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บทคัดยอ 
     

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ใน 3 ดาน  คือ 
ดานคุณสมบัติสวนบุคคล ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ  ดาน
กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา ปการศึกษา 2550 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว  เขต 2 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ
สถานศึกษาขนาดกลุมตัวอยางการกาํหนดกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ 
เครจซี่และเมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 548 คน    

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสถานศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 
ระดับ จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่น .96  

 
 

 
1)     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการศึกษาพบวา 
1.  ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว เขต 2 เห็นวาคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ   ดานกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน และดานคุณสมบัติสวนบุคคล   เมื่อพิจารณา
คุณสมบัติสวนบุคคลโดยรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรกไดแก มีเจตคติที่ดีตออาชีพครู  มีจรรยาและมรรยาท รองลงมา คือ  มีความสามารถใน
การใชภาษาไทยไดดี การพูดการเขียนชัดเจน  สวนลําดับสุดทาย  มีบุคลิกภายนอกที่ดีเหมาะแกการ
เปนครู เชน การแตงกาย  กิริยา วาจา ทาทาง ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยรวมเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกไดแกจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถเปน
รายบุคคลอยางเปนระบบและมีหลักฐานชี้ใหเห็นอยางชัดเจนรองลงมา การมอบหมาย/การตรวจ
งานและการบานนักเรียนอยางสม่ําเสมอ สวนลําดับสุดทายไดแก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถ ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน
พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การรูจักถนอมน้ําใจคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน รองลงมา
การใหความรวมมือกับโรงเรียน ชุมชนและหมูคณะอยางสรางสรรค สวนลําดับสุดทาย ไดแกรวม
ปฏิบัติงานกับผูอ่ืนในสถานศึกษาไดครบถวนบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนตอสถานศึกษา  

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางผูบริหาร กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกัน  

3.  ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู ผูสอนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 3

ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study and compare the opinions of the  Administrators, 

Committeeman the school of Pratom one teachers as perceived under the office of Sakaew 
Educational zone two in 3 collections. The property was personal , latency  the administration 
learners that emphasis the student  and the true friend with the teacher friend and the community  
by the samples consisted of the research are school administrators and committeemen the school  
academic in 2007 under the office of sakaew Educational zone two who randomly selected by 
Stratified random sampling was 548 subjects 

The findings were as follows: 
1. Administrators and Committeeman the school under the office of sakaew Educational 

Zone two believe that desirable characteristics by generally and by detail as high level. 
2. The opinions of administrators and committeeman school  desirable characteristics of 

Pratom one teachers have significantly differences. 
3. The opinions of administrators and committeeman school  in difference  size about 

Desirable Characteristics of Pratom one teachers have significantly differences. 
 
ความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการชวยใหคนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ทั้งในดาน
รางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ สามารถที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพมีรายไดเล้ียงตนเอง  
ครอบครัว ชุมชน สังคมอยางมีความสุข ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอยางสันติ 
และรูจักการแกปญหาของตนเองได  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญของการศึกษาของชาติ โดยมีการปรับเปลี่ยน
ระบบของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542ไดมุงเนนที่จะมีการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด 4 ดาน คือ การปฏิรูปสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา  

การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจะเปนผู
ที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยใหการปฏิรูปการศึกษาไปไดอยางรวดเร็ว ในการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทําใหครูมีแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตนทั้งในดานความประพฤติ และ
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จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ชัดเจน ซ่ึงผลของการปฏิรูปการศึกษาไดสงผลกระทบตองานสอนของครู  
ทั้งนี้งานครูเปนงานที่ตองตระหนัก และคํานึงถึงคุณคาและศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ครูจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในหลายๆดาน รวมทั้งทักษะทางสังคม ความสามารถทาง
สติปญญา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู    

จากแนวคิดที่วาครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทเปนอยางมากตอนักเรียน ผูศึกษาในฐานะ
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 ที่ทํางานในหนาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน  จึงไดคิดหาแนวทางเบื้องตนในการที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยผลของการศึกษาสามารถที่จะนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณลักษณะของครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รวมทั้งยังสามารถนําไปเปน
ขอมูลใหกับผูบริหารในการพิจารณาครูผูสอนที่จะมอบหมายใหสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ตอไป 
 
คําสําคัญ 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของครูผูสอน  มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 
เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนงและ
ขนาดของสถานศึกษาเปนอยางไร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ปการศึกษา 2550 ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random 
Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดกลุมตัวอยางการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่และเมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
574  คน    

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสถานศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่น  .96  

การเก็บรวบรวมขอมูลไดขอหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดสง
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง รวม  574  ฉบับ โดยวิธีสงไปทางระบบงานสารบัญใหกับโรงเรียน
และสงกลับคืนและ  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบที่ไดรับไดแบบสอบถามที่สมบูรณ
จากกลุมตัวอยางจํานวน  548  คน  คิดเปนรอยละ  85.23  จากนั้นไดลงรหัสและบันทึกขอมูล  ลงใน
คอมพิวเตอร  และวิเคราะห  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชเกณฑการใหคะแนนและแปล
ความหมายตามแนวคิดของเบสท  (Best, 1978 : 246)  ใชคาคะแนนเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที่  (t-test)  เพื่อบอกถึงความแตกตางและระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง  ขนาดของสถานศึกษา แลวทํา
การแปลผลและนําเสนอการศึกษาคนควา 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 2 เห็นวาคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ   ดานกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน และดานคุณสมบัติสวนบุคคล  เมื่อพิจารณา
คุณสมบัติสวนบุคคลโดยรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรกไดแก มีเจตคติที่ดีตออาชีพครู  มีจรรยาและมรรยาท รองลงมา คือ  มีความสามารถ              
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ในการใชภาษาไทยไดดี การพูดการเขียนชัดเจน  สวนลําดับสุดทาย  มีบุคลิกภายนอกที่ดีเหมาะแก
การเปนครู เชน การแตงกาย กิริยา วาจา ทาทาง ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยรวมเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกไดแกจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถเปน
รายบุคคลอยางเปนระบบและมีหลักฐานชี้ใหเห็นอยางชัดเจนรองลงมา การมอบหมาย/การตรวจ
งานและการบานนักเรียนอยางสม่ําเสมอ สวนลําดับสุดทายไดแก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถ ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน
พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การรูจักถนอมน้ําใจคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน รองลงมา
การใหความรวมมือกับโรงเรียน ชุมชนและหมูคณะอยางสรางสรรค สวนลําดับสุดทาย ไดแกรวม
ปฏิบัติงานกับผูอ่ืนในสถานศึกษาไดครบถวนบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนตอสถานศึกษา  

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางผูบริหาร กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกัน  

3.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน   
ไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเห็นวา  มีประเด็นสําคัญซึ่งควรที่จะนํามาอภิปรายผลตาม
ความ มุงหมาย  สมมติฐานการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภศินีลําดวน  สิริชาตะนนัท  (2543) ที่
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง พบวา คณะกรรมการโรงเรียนและ
นักเรียนเห็นวาครูผูสอนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวมและเปนรายดานทั้ง 5 ดานอยูใน
ระดับมาก แตผูบริหารโรงเรียนเห็นวาครูผูสอนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวมและเปน
รายดาน 3 ดานอยูในระดับมากที่สุด และอีก 2 ดานอยูในระดับมาก ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ
ดานวิชาการ ดานสวนตัว และดานคุณธรรม - จริยธรรม เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
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โดยรวมเปนรายขอ พบวาขอที่อยูในระดับมากที่สุด ในแตละดานมีดังนี้ ดานวิชาการ  ดานวิชาชีพครู
และ ดานสังคม และ ดานคุณธรรม-จริยธรรม  เลอพงษ  อุปพงษ (2544) ไดศึกษาพบวา คณะกรรมการ
โรงเรียน มีความเห็นวาครูในโรงเรียนประถมศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต   จิตรจักร  (2542) ไดทําการศึกษาวิจัย
พบวา  ระดับคุณลักษณะของครูดีเดนตามทัศนะของครูผูสอน  ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ ตามลําดับดังนี้  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  การแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับ
ผูเรียน  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  ความมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ  และการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ  ผลจาการวิจัย
แสดงวา ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษามีความเห็นวา ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537  เชน คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณสมบัติ
สวนบุคคล  ตองมีเจตคติที่ดีตออาชีพครูมีจรรยาบรรณและมารยาท  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครู (ก.ค.) ไดกําหนดคุณลักษณะที่ดีของครู  (อางใน เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2541 : 4-5)  ดังนี้ มี
ความรูดี หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอมีความสามารถดี  ในการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติดี ปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา  รักษาวินัยดี ปฏิบัติตามวินัย  กระทําตนเปนตัวอยางที่ดีของศิษย  สอนและ
อบรมศิษยโดยใชหลักวิชาการ มีความรักและเมตตาตอศิษยทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศกึษา 
ทองถ่ินและสังคม  ดํารงชีวิตอยางเรียบงาย แตงกายสุภาพเรียบรอยทุกโอกาส   

1.1  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา  มีความ
คิดเห็นรายดานอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา  เห็น
วา  ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองมีเจตคติที่ดีตออาชีพครูมีจรรยาและมรรยาท  มีความสามารถ
ในการใชภาษาไทยไดดี การพูด  การเขียนชัดเจน  มีบุคลิกภายนอกที่ดีเหมาะแกการเปนครู เชน การ
แตงกาย กิริยา วาจา ทาทาง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อ้ัน  ธรรมเจริญ  (2533 : 24-25)  ที่กลาววา 
คุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะของครูที่ดีนั้น ควรจะมีความรูดี มีการสอนดี มีบุคลิกที่ดี มีความประพฤติ
ดี มีสุขภาพจิตดี มีเมตตากรุณา และมีความอดทนและเสียสละ  ผลงานวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ  
ผลงานวิจัยของ ปยะ  พุทธเพาะ  (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาคุณลักษณะของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
ตามทัศนะของผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย  พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยรวมและรายดานทัง้ 7 ดาน โดยมี
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับคือ ดานปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณครู  พ.ศ. 
2539 ดานมีบุคลิกภาพดี  และดานมีมนุษยสัมพันธดี ซ่ึงสอดคลอง กับแนวคิดของสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (อางในเอกศักดิ์  คงตระกูล, 2541 :  5-6) กลาว
วา อุดมการณของครูตองมีความ ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตนเพื่อศิษยและการศึกษา  ดํารงตนและ
เสริมสรางเกียรติแหงอาชีพครู  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตน  อดทน รูจัก
ผอนปรนตอปญหา สามารถควบคุมอารมณไดในเวลาและนอกเวลาสอน รับผิดชอบตอหนาที่และตอ
ตนเอง สามารถรวมงานเปนหมูคณะได  เอาใจใสตอการเรียน ความประพฤติ ใฝหาความรู สํารวจ 
ปรับปรุง แกไขตนเองอยูเสมอและมีเชาว ไหวพริบในดานการอบรมสั่งสอน ขยันหมั่นเพียร รูจักคิด
ริเร่ิม  มีความยุติธรรม และทําใหศิษยเกิดความอบอุนใจ  ดํารงตนอยาง เรียบงาย ประหยัด เหมาะสม
กับสภาพอาชีพครู เปนตัวอยางที่ดีของศิษย  ตองรักษาความสามัคคี ช่ือเสียงของหมูคณะและ
สถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู  ตองไมลบหลูดูหมิ่นศาสนา    ตองรักษาชื่อเสียง มิใหขึ้นชื่อวาประพฤติช่ัว  
ไมละทิ้งการสอน อุทิศเวลาใหแกศิษยและตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ  ตองรักษาความลับ
ของศิษย เพื่อนรวมงานและสถานศึกษา  ตองประพฤติและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ไมเห็นแกประโยชนอัน มิชอบ  ตองไมดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนรวมงานและบุคคลใดๆ 
เชื่อฟงและไมกระดางกระเดื่องตอผูบังคับ บัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 

1.2  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เลอพงษ  อุปพงษ 
(2544 : 29) สรุปไววา คุณลักษณะที่พึงประสงคและที่เปนจริงของขาราชการครูสายผูสอนควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ ดานวิชาการ ไดแก การใฝหาเทคนิควิธีสอนใหมๆมาชวยปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
การใชหองสมุดและแหลงวิชาการ  ความสนใจในดานการคนควาและวิจัยดานตางๆ การ
กระตือรือรนในการแกปญหาทางวิชาการซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับ แนวคิด รุง แกวแดง (2541  
: 140-146) ไดเสนอกระบวนการเรียนการสอนของครูยุคใหมเอาไวดังนี้ ครูตองทําการศึกษา
รวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อดูพัฒนาการเด็ก ดูภูมิหลัง พื้นความรู ความสามารถ
ทางการเรียน และความตองการของผูเรียน วิเคราะหเพื่อคนหาศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหเด็กได
พัฒนาไดอยางเต็มที่ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2543 : 140-149)  
ไดกลาวถึง ครูตองจัดสภาพแวดลอม เพื่อชวยใหผูเรียนพบจุดมุงหมายของการเรียนรูของตนเอง ครู
จึงตองอาศัยการจัดการและการวางแผนเพื่อใหเกิดสิ่งที่ตอง โดยตองประยุกตใชความรูเกี่ยวกับ
ศาสตรของการเรียนการสอน ซ่ึงไดแก ทฤษฎีการเรียนรูพัฒนาการและการสอน ผลงานวิจัยที่
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของครูและวางแผนบริหารชั้นเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบการสอน 

1.3  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชนพบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงผลการศึกษา



 9

สอดคลอง กับเลอพงษ  อุปพงษ (2544 : 30) สรุปไววา คุณลักษณะที่พึงประสงคและที่เปนจริงของ
ขาราชการครูสายผูสอนควรมีลักษณะดังตอไปนี้ ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก การชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหา การใหคําปรึกษาหารือตางๆ การเปนมิตรกับนักเรียน การตอนรับและการเปนกันเองกับบุคคล
ที่มาติดตอดวย สามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นไดดี มีความสุภาพตอผูบังคับบัญชา และเชื่อถือซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2543 : 140-149) กลาววา ครู
ในฐานะเปนตัวกลางของการมีมนุษยสัมพันธ (The teacher as a Mediator of Human Relation) ไดแก
การที่ครูไดสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางครูกับนักเรียน ระหวางผูเรียนแตละคน และระหวางกลุม
ผูเรียน  ทั้งนี้การเปนตัวกลางของการมีมนุษยสัมพันธที่มีประสิทธิภาพของครูผูสอนนั้นพิจารณาได
จากครูตองพยายามกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงออก ครูตองเปนผูมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ครูตองมีสวนเกี่ยวของในการกระตุนใหเกิดการกระตุนใหเกิด
การสรางพฤติกรรมทางสังคมที่ดีในหมูผูเรียน ใหผูเรียนปฏิบัติกันดวยดี  ครูตองเปนผูช้ีแนะ หรือ
สรางคานิยมที่ถูกตอง ครูยังตองพัฒนาแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนซึ่งจะสงผลอยาง
มากตอ จุดมุงหมายในการสอนของครู  โดยเปนแบบอยางที่ดี สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลตอการ
เรียนรูและการประพฤติปฏิบัติของผูเรียน และสรางระบบการควบคุมดูแลที่เปนธรรมและเปน
ประชาธิปไตย 

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางผูบริหาร กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา แตกตางกัน  และเมื่อเปรียบเทียบรายดานพบวามีความ แตกตางกัน คือดาน
คุณสมบัติสวนบุคคล   ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สวนดานการเปน
กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน ไมแตกตางกัน  และผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธํารงค  นนทตา (2534) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศกและ
ผูปกครอง พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อทดสอบความแตกตางเปน
รายคู พบวาผูบริหารโรงเรียนกับผูปกครอง ครูกับผูปกครองและศึกษานิเทศกกับผูปกครอง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค ของครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกนั้นไมพบความแตกตาง เปนไปในแนวเดียวกับงานวิจัยของพงษศักดิ์  ศรีสมทรง 
(2537) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไดศึกษาคุณลักษณะของครู อาจารยตาม
ความตองการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอายุ  ประสบการณในการเปนผูบริหารโรงเรียน
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และขนาดของโรงเรียนพบวาโดยรวมไมแตกตางกัน  แตมีความแตกตางกันในดานวิชาการ นอกจากนี้
ยังศึกษาพบวาคุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารที่ประสบการณในการเปน
ผูบริหารโรงเรียนตางกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของภศินีลําดวน             
สิริชาตานันท  (2543) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง พบวา 
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของครูผูสอนโดยรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน ดงันั้นผลการศึกษาครั้งนี้ไดแสดง
ใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันใน
คุณลักษณะสวนบุคคล และศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สวนดานการเปน
กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชนไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะวา  โดยธรรมชาติของมนุษยที่
ประสงค จะประสบแตส่ิงที่ดีงาม อยากเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเองเจริญกาวหนา  จึงทําใหมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 ไมแตกตาง กันในดานการเปนกัลยาณมิตรกับ
เพื่อนครูและชุมชน   

3. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอน ช้ันประถมศกึษา
ปที่ 1  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
และเมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชนแตกตางกันทุกดาน สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แตการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์  ศรีสมทรง (2537) ใน
บางรายการซึ่งเขาไดศึกษาคุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาขนาดของโรงเรียน
โดยรวมไมแตกตางกัน  แตมีความแตกตางกันในดานวิชาการ และมีความสอดคลองในประเด็นของ
คุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารที่ประสบการณในการเปนผูบริหารโรงเรียน
ตางกัน โดยรวมมีความแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาดานวิชาการและดาน
คุณธรรม  จริยธรรมมีความแตกตางกันสวนดานอื่นๆ  ไดแก  ดานบุคลิกภาพ  ดานมนุษยสัมพันธ  
และดานการสอนไมแตกตางกัน      
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1  จากผลการศึกษาครั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและ
รายดานจึงเห็นสมควรใหครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ธํารงรักษาไวทั้งในดานคุณสมบัติสวน
บุคคล  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อน
ครูและชุมชน  

1.2  ควรมีการประกาศยกยองใหรางวัลครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาตนเอง
จนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป  
2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   

ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและ
ชุมชนของครูที่สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2  ในระดบัชั้นอื่นๆ 

2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  ดาน
ศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน
ของครูที่สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกวเขต 2   

2.3  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะที่ดีของครูเพื่อจะไดใช
เปนแนวทางในการพัฒนาครูใหมีมาตรฐานวิชาชีพครูและเปนที่ตองการของสังคม  
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