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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย     
ฟารอีสเทอรนในทัศนะของผูใชบัณฑิต  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา              
รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระหรือหมวดวิชา และอาจารยพ่ีเล้ียงท่ีมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติ
งานของผูสําเร็จการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีเขารวมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู ผูประกอบวิชาชีพครู       
ของโรงเรียนเอกชนระหวางสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับมหาวิทยาลัย                
ฟารอีสเทอรน ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554  จํานวนท้ังส้ิน 77 คน    
เครื่องมือที่ในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับการพัฒนาตามสาระความรู สาระ       
การฝกทักษะ สมรรถนะ กอนและหลังการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู             
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัย พบวา ผูใชบัณฑิตมีความเห็นตอผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คือ บัณฑิต               
มกีารพัฒนาตามสาระความรู  สมรรถนะและประสบการณวิชาชพีของผูประกอบวชิาชพีครู กอนเขาศกึษามคีวามคดิ
เห็นโดยภาพรวมในระดับปานกลาง และหลังศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับดี หลังศึกษามีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นสูงกวากอนเขาศึกษา โดยมีความกาวหนาเฉล่ีย เทากับ 1.07
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Abstract
  This research is aimed to compare the results of development based on knowledge essence, 
essence of skill training, competency, between before and after Graduate of the learners of Graduate 
Diploma Program in Teaching Profession in viewpoint of the graduate users. Population of this research 
included school principal, vice principle, head of substance learning group and teachers who are related 
to the performance of graduates  in the network of a collaborative project to develop standards of             
professional knowledge, academic administrators and teacher professionals of private schools joining 
the project (OPEC 1) attending the Development Project on Knowledge Standard of Teacher Professionals 
of Private Schools between the Office of the Private Education Commission (OPEC) and the Far Eastern 
University according to MOU dated 10 August 2554. Totaling 77 persons, Tools used in research                 
included essence of knowledge, competency and professional experience of teacher  professionals       
according to Regulation of the Teachers Council of Thailand on Professional Standards B.E. 2556.           
Research instrument is questionnaire form on development between before study and after  graduation 
in Graduate Diploma Program in Teaching Profession, the Far Eastern University. The  collected data was 
analyzed using percentage, mean and standard deviation.
  The result revealed that the Graduate Users towards Results of development based on knowledge 
essence, essence of skill training, competency, between before and after Graduate of the learners of 
Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Graduate Diploma Program in Teaching Profession, 
had development based on knowledge, competency and professional experience of teacher                            
professional after study higher than before study, improved from moderate level to very good level by the 
average progressed of the score is 1.07.

Keywords
  Opinions of the Graduate Users,  Essence of Knowledge,  Essence of Skill Training, Competency, 
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

บทนํา
  การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย ซึ่งการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
สําคัญท่ีสุดคือ ครู กลาวคือ ครูจะตองมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงาน     
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 4) ซึง่วิชาชพีทางการศึกษาเปนวิชาชีพช้ันสงูท่ีตองอาศัยความรูความชํานาญ
เปนการเฉพาะไมซํา้ซอนกับวชิาชพีอืน่  เปนวิชาชพีท่ีมผีลกระทบตอผูรบับรกิารและสาธารณชนจึงตองมกีารควบคุม
การประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ  ดังนั้น ผูที่จะเขาสูวิชาชีพจึงตองผานการศึกษาท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใหมี  
ความรูความชํานาญเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร เพ่ือใหสามารถประกอบวิชาชีพไดดวยวิธีการแหงปญญา        
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มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสถาบันวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ   
เปนแหลงในการสรางสรรคจรรโลงวชิาชพี   นอกจากบทบาทดงักลาวแลว  ผูประกอบวชิาชพีทางการศึกษายงัมบีทบาท
สาํคัญตอสงัคมและความกาวหนาของประเทศ  ดงัน้ี 1) สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองตามประเทศชาติตองการ  2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนองตอบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  3) สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุนหน่ึงไปอีกรุนหน่ึง             
ใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนานตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ไดกําหนดคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          
ทีผู่ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบตัตินใหเกิดคณุภาพในการประกอบวิชาชพีทางการศึกษาซึง่เปน
วิชาชีพช้ันสูง โดยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว 3 ดาน ประกอบดวยมาตรฐานดานความรูและ
ประสบการณวิชาชพีครู มาตรฐานการปฏิบตังิาน มาตรฐานการปฏิบตัติน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ (ขอบงัคับครุสุภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556)  ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ไดดาํเนินการใหผูทีม่วุีฒทิางการศึกษาข้ันต่ําระดับปรญิญาตรีและปริญญาสาขาอ่ืนท่ีมใิชทางการศึกษาหรือครุศาสตร
หรือศึกษาศาสตรทําหนาท่ีสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษามาเปนเวลานานพอสมควรและดวยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพน้ัน ตองพัฒนาองคประกอบทางดานการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         
โดยเฉพาะผูสอนมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ จึงตองอาศัยความรูความชํานาญ
เปนการเฉพาะ  ครุสุภาจงึไดมพีระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังน้ันบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะทําหนาท่ีสอนในสถาบันใดหรือระดับใด        
จําเปนตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546  มาตรา44(2) ซึ่งกําหนด
ใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองมีคุณสมบัติโดยมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทา 
หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง 
  จากสภาพการณดังกลาว มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี          
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครู และมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา        
พรอมทีจ่ะใหความรูดานวิชาชพีครูทีม่ปีระสบการณดานการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศมามากกวา 20 ป และ
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ตามโครงการ
พัฒนามาตรฐานความรู ผูประกอบวิชาชพีครูของโรงเรียนเอกชน ระหวางสํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) กับมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเพ่ือแสดงถึงความเขาใจระหวางกันในการประสานความรวมมือ 
และสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการไดดาํเนินการเสร็จสิน้แลว  จาํนวน 2 รุน (สช.1 และ สช. ตอเน่ือง) โดยมีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม
ใหความสนใจเขารวมโครงการ  จํานวน 77 แหง  ผูสมัครเขาศึกษาในโครงการ จํานวน 325 คน และมีผูสําเร็จ             
การศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 273 คน ดังน้ัน การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษานับวามีความจําเปน        
และสาํคัญมากเพราะจะทําใหทราบวาผูสาํเร็จการศกึษาท่ีเปนผลผลติของหลักสูตรนัน้ มคีวามสามารถในการปฏิบัติ
งานดานตาง ๆ ทีไ่ดศกึษาไปจากสถานศึกษา และสามารถนําไปใชในการปฏิบตังิานไดมากนอยเพียงไร (ดนัย สธีุพจน, 
2532)  สอดคลองกับ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) ที่ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของการติดตามการปฏิบัติงาน
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ของผูสําเร็จการศึกษาไววา เปนบริการท่ีจัดข้ึนเพ่ือศึกษาถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ทัศนคติขอคิดเห็น                  
ความตองการ และปญหาของผูเรียน ทัง้ผูเรียนในปจจบุนั และผูเรียนท่ีสาํเร็จการศกึษาไปแลวท่ีไปศกึษาตอ หรือออก
ไปประกอบอาชีพ นอกจากน้ี (อรนุช สริกุิลขจร, 2542, 111) ไดแสดงความคิดเห็นวา การปฏิบตังิานของผูสาํเร็จการศึกษา             
เปนเร่ืองพ้ืนฐานหน่ึงของการแนะแนวอันมีสวนรวมในการชวยใหขอมูล เพ่ือใหผู เรียนปรับตัวกับสถานศึกษา                
การฝกอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี ้รุง  แกวแดง (2542) ยังกลาว การติดตามผลการปฏบิตังิานของผูสาํเร็จ  การศึกษาเปนการกระทํา
เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับจากที่ไดรับการศึกษาไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุ อุปสรรครวมทั้ง ขอขัดของตาง ๆ      
ที่อาจมีในการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางที่จะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชนในการ
ประเมินผลของการดําเนินงานการจัดการศึกษาวามสีิง่ใดควรปรับปรงุแกไข และสอดคลองกับประสงค  รณะนันทน  (2539)           
ไดกลาวถึงจดุมุงหมายของการศึกษาการปฏิบตังิานของผูสาํเร็จการศึกษา คอื เพ่ือทราบขอสารสนเทศหรือขอมลูเก่ียว
กับสภาพปญหาตาง ๆ  ทีผู่เรยีนออกจากสถานศกึษาไปแลวตองประสบ เพ่ือรวบรวมขอมลูตาง ๆ  มาใชในการประเมนิ
ผลงานการจัดการศึกษา และเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยถือวาประสบการณศิษยเกาเปนแนวทาง เพ่ือตรวจ
สอบดูวาศิษยเกาของสถานศึกษามีความพรอมในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตาง ๆ ตามความตองการใน     
ตลาดแรงงานหรือไม 
  ดวยเหตุนีจ้งึมคีวามสาํคัญและจาํเปนอยางย่ิงวาหลังจากการท่ีผูสาํเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูไปแลวตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนจะมี  
การพัฒนาตนเองอยูในระดบัใดเมือ่เปรยีบเทียบกับสาระความรู  สาระการฝกทักษะ  สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี  
ทั้งน้ีจะไดนําขอมูลจากการประเมินดังกลาวรายงานผลการพัฒนาใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ  ตลอดจน     
นําผลสรุปที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูใหสอดคลองกับสาระความรู           
สาระการฝกทักษะ  สมรรถนะ  ตามมาตรฐานวิชาชพีเพ่ือการจดัการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

วตัถปุระสงคของการวจัิย
  เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและ        
หลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ในทัศนะ              
ของผูใชบัณฑิต

นิยามศัพท
  หลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชพีครู หมายถงึ หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชพี
คร ูคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน
  บณัฑติ หมายถึง ผูสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชพีครู คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ในโครงการความรวมมอืพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชพีครูของโรงเรียนเอกชน 
(สช.1 - สช.ตอเน่ือง)
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  ผูใชบณัฑิต หมายถึง ผูอาํนวยการสถานศึกษา รองผูอาํนวยการสถานศึกษา หวัหนากลุมสาระหรือหมวดวิชา 
และอาจารยพ่ีเล้ียงท่ีมคีวามเก่ียวของกับการปฏิบตังิาน และสามารถประเมินคุณภาพการทํางานของบัณฑิตท่ีสาํเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชพีครู  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ในโครงการ
ความรวมมอืพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชพีครูของโรงเรียนเอกชน (สช.1 - สช.ตอเน่ือง)  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนได
  สาระความรู หมายถึง ความเขาใจหรอืสิง่ท่ีจะตองรูสาํหรับผูทีจ่ะเขามาประกอบวิชาชพี ตองมคีวามรูทีเ่พียง
พอท่ีจะประกอบวิชาชพีตามมาตรฐานความรูทีค่รุสุภากําหนด
  สาระการฝกทักษะ หมายถึง ความชํานาญในการท่ีจะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบการวิชาชีพ       
ตองมคีวามรูทีเ่พียงพอท่ีจะประกอบวิชาชพีตามมาตรฐานประสบการณวิชาชพีท่ีครุสุภากําหนด
  สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถสําหรับผูทีจ่ะเขามาประกอบวิชาชพี ตองมคีวามสามารถท่ีจะประกอบ
วิชาชพีตามมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชพีท่ีครุสุภากําหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผใูชบณัฑติ
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ประสบการณ

มาตรฐานความรู
 สาระความรแูละสมรรถนะ
1. ความเปนครู
2. ปรชัญาการศึกษา
3. ภาษาและวัฒนธรรม
4. จติวิทยาสําหรับครู
5. หลกัสูตร
6. การจัดการเรียนรแูละการจัดการช้ันเรียน
7. การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
10. การประกันคุณภาพการศึกษา
11. คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

มาตรฐานประสบการณวชิาชพี
สาระการฝกทักษะและสมรรถนะ
1. การฝกปฏิบตัวิิชาชพีระหวางเรียน
2. การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา
 ในสาขาวิชาเฉพาะ

ระดบัผลการพฒันา
กอนเขาศกึษา - หลงัศกึษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
  ประชากร
              ผูใชบัณฑิต  ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระหรือ
หมวดวิชา และอาจารยพ่ีเล้ียงท่ีมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีเขา
รวมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชพีครูของโรงเรียนเอกชนระหวางสาํนักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) กับมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน ตามบนัทึกขอตกลงความรวมมอื (MOU) เมือ่วนัท่ี 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 จํานวนท้ังสิ้น 77 คน
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการศึกษา  คอื แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบณัฑิตเกีย่วกับการพัฒนาตามสาระความรู 
สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ กอนและหลังการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู           
ที่พัฒนามาจากแบบสอบถาม ของ วินัย  ไชยวงคญาติ (2555)  แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป        
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย        
ฟารอีสเทอรน และตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวิจยันําแบบสอบถามไปดาํเนินการเก็บขอมลูจากกลุมประชากรดวยตนเอง รวมทัง้มกีารนําสงทางไปรษณยี 
จาํนวน 77 ชดุ ไดรบัแบบสอบถามคนืทัง้หมดจาํนวน 77 ชดุ  คดิเปนรอย 100 จากนัน้ผูวิจยัไดทาํการตรวจสอบขอมลู
พบวา มีความสมบูรณทุกฉบับ
  การวิเคราะหขอมูล
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย (μ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัย
  1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ               
ในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 30 คน และเพศหญิง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 38.96 
และรอยละ 61.04 มอีายุระหวาง 31 -  40 ป จาํนวน 24 คน คดิเปนรอยละ 31.17 มอีายุระหวาง 41-50 ป จาํนวน 20 คน       
คิดเปนรอยละ 25.97 และอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 42.86 คุณวุฒิทางการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 72.73 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 22.08 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 5.19 สวนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนผูอาํนวยการ จาํนวน 52  คน คดิเปนรอยละ 67.53 
รองผูอาํนวยการ จาํนวน 15 คน คดิเปนรอยละ 19.48 และเปนหัวหนาหมวด/กลุมสาระจาํนวน 10 คน คดิเปนรอยละ 
12.99 สําหรับประสบการณในการทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ 10 ปขึ้นไป จํานวน 67 คน 
คิดเปนรอยละ 87.01 รองลงมาอยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.09 และอยูระหวาง 6 - 10 ป จํานวน 
3  คน คิดเปนรอยละ 3.90 ตามลําดับ 
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  2. การพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศกึษาและหลงัศกึษา                
ของบณัฑิตหลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรนในทัศนะของผูใชบณัฑิต

ตารางที่ 1  
การพัฒนาตามสาระความรูและสมรรถนะ (มาตรฐานความรู) ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต

  จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉล่ียการพัฒนาตามสาระความรู และสมรรถนะ (มาตรฐานความร)ู กอนเขาศึกษา
ของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู      
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในทุกรายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับปานกลาง และคาเฉล่ียหลังการศึกษา
มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา มีรายการอยูในระดับดีมาก คือ               
ดานความเปนครู ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 
( ) 

  

      
N = 77 

1.  3.48 0.80  4.52 0.65  
2.  3.12 0.71  4.24 0.59  
3.  3.42 0.71  4.24 0.74  
4.  3.37 0.86  4.49 0.62  
5.  3.08 0.87  4.29 0.67  
6.  3.37 0.85  4.48 0.60  
7.  3.11 0.98  4.32 0.68  
8. 

 3.48 0.90  4.59 0.60  

9.  3.43 0.93  4.41 0.62  
10.  3.25 0.84  4.38 0.63  
11.    3.99 0.96  4.77 0.56  

 3.37 0.86  4.43 0.63  
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( ) 

  

     
N = 77 

1.  3.44 0.77  4.66 0.5  
2.  
    

3.43 0.83  4.47 0.69  

 3.44 0.85  4.56 0.63  

  จากตารางท่ี 2 พบวา คาเฉล่ียการพัฒนาตามสาระการฝกทักษะและสมรรถนะ (มาตรฐานประสบการณวิชาชพี) 
กอนเขาศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมี      
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในทุกรายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับปานกลาง และคาเฉล่ีย
หลังการศึกษามีความคิดเห็น  ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา มีรายการอยูใน
ระดับดี  คือ ดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
  
  3. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขา
ศกึษาและหลงัศกึษา ของบณัฑิตหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครใูนทศันะของผูใชบณัฑติ

ตารางที่ 3  
ผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต

ตารางที่ 2  
การพัฒนาตามสาระการฝกทักษะและสมรรถนะ (มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ) ระหวางกอนเขาศึกษา                     
และหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต
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  จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ (ในภาพรวม) 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา ของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย    
ฟารอีสเทอรนไดคาความกาวหนาหลังศึกษาสูงกวากอนศึกษา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.07
  4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูใชบัณฑิต 
   จากการแสดงความคิดของผูใชบัณฑิตสวนใหญเห็นวา มหาวิทยาลัยควรสรางจิตสํานึกในวิชาชีพครู 
เพ่ือใหเกิดความรักในอาชีพครูที่ย่ังยืนโดยไมแบงแยกวาจะเปนครูของรัฐบาลหรือวาเอกชน และการจัดการเรียน     
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ยังเปนการเปดโอกาสใหครูที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชพี
ไดเขามาศึกษาตอ เพ่ือพัฒนาความรูทางดานวิชาชีพครู ตลอดจนสามารถนําเอาความรู ความสามารถท่ีไดรับ            
ไปพัฒนาเทคนิคและกลยุทธการจัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดประโยชนแกลูกศิษยอยางมาก และครูที่ผาน                
การศึกษายังสามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนนักวิเคราะห และสังเคราะหไดอยางเปนระบบและสอดคลอง           
กับสภาพของปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง แตสําหรับแนวคิดในการปฏิบัติตนของครู ตามมาตรฐานวิชาชีพยังตองไดรับการ  
กระตุนใหเขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนดอยางเครงครัด มิฉะน้ันอาจจะทําใหเกิดความเสีย
หายกับองคกรได สาํหรับขอเสนอแนะผูบรหิารและฝายวิชาการตองมกีารติดตาม และใหคาํปรกึษาแนะนํา ตลอดจน
มีการนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานของครูผูสอนอยางแทจริง

อภิปรายผล
  1. ผลการวิจยัพบวา โดยภาพรวมผูใชบณัฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชพีครู มหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรนเห็นวา บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมีความรู สมรรถนะและประสบการณ ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภา
กําหนด กอนเขาศึกษา อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียรวม 3.38 และหลังศึกษามีความรู สมรรถนะและประสบการณ
เพ่ิมขึน้อยูในระดบัด ีโดยมคีาเฉลีย่รวม 4.45 ทัง้นีเ้ปนผลมาจากการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรประกาศนยีบัตร
บณัฑิตสาขาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนมคีวามเช่ือวา การสรางผูประกอบการวิชาชพีครูตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตองผานกระบวนการท้ังดานการเรียนรูและการฝกปฏิบัติงาน ตรงกับที่ธงชัย พุมชลิต 
(2554) กลาววาครูเปนบคุคลท่ีมคีวามสําคัญท่ีสดุตอการพัฒนาสังคมและชาติบานเมือง  การพัฒนาครูใหเปนบคุคล                 
ทีม่ศีกัยภาพอยางท่ีสดุ  จงึเปนงานท่ีนกัวิชาการศึกษา และผูบรหิารการศึกษาจะตองกระทําอยางจริงจังและตอเน่ือง  
การพัฒนาครูจะชวยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของครู  ประหยัดเวลาและลดความสูญเปลาทางวิชาการ    
ทําใหครูไดเรียนรูงานในหนาท่ีไดเร็วข้ึน  ชวยแบงเบาหรือลดภาระหนาท่ีของผูบังคับบัญชา กระตุนใหครูปฏิบัติงาน
เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีและเปนบุคคลทีท่นัสมยัอยูเสมอ ทัง้ในดานความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ   นอกจากน้ี 
แนวทางการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนดาํเนินการยังสอดคลองกบังานวิจยัของประภาพร  กุลณวงค 
(2553) ทีว่าความสามารถของบุคคลนัน้มคีวามแตกตางกัน ซึง่ไดจาํแนกความตองการในการฝกปฏิบตัอิอกเปน 3 ดาน  
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางสูงสุด ประกอบดวย ดานวิธีการฝกงานตองการใหมีการสอนงานโดยคําแนะนําใหรูจักวิธี
การปฏิบัติงาน สวนวิธีการฝกอบรมตองการฝกอบรมโดยนําปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงมาเปนหัวขอในการอบรม 
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  2.  ผลการวิจยัพบวา ผูใชบณัฑิตหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตสาขาวิชาชพีครู มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน
เห็นวา หลังจากบัณฑิตเขาศึกษา มีการพัฒนาความรู สมรรถนะและประสบการณ ตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภา
กําหนดสวนใหญอยูในระดับดทีกุมาตรฐาน โดยเรียงจากสามอันดับแรก ดงัน้ี ดานคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
รองลงมา ดานการฝกปฏิบตัวิิชาชพีระหวางเรียน และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ซึง่เปน
ไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ วินยั ไชยวงคญาติ (2555) ทีไ่ดทาํการศึกษาเปรียบเทียบสาระความรู สาระการ
ฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู ซึ่งพบวากอนเขาศึกษาผูเรียนสวนใหญมีความรู และมีสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง และหลังศึกษาผูเรียน               
สวนใหญมคีวามรู และมสีมรรถนะเพ่ิมขึน้อยูในระดับด ีโดยเรียงจากสามอันดับแรก ไดแก ดานความเปนครู รองลงมา 
ดานการฝกประสบการณวิชาชพี และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ทัง้น้ีเปนผลมาจากการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มุงสรางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานโดยครอบคลุมมาตรฐานความรู         
ใหครบทั้ง 11 มาตรฐาน และมาตรฐานท่ีผูเรียนจะตองเขารับการฝกประสบการณวิชาชพี ในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง
จาํนวน 2 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชพีและเกณฑการรับรองปรญิญา ของคุรสุภา และมุงพัฒนาบัณฑิตครูใหเปน
ผูมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง           
การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ทีร่ะบุวาผูประกอบวิชาชพีทางการศึกษาตองประพฤติปฏบิตัติาม เพ่ือใหเกิดคุณภาพ
ในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธา ใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสังคมไดวาการท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม นั้น           
เน่ืองจากเปนวิชาชพีท่ีมีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ (ประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เร่ือง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชพีของผูประกอบวิชาชพีครู ผูบรหิารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556, 2556) ดังท่ี ธงชัย   
พุมชลิต (2554) ไดสรุปวา การพัฒนาครูในสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนระบบและสอดคลองกับ
ความตองการของครู  การพัฒนาครูในสถานศึกษาควรมีเปาหมายสําคัญท่ีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  สงเสริม
และสนับสนุนครูใหสามารถนําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูการปฏิบัติจริงจนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
และการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพใหแกครู  รวมทั้งเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะในการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนควรดําเนินการควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเสริมแรงในเวลาและโอกาส       
ที่เหมาะสม  และการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีทําใหครูเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองที่มีตองาน       
ชื่นชมความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางย่ังยืน

สรุป
  จากผลการวิจัยสรุปไดวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู           
สวนใหญมีการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะในระดับดี ซึ่งผูวิจัยมีขอสังเกตวาระดับคะแนน
การพัฒนาของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ยังไมสามารถพัฒนาไปถึงระดับดีมากได ซึ่งในอนาคตควรมีการพัฒนาวิธี
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การสอนหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับบทเรียนหรือเคร่ืองมือที่สามารถเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิของ       
ผูเรียนท่ีครอบคลุมกับเน้ือหาในรายวิชาใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการเรียนรูสูงข้ึนในระดับดีมาก
ตอไป  ดังนั้นการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา             
ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนตามทัศนะของผูใชบัณฑิต
ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดน้ันมหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง ดังน้ี
  1.  ควรมีการพัฒนาใหผูเรียนใหมีความสามารถดานทักษะความรูทางวิชาการ และวิชาชีพครู ตลอดจน    
การเสริมสรางการฝกประสบการณวิชาชพี ผูสอนควรจัดการเรียนรูดวยบรรยากาศท่ีสะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนจริง 
พรอมดวยสอดแทรกกิจกรรมเสริมในดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับ
สถานท่ีปฏิบัติงานงานจริงของผูเรียน
  2.  ควรมีการเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน โดยยึดเอาสาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพ
ของผูประกอบวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนเปนหลัก และสิ่งสําคัญคือผูเรียนตองศึกษาในภาคทฤษฎีเพ่ือใหมีความรู และมีสมรรถนะในการปฏิบัติให
สามารถประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.  ควรมีการเพ่ิมรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูโดย    
ใชกิจกรรมพัฒนาความเปนครูเขามาผสมผสานใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน

เอกสารอางอิง
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556. (2556). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 130 ตอนพิเศษ 130 ง.
ดนัย  สุธีพจน. (2532). การติดตามผลสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขาวิชาการ 
  โรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิต 
  วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธงชัย พุมชลิต. (2554). การพัฒนาศักยภาพครู. สืบคนเม่ือ 10 มีนาคม 2557, จาก
         http://std.kku.ac.th/4830503476/งานๆ/B7.doc. 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู 
  ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  
  พ.ศ. 2556. (2556). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 130 ตอนพิเศษ 156 ง.
ประภาพร  กุลณวงค. (2553). ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนงานดานวิชาการ คณะ 
  แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ประสงค  รณะนันทน. (2539). นโยบายสาธารณกับปญหาแรงงานในปจจุบัน. กรุงเทพฯ: มติชน.
รุง  แกวแดง. (2542). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

179

วินัย  ไชยวงคญาติ. (2555). การเปรียบเทียบสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอน
  เขาศึกษาและหลังศึกษา ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู. เชียงใหม: 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน.
สงวน  สุทธิเลิศอรุณ. (2543). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
  ของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2553). รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศสําหรับ
  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.
อรนุช  สิริกุลขจร. (2542). สภาพและปญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
  ของกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา        
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม


