรียนแก่ศษิย์โดยเสมอหน้า 
 หลกัการ 
 การแสดงออกของบุคคลในทางที"ดี  เป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที"ดีงามและความเชื"อถือ        
ที"ถูกต้องของบุคคล  บุคคลที"มีความรักและเมตตาย่อมแสดงออก  ด้วยความปรารถนาในอันที"จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อบคุคลอื"น  มีความสุภาพ  ไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออกอย่างจริงใจ  ครูจึงต้องมี
ความรักและเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ  ซึ"งจะเป็นผลให้พฤติกรรมของครูที"แสดงออกต่อศิษย์  เป็นไป
ในทางสภุาพ  เอื �ออาทรสง่ผลดีตอ่ศษิย์ในทกุ ๆ ด้าน 
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 คําอธิบาย 
 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้กําลงัใจในการศกึษา
เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  หมายถึง  การตอบสนองตอ่การต้องการ  ความถนดั  ความสนใจของ
ศษิย์อยา่งจริงใจ  สอดคล้องกบัความเคารพ  การยอมรับ  การเห็นอกเห็นใจ  ตอ่สิทธิพื �นฐานของศิษย์
จนเป็นที"ไว้วางใจเชื"อถือและชื"นชมได้  รวมทั �งเป็นผลไปสูก่ารพฒันารอบด้านอยา่งเทา่เทียมกนั 
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  สร้างความรู้สึกเป็นมิตร  เป็นที"พึ"งพาและวางใจได้ของศิษย์แต่ละคนและทุกคน   
ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  ให้ความเป็นกนัเองกบัศษิย์ 
  1.2  รับฟังปัญหาของศษิย์และให้ความชว่ยเหลือศษิย์ 
  1.3  ร่วมทํากิจกรรมกบัศษิย์เป็นครั �งคราวตามความเหมาะสม 
  1.4  สนทนาไตร่ถามทกุข์สขุของศษิย์ 
  2.  ตอบสนองข้อเสนอและการกระทําของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความ
ต้องการและศกัยภาพของศษิย์แตล่ะคนและทกุคน  ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  สนใจคําถามและคําตอบของศษิย์ทกุคน 
  2.2  ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ  ความถนัด  และความ
สนใจ 
  2.3  ชว่ยแก้ไขข้อบกพร่องของศษิย์ 
  2.4  รับการนดัหมายของศษิย์เกี"ยวกบัการเรียนรู้ก่อนงานอื"น ๆ  
 3.  เสนอและแนะแนวทางการพฒันาของศิษย์แต่ละคน  และทุกคนตามความถนดั  ความ
สนใจ  และศกัยภาพของศษิย์  ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  มอบหมายงานตามความถนดั 
  3.2  จดักิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกตา่งของศิษย์  เพื"อให้แตล่ะคนประสบ
ความสําเร็จเป็นระยะอยูเ่สมอ 
  3.3  แนะแนวทางที"ถกูต้องให้แก่ศษิย์ 
  3.4  ปรึกษาหารือกบัครู  ผู้ปกครอง  เพื"อนนกัเรียน  เพื"อหาสาเหตแุละวิธีแก้ปัญหาของ
ศษิย์ 
 4.  แสดงผลงานที"ภมูิใจของศษิย์แตล่ะคนและทกุคน  ทั �งในและนอกสถานศกึษาตวัอยา่งเชน่ 
  4.1  ตรวจผลงานของศษิย์อยา่งสมํ"าเสมอ 
  4.2  แสดงผลงานของศษิย์ในห้องเรียน  (ห้องปฏิบตักิาร) 
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  4.3  ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศษิย์ที"ประสบผลสําเร็จ 
 ข้อ  4  ครูต้องอบรม  สั"งสอน  ฝึกฝน  สร้างเสริมความรู้  ทักษะ  และนิสัยที"ถูกต้องดีงาม
ให้แก่ศษิย์อยา่งเตม็ความสามารถด้วยความบริสทุธิใจ{  
 หลกัการ 
 ครูที"ดี  ต้องมีความมุง่มั"นในการพฒันาศิษย์ให้เจริญได้  อย่างเต็มศกัยภาพ  และถือว่าความ
รับผิดชอบของตนจะสมบรูณ์ต่อเมื"อศิษย์ได้แสดงออก  ซึ"งผลแห่งการพฒันานั �นแล้ว  ครูจึงต้องเรียนรู้
เกี"ยวกับศักยภาพของศิษย์แล่ละคนและทุกคน  เลือกกิจกรรมการเรียนที"หลากหลาย  เหมาะสม
สอดคล้องกบัการพฒันาตามศกัยภาพนั �น  ดําเนินการให้ศิษย์ได้ลงมือทํากิจกรรมการเรียนจนเกิดผล
อย่างชดัแจ้ง  และยงักระตุ้นยั"วยใุห้ศิษย์ทกุคนได้ทํากิจกรรมต่อเนื"อง  เพื"อความเจริญงอกงามอย่าง  
ไมมี่ที"สิ �นสดุ 
 คําอธิบาย 
 ครูต้องอบรม  สั"งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้  ทกัษะ  และนิสยัที"ถกูต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์
อยา่งเตม็ความสามารถด้วยความบริสทุธิใจ  หมายถึง  การดําเนินงานตั �งแตก่ารเลือกกําหนดกิจกรรม{

การเรียนที"มุ่งผลการพฒันาในตวัศิษย์อย่างแท้จริง  การจดัให้ศิษย์มีความรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของ
การเรียนรู้ตลอดจนการประเมินร่วมกบัศษิย์ในผลการเรียนและการเพิ"มพนูการเรียนรู้ภายหลงับทเรียน
ตา่ง  ๆ ด้วยความปรารถนาที"จะให้ศษิย์แตล่ะคนและทกุคนพฒันาได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 พฤตกิรรมสําคญั 
 1.  อบรม  สั"งสอน  ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื"อพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั"น  
และตั �งใจ  ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  สอนเตม็เวลา ไมเ่บียดบงัเวลาของศษิย์ไปหาผลประโยชน์สว่นตน 
  1.2  เอาใจใส ่ อบรม  สั"งสอนศษิย์จนเกิดทกัษะในการปฏิบตังิาน 
  1.3  อทุิศเวลาเพื"อพฒันาศษิย์ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  1.4  ไมล่ะทิ �งชั �นเรียนหรือขาดการสอน 
 2.  อบรมสั"งสอน  ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื"อพัฒนาศิษย์อย่างเต็ม
ศกัยภาพ  ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  เลือกใช้วิธีการที"หลากหลายในการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพของศษิย์ 
  2.2  ให้ความรู้โดยไมปิ่ดบงั 
  2.3  สอนเตม็ความสามารถ 
  2.4  เปิดโอกาสให้ศษิย์ได้ฝึกปฏิบตัอิยา่งเตม็ความสามารถ 
  2.5  สอนเตม็ความสามารถและด้วยความเตม็ใจ 



 36 

  2.6  กําหนดเป้าหมายที"ท้าทาย  พฒันาขึ �น 
  2.7  ลงมือจดั  และเลือกกิจกรรมที"นําสูผ่ลจริง ๆ  
  2.8  ประเมิน  ปรับปรุง  ให้ได้ผลจริง 
  2.9  ภมูิใจเมื"อศษิย์พฒันา 
 3.  อบรม  สั"งสอน  ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื"อพฒันาศิษย์ด้วยความบริสทุธิ{

ใจ  ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  สั"งสอนศษิย์โดยไมบ่ดิเบือนหรืออําพราง 
  3.2  อบรมสั"งสอนศษิย์โดยไมเ่ลือกที"รักมกัที"ชงั 
  3.3  มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความยตุธิรรม 
 ข้อ  5  ครูต้องประพฤต ิ ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งที"ดีแก่ศษิย์ทั �ง  ทางกาย  วาจา  ใจ 
 หลกัการ 
 การเรียนรู้ในด้านคา่นิยมและจริยธรรม  จําเป็นต้องมีตวัแบบที"ดี  เพื"อให้ผู้ เรียนยึดถือและไป
ปฏิบตัิตาม  ครูที"ดีจึงถ่ายทอดคา่นิยมและจริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตวัอย่างเสมอ  การแสดงตน
เป็นตวัอยา่งนี �ถือวา่ครูเป็นผู้ นําในการพฒันาศษิย์อยา่งแท้จริง 
 คําอธิบาย 
 การประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที"ดี  หมายถึง  การแสดงออกอย่างสมํ"าเสมอของครู     
ที"ศษิย์สามารถสงัเกตรับรู้ได้เอง  และเป็นการแสดงที"เป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสงูตาม
คา่นิยม  คณุธรรม  และวฒันธรรมอนัดีงาม 
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  ตระหนกัวา่พฤตกิรรมการแสดงออกของครูมีผลตอ่การพฒันาพฤติกรรมของศิษย์อยู่เสมอ  
ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  ระมดัระวงัในการกระทํา  และการพดูของตนอยูเ่สมอ 
  1.2  ไมโ่กรธง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉนุเฉียวตอ่หน้าศษิย์ 
  1.3  มองโลกในแง่ดี 
 2.  พดูจาสภุาพและสร้างสรรค์โดยคํานงึถึงผลที"จะเกิดขึ �นกบัศษิย์และสงัคม  ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  ไมพ่ดูคําหยาบหรือก้าวร้าว 
  2.2  ไมน่ินทาหรือพดูจาสอ่เสียด 
 3.  กระทําตนเป็นแบบอยา่งที"ดีสอดคล้องกบัคําสอนของตนและวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม  
ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  ปฏิบตัตินให้มีสขุภาพดี  และบคุลิกภาพที"ดีอยูเ่สมอ 
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  3.2  แตง่กายสะอาดสภุาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
  3.3  แสดงกิริยามารยาทสภุาพเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
  3.4  ตรงตอ่เวลา 
  3.5  แสดงออกซึ"งนิสยัที"ดีในการประหยดั  ซื"อสตัย์  อดทน  และสามคัคีมีวินยั 
  3.6  รักษาสาธารณะสมบตัแิละสิ"งแวดล้อม 
 ข้อ  6  ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์
และสงัคมของศษิย์ 
 หลกัการ 
 การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามยอ่มมีผลในทางบวกหรือลบ  ตอ่ความเจริญเติบโตของศิษย์  
เมื"อครูเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การพฒันาทกุ ๆ ด้านของศษิย์  จงึต้องพิจารณาเลือกแสดงแตเ่ฉพาะ
การแสดงออกที"มีผลทางบวก  พึงระงับและละเว้นการแสดงใด  ๆ ที"นําไปสู่การชะลอหรือขัดขวาง
ความก้าวหน้าของศษิย์ทกุ ๆ ด้าน 
 คําอธิบาย 
 การไมก่ระทําตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ความเจริญ  ทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสงัคม
ของศษิย์  หมายถึง  การตอบสนองตอ่ศิษย์ในการลงโทษ  หรือให้รางวลัหรือการกระทําอื"นใดที"นําไปสู่
การลดพฤตกิรรมที"ไมพ่งึปรารถนาหรือเพิ"มพฤตกิรรมที"พงึปรารถนา 
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  ละเว้นการกระทําให้ศิษย์เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และ
สงัคมของศษิย์   ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  ไมนํ่าปมด้อยของศษิย์มาล้อเลียน 
  1.2  ไมป่ระจานศษิย์ 
  1.3  ไมพ่ดูจาหรือกระทําการใด  ๆ ที"เป็นการซํ �าเตมิปัญหาหรือข้อบกพร่องของศษิย์ 
  1.4  ไมนํ่าความเครียดมาระบายตอ่ศษิย์  ไมว่า่ด้วยคําพดู  หรือสีหน้าทา่ทาง 
  1.5  ไมเ่ปรียบเทียบฐานะความเป็นอยูข่องศษิย์ 
  1.6  ไมล่งโทษศษิย์เกินกวา่เหต ุ
 2.  ละเว้นการกระทําที"เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและร่างกายของศษิย์  ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  ไมทํ่าร้ายร่างกายศษิย์ 
  2.2  ไมล่งโทษศษิย์เกินกวา่ระเบียบกําหนด 
  2.3  ไมจ่ดัหรือปลอ่ยปละละเลยให้สภาพแวดล้อมเป็นอนัตรายตอ่ศษิย์ 
  2.4  ไมใ่ช้ศษิย์เกินกวา่เหต ุ
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 3.  ละเว้นการกระทําที"สกัดกั �นพัฒนาการทางสติปัญญา  อารมณ์  จิตใจ  และสงัคมของ
ศษิย์  ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  ไมต่ดัสินคําตอบถกูผิดโดยยดึคําตอบของครู 
  3.2  ไมด่ดุา่ซํ �าเตมิศษิย์ที"เรียนช้า 
  3.3  ไมข่ดัขวางโอกาสให้ศษิย์ได้แสดงออกทางสร้างสรรค์ 
  3.4  ไมต่ั �งฉายาในทางลบให้ศษิย์ 
 ข้อ  7  ครูต้องไมแ่สวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจ้างจากศษิย์ในการปฏิบตัหิน้าที" 
 หลกัการ 
 การใช้ตําแหนง่หน้าที"ในวิชาชีพแสวงหาประโยชน์ตนโดยมิชอบ  ย่อมทําให้เกิดความลําเอียง
ในการปฏิบตัิหน้าที"  สร้างความไม่เสมอภาค  นําไปสู่ความเสื"อมศรัทธาในบคุคลและวิชาชีพ  ดงันั �น  
ครูจงึไมแ่สวงหาประโยชน์อนัมิควรได้จากศษิย์  หรือใช้ศษิย์ไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 คําอธิบาย 
 การไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์  ในการปฏิบตัิหน้าที"ปกติ  และไม่ใช้
ศิษย์กระทําการใด  ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  หมายถึง  การไม่กระทําการใด ๆ     
ที"จะได้มาซึ"งผลตอบแทนเกินสิทธิที"พงึมีพงึได้จากการปฏิบตัหิน้าที"ในความรับผิดชอบตามปกต ิ
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  ไมรั่บหรือแสวงหาอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อนัมิควรจากศษิย์  ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  ไมห่ารายได้จากการนําสินค้ามาขายให้ศษิย์ 
  1.2  ไมต่ดัสินผลงานหรือผลการเรียน  โดยมีสิ"งแลกเปลี"ยน 
  1.3  ไมบ่งัคบัหรือสร้างเงื"อนไขให้ศษิย์มาเรียนพิเศษ  เพื"อหารายได้ 
 2.  ไม่ใช้ศิษย์เป็นเครื"องมือหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือความรู้สกึของสงัคม  ดงัตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  ไมนํ่าผลงานของศษิย์ไปแสวงหากําไรสว่นตน 
  2.2  ไมใ่ช้แรงงานศษิย์เพื"อประโยชน์สว่นตน 
  2.3  ไมใ่ช้หรือจ้างวานศษิย์ไปทําสิ"งผิดกฎหมาย 
 จรรยาบรรณตอ่ผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 ข้อ  8  ครูพึงช่วยเหลือเกื �อกูลซึ"งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั"นในระบบคุณธรรม  
สร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ 
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 หลกัการ 
 สมาชิกการของสังคมใดพึงผนึกกําลังกัน  พัฒนาสงัคมนั �นและเกื �อกูลสังคมรอบข้างในวง
วิชาชีพครู  ผู้ประกอบอาชีพครูพึงร่วมและช่วยเหลือเกื �อกลูกนัด้วยความเต็มใจอนัจะยงัผลให้เกิดพลงั
และศกัยภาพในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาสงัคม 
 คําอธิบาย 
 การช่วยเหลือเกื �อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  หมายถึง  การให้ความร่วมมือแนะนํา
ปรึกษาช่วยเหลือแก่เพื"อนครู  ทั �งเรื"องส่วนตวั  ครอบครัว  และการงานตามโอกาสอย่างเหมาะสม 
รวมทั �งเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  โดยการให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื"อ
พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  ให้ความร่วมมือแนะนํา  แก่เพื"อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม  ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  ให้คําปรึกษาการจดัทําผลงานทางวิชาการ 
  1.2  ให้คําแนะนําการผลิตสื"อการเรียนการสอน 
 2.  ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์  สิ"งของแก่เพื"อนครูตามโอกาส  และความเหมาะสม  
ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  ร่วมงานกศุล 
  2.2  ชว่ยทรัพย์เมื"อครูเดือดร้อน 
  2.3  จดัตั �งกองทนุเพื"อชว่ยเหลือซึ"งกนัและกนั 
 3.  เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชนรวมทั �งให้คําปรึกษาแนะนําทางปฏิบตัติน ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  ปฏิบตังิาน  เพื"อพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน   
  3.2  แนะแนวทางป้องกนั  และกําจดัมลพิษ 
 จรรยาบรรณตอ่สงัคม 
 ข้อ  9  ครูพึงประพฤติ  ปฏิบัติตน  เป็นผู้ นําในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย 
 หลกัการ 
 หน้าที"สําคญัประการหนึ"งของการศึกษา  คือ  การพฒันาคนให้มีภูมิปัญญาและรู้จกัเลือก
วิธีการดําเนินชีวิตที"ดีงาม  ในฐานะที"ครู  เป็นบคุลากรที"สําคญัทางการศกึษา  ครูจึงควรเป็นผู้ นําในการ
อนรัุกษ์และพฒันาภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
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 คําอธิบาย 
 การเป็นผู้ นําในการอนุรักษ์  และพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย  หมายถึง  การริเริ"ม
ดําเนินกิจกรรม  สนบัสนนุส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยโดยรวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์  
เลือกสรร  ปฏิบตัิตน  และเผยแพร่ศิลปะ  ประเพณี  ดนตรี  กีฬา  การละเล่น  อาหารเครื"องแต่งกาย 
ฯลฯ  เพื"อใช้ในการเรียนการสอนการดํารงชีวิตตนและสงัคม 
 พฤตกิรรมที"สําคญั 
 1.  รวบรวมข้อมูลและเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ"น  และวัฒนธรรมที"เหมาะสมมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ตวัอยา่งเชน่ 
  1.1  เชิญบคุคลในท้องถิ"นมาเป็นวิทยากร 
  1.2  นําภมูิปัญญาท้องถิ"นมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
  1.3  นําศษิย์ไปศกึษาในแหลง่วิทยาการชมุชน 
 2.  เป็นผู้ นําในการวางแผนและดําเนินการ  เพื"ออนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ"นและ
วฒันธรรม  ตวัอยา่งเชน่ 
  2.1  ฝึกการละเลน่ท้องถิ"นให้กบัศษิย์ 
  2.2  จดัตั �งชมรม  สนใจศลิปวฒันธรรมท้องถิ"น 
  2.3  จดัทําพิพิธภณัฑ์ในสถานศกึษา 
 3.  สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่  และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่าง
สมํ"าเสมอ  ตวัอยา่งเชน่ 
  3.1  รณรงค์การใช้สินค้าพื �นเมือง 
  3.2  เผยแพร่การแสดงศลิปะพื �นบ้าน 
  3.3  ร่วมงานประเพณีของท้องถิ"น 
 4.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมท้องถิ"น  เพื"อนําผลมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ตวัอยา่งเชน่ 
  4.1  ศกึษาวิเคราะห์เกี"ยวกบัการละเลน่พื �นบ้าน  นิทานพื �นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  ตํานาน  
และความเชื"อถือ 
 สรุปจากการศกึษาแนวคดิของสํานกังานครุุสภาผู้ วิจยัได้ศกึษาจรรยาบรรณตอ่ตนเอง  พบว่า  
การพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูนั �น  ครูต้องดําเนินการปรับปรุงการเสริมสร้างความรู้  
ความสามารถและทักษะในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสัยทัศน์  และด้านบุคลิกภาพ  เพื"อช่วยให้การ
ปฏิบตัิงานที"ตนได้รับมอบหมาย  มีประสิทธิภาพและเป็นการเปลี"ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้
พร้อมที"จะทนัตอ่กระแสการเปลี"ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 ดังนั �นผู้ วิจัยได้นําแนวคิดด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และด้าน
วิสยัทศัน์  มาเป็นกรอบความคดิในการวิจยั 
 3.3  การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครู 
 ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดจรรยาบรรณครูหรือมาตรฐานการปฏิบติตนของสํานกังานเลขาธิการครุุ
สภา  พ.ศ. 2546  ในด้านจรรยาบรรณตอ่ตนเองซึ"งกล่าวไว้ว่าครูย่อมพฒันาตนเองทั �งในด้านวิชาชีพ  
ด้านบคุลิกภาพ  และด้านวิสยัทศัน์  มาเป็นแนวทางการศกึษาการพฒันาตนเอง  มีรายละเอียดตอ่ไปนี � 
  ด้านวิชาชีพ 
    ครูควรต้องมีการพัฒนาวิชาชีพและต้องแสดงนิสัยแห่งการพัฒนาผู้ เรียนเป็นประจํา        
ดงัที"  โกวิท  ประวาลพฤกษ์  และกมล  ภู่ประเสริฐ (2532: 51-56) กลา่วไว้  ในเรื"องกระบวนการพฒันา
วา่  ยทุธศาสตร์ที"สําคญัในการพฒันาวิชาชีพครูหรือวิชาชีพอื"นใดก็คือการคิด ค้นหา  และการใช้วิธีการ
ทํางานแบบใหม่ๆให้ได้ผลงานดีขึ �นกว่าเดิมเสมอ  ไม่ว่าการทํางานนั �นจะอยู่ในเรื"องใดก็ตาม  ย่อมมี
แนวทางใหม่ๆที"จะทําให้ได้ผลดีกว่ากันเสมอ  และได้กล่าวถึงการทํางานของครูว่า  การสอนแบบใด  
เนื �อหาแบบใด  เวลาใด  ตอ่เดก็กลุม่ใด  ที"มีผลไมเ่ป็นที"นา่พอใจ  คณุภาพนกัเรียน  ยงัไม่ถึงเกณฑ์จะมี
วิธีการใดบ้างที"ยังไม่ถึงเกณฑ์  จะมีวิธีใดบ้างที"จะทําให้นักเรียนชํานาญมากขึ �น  สมบูรณ์ดียิ"งขึ �น   
วิธีการเหลา่นี �เมื"อนํามาใช้จริง  ปฏิบตัจิริงจะได้ผลตามที"คาดหมายไว้หรือไม่ ครูถือว่าเป็นวิชาชีพชั �นสงู
ที"ต้องฝึกฝนเรียนรู้โดยอาศยัหลกัการทฤษฎีหลายๆอย่างผสมผสานกันจนสามารถนําไปปฏิบตัิการ
เรียนการสอนได้อย่างกลมกลืน  ครูที"พฒันาวิชาชีพของตน  คือครูที"พฒันาคณุภาพของนกัเรียนให้สูง
ขึ �นอยูเ่สมอ  ด้วยการคดิค้นวิธีการที"ดีกวา่เดมิมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนในหน้าที"รับผิดชอบของ
ตน  โดยไม่ต้องรอคําสั"งจากใคร  แต่เกิดจากการตดัสินใจ  ค้นหา  ปฏิบตัิจริง  ประเมินและปรับปรุง
ด้วยตนเองจนเห็นผลงาน ที"ดีขึ �นกว่าเดิม  กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพครู  จึงสอดคล้องกับ
กระบวนการสอนของครูซึ"งกรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2539:   14-15) กล่าวว่ายทุธศาสตร์
สําคญัในการปฏิบตัิงานของครู  ก็คือ ค้นหาข้อบกพร่องของนกัเรียน      หาวิธีการใหม่ๆในการพฒันา
และใช้วิธีการนั �นจนเกิดผลดีและกลา่วถึงแนวทางการพฒันาการสอนของครูไว้ดงันี � 

1. มีความเชื"อวา่ครูทกุคนเรียนรู้ได้  ถ้าครูจดัประสบการณ์อยา่งเหมาะสม 
2. วิเคราะห์จดุที"จะพฒันาของนกัเรียน  โดยการเปรียบเทียบความสามารถที"ควรจะเป็น 

และความสามารถที"เป็นอยู ่ เพื"อกําหนดความสามารถที"จะพฒันาของเดก็ทั �งชั �นและรายบคุคล 
3. แสวงหาคดัเลือกวิธีการพฒันาที"สอดคล้องกบัความสามารถที"จะพฒันา 
4. ลงมือปฏิบตักิารสอนด้วยวิธีการที"หลากหลาย  ให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัจิริงมากกวา่ 

การฟังและการอา่นเพียงอยา่งเดียว 
5. ตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียนเป็นระยะเพื"อหาทางปรับปรุงความก้าวหน้า 
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6. นําผลงานของนกัเรียนไปเสนอในที"ประชมุตา่งๆอยา่งภาคภมูิใจ 
ครูเป็นกลจกัรสําคญัในการเปลี"ยนแปลงการศกึษา  การเปลี"ยนแปลงดงักลา่วจะต้องมีขึ �นใน 

โรงเรียน  ในห้องเรียนทกุระดบัชั �นและทุกประเภท  และในระบบการศึกษาทั �งระบบหากจะเร่งการ
เปลี"ยนแปลงดงักล่าวให้ได้ผลอย่างจริงจงัการพฒันาตนเองเป็นปัจจยัสําคญัยิ"ง  โดยเฉพาะอย่างยิ"ง
การพฒันาวิชาชีพครูต้องให้ความสําคญักบัการพฒันาวิชาชีพของตนโดยไม่ต้องรอหน่วยงานต้นสงักดั
ส่งเข้าอบรม  ประชุมสมัมนา  เนื"องด้วยวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพระดบัสูงแขนงหนึ"งในสังคม  เพราะมี
หน้าที"ให้บริการประชาชน  มีลักษณะที"ไม่ซํ �าซ้อนกบัว ิชาชีพอื "น และมีจรรยาบรรณของตนเอง    
นอกจากครูจะต้องเป็นผู้ ที" มีความรู้ความสามารถแล้ว  จะต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื"อเป็น
แบบอยา่งที"ดีแก่เยาวชนได้ 
 ในการพฒันาตนเองของครูในด้านการพฒันาวิชาชีพ  ต้องมีทกัษะในด้านการจดัการศกึษาที"
สําคญัในหลาย ๆ เรื"อง  โดยเฉพาะทกัษะในการสอนและปฏิบตัิงานของครูโดยทั"วไป  ดงัเช่นที"  อําไพ  
สุจริต  (2533: 30) ได้กล่าวถึงคณุลักษณะของครูที"พึงปรารถนาว่า นอกจากว่าครูจะต้องเป็นผู้ ที"มี
ความรู้ดี  มีคุณธรรมนิยม  หรือเจตคติที"ดีในวิชาชีพแล้ว  ครูควรจะถึงพร้อมด้วยคุณสมบตัิที"สําคญั
และจําเป็นอีกอย่างหนึ"งได้แก่  การมีทกัษะในการสอนและการปฏิบตัิงานครู  ซึ"งจําแนกเป็นทกัษะที"
สําคัญและจําเป็นหลายประการ  เช่น อธิบายเก่ง  สอนสนุก  ความสามารถในการใช้สื"อ  นักจัด
กิจกรรม  สามารถสร้างบรรยากาศที"น่าเรียนเร้าความสนใจของผู้ เรียน  ตลอดจนมีความสามารถใน
การชี �แนะแนวทางในการจัดการศึกษาจนนําไปสู่การดําเนินชีวิตที"ถูกต้อง  โดยใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที"ทนัสมยั  เช่นเดียวกันกับไพรัช  อรรถกามานนท์  (2545: 1) กล่าวถึงการพฒันาตนเอง  
ของครู  โดยเฉพาะในด้านการจดัการเรียนการสอนไว้ว่า “การจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ  จะต้อง
จดัโดยเน้นกระบวนการ  และต้องมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที"เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั” 
การจัดการศึกษาในลักษณะนี �เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้อที" 22 (ด้านปัจจัย) ซึ"งเป็นมติของ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ในการอนุมัติมาตรฐานการศึกษาเพื"อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับ
การศึกษาขั �นพื �นฐาน 27 มาตรฐาน  จากการกําหนดมาตรฐานดงักล่าว  ครูจึงจําเป็นต้องเร่งพฒันา
ทักษะในด้านการจัดการศึกษา  เพื"อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐาน       
โดยมีรายละเอียดที"ครูควรต้องปฏิบตัเิพื"อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการศกึษาข้อที" 22 ดงันี � 
  1.  มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการวิเคราะห์เป้าหมาย  สาระของหลกัสูตรและ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  ที"จะเน้นให้ครูจดัการศึกษา  โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั �ง
ทางด้านความรู้  ความคดิ  ความสามารถ  ความดีงาม   และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
  2.  ความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูร  ตวัหลกัสตูรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวหรือ
แปลนของบ้าน  จึงเป็นภาพรวมของสิ"งที"เรามุ่งหวังหรือจุดหมายปลายทาง  ดังนั �นการที"ครูจะจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้และเนื �อหาวิชาใดๆ  เพื"อให้ผู้ เรียนบรรลจุดุมุ่งหมายหรือจดุประสงค์ตามที"หลกัสตูร
ระบุไว้  ครูผู้ สอนจะต้องอาศยัหลักสูตรเพื"อช่วยในการสอน  โดยการศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ  แล้ว
นําไปแปลงเป็นภาคปฏิบตัหิรือการเรียนการสอนเพื"อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที"คาดหวงั 
  3.  ความสามารถในการจดัทําแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้  การสร้างแผนการสอน
หรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นทกัษะทางวิชาชีพครูอย่างหนึ"ง  ที"ครูทุกคนควรจะพฒันา  
โดยการสร้างหรือออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์และเนื �อหาของแตล่ะ
บทเรียน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบตา่งๆ  (How  to  learn) ที"แตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะเนื �อหา
และจดุประสงค์  โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  ครูเป็นผู้จดัเตรียมกิจกรรม  นกัเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิและ
พยายามเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 4.  ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนที"เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  เป็นทกัษะ
ที"สําคญัประการหนึ"งของวิชาชีพครูในปัจจุบนัเนื"องจากสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ"งครูจะต้องจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เ รียนได้ค้นคว้า  ทดลองฝึกปฏิบัติ  ฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์        
อย่างเป็นระบบ  ให้ผู้ เรียนค้นหาคําตอบและแก้ปัญหาด้วยตวัเอง  ตลอดจนจดักิจกรรมเพื"อปลูกฝัง
คณุธรรม  จริยธรรม  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบในการทํางาน  ฝึกให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสประเมิน
ตนเองและปรับปรุงตนเอง  สร้างจิตสํานกึของการเป็นพลเมืองที"ดีของสงัคม 
 5.  ความสามารถในการวดัผล  และการประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ"งเป็นส่วนหนึ"งที"
มีความสําคญัต่อการจัดการศึกษา  เพื"อประเมินคุณภาพของผู้ เรียน  และประเมินการสอนของครู        
ในปัจจุบันจะเน้นการประเมินโดยใช้ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
ได้แก่การพิจารณา  พฒันาการ ของผู้ เรียน  ความประพฤติ  การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วม
กิจกรรม  การทดสอบและการประเมินพฒันาการการเรียนรู้จากแฟ้มพฒันางาน (Portfolio)  
 6.  ความสามารถในการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  การวัดผล
ประเมินผลจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าขาดการนําผลที"ประเมินมาพิจารณาว่าประสบความสําเร็จหรือมี
คณุภาพมากน้อยเพียงไร  ต้องมีการปรับปรุงกระบวบการใด  ผู้ เรียนผ่านจดุประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่ 
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาแผนการสอน  การพิจารณาการสอนซ่อมเสริมเพื"อให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ"งความจําเป็นที"จะต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยัน
คณุภาพหรือการผา่นเกณฑ์การศกึษาของผู้ เรียนมาใช้พฒันาคภุาพที"นา่เชื"อถือได้ 
 ทกัษะทางวิชาชีพที"ได้กล่าวมา  จะพบว่าล้วนแต่เป็นทกัษะสําคญัและจําเป็นที"ครูจะต้องมี
และพฒันาทกัษะเหล่านั �นให้สามารถนําไปใช้ในการจดัการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ"งสามารถ
สรุปทกัษะทางวิชาชีพ  ที"ควรมีการพฒันาได้ดงันี � 
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  1.  ความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูร 
  2.  ความสามารถในการจดัทําแผนการสอนและพฒันาสื"อ 
  3.  ความสามารถในการจดักระบวนการเรียน  การสอนที"เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
  4.  ความสามารถในการวดัผลประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้ 

สอดคล้องกบั  อญัชลี  สิรินทร์วราวงศ์  (2537: 17-18) ได้อธิบายวา่ การพฒันาศกัยภาพ 
ทางวิชาชีพครูจะประสบความสําเร็จเพียงใดนั �น  ย่อมขึ �นอยู่กับองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ  
ประการแรกได้แก่  ความกระตือรือร้นของครูที"ใฝ่ใจศกึษาหาความรู้ในวิทยาการทั �งหลาย  อนัเกี"ยวพนั          
กับวิชาชีพของตนเพื"อเสริมสร้างภูมิปัญญาและวิทยาการใหม่ๆ ประการที" 2  ได้แก่การส่งเสริม
สนับสนุนของรัฐ  หน่วยงานที"เกี"ยวข้องและผู้บริหารโรงเรียน  ให้ครูได้รับการศึกษาอบรมเพิ"มพูน
ความรู้ในวิทยาการด้านตา่งๆ  แนวทางซึ"งครูควรประพฤติปฏิบตัิเพื"อพฒันาศกัยภาพในอาชีพของตน  
ซึ"งสอดคล้องกับการพฒันาวิชาชีพครู  ของสํานกังานเลขาธิการครุุสภา  กล่าวว่าครูควรจะต้องศึกษา
วิธีการและพฤตกิรรมสําคญั  คือ 

1. ใส่ใจศึกษาค้นคว้า  ริ เ ริ" มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที" เ กี" ยวกับวิชาชีพอยู่ เสมอ  
ตวัอย่างเช่น  หาความรู้จากเอกสารตํารา  และสื"อต่างๆอยู่เสมอ  จดัทําและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื"อ
ตา่งๆตามโอกาส  เข้าร่วมอบรมสมัมนา  หรือฟังการบรรยาย  หรืออภิปรายทางวิชาการ ฯลฯ 

2. มีความรอบรู้  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  สามารถนํามาวิเคราะห์  กําหนดเป้าหมาย
แนวทางพฒันาตนเองและวิชาชีพ  ทนัตอ่การเปลี"ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  การ
อาชีพและเทคโนโลยี  ตวัอย่างเช่น  นําเทคโนโลยีที"เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน  ติดตาม
ขา่วสาร ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองอยูเ่สมอ  วางแผนพฒันาตนเองและพฒันางาน 

3.  แสดงออกทางร่างกาย  กริยา  วาจา  อย่างสง่างาม  เหมาะสมกับกาลเทศะ  
ตวัอย่างเช่น  รักษาสุขภาพ  และปรับปรุงบุคลิกภาพอยู่เสมอ  มีความเชื"อมั"นในตนเอง  แต่งกาย
สะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ  และทันสมัย  มีความกระตือรือร้นไวต่อความรู้สึกของสังคม  
(สํานกังานเลขาธิการครุุสภา.  2544:  70-71)   
 กล่าวโดยสรุปในเรื" องการพัฒนาตนเองวิชาชีพ  หมายถึง  การฝึกฝนตนให้มีความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการตา่ง ๆ ที"เกี"ยวข้องกบัหน้าที"ของครู  ศกึษาหาความรู้จากเอกสาร  การเข้าร่วม
ประชมุสมัมนา  เข้ารับการอบรมฟังการบรรยาย  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีการพฒันาในเรื"อง
ของทกัษะวิธีการสอนที"สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนบรรลุวตัถปุระสงค์ของ
การเรียนรู้  ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูร  แผนการสอนและนวตักรรม  มีการวิจยัในชั �นเรียน                    
มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  และการนําผลการประเมินมาใช้ โดย
คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 
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 ด้านวิสัยทัศน์ 
วิสยัทศัน์ของครูและผู้บริหารโรงเรียน    วิสยัทศัน์เป็นคําที"มาจากภาษาองักฤษ วา่ “vision”    

มีผู้ กล่าวถึงและให้ความสนใจกันมากในปัจจุบันมีผู้ ให้ คําแปลความหมายมากมาย  ในหมู ่             
นักการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์  และศาสตร์แขนงอื"นๆ             
ให้คําแปลว่า  วิสยัทศัน์  คือการมีหูตากว้างไกล  การมองการไกล  การสร้างภาพอนาคต  ทศัน์ภาพ  
จินตภาพ  ทศันวิสยั  มโนทศัน์  วิจารณ์ทศัน์  และวิสยัทศัน์  เป็นต้น   สําหรับการศกึษาครั �งนี �จะใช้   
คําวา่  วิสยัทศัน์   

ได้มีนกัวิชาการหลายท่านทั �งในประเทศและตา่งประเทศ  ที"ให้คําจํากัดความของวิสยัทศัน์
แตกตา่งกนัออกไป  ดงัเชน่   

เบนนิส  และนานาส (เสริมศกัด ิวิศาลาภรณ์{ . 2538: 2; อ้างอิงจากBennis; & Nanus.1985) 
อธิบายวา่  วิสยัทศัน์  คือภาพลกัษณ์ทางสมอง (Mental  image)  ของความเป็นไปได้ และสภาพของอ
นาตนที"พึงปรารถนา  ภาพลักษณ์ทางสมองนี �อาจคลุมเครือเหมือนความฝันหรืออาจแจ่มแจ้ง
เหมือนกบัข้อความในวตัถปุระสงค์ 
 บลูมเบอร์ก  และ  กรีนฟีลด์  (Blumberg; & Greenfield. 1986: 227-228)  กล่าวไว้ว่า  
วิสยัทศัน์หมายถึง  ความสามารถที"มองเห็นความแตกต่างของสิ"งที"เป็นอยู่ในขณะนี �กบัสิ"งที"แตกต่าง
กนัในอนาคตที"ต้องการ  และกระทํากิจกรรมเพื"อให้เกิดการเปลี"ยนแปลงจากสภาพที"เป็นอยู่ในปัจจบุนั
ไปสูส่ภาพที"ต้องการในอนาคตได้ 
 เซอร์จิโอวานนี (เสริมศกัดิ  วิสาลาภรณ์{ .2538: 2 ; อ้างอิงจาก  Sergiovanni.1987)  ได้
อธิบายว่า  วิสยัทศัน์คือภาพในใจ  (Mindscape)  ซึ"งเป็นเครื"องชี �นําการปฏิบตัิและการตดัสินใจ  ของ
บคุคล Mindscape นี � เราไม่สามารถเห็นด้วยตา ไม่เหมือนกับภาพภูมิประเทศ (Landscape) ซึ"งเรา
สามารถมองเห็นด้วยตา 
 เสริมศกัดิ  วิศาลาภรณ์ { (2538: 7)  ให้ความหมายว่า  วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์การ          
ในอนาคตเป็นภาพที"มีความเฉพาะเจาะจง (Unique) ได้พฒันาแล้ว (Improved) และสามารถบรรล ุ
ถึงได้ (Attainable) ผู้ นําจะต้องมองไปข้างหน้า มีทิศทางที"ชดัเจน เป็นทิศทางที"จะให้องค์การไปทางนั �น
และบรรลสุภาพการณ์ที"ปรารถนาได้ 
 รุ่ง  แก้วแดง  (2539: 129)  กล่าวไว้ว่า  วิสยัทศัน์หมายถึง  ภาพในอนาคตขององค์การที"
ผู้ นําและสมาชิกในองค์กรร่วมกนัวาดฝันหรือจินตนาการขึ �น  โดยมีพื �นฐานอยู่บนความจริงในปัจจบุนั  
เชื"อมโยงวัตถุประสงค์  ภารกิจ  ค่านิยม  และความเชื"อมั"นเข้าด้วยกัน  พร้อมทั �งพรรณนาให้เห็น
ทิศทางขององค์การอยา่งชดัเจน  มีพลงัท้าทาย  ทะเยอทะยานมีความเป็นไปได้ 
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 สมศกัด ิ ดลประสิทธิ  { { (2540: 13)  ให้ทรรศนะวา่  วิสยัทศัน์  หมายถึง  การกําหนดจดุหมาย
ปลายทางที"ต้องการอนาคต  และมุง่ไปสูจ่ดุหมายปลายทางนั �น 
 ทศพร  ประเสริฐสุข  (2541: 6)  ให้ความหมายว่า  วิสัยทัศน์  เป็นภาพในอนาคตที"เรา
อยากจะให้เกิดขึ �นจริงๆในอนาคตข้างหน้า  เป็นระบบที"มีหลักฐานความเป็นจริงในปัจจุบันแล้ว
คาดการณ์อนาคตอย่างมีความมุ่งมั"น  ทําให้คนในองค์การได้ร่วมกันสํารวจโอกาสที"จะเติบโตและ
มุง่มั"นให้ ภาพนั �นเกิดขึ �นจริงให้จงได้  ก่อให้เกิดการเปลี"ยนแปลงในองค์การในทิศทางที"กว้างกวา่เดมิ 
 ประชมุ  โพธิกลุ  (2542:  22)  ได้กล่าวไว้ว่า  วิสยัทศัน์หมายถึง  ภาพของอนาคตที"องค์การ
ต้องการที"จะให้เป็น  ซึ"งโดยปกติแล้วจะแสดงออกมาในข้อความ  วิสยัทศัน์ที"เป็นการสะท้อนค่านิยม  
เป้าหมาย  ความมุง่มั"นขององค์การร่วมกนั 
 พฒันิจ  โกญจนาท  (2542:  3)  ได้ให้ความหมายของวิสยัทศัน์ ว่าหมายถึง การชี �ทิศทางใน
อนาคตที"ควรจะมาจากปัญญา  มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกบัเป้าหมายของหน่วยงานนั �น ๆ ทั �งนี �
ภาพในอนาคตดงักล่าวจะสะท้อนความจริง  น่าเชื"อถือ  และดึงดดูใจให้มีการเปลี"ยนแปลงเพื"อไปสู่
เป้าหมายและนําไปสูส่ิ"งดีกวา่ 
 จากแนวคิดตา่ง  ๆ ที"กล่าวไปทั �งหมดนั �นสรุปได้ว่า  วิสยัทศัน์  หมายถึง  ความสามารถคาด
ภาพลกัษณ์ขององค์การในอนาคตที"แตกต่างจากสภาพปัจจุบนั  ซึ"งได้พฒันาอย่างเป็นระบบมีความ
เฉพาะเจาะจงเชื"อมโยงอดีดสู่อนาคต  โดยภาพนั �นมีความชดัเจนและเป็นไปได้  มีเป้าหมายที"เดน่ชดั  
สามารถวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบตัใิห้บรรลเุป้าหมายขององค์การที"พงึปรารถนาในอนาคต 
 ในเรื"องลกัษณะที"ดีของวิสยัทศัน์  นานาส  (วีระวฒัน์  ปันนิตามยั. 2538: 23 ; อ้างอิงจาก 
Nanus.1992)  กลา่ววา่วิสยัทศัน์ที"ดีควรประกอบด้วย 

1. มีความเหมาะสมกบัวฒันธรรม  คา่นิยม  ประวตัขิององค์การ 
2. เป็นอดุมคตทีิ"บง่ชี �ถึงมาตรฐานของความเป็นเลิศที"ต้องการ  ชว่ยทําให้เป้าหมายและ 

ทิศทางของการปฏิบตัหิน้าที"ชดัเจนยิ"งขึ �น 
3. นา่เชื"อถือ 
4. โน้มน้าวจิตปฏิบตั ิ
5. แสดงออกมาอยา่งชดัแจ้ง  ง่ายตอ่การทําความเข้าใจ 
6. มีคณุลกัษณะมุง่ทะเยอทะยาน  มุง่สูค่วามสําเร็จ 
7. บง่บอกถึงความสามารถ  ความต้องการที"มีลกัษณะเฉพาะตวัขององค์การ 

  วีระวฒัน์  ปันนิตามยั  (2538:  21-24)  กลา่ววา่  วิสยัทศัน์ที"ดีต้องมีลกัษณะลกึ  กว้างไกล  
และสงู  ซึ"งแสดงถึงความไมผ่ิวเผิน  ไม่ใช่ลกัษณะการสร้างภาพที"เน้นเชิงปริมาณโดยขาดความพร้อม  
ขาดทรัพยากรรองรับ  ขาดการผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิอย่างกว้างขวาง  แม้วิสยัทศัน์จะมองแคบได้
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แตก็่ใช่มองที"จดุใดจดุหนึ"ง  เป็นการมองสร้างภาพที"มีมมุมองที"สงัเคราะห์สร้างเป็นภาพรวมพิจารณา
จดุเดน่  จดุด้อย  โอกาส  สภาพปัญหาและปัจจยัคกุคามในระยะสั �นและระยะยาว  นอกจากนั �นแล้ว
วิสยัทศัน์ที"ดีควรมีลกัษณะอื"น ๆ ดงันี � 
 1.  การบรรลถึุงได้ (Attainable  or  achievable) มวลความคิดที"กําหนดเป็นวิสยัทศัน์
นั �นต้องปฏิบตัไิด้  เป็นความแตกตา่งที"สมเหตสุมผลภายใต้กรอบที"แนน่อน 
 2.  เห็นได้ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral) ฐานของความคิดที" กําหนดวิสัยทัศน์  คือ  
ความสามารถของสมองที"เรียกว่า  กระบวนกรรม (Paradigm) ชดุของความเชื"อที"มองโลก  ปฏิบตัิต่อ
โลก  รู้สึกต่อโลก  วิสัยทัศน์ที"ประสิทธิภาพจะไม่หยุดเพียงแค่ความคิดสร้างภาพฉายไปในอนาคต     
ซึ"งยงัถือเป็นวิสยัทศัน์ส่วนบคุคล  แตจ่ะเป็นวิสยัทศัน์ร่วม  สร้างความคิด  ความเชื"อ  คา่นิยมพื �นฐาน
ร่วมกนั  ชว่ยกนัผลกัดนั  แสดงออกเป็นพฤตกิรรม  ให้เห็นผล 
 3.  น่าท้าทาย (Challenging) การกําหนดวิสัยทัศน์จะกระตุ้นความอยากรู้  อยากเห็น
ของผู้ ที"เกี"ยวข้อง  ท้าทายตอ่ความสามารถของผู้ปฏิบตั ิ
 4.  พงึปรารถนา (Desirable) วิสยัทศัน์มกัแสดงออกเป็นข้อเรียกร้องที"พึงประสงค์โน้มนํา
ให้เกิดการเปลี"ยนแปลง 
 5.  เน้นการปฏิบตัิการล่วงหน้า (Proactive) ลกัษณะของวิสยัทศัน์ที"ดีจะไม่ย้อนรอยอดีต  
วิสยัทศัน์เป็นลกัษณะการรู้สกึไวตอ่สภาพแวดล้อมอยูเ่สมอ  รู้เทา่ทนัแล้วมีการปฏิบตัิการล่วงหน้าผ่าน
ผู้ ที"มีหน้าที"เกี"ยวข้อง  ใช้มาตรการป้องกนัมากกวา่แก้ไขและปราบปราม 
 6.  มีความ(Strategic)  ที"มุ่งสู่อนาคต  ซึ"งการวางแผนกลยุทธ์จะไม่มีความหมายใด ๆ 
หากปราศจากวิสยัทศัน์ที"เป็นกลยทุธ์ 
 7.  คุ้มค่า (Worthwhile) คณุคา่และประโยชน์ของวิสยัทศัน์ที"ดีจะบงัเกิดให้เห็นเมื"อเวลา
ผา่นไประยะเวลาหนึ"ง 
 ล็อคและคณะ  (ยรรยง  อรรถีโภค. 2545:68  อ้างอิงจาก Locke and others.1991: 53-54) 
ได้เสนอแนวคดิการสร้างวิสยัทศัน์จากวิธีการดงัตอ่ไปนี � 
 1.  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล  หมายถึง  การสนทนาพูดคุยและฟังความคิดเห็นจาก
บคุคลตา่งๆทั �งในและนอกองค์การ 
  2.  โดยกระบวนการจดักระทําข้อมลู  หมายถึง  การวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูที"มีอยู่เพื"อ
กําหนดวิสัยทัศน์ซึ"งต้องอาศยัความรู้ความสามารถในเรื"องต่อไปนี � คือ การมีสายตายาวไกล ความ
เข้าใจในประเพณีและวฒันธรรมขององค์การ  ความเข้าใจถึงผลกระทบต่างๆที"เกิดจากแนวโน้มของ
โลกในอนาคต  ความสามารถในการเห็นภาพรวมขององค์กร   ความสามารถในการคาดคะเน  แรง
ตอ่ต้านอนัอาจเกิดขึ �น  การมีความพร้อมในการปรับเปลี"ยนความคิดเห็นของตนได้ตลอดเวลาโดยการ
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ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ของตนเองออกมาเป็นถ้อยคําได้อย่างชัดเจน  มีพลังในการกระตุ้นให้สมาชิกทุก
คนทํางานเพื"อเป้าหมายขององค์การ 
   3.  โดยการประเมินผลเป็นระยะยาว  หมายถึงการทดสอบว่า  วิสยัทัศน์นั �นมีความ
สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถของสมาชิกในองค์กรหรือไม ่
  สรุปได้ว่าการการพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์  หมายถึง  การแก้ไข  ปรับปรุงตนเอง ให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์  วางแผนกําหนดแนวทางหรือวิธีการ  ในการปฏิบตัิให้บรรลเุป้าหมายที"
พึงปรารถนาในอนาคตได้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื"อการ
วางแผนทั �งระยะสั �นและระยะยาว  มีความกระตือรือร้นในการรับรู้และเปลี"ยนแปลงไปสู่สิ"งใหม่ๆ  
สามารถนําเทคโนโลยีที"เหมาะสมมาใช้  ร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ยอมรับในความคิดเห็น  
ความรู้ความสามารถของผู้ อื"น  เปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 
  ด้านบุคลิกภาพ 
 บคุลิกภาพมีความสําคญัทั �งทางร่างกายและจิตใจ  รวมทั �งด้านอาชีพการงานของบคุคลใน
ทกุสาขาอาชีพ   คนที"มีบคุลิกดียอ่มได้รับการยอมรับ  ชื"นชม  แก่ผู้ ที"พบเห็นหรือติดตอ่หรือสมาคมด้วย 
อาชีพครูเป็นอาชีพที"ต้องพบปะเกี"ยวข้องสมัพนัธ์กบับุคคลทั"วไปอยู่ตลอดเวลา  ครูที"มีหน้าตายิ �มแย้ม
แจ่มใส  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทนัสมยั  กริยาว่องไว  กระฉับกระเฉง  มารยาทเรียบร้อย  อ่อนโยน 
กระตือรือร้นอยู่เสมอ  พูดจาด้วยนํ �าเสียงสภุาพนา่ฟัง  พฤตกิรรมและการวางตวัที"แสดงให้เห็น         
ถึงความคิดที"ดีงาม ย่อมเป็นที"ประทับใจเลื"อมใสศรัทธาแก่เพื"อนครู  ลูกศิษย์  ผู้ปกครอง  ผู้บริหาร        
จะสง่ผลให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ที"ดี  นํามาซึ"งความสําเร็จในหน้าที"การงาน (ธีรศกัด ิ อคัรบวร { 2542:  83) 
 นกัจิตวิทยาและนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของบคุลิกภาพดงันี � 
 อลัพอร์ต  (ธีรศกัดิ  อคัรบวร{ .  2542:  83; อ้างอิงจาก Allport. 1967)  ให้ความหมาย
บุคลิกภาพเป็นระบบการเคลื"อนไหวของอินทรีย์ที"อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซึ"งจะเป็นตัวกําหนด
คณุลกัษณะประจําตวัของบคุคลนั �นทั �งหมด 
 เคทเทล  (ธีรศกัดิ  อคัรบวร{ .  2542:  83 ; อ้างอิงจาก Cattel. 1973)  กล่าวว่าบคุลิกภาพคือ   
สิ"งที"จะช่วยให้เราทํานายได้ว่าบุคคลจะทําอะไรในสถานการณ์ที"กําหนดให้  บุคลิกภาพเป็นเรื"องของ
พฤตกิรรมทั �งหมดของบคุคลที"เปิดเผยและซอ่นเร้นอยูภ่ายใน 
 ยนต์  ชุมจิต (2535: 42) ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพคือ คณุลกัษณะทุกสิ"งทุกอย่างทั �ง
ภายในและภายนอก  ซึ"งรวมอยู่ในตวับุคคลใดบุคคลหนึ"งทําให้บุคคลนั �นแตกตา่งไปจากบุคคลอื"น ๆ 
คณุลกัษณภาพนอก  เช่น  รูปร่างหน้าตา  การพูด  กิริยาท่าทางรวมถึงการแตง่กาย  ส่วนบคุลิกภาพ
ภายใน  เช่น  ค่านิยม  ความสนใจ  ความคิดริเริ"มสร้างสรรค์  ความมั"นใจในตนเอง  และอารมณ์ขนั  
เป็นต้น 
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  ธีรศกัดิ  { อคัรบวร  (2542:  93) กล่าวว่า การพฒันาบคุลิกภาพ คือ  สิ"งที"แสดงถึงเอกลกัษณ์
หรือพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล  ซึ"งแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งจากบคุคลอื"น ๆ ว่าบคุคลนั �นแตกตา่ง
จากสมาชิกในกลุ่มอย่างไรนอกจากนั �นในทศันะของนกัจิตวิทยา  บุคลิกภาพ  คือ  คณุสมบตัิส่วนตวั
ของบคุคลซึ"งเป็นผลรวมของประสบการณ์ที"สะสมมา  และแสดงออกในลกัษณะของความรู้สึกนึกคิด
และพฤตกิรรมตา่ง ๆ ทั �งสงัเกตได้และสงัเกตไมไ่ด้   
  สถิต  วงศ์สวรรค์  (2544: 219-221) กล่าวว่า  บุคลิกภาพของครูที"ดีควรมีบุคลิกภาพที"
สามารถเป็นตวัอย่างที"ดีแก่เด็ก  ครูเป็นกําลงัสําคญัที"จะช่วยอบรมบ่มนิสยั  ให้ความรู้และฝึกทกัษะ
ตา่งๆให้แก่เดก็เพื"อให้มีความรู้ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าครู
ดีก็หวังได้ว่า  กุลบุตร  กุลธิดาที"ครูนั �นสอนก็จะเป็นคนดี  และมีผู้ พยายามกําหนดไว้ว่าครูที"ดีมี
คณุภาพสูงต้องมีความรู้ดี  มีความสามารถสูง  มีคณุลกัษณะและจิตใจสูง  เสียสละ  ปรารถนาดีต่อ
เด็ก  อบรมแนะแนวให้การศึกษาตามปรัชญาของประเทศชาติดังจะนําเอาทัศนะเกี"ยวกับ
บคุลิกลกัษณะของครูที"ดี  แล้วยงัได้กลา่วถึงบคุลิกลกัษณะของครูวา่ต้องมีคณุสมบตัดิงันี � 

1. มีความสมบรูณ์ทั �งร่างกายและจิตใจ  มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง  มีสขุภาพจิตสมบรูณ์  
สามารถปรับตวัได้ดี  การมีสุขภาพดี  จะส่งผลให้เป็นผู้ มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบานไม่เป็นที"น่าเวทนา   
แก่เดก็ 

2. แตง่กายดี  สะอาด  ประณีต  เรียบร้อย  สวยงาม  ไมเ่ชย  ล้าสมยัเกินไป  เหมาะแก่ 
กาลเทศะ  จะชว่ยให้มีบคุลิกภาพดีเป็นที"นา่นิยมยิ"งขึ �น 

3. กระฉบักระเฉง  คลอ่งแคลว่วอ่งไว  ไมเ่ฉื"อยชา  เป็นคนกระตือรือร้น  ทํางานด้วย       
ความเตม็ใจ 

4. มีกิริยาวาจาและมารยาทเรียบร้อย  สภุาพ  ออ่นโยน  มีมารยาทงาม  การเคลื"อนไหว 
อยูใ่นลกัษณะที"เป็นธรรมชาต ิ

5. ประพฤตติวัดีมีศีลธรรม  เป็นที"นา่เคารพนบัถือ  เป็นตวัอยา่งที"ดีของศษิย์  อยูใ่น  
กรอบประเพณีอันดีงาม  สร้างสมให้เกิดมีคุณธรรม  ศีลธรรมขึ �นในตนให้มากที"สุด  รู้จักเสียสละ  
สามารถอบรมแนะแนวและปกครองเดก็ให้ดํารงตนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. พดูจาสภุาพ  ชดัเจน  ชดัถ้อยชดัคํา  มีนํ �าเสียงกงัวานแจม่ใส  ใช้ภาษาสภุาพ                
ไมห่ยาบคาย  ออกเสียงควบกลํ �าถกูต้อง  มีเสียงดงัมากพอ 

7. มีความรู้ความสามารถในวิชาที"ตนสอน  สอนดี  ขยนัหมั"นเพียร  พยายามขวนขวาย 
หาความรู้อยูเ่สมอมีความรู้ทนัตอ่เหตกุารณ์เสมอ  และมีประสบการณ์มากพอ 

8. มีความเชื"อมั"นในตนเองสงู  กล้าแสดงความคดิเห็น  รับฟังความคดิเห็นของผู้ อื"น   
กล้ารับผิดชอบในสิ"งที"ตนทํา  ตดัสินใจอยา่งเดด็ขาดแนว่แน ่ เมื"อออกคําสั"งแล้วต้องจําได้ 
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9. เป็นคนมีเหตผุล  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที" 
10 . มีความยตุธิรรม  ปฏิบตัติอ่นกัเรียนด้วยความเที"ยงธรรม  ครูต้องไมอ่คตลํิาเอียง   

ไมเ่ลือกที"รักมกัที"ชงั  จะทําให้เสียการปกครองชั �นเรียน  รักและหวงัดีตอ่ศษิย์ทกุคนเทา่เทียมกนั 
11 . มีอารมณ์ขนับ้างพอสมควร  จะชว่ยให้บรรยากาศของการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา   

ไมต่งึเครียดจนเกินไป  ปกตมีิอารมณ์แจม่ใสเบกิบาน 
12 . เป็นผู้ เสียสละ  มีใจคอกว้างขวาง  ยอมเสียสละเวลา  กําลงักาย  สตปัิญญา   

ทรัพย์สิน เงินทองเพื"อนกัเรียนบ้าง 
13 . มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี  สามารถเข้าสงัคมกบัคนทกุระดบัมีหน้าตายิ �มแย้มแจม่ใส  มี 

ความเป็นกนัเองได้ดี  มีสมัพนัธภาพอนัดีกบับคุคลอื"นๆ 
14 . มีเมตตาธรรม  คอยให้ความชว่ยเหลือ  โอบอุ้มคุ้มครองศษิย์  ของตนตลอดไป  ไม ่

มุง่ร้ายตอ่ศษิย์มีแตก่ารให้อภยั  มีความเห็นอกเห็นใจนกัเรียน 
15 . มีความสามารถทางสตปัิญญาดี มีความสนใจในอาชีพครูอยา่งแท้จริง  ตดิตาม 

ความเคลื"อนไหวในวงการศกึษาและอาชีพครู  มีอดุมคตใินการทํางาน 
16 . มีความสนใจในอาชีพครูอยา่งแท้จริง  ตดิตามความเคลื"อนไหวในวงการศกึษาและ   

อาชีพครูมีอดุมคตใินการทํางาน 
 การพัฒนาบุคลิกภาพของครู 
  ธีรศกัดิ  อคัรบวร  { (2542: 93)  กล่าวว่า  การพฒันาบุคลิกภาพ  หมายถึง  การวิเคราะห์
บคุลิกภาพของคนแตล่ะคนวา่เหมาะสมเพียงใดแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขส่วนที"ยงัขาดหรือบกพร่อง
ให้เหมาะสม  หรือเป็นไปในลกัษณะที"ตนปรารถนา 
 การพฒันาบคุลิกภาพของครู  หมายถึง  การแก้ไขและฝึกฝนบคุลิกภาพทั �งทางด้านร่างกาย  
บคุลิกภาพทางด้านอารมณ์  บคุลิกภาพทางด้านสงัคม  และบคุลิกภาพทางด้านสติปัญญา ของครูให้
เหมาะสมในการประกอบอาชีพครูในลักษณะเดียวกันกับประไพ  ลิทธิเลิศ (2542: 92) กล่าวว่า              
การพฒันาบคุลิกภาพ  หมายถึง  การปรับปรุงแก้ไข และฝึกฝนพฤตกิรรม ทั �งภายนอก และภายในของ
บคุคลให้เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบอาชีพครู   การมีบคุลิกภาพที"ดีย่อมเป็นที"ชื"นชอบ  เลื"อมใสศรัทธา
แก่ศิษย์  เพื"อครู  ผู้ปกครอง  และบุคคลอื"นที"ติดต่อประสานเกี"ยวข้องสัมพันธ์กัน  ดงันั �นการพัฒนา
บคุลิกภาพจงึเป็นเรื"องสําคญัและจําเป็นต้องได้รับการพฒันาให้มีลกัษณะตามที"สงัคมต้องการ 
 การพฒันาบุคลิกภาพครู  หมายถึง  การปรับปรุงแก้ไขบุคลิกภาพในส่วนที"ขาดหายไปหรือ
บกพร่อง  การเสริมสร้างหรือฝึกฝนบคุลิกภาพที"พึงประสงค์จําเป็นต้องกระทําอย่างต่อเนื"อง  ทั �งทาง
ร่างกาย  ทางด้านอารมณ์  ทางด้านสงัคม  และทางด้านสติปัญญา  โดยอาศยัขบวนการหรือวิธีการ
พฒันาบคุลิกภาพ 
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 วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ   
  บคุลิกภาพของของผู้ประกอบอาชีพครู  ควรทําความเข้าใจแนวทางการพฒันาบคุลิกภาพของ

ตนเองให้เหมาะสมทั �งร่างกายและจิตใจควบคูก่นัไป  ประไพ  สิทธิเลิศ (2542: 92)  ได้อธิบายไว้ดงันี � 
1. วิเคราะห์ตนเอง  (Self  analysis)  สํารวจตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 

1.1  ด้านร่างกาย  ได้แก่  การนั"ง  ยืน เดนิ พดู  การแตง่กาย  และการรับประทาน 
อาหาร 

1.2  ด้านอารมณ์  ได้แก่  ความมั"นคงทางอารมณ์  อารมณ์เย็น  อารมณ์ดี  อารมณ์ 
ขนั 

1.3  ด้านสงัคม  ได้แก่  มารยาทที"ดี  ความจริงใจ  ความรับผิดชอบ  ความสื"อสตัย์ 
1.4  ด้านสตปัิญญา  ได้แก่  การแสวงหาความรู้  การเลือกกิจกรรม  และการแก้ไข 

ปัญหาต่างๆ  หรือให้ผู้ ใกล้ชิด ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา  และยอมรับที"จะปรับปรุง ด้วย
ความเตม็ใจ  หากตรวจสอบพบข้อบกพร่องให้เก็บข้อมลูไว้  และพฒันาปรับปรุงตนเองตอ่ไป 
               2.   การปรับปรุงตนเอง  (Self  improvement)  เป็นขั �นตอนที"ผ่านการวิเคราะห์แล้วและ
ได้ทราบข้อมูลที"เป็นที"บกพร่องบางอย่างอาจจะเกิดจากนิสยั  บางอย่างอาจเกิดจากการเรียนรู้ที"ผิด  
ดงันั �นการจะปรับปรุงตนเองต้องวิเคราะห์ข้อบกพร่องแล้วนํามาปรับปรุงเปลี"ยนแปลง 
               3.  การฝึกตนเอง  (Seif  disciplines)  หลงัจากการปรับปรุงตนเองแล้ว  ต้องพยายามฝึก
ให้เป็นนิสยั 
               4.  การประเมินตนเอง  (Self  evaluation)  การประเมินผลทางบคุลิกภาพควรให้ผู้ อื"น
ประเมินจะทําให้มั"นใจมากขึ �น 

 สรุปวา่การพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ  หมายถึง  การปรับปรุง  เปลี"ยนแปลงตนเองให้เป็น
แบบอย่างที"ดีแก่ผู้ เรียน  วางตวัได้เหมาะสมกบักาลเทศะ แตง่กายเรียบร้อยและให้เหมาะสมกบัความ
นิยมของสังคมไทย   มีสัมมาคารวะ  มีมนุษยสัมพันธ์ที"ดี  มีความจริงใจ วาจาสุภาพ  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีความซื"อสัตย์สุจริต  มีความเชื"อมั"นในตนเอง  มีความฉลาดทางอารมณ์  
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี     

 3.4  การวัดจรรยาบรรณครู 
 จากการที"ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัไม่พบว่ามีทฤษฎีการวดัจรรยาบรรณโดยตรง 

แต่จะพบว่าจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ"งของจริยธรรม  โดยมีผู้ ที"กล่าวเกี"ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณไว้ดงันี � 
 พระราชวรมุณี  (2541)  กล่าวว่า  จรรยาบรรณเป็นส่วนย่อยของจริยธรรม  จริยธรรม คือ 
หลกัแห่งการปฏิบตัิที"ดีงาม  โดยมีคณุธรรมซึ"งหมายถึงสิ"งที"ดีในจิตใจเป็นสิ"งควบคมุจริยธรรม  ดงันั �น
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จริยธรรมและคณุธรรมจึงต้องไปด้วยกนั  จรรยาบรรณก็คือจริยธรรมสําหรับวิชาชีพ  ซึ"งคนในวิชาชีพ
นั �น ๆ จะต้องทํา  แตวิ่ชาชีพอื"นไมต้่องทํา 
 ปวีณ  ณ  นคร  (2527)  ได้สรุปที"มาของจรรยาบรรณไว้ว่า  ความประพฤติที"มีการควบคุม   
จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความดีงาม  ความสงบสขุและความเจริญในตวัคน  ดงันั �น   
ในกิจการและในสงัคมจงึต้องมีการควบคมุความประพฤต ิ โดยกําหนดกฏเกณฑ์สําหรับยึดถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ  ในภาษาวิชาการเรียกว่า  “ปทัสถาน”  หรือบรรทัดฐาน  หรือศัพท์ในทางปรัชญา
เรียกวา่  จริยธรรม  ซึ"งในภาคปฏิบตัมีิหลายรูปแบบ  เชน่ 
 1.  รูปแบบทางศาสนา  ถ้าเป็นคําสั"งสอนหรือคติธรรมเพื"อยึดถือปฏิบตัิ  เรียกว่า  ศีลธรรม  
ถ้าเป็นลกัษณะเชิงพฤตกิรรมซึ"งมีอยูใ่นตวัคนแสดงออกจากตวัคน  เรียกวา่  คณุธรรม 
 2.  รูปแบบในวงการวิชาชีพ  ถ้าเป็นข้อกําหนดกฏเกณฑ์อนัเป็นปทสัถาน  สําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพนั �น ๆ ยดึถือวา่ปฏิบตัเิรียกวา่  “จรรยาบรรณ”  ถ้าเป็นลกัษณะเชิงพฤติกรรมที"มีอยู่ในผู้ประกอบ
วิชาชีพเป็นการแสดงออกมาจากตวัคนเรียกวา่  “จรรยาบรรณ”   
 3.  รูปแบบในวงงานหรือในหมู่คน  ถ้าเป็นข้อกําหนดกฏเกณฑ์อนัเป็นปทสัถานสําหรับคนใน
วงงานหรือหมูเ่หลา่นั �นยึดถือปฏิบตัิเรียกว่า  วินยั  และที"เป็นลกัษณะเชิงพฤติกรรมที"แสดงออกมาของ
คนในวงงานหรือในหมูเ่หลา่นั �น  ก็เรียกวา่  วินยั  เชน่กนั 
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จรรยาบรรณจงึเป็นรูปหนึ"งของจริยธรรมอธิบายได้ดงัภาพประกอบ  2 
 
 
 
 
 
 
ปทสัถาน 
 
 
 
 
 
 
ปกาศติ 
 
 
 
พฤตกิรรม 
 
 
 
จดุมุง่หมาย 
 
 
ผล 
 
ภาพประกอบ 2  แผนผงัของสิ"งที"ควรปฏิบตัิควรปฏิบตัใินเรื"องศีลธรรม  จรรยาบรรณ  และวินยั 
 
       ที"มา:  ปวีณ  ณ  นคร , 2527 

พฤตกิรรม  +  สติ 
ควาประพฤติ + ปทสัถาน 

จริยธรรม 

ในทางศาสนา ในทางศาสนา ในทางศาสนา 

ศีลธรรม จรรยาบรรณ วินัย 

ควร ต้อง ต้อง 

คณุธรรม จรรยา วินยั 

เพื"อคน เพื"อคน+งาน เพื"องาน 

ดี ศกัดศิรี และประสิทธิภาพ{  ประสิทธิผล 
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 สรุป  ที"มาของจรรยาบรรณ  ก็คือ  รูปแบบหนึ"งของจริยธรรมในวงการวิชาชีพเป็นข้อกําหนด
กฏเกณฑ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพยดึปฏิบตั ิ มีปกาศติบงัคบั  “พงึ”  คือ  พงึทําอยา่งงั �น  พึงทําอย่างนี �ไม่ใช่
เป็นการบงัคบัโดยเด็ดขาด  แต่ผลสมัฤทธิหรื{ อเป้าหมายของจรรยาบรรณและศกัดิศรีของผู้ประกอบ{

วิชาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื"อคนและเพื"องาน  ดังนั �นในแต่ละวิชาชีพจึงได้กําหนดจรรยาบรรณมา
กําหนดบทบาทหน้าที"  และพฤตกิรรมของสมาชิกในวงการวิชาชีพ  ตวัอยา่งเชน่  จรรยาบรรณครู 
 จากรายละเอียดข้างต้นผู้ วิจัยจึงนําหลักการวัดจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา       
มีนกัวิชาการได้เสนอการวดัจริยธรรมดงัจะได้กลา่วตอ่ไปนี � 
 การวัดจริยธรรม 
 ลักษณะจริยธรรมแต่ละลักษณะจะมีธรรมชาติและคุณสมบัติที"ค่อนข้างแตกต่างกัน           
จงึเป็นไปได้ยากที"จะใช้เครื"องมือหรือเทคนิคเดียวกนัในการวดัหลาย ๆ ลกัษณะก่อนจะเลือกหรือสร้าง
เครื"องมือเพื"อวดัลกัษณะใดจงึควรใช้ความพิจารณาอยา่งรอบคอบเสียก่อน  อย่างไรก็ตามในกรณีทั"ว ๆ 
ไปอาจเลือกใช้เครื"องมือวดัจริยธรรมให้เหมาะสมกบัลกัษณะที"ต้องการวดัได้ดงันี � (โกศล  มีคณุ. 2533:  
94-98) 
 1.  ลกัษณะด้านความรู้ความคิด  เป็นการเน้นวดัความสามารถทางสมองหรือกระบวนการ
แก้ปัญหาของมนษุย์  ซึ"งแบง่ออกได้เป็น  6  ขั �น  เรียงลําดบัจากขั �นตํ"าสดุไปขั �นสงูสดุได้  คือ 
  1.1  ความรู้ความจํา 
  1.2  ความเข้าใจ 
  1.3  การนําไปใช้ 
  1.4  การวิเคราะห์ 
  1.5  การสงัเคราะห์ 
  1.6  การประเมินคา่ 
 หลักของการวัดความสามารถทางสมอง  คือ  นําสิ"งเร้าที"เป็นปัญหา  สถานการณ์หรือ  
คําถามไปกระตุ้นให้บุคคลได้ใช้สมองในการระลึกการคิดเพื"อการตอบสนองงานเหล่านั �นเครื"องมือที"
นิยมใช้เพื"อวัดคุณลักษณะประเภทนี �  คือ  ข้อสอบหรือแบบทดสอบ  นอกจากนั �นที"พอใช้ก็คือการ
ซกัถาม หรือการให้ทํางานแก้ปัญหา 
 2.  ลกัษณะทางการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม  ลกัษณะนี �ก็ยงัถือว่าเป็นความสามารถทางด้าน
สมองจึงควรวัดได้ด้วยข้อสอบ  การสัมภาษณ์หรือให้ทํางานแก้ปัญหา  แต่เนื"องจากเหตุผลเชิง
จริยธรรมมีโครงสร้างทางทฤษฎีที"แยกออกไปต่างหาก  ดังนั �นวิธีการซักถามและการตอบจึงอาจ
แตกต่างไปจากข้อสอบที"ใช้วดัลกัษณะด้านความรู้ความคิดที"กล่าวมาในข้อ  1  นอกจากนั �นลกัษณะ
คําตอบของคําถามแบบนี �ก็ไม่มีลกัษณะถกู-ผิดเหมือนข้อสอบวดัความรู้ความคิด  คําตอบทกุคําตอบ



 55 

จะได้รับการยอมรับและถูกตีค่าออกมาเป็นระดับหรือคะแนน  ซึ"งแสดงถึงระดับขั �นทางจริยธรรม     
ของผู้ตอบตามหลกัทฤษฎีของการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม  การวดัคณุธรรมนี �ใช้ข้อสอบเป็นสถานการณ์
ซึ"งสามารถทําให้ผู้ สอบวัดความสามารถพิจารณาตัดสินได้จากคําตอบหรือเหตุผลของผู้ ถูกวัดว่า        
มีลกัษณะทางจริยธรรมด้านนี �เป็นอยา่งไร 
 3.  ลกัษณะทางด้านความรู้สึก  อนัหมายถึงความสนใจ  เจตคติ  ค่านิยม  การวดัทางด้าน
ความรู้สึกไม่สามารถวดัได้ด้วยแบบทดสอบเพราะแบบทดสอบจะให้คําตอบที"ว่าถูกหรือผิดและผู้ถูก
ทดสอบพยายามทําให้ถูก  ในสถานการณ์การสอบนั �นก็จะต้องพยายามจูงใจให้ผู้ ถูกทดสอบได้ใช้
ความสามารถของเขาอย่างเต็มที"  แตใ่นการวดัด้านความรู้สึกนั �นไม่มีคําตอบประเภทถกูหรือผิด  สิ"งที"
ผู้ทดสอบต้องการทราบก็คือ  ความรู้สึกหรือสภาพจิตใจอนัแท้จริงของผู้ตอบขณะนั �น  ปัญหาของการ
วดัทางด้านนี �ก็คือเป็นการยากที"จะทราบวา่  สิ"งที"เขาตอบนั �นเป็นความเชื"อ  ความคิดเห็น  เจตคติ  หรือ
ความรู้สึกอนัแท้จริงหรือไม่  ดงันั �นประเด็นสําคญัก็คือผู้ สอบวัดจะต้องพยายามหาวิธีการที"จะทําให้
ผู้ตอบเปิดเผยความรู้สกึอนัแท้จริงของเขาอยา่งตรงไปตรงมา 
 เครื"องมือที"ใช้สําหรับวัดลักษณะทางด้านความรู้สึกนี �อาจแยกได้เป็น  2  ประเภท  คือ  
ประเภทที"ผู้วดัเป็นผู้ประเมิน  เช่น  จากการสงัเกตพฤติกรรม  และประเภทที"ผู้ถกูวดัรายงานความรู้สึก
ของตนเอง  ซึ"งได้แก่  การให้ตอบแบบสํารวจ  แบบสอบถาม  การสมัภาษณ์  และการทํา(ตอบ) สเกล
วดัเจตคต ิ เป็นต้น 
 4.  ลักษณะทางด้านพฤติกรรม  การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นการวัดสิ"งที"บุคคล
แสดงออกภายนอก  ซึ"งผู้สอบวดัอาจสงัเกตเห็นได้  เช่น  ความรับผิดชอบ  ความร่วมมือ  ความสนใจ  
ความมีวินยั  ความซื"อสตัย์ 
 วิธีการสังเกตน่าจะดีที"สุดสําหรับการวัดพฤติกรรมทางจริยธรรม  แต่ข้อจํากัดของวิธีการ
ดงักล่าวอยู่ตรงที"ผู้ สังเกตมักไม่ค่อยมีโอกาสที"จะได้เห็นพฤติกรรมที"แท้จริงตามธรรมชาติของผู้ ถูก
สงัเกต  เพราะบุคคลมกัจะระมดัระวงัพฤติกรรมของตนเองเมื"ออยู่ต่อหน้าผู้ อื"น  อีกประการหนึ"งก็คือ  
พฤติกรรมทางจริยธรรมนั �นจะแสดงออกก็ตอ่เมื"อมีเหตกุารณ์ที"เป็นปัญหาทางจริยธรรมเกิดขึ �นเท่านั �น
และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิใช่จะเกิดขึ �นตลอดเวลา  หรือตามที"ต้องการให้เกิด  จึงเป็นการยากที"ผู้สงัเกต
จะเฝ้ารออยู่ที"สําคญัอีกประเด็นหนึ"งก็คือ  พฤติกรรมที"แสดงออกเพียงครั �งสองครั �งไม่อาจนํามาสรุปได้
วา่เป็นพฤตกิรรมประจําตวับคุคล  เพราะมนัอาจเป็นพฤตกิรรมที"เป็นลกัษณะอนัแท้จริงของเขาไมไ่ด้ 
 จากที"กล่าวมาทั �งหมดอาจสรุปเครื" องมือหรือเทคนิควัดจริยธรรมกับคุณลักษณะทาง
จริยธรรมได้  ดงัตาราง  1 
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ตาราง  1  เทคนิคหรือเครื"องมือที"ใช้วดัจริยธรรมลกัษณะตา่ง ๆ  
 

ลกัษณะทางจริยธรรม เทคนิคหรือเครื"องมือวดั 
1.  ลกัษณะด้านความรู้ความคดิ 1.  ข้อสอบ  หรือแบบทดสอบ 

2.  การซกั-ถาม  หรือสมัภาษณ์ 
3.  สถานการณ์หรืองานแก้ปัญหา 

2.  ลกัษณะด้านการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม 1.  แบบทดสอบที"เป็นสถานการณ์ 
2.  การสมัภาษณ์โดยใช้สถานการณ์ 
3.  ให้ทํางานแก้ปัญหาที"เป็นสถานการณ์ 

3.  ลกัษณะด้านความรู้สึก 1.  การสงัเกตพฤติกรรม 
2.  แบบสํารวจ 
3.  แบบสอบถาม 
4.  การสมัภาษณ์ 
5.  สเกลวดัเจตคติ 

4.  ลกัษณะด้านพฤตกิรรม 1.  การสงัเกต 
2.  ใช้สถานการณ์ยั"วย ุ
3.  ตรวจสอบผลงาน 
4.  รายงานพฤตกิรรมตนเองแบบสํารวจ 

 
 ตาราง  1  แสดงให้เห็นว่า  จริยธรรมในแตล่กัษณะสามารถวดัได้หลายวิธีและบางลกัษณะ  
ก็อาจใช้วิธีเดียวกันหรือคล้ายกับลักษณะอื"นได้  ในแต่ละลักษณะไม่อาจกล่าวได้ว่าวิธีใดดีที"สุด       
การจะเลือกใช้เครื"องมือชนิดใด  ยอ่มขึ �นอยู่กบัสถานการณ์ความพร้อมและความเหมาะสมในขณะนั �น  
ซึ"งในการศึกษาครั �งนี �ผู้ วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวัดด้วยแบบสอบถาม  โดยสร้างเป็นสเกล  5  สเกล  
เนื"องจากเป็นวิธีการวัดที"มีความคล่องตัว  ขจัดความลําเอียงในการสัมภาษณ์และการให้คะแนน    
ขจดัความยุง่ยาก  ซบัซ้อนในการสอบ 
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4.  การรับร้ในความสามารถของตนเองู  
 4.1  ความหมายของการรับร้ในความสามารถของตนเองู  
 แบนดูรา  (Bandura. 1977: 391)  ให้นิยามของการรับรู้ในความสามารถของตนเองว่า        
เป็นการรับรู้ในความสามารถของตนที"มีต่อพฤติกรรมการแสดงออก  ซึ"งความสามารถของตนนี �
สามารถใช้ทํานายพฤตกิรรมของบคุคลได้ 
 ซงั (Shunk.1981: 89)  สรุปความหมายของการรับรู้ในความสามารถของตนเองว่าเป็นการ
ตดัสินความในการแสดงพฤติกรรมตนเอง  ว่าจะกระทําได้ดีเพียงใดและการรับรู้ในความสามารถนี �     
มีผลต่อการเลือกการกระทํา  ความพยายาม  และความอดทนต่อความยากลําบากเพื"อให้การกระทํา
นั �นประสบผลสําเร็จ 
 ฐิติพฒัน์  สงบกาย  (2533: 17) ได้สรุปความหมายของการรับรู้ในความสามารถของตนเอง
ว่าคือการตดัสินเกี"ยวกับความสามารถของตนว่าสามารถกระทําพฤติกรรมบางอย่าง  ในสภาพที"
เฉพาะเจาะจงได้หรือไมด้่วยทกัษะที"ตนมีอยู ่
 จิตติมา  จูมทอง  (2537: 12)  ได้สรุปความหมายของการรับในความสามารถของตนเอง
เกี"ยวกับการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างว่าตนเองมีความสามารถที"จะนําทกัษะตา่งๆ ที"มีอยู่
มาใช้ได้หรือไม่ในระดบัใด  ซึ"งจะเกี"ยวกบัทกัษะที"ตนเองเคยมีอยู่และทกัษะที"ได้รับการฝึกฝนเพิ"มเติม
เพื"อใช้ในการตดัสินวา่ตนสามารถกระทําอะไรได้ด้วยทกัษะที"ตนมีอยู ่
 จากความหมายของการรับรู้ในความสามารถของตนเองได้ว่า  การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง  หมายถึง  เป็นการตดัสินความสามารถในการแสดงพฤติกรรมตนเอง ว่าจะกระทําได้ดีเพียงใด
และการรับรู้ในความสามารถนี �มีผลตอ่การเลือก  การกระทํา ความพยายาม และความอดทนตอ่ความ
ยากลําบากเพื"อให้การกระทํานั �นประสบผลสําเร็จ  วดัได้จากแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง   
 4.2  ทฤษฎีการรับร้ในู ความสามารถของตนเอง 
 การรับรู้ในความสามารถของตนเองมาจากทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social cognitive 
theory)  ของอลัเบร์ิต  แบนดรูา  (Bandura. 1977:  391)  ดงักลา่วไว้ในภาพประกอบ  3 
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P 
 
 

E                       B 
 

      B  :  พฤตกิรรม  (Behavior) 
      P  :  องค์ประกอบของบคุคล  (Personal  factor) 
      E  :  องค์ประกอบของสิ"งแวดล้อม  (Environment  factors) 
 

ภาพประกอบ  3  แสดงการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งองค์ประกอบ  3  ประการ 
 
 จากภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า  พฤติกรรม  องค์ประกอบของสิ"งแวดล้อมนั �นต่างเป็น
ตวักําหนดที"มีอิทธิพลเชิงเหตผุลซึ"งกนัและกนั  แบนดรู่า  (Bandura. 1977: 191 - 215)  ได้เสนอว่า
บคุคลจะกระทําพฤตกิรรมใดหรือไมน่ั �นขึ �นอยูก่บั  2  ปัจจยั  คือ 
  1.  ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง  (Efficacy  expectation)  แบนดรู่า 
(Bandura)  ได้ให้ความหมายความคาดหวังในความสามารถของตนเองว่า  เป็นการประมาณ
ความสามารถของบุคคลว่า  ตนสามารถทําพฤติกรรมต่าง ๆ ที"กําหนดไว้ได้  เพื"อนําไปสู่ผลลัพธ์ที"
เกิดขึ �น  เป็นความคาดหวังที"เกิดขึ �นก่อนกระทําสําหรับความสามารถของตนเองในระยะต่อมา       
แบนดรู่า  (Bandura. 1977b)  ได้เปลี"ยนมาใช้คําว่าการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  (Perceived  
self  expectation)  แทนความหมายเดิม  โดยในครั �งนี �ได้ให้คําจํากัดความว่า  เป็นการที"บุคคล
ตดัสินใจเกี"ยวกับความสามารถของตนเอง  ที"จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายที"กําหนดไว้ 
  2.  ความคาดหวงัในผลที"จะเกิดขึ �น  (Outcome  expectation)  หมายถึง  การรับรู้ที"
บคุคลประมาณคา่ถึงพฤติกรรมเฉพาะอย่างที"ปฏิบตัิ  จะนําไปสู่ผลตามที"คาดหวงัไว้เป็นการคาดหวงั
ผลที"จะเกิดขึ �นสืบเนื"องจากพฤตกิรรมที"ได้ทํา  เพื"อให้เข้าใจได้ชดัเจนขึ �น  แบนดรู่า (Bandura)  ได้เสนอ
ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้ในความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลที"จะ
เกิดขึ �น  ดงัภาพประกอบ  4 
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    บคุคล                                            พฤตกิรรม                               ผลที"เกิดขึ �น 

     (Person)                                          (Behavior)                              (Outcome) 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  4  แสดงความสมัพนัธ์ที"แตกตา่งกนัระหว่างความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง 
        และความคาดหวงัในผลที"จะเกิดขึ �น  แบนดรูา  (Bandura. 1977a: 193)   
 
 สามารถทํางานได้ในระดบัใด  ในขณะที"ความคาดหวงัเกี"ยวกับผลที"จะเกิดขึ �นนั �นเป็นการ
ตดัสินวา่ผลกรรมใดจะเกิดขึ �นจากการกระทําพฤตกิรรมดงักล่าว  จะเห็นได้ว่าการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเองและความหวงัในผลที"จะเกิดขึ �นนั �นมีความสมัพนัธ์กันมาก  โดยที"ความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรทั �งสองนี �มีผลตอ่การตดัสินใจที"จะกระทําพฤตกิรรมของบคุคล  ซึ"งแสดงไว้ดงัภาพประกอบ  5 
 

 สงู ตํ"า 

การคาดหวงัในผลลพัธ์ มีแนวโน้มที"จะทําแนน่อน มีแนวโน้มที"จะทําแนน่อน 

การรับรู้ในความสามารถของตนเอง มีแนวโน้มที"จะไมทํ่า มีแนวโน้มที"จะไมทํ่าแนน่อน 

 
ภาพประกอบ  5  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง  การรับรู้ในความสามารถของตนเองและความคาดหวงั 
        ในผลลพัธ์ 
  
 จะเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในความสามารถของตนเองกับความคาดหวงัเกี"ยวกับ
ผลของการกระทําที"เกิดขึ �นได้ว่า  ถ้าหากบุคคลมีการรับรู้เกี"ยวกับความสามารถของตนเองสูงและมี
ความคาดหวังเกี"ยวกับผลของการกระทําที"จะเกิดขึ �นสูงเช่นเดียวกัน  บุคคลก็มีแนวโน้มที"จะกระทํา
พฤตกิรรมนั �นแนน่อน  ในทางตรงกนัข้าม  ถ้าบคุคลมีการรับรู้เกี"ยวกบัความสามารถของตนเองตํ"า และ
มีความคาดหมายเกี"ยวกับผลของการกระทําที"จะเกิดขึ �นตํ"าด้วยก็มีแนวโน้มที"จะไมก่ระทําพฤติ กรรม

ความคาดหวงัใน
ความสามารถของตนเอง 
(Efficacy  expectation) 

ความคาดหวงัใน 
ผลที"จะเกิดขึ �น 

(Outcome  expectation) 
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แนน่อน  หรือการรับรู้ในความสามารถของตนเองเป็นไปในทางตรงข้ามกบัความคาดหวงัเกี"ยวกบัผลที"
เกิดขึ �นบคุคลก็มีแนวโน้มที"จะตดัสินใจไมก่ระทําพฤตกิรรมนั �น 
 จากรูปแบบนี �  บุคคลจะกระทําพฤติกรรมหนึ"งหรือไม่นั �น  ขึ �นอยู่กับความคาดหวังว่า        
เมื"อกระทําพฤติกรรมจะได้รับผลที"ต้องการหรือไม่  และการรับรู้ว่าเขามีความสามารถที"จะกระทํา
พฤตกิรรมนั �นหรือไม ่ เนื"องจากมนษุย์เรียนรู้วา่การกระทําไหนนําไปสู่ผลลพัธ์ใด  แตค่วามสามารถของ
มนษุย์แตล่ะคนที"จะกระทํากิจกรรมตา่ง ๆ มีขีดจํากดัไม่เท่ากนั  ตวัอย่างเช่น  การสอบชิงทนุไปศกึษา
ในต่างประเทศ  หรือการสอบแข่งขันศึกษาต่อ  มีการรับรู้ว่าตนมีความสามารถไม่พอที"จะสอบได้  
แนวโน้มที"เขาไปสมคัรสอบจะน้อยลง  อาจจะตดัสินใจไม่ไปสอบ  เพื"อหลีกเลี"ยงความผิดหวงัเป็นการ
พลาดโอกาสที"ตนเองจะได้สิ"งที"ปรารถนานั �น  ความมั"นใจในการตดัสินว่าตนมีความสามารถแค่ไหน
เป็นตวัชี �ให้เห็นว่าบุคคลพยายามทํางานนั �นมากเพียงใด  ถ้าเขารับรู้ว่าตนไม่มีความสามารถที"จะทํา
กิจกรรมให้เสร็จได้จะเกิดความกลวั  และพยายามหลีกเลี"ยงกิจกรรมนั �น  การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเองช่วยให้เกิดความไม่หวาดหวั"นล่วงหน้าในการทํางาน  และทําให้เกิดความเพียรพยายามไม่
ท้อถอยเมื"อพบอุปสรรค  ยิ"งมีการรับรู้ในความสามารถของตนมากจะยิ"งมีความพยายามและ
กระตือรือร้นในการทํางานมาก  การที"บุคคลพยายามทํางานในสถานการณ์ที"บีบบงัคบัได้สําเร็จและ
ได้ผลลัพธ์ตามที"คาดหวงัไว้  จะเป็นแรงเสริมในการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  และทําให้เกิด
ความกลวัน้อยลง  เมื"อประสบเหตกุารณ์เช่นเดิม  แตถ้่าบคุคลล้มเลิกการทํางานโดยง่ายจะทําให้การ
รับรู้เกี"ยวกบัความสามารถของตนตํ"าลง  และเกิดความกลวังานนั �นมากขึ �น  (Bandura. 1977a: 78 - 
80)   
 นอกจากนี �องค์ประกอบทั �งสองยงัส่งผลต่อสภาวะความรู้สึกและพฤติกรรมที"แสดงออกของ
บคุคลด้วย  โดยบคุคลที"รับรู้ในความสามารถของตนสงูในสภาพการณ์ที"ถกูให้คณุคา่แก่ความสําเร็จสงู
จะเกิดความมั"นใจ  มีความต้องการที"จะทํากิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็จ  ส่วนบุคคลที" รับรู้ใน
ความสามารถของตนเองสงูแตห่วงัวา่จะมีการตอบสนองจากสภาวะแวดล้อมตํ"านั �น  คือ   
คาดวา่มีการตอบสนองของสภาวะแวดล้อมตํ"าด้วย  เขาจะถอมตวัออก  ไมส่นใจและถ้าบคุคลรับรู้ใน 
ความสามารถของตนเองตํ"าแตไ่ด้รับการให้คณุคา่หรือตอบสนองจากสภาวะแวดล้อมสงู   จะเกิดการ        
ลดคณุคา่ของตนเองและหมดกําลงัใจ (Bandura. 1977a : 20)   
 แบนดรู่า  (Bandura. 1977a: 393 - 395)  ได้กล่าวถึงว่า  การรับรู้ในความสามารถของตน   
เองมีผลตอ่บคุคลในด้านตา่ง ๆ คือ 
  1.  พฤติกรรมการเลือก  (Choice  behavior)  การที"บุคคลตดัสินใจเลือกกระทําใน
สภาพการณ์ใดนั �น  ส่วนหนึ"งเป็นผลมาจากความเชื"อในความสามารถของเขา  แต่ในขณะเดียวกัน
บุคคลจะเลือกทํางานนั �น  ถ้าเขารู้ว่าเขามีความสามารถพอที"จะทํางานนั �นให้สําเร็จได้  การรับรู้ใน
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ความสามารถของตนเองอย่างถูกต้องเป็นองค์ประกอบหนึ"งของความสําเร็จ  บุคคลที"จะประเมิน
ความสามารถของตนสงูเกินไป  มกัเลือกทํากิจกรรมที"เขาไมส่ามารถจะทําให้สําเร็จได้  และเมื"อประสบ
ความล้มเหลวจะสง่ผลให้เกิดความเครียด  ความผิดหวงั  และรู้สึกว่าความล้มเหลวนี �เป็นสิ"งเลวร้ายไม่
สามารถแก้ไขได้  และหากประเมินความสามารถของตนเองตํ"าเกินไปก็จะทําให้เขาจํากดัตวัเอง  ทําให้
ขาดประสบการณ์ได้รับสิ"งดี ๆ ดงันั �นการประเมินความสามารถของตนนั �น  กิจกรรมที"เลือกมีแนวโน้มที"
จะประสบความสําเร็จสงู 
  2.  การใช้ความพยายามและความพากเพียร (Effort  expenditure  and  persistence)  
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  เป็นตวักําหนดว่าบคุคลจะใช้ความพยายามมากเพียงใด  และจะ
ยงัคงพากเพียรที"จะทํากิจกรรมไปนานเทา่ไร  เมื"อได้เผชิญกบัอปุสรรคตา่ง ๆ หรือประสบการณ์ที"ไม่น่า
พอใจ  บุคคลที"เชื"อในความสามารถของตนเองสูง  จะยังคงมีความพยายามและพากเพียรในการ
ทํางานนานกว่าบุคคลที" รับรู้ในความสามารถตนตํ"า  และการใช้ความสามารถมมุานะ ในการ      
ทํางานอย่างเต็มที"ตลอดเวลานั �น  ก็มีแนวโน้มที"จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางานสูงมีความ
แตกตา่งระหวา่งความสามารถที"ใช้ในการเรียนรู้กบัช่วงทกัษะการเรียนรู้ไปใช้  ในตอนเรียนรู้  คนที"รับรู้
ในความสามารถของตนเองสงูอาจรู้สกึวา่ความจําเป็นมีน้อยที"ต้องใช้ความพยายามมากในตอนเรียนรู้  
แตเ่มื"อนําทกัษะการเรียนรู้ไปใช้จะใช้ความพยายามน้อยกวา่ 
  3.  รูปแบบการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์  (Thought  and  emotion  reaction)  
บคุคลที"รับรู้ในความสามารถของตนตํ"า  มีแนวโน้มที"จะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ตอ่ตนเองในทางลบ  เชน่ 
ไม่มีความสุข  หวาดหวั"น  มีความเครียดสูง  กระทําพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างไม่เต็มความสามารถ  ซึ"ง
ส่งผลให้บุคคลประสบความล้มเหลวในการกระทํามากขึ �น  ส่วนบุคคลซึ"งรับรู้ในความสามารถของ
ตนเองสูงจะมีความพยายามและเอาใจใส่ในการทําพฤติกรรมต่าง ๆ มาก  และเมื"อพบกับอุปสรรค
บคุคลจะกระตุ้นตนเองให้ใช้ความสามารถของตนเอง  ยงัมีอิทธิพลตอ่ในการคิดแก้ปัญหาที"ยาก  คนที"
รับรู้ในความสามารถของตนเองสูงมีแนวโน้มที"จะพิจารณาว่า  ความล้มเหลวเกิดจากการที"เขายัง
พยายามไม่เพียงพอ  แต่คนที"มีทักษะพอๆ  กัน  แต่เชื"อในความสามารถของตนเองตํ"าจะเห็นวา่     
ความล้มเหลวเกิดจากการที"ตนเองไร้ความสามารถ 
  4.  เป็นผู้ กําหนดที"เกิดขึ �นมากกว่าเป็นการทํานายพฤติกรรม  (Human  as  producer  
rather  than)  การกระทําพฤตกิรรมและยอมรับผลตา่ง ๆ ที"เกิดขึ �นจากการกระทําพฤติกรรมของตนจะ
เลือกกระทําพฤตกิรรมที"มีลกัษณะท้าทายและใช้ความพยายามอยา่งเตม็ที"  เพื"อให้การกระทํานั �นบรรลุ
เป้าหมาย  แม้จะประสบความล้มเหลวในบางครั �ง  เขาจะไม่ท้อถอยและอ้างเรื"องของโชคชะตา  แตจ่ะ
ให้เหตุผลของความล้มเหลวที"เกิดขึ �นว่าเป็นสิ"งช่วยสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จต่อไป  ซึ"งต่างจาก
บุคคลที"รับรู้ในความสามารถของตนเองตํ"า  มกัไมล่งมือกระทําอยา่งเตม็ที"  แตจ่ะให้รอความสําเร็จ  
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หรือความล้มเหลวในการกระทําเป็นไปตามการรับรู้หรือคําทํานาย  และมกัหลีกเลี"ยงการกระทําที"ยาก  
ขาดความพยายาม  มีความทะเยอทะยานตํ"า  และมีความเครียดสงู 
  การรับรู้ในความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของบคุคล  คือถ้าบคุคล
รับรู้ในความสามารถของตนเองในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ"งสงู  จะมีแนวโน้มกระทําพฤติกรรมนั �น
สูงด้วยในทางตรงข้าม  ถ้าบุคคลรับรู้ในความสามารถของตนเองในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ"งตํ"า    
จะมีแนวโน้มกระทําพฤติกรรมนั �นตํ"าหรืออาจไมแ่สดงพฤตกิรรมนั �นเลย  อยา่งไรก็ตามแม้วา่บคุคล    
จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง  แต่บุคคลอาจจะไม่กระทําพฤติกรรมก็ได้ขึ �นอยู่กับปัจจัย
ตอ่ไปนี � (Bandura. 1977b: 395 - 399)   
  1.   ขาดสิ"งจูงใจหรือภาวะกระตุ้ นให้กระทําพฤติกรรม  แม้ว่าบุคคลจะรับรู้ใน
ความสามารถของตนเองเพียงพอสําหรับการกระทําพฤตกิรรม  แตอ่าจไมก่ระทําพฤติกรรมก็ได้  ถ้าเขา
คิดว่าไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ หรืออาจจะยบัยั �งพฤติกรรมนั �นไว้  ถ้าบุคคลขาดกําลงัด้านทรัพยากร
อปุกรณ์หรือเครื"องมือที"จําเป็น 
  2.  ความผิดพลาดในการประเมินผลกรรมที"จะเกิดขึ �น  หากบคุคลประเมินพฤติกรรมที"ตน
จะได้รับจากการกระทําที"ผิดพลาดไป  จะทําให้บคุคลรู้สกึวา่ไมคุ่้มคา่ที"ตนจะกระทําพฤตกิรรมนั �น 
  3.  ความไม่ทนัการณ์ในความสามารถของตน  เนื"องจากประสบการณ์ทําให้บุคคลเกิด
การเปลี"ยนแปลงอยู่เสมอ  หากบุคคลไม่ได้ประเมินตนเองตลอดเวลาจะทําให้การตัดสินเกี"ยวกับ
ความสามารถของตนเองผิดพลาดไปมีผลทําให้บคุคลไมก่ระทําพฤตกิรรม 
  4.  การประเมินเกี"ยวกบัการรับรู้ในความสามารถของตนเองผิดพลาดไป  บางครั �งบคุคล
มีการรับรู้ในความสามารถในการทํางานของตนโดยภาพรวมสูง  (Global)  แต่กลับรับรู้ใน
ความสามารถในการทํางานสว่นที"จําเพาะผิดพลาดไปโดยประเมินว่าตนมีความสามารถในการทํางาน
สว่นที"จําเพราะตํ"า  ดงันั �นแม้จะรับรู้ในความสามารถในการทํางานของตนโดยภาพรวมสงู  แตบ่คุคล 
ก็จะไมก่ระทําพฤตกิรรม 
  5.  การประเมินความสําคญัของทักษะย่อยๆ ที"จําเป็นต้องใช้ในการกระทําพฤติกรรม
ผิดพลาด  การที"บุคคลคิดว่าเขาขาดทักษะหรือมีทักษะต่าง ๆ ไม่เพียงพอจะทําให้เขาไม่กระทํา
พฤตกิรรมนั �น ๆ 
  6.  เป้าหมายของการกระทําพฤตกิรรมคลมุเครือ  ไมช่ดัเจน  ไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ 
  7.  การรู้จักตนเองที"ไม่ถูกต้อง  อาจเป็นผลมาจากการกระทําที"ไม่ชัดเจนหรืออาจถูก
บงัคบัให้กระทํา  หรือได้รับข้อมลูที"ไมถ่กูต้องจากภายนอก 
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 4.3  ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการรับร้ในความสามารถของตนเองู  
 แบนดรู่า  (Bandura. 1977b:  81 – 82)  ได้กล่าวถึงว่า  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง
พฒันามาจากปัจจยั  4  หลกั  ดงันี �  คือ 
  1.  การประสบความสําเร็จจากการกระทํา  (Enactive  attainment)  จดัเป็นแหล่งที"
สําคญัที"สุด  เพราะเกิดจากประสบการณ์ความสําเร็จที"แท้จริงของบุคคลนั �น  ความสําเร็จจะทําให้
ประเมินตนเองสูงประสบความล้มเหลวบ่อย ๆ จะทําให้ประเมินความสามารถของตนตํ"า                  
ลงโดยเฉพาะอยา่งยิ"ง  ถ้าล้มเหลวหลายครั �งนั �นเกิดขึ �นเร็วกวา่เหตกุารณ์ปกตแิละไม่ได้แสดงว่าเขาขาด
ความพยายามหรือแสดงถึงวา่มีเหตกุารณ์ภายนอกไมพ่งึประสงค์ 
  2.  การสงัเกตตวัแบบ  (Vicarious  experience)  การที"เห็นบคุคลอื"นที"คล้ายคลึงกบัตน
ทํากิจกรรมได้สําเร็จก็สามารถเพิ"มความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ  คือ  บุคคลนั �นจะเห็นว่าตนก็มี
ความสามารถที"จะทํากิจกรรมทํานองเดียวกนันั �นได้สําเร็จเช่นกนั  และการที"สงัเกตบคุคลอื"นที"เห็นว่ามี
ความสามารถใกล้เคียงกบัตนประสบความล้มเหลวทั �ง ๆที"เขาได้ใช้ความพยายามมากแล้วก็จะทําให้
การตดัสินความสามารถของตนตํ"าลงและความพยายามก็จะลดลง 
  3.  การพดูชกัจงู  (Verbal  persuasion)  การพดูชกัจงูเป็นวิธีการที"ใช้กนัแพร่หลายที"จะ
ทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนมีความสามารถที"จะทํากิจกรรมนั �นให้สําเร็จ  ผู้ถกูชกัจูงมกัมีความพยายามใน
การกระทํากิจกรรมนั �น ๆ มากขึ �น  การพูดชักจูงที"จะได้ผลมากขึ �นจะต้องเป็นเรื" องที"เป็นไปไม่ได้       
การพดูชกัจงูในเรื"องที"ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอาจก่อให้เกิดความล้มเหลว  ซึ"งจะทําให้ผู้ชกัจูง
ไม่ได้รับความเชื"อถือ  เป็นการทําลายความรู้สึกของผู้ ฟังว่าตนมีความสามารถทําได้  ส่วนผู้ ที"ถกูชกัจูง
วา่ตนไมมี่กิจกรรมที"ท้าทายและล้มเลิกการกระทําเร็วเมื"อพบกบัอปุสรรค 
  4.  สภาวะทางร่างกาย  (Physiological  state)  บุคคลมกัใช้ข้อมลูด้านสภาวะทาง
ร่างกายในการตดัสินความสามารถของตน  เช่น การตื"นเต้นมากไปจะทําให้ทํากิจกรรมได้ไม่ดี  บคุคล
จะคาดว่า  ตนทําได้ไม่สําเร็จ  เมื"อภาวะทางร่างกายไม่ปั"นป่วนหรือเครียด  การฝึกบุคคลลดภาวะ
กระตุ้นทางอารมณ์ลงได้จะชว่ยเพิ"มผลการปฏิบตังิาน  ภาวะทางกายที"กล่าวถึงยงัรวมถึงความอ่อนล้า  
เหนื"อยออ่น  และความเจ็บปวดด้วย 
 จากการกล่าวถึงปัจจัยทั �ง 4 ปัจจัยของการรับรู้ในความสามารถของตนของเบนดูร่า 
(Bandura)  นั �นเพื"อให้มองเห็นภาพรวมได้ชดัเจนยิ"งขึ �น  เบทซ์ (Betz. 1992: 23)  ได้เสนอรูปภาพ  ของ
การรับรู้ในความสามารถของตนของแบนดรู่า  (Bandura)  ไว้ดงัภาพประกอบ  6  ซึ"งจากภาพประกอบ  
6  ซึ"งจากภาพได้แสดงถึงการพัฒนาการรับรู้ในความสามารถของมนุษย์โดยผ่าน     จาก  4  
ปัจจยัพื �นฐาน  ซึ"งแสดงไว้ในด้านซ้ายมือของภาพ  ซึ"งจะเกิดขึ �นก่อนการรับรู้ในความสามารถของตน  
ส่วนผลที"เกิดขึ �นภายหลังความเชื"อในความสามารถของตนจะแสดงไว้ด้านขวาของภาพ  ซึ"งจะเป็น
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ลกัษณะของพฤติกรรม  ซึ"งประกอบด้วย  3  ลกัษณะด้วยกนั  คือ  แบบเลือกที"จะเข้าหาหรือหลีกเลี"ยง
ในขอบเขตของปัญหานั �น  การปฏิบตัิงานที"ยากหรือง่ายและมีความพยายามหรือความคงทนในการ
เผชิญหน้ากับอุปสรรค  ซึ"งในส่วนที"เกิดขึ �นภายหลัง  จะมีความสําคญัมากเพราะจะทําให้สามารถ
ตั �งสมมตฐิานของพฤตกิรรมนั �น ๆ ได้ 
 ที"มาของการรับรู้ในความสามารถของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแหลง่การเรียนรู้ในความสามารถของตนกบัพฤตกิรรมของเบทซ์ 
  
 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในความสามารถของตนเองกบัพฤติกรรมของบคุคล  แบนดรู่า 
(Bandura)  เชื"อวา่การรับรู้ในความสามารถของตนเองมีความสําคญัและมีผลตอ่การกระทําของบคุคล
มีผลตอ่การเลือกกิจกรรม การใช้ความพยายาม ความอดทนในการทํางาน การคิด  และปฏิกิริยาทาง
อารมณ์ของบุคคล  บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถที"แตกต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที"
ต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี �มีการรับรู้ในความสามารถที"แตกต่างกันในคนคนเดียวก็เช่นกัน          
ถ้าการรับรู้ในความสามารถของตนในแตล่ะสภาพการณ์ที"แตกต่างกนั  ก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมา
ได้แตกต่างกัน แบนดูร่า (Bandura)  เห็นว่าความสามารถของคนเรานั �นไม่ตายตวั  หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์  ดังนั �น  สิ"งที"จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ �นอยู่กับความเชื"อใน
ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั �น ๆ นั"นคือ  ถ้าเรามีความสามารถจะมีความอดทน  อตุสาหะ
ไมท้่อถอยง่าย ๆ และประสบความสําเร็จในที"สดุ  (Evans. 1989: 74) 
 จะเห็นได้ว่า  การรับรู้ในความสามารถของตนเองนั �น  สามารถเกิดขึ �นได้จากปัจจัยหลาย
ประการดังกล่าวมาแล้ว  ทั �งประสบการณ์ส่วนตัวและอิทธิพลจากบุคคลอื"น  ซึ"งการรับรู้ใน

การรับรู้ใน
ความสามารถของตน 

ความสําเร็จจากการกระทํา 

สภาวะทางร่างกาย 

การพดูชกัจงู 

การเลือก 

การคิดและอารมณ์ 

ความพยายาม 
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ความสามารถของตนเอง  อาจจะเกิดจากปัจจยัใดปัจจยัหนึ"งหรือหลายปัจจยัก็ได้  ความสําเร็จจาก
การกระทําด้วยตนเองเป็นปัจจยัที"มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ในความสามารถของบคุคลมากที"สดุ 
  
5.  ความทะเยอทะยาน 
 5.1  ความหมายของความทะเยอทะยาน 
 ความทะเยอทะยานได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทา่นดงันี � 
 ฮอลแลนด์  (ปานทิพย์  โสภาษิต.  2531: 30 – 31 อ้างอิงจาก Holland. 1973.  A  Theory  
of  Careers.  p.  13 - 18)  กล่าวว่า  ความทะเยอทะยาน  เป็นบคุลิกภาพของบคุคลที"แสดงถึง
กระตือรือร้น  มกัจะมีลกัษณะนิสยัชอบเสี"ยงภยั  ชกัชวนเก่ง  พดูเก่ง  แสดงตนยอมรับตนเอง  มีความ
เชื"อมั"น  ก้าวร้าว  และชอบแสดงออก  เป็นต้น 
 ฮิลการ์ด  (ศิลปชยั  ธูปสวุรรณ.  2538 : 2 ; อ้างอิงจาก Hilgard.  1962.  Introduction  to  
Psychology. p. 125 - 126)  กล่าวว่า  ความทะเยอทะยานเป็นความต้องการขั �นทตุิยภูมิ  หรือความ
ต้องการทางจิตใจ (Secondary  or  psychogenic  needs) จะเกิดขึ �นเมื"อร่างกายไม่ได้รับความพึง
พอใจ  หรือขบวนการของอินทรีย์ไมส่มดลุกนั 
 นโปเลียน  ฮิลล์  (2543: 75)  สรุปว่า  ความทะเยอทะยาน  คือ  การกระทําที"จริงจงั  การ
วางแผนอย่างระมดัระวงั  และดําเนินการอย่างมุ่งมั"น  โดยบุคคลที"ปรับสภาพจิตใจเพื"อความสําเร็จ  
และเชื"อมั"นวา่จะบรรลไุด้ 
 ประสาท  อิสรปรีดา  (2522: 22)  กล่าวว่า  ความทะเยอทะยาน  (Aspirations)  เป็น
รากฐานของพฤติกรรมของผู้ ที" มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูง  เป็นพวกที"ชอบการแข่งขัน  และมีความ{

พยายามที"จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ �น 
 มาริสา  รัฐปัตย์  (2532: 8)  ได้ให้ความหมายของความทะเยอทะยานว่า  เป็นการแสดงออก
ของลกัษณะนิสยับคุคลที"มีความต้องการให้ตนสําเร็จ  โดยการตั �งความคาดหวงัไว้สงู  มุ่งมั"นที"จะทําสิ"ง
ที"ต้องการให้ได้  เพื"อให้ฐานะ หรือความเป็นอยู่ของตนสูงขึ �น  ดีเด่นเหนือคนอื"น  ให้คนอื"นรู้จกัด้วย
ผลงาน  เลือกทํากิจกรรมที"เกี"ยวข้องกบัการแข่งขนั  หรือฝึกความชํานาญ  และต้องการชยัชนะเมื"อมี
การแขง่ขนั 
 จิตรา  วสุวานิช  (2518:97)  ได้ให้ความหมายของความทะเยอทะยานว่า  หมายถึง 
มาตรฐานหรือความหวงัที"แตล่ะคนตั �งขึ �นสําหรับตนเองในการกระทําใด ๆ ก็ตาม  ซึ"งเขาคิดว่าจะต้อง
ทําได้  ระดบัของความทะเยอทะยานในแตล่ะคนหรือกระทําการอื"นใดยอ่มจะไมเ่ทา่กนั 
 สมิต  อาชวนิจกลุ  (2532: 171)  ได้กล่าวว่า  ความทะเยอทะยาน  คือ  แรงปรารถนา  แรง
อธิษฐาน  แรงตั �งใจแน่วแน่  แรงกิเลสตญัหา  ฯลฯ  อนัเป็นเครื"องกระตุ้นให้เรากระทําการใด ๆ ไปสู่
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จดุหมายที"เราต้องการ  สดุแตจ่ะเป็นความทะเยอทะยานทางบวกหรือทางลบ  ทางดีหรือทางชั"ว  คนที"
มีความทะเยอทะยานมากย่อมมีความปรารถนาอย่างรุนแรง  ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื"อให้ได้มาซึ"งสิ"งที"
ปรารถนา  ส่วนคนที"มีความทะเยอทะยานน้อย  ก็มกัจะท้อแท้  ทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จหรือเสร็จเพียง
ครึ"ง ๆ กลาง ๆ  
 อํานวย  วีรวรรณ  (2535: 4)  กล่าวว่า  ความทะเยอทะยาน  หมายถึง  ความมุมานะ
พยายามเพื"อความเป็นเลิศ  ซึ"งหมายความว่าไม่ว่าจะทํากิจกรรมงานใด  ทําให้ใคร  ก็จะต้องทําโดย
ทุ่มเททั �งชีวิตและจิตใจ  ในลกัษณะที"เป็นการแข่งขนักับตนเอง  และแข่งกับเวลาจนได้ชื"อว่าเป็นผู้ซึ"ง
ประสบความสําเร็จ 
 สมชาย  วารุโรจน์  (2540: 87)  กล่าวว่า  ความทะเยอทะยานเป็นสิ"งที"จะพาตวัเองให้ก้าวไป
ข้างหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโต  และเป็นกําลงัในการสร้างตนเองอย่างดียิ"ง  อีกทั �งยงัเป็น
เครื"องสร้างความเจริญให้แก่ตวัเราอีกด้วย 
 จากความหมายของความหมายทะเยอทะยาน  ที"ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ มากมาย
ดงักลา่วนั �น  สามารถสรุปได้วา่  ความทะเยอทะยาน  หมายถึง  การแสดงออกของลกัษณะนิสยับคุคล
ที"มีความต้องการจะให้ตนประสบความสําเร็จ  เป็นแรงผลกัดนัให้บคุคลพยายามหาหนทางและวิธีการ
ตา่งๆ เพื"อให้การทํางานของตนดีขึ �นกวา่เดมิและประสบผลสําเร็จด้วยมาตรฐานที"ดีเยี"ยม  โดยไม่ย่อท้อ
ตอ่อปุสรรคตา่งๆ ที"มาขดัขวาง  แม้จะใช้ความพยายามอยา่งมาก  และใช้ระยะเวลานาน 
 5.2  ลักษณะของผ้ที�มีความทะเยอทะยานู  
 ความทะเยอทะยาน  จะเกิดขึ �นมาจากแรงผลักดันที"อยู่ในตัวของบุคคล  ตั �งแต่วัยเด็ก       
เป็นต้นมา  ซึ"งจะมีการเปลี"ยนแปลงเพิ"มขึ �นหรือลดลงนั �นย่อมขึ �นอยู่กับสาเหต ุ และปัญหาของปัจจยั
ตา่งๆ นานบัประการ  ซึ"งสอดคล้องกบัที"เคแกน และมอส (อนนัต์  จนัทร์กวี.  2514: 16 ; อ้างอิงจาก 
Kagan & Moss. 1962.  Birth  and  maturity : A  Study  in  psychological  development. p.  
42)  กลา่ววา่  ความต้องการสมัฤทธิปรากฏเป็นลกัษณะที"คงเส้นคงว{ าของบคุลิกภาพ  ซึ"งขยายจากวยั
ทารกจนเป็นวยัผู้ใหญ่  และจากวยัผู้ ใหญ่ที"ประสบความสําเร็จในชีวิตนั �นก็มาจากความทะเยอทะยาน
ของแตล่ะบคุคลนั"นเอง  ทั �งนี �เพราะความทะเยอทะยานเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ  ซึ"งในตวัของ
แตล่ะบคุคลนั �นจะเกิดขึ �นไมเ่ทา่กนั  อาจจะเนื"องมาจากปัจจยัตา่ง ๆ หลายประการ  อีกทั �งแตล่ะบคุคล
นั �นมีความต้องการที"แตกตา่งกนัด้วย  ซึ"งความต้องการตา่ง ๆ ก็จะมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปด้วยเช่นกนั  
ดงัที"  เมอร์เรย์  (Murray) (ศิลปชยั  ธูปสุวรรณ.  2538: 15 - 18 ; อ้างอิงจาก Hilgard.  1962.  

Introduction  to  psychology. p. 125 - 126)  นกัจิตวิทยาที"ศกึษาความต้องการที"เดน่ที"สดุ  ได้
ศึกษาและค้นคว้าเรื"องความต้องการของมนุษย์  และได้แบ่งลักษณะความต้องการของมนุษย์ไว้                   
2 ประการ คือ 
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  1.  ความต้องการขั �นปฐมภูมิ  หรือความต้องการทางกาย (Pirmary  or  viscerogonic  
needs)  เป็นความต้องการทางร่างกายโดยตรง  ได้แก่  ความต้องการอากาศ  นํ �า  อาหาร   เพศ      
การพกัผอ่น  การขบัถ่าย  ฯลฯ 
  2.  ความต้องการขั �นทุติยภูมิ  หรือความต้องการทางจิตใจ (Secondary  or  
psychogenic  needs)  จะเกิดขึ �นเมื"อร่างกายไม่ได้รับความพึงพอใจ  ซึ"งเมอร์เรย์ได้จําแนกความ
ต้องการทางจิตใจที"จะสร้างบคุคลิกภาพเป็น  6  กลุม่  จากความต้องการ  28  ด้าน  ดงันี � 
   2.1  ความต้องการที"เกี"ยวกบัสิ"งไมมี่ชีวิต  ได้แก่ 
    2.1.1  การถือสิทธิ (Acquisition) หมายถึง  ความต้องการเป็นเจ้าของการสะสม
เก็บหอมรอมริบ 
    2.1.2  การอนุรักษ์สิ"งของ (Conservation)  หมายถึง  ความต้องการที"จะสะสม
หรือซอ่มแซมสิ"งตา่ง ๆ 
    2.1.3  ความเป็นระเบียบ (Orderliness) หมายถึง  ความต้องการที"จัดระเบียบ
สิ"งของให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยและสะอาด 
    2.1.4  การดแูลรักษา (Ratention) หมายถึง  ความต้องการที"จะเก็บสิ"งของที"เป็น
ของตนมิให้เสียหาย  รู้จกัประหยดั  มธัยสัถ์ 
    2.1.5  การสร้าง  หมายถึง  ความต้องการที"จะประดษิฐ์  และก่อสร้าง 
   2.2  ความต้องการที"แสดงถึงความทะเยอทะยาน  มีอํานาจ  ปรารถนาสําเร็จ  และ 
ความมีชื"อเสียง  
    2.2.1  ความโดดเด่น (Superiority) หมายถึง  ความต้องการอยากเด่น  ได้รับ
ความสําเร็จและยอมรับนบัถือ 
    2.2.2  ความสมัฤทธิผล { (Achievement) หมายถึง  ความต้องการชนะอุปสรรค  
ได้รับผลสําเร็จ  และมีอํานาจ 
    2.2.3  ความยอมรับ (Recognition) หมายถึง  ความต้องการได้รับการยกย่อง  
และรับรอง 
    2.2.4  การแสดงออก (Exhibition) หมายถึง  ความต้องการแสดงตัวให้เป็น
จดุเดน่  สนกุสนาน 
    2.2.5  ความต้องการรักษาสิทธิของตนเอง (Inviolacy) หมายถึง  ความต้องการที"
ไมถ่กูฝ่าฝืนสิทธิของตนเอง  ป้องกนัชื"อเสียงและคณุคา่ของตน 
    2.2.6  การหลีกเลี"ยงสิ"งที"บกพร่อง (Avoidance  of  inferiority) หมายถึง  ความ
ต้องการหลีกเลี"ยง  ความล้มเหลว  ความอบัอาย  และปมด้อย 
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    2.2.7  การป้องกันตัว (Defensiveness) หมายถึง  ความต้องการที"จะป้องกัน
ตนเองจากการถกูตําหนิ 
    2.2.8  การตอบโต้ผลักดัน (Counteraction) หมายถึง  ความต้องการต่อต้าน 
และตอบโต้ผู้ ที"ทําให้ตนพา่ยแพ้ 
   2.3  ความต้องการที"จะทําให้สิ" ง ที" เ กี" ยวกับอํานาจของตน  การต่อต้านหรือ            
การยอมแพ้ 
    2.3.1  การมีอํานาจเหนือผู้ อื"น (Dominance) หมายถึง  ความต้องการมีอิทธิพล
เหนือผู้ อื"นควบคมุหรือให้ผู้ อื"นกระทําตาม 
    2.3.2  การยกย่องผู้ อื"น (Deference) หมายถึง  ความต้องการที"จะยกย่องและ
ยอมตามผู้ นํา 
    2.3.3  การเลียนแบบ (Similance) หมายถึง  ความต้องการเลียนแบบ  หรือทํา
ตนให้ทดัเทียมผู้ อื"น  เห็นด้วยหรือเชื"อถือผู้ อื"น 
    2.3.4  การพึ"งตนเอง (Autonomy) หมายถึง  ความต้องการตอ่ต้าน  และตอ่สู้ เพื"อ
อิสรภาพ 
    2.3.5  ความเป็นอิสระ (Contrariness) หมายถึง  ความต้องการที"จะทําตนให้ตา่ง
จากผู้ อื"นเป็นเอกลกัษณ์ 
   2.4  ความต้องการที"จะก้าวร้าวบคุคลอื"น ๆ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ"ง 
    2.4.1  ความก้าวร้าว (Aggression) หมายถึง  ความต้องการก้าวร้าวผู้ อื"น  หรือ
รุกรานผู้ อื"น 
    2.4.2  ความยอมรับผิด (Abasement) หมายถึง  ความต้องการที"ยอมตามหรือ
ยอมรับการลงโทษถ่อมตน 
    2.4.3  การหลีกเลี"ยงการถูกตําหนิ (Aviodance of  blame) หมายถึง ความ
ต้องการหลีกเลี"ยงการตําหนิ  การวิจารณ์  ประพฤตติามกฎเกณฑ์และระเบียบ 
   2.5  ความต้องการเป็นมิตรกบัผู้ อื"น 
    2.5.1  การผูกไมตรีกับผู้ อื"น (Affiliation) หมายถึง  ความต้องการผูกมิตร  และ
สงัสรรค์กบัผู้ อื"น 
    2.5.2  การผลกัไสผู้ อื"น (Rejection) หมายถึง  ความต้องการแยกตวัเองจากผู้ อื"น  
เพิกเฉยตอ่สิ"งทั �งปวง 
    2.5.3  การช่วยเหลือผู้ อื"น (Nurtutance) หมายถึง  ความต้องการช่วยเหลือหรือ
เลี �ยงดผูู้ อื"น 
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    2.5.4  การขอความช่วยเหลือ (Succorance) หมายถึง  ความต้องการให้ผู้ อื"น  
สนใจ  หรือเกิดความสงสารตนเอง 
   2.6  ความต้องการที"เกี"ยวข้องทางด้านสงัคม 
    2.6.1  ความเพลิดเพลิน (Play) หมายถึง  ความต้องการพักผ่อนทําตนให้
สนกุสนาน  โดยไมมี่วตัถปุระสงค์อยา่งอื"น  เพียงเพื"อผอ่นคลายความตงึเครียด 
    2.6.2  ความต้องการรู้สิ"งตา่ง ๆ (Cognizance)หมายถึง ความต้องการเพื"อให้เกิด
ความอยากรู้อยากเห็น 
    2.6.3  การเผยแพร่ความรู้ (Exposition) หมายถึง  ความต้องการแสดง  ชี �แจง
สาธิตให้ความรู้  บรรยาย  อธิบาย  ตีความหมายเรื"องราวตา่ง ๆ  
 เมอร์เรย์  (Murray) (Hilgard.  1962: 125 - 126 ; citing  Murray.  1964.  Motivation  and  
emotion.)  ได้เสนอนิยามของบุคลิกภาพด้านความต้องการไว้มากมายในช่วงชีวิตของเขา  แต่
องค์ประกอบหลกัของนิยามตา่ง  ๆเหลา่นี �พอสรุปได้  คือ 
  1.  ความต้องการของแต่ละบุคคล  จะเกิดขึ �นแตกต่างกัน  ตามประสบการณ์ที"แต่ละ
บคุคลได้รับและจะแสดงพฤตกิรรมตอ่สิ"งตา่ง ๆ แตกตา่งกนั 
  2.  ความต้องการของแตล่ะบคุคล  จะเกิดขึ �นจากการคํานึงถึงเหตกุารณ์ในอดีต  ซึ"งเป็น
รูปแบบชีวิตของแตล่ะบคุคล 
  3.  ความต้องการของแต่ละบุคคล  จะสะท้อนถึงการเกิดพฤติกรรมที"มีความอดทน  
เพื"อที"จะทําให้สิ"งที"คาดหวงันั �นประสบความสําเร็จ 
  4.  ความต้องการจะเป็นตวักําหนดบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  หน้าที"ของบุคลิกภาพ
จะต้องรวบรวมเอาความขัดแย้ง  และการบังคับยับยั �งที"ซึ"งบุคคลนั �นแสดงออก  (ความพึงพอใจ)       
ในความต้องการของแตล่ะคน  และสร้างแบบแผนสําหรับการบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต 
  5.  ความต้องการของแตล่ะบคุคลจะทําให้เกิดแรงกระตุ้นที"ดียิ"งขึ �นในจิตใจ  และจะนําพา
ให้บคุคลไปถึงจดุหมายในชีวิตที"ตั �งไว้  จนพบกบัความสขุในที"สดุ 
 แนวคิดในทางบุคลิกภาพของเมอร์เรย์  (Murray)  นั �นพยายามที"จะอธิบายบุคลิกภาพโดย
เน้นในเชิงนามธรรมหรือรูปธรรม  ตามความคิดรวบยอดของบุคลิกภาพ  ซึ"งเป็นกระบวนการทาง
กายภาพ  ซึ"งอยูภ่ายใต้จิตใจ  และลกัษณะของบคุลิกภาพที"เกิดจากความต้องการจะมีข้อสงัเกตได้คือ 
  1.  ผลสดุท้ายของพฤตกิรรมที"มีความคงที" 
  2.  รูปแบบพฤตกิรรมที"มีความคงเส้นคงวา 
  3.  การให้ความสนใจอยา่งจริงจงั 
  4.  การแสดงทางอารมณ์และความรู้สกึ 
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  5.  ความพงึพอใจ 
 จะเห็นได้ว่า  บุคลิกภาพด้านความต้องการ  หมายถึง  ลักษณะทางพฤติกรรมที"เกิดจาก
ความรู้สกึของอารมณ์  และความพงึพอใจที"แสดงออกตอ่สิ"งแวดล้อมที"มีความคงที"  คงเส้นคงวา 
 จากทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  (Murray)  สรุปได้ว่า ความทะเยอทะยานถือเป็น
ความต้องการที"อยู่ในขั �นทตุิยภูมิ  คือความต้องการทางจิตใจ  ได้แก่  ความต้องการต่าง ๆ ทั �ง 8  ด้าน  
คือ  ความโดดเดน่  (Superiority) , ความสมัฤทธิผล { (Achievement) , ความยอมรับ (Recognition) , 
การแสดงออก (Exhibition) , ความต้องการรักษาสิทธิของตนเอง (Inviolacy) , การหลีกเลี"ยงสิ"งที"
บกพร่อง (Avoidance  of  inferiority) , การป้องกันตวั (Defensiveness) , และการโต้ตอบกัน 
(Counteraction) เป็นต้น  ซึ"งเป็นความทะเยอทะยานจะสามารถเกิดขึ �นมาได้นั �น  ก็ต้องอาศยัความ
ต้องการตา่ง ๆดงักลา่ว  เป็นสิ"งชกันําให้เกิดความทะเยอทะยานขึ �นในจิตใจ  เพราะความทะเยอทะยาน
จะเป็นแรงกระตุ้นที"สําคัญ  ที"จะทําให้บุคคลทํางานบรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตที"ต้องการได้  คนที"มี
พรสวรรค์ไมว่า่จะในด้านใดก็ตาม  แตถ้่าขาดความทะเยอทะยานจะทําให้ตนเองมีความกระตือรือร้นก็
ไร้ประโยชน์  เพราะความทะเยอทะยานสามารถจดุไฟในตวับคุคลได้  แตจ่ะต้องอยู่ภายใต้การควบคมุ  
อย่าให้อยู่เหนือการควบคมุ และความมีเหตผุล  พลงัที"อยู่เหนือการควบคมุ  บคุคลสามารถทําลายได้  
สว่นพลงัที"อยูภ่ายใต้การควบคมุนั �น  ก็จะทําให้เกิดการสร้างสรรค์ที"ดีขึ �นได้เช่นกนั  ดงันั �นเมื"อไรก็ตามที"
คนเรามีความต้องการ  มีความกระปี�กระเปร่า  และเริ"มลงมือจดัการชีวิตตวัเอง  เมื"อนั �นไฟแห่งความ
ทะเยอทะยานก็จะเกิดขึ �นในจิตใจของบคุคลอย่างไม่รู้ตวั  และสิ"งที"ไม่น่าเชื"อตา่ง ๆ ที"เราคาดหวงัไว้ก็
สามารถที"จะเกิดขึ �นได้เช่นกนั  ฉะนั �น  การตั �งเป้าหมายที"ต้องการ  โดยไม่ยอมปล่อยให้หลดุไป   ควร
จะตั �งเป้าหมายที"ตวัเองจะต้องไปให้ถึง และจดุไฟแหง่ความทะเยอทะยานที"เป้าหมายนั �น   
 
6.  เจตคตต่ิออาชีพครู 
 6.1 ความหมายของเจตคต ิ
 ศกัด ิ สนุทรเสณี  { (2531: 2-3)  ได้สรุปความหมายของเจตคตไิว้ดงันี � 
 1.  เจตคติ  หมายถึง  ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก  ความอยาก  ความกลัว  ความ
เชื"อมั"น  ความลําเอียง  หรือการมีอคติของบคุคลในการที"จะสร้างความพร้อมที"จะกระทําสิ"งใดสิ"งหนึ"ง
ตามประสบการณ์ของบคุคลนั �นที"ได้รับมา 
 2.  เจตคติ  หมายถึง  ความโน้มเอียงที"จะมีปฏิกิริยาต่อสิ"งใดสิ"งหนึ"งในทางที"ดีหรือต่อต้าน
สภาพแวดล้อมที"จะมาถึงทางหนึ"งทางใด 
 3.  ในด้านพฤตกิรรม  เจตคต ิ หมายถึง  การเตรียมตวัหรือความพร้อมในการที"จะตอบสนอง 
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541: 73)  กล่าวว่า  เจตคติ  คือ  แนวโน้มของบุคคลที"จะเข้าใจ 
(Cognitive) รู้สึก  (Fell หรือ Affective)  และการแสดงพฤติกรรม  (Behavior) ของบคุคลตอ่สิ"งใดสิ"ง
หนึ"งหรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ"ง 
 สิริอร  วิชชาวุธ  (2544: 199) กล่าวว่าเจตคติตอ่งาน คือ ความรู้  ความเชื"อ  ความรู้สึกและ
แนวโน้มของการกระทําที"มีตอ่งาน  ซึ"งจะมีผลตอ่ระดบัการทํางานของบคุคล 
 สร้อยตระกลู  (ตวิยานนท์)  อรรถมานะ  (2545: 64)  กล่าวว่า  เจตคติ คือ ผลผสมผสานของ
ความรู้สึกนึกคิด  ความเชื"อ  ความคิดเห็น  ความรู้  และความรู้สึกของบุคคลที"มีต่อสิ"งใดสิ"งหนึ"ง       
คนใดคนหนึ"ง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ"ง ๆ ซึ"งออกมาในรูปการประเมินคา่  อนัอาจเป็นไปในทาง
ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้  และความรู้สกึเหลา่นี �มีแนวโน้มที"จะก่อให้เกิดพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ"งขึ �น 
 มีลเลย์ และแมคอินทอช (Mealey; & Mcintoch. 1995: 177) กล่าวว่า  เจตคติมีความหมาย
ในทางจิตวิทยาซึ"งเป็นสิ"งที"เป็นความจริงในชีวิต  เจตคตขิองคนเกี"ยวกบับางสิ"งบางอย่างเป็นสิ"งซึ"งคนมี
ความรู้สกึเกี"ยวกบัมนั  โดยคนอาจชอบหรือไมช่อบสิ"งนั �น 
 วิลคินสนั  และ  แคมพ์เบล  (Willkinson; & Campbell.  1997:  262)  ให้ความหมายของ
เจตคติว่า  หมายถึง  ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ"งที"เป็นบวกหรือลบ  เป็นเรื"องเฉพาะของแตล่ะบคุคลต่อ
สิ"งของ  สงัคม  ความคดิหรือเหตกุารณ์ 
 สิริอร  วิชชาวธุ  (2544: 198)  กลา่ววา่  เจตคตมีิคณุสมบตั ิ 4  ประการ  คือ 
 1.  เจตคตต้ิองมีกรรมการกหรือผู้ถกูกระทํา  ซึ"งจะเป็นวตัถ ุ หรือเป็นสิ"งของ  หรือเป็นสถานที"
หรือเป็นองค์กร  หรือเป็นบคุคล  หรือเป็นกลุม่คนก็ได้ 
 2.  เจตคตจิะมีทิศทาง  ถ้าบคุคลมีเจตคติดีตอ่สิ"งใดสิ"งหนึ"ง  เขาจะมีทิศทางพฤติกรรมเข้าหา
สิ"งนั �น  แตถ้่าเขามีเจตคตไิมดี่ตอ่สิ"งใด  เขาจะมีทิศทางพฤติกรรมหลีกหนีหรือตอ่ต้านสิ"งนั �นเจตคติจึงมี
ทิศทางให้เห็นว่าบคุคลจะมีพฤติกรรมต่อกรรมการกรั �นไปในแนวทางใด  เช่น  ถ้าบุคคลมีเจคตติไม่ดี
ตอ่งานที"ตนทําบคุคลจะมีแนวโน้มขาดงาน 
 3.  เจตคติจะมีโครงสร้างซึ"งประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วน คือ  ความเชื"อ  ความรู้สึก  
และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมต่อกรรมการก  ภายในโครงสร้างนี �  จะต้องมีความสอดคล้องกันใน
ข้อมลูตา่ง ๆ นอกจากนั �นเจตคตสิามารถแผข่ยายจากกรรมการกหนึ"งไปยงักรรมการกอื"นที"เกี"ยวข้องกนั
ได้  เชน่บคุคลมีเจตคตทีิ"ไมดี่ตอ่หวัหน้า  เขาอาจจะมีเจตคตไิมดี่ตอ่งานได้ 
 4.  เจตคตเิป็นสิ"งที"เรียนรู้ได้จากทั �งประสบการณ์โดยตรงและโดยทางอ้อม 
 ออลพอร์ต  เสนอความคิดเห็นว่าเจตคติต่อสิ"งใดสิ"งหนึ"งของคนเกิดขึ �นได้ตามเงื"อนไข           
4  ประการ  คือ  (ศกัดิ  สนุทรเสณี{ . 2531: 4 ; อ้างอิงจาก  Hilgard. 1962. Introduction  to 

Psychlollgy. p. 164) 
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  1. กระบวนการการเรียนรู้ที"ได้จากการเพิ"มพูนและบูรณาการของการตอบสนอง
แนวความคดิตา่ง  ๆ เชน่  เจตคตจิากครอบครัว  โรงเรียน  ครู  การเรียนการสอน  และอื"น ๆ 
  2.  ประสบการณ์สว่นตวัขึ �นอยูก่บัความแตกตา่งของบคุคล  ซึ"งมีประสบการณ์ที"แตกตา่ง
กนัไป  นอกจากประสบการณ์ของคนจะสะสมขึ �นเรื"อย  ๆ แล้วยงัทําให้มีกระสวน (Pattern) เป็นของ
ตวัเองด้วย  ดงันั �นเจตคติบางอย่างจึงเป็นเรื"องเฉพาะของแต่ละบุคคลแล้วแต่พัฒนาการและความ
เจริญเตบิโตของคนๆ  นั �น 
  3.  การเลียนแบบ การถ่ายทอดเจตคติของคนบางคนได้มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ
ของคนอื"นที"ตนพอใจ  เชน่  พอ่-แม ่ ครู  พี"น้อง  และบคุคลอื"น ๆ 
  4.  อิทธิพลของกลุ่มสังคม  คนย่อมมีเจตคติคล้อยตามกลุ่มสังคมที"ตนอาศัยอยู่ตาม
สภาพแวดล้อม  เชน่  เจตคตติอ่ศาสนา  สถาบนัตา่งๆ เป็นต้น 
 เจตคติ  เป็นความรู้สึกของบคุคลที"มีต่อสิ"งต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นสิ"งของ  บุคคล  สงัคมหรือสิ"ง
อื"น ๆ ซึ"งมีพื �นฐานมาจากความเชื"อ  ความรู้สึก  การเรียนรู้  การเลียนแบบ  ประสบการณ์  อิทธิพลของ
กลุ่มสงัคม  ประกอบกับความคิดของบุคคล  โดยเจตคติจะเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลแสดงทิศทางของ
พฤตติกรรมในทางการสนบัสนุนหรือทางต่อต้านก็ได้  พร้อมทั �งยงัสามารถเปลี"ยนแปลงและถ่ายทอด  
จากบคุคลหนึ"งไปยงัอีกบคุคลหนึ"งได้ 
 ดงันั �น  เจตคตติอ่อาชีพครู  หมายถึง  ความรู้สกึนกึคดิ  ความคดิเห็น  ความศรัทธาหรือความ
เชื"อของบุคคลที"มีต่อวิชาชีพครู  อนัเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที"จะนํามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินสิ"งต่างๆ เกี"ยวกับอาชีพครู  ซึ"งทําให้พร้อมในการที"จะแสดงพฤติกรรมออกมาทั �งทางบวก
และทางลบ 
 6.2 องค์ประกอบของเจตคต ิ  
 องค์ประกอบของเจตคตมีิอยู ่ 3  องค์ประกอบ  (ศกัด ิ สนุทรเสณี{ .  2531: 4-5) คือ 
   1. องค์ประกอบด้านความคดิความเข้าใจ  (Cognitive  component) 
  องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ  จะเป็นการแสดงออกซึ"งความรู้  หรือความเชื"อ  
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อม  ความรู้เป็นเรื"องของการรู้ของ
บคุคลในเรื"องใดเรื"องหนึ"ง  อาจเป็นการรับรู้เกี"ยวกบัวตัถ ุ สิ"งของ  บคุคล  หรือเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ ว่ารู้สิ"ง
ต่าง ๆ ดงักล่าวนั �นได้อย่างไร  รู้ในทางที"ดีหรือไม่ดี  ทางบวกหรือทางลบ  ซึ"งจะก่อให้เกิดเจตคติขึ �น  
ความรู้และความเชื"อของบคุคลจะเป็นไปตามการรับรู้ของบคุคล  อาจตรงกบัสภาพตามความเป็นจริง
หรือไมก็่ได้ 
   2.  องค์ประกอบด้านความรู้สกึ  (Affective  component  or  felling  component)  
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  องค์ประกอบด้านความรู้สึกเป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพทางอารมณ์  ความรู้สึก  ซึ"ง
ถกูเร้าขึ �นจากการรู้นั �น  ประกอบกบัการประเมินในสิ"งนั �นๆ  เมื"อเราเกิดรู้สิ"งหนึ"งสิ"งใดแล้ว  จะทําให้เกิด
ความรู้สึกในทางที" ดีหรือไม่ดี   บุคคลจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  พอใจหรือไม่พอใจต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ความรู้สึกเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลที"สมัผสักับสิ"งต่างๆ เกิดขึ �นจากการ
เรียนรู้ทั �งตามหลกัการเรียนรู้  เงื"อนไขของสิ"งเร้า  และเงื"อนไขของผลกรรม  ความรู้สึกนี �อาจทําให้บคุคล
เกิดความยดึมั"นและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบโต้หากมีสิ"งที"ขดักบัความรู้สกึดงักลา่ว 
   3.  องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา  (Action  tendency  
component  or  behavioral  component) 
 องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา  หมายถึง แนวโน้มของบคุคลที"
จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบตัิต่อสิ"งที"ตนชอบหรือเกลียด  เป็นความพร้อมที"จะตอบสนองต่อสิ"งนั �นๆ  
คือ  พร้อมที"จะสนบัสนุน  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ  หรือในการทําลายขดัขวาง  ตอ่สู้   เป็นต้น  เมื"อบคุคลมี
ความรู้  ความเชื"อ  หรือค่านิยมและความรู้สึกเขาจะมีแนวโน้มทําพฤติกรรมที"สอดคล้องกับความรู้  
ความเชื"อ  และความรู้สึกของเขา  เช่น  บุคคลคนหนึ"งมีความเชื"อว่าการทํางานในหน้าที"ที"ทําอยู่ไม่มี
ความก้าวหน้า  และได้รับคา่ตอบแทนตํ"า  เขาไมช่อบงานนี �   แนวโน้มในการลาออกจากงานของเขาจ
สงู  หากบคุคลเชื"อวา่งานของเขาเป็นงานมีเกียรติ  เขาชอบงานนี �มาก  เขาจะมีแนวโน้มมมุานะในการ
ทํางานของเขาอยา่งเตม็ความสามารถ 
 จากงานวิจยัของ เยาวดี  รางชยักลุ และศิริชยั  กาญจนวาสี (2523: 3)  ได้จําแนกเจตคติตอ่
วิชาชีพครูออกเป็น  5  องค์ประกอบ  ดงันี � 

1. เจตคตติอ่สถานภาพวิชาชีพครู 
2. เจตคตติอ่ลกัษณะการเป็นครู 
3. เจตคตติอ่กระบวนการเรียนการสอน 
4. เจตคตติอ่นกัเรียน 
5. เจตคตติอ่ความคาดหวงัที"มีตอ่วิชาชีพครู 

 สําหรับในการวิจยัในครั �งนี �  วดัเจตตคิต่อวิชาชีพครูโดยครอบคลุมคณุลกัษณะย่อยของเจต
คตติอ่วิชาชีพครู  ด้านสถานภาพวิชาชีพครู  ด้านลกัษณะงานของวิชาชีพครู และด้านความคาดหวงัที"
มีตอ่วิชาชีพครู 
 เจตคติหรือทัศนคตินับเป็นสิ"งที"วัดถึงพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดี  เพราะเป็นสิ"งที"
สามารถบง่บอกได้ถึงการแสดงออกในพฤติกรรมตา่ง ๆได้  กล่าวคือ  เจตคติตอ่งานในเชิงบวกจะช่วย
บง่ชี �ถึงพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ที"จะมีขึ �นในตวับคุคล  ตรงข้ามกับเจตคติตอ่งานในเชิงลบก็จะช่วย
ให้เห็นถึงพฤติกรรมในเชิงลบได้เช่นกัน  หากบุคคลมีเจตคติในด้านลบ หรือเกิดความไม่พอใจในการ
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ทํางานขึ �น  ปัญหาที"ตามมานั �นมีมากมาย  ซึ"งพฤตกิรรมที"แสดงออกอาจเป็นได้ทั �งในเชิงความคิด  หรือ
ด้านจิตใจ  เช่น  นั"งฝันกลางวนัไปเรื"อยไม่ตั �งใจทํางาน  หรือแสดงออกมาด้วยการกระทํา  เช่น  ขาด
งานโดยพละการ  กลับบ้านก่อนเวลา  หยุดพักนานเกินไป (อู้ งาน) ทํางานช้าลง  ไปจนถึงการมี
พฤตกิรรมก้าวร้าว  รุนแรง  การลาออก  ตรงข้ามกบับคุคลที"มีความพอใจในงานมีเจตคติที"ดีตอ่องค์กร
และงาน  พฤตกิรรมในการทํางานยอ่มแสดงออกแตส่ิ"งที"ดี ๆ เช่น   ทํางานในหน้าที"อย่างเต็มที"  และจะ
ทํางานเกินหน้าที"ที"ได้รับมอบหมายอีกด้วย (ศริิวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ. 2541: 96) 
 ในการทํางานต้องพยายามทําให้ทั �งบุคคลที"เป็นสมาชิกในองค์กรมีเจตคติที"ดีต่อตนเอง  
เพื"อนร่วมงานและองค์กร  เพื"อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที"ดีในการทํางาน  เพราะเชื"อว่าบรรยากาศ
การทํางานที"ดีจะช่วยให้ผลการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพสูงขึ �น  และมีผลผลิตมากขึ �นด้วย  ข้อมูลนี �
ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท J.W. Newman  coorperation ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ"งได้
ทําการศึกษาความสมัพันธ์ของเจคติกับการปฏิบตัิงาน  แล้วพบว่าเจตคติของคนที"มีผลงานสูงจะมี
ลกัษณะดงันี �  คือ  (สพุิณ  เกชาคปุต์  2539: 53-55) 
  1.  ชื"อเสียงเกียรติภูมิ  (Self-esteem) รักชื"อเสียงของตนเอง  บคุคลที"มีผลงานดี  มกัจะ
มองวา่ตนเองเป็นคนที"มีคณุคา่  มีความสําคญัและมีความสามารถในการสร้างความสําเร็จ 
  2.  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  บคุคลที"ทํางานดีจะมีความรับผิดชอบตอ่ผลของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที"ทําไม่ว่าจะออกมาในรูปใด  ถ้าผลงานออกมาดีก็จะมีความภูมิใจ  แต่ถ้าล้มเหลวก็
ยอมรับและหาทางแก้ไข 
  3.  มองโลกในแง่ดี  (Optimism) บคุคลที"ประสบความสําเร็จทั �งหลายมกัจะมองสิ"งตา่งๆ 
ในแง่ดี  และเชื"อวา่สิ"งตา่ง ๆนั �น  สามารถทําให้ดีขึ �นได้  และตนมีความสามารถในการกระทํานั �น 
  4.  เน้นเป้าหมาย  (Gold  oriented) ผู้ ที"ทํางานเป็นจะตั �งเป้าหมายและกระทําการต่าง ๆ    
ให้เป็นไปในทิศทางที"สูเ่ป้าหมายนั �น 
  5.  มีจินตนาการ  (imaginativeness) ผู้ ต้องการความสําเร็จ  จะต้องไม่ผกูพนักบัอดีตแต่
ต้องคดิถึงอนาคตและจินตนาการถึงสิ"งที"ดีที"จะเกิดขึ �น 
  6.  มีความตระหนกั (Awareness)  ผู้ ที"ประสบความสําเร็จมกัจะตื"นตวัรับรู้และตระหนกั
วา่สิ"งตา่ง ๆ ที"อยูร่อบตวันั �นมีอะไร  เป็นอยา่งไร  และจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อยา่งไร 
  7.  ความคิดสร้างสรรค์  (Creativeness)  ในการทําการใด  ๆผู้หวงัความสําเร็จจะต้อง
เป็นผู้แสวงหาสิ"งที"แปลกใหมแ่ละดีกวา่  เพื"อทํางานให้ดีขึ �น 
  8.  การตดิตอ่สมัพนัธ์  (Communicativeness)  ผู้ ที"ประสบความสําเร็จจะต้องรู้จกัติดตอ่
กบับคุคลตา่ง ๆ ยอมรับความสําคญัของผู้ อื"น  และรับฟังข้อมลูขา่ววสารจากบคุคลตา่ง  ๆ 
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  9.  มุ่งความเจริญเติบโต  (Growth  oriented)  ผู้ ที"ประสบความสําเร็จจะต้องหวงัความ
เจริญก้าวหน้า ความเจริญเติบโต  ทํางานแบบมุ่งไปข้างหน้ามากกว่ารอให้เหตกุารณ์เกิดขึ �นแล้วจึง
แก้ปัญหา 
  10.  ตอบโต้ความกดดนัในทางบวก  (Positive  response to pressure)  ในภาวะวิกฤติ
จะต้องแก้ปัญหาด้วยการยอมรับภาวะกดดนันั �นวา่  เป็นสิ"งที"ท้าทายความสามารถ 
  11.  ความศรัทธา  (Trust)  คือมีความเชื"อในผู้ อื"นว่ามีความสามารถและพร้อมที"จะ
สนบัสนนุเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถ 
  12.  ความสนกุสนาน  (Joyfulness)  ผู้ รับความสําเร็จจะต้องรู้สึกสนกุสนานกบังานที"ตน
ทําทกุอยา่ง 
  13.  กล้าเสี"ยง  (Risk  tasking)  จะต้องเห็นว่าความไม่แน่นอนของสิ"งตา่งๆ เป็นสิ"ง
ธรรมดาการทํางานคือการทําสิ"งตา่ง ๆ ให้ดีที"สดุ แตไ่มใ่ชส่มบรูณ์ที"สดุ (Excellence  not  perfection) 
  14.  ใช้หลักเดี�ยวนี �  (Nowness)  การตัดสินใจใด ๆ หรือการกระทําการใด ๆ ไม่
ผดัวนัประกนัพรุ่ง  จะต้องทําทนัที 
 นอกจากนั �น  นกัจิตวิทยายงัมีความเชื"อว่า  เจตคติไม่ดีต่องานมีความสมัพนัธ์กับสิ"งต่อไปนี �  
(สิริอร  วิชชาวธุ.  2544: 199-200) 
  1.  สขุภาพจิต  และสขุภาพทางกายของบคุคลเสื"อมลง  บคุคลที"ไม่พอใจในงานมีอาการ
เหนื"อยล้า  ปวดหวั  และไมส่บาย  มากกวา่บคุคลที"มีความพอใจในงาน 
  2.  ผลผลิตตกตํ"า 
  3.  การขาดงานสงู 
  4. การลาออกจากงานสงู 
  5.  อตัราการเกิดอบุตัเิหตสุงู 
 เจตคติของบคุคลย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานเป็นอย่างมาก  หากบุคคลมีเจตคติที"ดี
ตอ่การทํางานของตน  ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าบคุคลนั �นจะมีพฤติกรรมในการทํางานที"แสดงออกมา
ในทางที"ดี  เชน่  ทํางานด้วยความขยนัหมั"นเพียร  รับผิดชอบงานที"ได้รับมอบหมาย  เป็นต้น  แตใ่นทาง
กลับกันหากบุคคลมีเจตคติที"ไม่ดีต่องาน  ก็จะทําให้บุคคลไม่ให้ความสนใจหรือไม่เอาใจใส่ในการ
ทํางานอยา่งจริงจงั  ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่องค์กร  และตวับคุคลเอง 
 6.3 ความสาํคัญของการวัดเจตคต ิ  
 การวดัเจตคติของบุคคลตอ่เป้าหมายตา่ง  ๆ ทั �งในเรื"องของบคุคล  วตัถ ุ และสิ"งตา่ง ๆ ล้วน
ให้ประโยชน์แก่บคุคล  หรือสงัคมในด้านตา่ง ๆ ดงันี �  (วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง.  2544: 14-15) 
  1.  การวดัเจตคตเิพื"อทํานายพฤตกิรรม 
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  เนื"องจากการวดัเจตคติตอ่สิ"งใดสิ"งหนึ"งของบุคคล  ย่อมเป็นเครื"องแสดงว่าเขามีความรู้
ทางด้านที"ดีหรือไมดี่เกี"ยวกบัสิ"งนั �นมากน้อยเพียงใด  และเขามีความรู้สกึชอบหรือไม่ชอบสิ"งนั �นเพียงใด  
เจตคติของบคุคลต่อสิ"งนั �นจึงเป็นเครื"องทํานายว่าบุคคลนั �นจะกระทําไปในทํานองใดด้วย  ดงันั �นการ
ทราบเจตคติของบุคคลย่อมช่วยให้ทํานายการกระทําของบุคคลได้  ความสามารถในการทํานาย
พฤติกรรมของผู้ อื"นเป็นความต้องการของมนุษย์และสังคม  เพราะจะเป็นแนวทางให้ผู้ อื"นปฏิบตัิต่อ
บคุคลนั �นได้อยา่งถกูต้อง  เหมาะสมและอาจเป็นแนวทางให้ผู้ อื"นสามารถควบคมุพฤติกรรมของบคุคล
นั �นได้ด้วย 
  2.  การวดัเจตคตเิพื"อเข้าใจสาเหตแุละผล 
  เจตคติต่อสิ"งต่าง  ๆ นั �นเปรียบเสมือนสาเหตุภายในซึ"งมีกําลงัผลกัดนัให้บุคคลกระทําได้
ตา่ง ๆ กนั  เจตคติตอ่สิ"งใดสิ"งหนึ"งของบคุคลนี �  อาจได้รับสาเหตมุาจากผลกระทบภายนอกด้วยส่วนหนึ"ง  
และเจตคติของบุคคลอาจเป็นเครื"องกรอง หรือหนัเหอิทธิพลของสาเหตจุากภายนอกที"มีการกระทําของ
บคุคลนั �นได้  ดงันั �นการจะเข้าอิทธิพลของสาเหตภุายนอกที"มีต่อการกระทําของบุคคลต่าง ๆ ให้ชดัเจน  
บางกรณีจําเป็นต้องวดัเจตคตขิองบคุคลตา่ง ๆตอ่สาเหตภุายนอกนั �นด้วย 
  3.  การวดัเจตคตเิพื"อหาทางป้องกนั 
  ในสังคมนั �นการที"บุคคลจะมีเจตคติต่อหนึ"งสิ"งใดอย่างไรนั �นเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล   
แต่การที"จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมย่อมเป็นไปได้เมื"อประชาชนมีเจตคติต่อสิ"งเดียวกัน  
คล้ายคลึงกนั  ซึ"งจะเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันและไม่เกิดความแตกแยกขึ �นในสงัคม  
การประกอบอาชีพบางประเภท  มีความจําเป็นต้องได้ผู้ มีเจตคติเหมาะสมมาปฏิบตัิ  เช่น  ผู้ มีอาชีพ
นักวิจัยย่อมมีเจตคติที"ดี (ชอบ) ต่อการวิจัย  ผู้ เป็นครูถ้ามีเจตคติที"ไม่ดี (คือไม่ชอบ) ต่อการเป็นครู  
อาจทําให้เกิดผลเสียหายแก่นกัเรียน  โรงเรียนและประเทศชาตไิด้ 
  4.  การวดัเจตคตเิพื"อหาทางแก้ไข 
  ในสังคมประชาธิปไตย  บุคคลสามารถจะมีเจตคติต่อเรื" องใดเรื" องหนึ"งแตกต่างกัน        
ไปได้มาก  แต่ในบางเรื" องจําเป็นที"จะต้องได้รับความคิดเห็นและเจตคติที"สอดคล้องกัน  เพื"อ               
ที"ประชาชนจะได้มีการกระทําที"พร้อมเพรียงกัน  การวดัเจตคติของประชาชนจะได้ข้อมูลที"ชี �บอกว่า
ประชาชนกลุม่นั �น ๆ  มีเจตคติที"สอดคล้องกบันโยบายของสงัคมหรือของชาติหรือไม่  กรณีที"ประชาชน
มีเจตคตทีิ"ไมส่อดคล้องกบันโยบายของชาติซึ"งต้องการความร่วมมือจากประชาชนอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้  ดงันั �นการวดัเจตคติจึงอาจแสดงให้ทราบว่า  บคุคลมีลกัษณะที"เหมาะสมหรือไม่เพียงไร  
เพื"อประโยชน์ในการหาทางแก้ไขเจตคตทีิ"ไมถ่กูต้องและปลกูฝังเจตคตทีิ"ดีตอ่ไป 
 ครูที"มีเจตคติที"ดีต่ออาชีพของตน  ย่อมปฏิบตัิหน้าที"ได้ดี  เกิดความสุขในการเป็นครูและ
พร้อมที"จะทํางานให้เกิดผลสมัฤทธิตามเป้าหมาย  ไม่ว่าจะเป็นหน้าที"ทางด้านการสอน  การช่วยเหลือ{
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โรงเรียน  หรืองานประจําด้านอื"น  ในขณะเดียวกนั  ถ้าครูมีเจตคติที"ไม่ดีตอ่อาชีพของตนแล้วก็ย่อมจะ
ไมมี่ความพอใจในการประกอบวิชาชีพครู  ไมเ่กิดความพยายามที"จะทํางานให้ได้ผลเต็มศกัยภาพที"พึง
กระทําได้  ซึ"งเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาการศกึษาเป็นอยา่งยิ"ง  ดงันั �น  การวดัเจตคติจึงมีความสําคญั
อยา่งยิ"ง  เพราะการทราบเจตคติก็จะทําให้ทราบถึงแนวโน้มของพฤติกรรมบคุคล  หากเป็นไปในทางที"
ดีก็สามารถสง่เสริมให้ดีขึ �นได้  แตห่ากเป็นไปในทางไม่ดีก็จะสามารถหาทางป้องกนัหรือปรับปรุงแก้ไข
ได้ทนัทว่งที 
 
7.  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหรุะดับมัลตแิวริเอทหรือการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณ  ู  
     แบบตัวแปรพห ุ(Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) 
 7.1 ความหมายและนิยามของการวิเคราะห์ระดับมัลตแิวริเอท 
 การวิเคราะห์ระดับมัลติแวริเอท (Multivariate Analysis) ได้เริ"มเข้ามามีบทบาทและมี
ความสําคญัตอ่การวิจยัทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เพราะปรากฏการณ์ที"ศกึษาบอ่ยครั �งที"
ปรากฏการณ์เหล่านั �นมีหลายมิติ หรือเกี"ยวข้องกบัปรากฏการณ์อื"น ๆ อีกมากมาย ซึ"งไม่สามารถแยก
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ"งออกมาศกึษาโดยลําพงั ดงันั �นจึงมีผู้ ให้ความหมายและนิยามตา่ง ๆ 
ไว้ดงันี � 
 ทคัซูคา (ปรุะชยั เปี" ยมสมบูรณ์. 2535: 2; อ้างอิงจาก Tatsuoka. 1971:1) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์ระดบัมลัติแวริเอท คือ สาขาหนึ"งของวิชาสถิติศาสตร์ ซึ"งมุ่งศึกษาระดบัมลัติแวริเอท (หรือ
หลายมิต)ิ และกลุม่ตวัอยา่งที"มาจากการแจกแจงนั �น  
 แฮริท (ปรุะชยั เปี" ยมสมบรูณ์.  2535:  2; อ้างอิงจาก Harris.  1975:  5) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์ระดบัมัลติแวริเอท เป็นการจดักลุ่มวิธีการทางสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ซึ"งได้รับการ
พัฒนาขึ �นที"ใช้ในสถานการณ์ที"เกี"ยวข้องกับการวิเคราะห์กลุ่มตัวแปร โดยไม่จํากัดว่ากลุ่มตัวแปร
ดงักลา่ว เป็นกลุม่ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตาม  
 เคอลินเจอร์; และเพดเดอเซอร์ (ปรุะชยั เปี" ยมสมบรูณ์. 2535: 2; อ้างอิงจาก Kerlinger;       
& Pedhazur. 1973: 372) กลา่ววา่ การวิเคราะห์ระดบัมลัติแวริเอทจดัเป็นเพียงการขยายขอบเขตและ
การกระจายผลของแนวทางสถิตถิดถอยเชิงพห ุ
 ฟินน์; และแมทสนั (ปรุะชยั เปี" ยมสมบรูณ์. 2535: 2; อ้างอิงจาก Finn; & Mattson. 1978: 2) 
มีความเห็นว่า เมื"อใดก็ตามการวิเคราะห์ตวัแปรตามมากเกินกว่าหนึ"งตวัแปรถือว่าการวิเคราะห์นั �น   
เป็นระดบัมลัตแิวริเอท  
 ปรุะชยั เปี" ยมสมบูรณ์ (2535: 3,13)  กล่าวว่า การวิเคราะห์ระดบัมลัติแวริเอท หมายความ
รวมถึงกลุ่มเทคนิคทางสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานที"ได้รับการคิดค้นเพื"อประยุกต์ใช้สําหรับ
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สถานการณ์วิจัยที"เกี"ยวข้องกับการวิเคราะห์กลุ่มตัวแปรตามตั �งแต่สองตัวแปรขึ �นไป และไม่จํากัด
จํานวนตวัแปรอิสระ แม้ว่าในความนิยมจะมุ่งถึงกรณีตวัแปรอิสระตั �งแต ่2 ขึ �นไป หรืออีกนยัหนึ"งก็คือ  
การวิเคราะห์ระดบัมลัติแวริเอท เกี"ยวข้องกบัการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหรือกลุ่ม
ตวัแปรอิสระกบักลุม่ตวัแปรตาม แม้วา่บางสถานการณ์ไมจํ่าเป็นต้องกําหนดว่ากลุ่มตวัแปรใดเป็นกลุ่ม
ตวัแปรอิสระหรือกลุ่มตวัแปรตาม แต่ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าวแต่ละกลุ่มตวัแปรจะต้องมีตวัแปร
ตั �งแต่ 2 ตวั ขึ �นไป และอีกนัยหนึ"ง การวิเคราะห์ระดบัมัลติแวริเอท เป็นเทคนิคสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมลูที"ประกอบด้วยกลุ่มตวัแปรอิสระและกลุ่มตวัแปรตามกลุ่มละ 2 ตวัแปรขึ �นไป ซึ"งตวัแปรเหล่านี �  
มีมาตรวัดระดับอันตรภาคชั �นหรืออัตราส่วน โดยมีจุดเด่นของการวิเคราะห์ระดบัมัลติแวริเอท คือ 
สมรรถนะในการควบคมุความฟุ้ งเฟ้อของความคลาดเคลื"อนประเภทที"หนึ"ง (หรือ α ) ซึ"ง ความฟุ้ งเฟ้อ
ของความคลาดเคลื"อนประเภทที"หนึ"ง หมายความรวมถึง การที"ขนาดค่าของความคลาดเคลื"อน
ประเภทที"หนึ"ง มีระดบัสูงกว่ามาตรฐานที"กําหนดไว้ เช่นสูงกว่าระดบั 0.05 หรือสูงกว่าระดบั 0.01    
เป็นต้น  ดงันั �น สมรรถนะในการควบคมุความฟุ้ งเฟ้อของความคลาดเคลื"อนประเภทที"หนึ"ง จะช่วยให้
การทดสอบหลายตวัแปรดําเนินการได้พร้อมกนั 
 7.2  แบบจาํลองพื Sนฐานของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระดับมัลตแิวริเอท 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระดบัมลัติแวริเอทย่อมมีความเหมาะสม
กับการวิเคราะห์ข้อมูลที"ประกอบด้วยกลุ่มตวัแปรอิสระและกลุ่มตวัแปรตามกลุ่มละ 2 ตวัแปรขึ �นไป 
โดยมีจุดประสงค์ที"จะดําเนินการวิเคราะห์หลายตวัแปรตามพร้อมกัน สมมติว่าตวัแปรตามมีจํานวน    
p ตัวแปร และมีตัวแปรอิสระ q ตัวแปร แบบจําลองเส้นตรงที"เชื"อมโยงตัวแปรทั �งสองกลุ่มย่อย         
เข้าด้วยกนั ย่อมประกอบด้วยสมการระดบัมลัติแวริเอท จํานวน p สมการ ดงัสมการตอ่ไปนี � (ปรุะชยั 
เปี" ยมสมบรูณ์. 2535: 16-21) 

1. สมการรูปปกต ิ
 

 
1 2 3 1 2 3 1 11 12 13 1 2 21 22 23 2

... ... ... ... ...i i i ip p i p i pY Y Y Y X Xα α α α β β β β β β β β       = + + + +         
                 

1 2 3 1 2 3
... ...iq q q q qp i i i ipX β β β β   + +   l l l l  

  

 เมื"อ   ikY   แทน  ตวัแปรตามลําดบัที" k ของตวัการที" i 
   ijX  แทน  ตวัแปรอิสระที" j ของตวัการที" i 
   ikl   แทน  ตวัผิดพลาดลําดบัที" k ของตวัการที" i 
   α    แทน  ตวัคงที" 
   β    แทน  คา่สมัประสิทธิถดถอย{  
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2. สมการรูปเมตริก 
 

      

   ( )Nxp       ( )1Nx q +        ( )1q xp+              ( )Nxp  
 
 เมื"อ    N   แทน   จํานวนตวัการ 
      P   แทน   จํานวนตวัแปรตาม   
      q   แทน   จํานวนตวัแปรอิสระ  
   ( )1q +  แทน   จํานวนตวัแปรอิสระบวกตวัคงที" (α )  
      แทน   เมตริกขนาด  ( )Nxp  ของตวัแปรตาม  
                           แทน   เมตริกขนาด ( )1Nx q +    ของตวัแปรอิสระ                
                           แทน   เมตริกขนาด ( )1q xp+    ของคา่สมัประสิทธิถดถอย{  
                          แทน   เมตริกขนาด ( )Nxp  ของตวัแปรผิดพลาด 
 ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามหลายตวั การคํานวณสัมประสิทธิการ{

ถดถอยจะต้องกําหนดค่ากําลงัสองตํ"าสดุ (Least Square Priciple) ให้ครอบคลุมทั �ง Error Sum of 
Square และ Error Sum of Cross Product 
 ในการวิเคราะห์ระดบัยนูิแวริเอท คา่สมัประสิทธิถดถอย { ( )β̂  ได้รับการเลือกภายใต้เงื"อนไขที"

กําหนดให้ SSE เป็นคา่ตํ"าสดุ 

         2

ic e=∑  
 เมื"อคา่ผิดพลาด (C) มีคา่ตํ"าสดุ จะได้รูปสมการปกต ิ(Normal Equation) ดงันี � 

        
 ในที"นี � Y คือ คอลมัน์เวคเตอร์ของตวัแปรตามตวัหนึ"ง ขั �นตอ่มาคณูตลอดสมการด้วย  เพื"อหา 
  คา่ของ   
     
  

  เนื"องจาก                                 เทา่กบั 1  เพราะฉนั �นคา่       จงึปรากฎตามสมการ 

               
 

 กล่าวได้ว่า         เป็นตวัประกอบที"ดีที"สดุของ β  ทั �งนี �เพราะ         ให้ค่าผลบวกกําลงัสองตํ"า
สดุของคา่ผิดพลาด (C) ในกลุม่ตวัอยา่ง 
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 ในการวิเคราะห์ระดบัมลัตแิวริเอทหรือตวัแปรตามหลายตวั การกะประมาณคา่        สามารถ
ทําได้โดยการลดค่า Squared Sample ของตวัแปรผิดพลาดสําหรับตวัแปรตามทุกตวัแปรให้มีค่า   
ตํ"าสดุ ผลบวกกําลงัสองของคา่ผิดพลาดสําหรับตวัแปรตามใดตวัหนึ"งจะปรากฏเป็นคา่ในเส้นทแยง 
มมุของเมตริกซ์              การลดคา่ผิดพลาด (C) ตํ"าสดุ จําเป็นต้องกําหนดคา่ Partial Derivatives ซึ"ง
เกี"ยวข้องกบั Elements ของคา่สมัประสิทธิการถดถอย {         ให้เท่ากบัศนูย์ก่อนแก้สมการ ผลที"ได้รับ
คือสมการปกตดิงัตอ่ไปนี �  

       
 สมการปกติในระดับมัลติแวริเอท ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับในกรณียูนิแวริเอท เว้นแต่ว่า     
ในกรณีมลัติแวริเอท เมตริก         และ        จะประกอบด้วยหลายคอลมัน์ แทนที"จะเป็นคอลมัน์เดียว 
ตอ่มาคณูตลอดสมการ                                         ด้วย                 เพื"อหาคา่ของ   

       
 

 ในที"นี �        ซึ"งเป็นตวัประมาณค่าของ        จัดเป็นเมตริกขนาด ( )1q xp+    นอกจากนี �     
ถ้ากําหนดให้                 เท่ากับ        ซึ"งหมายถึง ปัจจยัตวัแปรร่วม (Covariance Factor) สามารถ    
เขียนเป็นสมการใหมไ่ด้ดงันี � 

                
 

 ข้อที"ควรสังเกต คือ ตราบใดที"จํานวนตวัแปรอิสระและจํานวนตวัแปรคงเดิม การเปลี"ยน
ตําแหน่งของตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตาม ย่อมไม่ทําให้ค่าสัมประสิทธิถดถอยเกิดการเปลี"ยนแปลง{

ขนาดคา่ แตมี่ผลเพียงการเปลี"ยนตําแน่งของคา่สมัประสิทธิถดถอยให้อยู่ในลําดบั{ ที"ถกูต้องกบัตวัแปร
อิสระหรือตัวแปรตามที" ย้ายตําแหน่งตามไปเท่านั �น นอกจากนี �การเพิ"มหรือการลดตัวแปรตาม           
ไม่ก่อให้เกิดการเปลี"ยนแปลงค่าสัมประสิทธิถดถอยแต่ประการใด อย่างไรก็ดีการเพิ"มหรือการลด      {

ตวัแปรอิสระ ย่อมส่งผลที"จะทําให้เกิดการเปลี"ยนแปลงทั �งค่าคงที" (α ) และค่าสัมประสิทธิถดถอย {

( )β ทั �งหมด   
 นอกจากนี � เมตริกขนาด (pxp) ของผลบวกรวมของผลคณู (Total Sum of Product)            
หรือที"ใช้สญัลกัษณ์วา่              ในกรณีมลัติแวริเอทก็สามารถแยกส่วนเป็นคา่ผลบวกได้ เช่น เดียวกบั  
ในกรณียนูิแวริเอท เชน่กนั กลา่วคือ  
 กรณียนูิแวริเอท  SST SSR SSE= +  
 กรณีมลัตแิวริเอท      
 หรือ             
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 ในที"นี � 
            แทน  เมตริกของปัจจยัความแปรปรวนร่วม หรือ  
                                  แทน  เมตริกลําดบั N ไอเดนตตีิ � (Order- N Identity Matrix) 
                                  แทน                         คือ Sum of Product ที"ได้รับการอธิบาย 
                                  แทน                                     คือ Sum of Product  ของตวัแปรผิดพลาด 
 
 อนึ"ง คา่ตา่ง ๆ บนเส้นทะแยงมมุของ        คือ ผลบวกกําลงัสองของคา่สงัเกตการณ์ (Sum of 
Squared of Obsrved Scores) สําหรับแตล่ะตวัแปรตาม ขณะที"ค่าตา่ง ๆ นอกเส้นทะแยงมมุก็คือ
ผลบวกคณูตรงข้าม (Sum of Cross Product)  สําหรับคา่ตา่ง ๆ ของ         คือ ผลบวกกําลงัสองของ  
คา่พยากรณ์ (Sum of Squared of the Predicted Scores) สําหรับแต่ละตวัแปรตาม กล่าวได้ว่า     
ยิ"ง  ( )r KK

S  มีขนาดเข้าใกล้ ( )t KK
S  ยิ"งขึ �นเพียงใด หรือยิ"งขนาดค่า ( )e KK

S  เล็กลงเพียงใด           
การพยากรณ์ตวัแปรตามโดยอาศยัข้อมลูจากตวัแปรอิสระจะยิ"งมีความแมน่ตรงสงูขึ �นเพียงนั �น 

7.3 เกณฑ์อัตราส่วนไลลิฮด และสถติเิอฟของราวว์ู  
 (ปรุะชยั เปี" ยมสมบรูณ์.  2535:  24) 
 เกณฑ์อตัราสว่นไลลิฮดู ซึ"งใช้แทนด้วยสญัลกัษณ์ Λ แทน เกณฑ์อตัราส่วนไลลิฮดู (Wilks’s 
Lambda) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างการวัดไลลิฮูดของข้อมูลภายใต้สมมติฐานปฏิเสธ (

0
H )     

เทียบกบัการวดัไลลิฮดูของข้อมลูภายใต้สมมตฐิานแย้ง (
1

H ) ดงัสมการ 
 

      
0

ˆ

ˆ

Σ
Λ =

Σ
 

 
 

   เมื"อ  
0

Σ̂   แทน  ตวัประมาณคา่ของเมตริกความแปรปรวน  และความแปรปรวนร่วม  
                (Variance-Covariance Matrix) ของความผิดพลาด (Error) ภายใต้ 
       สมมตฐิาน (

0
H ) 

     Σ̂    แทน  ตวัประมาณคา่ของเมตริกความแปรปรวน   และความแปรปรวนร่วม  
                (Variance-Covariance Matrix) ของความผิดพลาด (Error) ภายใต้ 
       สมมตฐิาน (

1
H ) 

 หากขนาดของสถิตอิตัราสว่นไลลิฮดูมีขนาดเล็กเพียงใด โอกาสที"จะหกัล้างสมมติฐานปฏิเสธ

ก็ยิ"งมีค่าสูงขึ �นเพียงนั �น ในทางกลับกันยิ"งขนาดค่าของ Σ
∧

 และ
0

Σ
∧  ใกล้กันมากขึ �นเพียงใด    

โอกาสที"สมมตฐิานปฏิเสธจะเป็นจริงก็ยิ"งมีมากขึ �นเทา่นั �น 
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 สถิตเิอฟของราวว์  หรือ “ราวว์-เอฟ” (Rao’s F Statistics) 
 

     
1/

1/

1 1 / 2
s

s

ms qp
F

qp

−Λ + −
= ⋅

Λ
 

 

   เมื"อ  F   แทน  สถิตเิอฟของราวว์ 

     s     แทน  ( ) ( )2 2 2 2
4 / 5p q p q− + −  

     m    แทน  ( )1 / 2ne p q− + −  
     p    แทน  จํานวนตวัแปรตาม 
     q    แทน  จํานวนตวัแปรอิสระ 
        ne    แทน   องศาความเป็นอิสระของคา่ผิดพลาด 
  
8.  งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 8.1 งานวิจัยต่างประเทศ 

ลิปก้า และสกดู (ปริญญา  ณ วนัจนัทร์. 2536: 33; อ้างอิงจาก Lipka and Sgood. 1979: 
126) ศกึษาเจตคตกิบัพฤตกิรรมการทํางานของครู พบว่า กลุ่มครูที"มีพฤติกรรมการทํางานสงู มีเจตคติ
ที"ดีตอ่วิชาชีพครูมากกวา่กลุม่ครูที"มีพฤตกิรรมการทํางานปกต ิ

ทากาโก   มอรี (ใจนวล   พรหมมณี. 2550: 54; อ้างอิงมาจาก Takako Mori. 1966) ได้
วิเคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ ที"มีอิทธิพลตอ่แรงจงูใจเข้าเป็นครู กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลยัมิชิแกน 
ที"เรียนวิชาการศึกษาภาคบงัคบัหมดแล้ว จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 556 คน เป็นนิสิตชาย 188 คน และ
นิสิตหญิง 368 คน โดยใช้แบบสอบถามเจตคติที"มีต่อวิชาชีพครู เศรษฐกิจ พื �นฐานทางวัฒนธรรม 
จรรยาครู และระยะเวลาที"คาดวา่จะยดึอาชีพครู ผลปรากฏว่า ปัจจยัตา่ง ๆ ที"มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
เลือกอาชีพครู เมื"อเปรียบเทียบระหว่างนิสิตชายและนิสิตหญิงพบว่า นิสิตหญิงมีเจตคติในทางที"พอใจ
ตอ่คา่นิยมของอาชีพครูมากกว่านิสิตชาย และมีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัสําคญั ในด้านเศรษฐกิจ 
และค่านิยมต่อสงัคม เช่น ระบบเกษียณอายุ โอกาสที"ครูลาป่วย รายได้ โอกาสที"จะเปลี"ยนงานใหม ่
ความก้าวหน้าในอาชีพ การยกยอ่งในสงัคม เจตคตทีิ"ดีตอ่อาชีพครู ความสมัพนัธ์ซึ"งกนัและกนัระหว่าง
บคุคล  จรรยาครู สิ"งเหล่านี �จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจให้เข้ามาเป็นครู หรือกล่าวอีกนัยหนึ"ง อิทธิพล
ต่อแรงจูงใจให้เข้าเป็นครู ขึ �นอยู่กับเจตคติต่ออาชีพครู และความคิดเห็นของตนที"ต้องการจะเป็น
ครูด้วย 

แบงค์ (Banks. 1970: 6419 - A) ได้ทําการวิจยั การประเมินผลความสมัพนัธ์ระหว่างการ
เรียนรู้ของครูอาจารย์ และระดบัความพึงพอใจของครู กบัการปฏิบตัิงานของอาจารย์ใหญ่ ผลการวิจยั
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พบว่า ครูจะพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร และระบบบริหารมากขึ �น ถ้าครูได้รับอนญุาตให้มี
สว่นในการแสดงความคดิเห็น และมีสว่นในการแก้ปัญหาที"เกิดขึ �น 

ฟีดเลอร์ และการ์เซีย (Fiedler & Garcia. 1987: 52) กล่าวว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับผู้ ร่วมงานเป็นองค์ประกอบที"สําคัญมากที"สุด ต่อทัศนะของผู้ ร่วมงานที"มีต่อการทํางาน หาก
ผู้ ร่วมงานมีความศรัทธาในตัวผู้ บริหาร และยอมที"จะเป็นผู้ ตาม การให้ความสนับสนุนในการ
ปฏิบตัิงานก็จะเป็นไปด้วยดี ในทางตรงกันข้าม หากผู้บริหารไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ร่วมงานก็
ยอ่มไมดี่ ทําให้ผู้บริหารเกิดความอึดอดัที"จะปฏิบตัิงาน มีความวิตกกงัวล ซึ"งอาจทําให้งานที"ปฏิบตัิอยู่
ล้มเหลวได้ 

อาร์โนด์ และคณะ (วิไล   พวัรักษา. 2541: 47; อ้างอิงจาก Arnold, et  al. 1991)ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชากับผู้ปฏิบตัิงาน พบว่า ผู้บงัคบับญัชาที"ให้ความสําคญักับความ
เป็นบคุคลในการทํางานจะมีลกัษณะ ดงันี �คือ น่าเชื"อถือ น่าเคารพ มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี และสร้างความ
อบอุน่ระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัผู้ปฏิบตังิาน 

รัสเซลและคนอื"น  ๆ (Russell; et al. 1987) พบว่าสภาพแวดล้อมของการปฏิบตัิงานเป็นตวั
ทํานายความสามารถในการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามจดุมุ่งหมายได้อย่างมีนยัสําคญั  โดยเฉพาะการ
ได้รับการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชามีผลทําให้ครูมีความมั"นใจในการปฏิบตัิงานสอนเพิ"มขึ �น  มีความ
พร้อมเกิดขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิาน  จงึทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานสงูตามไปด้วย   

กรูเทนเบลอร์  (Grootenboer. 2008: Online)ทําการศึกษาเรื"องการพัฒนาตนเอง  ของ
อาจารย์ผู้ เชี"ยวชาญ  โดยการใช้วิธี  การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ  โดยมีอาจารย์ที"รับผิดชอบ  หลักสูตร
วิทยาศาสตร์  ที"มีประสบการณ์ในวิชาชีพโดยเฉลี"ย 24 ปี (ระหว่าง 5-26)  ประกอบด้วยอาจารย์ที"
รับผิดชอบ  ในฐานะหัวหน้าแผนคณิตศาสตร์ของโรงเรียน  และผู้ มีส่วนร่วมอีก 2 คน  สรุปผลการ
พฒันาตนเองของผู้ เชี"ยวชาญให้ประสบผลสําเร็จ  เป็นสิ"งที"ทุกฝ่าย  ยอมรับการดแูล  การเอาใจใส่
ผู้ เรียนและสิ"งที"ประสบผลคือ  การนิเทศ (เยี"ยมชม) และการสังเกตกันและกัน  การปรึกษาจาก
ผู้ เชี"ยวชาญที"มีประสบการณ์  การวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็งของผู้ มีส่วนร่วม  กระบวนการพฒันา
ตนเองของผู้ เชี"ยวชาญ  ต้องแสดงกลยุทธ์  และประกาศให้คนส่วนใหญ่ร่วมดําเนินการต่อ  เป็นการ
ปรับปรุงพฒันา  ก่อกําเนิดความรู้  และความชํานาญ  ในวงการศึกษาและการสอน  แก้ปัญหาจาก
ข้อมลูที"ค้นพบด้วยตนเอง 
 8.2 งานวิจัยในประเทศ 

ปริญญา   ณ วนัจนัทร์ (2536: บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัที"เกี"ยวข้องกับประสิทธิภาพในการ
ทํางานของครูประถมศกึษา จงัหวดัเชียงราย จํานวน 400 คน พบวา่ เจตคติตอ่วิชาชีพครู และแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธิมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพในการทํางาน เจตคติตอ่วิชาชีพครู และแรงจงูใจใฝ่{
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สมัฤทธิเป็นตวัแปรสําคญัและร่วมกบัตวัแปรอื"น ๆ อีก { 5 ตวัแปร คือ ความเชื"อทางพทุธ การปฏิบตัิทาง
พทุธ อิทธิบาท 4 ความเชื"ออํานาจในตน และการรับรู้การสนบัสนุนจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สามารถร่วมกันทํานายประสิทธิภาพในการทํางานของครูได้ ครูที"มีอายุราชการปานกลางจะมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา่ครูที"มีอายรุาชการน้อย  
 อุบล   วรรณพาด (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาเจตคติต่ออาชีพครู ของครูผู้ สอนระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า 
ครูผู้สอนโดยรวมมีเจตคติต่ออาชีพครูโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน อยู่ในระดบัดี คือ ด้าน
คณุธรรม ด้านเป็นผู้ นํา ด้านการสอน ด้านความรู้ ด้านบริการและสวสัดิการ และมีเจตคติตอ่อาชีพครู
ในระดบัปานกลางจํานวน 3 ด้าน คือ ด้านเกียรติยศและชื"อเสียง ด้านมนุษยสมัพนัธ์กับชุมชน และ
ด้านเศรษฐกิจ 

จฑุามาศ   มสูิเกิด (2548: บทคดัย่อ) ศึกษาความสมัพนัธ์ของประสบการณ์การทํางาน เจต
คตติอ่วิชาชีพครู และความพงึพอใจในชีวิต ตอ่วฒันธรรมการทํางานของครู จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่า 
วฒันธรรมการทํางานของครู ด้านค่านิยมการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู เมื"อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ ครูมีคา่นิยมการทํางานอยูใ่นระดบัสงู 18 ด้าน ปานกลางถึงสงู 2 ด้าน และปานกลาง 1 ด้าน ครู
มีพฤติกรรมการทํางานอยู่ในระดบัดี และให้ความสําคญักับงานในระดบัสูงสหสมัพนัธ์คาร์โนนิคอล
ระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระกับกลุ่มตวัแปรวฒันธรรมการทํางาน เมื"อพิจารณาในกรณีที"จําแนกตวัแปร
คา่นิยมการทํางานเป็นรายด้าน ปรากฏความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 2 ชดุ มีคา่สหสมัพนัธ์
เท่ากับ .545 และ .350 โดยความสมัพนัธ์ในชุดที"หนึ"งเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรความพึงพอใจใน
ชีวิตและเจตคติต่อวิชาชีพครู  ซึ "งต ัวแปรตามที"ไ ด้รับอิทธิพลมาก ได้แก่ ต ัวแปรค่านิยมการ
ทํางานเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ตัวแปรพฤติกรรมการทํางาน และตัวแปรการ
ให้ความสําคัญกับงาน ความสัมพันธ์ในชุดที"สองเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรประสบการณ์การ
ทํางาน ตัวแปรตามที"ได้รับอิทธิพลมาก ได้แก่ ค่านิยมการทํางานด้านความก้าวหน้า ด้านความมี
ศกัดศิรี ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ด้านวิถีการดําเนินชีวิต และพฤตกิรรมการทํางาน ตามลําดบั{   
 สชุาต ิ  สงัข์รุ่ง (2520: 63-66) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ นํากบัความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาลในเขตภาค
กลางอยู่ในเกณฑ์สูง ความพึงพอใจของครูโดยส่วนรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ครูใหญ่ที"มีพฤติกรรม
ผู้ นํามุ่งสมัพนัธ์สูงกว่ามุ่งงาน จะส่งผลให้ความพึงพอใจของครูสงูตามไปด้วย เมื"อเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหว่างความพึงพอใจของครูที"มีตอ่ผู้บริหารที"มีพฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งสมัพนัธ์ ไม่พบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัแตอ่ยา่งใด 
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พิชยั   ญาณศิริ (2536: บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยัเรื"อง องค์ประกอบที"ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ทีมงานของครูหมวดวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 10 
พบว่า ระดบัการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับสูง ส่วนระดบัประสิทธิภาพทั �งทางด้านการปฏิบตัิงาน และ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง นอกจากนี �ยังพบว่า องค์ประกอบที"ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการ
ปฏิบตังิาน ได้แก่ ความคดิริเริ"ม จดุประสงค์และเป้าหมาย และพฤตกิรรมของผู้บริหาร 

วชัระ  ชานุตะโร (2533:  บทคดัย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจยั ความต้องการพฒันาตนเองของ
ครูผู้สอนพละศึกษา ระดบัประถมศกึษา   เขตการศึกษา 6  ผลการวิจยัพบว่า  ความต้องการพฒันา
ตนเองของครูพละศึกษาในด้านบุคลิกภาพ  ด้านความรู้และทกัษะในหลกัสตูรและเนื �อหา  ด้านหลกั
สมรรถภาพในการเรียนการสอน  ด้านสื"อการเรียนการสอน  ด้านการวดัผลประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก 
 มานพ  แก้วขาว (2536: 10) ได้ศกึษา การพฒันาตนเองของครู โรงเรียนมธัยมศกึษา  จงัหวดั
พทัลุง  พบว่า  ครูมีความปรารถนาที"จะสร้างความดี  มีความขยันหมั"นเพียร  และประพฤติตนให้มี
คุณค่าเป็นที"ยอมรับของสังคม  ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับความเหมาะสมของสิ"งแวดล้อมและโอกาสตลอดจน
แรงจงูใจตา่งๆ   
 สนีุภรณ์  ศิวรานนท์ (2542: บทคดัย่อ) ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่าง การพฒันามาตรฐาน 
วิชาชีพครู  กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ  จากการศึกษาพบว่า  การ
พฒันาวิชาชีพครูและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามญัศึกษาทั �งโดยรวมและ
เกือบทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก   การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครูระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก  และระหว่างครูที"มีวุฒิการศึกษาสูงและครูที"มีวุฒิการศึกษาตํ"า  แตกตา่งกนั สว่นกา
พฒันามาตรฐานวิชาชีพครู  ระหว่างครูที"มีประสบการณ์ในการสอนมากและครูที"มีประสบการณ์การ
สอนน้อยไม่แตกต่างกัน    ประสิทธิผลของโรงเรียนระหว่างครูที"มีวุฒิการศึกษาสูงและครูที"มีวุฒิทาง
การศกึษาตํ"าไมแ่ตกตา่งกนั  และการพฒันาวิชาชีพครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักั
กรมสามญัทั �งโดยรวมและทกุรายด้าน  มีความสมัพนัธ์กนั   
 สมเกียรติ  กาญจนหงษ์ (2544: บทคดัย่อ) ได้ศกึษา การปฏิบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูเทศบาล  ของจงัหวดัร้อยเอ็ด  พบวา่พนกังานครูโดยรวมปฏิบตัิตามเกณฑ์เป็นรายด้านทั �ง  11  ด้าน  
มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก  ยกเว้นบุคลากรโดยรวม  และครูผู้สอนเห็นว่า  ด้านการปฏิบตัิกิจกรรม
ทางวิชาการเกี"ยวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมออยู่ในระดบัปานกลางโดยมีรายข้อที"มีการปฏิบตัิอยู่
ในระดบัมากและมีคา่เฉลี"ยสงูสดุในแตล่ะด้าน 
   ใจนวล  พรหมมณี (2550: 95)  ศกึษาเกี"ยวกบัปัจจยับางประการที"ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ของข้าราชการครู  สงักดักรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจยัที"
ส่งผลต่อประสิทธภาพในการทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คือ การพัฒนาตนเอง , ความ
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ผูกพันต่อองค์กร , การรับรู้ความสามารถของตนเอง และแรงจูงใจในการทํางาน  โดยส่งผลอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ"ระดบั .01 

สุภาภรณ์  ธรรมวิชัยพันธุ์  (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของตวัแปรที"ส่งผลต่อ
ความสามารถในการวดัและประเมินตามสภาพจริงของครูวิทยาศาสตร์ประถมศกึษา พบว่า  การรับรู้
ความสามารถของตน  เป็นสาเหตุที"มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการวัดและประเมินตาม
สภาพจริงของครูวิทยาศาสตร์ประถมศกึษา 

อรอุษา  จันทศร (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการ
พฒันาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ของครูในเขตพื �นที"การศกึษานครปฐม เขต 2 พบว่า  การ
รับรู้ความสามารถในตนเอง ส่งผลทางบวกตอ่การพฒันาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ทั �ง 12 
มาตรฐาน 

พสัณีย์  อรรถสกลุรัตน์ (2552: 107)  ที"ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัที"มีอิทธิพลตอ่
การคงอยู่ในงานอาชีพครู  ของข้าราชการครูสงักดัสํานกังานเขตพื �นที"การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จงัหวดั
สุรินทร์ พบว่า ตวัแปรการรับรู้ความสามารถในการสอน  มีอิทธิพลทางตรงด้านบวกต่อการคงอยู่ใน
งานอาชีพครู  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ"ระดบั .01 

จากการประมวลผลงานวิจยั  สรุปได้วา่  ปัจจยัที"สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองนั �นแบง่ออกเป็น  2  
ปัจจยั  ได้แก่  ลกัษณะทางจิต (การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่อ
อาชีพครู) และสภาพแวดล้อม (การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา)  ปราณี  รามสูต (2545: 3)  
กล่าวไว้ว่า  สาเหตุที"สําคัญที"สุดที"ทําให้เกิดการพัฒนาตนเอง  คือ  ลักษณะทางจิตเนื"องจากว่า
การศึกษาพฤติกรรมเพื"อการพัฒนาตนนั �นมีขอบข่ายในการศึกษาพฤติกรรมทุกด้าน  แต่ที"ควรจะ
พฒันาก่อนเป็นอนัดบัแรก  คือ  พฤตกิรรมภายในเพราะเป็นตวักําหนดหรือควบคมุการกระทําภายนอก  
เช่นเดียวกับท่านพระธรรมปิฎก (2541: 6-7)  ที"ว่า  กระบวนการพฒันาคนนั �น  จะเกิดขึ �นได้โดย
พิจารณาด้วยปัจจัย  2  ประการ  คือ  ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  ซึ"งปัจจัยภายนอกก็คือ
สภาพแวดล้อม  โดยที"บคุคลจะเกิดการพฒันาสงูสดุนั �นจะต้องพฒันามาจากปัจจยัภายใน  แตค่นส่วน
ใหญ่นั �นจะพฒันาภายนอกก่อน  จงึไมส่ามารถที"จะพฒันาตนเองไปถึงจดุสงูสดุ  จึงควรเน้นไปที"ปัจจยั
ภายใน  แต่ก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเช่นกัน  ดังนั �นการพัฒนาตนจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาจิต  
ความคิด  คิดดีการปฏิบตัิก็มกัดีด้วย  เพราะฉะนั �นทั �งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจึงมี
ความสมัพนัธ์กบัการพฒันาตนเอง  



บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) ที#มุ่งศึกษาปัจจัยบาง
ประการที#ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของข้าราชการครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ#งผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยความรอบคอบและถี#
ถ้วน ซึ#งนําเสนอตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี     
 1.  การกําหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
 2.  เครื#องมือที#ใช้ในการวิจยั 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 5.  สถิตทีิ#ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1.  การกาํหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที#ใช้ในการวิจยัครั งนี  เป็นครูที#ปฎิบตัิการสอนในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สงักัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที# 2   ปีการศกึษา 2552  จํานวน  7  เขต  ซึ#งมีจํานวนโรงเรียนทั งหมด  46  
โรงเรียน  และมีจํานวนครูทั งสิ น  2,332  คน  โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง  2 
 

ตาราง  2  ขนาดโรงเรียนและจํานวนครูโรงเรียนกลุม่กรุงเทพเหนือ  สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนครู (คน) 
กลาง 33 343 
ใหญ่ 13 1,989 
รวม 46 2,332 

 
 

  ที#มา: สํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร (2548). 
หมายเหต ุ   
 โรงเรียนขนาดเล็ก       จํานวนนกัเรียนตั งแต ่      1 – 300   คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง    จํานวนนกัเรียนตั งแต ่  301 – 1,000   คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ่     จํานวนนกัเรียนตั งแต ่  1,000   คน ขึ นไป 
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 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างที#ใช้ในการวิจยัครั งนี  เป็นครูที#ปฏิบตัิการสอนในภาคเรียนที#  2  ของโรงเรียน
กลุ่มกรุงเทพเหนือ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2552  ซึ#งมีทั งหมด  8  โรงเรียน  และมี
จํานวนครูทั งสิ น  334 คน  ซึ#งได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั นตอน(Multi-stage random sampling) โดย
มีรายละเอียดการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง และขั นตอนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่งดงันี  
 ขั นตอนแรก  เป็นการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  โดยดําเนินการดงันี  
 1.  สํารวจข้อมูลประชากรของครูในสงักัดกรุงเทพมหานคร  จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
สํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร  กลุม่กรุงเทพเหนือ  แล้วจดัทํากรอบการสุม่  (Sampling frame) 
 2.  กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามหลกัการของการสุ่มด้วยการกําหนด
ขนาดของความคาดเคลื#อน  (Limit of error) และระดบัความเชื#อมั#น (Level of confidence: 1-α )    ที# 
.95  ในการประมาณคา่เฉลี#ยของประชากรดงันี  

  2.1 ขนาดของความคลาดเคลื#อนในการประมาณค่า (e=Z 2/05. S x ) เท่ากับ 1.0 ซึ#ง
กําหนดโดยพิจารณาจากคะแนนเต็มของแบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  ซึ#งผู้ วิจยัได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขนาดของความคลาดเคลื#อนดงักล่าวเพียงพอสําหรับการได้มา
ของขนาดกลุม่ตวัอยา่งที#เหมาะสม ซึ#งสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในกรณีตา่งๆ ที#เหมาะสมได้ 
  2.2 ค่าประมาณความแปรปรวนของประชากร (σ2) ของกลุ่มโรงเรียนขนาดต่าง ๆ  ได้
จากการนําแบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูไปทดลองใช้ (Try out) ได้
คา่ประมาณความแปรปรวนของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีค่าเท่ากับ  40.81 และ 59.97 
ตามลําดบั 
  2.3  คํานวนหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้สูตรการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
แบบแบง่ชั น  (Stratified random sampling)  (มยุรี  ศรีชยั.  2538: 104 - 112)  ได้จํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างที#ใช้ในการวิจยั  จํานวน  334  คน  และจําแนกออกเป็นครูโรงเรียนขนาดใหญ่  จํานวน  285  
คน  ครูโรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  49  คน   
 ขั นตอนที#สอง  การดําเนินการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
 1.  ทําการสุ่มตวัอย่างแบบแบง่กลุ่ม  (Cluster  random sampling)  โดยให้เขตเป็นหน่วย
การสุม่  (Sampling unit)  จากจํานวนทั งหมด  7  เขต  (สํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 2548.  : 89 
- 90)  แล้วทําการสุ่มมาร้อยละ  42  ของจํานวนเขต  ซึ#งจากการคํานวณได้จํานวน  3  เขต  มีโรงเรียน
จํานวน  18  โรงเรียน  มีครูจํานวน  958  คน  ดงัแสดงในตาราง  3 
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ตาราง  3  จํานวนเขต  จํานวนโรงเรียน  และจํานวนครูที#ได้จากการสุม่ในขั นแรก 
 

สํานกังานเขต ชื#อโรงเรียน จํานวนครู (คน) 
วดัเสมียนนารี 54 
วดัเทวสนุทร 28 
บ้านลาดพร้าว 33 
รัตนโกสินทร์สมโภช 53 
เสนานิคม 74 
ประชานิเวศน์ 79 

จตจุกัร 

มธัยมประชานิเวศน์ 59 
ไทยนิยมสงเคราะห์ 137 
บ้านคลองบวั 57 
บ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุิศ) 28 
ประชาภิบาล 36 

บางเขน 

วดัไตรรัตนาราม 38 
วดัหลกัสี# (ทองใบ ทิวารี) 54 
ทุง่สองห้อง (คปุตษัเฐียรอทุิศ) 33 
เคหะทุง่สองห้องวิทยา 1 70 
เคหะทุง่สองห้องวิทยา 2 32 
การเคหะทา่ทราย 64 

หลกัสี# 

บางเขน (ไว้สาลีอนสุรณ์) 29 
รวม 958 

 
  2.  ทําการสุ่มแบบแบ่งชั น  (Stratified random sampling)  โดยใช้ขนาดของโรงเรียน 
(ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่) เป็นชั นของการสุ่ม (Strata) และมีโรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling  
unit) ซึ#งจากการคํานวณได้จํานวนโรงเรียน  8  โรงเรียน  แบง่ออกเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่  5  โรงเรียน  
และโรงเรียนขนาดกลาง  3  โรงเรียน   
  3.  ทําการสุ่มครูจากโรงเรียนทั ง  8  โรงเรียน มาร้อยละ 75  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Stratified random sampling) ให้ได้จํานวนครูในโรงเรียนแต่ละขนาดตามที#ได้คํานวนขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างไว้  จากการคํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างได้กลุ่มตวัอย่างที#เหมาะสมในการวิจยัครั งนี   จํานวน  
334  คน  โดยจําแนกออกเป็นครูโรงเรียนขนาดใหญ่  จํานวน  285  คน  ครูโรงเรียนขนาดกลาง  
จํานวน  49  คน  ปรากฎผลแสดงดงัตาราง  4 
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ตาราง  4  จํานวนข้าราชการครูสงักดักรุงเทพมหานครที#ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
 

ที# สํานกังานเขต ขนาด ชื#อโรงเรียน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  
1 กลาง วดัเทวสนุทร 41 
2 ใหญ่ ประชานิเวศน์ 23 
3 

จตจุกัร 

ใหญ่ รัตนโกสินทร์สมโภช 28 
4 กลาง บ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุิศ) 23 
5 

บางเขน 
ใหญ่ ไทยนิยมสงเคราะห์ 95 

6 กลาง บางเขน (ไว้สาลีอนสุรณ์) 24 
7 ใหญ่ เคหะทุง่สองห้องวิทยา 1 52 
8 

หลกัสี# 

ใหญ่ การเคหะทา่ทราย 48 
รวม 334 

 
 ขั นตอนที#สาม  การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน
ทั งสิ น  334  คน  ซึ#งเมื#อดผูลจากการเก็บจริง  พบว่า  คา่ความแปรปรวนของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีค่าเท่ากับ 23.13  ค่าความแปรปรวนของครูในโรงเรียนขนาดกลาง  มีค่าเท่ากับ 25.90   โดยมีค่า
ความแปรปรวนน้อยกว่าความแปรปรวนที#ใช้ในการประมาณค่า  เพื#อพิจารณาถึงความคลาดเคลื#อน

มาตรฐานในการประมาณค่า (S x ) ในภาพรวมเท่ากับ 0.26  และได้ค่าความคลาดเคลื#อน

(e=Z 2/05. S x ) เท่ากับ 0.75  และเมื#อนํามาเทียบกับขั นตอนของการกําหนดค่าความคาดเคลื#อนที#
ผู้ วิจยัได้ประมาณคา่ความคาดเคลื#อนไว้เท่ากบั 1.0  พบว่า  มีคา่ที#ลดลง  จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างใน
การวิจยัครั งนี   มีขนาดเพียงพอที#จะสามารถนําข้อมลูมาอ้างอิงไปสูป่ระชากรได้ดียิ#งขึ น 
   
2.  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 เครื#องมือที#ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัในครั งนี  มีจํานวน  5 ฉบบั ดงันี  
 ฉบับที� 1 แบบสอบถามวดัการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณคา่(Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 40 ข้อ  จําแนกเป็น  3  ด้าน  คือ 
  ด้านที#  1  การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ  จํานวน  14  ข้อ 
  ด้านที#  2  การพฒันาตนเองด้านวิสยัทศัน์  จํานวน  13  ข้อ 
  ด้านที#  3  การพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ  จํานวน  13  ข้อ 
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 ฉบับที� 2 แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่(Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ 
 ฉบับที� 3 แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ 
 ฉบับที� 4 แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ 
 ฉบับที� 5 แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่(Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ 
 จากแบบวดัทั ง 5 ฉบบั ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างเอง 2 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามวดัการพฒันา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน และพฒันาขึ นจากงานวิจยัอื#น 
จํานวน 3 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง   แบบสอบถามวดัเจตคติ
ตอ่อาชีพครู และแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหาร  
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  2.1 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิจัยดําเนินการสร้างเครื# องมือที# ใ ช้ในการวิจัย โดยมีขั นตอนการสร้างเครื# องมือ                 
ดงัภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

        ผา่นเกณฑ์                                            คดัเลอืกข้อคําถามที#มี                                    ไมผ่่านเกณฑ์                                       
                                                                    ความเที#ยงตรงและครอบคลมุ 

 
 
 

      
        ผา่นเกณฑ์                                                คดัเลอืกข้อคําถาม                                       ไม่ผา่นเกณฑ์                                         

r>0.2 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 ลําดบัขั นตอนในการสร้างเครื#องมือที#ใช้ในการวิจยั 

กําหนดจดุมุง่หมายในการทําแบบสอบถาม 

ออกแบบและจดัพิมพ์แบบสอบถาม 

วิเคราะห์หาคา่ความเชื#อมั#น 

 ศกึษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัที#เกี#ยวข้อง เขียนนิยามปฏิบตัิการ และกําหนดแผนเขียนข้อคาํถาม 

เขียนข้อคาํถามตามนิยามปฏิบตัิการ และเป็นไปตามแผนเขียนข้อคําถาม 

วิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบัอาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์

ตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงพินิจโดยผู้ เชี#ยวชาญ 

ทดลองใช้ (Try Out)เพื#อหาคา่อาํนาจจําแนก 

นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูเพื#อการวจิยั 

ตดัทิ ง 
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  ขั ,นตอนการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย  
  ในการวิจยัครั งนี ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถาม
วัดการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และแบบสอบถามวัดความทะเยอทะยาน  ซึ#งมี
ขั นตอนในการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครื#องมือ ดงันี   
  1. ผู้ วิจยัศึกษาจุดมุ่งหมายของการวิจยั ธรรมชาติของตวัแปร ภายใต้องค์ความรู้และ
บริบทที#เกี#ยวข้องกบัการวิจยัเพื#อทําความเข้าใจตวัแปรสําหรับใช้สร้างแบบสอบถามตวัแปรดงักลา่ว 
  2.  กําหนดเป้าหมายของการสร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับคณุลกัษณะที#ต้องการ
วดั และเหมาะสมกบักลุ่มประชากรที#ต้องการจะวดั ซึ#งแบบสอบถามที#ผู้ วิจยัสร้างขึ น  จํานวน 2 ฉบบั  
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่(Rating scale) 5 ระดบั   
  3. เขียนนิยามเชิงปฏิบตักิารเพื#อสร้างแบบสอบถามแตล่ะฉบบั โดยพิจารณาสรุปจากการ
ให้ความหมาย แนวคิด และการจําแนกองค์ประกอบของนักวิชาการจากการศึกษาองค์ความรู้และ
บริบทที#เกี#ยวข้องกับการวิจยั ซึ#งผู้ วิจัยได้เขียนข้อคําถามของแบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จํานวน 45 ข้อ  จําแนกเป็นการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ  15  ข้อ  การพฒันา
ตนเองด้านวิสยัทศัน์  15  ข้อ  การพฒันาตนเองด้านบุคลิกภาพ  15  ข้อ และแบบสอบถามวดัความ
ทะเยอทะยาน 15  ข้อ  
  4.  นําแบบสอบถามที#สร้างขึ นมาวิพากษ์กบัอาจารย์ที#ควบคมุปริญญานิพนธ์เกี#ยวกับ
ความถกูต้องและความเหมาะสมของข้อคําถามในแตล่ะข้อ และปรับปรุงข้อคําถามตามคําแนะนํา 
  5.  นําแบบสอบถามที#พิจารณาแล้ว ตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) 
โดยผู้ เชี#ยวชาญ ซึ#งในการวิจยัในครั งนี  ผู้ วิจยัได้ขอความอนเุคราะห์จากผู้ เชี#ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื#อ
ตรวจสอบความเที#ยงตรงของแบบสอบถามทั ง 2 ฉบบั ซึ#งให้ความเห็นเกี#ยวกบัข้อคําถามแตล่ะข้อ และ
ให้ค่าคะแนนความคิดเห็นว่าข้อคําถามข้อนั นสามารถวัดได้สอดคล้องตามนิยามปฏิบตัิการหรือไม ่
จากนั นผู้ วิจยันําคา่คะแนนที#ได้มาคํานวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 
  6.  คดัเลือกข้อคําถามโดยพิจาณาคา่ IOC ที#คํานวณได้ โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั งแต ่.5 ขึ น
ไป ถือวา่ข้อคําถามข้อนั นนําไปใช้ได้ ซึ#งผลการพิจารณาเป็นดงันี  
   6.1  แบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ได้ข้อคําถามที#
ผา่นเกณฑ์ จํานวน 45  ข้อ ซึ#งมีคา่ IOC ตั งแต ่.6 ถึง 1 
   6.2  แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน ได้ข้อคําถามที#ผ่านเกณฑ์ จํานวน 15  ข้อ    
ซึ#งมีคา่ IOC ตั งแต ่.6 ถึง 1 
   นอกจากนี ข้อคําถามทกุข้อก่อนนําไปใช้ในขั นตอนตอ่ไป ผู้ วิจยัได้นํามาพิจารณาปรับปรุง
อีกครั ง โดยพิจารณาความคดิเห็นของผู้ เชี#ยวชาญ เพื#อให้แบบสอบถามมีความสมบรูณ์มากยิ#งขึ น 
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  7. นําแบบสอบถามที#ผา่นการคดักรองจากข้อ 6 ไปจดัชดุ เพื#อนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try out) กบัครูในสงักดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนประชาภิบาล และโรงเรียนวดัหลกัสี# (ทองใบ ทิวา
รี) จํานวน 90 คน ซึ#งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที#ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื#อการวิจยั แล้วนําแบบวดัมา
คดัเลือกฉบบัที#สมบูรณ์ไว้ จํานวน 80 ฉบบั มาวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก(r) โดยใช้สูตรสมัประสิทธิn

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation) เพื#อพิจารณาว่าแบบสอบถามแต่
ละข้อสามารถจําแนกผู้สอบตามความสามารถของแต่ละคนเพียงใด และพิจารณาคดัเลือกข้อที#มีค่า
อํานาจจําแนกตั งแต ่.20 ขึ นไป ผลการพิจารณาพบวา่ 
   7.1  แบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู  จํานวน 45 
ข้อ โดยจําแนกเป็นแตล่ะด้านดงันี  
    7.1.1  การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  จํานวน  15  ข้อ  ใช้ได้  14  ข้อ  มีค่า
อํานาจจําแนกตั งแต ่.281 - .577 
        7.1.2  การพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์  15  ข้อ  ใช้ได้  13  ข้อ  มีค่าอํานาจ
จําแนกตั งแต ่.357- .561 
      7.1.3  การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ  15  ข้อ  ใช้ได้  13  ข้อ  มีค่าอํานาจ
จําแนกตั งแต ่.374- .642 
   7.2  แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน ใช้ได้ทั ง 15  ข้อ มีคา่อํานาจจําแนกตั งแต ่
.493 - .771 
   7.3  แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู ใช้ได้ทั ง 15 ข้อ  มีคา่อํานาจจําแนกตั งแต ่    
.458 - .816  
   7.4  แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ได้ทั ง 15 ข้อ  มีค่า
อํานาจจําแนกตั งแต ่ .554 - .824  
  8.  ผู้ วิจยันําข้อคําถามที#พิจารณาคดัเลือกในขั นตอนที# 7 มาวิเคราะห์หาคา่ความเชื#อมั#น 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา n (Coefficient-α ) ของครอนบคั (Cronbach) ซึ#งผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีคา่ความเชื#อมั#นราย
ฉบบัเท่ากับ .934  และเมื#อพิจารณาในรายด้าน พบว่ามีค่าความเชื#อมั#นของแบบสอบถามด้านการ
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  การพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์  และการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ      
มีคา่เทา่กบั .834, .842, และ .856 ตามลําดบั  แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน มีคา่ความเชื#อมั#น
เทา่กบั .840    
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 2.2 การพัฒนาเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิจัยดําเนินการพัฒนาเครื# องมือที#ใช้ในการวิจัย โดยมีขั นตอนการพัฒนาเครื# องมือ                 
ดงัภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

        ผา่นเกณฑ์                                            คดัเลอืกข้อคําถามที#มี                                    ไมผ่่านเกณฑ์                                       
                                                                    ความเที#ยงตรงและครอบคลมุ 

 
 
 

      
        ผา่นเกณฑ์                                                คดัเลอืกข้อคําถาม                                       ไม่ผา่นเกณฑ์                                         

r>0.2 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 ลําดบัขั นตอนในการพฒันาเครื#องมือที#ใช้ในการวิจยั 

กําหนดจดุมุง่หมายในการทําแบบสอบถาม 

ออกแบบและจดัพิมพ์แบบสอบถาม 

วิเคราะห์หาคา่ความเชื#อมั#น 

ศกึษาทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัและแบบสอบถามที#เกี#ยวข้อง และสอดคล้องกบันิยามปฏิบตัิการ 

พฒันาข้อคาํถามตามนิยามปฏิบตัิการ 

วิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบัอาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์

ตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงพินิจโดยผู้ เชี#ยวชาญ 

ทดลองใช้ (Try Out)เพื#อหาคา่อาํนาจจําแนก 

นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูเพื#อการวจิยั 

ตดัทิ ง 



 

 

96 

  ขั ,นตอนการพัฒนาเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั งนี ผู้ วิจัยดําเนินการพัฒนาแบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
แบบสอบถามวัดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง แบบสอบถามวัดเจตคติต่ออาชีพครู และ
แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหาร ซึ#งมีขั นตอนในการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพเครื#องมือ 
ดงันี  
  1. ผู้ วิจยัศึกษาจุดมุ่งหมายของการวิจยั ธรรมชาติของตวัแปร ภายใต้องค์ความรู้และ
บริบทที#เกี#ยวข้องกบัการวิจยัเพื#อทําความเข้าใจตวัแปรสําหรับพฒันาแบบสอบถามตวัแปรดงักลา่ว 
  2.  พิจารณาปรับข้อคําถามให้เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งที#ศกึษาโดยวิธีการดงันี  
   2.1  ปรับจากแบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเองของอรอุษา  จัน
ทศร (2551: 115) ที#ได้ใช้กบัครูในเขตพื นที#การศกึษานครปฐม จํานวน 15 ข้อ โดยพบว่ามีคา่อํานาจ
จําแนกอยูร่ะหวา่ง .355 - .789 และมีคา่ความเชื#อมั#นเทา่กบั .950 
   2.2  ปรับจากแบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครูของวรรณภา  คนกล้า (2552: 109)  
ที#ได้ใช้กับครูสงักัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 ข้อ โดยพบว่ามีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .342 - 
.638และมีคา่ความเชื#อมั#นเทา่กบั .970 
   2.3  ปรับจากแบบสอบถามวัดการสนับสนุนของผู้บริหารของของอรอุษา  จันทศร 
(2551: 116) ที#ได้ใช้กบัครูในเขตพื นที#การศกึษานครปฐม จํานวน 15 ข้อ โดยพบว่ามีคา่อํานาจจําแนก
อยูร่ะหวา่ง .497 - .906 และมีคา่ความเชื#อมั#นเทา่กบั .904 
  3.  นําแบบสอบถามที#พฒันาขึ นมาวิพากษ์กบัอาจารย์ที#ควบคมุปริญญานิพนธ์เกี#ยวกบั
ความถกูต้องและความเหมาะสมของข้อคําถามในแตล่ะข้อ และปรับปรุงข้อคําถามตามคําแนะนํา 
  4.  นําแบบสอบถามที#พิจารณาแล้ว ตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) 
โดยผู้ เชี#ยวชาญ ซึ#งในการวิจยัในครั งนี  ผู้ วิจยัได้ขอความอนเุคราะห์จากผู้ เชี#ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื#อ
ตรวจสอบความเที#ยงตรงของแบบสอบถามทั ง 3 ฉบบั ซึ#งให้ความเห็นเกี#ยวกบัข้อคําถามแตล่ะข้อ และ
ให้ค่าคะแนนความคิดเห็นว่าข้อคําถามข้อนั นสามารถวัดได้สอดคล้องตามนิยามปฏิบตัิการหรือไม ่
จากนั นผู้ วิจยันําคา่คะแนนที#ได้มาคํานวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 
  5.  คดัเลือกข้อคําถามโดยพิจาณาคา่ IOC ที#คํานวณได้ โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั งแต ่.5 ขึ น
ไป ถือวา่ข้อคําถามข้อนั นนําไปใช้ได้ ซึ#งผลการพิจารณาเป็นดงันี  
   5.1  แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ได้ข้อคําถามที#ผ่านเกณฑ์ 
จํานวน 15  ข้อ ซึ#งมีคา่ IOC ตั งแต ่.6 ถึง 1 
   5.2  แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู ได้ข้อคําถามที#ผ่านเกณฑ์ จํานวน 15  ข้อ      
ซึ#งมีคา่ IOC ตั งแต ่.6 ถึง 1 
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   5.3  แบบสอบถามวดัการสนบัสนุนของผู้บริหาร  ได้ข้อคําถามที#ผ่านเกณฑ์ จํานวน 
15  ข้อ   ซึ#งมีคา่ IOC ตั งแต ่.6 ถึง 1 
  6. นําแบบสอบถามที#ผา่นการคดักรองจากข้อ 6 ไปจดัชดุ เพื#อนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try out) กบัครูในสงักดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนประชาภิบาล และโรงเรียนวดัหลกัสี# (ทองใบ ทิวา
รี) จํานวน 90 คน ซึ#งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที#ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื#อการวิจยั แล้วนําแบบวดัมา
คดัเลือกฉบบัที#สมบูรณ์ไว้ จํานวน 80 ฉบบั มาวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก(r) โดยใช้สูตรสมัประสิทธิn

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation) เพื#อพิจารณาว่าแบบสอบถามแต่
ละข้อสามารถจําแนกผู้สอบตามความสามารถของแต่ละคนเพียงใด และพิจารณาคดัเลือกข้อที#มีค่า
อํานาจจําแนกตั งแต ่.20 ขึ นไป ผลการพิจารณาพบวา่ 
  6.1  แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ใช้ได้ทั ง 15  ข้อ มีคา่อํานาจ
จําแนกอยูร่ะหวา่ง .332 - .737 
  6.1 แบบสอบถามวัดเจตคติต่ออาชีพครู ใช้ได้ทั ง 15 ข้อ  มีค่าอํานาจจําแนกตั งแต ่    
.458 - .816  
  6.2  แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา ใช้ได้ทั ง 15 ข้อ  มีคา่อํานาจ
จําแนกตั งแต ่ .554 - .824  
 7.  ผู้ วิจยันําข้อคําถามที#พิจารณาคดัเลือกในขั นตอนที# 6 มาวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา n (Coefficient-α ) ของครอนบคั (Cronbach) ซึ#งผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  มีค่าความเชื#อมั#นเท่ากบั .860  
แบบสอบถามวดัเจตคตติอ่อาชีพครู มีคา่ความเชื#อมั#นเทา่กบั .924  และแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุ
ของผู้บริหารสถานศกึษา มีคา่ความเชื#อมั#นเทา่กบั .918 
 2.3  ลักษณะของเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ฉบับที� 1 แบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที#มีลกัษณะ
เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 40 ข้อ ดงัตวัอย่าง 
 
คําชี แจง  แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามวดัการพฒันาตนตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู  จํานวน 
40 ข้อ  ขอความกรุณาให้ท่านอา่นข้อความแตล่ะข้อในแบบสอบถาม  แล้วพิจารณาว่าทา่นเห็นด้วยกบั
ข้อคําถามนั นๆ อยู่ในระดบัมากน้อยเพียงใด  โดยทําเครื#องหมาย  �  ลงในชอ่งที#ตรงกบัการปฏิบตัิ
ของทา่นมากที#สดุ  ซึ#งแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี   ปฏิบตัเิป็นประจํา  ปฏิบตัิบอ่ยๆ  ปฏิบตับ้ิาง  ไมค่อ่ยได้
ปฏิบตัิ  ไมป่ฏิบตัเิลย 
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ระดับการปฏิบัต ิ
ข้อความ ปฏิบตัิเป็น

ประจํา 
ปฏิบตัิ
บอ่ยๆ 

ปฏิบตัิ
บ้าง 

ไมค่อ่ย
ได้ปฏิบตัิ 

ไมป่ฏิบตัิ
เลย 

การพฒันาตนเองด้านวชิาชีพ 
(0)  ทา่นศกึษาเอกสาร/ตาํรา  เกี#ยวกบัวิชาที#ทา่นสอนอยู ่ 
เพื#อปรับปรุงการสอน................................................... 

     

(00) ท่านมีการประยุกต์เนื อหาเพื#อให้สอดคล้องกับ
หลกัสตูร………………................................................ 

     

การพฒันาตนเองด้านวิสยัทศัน์  
(0) ทา่นเปิดรับแนวคดิใหม่ๆ  เพื#อนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันางานการศกึษา............................................. 

     

(00) ท่านวางแผนการปฏิบตัิงานลว่งหน้า  เพื#อให้การ
ปฏิบตัิบรรลตุามเป้าหมายที#วางไว้………………........... 

     

การพฒันาตนเองด้านบคุลกิภาพ 
(0)  ทา่นพยายามพฒันาการพดูจาสื#อสารกบันกัเรียน 
เพื#อให้นกัเรียนเข้าใจความหวงัดขีองทา่น....................... 

     

(00) ทา่นสามารถแสดงความยินดีกบัเพื#อนครูด้วยความ
จริงใจ……………………………………………………. 

     

 

 เนื#องจากข้อคําถามเป็นเชิงบวกทั งสิ นเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามเป็นดงันี  
 

ข้อความ ปฏิบตัิเป็นประจํา ปฏิบตัิบอ่ยๆ ปฏิบตัิบ้าง ไมค่อ่ยได้ปฏิบตั ิ ไมป่ฏิบตัิเลย 
คะแนน 5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ผู้ วิจยัมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี#ยของการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  โดยรวม และแยกเป็นรายด้าน ทั ง 3 ด้าน ดงันี  
    คะแนนค่าเฉลี�ยทั ,งฉบับ    การแปลความหมาย 
 

  4.50 – 5.00  มีการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัสงู 
  3.50 – 4.49  มีการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู 
  2.50 – 3.49  มีการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49  มีการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดบัคอ่นข้างตํ#า 
  1.00 – 1.49  มีการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัตํ#า 
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 ฉบับที� 2 แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ผู้ วิจยัพฒันาและปรับปรุงมา
จากอรอุษา  จนัทศร (2551: 115) ที#มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
จํานวน 15 ข้อ ดงัตวัอยา่ง 
 
คําชี แจง  แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง จํานวน 15 ข้อ         
ขอความกรุณาให้ทา่นอา่นข้อความแตล่ะข้อในแบบสอบถาม แล้วพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยกบัข้อ
คําถามนั นๆ อยูใ่นระดบัมากน้อยเพียงใด  โดยทําเครื#องหมาย  �  ลงในชอ่งที#ตรงความรู้สกึของทา่น
มากที#สดุ  ซึ#งแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี   มากที#สดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที#สดุ 
 

ระดับความร้สึกู  
ข้อความ มาก

ที#สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที#สดุ 

(0)  ผู้บริหารโรงเรียนเชื#อถือในการทํางานของทา่น................      
(00)เพื#อนครูยอมรับและเชื#อมั#นในการทํางานของทา่น...........      

 
 เนื#องจากข้อคําถามเป็นเชิงบวกทั งสิ นเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามเป็นดงันี  
 

ข้อความ มากที#สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที#สดุ 
คะแนน 5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ผู้ วิจยัมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี#ยของการรับรู้ในความสามารถของตนเองดงันี  
    คะแนนค่าเฉลี�ยทั ,งฉบับ    การแปลความหมาย 
 

  4.50 – 5.00   มีการรับรู้ในความสามารถของตนเองอยูใ่นระดบัสงู 
  3.50 – 4.49   มีการรับรู้ในความสามารถของตนเองอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 
  2.50 – 3.49   มีการรับรู้ในความสามารถของตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49   มีการรับรู้ในความสามารถของตนเองอยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํ#า 
  1.00 – 1.49   มีการรับรู้ในความสามารถของตนเองอยูใ่นระดบัตํ#า 
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 ฉบับที� 3 แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ ดงัตวัอย่าง 
 
คําชี แจง  แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน  จํานวน 15 ข้อ    ขอความกรุณา
ให้ทา่นอ่านข้อความแตล่ะข้อในแบบสอบถาม  แล้วพิจารณาวา่ท่านเห็นด้วยกบัข้อคําถามนั นๆ อยูใ่น
ระดบัมากน้อยเพียงใด  โดยทําเครื#องหมาย  �  ลงในชอ่งที#ตรงความรู้สึกของท่านมากที#สดุ  ซึ#ง
แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี   มากที#สดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที#สดุ 
 

ระดับความร้สึกู  
ข้อความ มาก

ที#สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที#สดุ 

(0)  ทา่นต้องการแสดงผลงานที#ประสบความสาํเร็จให้คนอื#น
รับรู้................................................................................... 

     

(00)ทา่นต้องการที#จะได้เป็นครูต้นแบบ.................................      

 
 เนื#องจากข้อคําถามเป็นเชิงบวกทั งสิ นเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามเป็นดงันี  
 

ข้อความ มากที#สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที#สดุ 
คะแนน 5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ผู้ วิจยัมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี#ยของความทะเยอทะยานดงันี  
    คะแนนค่าเฉลี�ยทั ,งฉบับ   การแปลความหมาย 
 

  4.50 – 5.00   มีความทะเยอทะยานอยู่ในระดบัสงู 
  3.50 – 4.49   มีความทะเยอทะยานอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู 
  2.50 – 3.49   มีความทะเยอทะยานอยู่ในระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49   มีความทะเยอทะยานอยู่ในระดบัคอ่นข้างตํ#า 
  1.00 – 1.49   มีความทะเยอทะยานอยู่ในระดบัตํ#า 
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 ฉบับที� 4 แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู  ผู้ วิจยัพฒันาและปรับปรุงมาจากวรรณภา  
คนกล้า (2552: 109)  ที#มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ 
ดงัตวัอยา่ง 
 
คําชี แจง  แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู    จํานวน 15 ข้อ    ขอความกรุณา
ให้ทา่นอ่านข้อความแตล่ะข้อในแบบสอบถาม  แล้วพิจารณาวา่ทา่นเห็นด้วยกบัข้อคําถามนั นๆ อยูใ่น
ระดบัมากน้อยเพียงใด  โดยทําเครื#องหมาย  �  ลงในช่องที#ตรงความคดิเห็นของทา่นมากที#สดุ  ซึ#ง
แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี   มากที#สดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที#สดุ 
 

ระดับความคดิเห็น 
ข้อความ มาก

ที#สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที#สดุ 

(0)  อาชีพครูเป็นที#ยอมรับของสงัคม….................................      
(00)อาชีพครูเป็นอาชีพที#มีความมั#นคง..................................      
 

 
 เนื#องจากข้อคําถามเป็นเชิงบวกทั งสิ นเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามเป็นดงันี  
 

ข้อความ มากที#สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที#สดุ 
คะแนน 5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ผู้ วิจยัมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี#ยของเจตคตติอ่อาชีพครูดงันี  
    คะแนนค่าเฉลี�ยทั ,งฉบับ   การแปลความหมาย 
 

  4.50 – 5.00    มีเจตคตติอ่อาชีพครูอยูใ่นระดบัดีมาก 
  3.50 – 4.49    มีเจตคตติอ่อาชีพครูอยูใ่นระดบัดี 
  2.50 – 3.49    มีเจตคตติอ่อาชีพครูอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49    มีเจตคตติอ่อาชีพครูอยูใ่นระดบัไมค่อ่ยดี 
  1.00 – 1.49    มีเจตคตติอ่อาชีพครูอยูใ่นระดบัไมดี่ 
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 ฉบับที� 5 แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  ผู้ วิจยัพฒันาและปรับปรุง
มาจากอรอษุา  จนัทศร (2551: 116) ที#มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั 
จํานวน 15 ข้อ ดงัตวัอยา่ง 
 
คําชี แจง  แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  จํานวน 15 ข้อ    
ขอความกรุณาให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อในแบบสอบถาม  แล้วพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยกับ         
ข้อคําถามนั นๆ อยูใ่นระดบัมากน้อยเพียงใด  โดยทําเครื#องหมาย  �  ลงในชอ่งที#ตรงความคิดเห็นของ
ทา่นมากที#สดุ  ซึ#งแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี   มากที#สดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที#สดุ 
 

ระดับความคดิเห็น 
ข้อความ มาก

ที#สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที#สดุ 

(0)  ผู้บริหารจดัให้มีวิทยากรภายนอกมาให้คาํแนะนํา
เกี#ยวกบัการพฒันาตนเอง…................................................ 

     

(00)ผู้บริหารจดัสรรงบประมาณไว้สาํหรับการพฒันาบคุลากร      

 
 เนื#องจากข้อคําถามเป็นเชิงบวกทั งสิ นเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามเป็นดงันี  
 

ข้อความ มากที#สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที#สดุ 
คะแนน 5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ผู้ วิจยัมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี#ยของการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา
ดงันี  
    คะแนนค่าเฉลี�ยทั ,งฉบับ    การแปลความหมาย 
 

  4.50 – 5.00   มีการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัดีมาก 
  3.50 – 4.49   มีการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัดี 
  2.50 – 3.49   มีการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49   มีการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัไมค่อ่ยดี 
  1.00 – 1.49   มีการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัไมดี่ 
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3.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับครูที#เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลําดบัขั นตอน  ดงันี  
 3.1 ขอหนงัสือราชการจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อํานวยการ
สถานศกึษาที#ทําการเก็บรวบรวมข้อมลู เพื#อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.2 ตดิตอ่โรงเรียนที#เป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื#อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  พร้อมทั ง
นดัหมายวนัเวลาและสถานที#ทําการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.3 จดัเตรียมเครื#องมือที#จะใช้ในการวิจยั ให้มากกว่าจํานวนกลุ่มตวัอย่างประมาณร้อยละ  
25  นั#นคือ  จดัเตรียมไป  420  ชุด  เพื#อใช้ในกรณีที#ต้องคดัเลือกแบบสอบถามที#ครูตอบไม่สมบูรณ์  
หรือไมมี่ความตั งใจในการตอบ 
 3.4 ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยไปพบผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละ
โรงเรียนที#เป็นกลุ่มตวัอย่าง  เพื#อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้ วิจยัดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมลูตั งแตว่นัที# 1 – 15  มีนาคม  พ.ศ.2553  โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ชี แจงการตอบแบบสอบถาม
แตล่ะฉบบัให้กับคณะครูที#เป็นกลุ่มตวัอย่าง  โดยแจ้งให้ครูและผู้บริหารวางใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
คณะครูและทางโรงเรียนแตอ่ย่างใด เพื#อว่าครูจะให้ข้อมลูที#ถกูต้องและเป็นจริงมากที#สดุ  พร้อมทั งรับ
แบบสอบถามคืนภายในวนันั น  บางโรงเรียนผู้ วิจยัได้อธิบายขั นตอนการตอบแบบสอบถามแตล่ะฉบบั
ให้กบัรองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ  และได้ช่วยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามและนดัหมายให้มา
รับแบบสอบถามคืนตามเวลาที#กําหนดไว้ 
 3.5 ผู้ วิจยัแจกแบบสอบถามไปทั งหมด 420  ชุด  และได้รับแบบสอบถามกลบัคืน จํานวน  
382  ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ  91.00   จากนั นได้ตรวจสอบและคดัแยกแบบสอบถามที#ได้รับการตอบที#ไม่
สมบรูณ์  หรือมีร่องรอยถึงการไม่ตั งใจทําแบบสอบถาม  โดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างที#
ผู้ วิจยักําหนดไว้  เป็นกลุม่ตวัอยา่งที#นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื#อการวิจยัจํานวน  344  ชดุ 
 3.6  นําแบบสอบถามที#ได้จากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที#ตั งไว้  เพื#อนําผล
คะแนนมาวิเคราะห์หาคา่ทางสถิตแิละทดสอบสมมตฐิานและรายงานผลการวิจยัตอ่ไป 
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4.  การจัดกระทาํข้อมลและวิเคราะห์ข้อมลู ู  
 การวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยัครั งนี   ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี  
 4.1  ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และ
แบบสอบถามตวัแปรปัจจยั  ประกอบด้วย  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  
เจตคตติอ่อาชีพครู และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา 
 4.2  ศกึษาตวัแปรการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  
และด้านบคุลิกภาพ  กบัตวัแปรปัจจยัได้แก่  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  
เจตคติต่ออาชีพครู และการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี#ย  ส่วน
เบี#ยงเบนมาตรฐาน  
 4.3  ศกึษาความสมัพนัธ์ (Correlation  coefficient) ระหว่างตวัแปรปัจจยัได้แก่  การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู และการสนับสนุนของผู้บริหาร
สถานศกึษา  กบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้าน
บคุลิกภาพ  โดยการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์n  
 4.4  ศกึษาคา่นํ าหนกัความสําคญั  ระหวา่งตวัแปรปัจจยัได้แก่  การรับรู้ในความสามารถขอ
ตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู และการสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  กบัการ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพ  โดยการ
วิ เคราะ ห์ค่าสัมประสิท ธิการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว  n (MMR)และค่า นํ า                 
หนกัความสําคญั 
 
5.  สถติทิี�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 5.1  สถิติที#ใช้ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  หาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูร (มยรีุ 
ศรีชยั.  2538: 104-105)  
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  เมื#อ         n    แทน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
               gN   แทน  จํานวนสมาชิกของประชากรในชั นที# g 
    N   แทน  จํานวนสมาชิกทั งหมดของประชากร 
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    K   แทน  จํานวนชั นที#ประชากรถกูแบง่ 

    σg
2 แทน  คา่ความแปรปรวนของประชากรชั นที# g 

   e    แทน  ความคลาดเคลื#อนที#ยอมให้เกิดขึ นได้ 
            gW   แทน  อตัราสว่นของสมาชิกของชั นที# g 

            gW   แทน   
N

N g  
 

5.2  สถิตทีิ#ใช้ในการหาคณุภาพเครื#องมือ 
  5.2.1  หาความเที#ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) ของแบบสอบถามโดยการพิจารณา    
จากคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 179) 

   
N

R
IOC

∑=  

  เมื#อ   IOC   แทน  ดชันีความสอดคล้อง 
          ∑R  แทน  ผลรวมความคิดเห็นของผู้ เชี#ยวชาญทั งหมด 
           N   แทน  จํานวนผู้ เชี#ยวชาญ 

 

  5.2.2 หาคา่อํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์n   
แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 166) 
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                                                  เมื#อ        N    แทน  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
    X    แทน  คะแนนของข้อคําถาม 

Y     แทน  คะแนนผลรวม ของข้ออื#น ๆ ที#เหลือทกุข้อ 
 

  5.2.3 หาความเชื#อมั#นของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธิแอลฟา n (Coefficient-α ) 
ของครอนบคั (Cronbach) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 220) 
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                         เมื#อ   α     แทน  คา่ความเชื#อมั#นของเครื#องมือวดั 
          K     แทน  จํานวนข้อของแบบสอบถาม 
         2

iS     แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะสว่นยอ่ยหรือแตล่ะข้อ 
        2

XS    แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั งฉบบัของเครื#องมือวดั 
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 5.3  สถิตทีิ#ใช้ในการวิจยั 
  5.3.1  คา่สถิตพืิ นฐาน ได้แก่  
   5.3.1.1  คา่เฉลี#ย ( X ) (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2546: 35) 
 

                
N

X
X

∑=  
 

       เมื#อ  X    แทน  คา่เฉลี#ย 
             ∑ X แทน  ผลรวมทั งหมดของคะแนน 
               N    แทน  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

   5.3.1.2  สว่นเบี#ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยใช้สตูร (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2546: 65) 
 

           ( )
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          เมื#อ      S          แทน  ความเบี#ยงเบนมาตรฐาน 
                    ∑ 2X    แทน  ผลรวมของข้อมลูแตล่ะคา่ยกกําลงัสอง 

                  ( )2∑ X    แทน  ผลรวมของข้อมลูทั งหมดยกกําลงัสอง 
                    N      แทน  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

  5.3.2  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว:MMR(Multivariate 
multiple regression) ในการวิเคราะห์ข้อมลู (Stevens.  1992: 131) 
   5.3.2.1  เกณฑ์อตัราสว่นไลลิฮดู 
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                   เมื#อ    Λ       แทน  คา่แลมป์ดาของวิลด์ (Wilks’s lambda) 
     regSS    แทน   ตวัประมาณคา่เมตริกความเปลี#ยนแปลงการถดถอยสําหรับกลุม่ 
             ของตวัแปรตาม 
    residSS   แทน   ตวัประมาณคา่เมตริกความเปลี#ยนแปลงสว่นที#เหลือสําหรับกลุม่ 
             ของตวัแปรตาม 

    totSS     แทน   ตวัประมาณคา่เมตริกความเปลี#ยนแปลงรวมทั งหมดสําหรับ                                                    
             ตวัแปรตามที#เกี#ยวกบัคา่เฉลี#ย   
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                         5.3.2.2 สถิตเิอฟของราวว์ (Rao’s F statistics) หรือ “ราวว์-เอฟ”  
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   เมื#อ  F   แทน  สถิตเิอฟของราวว์ 

     s     แทน  ( ) ( )2 2 2 2
4 / 5p q p q− + −  

     m    แทน  ( )1 / 2ne p q− + −  
     p     แทน  จํานวนตวัแปรตาม 
     q     แทน  จํานวนตวัแปรอิสระ 
     ne   แทน   องศาความเป็นอิสระของคา่ผิดพลาด 
 

  5.3.3  คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์n อย่างง่าย โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson 
product-moment corelation coefficient) (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 85) 
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  เมื#อ      XYr     แทน  สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์n  
              XΣ     แทน  ผลรวมของคะแนน X 
               YΣ     แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
               2XΣ   แทน  ผลรวมของคะแนน X แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
              2YΣ    แทน  ผลรวมของคะแนน Y แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
              XYΣ   แทน  ผลรวมของผลคณูของ X กบั Y 
      N      แทน  จํานวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

  5.3.4  ทดสอบความมีนยัสําคญัของคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์n  โดยใช้ t-test (ล้วน สาย
ยศ; และ องัคณา สายยศ.  2540: 250) 
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     เมื#อ     t   แทน  คา่การแจกแจงแบบที 
          r   แทน  คา่สมัประสิทธิnสหสมัพนัธ์ 
          N  แทน  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
         df  แทน  N-2 
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  5.3.5  คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหคุณู โดยใช้สตูร n (Pedhazur.  1997: 102) 
 

    
.12... 1 1 2 2

...Y K Y Y K YKR r r rβ β β= + +  
 

           เมื#อ  
.12...Y KR   แทน  คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหคุณูขอตวัแปรอิสระที# n 1 ถึง K 

 
1 2
, ,..., Kβ β β   แทน  คา่นํ าหนกัความสําคญัของตวัแปรอิสระที# 1 ถึง K 

 
1 2
, ,...Y Y YKr r r    แทน  คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปร    n  

              อิสระที# 1 ถึง K กบัตวัแปรเกณฑ์ Y 
 

  5.3.6   ทดสอบนยัสําคญัของสหสมัพนัธ์พหคุณู โดยสูตร F-test (Pedhazur. 1997: 
102) 
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   เมื#อ     F  แทน   คา่การจําแนกแบบ F 
             R  แทน   คา่สมัประสิทธิพหคุณูn  
            N  แทน    จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
             k  แทน    จํานวนตวัแปรอิสระ 

 

  5.3.7  หาคา่สมัประสิทธิของตวัแปรอิสระโดยใช้n สตูร (Pedhazur.  1997: 102) 
   5.3.7.1   หาคา่นํ าหนกัความสําคญัในรูปคะแนนดบิ (Score weight) 
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   เมื#อ  jb    แทน  คา่นํ าหนกัความสําคญัของตวัแปรอิสระที# j  ในรูปคะแนนดบิ 
     jβ    แทน  คา่นํ าหนกัความสําคญัของตวัแปรอิสระที# j  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     YS    แทน  คา่เบี#ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรตาม 
     jS    แทน  คา่เบี#ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรอิสระตวัที# j 
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  5.3.7.2   ทดสอบนยัสําคญัของคา่นํ าหนกัความสําคญั โดยใช้สตูร t-test 

          j

bj

bj

b
t

SE
=     ; df = N – k - 1 

          เมื#อ  bjt     แทน  คา่สถิตทีิ#ใช้เปรียบเทียบกบัคา่วิกฤตกิารแจกแจง t  
        jb      แทน  คา่นํ าหนกัความสําคญัของตวัแปรอิสระที# j  ในรูปคะแนนดบิ 
        bjSE  แทน  คา่ความคลาดเคลื#อนมาตรฐานของคา่นํ าหนกัความสําคญั 
        N     แทน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
    k      แทน  จํานวนตวัแปรอิสระ 

 

   
 
 
 
 

  
 



บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าในครั �งนี � เพื อให้เกิดความเข้าใจ
เกี ยวกบัความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ที ตรงกนั ผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี � 
  
 X1  แทน การรับรู้ในความสามารถของตนเอง   
 X2  แทน ความทะเยอทะยาน   
 X3  แทน เจตคตติอ่อาชีพครู 
 X4  แทน การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา 
 Y  แทน การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
 Y1  แทน ด้านวิชาชีพ   
 Y2  แทน ด้านวิสยัทศัน์ 
 Y3  แทน ด้านบคุลิกภาพ 
 X     แทน   คา่เฉลี ย 
 S.D.   แทน   คา่ความเบี ยงเบนมาตรฐาน 
 

XY
r      แทน   คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์> ของเพียร์สนั  

     (Pearson product-moment corelation coefficient) 
   t    แทน   คา่สถิตกิารแจกแจงแบบที (t-distribution) 
   F   แทน    คา่สถิตกิารแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution)  
   R   แทน    คา่สมัประสิทธิ>สหสมัพนัธ์พหคุณู 
   R2   แทน    กําลงัสองของสมัประสิทธิ>สหสมัพนัธ์พหคุณู 
   Λ   แทน   คา่วิลค์แลมดา (Wilks’s lambda) 
    b     แทน   คา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรอิสระในรูปคะแนนดบิ 
  β     แทน   คา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   SEb  แทน คา่คลาดเคลื อนมาตรฐานของตวัแปรอิสระในรูปคะแนนดบิ 
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครั �งนี � ผู้ วิจยัได้เสนอเป็นลําดบัดงัตอ่ไปนี � 
 1.  คา่สถิตพืิ �นฐานของปัจจยับางประการกบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2.  ค่าสมัประสิทธิ>สหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจยับางประการกับการพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3.  คา่สมัประสิทธิ>การถดถอยพหคุณูแบบพหนุาม (MMR) ระหว่างปัจจยับางประการกบัการ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านวิชาชีพ   วิสยัทศัน์ และบคุลิกภาพ 
 4.  ค่ า นํ �า ห น กั ค ว า ม สํ า ค ญั ข อ ง ป ัจ จ ยั บ า ง ป ร ะ ก า ร ก บั ก า ร พ ฒั น า ต น เ อ ง                           
ตามจรรยาบรรรณวิชาชีพครูด้านวิชาชีพ  วิสยัทศัน์ และบคุลิกภาพ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
 1.  ค่าสถิติพื )นฐานของปัจจัยบางประการกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในตอนนี � ผู้ วิจยัได้นําคะแนนของการรับรู้ในความสามารถของตนเอง(X1) 
, ความทะเยอทะยาน (X2), เจตคติตอ่อาชีพครู (X3), การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา (X4), การ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Y) , การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ(Y1) , การพฒันาตนเอง
ด้านบุคลิกภาพ(Y2) , การพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์(Y3) มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื �นฐาน ได้แก่ 
คา่เฉลี ย( X ) คา่ความเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฎผล ดงัแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 5  คา่สถิตพืิ �นฐานของปัจจยับางประการกบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        (n=334) 

ตัวแปร X  S.D. แปลความหมาย 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) 4.13 0.407 คอ่นข้างสงู 
ความทะเยอทะยาน (X2) 3.89 0.468 คอ่นข้างสงู 
เจตคตติอ่อาชีพครู (X3) 4.39 0.515 ดี 
การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา (X4) 4.07 0.550 ดี 
การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Y) 4.15 0.357 คอ่นข้างสงู 
- ด้านวิชาชีพ (Y1) 4.07 0.397 คอ่นข้างสงู 
- ด้านวิสยัทศัน์ (Y2) 4.14 0.405 คอ่นข้างสงู 
- ด้านบคุลิกภาพ (Y3) 4.23 0.424 คอ่นข้างสงู 
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จากตาราง 5 ตวัแปรปัจจยั พบว่า  ครูในสงักดักรุงเทพมหานคร  มีการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง และความทะเยอทะยาน  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  ส่วนเจตคติต่ออาชีพครู  และการ
สนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  อยูใ่นระดบัดี 

เมื อพิจารณาการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยรวมและรายด้าน  พบว่า  ครูมี
การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยรวมและรายด้าน  อยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงูเชน่กนั 

 

 2.  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยบางประการกับ5 การพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 การวิเคราะห์ตอนนี � ผู้ วิจยัได้นําปัจจยัทั �ง 4 ปัจจยั ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  
ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู  และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  กบัการพฒันาตนเอง
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ทั �ง  3  ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสัยทัศน์  และด้านบุคลิกภาพมา
วิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย > (r) โดยใช้สตูรของ เพียร์สนั ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 6 
  

ตาราง 6   คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย>  (r) ระหวา่งปัจจยับางประการกบัการพฒันาตนเอง 
        ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 
X1 1 .476** .558** .547**  .597** .670** .682** 
X2  1 .222** .251** .479** .448** .316** 
X3   1 .456** .396** .536** .666** 
X4    1 .425** .477** .456** 
Y1     1 .698** .559** 
Y2      1 .691** 
Y3       1 

 

** p ≤  .01 
 

 จากตาราง 6 พบวา่ กลุม่ของตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัดงันี � 
 คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยักบัการพฒันาตนเอง> ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูในแตล่ะด้าน  มีคา่อยู่ระหว่าง .316  ถึง  .670  โดยที ตวัแปรปัจจยั ได้แก่  การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง (X1) ความทะเยอทะยาน (X2) เจตคติต่ออาชีพครู (X3) และการสนับสนุนของผู้ บริหาร
สถานศกึษา (X4) กบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั �ง 3 ด้าน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
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ที ระดบั  .01 คู่ที มีความสมัพนัธ์สูงสุด คือ  ตวัแปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง(X1)  กับ การ
พฒันาตนเองด้านวิสยัทศัน์ (Y2)  และคูที่ มีความสมัพนัธ์น้อยที สดุ คือ  ความทะเยอทะยาน (X2) กบั 
การพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ (Y3) 
 คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรปัจจยัมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทาง>

สถิติที ระดบั .01 ทุกค่า  มีค่าอยู่ระหว่าง  .222  ถึง  .558   คู่ที มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง (X1)  กับ  เจตคติต่ออาชีพครู  (X3) และคู่ที มีความสัมพันธ์น้อยที สุด คือ  
ความทะเยอทะยาน(X2) กบั  เจตคตติอ่อาชีพครู  (X3) 
 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรตามมีคว> ามสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที ระดบั .01 ทุกค่า  มีค่าอยู่ระหว่าง  .599  ถึง  .698  คู่ที มีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ  การพฒันา
ตนเองด้านวิชาชีพ(Y1) กบัการพฒันาตนเองด้านวิสยัทศัน์ (Y2)  และคูที่ มีความสมัพนัธ์น้อยที สดุ คือ  
การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ(Y1) กบัการพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ (Y3) 
 เนื องจากตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 ทกุคา่  ผู้ วิจยั
จึงนําตวัแปรอิสระมาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร เพื อศึกษาปัญหาเกี ยวกับความเป็นพหุ
สัมพันธ์ร่วม (Multicollinearity)  โดยการทดสอบค่า Tolerance  ซึ งถ้าพบว่าค่า Tolerance ของตัว
แปรอิสระตวัใดมีคา่น้อยจนเข้าใกล้ศนูย์  แสดงว่า  ตวัแปรอิสระตวันั �นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ
ตวัอื นมาก  (กลัยา  วานิชย์บญัชา. 2549: 370) และทดสอบคา่ VIF (Variance  inflation  factor)  ซึ ง
หากพบวา่คา่  VIF  มีคา่เกิน  10  ถือวา่ตวัแปรอิสระตวันั �นมีความสมัพนัธ์กนั หรือเกิดปัญหาความเป็น
พหสุมัพนัธ์ร่วม (รอยพิมพ์ใจ  ชนะปราชญ์. 2550: 107 อ้างอิงจาก Neter; Wasserman;& Kutner. 
1990: 409)  ดงัแสดงในตาราง 7 
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ตางราง 7  คา่ Tolerance  และ VIF เพื อทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 

Collinearity  Statistics 
ตัวแปร 

Tolerance VIF 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) .485 2.063 
ความทะเยอทะยาน (X2) .710 1.398 
เจตคตติอ่อาชีพครู (X3) .653 1.530 
การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา (X4) .668 1.498 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  7  พบว่า  คา่  Tolerance  ของตวัแปรการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู  และการสนับสนุนของผู้ บริหารสถานศึกษา                 
มีคา่ตั �งแต ่ .485  ถึง  .710  ซึ งมีคา่อยู่ในเกณฑ์ที กําหนด  (Tolerance > 0.10)  และคา่  VIF  ของตวั
แปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู  และการสนบัสนุน
ของผู้บริหารสถานศกึษา  มีค่าตั �งแต่  1.398  ถึง  2.063  ซึ งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที กําหนด  (VIF < 10)   
ซึ งคา่ดชันีทั �งสองอยูใ่นเกณฑ์ที กําหนด  จงึสรุปได้ว่าตวัแปรที ศกึษาไม่เกิดปัญหาความเป็นพหสุมัพนัธ์
ร่วม(Multicollinearity)  ผู้ วิจยัจงึทําการวิเคราะห์ในขั �นตอนตอ่ไป 
 
 3.  ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุคณแบบ5 ู ตัวแปรพหุนาม (MMR) ระหว่างปัจจัยบาง
ประการกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ในด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์  และ
ด้านบุคลิกภาพ 
 จากผลการวิเคราะห์ในตาราง 6 พบว่า การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้าน
วิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบุคลิกภาพ นั �นมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 
.01 ดงันั �น ผู้ วิจยัจงึนําตวัแปรปัจจยัซึ งได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  
เจตคติตอ่อาชีพครู  การสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศกึษา  และตวัแปรตาม มาวิเคราะห์การถดถอย
พหคุณูแบบตวัแปรพหนุาม (Multivariate multiple regression : MMR) ด้วยการวิเคราะห์หาคา่วิลค์
แลมดา (Wilks’s Lambda) พิลไลส์ (Pillais) และโฮเทลลิง (Hotellings) ทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ
ด้วย F-test    แล้ววิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์พหุคณูแบบตวัแปรตามเอกนาม (Univariate multiple 
regression) ของตวัแปรปัจจัยกับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิชาชีพ  ด้าน
วิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพ (MR) และทดสอบนยัสําคญัทางสถิตด้ิวย F-test  ดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8   คา่การทดสอบนยัสําคญัของสหสมัพนัธ์พหคุณูที วิเคราะห์แบบตวัแปรพหนุามและ 
        ตวัแปรเอกนาม 
                 

การทดสอบนยัสําคญัของสหสมัพนัธ์พหคุณูที วิเคราะห์แบบตวัแปรพหนุาม 
Multivariate Tests of Significance (s = 5,  M = 0, n = 181) 

ตวัสถิติ Value Approx. F Hypoth. DF Error. DF Sig. of F 
Pillais .790   30.317** 12 1017.00 .000 

Hotellings 2.041 57.096** 12 1001.00 .000 
Wilks’s Lambda(Λ ) .299   42.931** 12 891.91 .000 

การทดสอบนยัสําคญัของสหสมัพนัธ์พหคุณูที วิเคราะห์แบบตวัแปรเอกนาม 
ตวัแปรตาม R R2 R2

adj F Sig. of F 
- ด้านวิชาชีพ (Y1) .651 .424 .417 62.346 .000 
- ด้านวิสยัทศัน์ (Y2) .721 .520 .514 91.868 .000 
- ด้านบคุลิกภาพ (Y3) .764 .584 .579 118.966 .000 

 
** p ≤  .01 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบว่า การวิเคราะห์ค่าวิลค์แลมดา ( Λ ) เท่ากับ .299 
(Approx F=42.931, p < .001) ซึ งแสดงว่าตวัแปรปัจจยัทั �ง 4  ปัจจยัได้แก่ การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคตติอ่อาชีพครู  และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษากบัตวั
แปรการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทกุด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์ และด้าน
บคุลิกภาพ  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01  
 เนื องจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรพหุนาม  พบว่ากลุ่มตวัแปรปัจจยักับ
กลุม่ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 จึงต้องทําการวิเคราะห์ตอ่ว่า
กลุม่ตวัแปรปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามแตล่ะด้านอยา่งไร  โดยผู้ วิจยัทําการทดสอบนยัสําคญั
ทางสถิติของสหสมัพนัธ์พหุคณูที วิเคราะห์แบบตวัแปรเอกนาม  พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหุคณูระหว่าง
กลุ่มตวัแปรปัจจัยทั �ง  4  ปัจจยั  กับการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูแต่ละด้าน  ได้แก่                 
การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ  การพฒันาตนเองด้านวิสยัทศัน์ และการพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ 
พบวา่  แตล่ะด้านมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั  .01  โดยมีคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหคุณู > .651 ,.721 
และ .764 ตามลําดบั 
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 4.  ค่านํ )าหนักความสําค ัญของปัจจ ัยบางประการก ับการพ ัฒนาตนเองตาม         
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิชาชีพ   ด้านวิสัยทัศน์  และด้านบุคลิกภาพ 
 การวิคราะห์หาคา่นํ �าหนกัความสําคญัของปัจจยัทั �ง 4 ปัจจยั ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู  และการสนับสนุนของผู้ บริหารสถานศึกษา       
ที ส่งผลตอ่ตวัแปรการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูแต่ละด้าน  ดงัแสดงในตาราง 9, 10 
และ 10 ตามลําดบั 
 
ตาราง 9   คา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรปัจจยัทั �ง 4 ตวั ที สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิชาชีพ           
 

ตัวแปร β b SEb t p - value 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) .361 .320 .053 6.098** .000 
ความทะเยอทะยาน (X2) .257 .204 .037 5.480** .000 
เจตคตติอ่อาชีพครู (X3) .079 .056 .036 1.566 .118 
การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา (X4) .126 .085 .034 2.494* .013 
                            R = .651               R2 = .424            R2

adj= .417              F = 62.346** 

 
** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบว่า  
 ตัวแปรปัจจัยที ส่ งผลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชา ชีพครู                   
ด้านวิชาชีพ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01  มากที สุดได้แก่  การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง (X1) (β =.361)  และความทะเยอทะยาน (X2) (β =.257) ตามลําดบั  ส่วนตัวแปรที ส่งผล
ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 ได้แก่  การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (X4)              
(β =.126)  ส่วนตวัแปรปัจจัยเจตคติต่ออาชีพครู พบว่าส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ด้านวิชาชีพ อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 10   คา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรปัจจยัทั �ง 4 ตวั ที สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิสยัทศัน์         
 

ตัวแปร β b SEb t p - value 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) .398 .337 .046 7.363** .000 
ความทะเยอทะยาน (X2) .180 .137 .033 4.216** .000 
เจตคตติอ่อาชีพครู (X3) .223 .149 .031 4.791** .000 
การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา (X4) .112 .072 .030 2.425* .016 
                            R = .721               R2 = .520            R2

adj= .515              F = 91.868** 

 
** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 พบวา่  
 ตวัแปรปัจจยัที ส่งผลทางบวกตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านวิสยัทศัน์  
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01  มากที สุดได้แก่  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) (β 

=.398) เจตคติต่ออาชีพครู (X3) (β = .223) และความทะเยอทะยาน (X2) (β =.180) ตามลําดับ  
ส่วนตวัแปรที ส่งผลทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 ได้แก่  การสนบัสนุนของผู้บริหาร
สถานศกึษา (X4) (β =.112)   
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ตาราง 11   คา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรปัจจยัทั �ง 4 ตวั ที สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านบคุลิกภาพ           
 
 

ตัวแปร β b SEb t p - value 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) .432 .386 .045 8.580** .000 
ความทะเยอทะยาน (X2) .012 .010 .032 .300 .765 
เจตคตติอ่อาชีพครู (X3) .409 .289 .031 9.430** .000 
การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา (X4) .030 .020 .029 .697 .486 
                            R = .764               R2 = .584            R2

adj= .579              F = 118.966** 

 
** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 พบวา่ 
 ตัวแปรปัจจัยที ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้าน
บุคลิกภาพ  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .01  มากที สุดได้แก่  การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง (X1) (β =.432)  และเจตคติต่ออาชีพครู (X3) (β =.409) ตามลําดบั  ส่วนตวัแปรปัจจยัความ
ทะเยอทะยาน และการสนับสนุนของผู้ บริหารสถานศึกษา พบว่าส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิชาชีพ อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 จากตาราง 9 , 10 และ 11 ผู้ วิจยัได้สรุปคา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรปัจจยัทั �ง 4 ตวั   ที 
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสัยทัศน์  และด้าน
บคุลิกภาพ  ดงัแสดงในตาราง  12 
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ตาราง 12   คา่นํ �าหนกัความสําคญัของตวัแปรปัจจยัทั �ง 4 ตวั ที สง่ผลตอ่การพฒันาตนเองตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพ         
 

 (Y1)  (Y2)  (Y3) ตัวแปร 
β t β t β t 

(X1) .361 6.098** .398 7.363** .432 8.580** 
(X2) .257 5.480** .180 4.216** .012 .300 
(X3) .079 1.566 .223 4.791** .409 9.430** 
(X4) .126 2.494* .112 2.425* .030 .697 

 R = .651 R2 = .424            R = .721               R2 = .520            R = .764               R2 = .584            

 
     ** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 พบวา่ 
 ตวัแปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) ส่งผลตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ (Y1)  ด้านวิสยัทศัน์ (Y2)  และด้านบุคลิกภาพ (Y3)  อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิตทีิ ระดบั .01   
 ตวัแปรความทะเยอทะยาน (X2) และตวัแปรการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  (X4) 
ส่งผลการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 และ .05  
ตามลําดบั  ในด้านวิชาชีพ (Y1)  และด้านวิสยัทศัน์ (Y2)   
 ตวัแปรเจตคติตอ่อาชีพครู (X3) ส่งผลตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01  ในด้านวิสยัทศัน์ (Y2) และด้านบคุลิกภาพ (Y3)  



บทที� 5 
สรุปผล  อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปวัตถุประสงค์ สมมตฐิานและวิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิจยัในครั งนี มีจุดประสงค์เพื�อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการ ได้แก่การ
รับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู  และการสนบัสนุนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  กับการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยรวมและจําแนกรายด้าน
ได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบุคลิกภาพ และเพื�อศกึษาระดบันํ าหนกัความสําคญัของ 
ปัจจัยบางประการที�ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ                       
ด้านวิสัยทัศน์  ด้านบุคลิกภาพ โดยมีสมมติฐานในการวิจัยว่า ปัจจัยดงักล่าวมีความสัมพันธ์กับ             
การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  ด้านบคุลิกภาพและมีตวั
แปรปัจจยัอย่างน้อยหนึ�งด้านที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ  
ด้านวิสยัทศัน์  ด้านบคุลิกภาพ 
 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยในครั งนี   คือ  ครูในโรงเรียนกลุ ่มกรุง เทพเหนือ ส ังก ัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา 2552 จํานวน  8  โรงเรียน  มีครูทั งสิ น  334  คน   
ซึ�งได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั นตอน (Multi-stage random sampling)   ผู้ วิจยัเก็บข้อมูลในระหว่าง
วนัที�  1 – 15 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 420 ชุด และทําการคดัเลือกฉบบัที�
สมบรูณ์ไว้จํานวน 334 ชดุ 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย  แบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จํานวน 40 ข้อ แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง จํานวน 
15 ข้อ แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน จํานวน 15 ข้อ แบบสอบถามวดัเจตคติต่ออาชีพครู 
จํานวน 15 ข้อ และแบบสอบถามวดัการสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 15 ข้อ ซึ�งมีค่า
ความเชื�อมั�นเทา่กบั 0.85, 0.92, 0.88 , 0.88 และ 0.91 ตามลําดบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาค่าสถิติพื นฐาน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิU

สหสมัพนัธ์อยา่งง่ายระหวา่งตวัแปรปัจจยับางประการกบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
วิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธิการถดถU อยพหคุณูแบบตวัแปรตามหลายตวั (MMR) ระหว่างตวัแปรปัจจยั
บ า ง ป ร ะ ก า ร กั บ ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ค รู  ใ น แ ต่ ล ะ ด้ า น                            
วิเคราะห์หาค่านํ าหนกัความสําคญั (Beta weight) ค่าวิลค์แลมดา (Wilks’s Lambda) ค่าพิลไลส์ 
(Pillais) และ คา่โฮเทลลิง (Hotellings) แล้วทดสอบนยัสําคญัทางสถิตด้ิวย F-test  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี  
 1.การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรพหุนาม  (Multivariate multiple regression : 
MMR)  ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรปัจจัย  ไ ด้แก่   การรับ รู้ในความสามารถของตนเอง                            
ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู และการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษากับตวัแปรตาม  
ได้แก่  การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทกุด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และ
ด้านบคุลิกภาพ  มีคา่วิลค์แลมดา  เท่ากับ  .299 (Approx F=42.931, p < .001)  มีความสมัพนัธ์
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01   
 เนื�องจากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรพหนุาม  พบว่ากลุ่มตวัแปรปัจจยัทั ง 4  
กบัตวัแปรตามแตล่ะด้าน  มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ดงันั นผู้ วิจยัจึงทํา
การวิเคราะห์ต่อว่ากลุ่มตัวแปรปัจจัยมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามแต่ละด้านอย่างไร  ผู้ วิจัยจึง          
ทําการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามเอกนาม  (Univariate  multiple  regrssion) พบว่า 
สมัประสิทธิUสหสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างปัจจยัทั ง  4  กับ การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสัยทัศน์  และด้านบุคลิกภาพ  ล้วนมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01  โดยค่ามี
สหสมัพนัธ์เทา่กบั  พหคุณู .651 ,.721 และ .764 และความแปรผนัร่วมกนั  41.70 %  , 51.50 %  และ 
57.90 % 
 2 .   ค่ า นํ า ห น กั ค ว า ม สํ า ค ญั ข อ ง ก ลุ ม่ ต วั แ ป ร ป ัจ จ ยั ที �ส ง่ ผ ล ต อ่ ก า ร พ ฒั น า ต น                        
เองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในแตล่ะด้าน พบวา่ 
   ตวัแปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ (Y1)  ด้านวิสัยทัศน์ (Y2)  และด้านบุคลิกภาพ (Y3)  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01   
   ตวัแปรความทะเยอทะยาน (X2) และตวัแปรการสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  
(X4) ส่งผลการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 
และ .05  ตามลําดบั  ในด้านวิชาชีพ (Y1)  และด้านวิสยัทศัน์ (Y2)   
   ตวัแปรเจตคติต่ออาชีพครู (X3) ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01  ในด้านวิสยัทศัน์ (Y2) และด้านบคุลิกภาพ (Y3)  
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อภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลประเดน็สําคญัได้ดงันี  
 1. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรพหนุาม  พบว่า  กลุ่มของตวัแปรปัจจยั  ได้แก่  
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่ออาชีพครู และการสนบัสนนุของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  กับการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยรวม  มีความสมัพนัธ์กัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานข้อ  1  ที�ตั งไว้ว่า  ปัจจยับางประการ
ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู และการสนบัสนนุ
ของผู้บริหารสถานศกึษา  มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  แสดงได้ว่า
การพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเกี�ยวข้องกับ  การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคตติอ่อาชีพครู และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา   
 เ นื� อ ง จ า ก ปั จ จั ย ที� ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง นั น แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น   2                                                                               
ปัจจยั  ได้แก่  ลกัษณะทางจิต (การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  ความทะเยอทะยาน  เจตคติต่อ
อาชีพครู) และสภาพแวดล้อม (การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา)  ปราณี  รามสูต (2545: 3)  
กล่าวไว้ว่า  สาเหตุที�สําคัญที�สุดที�ทําให้เกิดการพัฒนาตนเอง  คือ  ลักษณะทางจิตเนื�องจากว่า
การศึกษาพฤติกรรมเพื�อการพัฒนาตนนั นมีขอบข่ายในการศึกษาพฤติกรรมทุกด้าน  แต่ที�ควรจะ
พฒันาก่อนเป็นอนัดบัแรก  คือ  พฤตกิรรมภายในเพราะเป็นตวักําหนดหรือควบคมุการกระทําภายนอก  
สอดคล้องกบัการศกึษาในครั งนี   พบวา่  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั งรายด้านและโดยรวม  ซึ�งสอดคล้องกบัทฤษฎีของแบน
ดรู่า (Bandura. 1977a,1977b; Schunk. 1981) ที�ได้กล่าวว่า  การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
ด้าน  ตา่ง ๆ ดงันี   “ถ้าบคุคลมีความเชื�อว่า  เขามีความสามารถที�จะทํางานนั นให้สําเร็จได้  บคุคลที�มี
การรับรู้ความสามารถของตนเองสูง  จะเลือกทํางานที�มีลกัษณะที�ท้าทาย  มีแรงจูงใจในการพฒันา
ของตนให้มีความก้าวหน้ามากยิ�งขึ น  ส่วนบคุคลที�มีประเมินความสามารถของตนเองตํ�ามกั   จะขาด
ความพยายาม  และความมุ่งมั�นในการทํางาน   หลีกเลี�ยงงานท้อถอย  ขาดความมั�นใจในตนเอง  ทํา
ให้ผลงานที�ได้รับขาดประสิทธิภาพ”  ดงันั นจึงอธิบายได้ว่าครูที�มีการรรับรู้ในความสามารถของตนสูง
จะมีการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูสงูด้วย  ซึ�งสอดคล้องกบังานวิจยัของใจนวล  พรหม
มณี (2550: 95)  ที�ศกึษาเกี�ยวกับปัจจยับางประการที�ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการทํางานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  ของข้าราชการครู  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของพสัณีย์  อรรถสกุลรัตน์ (2552: 107)  ที�ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุอง
ปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่การคงอยูใ่นงานอาชีพครูของข้าราชการครูสงักดัสํานกังานเขตพื นที�การศกึษา 
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สริุนทร์ เขต 1 จงัหวดัสริุนทร์ พบวา่ ตวัแปรการรับรู้ความสามารถในการสอน     มีอิทธิพลทางตรงด้าน 
บวกต่อการคงอยู่ในงานอาชีพครู  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  รวมทั งยงัพบว่าเจตคติต่อ
อาชีพครู  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื�องมาจากครูมี
ความเข้าใจและมีความเชื�อตอ่เป้าหมายของอาชีพครูได้เป็นอยา่งดี  ทําให้มีความรู้สึกหรือความเชื�อที�ดี
ต่ออาชีพครู  เมื�อมีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพครู  แล้วก็สามารถทําให้ครูไปถึงจุดมุ่งหมายที�วางเอาไว้ได้  
นั�นคือการปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  อาชีพครูเป็นผู้ ที�มีหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบในการสอน
เป็นหลัก  เมื�อครูมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ  ก็ยิ�งเป็นแรงผลกัดนัให้ครูตั งใจปฏิบตัิหน้าที�ของตนให้ดีที�สุด  
เพราะผลที�ได้นั�นคือนักเรียนของครู  ซึ�งจะเป็นสิ�งสะท้อนถึงความมุ่งมั�นและความตั งใจในการ
ปฏิบตัิงานของครู  สอดคล้องกับถวิล  มาตรเลี�ยม (2542: 2) ได้กล่าวว่า  “ในการจดัการศกึษาจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั น  ขึ นอยูก่บัคณุภาพการสอนของครู  กล่าวคือ  ครูจะต้องเป็นผู้
มีความรู้  มีการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องทั�วถึง  และทนัต่อการเปลี�ยนแปลงทาง
สงัคมและเทคโนโลยี  ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ มีเจตคติที�ดี  และมีพฤติกรรมการสอนที�พึงประสงค์  
เพราะสิ�งที�สําคญัดงักลา่ว  มีความสําคญัดงักล่าว  มีความความสําคญัอย่างยิ�ง  เนื�องจากจะส่งผลให้
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ประสบความสําเร็จตาม
จดุมุ่งหมายที�ตั งไว้” สอดคล้องกบั อรุณ  รักธรรม (2533: 141-142) เจตคติเป็นสาเหตหุนึ�งที�มีผลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน  กล่าวคือ  หากครูมีเจตคติที�ดีต่อวิชาชีพครูแล้ว  พฤติกรรมการทํางานก็มี
ประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์  และสอดคล้องกับที�อารี  รังสินันท์  (2532: 11) ได้เสนอว่า
บคุคลที�มีความคิดสร้างสรรค์  ต้องเป็นบุคคลที�มีเจตคติที�ดีต่อสิ�งแวดล้อม  ระบบระเบียบการทํางาน  
หากครูมีความเชื�อมั�นศรัทธาในสิ�งที�ทํา จะทําให้ครูเกิดการทํางานหรือการสอนที�มีประสิทธิภาพมากขึ น   
และพบว่าความทะเยอทะยาน  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ซึ�งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  (Murray)  สรุปได้ว่า ความทะเยอทะยานถือเป็นความ
ต้องการที�อยู่ในขั นทตุิยภูมิ  คือความต้องการทางจิตใจ  ได้แก่  ความต้องการตา่ง ๆ ทั ง 8  ด้าน  คือ  ความ
โดดเด่น  (Superiority) , ความสัมฤทธิผล U (Achievement) , ความยอมรับ (Recognition) , การแสดงออก 
(Exhibition) , ความต้องการรักษาสิทธิของตนเอง (Inviolacy) , การหลีกเลี�ยงสิ�งที�บกพร่อง (Avoidance  of  
inferiority) , การป้องกันตวั (Defensiveness) , และการโต้ตอบกัน (Counteraction) เป็นต้น  ซึ�งเป็นความ
ทะเยอทะยานจะสามารถเกิดขึ นมาได้นั น  ก็ต้องอาศยัความต้องการต่าง ๆดงักล่าว  เป็นสิ�งชกันําให้เกิด
ความทะเยอทะยานขึ นในจิตใจ  เพราะความทะเยอทะยานจะเป็นแรงกระตุ้นที�สําคญั  ที�จะทําให้บุคคล
ทํางานบรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตที�ต้องการได้  คนที�มีพรสวรรค์ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม  แต่ถ้าขาดความ
ทะเยอทะยานจะทําให้ตนเองมีความกระตือรือร้นก็ไร้ประโยชน์  เพราะความทะเยอทะยานสามารถจดุไฟใน
ตวับุคคลได้  แต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคมุ  อย่าให้อยู่เหนือการควบคมุ และความมีเหตผุล  พลงัที�อยู่



 124 

เหนือการควบคุม  บุคคลสามารถทําลายได้  ส่วนพลังที�อยู่ภายใต้การควบคุมนั น   ก็จะทําให้เกิดการ
สร้างสรรค์ที�ดีขึ นได้เช่นกัน  ดงันั นเมื�อไรก็ตามที�คนเรามีความต้องการ  มีความกระปีกระเปร่า  และเริ�มลง
มือจดัการชีวิตตวัเอง  เมื�อนั นไฟแห่งความทะเยอทะยานก็จะเกิดขึ นในจิตใจของบุคคลอย่างไม่รู้ตวั  และ
สิ�งที�ไม่น่าเชื�อต่าง ๆ ที�เราคาดหวงัไว้  ก็สามารถที�จะเกิดขึ นได้เช่นกัน  ฉะนั น  การตั งเป้าหมายที�ต้องการ  
โดยไมย่อมปลอ่ยให้หลดุไป  ควรจะตั งเป้าหมายที�ตวัเองจะต้องไปให้ถึง และจดุไฟแห่งความทะเยอทะยาน
ที�เป้าหมายนั น จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยัที�เกี�ยวข้อง  พบว่ายงัไม่มีการวิจยักันอย่างแพร่หลายในตวั
แปรความทะเยอทะยาน  เพื�อเป็นแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง  และยงัไม่มีการวิจยัที�เกี�ยวกบัตวัแปรความ
ทะเยอทะยาน  เพื�อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้วยเหตุนี ผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความทะเยอทะยานกับการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื�อได้สารสนเทศในการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูต่อไป  
นอกจากนั นยงัพบว่าการสนบัสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการพฒันา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ซึ�งสอดคล้องกับฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี�  (Hallinger; &Murphy. 
1985: 21 - 24) กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Promoting  professional  
development) ผู้บริหารให้โอกาสครูในการพฒันาวิชาชีพโดยการจดัให้มีการฝึกอบรมขณะประจําการ  
รวมทั งการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึงการผสานทกัษะต่าง ๆ ตามโครงการพฒันาบุคลากรและช่วยให้ครู
สามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้  รวมถึงการจดัให้มีสิ�งจงูใจให้กบัครู  (Providing  incentives  for  
teachers) เป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุคลในโรงเรียนร่วมมือกนัทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื�อบรรลุ
ผมสัมฤทธิที�พึงปรารถนา  เป็นการสร้างบรรยากาศเU ชิงบวกด้านการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรัสเซลและคนอื�น  ๆ (Russell; et al. 1987)   ที�พบว่าสภาพแวดล้อมของการปฏิบตัิงานเป็นตวั
ทํานายความสามารถในการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามจดุมุ่งหมายได้อย่างมีนยัสําคญั  โดยเฉพาะการ
ได้รับการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชามีผลทําให้ครูมีความมั�นใจในการปฏิบตัิงานสอนเพิ�มขึ น  มีความ
พร้อมเกิดขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิาน  จงึทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานสงูตามไปด้วย   
 2. จากผลการวิเคราะห์คา่นํ าหนกัความสําคญั(Beta  Weight)ของกลุ่มตวัแปรปัจจยัที�ส่งผล
ต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูแต่ละด้าน  เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 สามารถ
อภิปรายตามลําดบัดงันี    
  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูทุกด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์  และด้านบุคลิกภาพ เนื�องจากครูเป็นกลจกัร
สําคญัในการเปลี�ยนแปลงการศกึษา  การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะต้องมีขึ นในโรงเรียน  ในห้องเรียนทกุ
ระดบัชั นและทกุประเภท  และในระบบการศกึษาทั งระบบหากจะเร่งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวให้ได้ผล
อย่างจริงจังการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสําคญัยิ�ง  โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพัฒนาวิชาชีพครูต้องให้
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ความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพของตนโดยไม่ ต้องรอหน่วยงานต้นสังกัดส่ง เ ข้าอบรม  
ประชุมสมัมนา  เนื�องด้วยวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพระดบัสงูแขนงหนึ�งในสงัคม  เพราะมีหน้าที�ให้บริการ
ประชาชน  มีลกัษณะที�ไมซํ่ าซ้อนกบัวิชาชีพ       อื�นและมีจรรยาบรรณของตนเอง    นอกจากครูจะต้อง
เป็นผู้ ที�มีความรู้ความสามารถแล้ว  จะต้องมีคณุธรรม  จริยธรรม  เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีแก่เยาวชนได้  
การรับรู้ในความสามารถของตนช่วยให้เกิดความไม่หวาดหวั�นล่วงหน้าในการทํางาน  และทําให้เกิด
ความเพียรพยายามไมท้่อถอยเมื�อพบอปุสรรค  ยิ�งมีการรับรู้ในความสามารถของตนมากจะยิ�งมีความ
พยายามและกระตือรือร้นในการทํางานมาก  การที�บคุคลพยายามทํางานในสถานการณ์ที�บีบบงัคบัได้
สําเร็จและได้ผลลพัธ์ตามที�คาดหวงัไว้  จะเป็นแรงเสริมในการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  และทํา
ให้เกิดความกลวัน้อยลง  เมื�อประสบเหตกุารณ์เช่นเดิม  แตถ้่าบคุคลล้มเลิกการทํางานโดยง่ายจะทํา
ให้การรับรู้เกี�ยวกบัความสามารถของตนตํ�าลง  และเกิดความกลวังานนั นมากขึ น  (Bandura. 1977a: 
78 - 80)  ซึ�งสอดคล้องกบัอรอษุา  จนัทศร (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับาง
ประการกับการพฒันาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ของครูในเขตพื นที�การศึกษานครปฐม 
เขต 2 พบวา่  การรับรู้ความสามารถในตนเอง สง่ผลทางบวกตอ่การพฒันาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ทั ง 12 มาตรฐาน   
  เจตคติต่ออาชีพครู ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้าน  
ด้านวิสัยทัศน์  และด้านบุคลิกภาพ  เนื�องมาจากครูมีความเข้าใจและมีความเชื�อต่อเป้าหมายของ
อาชีพครูได้เป็นอยา่งดี  ทําให้มีความรู้สกึหรือความเชื�อที�ดีตอ่อาชีพครู  เมื�อมีความรู้สึกที�ดีตอ่อาชีพครู  
แล้วก็สามารถทําให้ครูไปถึงจดุมุ่งหมายที�วางเอาไว้ได้  นั�นคือการปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  อาชีพครูเป็นผู้ ที�มีหน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบในการสอนเป็นหลกั  เมื�อครูมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ  ก็ยิ�ง
เป็นแรงผลกัดนัให้ครูตั งใจปฏิบตัิหน้าที�ของตนให้ดีที�สุด  เพราะผลที�ได้นั�นคือนกัเรียนของครู  ซึ�งจะ
เป็นสิ�งสะท้อนถึงความมุ่งมั�นและความตั งใจในการปฏิบตัิงานของครู  สอดคล้องกบัถวิล  มาตรเลี�ยม 
(2542: 2) ได้กล่าวว่า  “ในการจดัการศกึษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั น  ขึ นอยู่กับ
คุณภาพการสอนของครู  กล่าวคือ  ครูจะต้องเป็นผู้ มีความรู้  มีการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างตอ่เนื�องทั�วถึง  และทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยี  ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ 
มีเจตคตทีิ�ดี  และมีพฤตกิรรมการสอนที�พงึประสงค์  เพราะสิ�งที�สําคญัดงักลา่ว  มีความสําคญัดงักล่าว  
มีความความสําคญัอย่างยิ�ง  เนื�องจากจะส่งผลให้การปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที�ตั งไว้” สอดคล้องกับ อรุณ  รักธรรม 
(2533: 141-142) เจตคตเิป็นสาเหตหุนึ�งที�มีผลตอ่พฤติกรรมการทํางาน  กล่าวคือ  หากครูมีเจตคติที�ดี
ตอ่วิชาชีพครูแล้ว  พฤตกิรรมการทํางานก็มีประสิทธิภาพและความคดิสร้างสรรค์   
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  ความทะเยอทะยาน ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้าน  
ด้านวิชาชีพ  และด้านวิสยัทศัน์  ซึ�งสอดคล้องกบั ฮอลแลนด์  (ปานทิพย์  โสภาษิต.  2531: 30 – 31; 
อ้างอิงจาก Holland. 1973.  A  theory  of  Careers.  p.  13 - 18)  ที�กล่าวว่า  ความทะเยอทะยาน  
เป็นบคุลิกภาพของบุคคลที�แสดงถึงกระตือรือร้น  มกัจะมีลกัษณะนิสยัชอบเสี�ยงภยั  ชกัชวนเก่ง  พูด
เก่ง  แสดงตนยอมรับตนเอง  มีความเชื�อมั�น  และชอบแสดงออก  ซึ�งสอดคล้องกบัประสาท  อิสรปรีดา  
(2522: 22)  กล่าวว่า  ความทะเยอทะยาน  (Aspirations)  เป็นรากฐานของพฤติกรรมของผู้ ที�มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิสงู  เป็นพวกที�ชU อบการแขง่ขนั  และมีความพยายามที�จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ น   
  การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ในด้านวิสยัทศัน์  และด้านบคุลิกภาพ  เนื�องมาจากการที�ครูจะสามารถพฒันาตนเองได้มาก
น้อยเพียงใด กลุ่มคนที�จะช่วยสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีนั น ก็คือ ผู้ บริหาร
สถานศกึษา ซึ�งสอดคล้องกบัฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี�  (Hallinger; &Murphy. 1985: 21 - 24) กล่าวว่า 
การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (Promoting  professional  development) ผู้บริหารให้โอกาสครู
ในการพฒันาวิชาชีพโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมขณะประจําการ  รวมทั งการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึง
การผสานทักษะต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและช่วยให้ครูสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้  
รวมถึงการจดัให้มีสิ�งจงูใจให้กบัครู  (Providing  incentives  for  teachers) เป็นการสร้างแรงจงูใจให้
บคุคลในโรงเรียนร่วมมือกนัทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื�อบรรลผุมสมัฤทธิที�พึงปรารถนา  เป็นการU

สร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจยัของรัสเซลและคนอื�น  ๆ (Russell; et 
al. 1987)   ที�พบวา่สภาพแวดล้อมของการปฏิบตังิานเป็นตวัทํานายความสามารถในการปฏิบตัิงานให้
บรรลตุามจดุมุ่งหมายได้อย่างมีนยัสําคญั  โดยเฉพาะการได้รับการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชามีผล
ทําให้ครูมีความมั�นใจในการปฏิบัติงานสอนเพิ�มขึ น  มีความพร้อมเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตังิาน  จงึทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานสงูตามไปด้วย   
      
ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัในครั งนี  ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวิจยัข้อมูล พบว่า  ปัจจยับางประการ ได้แก่การรับรู้ในความสามารถของตนเอง  
ความทะเยอทะยาน  เจตคติตอ่อาชีพครู  และการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  ส่งผลตอ่การ
พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพ  ด้านวิสัยทัศน์  และด้านบุคลิกภาพ         
โดยตวัแปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ส่งผลตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ทั ง  3  ด้าน  
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 ดงันั น เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะดงันี   ผู้บงัคบับญัชาควรกระตุ้นให้ครูมีการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเองเพื�อให้ครูเกิดความเชื�อมั�นที�จะแก้ไขปัญหาตลอดจนการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัชั น  ควรส่งเสริมให้ครูใน
โรงเรียนมีการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับการ
พัฒนาตนเอง  อีกทั งควรส่งเสริมการพัฒนาตนเองโดยจัดกิจกรรมหรือโครงการและจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาตนเองมากยิ�งขึ น  เพราะถ้าครูสามารถพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแล้ว  จะทําให้องค์กรหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ นทั งยังส่งผลให้ครูผู้ สอน
สามารถพัฒนาผู้ เรียนได้เต็มศกัยภาพ 
 2.  ด้านการทําวิจยัในครั งตอ่ไป 
  2.1 ควรศึกษาตวัแปรปัจจยัอื�น ๆ ที�ส่งผลตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  นอกเหนือจากตวัแปรที�ใช้ในการวิจยัครั งนี   ซึ�งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง จะ
เห็นว่า ยงัมีตวัแปรอื�นที�อาจจะส่งผลตอ่การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เช่น วิทยฐานะ
ของข้าราชการครู , แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ เป็นต้นU    
  2.2  ควรมีการศึกษาในเชิงสาเหตุเพื�อศึกษาปัจจยัด้านอื�นๆ ที�อาจส่งผลต่อการพฒันา
ตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั งทางตรงและทางอ้อม  เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ชัดเจนและเหมาะสม
ยิ�งขึ น 
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ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       ครู ด้านวิชาชีพ  และด้านวิสยัทศัน์   
 

ด้านวิชาชีพ ด้านวิสยัทศัน์ 
ข้อ IOC ผลการคดัเลือก ข้อ IOC ผลการคดัเลือก 
1 1 คดัเลือกไว้ 1 0.8 คดัเลือกไว้ 
2 1 คดัเลือกไว้ 2 0.2 ตดัทิ 4ง 
3 1 คดัเลือกไว้ 3 1 คดัเลือกไว้ 
4 0.8 คดัเลือกไว้ 4 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 คดัเลือกไว้ 5 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 คดัเลือกไว้ 6 0.8 คดัเลือกไว้ 
7 0.8 คดัเลือกไว้ 7 0.8 คดัเลือกไว้ 
8 0.6 คดัเลือกไว้ 8 0.8 คดัเลือกไว้ 
9 0.8 คดัเลือกไว้ 9 0.6 คดัเลือกไว้ 
10 1 คดัเลือกไว้ 10 0.6 คดัเลือกไว้ 
11 0.8 คดัเลือกไว้ 11 0.8 คดัเลือกไว้ 
12 0.6 คดัเลือกไว้ 12 0.6 คดัเลือกไว้ 
13 0.4 ตดัทิ 4ง 13 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 คดัเลือกไว้ 14 1 คดัเลือกไว้ 
15 1 คดัเลือกไว้ 15 0.6 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 14  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ 
       วิชาชีพครู  ด้านบคุลิกภาพ 
 

ด้านบคุลิกภาพ 
ข้อ IOC ผลการคดัเลือก 
1 1 คดัเลือกไว้ 
2 1 คดัเลือกไว้ 
3 1 คดัเลือกไว้ 
4 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 คดัเลือกไว้ 
10 1 คดัเลือกไว้ 
11 1 คดัเลือกไว้ 
12 1 คดัเลือกไว้ 
13 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 คดัเลือกไว้ 
15 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถตนเอง 
       และแบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน 
 

การรับรู้ในความสามารถตน ความทะเยอทะยาน 
ข้อ IOC ผลการคดัเลือก ข้อ IOC ผลการคดัเลือก 
1 0.8 คดัเลือกไว้ 1 0.8 คดัเลือกไว้ 
2 0.8 คดัเลือกไว้ 2 1 คดัเลือกไว้ 
3 1 คดัเลือกไว้ 3 1 คดัเลือกไว้ 
4 0.4 ตดัทิ 4ง 4 1 คดัเลือกไว้ 
5 0.6 คดัเลือกไว้ 5 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 คดัเลือกไว้ 6 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 คดัเลือกไว้ 7 0.8 คดัเลือกไว้ 
8 1 คดัเลือกไว้ 8 1 คดัเลือกไว้ 
9 0.6 คดัเลือกไว้ 9 0.8 คดัเลือกไว้ 
10 0.4 ตดัทิ 4ง 10 0.8 คดัเลือกไว้ 
11 1 คดัเลือกไว้ 11 0.6 คดัเลือกไว้ 
12 1 คดัเลือกไว้ 12 1 คดัเลือกไว้ 
13 1 คดัเลือกไว้ 13 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 คดัเลือกไว้ 14 1 คดัเลือกไว้ 
15 1 คดัเลือกไว้ 15 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 16  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัเจตคติตอ่อาชีพครู 
       และแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา 

 

เจตคตติอ่อาชีพครู การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา 
ข้อ IOC ผลการคดัเลือก ข้อ IOC ผลการคดัเลือก 
1 1 คดัเลือกไว้ 1 1 คดัเลือกไว้ 
2 1 คดัเลือกไว้ 2 1 คดัเลือกไว้ 
3 1 คดัเลือกไว้ 3 1 คดัเลือกไว้ 
4 1 คดัเลือกไว้ 4 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 คดัเลือกไว้ 5 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 คดัเลือกไว้ 6 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 คดัเลือกไว้ 7 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 คดัเลือกไว้ 8 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 คดัเลือกไว้ 9 1 คดัเลือกไว้ 
10 0.8 คดัเลือกไว้ 10 1 คดัเลือกไว้ 
11 1 คดัเลือกไว้ 11 0.8 คดัเลือกไว้ 
12 1 คดัเลือกไว้ 12 1 คดัเลือกไว้ 
13 1 คดัเลือกไว้ 13 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 คดัเลือกไว้ 14 1 คดัเลือกไว้ 
15 1 คดัเลือกไว้ 15 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 17  คา่อํานาจจําแนกการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านวิชาชีพ  ด้านวิสยัทศัน์   
       และด้านบคุลิกภาพ 
 

ด้านวิชาชีพ ด้านวิสยัทศัน์ ด้านบคุลิกภาพ 

ข้อ 
คา่อํานาจจําแนก 

(r) 
ข้อ 

คา่อํานาจจําแนก 
(r) 

ข้อ 
คา่อํานาจจําแนก 

(r) 
1 .422 1 .481 1 .535 
2 .391 2 .491 2 .601 
3 .431 3 .509 3 .538 
4 .375 4 .465 4 .550 
5 .483 5 .390 5 .642 
6 .540 6 .357 6 .562 
7 .480 7 .489 7 .516 
8 .546 8 .509 8 .374 
9 .503 9 .544 9 .582 
10 .523 10 .526 10 .461 
11 .552 11 .557 11 .395 
12 .577 12 .561 12 .460 
13 .281 13 .523 13 .494 
14 .440     

คา่ความเชื@อมั@น = .834 คา่ความเชื@อมั@น = .842 คา่ความเชื@อมั@น = .856 
คา่ความเชื@อมั@น  =  .928 
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ตาราง  18  คา่อํานาจจําแนกตวัแปรปัจจยัการรับรู้ในความสามารถตนเอง และความทะเยอทะยาน 
 

การรับรู้ในความสามารถตน ความทะเยอทะยาน 

ข้อ 
คา่อํานาจจําแนก 

(r) 
ข้อ 

คา่อํานาจจําแนก 
(r) 

1 .210 1 .418 
2 .460 2 .360 
3 .526 3 .398 
4 .457 4 .402 
5 .521 5 .402 
6 .631 6 .505 
7 .600 7 .562 
8 .595 8 .441 
9 .562 9 .561 
10 .599 10 .470 
11 .578 11 .564 
12 .337 12 .616 
13 .522 13 .483 
14 .466 14 .440 
15 .463 15 .375 

คา่ความเชื@อมั@น = .860 คา่ความเชื@อมั@น = .840 
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ตาราง  19  คา่อํานาจจําแนกตวัแปรปัจจยัเจตคติตอ่อาชีพครู และ การสนบัสนนุของผู้บริหาร   
       สถานศกึษา 
 

เจตคตติอ่อาชีพครู การสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา 

ข้อ 
คา่อํานาจจําแนก 

(r) 
ข้อ 

คา่อํานาจจําแนก 
(r) 

1 .549 1 .487 
2 .610 2 .530 
3 .661 3 .533 
4 .609 4 .707 
5 .607 5 .593 
6 .718 6 .627 
7 .693 7 .570 
8 .673 8 .681 
9 .678 9 .574 
10 .713 10 .685 
11 .663 11 .633 
12 .523 12 .699 
13 .685 13 .674 
14 .634 14 .710 
15 .611 15 .659 

คา่ความเชื@อมั@น = .924 คา่ความเชื@อมั@น = .918 
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ภาคผนวก  ค 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื@อง การศกึษาปัจจยัที@ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ของข้าราชการครู  สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามฉบับนี 4มีจุดมุ่งหมายเพื@อศึกษาปัจจัยที@ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ของข้าราชการครู  สงักดักรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจยัขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและ
ตอบคําถามตามจริง  ซึ@งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ@งต่อการวิจยั  คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตังิานใดๆ ทั 4งสิ 4น  และจะนําไปเพื@อการวิจยัเทา่นั 4น 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุมา  ณ  โอกาสนี 4ที@ให้ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

นางสาวนิตยา  กณัณิกาภรณ์ 
         นิสิตปริญญาโทสาขาการวิจยัและสถิตทิางการศกึษา 
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คาํชี 'แจง  แบบสอบถามฉบบันี 4มี  5  ตอน  คือ 
 ตอนที@  1  แบบสอบถามวดัการพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู  จํานวน  40  ข้อ 

ตอนที@  2  แบบสอบถามวดัการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  จํานวน  15  ข้อ 
ตอนที@  3  แบบสอบถามวดัความทะเยอทะยาน  จํานวน  15  ข้อ 
ตอนที@  4  แบบสอบถามวดัเจตคตติอ่อาชีพครู  จํานวน  15  ข้อ 
ตอนที@  5  แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุของผู้บริหารสถานศกึษา  จํานวน  15  ข้อ 

 

ตอนที�  1  แบบสอบถามวัดการพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู  จาํนวน 40 ข้อ 
คาํชี 'แจง  โปรดอา่นคําชี 4แจงอยา่งละเอียด 
 โปรดทําเครื@องหมาย  �  ลงในช่องที@ตรงกับระดบัของการพัฒนาตนเองของท่านในข้อนั 4น     
โดยกําหนดคา่คะแนน  และระดบัการปฏิบตั ิ เป็น  5  ระดบั  ซึ@งมีเกณฑ์กําหนดดงันี 4 
 ระดบั  5  หมายถึง  การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัสงูที@สดุ 
   ระดบั  4  หมายถึง  การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัสงู 
 ระดบั  3  หมายถึง  การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัน้อย 
 ระดบั  2  หมายถึง  การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัน้อยที@สดุ 
 ระดบั  1  หมายถึง  ไมมี่การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครูเลย 

สงที�สุดู <--ระดับการปฏิบัต-ิ->ไม่มีเลย 
# การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
1 ท่านศกึษาข่าวสารเกี@ยวกบัการศกึษา  ที@มีการเผยแพร่

ทาง วิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
เพื@อนําความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

2 ท่านศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เพื@อนํา
ความรู้ที@ได้มาประยกุต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

3 ท่านมีการประยุกต์ เ นื 4อหา เ พื@ อ ใ ห้สอดคล้องกับ
หลกัสตูร 

     

4 ท่านศึกษาเนื 4อหาวิชาเพิ@ม เติม  เ พื@ อใ ห้ มีความ รู้
ความสามารถ และแมน่ยําในเนื 4อหา 

     

5 ท่านสร้างและพัฒนาแผนการสอนที@เน้นให้ผู้ เรียนได้
ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 
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สงที�สุดู <--ระดับการปฏิบัต-ิ->ไม่มีเลย 
# การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  (ต่อ) 
6 ท่านปรับปรุงแผนการสอนที@ มีอยู่ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของผู้ เรียน 
     

7 ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับข้อจํากัด
ของผู้ เรียน 

     

8 ท่านพฒันาสื@อ นวตักรรม การเรียนให้ทนัสมยั  เพื@อให้
ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียน 

     

9 ท่านคิดค้น  ผลิต  และปรับปรุงสื@อการเรียนการสอนที@
มีผลดีตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

     

10 ทา่นนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการจดัการกิจกรรม
การเรียนการสอน 

     

11 ท่านนําเทคโนโลยีที@เหมาะสมมาใช้ประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน 

     

12 ท่านประเมินนักเ รียนหลังการสอนตามที@ ระบุใน
แผนการสอนเพื@อนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล
พิจารณาปรับปรุงการสอน 

     

13 ทา่นนําผลการประเมินหลงัการสอนมาพิจารณาว่าควร
มีการสอนซอ่มเสริมในจดุใด 

     

14 ท่านพฒันากระบวนการเรียนการสอน  โดยใช้การวิจยั
ในชั 4นเรียน 

     

การพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์ 
15 ท่านเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ เพื@อนํามาใช้เป็นแนวทางใน

การพฒันางานการศกึษา 
     

16 ท่านกําหนดแผนการปฏิบตัิงานล่วงหน้า  เพื@อให้การ
ปฏิบตังิานแตล่ะอยา่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

17 ทา่นมีการวางแผนทํางานทั 4งระยะสั 4นและระยะยาว      
18 ทา่นแลกเปลี@ยนความคดิเห็นกบัเพื@อนครูถึงวิธีการที@จะ

ทําให้ได้แนวทางการสอนที@จะพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งดี 
     

 
 
 
 
 
 



 152 

สงที�ู สุด<--ระดับการปฏิบัต-ิ->ไม่มีเลย 
# การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์  (ต่อ) 
19 เมื@อมีปัญหาที@แก้ไม่ได้ด้วยวิธีการเดิม  ท่านจะนํา

วิ ธีการใหม่หรือแนวคิดใหม่มาใ ช้ในการทดลอง
แก้ปัญหา 

     

20 ท่านมักแลกเปลี@ยนวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆทางการศึกษา
กบัเพื@อนครู 

     

21 ท่านเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบาย
ของโรงเรียน 

     

22 ทา่นวางแผนการปฏิบตังิานลว่งหน้า  เพื@อให้การปฏิบตัิ
บรรลตุามเป้าหมายที@วางไว้ 

     

23 ทา่นเปิดรับฟังข้อเสนอแนะเกี@ยวกบัการปฏิบตัิงานจาก
เพื@อนครู  เพื@อพฒันางานของตนเองให้ดียิ@งขึ 4น 

     

24 ท่านรวบรวมข้อมูลเกี@ยวกับการสอนอย่างเป็นระบบ  
เพื@อนําไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาการสอนใน
ภาคเรียนตอ่ไป 

     

25 ท่านติดตามความเคลื@อนไหวเกี@ยวกับนโยบายและ
โครงการของงานที@อยู่ในความรับผิดชอบ  เพื@อให้การ
ทํางานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 

     

26 ทา่นปฏิบตัหิน้าที@อยา่งมีเป้าหมาย      
27 ท่านวางแผนโดยจัดลําดับความสําคัญของสภาพ

ปัญหาที@เกิดขึ 4นให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ 
28 ท่านพยายามพัฒนาการพูดจาสื@อสารกับนักเรียน 

เพื@อให้นกัเรียนเข้าใจความหวงัดีของทา่น 
     

29 ในขณะที@สอน  ท่านจะวางตัวให้เหมาะสมกับความ
เป็นครู  เพื@อให้นกัเรียนเคารพศรัทธาในตวัครู 
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สงที�ู สุด<--ระดับการปฏิบัต-ิ->ไม่มีเลย 
# การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ  (ต่อ) 
30 ท่านให้ความสําคัญในการแต่งกายที@เหมาะสมกับ

อาชีพครูและกาลเทศะ 
     

31 ท่านปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกลักษณะที@ดี  น่าเคารพ  
นา่นบัถือ 

     

32 ท่านสํารวมในกริยามารยาทและการแสดงออก  เป็นที@
ชื@นชมของคนทั@วไป 

     

33 ทา่นปฏิบตังิานด้วยความซื@อสตัย์สจุริตจนเป็นนิสยั      
34 ทา่นเห็นประโยชน์สว่นรวมเป็นสําคญั      
35 ทา่นสามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ทกุสถานการณ์      
36 ท่านสามารถแสดงความยินดีกับเพื@อนครูด้วยความ

จริงใจ 
     

37 ท่านสามารถเลือกปฏิบัติตนได้ตามสถานการณ์ว่า
สถานการณ์ใดควรเด็ดขาดและสถานการณ์ใด ควรใช้
การอลุม่อะอลอ่ย 

     

38 ท่านรู้จกัผ่อนปรนต่อปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี 

     

39 ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที@ดี มีความจริงใจ เป็นที@ชื@นชม
ของคนทั@วไป 

     

40 ท่านมีจิตใจมั@นคง  สามารถควบคมุอารมณ์ของตนได้
ตลอดเวลา 
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ตอนที�  2  แบบสอบถามวัดการรับร้ในความสามารถของตนเองู   จาํนวน  15  ข้อ 
คาํชี 'แจง  โปรดอา่นคําชี 4แจงอยา่งละเอียด 
 โปรดทําเครื@ องหมาย  �  ลงในช่องที@ตรงกับระดับความรู้สึกของท่านในข้อนั 4น  ๆ               
โดยกําหนดคา่คะแนน  และระดบัความรู้สกึ  เป็น  5  ระดบั  ซึ@งมีเกณฑ์กําหนดดงันี 4 

ระดบั  5  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัสงูที@สดุ 
ระดบั  4  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัสงู 
ระดบั  3  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบั  2  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัน้อยที@สดุ 
ระดบั  1  หมายถึง  ไมมี่ระดบัการรับรู้ในความสามารถตนเลย 

สงที�ู สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# การรับร้ใู นความสามารถของตนเอง   

5 4 3 2 1 

1 ผู้บริหารโรงเรียนเชื@อถือในการทํางานของท่าน      
2 เพื@อนครูยอมรับและเชื@อมั@นในการทํางานของทา่น      
3 ทา่นใช้ความรู้ความสามารถเตม็ที@ในการปฏิบตังิาน      
4 งานที@ทา่นได้รับมอบหมายงานเป็นงานที@แสดงถึงการ

ได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชา 
     

5 งานที@ทําอยูเ่หมาะสมกบัความรู้ความสามารถและ
ความถนดัของทา่น 

     

6 ทา่นมีความตั 4งใจและเอาใจใสต่อ่การทํางานเป็นอยา่ง
ดี 

     

7 ทา่นทํางานที@รับผิดชอบให้สําเร็จด้วยความ
กระตือรือร้น 

     

8 ทา่นพยายามหาวิธีการในการปรับปรุงและแก้ไขงานที@
ปฏิบตัิอยูใ่ห้ดีขึ 4นอยูเ่สมอ 

     

9 หน้าที@การงานของท่านทําให้ครอบครัวภาคภมูิใจ      
10 ทา่นมีพฒันาการในการทํางานดีขี 4นจากงานที@ได้รับ

มอบหมาย 
     

11 เมื@อมีอปุสรรคในการทํางานทา่นจะไมท้่อถอยแตจ่ะ
พยายามทําให้สําเร็จ 
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สงที�ู สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# การรับร้ในความสามารถของตนเองู    

5 4 3 2 1 

12 ทา่นมีความรู้เกี@ยวกบัเทคนิคการประเมินผลงานหรือ
โครงการ 

     

13 ทา่นมีความสามารถสร้างความสมัพนัธ์ที@ดีกบัทกุฝ่าย 
เชน่ นกัเรียน ผู้ปกครอง บคุลากรในโรงเรียน เชน่ 
นกัเรียน ผู้ปกครอง บคุลากรในโรงเรียน 

     

14 ทา่นมีความสามารถในการนําเสนอข้อมลูด้านตา่งๆ      
15 ทา่นได้เลื@อนขั 4นเงินเดือนจากความสามารถของทา่น      
 
ตอนที�  3  แบบสอบถามวัดความทะเยอทะยาน  จาํนวน  15  ข้อ 
คาํชี 'แจง  โปรดอา่นคําชี 4แจงอยา่งละเอียด 
 โปรดทําเครื@ องหมาย  �  ลงในช่องที@ตรงกับระดับความรู้สึกของท่านในข้อนั 4น  ๆ               
โดยกําหนดคา่คะแนน  และระดบัความรู้สกึ  เป็น  5  ระดบั  ซึ@งมีเกณฑ์กําหนดดงันี 4 

ระดบั  5  หมายถึง  มีระดบัความทะเยอทะยานอยูใ่นระดบัสงูที@สดุ 
ระดบั  4  หมายถึง  มีระดบัความทะเยอทะยานอยูใ่นระดบัสงู 
ระดบั  3  หมายถึง  มีระดบัความทะเยอทะยานอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบั  2  หมายถึง  มีระดบัความทะเยอทะยานอยูใ่นระดบัน้อยที@สดุ 
ระดบั  1  หมายถึง  ไมมี่ระดบัความทะเยอทะยานเลย 

สงที�ู สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# ความทะเยอทะยาน 

5 4 3 2 1 

1 ทา่นต้องการแสดงผลงานที@ประสบความสําเร็จให้คน
อื@นรับรู้ 

     

2 ถ้าเป็นสิ@งที@ท่านมุง่มั@นวา่จะทํา  ทา่นจะพยายามทําจน
สําเร็จ 

     

3 แม้จะมีงานหลายอยา่งที@ต้องทํา ทา่นก็จะใช้ความ
เพียรพยายามทํางานเหลา่นั 4นให้สําเร็จ 

     

4 ทา่นคิดที@จะทํางานให้ดีอยูเ่สมอเพื@อให้ได้ผลงานที@
ภาคภมูิใจ 

     

5 ทา่นวางเป้าหมายในการทํางานให้มีคณุภาพดีที@สดุ 
ภายใต้ขีดความสามารถที@ทําได้ 
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สงที�ู สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# ความทะเยอทะยาน 

5 4 3 2 1 

6 ทา่นมกัเลือกทํางานที@ท้าทายพอสมควร       
7 ทา่นต้องการมีผลงานที@เดน่ที@สดุในกลุม่เพื@อนครู      
8 ทา่นมกัอาสาทํางานยากๆ ให้สําเร็จ เพื@อให้เพื@อนครู

ยอมรับ 
     

9 ทา่นต้องการที@จะได้เป็นครูต้นแบบ      
10 ทา่นต้องการเรียนตอ่จนจบปริญญาเอก      
11 ทา่นต้องการมีชื@อเสียงในสงัคม      
12 ทา่นพยายามสร้างผลงานให้ได้รับการยอมรับและยก

ยอ่งจากเพื@อนครูและผู้บริหาร 
     

13 ทา่นต้องการประสบความสําเร็จในงานที@ทําโดยไมย่่อ
ท้อตอ่อปุสรรค 

     

14 ทา่นต้องการบรรลมุาตรฐานตามที@ตนเองตั 4งไว้      
15 เมื@อพบปัญหา  ท่านพยายามหาวิธีการตา่งๆ เพื@อ

แก้ปัญหาที@เกิดขึ 4น 
     

 
ตอนที�  4  แบบสอบถามวัดเจตคตต่ิออาชีพครู  จาํนวน  15  ข้อ 
คาํชี 'แจง  โปรดอา่นคําชี 4แจงอยา่งละเอียด 
 โปรดทําเครื@ องหมาย  �  ลงในช่องที@ตรงกับระดับความรู้สึกของท่านในข้อนั 4น  ๆ               
โดยกําหนดคา่คะแนน  และระดบัความรู้สกึ  เป็น  5  ระดบั  ซึ@งมีเกณฑ์กําหนดดงันี 4 

ระดบั  5  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัสงูที@สดุ 
ระดบั  4  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัสงู 
ระดบั  3  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบั  2  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ในความสามารถตนอยูใ่นระดบัน้อยที@สดุ 
ระดบั  1  หมายถึง  ไมมี่ระดบัการรับรู้ในความสามารถตนเลย 

สงูที�สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# เจตคตต่ิออาชีพครู   

5 4 3 2 1 

1 อาชีพครูเป็นที@ยอมรับของสงัคม      
2 อาชีพครูเป็นอาชีพที@มีความมั@นคง      
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สงูที�สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# เจตคตต่ิออาชีพครู   

5 4 3 2 1 

3 อาชีพครูเป็นอาชีพที@มีเกียรติ      
4 อาชีพครูเป็นอาชีพที@สง่เสริมให้มีความคดิสร้างสรรค์      
5 อาชีพครูเป็นอาชีพที@ท้าทายความสามารถ      
6 อาชีพครูเป็นอาชีพที@มีความสําคญัตอ่การพฒันา

สงัคม 
     

7 อาชีพครูทําให้เป็นคนที@มีความละเอียดรอบคอบ      
8 อาชีพครูเป็นอาชีพที@ต้องสง่เสริมให้มีการตดิตาม

ความรู้ใหม่ๆ  
     

9 อาชีพครูต้องอทุิศเวลาให้กบัการทํางานอย่างมาก      
10 อาชีพครูเป็นอาชีพที@สง่เสริมให้ครูมีการพฒันาอยา่ง

ตอ่เนื@อง 
     

11 อาชีพครูมีอดุมการณ์และจดุมุง่หมายที@ชดัเจน      
12 ผู้ ที@ประกอบอาชีพครู  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ดี 
     

13 ทา่นมีความภาคภมูิใจในอาชีพครู      
14 อาชีพครูทําให้ทา่นมีความอดทน      
15 อาชีพครูเป็นอาชีพชว่ยสร้างคนได้      
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ตอนที�  5  แบบสอบถามวัดการสนับสนุนของผ้บริหารสถานศึกษาู   จาํนวน  15  ข้อ 
คาํชี 'แจง  โปรดอา่นคําชี 4แจงอยา่งละเอียด 
 โปรดทําเครื@ องหมาย  �  ลงในช่องที@ตรงกับระดับความรู้สึกของท่านในข้อนั 4น  ๆ               
โดยกําหนดคา่คะแนน  และระดบัความรู้สกึ  เป็น  5  ระดบั  ซึ@งมีเกณฑ์กําหนดดงันี 4 

ระดบั  5  หมายถึง  ผู้บริหารสนบัสนนุการพฒันาตนเองของครูอยูใ่นระดบัสงูที@สดุ 
ระดบั  4  หมายถึง  ผู้บริหารสนบัสนนุการพฒันาตนเองของครูอยูใ่นระดบัสงู 
ระดบั  3  หมายถึง  ผู้บริหารสนบัสนนุการพฒันาตนเองของครูอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบั  2  หมายถึง  ผู้บริหารสนบัสนนุการพฒันาตนเองของครูอยูใ่นระดบัน้อยที@สดุ 
ระดบั  1  หมายถึง  ผู้บริหารไมส่นบัสนนุการพฒันาตนเองของครูเลย 

 
สงูที�สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 

# การสนับสนุนของผ้บริหารสถานศึกษาู    
5 4 3 2 1 

1 ผู้บริหารจดัให้มีการประชมุชี 4แจงเพื@อให้ครูในโรงเรียนมี
ความเข้าใจเกี@ยวกบัการพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     

2 ผู้บริหารสนบัสนนุการบริการห้องสมดุโดยจดัให้มี
หนงัสือวารสาร ตํารา เอกสาร สําหรับพฒันาด้านการ
เรียนการสอน 

     

3 ผู้บริหารจดัให้มีวิทยากรภายนอกมาให้คําแนะนํา
เกี@ยวกบัการพฒันาตนเอง 

     

4 ผู้บริหารจดัหาวสัดอุปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการ
พฒันาตนเอง 

     

5 ผู้บริหารมีนโยบายให้บคุลากรพฒันาตนเอง โดยถือ
เป็นสว่นหนึ@งของการพิจารณาความดีความชอบและ
เลื@อนตําแหนง่ 

     

6 ผู้บริหารตดิตามดแูลการพฒันาตนเองของครูให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที@วางไว้ 

     

7 ผู้บริหารให้เกียรตบิตัรหรือรางวลัแก่ครูที@พฒันาตนเอง      
8 ผู้บริหารให้ครูมีสว่นร่วมในการเสนอนโนบายในการ

พฒันาตนเอง 
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สงูที�สุด<--ระดับความร้สึกู -->ไม่มีเลย 
# การสนับสนุนของผ้บริหารสถานศึกษาู    

5 4 3 2 1 

9 ผู้บริหารให้ครูมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชมุเชิง
ปฏิบตัิการเพื@อเพิ@มพนูความรู้และประสบการณ์
เกี@ยวกบัการพฒันาตนเอง  เพื@อปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

     

10 ผู้บริหารสง่เสริมจงูใจให้ครูได้พฒันาตนเอง      
11 ผู้บริหารใช้การพฒันาตนเองของครูเป็นสว่นหนึ@งใน

การพิจารณาความดีความชอบ 
     

12 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูที@พฒันาตนเองได้เลื@อน
ตําแหนง่ในระดบัที@สงูขึ 4น 

     

13 ผู้บริหารจดัสรรงบประมาณไว้สําหรับการพฒันา
บคุลากร 

     

14 ผู้บริหารเปิดรับฟังปัญหา หรืออปุสรรคและแก้ปัญหาที@
เกิดขึ 4นในการพฒันาตนเองของครู 

     

15 ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูศกึษาตอ่ในระดบัที@สงูขึ 4น      
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รายชื�อผ้เชี�ยวชาญู  
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รายชื�อผ้เชี�ยวชาญู  
 
รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์  อึ 4งสปุระเสริฐ    ผู้ เชี@ยวชาญ สาขาวิจยั  
 สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
นาวาเอก หญิงอมัพลิกา  ประโมจนีย์      ผู้ เชี@ยวชาญ สาขาวิจยั โครงการOECD/PISA 
 สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
อาจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง   อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาการศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธี  หงษ์สาคร อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัสยาม 
 
นางรัชนี  วรวิเชียรวงษ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 
 สํานกังานเขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 
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ประวัตย่ิอผ้วจิัยู  
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ประวัตย่ิอผ้วจิัยู  
 

ชื@อ  ชื@อสกลุ    นางสาวนิตยา   กณัณิกาภรณ์ 
วนั เดือน ปี เกิด    14  ธนัวาคม  พ.ศ. 2520 
สถานที@เกิด    จงัหวดัเลย 
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