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บทคัดยอ
การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี เปนรายขอ
ในแตละดาน ตามทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของผูบริหารและครูผูสอน โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,844 คน ไดกลุมตัวอยางมาจํานวน 250
คน ซึ่งเปนผูบริหาร จํานวน 51 คน และครูผูสอน จํานวน 199 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x̄) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับมาก และดานการปฏิบัติตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา เพศ ตําแหนงงาน และขนาดของโรงเรียน พบวา ตําแหนงงาน และขนาดของโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงาน และขนาดของโรงเรียน
มีผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียน
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เพศ และวุฒิการศึกษา ไมแตกตางกัน
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แสดงใหเห็นวา เพศ และวุฒิการศึกษาไมมีผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

ABSTRACT
The purposes of this research were to study desirable characteristic of

teachers teaching basic job for occupation and technology subject as individual on
both sites according to viewpoint of both administrators and teachers of school
under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office and to compare the
expectation of desirable characteristic of teachers teaching basic job for occupation
and technology subject of administrators and teachers of school under Samut Prakan
Primary Educational Service Area Office. The population was 2,844 people, and the
sample of this research was 250 persons including both administrators 51 persons
and teachers 199 persons randomized by several-stage sampling. A tool used for
data collection was a questionnaire with a reliability of 0.99. Statistics used for data
analysis were mean and standard deviation. A Statistic used to test hypothesis was
one way ANOVA. When the difference at significant level of .05 was found, paired
comparision was tested by Scheffe’s method.

The research found as follows:
1. The analysis result of the expectation of desirable characteristic of

teachers teaching basic job for occupation and technology subject of schools under
Samut Prakan Primary Educational Service Area Office as a whole was at a high level.
Considering each aspect, knowledge had the highest mean in a high level, while
practice had the lowest mean in a high level.

2. The comparison of the expectation of desirable characteristic of teachers
teaching basic job for occupation and technology subject of schools under Samut
Prakan Primary Educational Service Area Office according to educational level,
gender, job position, and size of schools showed as follows:

According to job position and size of schools, it was different in overall and
each aspect. This indicated that job position and size of schools did not affect the
expectation of desirable characteristic of teacher teaching basic job for occupation
and technology subject of schools under Samut Prakan Primary Educational Service
Area Office. According to gender and educational level, it was not different in overall
and each aspect. This indicated that gender and educational level did not affect the
expectation of desirable characteristic of teacher teaching basic job for occupation
and technology subject of schools under Samut Prakan Primary Educational Service
Area Office.
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คําสําคัญ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ครูกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา

สมุทรปราการ

ความสําคัญของปญหา
ความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารปจจุบันที่มีการพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว และการ

พัฒนาที่ตอเนื่องอยางหยุดไมอยูนั้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางมากมายทําใหเกิด
ปญหาทางสังคมตามมาหลายดาน เชน ความแตกแยกทางความคิด สิ่งแวดลอม ความแตกแยกทาง
สังคมเทคโนโลยี  ความแตกตางในดานความรูเร่ืองเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เกิดข้ึน
เนื่องจากความไมสมดุลกัน ระหวางความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกับความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยีทางการศึกษาของคนไทย

ผลของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่พัฒนาอยางไมหยุดนิ่งนั้น ยอมสงผลให
ครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี อาทิ วิชาคอมพิวเตอร ไมสามารถนําความรูใหมๆ
สูผูเรียนได เนื่องจากครูผูสอนเองยังขาดคุณลักษณะดานความรูความสามารถ จึงทําใหผูเรียนไมไดรับ
ในสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับ ไมสามารถกาวทันตามเทคโนโลยีที่กาวไปอยางรวดเร็วนั้นได

การสรางนักเรียนใหเปนคนเกง และคนดี เปนความปรารถนาและความใฝฝนของโรงเรียนทุก
แหง ดวยเหตุนี้นโยบายการศึกษาจึงพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะทําใหนักเรียนเปนนักเรียนที่
เกง ดี มีความรูคูคุณธรรม ดวยการสอนวิชาที่สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียนมากข้ึน
ทั้งนี้การที่นักเรียน จะเปนบุคคลที่ เกง ดี มีความรูควบคูคุณธรรมไดนั้นก็ข้ึนอยูวา “แมแบบที่ดี” หรือ
เรียกอีกนัยหนึ่งก็คือ “ครูที่ดี” ที่จะทําหนาที่เปนทั้งผูนําและผูประสานเชื่อมโยงความรูและคุณธรรม
ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียนใหเปนธรรมชาติไดอยางไร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ได
พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับครูไวนาสนใจมาก “ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
สติปญญาของเยาวชนในชาติ ครูเปนบุคคลที่สําคัญและมีความหมายอยางมากตอกระบวนการให
การศึกษาเพราะถาปราศจากครูซึ่งเปนผูสอน การศึกษาหาความรูของเยาวชนจะมีความยากลําบาก
ข้ึนตองใชเวลานานมากในการเรียนรู แตถาไดครูผูสอนที่ดีมีความตั้งใจสอนและมีความรูดี มีวิธีการ
ถายทอด ที่เหมาะสม ยอมจะชวยใหการศึกษาบรรลุเปาหมายไดสะดวกรวดเร็วและงายข้ึน ซึ่งแนว
พระราชดํารินี้ สอดคลองกับมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให
ความหมายของครู วา “ครูเปนบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางการศึกษาดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”

คําวา “ครูดี” มีผูใหกรอบคุณลักษณะไวมากมาย อาทิหลัก 10 ประการความเปนครูดีของ
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ที่สรุปวา ครูที่ดีตองมีคุณลักษณะสําคัญ 10 ประการ คือ
1. มุงมั่นวิชาการ 2. รักงานสอน 3. อาทรศิษย 4. คิดดี 5. มีคุณธรรม 6. ชี้นําสังคม 7. อบรมจิตใจ
8. ใฝกาวหนา 9. วาจางาม และ 10. รักความเปนไทย ซึ่งหลัก 10 ประการนี้ แมจะสามารถบงชี้ถึง
คุณลักษณะการเปนครูที่ดีไดในแนวคิดของนักวิชาการ แตก็ไมอาจบงชี้ ถึงคุณลักษณะครูดีใน
ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนไดอยางแนนอน
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จากความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังใหครูมีบทบาทหนาที่สําคัญและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพ่ือเปนแบบอยางและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนา
พลเมืองของชาติใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทางดานคุณธรรม ความรู และ
ความสามารถ ตางๆ แตก็ยังมีครูบางคนที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติตนผิดวินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี
เปนที่เสื่อมเสียตอสถาบันวิชาชีพครูเปนอยางมาก ดังที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพอยูบอยๆ เชน
ครูลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง ครูขมขืนและทําอนาจารลูกศิษย ครูขายยาเสพติด เปนตน
ซึ่งพฤติกรรมเหลานีเ้ปนพฤติกรรมที่รายแรงที่สุด ที่ผูบริหาร และครูผูสอนทุกคนไมพึงประสงคใหมีใน
ตัวครู

ซึ่งปจจุบันยังคงพบเห็นครูที่ขาดความรูความสามรถ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมบางอยางที่ครูทั่วๆ
ไปยังประพฤติปฏิบัติดวยความเคยชิน เปนพฤติกรรมที่ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนไมพึงประสงค
ใหครูประพฤติปฏิบัติ อาทิ ดานการสอน ครูสอนโดยยึดตัวครู เปนสําคัญ ครูเปนใหญแตเพียงผูเดียว
ครูเปนคนถูกเสมอครูไมเคยเปนผูผิด ดานวิชาการ ครูสอนแตในตําราเรียนครูมีความรูแคบไมกวางไกล
ดานสุขภาพกายและจิต ครูชอบใชอารมณ และแสดงอารมณฉุนเฉียวกับนักเรียนโดยไมมีเหตุผลดาน
มนุษยสัมพันธ  ครูพูดจากับนักเรียนดวยถอยคําที่ไมสภุาพใชคําที่รุนแรง ดานบุคลิกลักษณะครูบางคน
แตงกายไมสุภาพนุงกระโปรงสั้นเกินไป ดานการอบรมและการปกครอง ครูไมคอยใหความยุติธรรมกับ
นักเรียนเทาที่ควร ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ครูบางคนไมคอยมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ชอบละทิ้งหนาที่และเขาสอนไมตรงเวลา ที่สําคัญยังขาดความรูความสามารถที่พึงประสงค
ของครูผูสอนอยูอีกมาก

ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอภาพพจนและคุณลักษณะที่ดีของครู ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยสนใจ
และตองการทราบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้มาปรับปรุงและพัฒนา
ใหไดครูผูสอนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค และเพ่ือใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียน

ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ แตกตางกันหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี

เปนรายขอในแตละดาน ตามทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอน ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ประชากรรวม 2,844 คน
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขนาดของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดมาจากการเปดตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร และครูผูสอน รวม 250 คน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่

พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list)

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการ
งานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ ในทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดานคือ ดาน
ความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และ ดานการปฏิบัติตน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ

3. การสรางและการหาเคร่ืองมือคุณภาพเคร่ืองมือ
3.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ
3.2 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา
3.3 ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ใน 3 ดานคือ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ดานการปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับความมุงหมายและประชากรที่จะศึกษา ขอความเห็นจากอาจารย
ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไข

3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
นิยามศัพทเฉพาะ แลวเลือกขอที่มีคา IOC มากกวาหรือเทียบเทา 0.5 สวนขอที่มีคา IOC นอยกวา
0.5 นํามาปรับปรุงแกไข

3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรและนักเรียน
ในโรงเรียนหลักข้ันตนของกองทัพอากาศที่มีลักษณะเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางเดียวกัน จํานวน
30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
.99 โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)

3.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวไปปรับปรุงแกไข แลวนําไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห ตามความมุงหมายและสมมุติฐานของการศึกษาคนควาตอไป
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4. การจัดเก็บขอมูล
4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ เพ่ือไปขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ พรอมแบบสอบถาม จํานวน 350 ฉบับ จัดสงพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร และครูผูสอน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

4.2 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนจากโรงเรียนตาง ๆ ตามกําหนด นํา
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป

5. การวิเคราะหขอมูล หลังรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แลว ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังข้ันตอนตอไปนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณคารอยละ
(Percentage)

ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

6. สถิติที่ใชในการวิจัย
6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Objective Congruency)
6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ คา t–test Independent
6.4 สถิติที่ใชเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ สามารถนํามา
สรุปไดดังนี้

1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใน
โรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการขนาดกลาง รอยละ 54.40 เพศชาย
รอยละ 52.40  อายุ 36-45 ป  รอยละ 39.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 56.00 ตําแหนง
ครูผูสอน รอยละ 79.60

2. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มาก และดานการปฏิบัติตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตาม
ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน พบวา

จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ  ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ
ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถ และดานการปฏิบัติตน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตาง

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีประเด็นที่
นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวมและ
รายดานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการ
งานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ ทั้งดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการปฏิบัติตน มี
ความสําคัญเปนอยางมากในคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุพัฒน หมั่นทํา (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่
พึงประสงคของครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ได แก ดานบุคลิกภาพ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะการจัดการเรียนรู และดานความรู และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และครูผูสอน ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ยกเวน ดานคุณธรรมจริยธรรม ผูปกครอง
นักเรียนกับผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนกับครูผูสอนมีทัศนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 รายคูผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนมีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะของครูประจํากลุมตามทัศนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียน
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ทางไกล ในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูประจํากลุมตามทัศนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียนทางไกลเปนราย
ดานและในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ได แก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานการสอน ดานการพัฒนา และดานวิชาการ และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของครูประจํากลุมตามทัศนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียน
ทางไกล จําแนกตามชั้นป และจําแนกตามพ้ืนที่ที่ลงทะเบียน ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับการศึกษาพ้ืนฐานของ ไวท (White,
1998) ไดศึกษาพ้ืนฐานและคุณลักษณะของครูที่มีความมุงมั่นในการสอนในสหรัฐอเมริกา พบวา
คุณลักษณะที่เปนมาตรฐานของครูมีลักษณะ คือ 1) มีความมั่นใจสูง 2) มีความรูดี 3) มีประสบการณ
และมีทักษะความชํานาญ 4) มีทัศนคติที่ดี และ 5) มีความยินดีในอาชีพทางการสอน

นอกจากนี้ผลการวิจัยของไวทยังชี้ใหเห็นวา มาตรฐานตางๆ ที่กําหนดในแบบสอบถามนี้มี
ความสําคัญตอการเรียนการสอน ควรจะมีการอบรมครูกอนการสอน เพ่ิมวัสดุอุปกรณการสอนให
เพียงพอ เพ่ิมการอบรมใหมเพ่ือเตรียมครู ไปสอนเด็กประถม และควรจะเปนทักษะทางภาษาดวย

ทั้งนี้ผลการวิจัยเก่ียวกับลักษณะของครูที่พึงประสงคทั้งในประเทศ และตางประเทศ พอ
สรุปไดวา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของครู ควรประกอบดวย 1) มีความรูความสามารถในการสอน
มีความรูความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูของตนเอง และสามารถใชสื่อการสอนไดเปนอยางดี
2) มีความรูกวางขวางทางดานวิชาการ ใสใจและติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการศึกษาอยูเสมอ
และสามารถนําวิธีการใหมๆ มาพัฒนาการสอนของตนสม่ําเสมอ 3) มีความรูและความศรัทธาใน
หนาที่การสอน มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน และยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตาม
ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน พบวา

จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงานที่ตางกัน ก็จะมีความคิดที่ตางกันออกไปไมวาจะดํารง
ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน หรือครูผูสอนก็จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเร่ืองของคุณลักษณะที่
พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ตําแหนงที่แตกตางกันจะมีประสบการณในการทํางานแตกตาง
กันไป มุมมอง หรือแนวคิดก็แตกตางกันไป โดยจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยในภาพรวมของครูผูสอนมี
คาเฉลี่ยนอยกวาคาเฉลี่ยผูบริหาร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ พุทธเพาะ (2543) ไดศึกษา
คุณลักษณะของครูโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการ
โรงเรียน มีทัศนะเห็นดวยอยูในระดับมากเก่ียวกับคุณลักษณะของครูในโรงเรียน โดยรวมและเปนราย
ดาน 7 ดาน โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ดานการปฏิบัติตน ตามระเบียบคุรุสภาวา
ดวยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ดานมีบุคลิกภาพดี และดานมีมนุษยสัมพันธดี และผูบริหาร
ครูผูสอน กรรมการโรงเรียนประถมศึกษา มีทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะ
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ดานมีบุคลิกภาพและดานการปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาวาดวย จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
มากกวากรรมการโรงเรียน

จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ  ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถและดานการปฏิบัติตน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตาง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พบวา ดานการ
ปฏิบัติตนของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นควรนําผลการวิเคราะหที่ไดมาพัฒนา
ดานการปฏิบัติตนใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด ในการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีกวาเดิมโดยการใหความสําคัญในการปฏิบัติตนของครูผูสอนใหมากข้ึน จัดอบรมและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และควรนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ มาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ หรือสวนหนึ่ง
ของเกณฑ ในการพิจารณารับบุคลากรเขาบรรจุตําแหนงครูผูสอนของทุกโรงเรียน

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
ในการศึกษาทําการวิจัยในคร้ังตอไป ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอน

หลาย ๆ ดาน เพ่ือที่จะสามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพ และเปนตัวกําหนดมาตรฐานในการ
พิจารณาการรับบรรจุของครูผูสอนใหดียิ่งข้ึน สามารถทําใหไดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสามารถทําใหผูบริหารนําผลการวิจัยที่ไดนํามาเปนขอมูลประกอบการคัด
สรรบุคลากร หรือครูผูสอน เพ่ือใหไดครูที่มีคุณภาพตามที่พึงประสงคใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป
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