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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ใหทราบถึงความตองการและความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ท่ีมีความตองการครูผูสอนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง  8  คุณลักษณะอยางไรบาง  

ในยุคปจจุบันครูผูสอนมีความสำคัญตอผูเรียนเปนอยางมากเนื่องจากถานักเรียน  มีความพึงประสงคตอครูผูสอนกจ็ะ

ชวยใหการเรียนการสอนนั้นมีบรรยากาศการเรียนท่ีมีความสุข  และสามารถพัฒนาศักยภาพผูเรียนไปพรอม ๆ  กันดวย  

เรียกไดวาผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนและยังเรียนดวยความสุขสนุกสนานมีผลไปยังผลการเรียนที่ดีขึ้น  อยางไรก็

ตามผูวิจัยพบวาผูเรียนมีความรูสึกและตองการเรียนกับครูผูสอนท่ีมีเทคนิคในการสอนท่ีสอนเขาใจงาย  ไมเครงเครียด

และไมเนนเนื ้อหามากเกินไป  เชนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาไปดวยกันหลายๆ เรื ่อง  เนื ้อหาใกลเคียงกับ

ชีวิตประจำวันของผูเรียนทำใหผูเรียนสามารถคิดตาม  แลวยังนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

ผลการวิจัยพบวา   จากผลการวิจัยครั้งนี้  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ก็มี

ทัศนคติตอคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค  อยูในระดับปานกลาง 

 นอกจากนี้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ยังไดใหความสำคัญตอคุณลักษณะของครู  

ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สูงเปนอันดับท่ี 1 สวนดานวิชาการนักเรียนใหความสำคัญอยูในลำดับท่ี 8  

ที่เปนเชนนี้คงเปนเพราะวา  นักเรียนเห็นวา ครูคือแมพิมพของชาติ  มีหนาที่เปนเปาหลอหลอมพลเมือง   ซึ่งเปน

อนาคตของชาติใหเปนคนดีของสังคม   แตปจจุบันกลับมีครูบางคน  พยายามประพฤติตนไมเหมาะสมกับฐานะความ

เปนครู  มักประพฤติผิดวินัย  และจรรยาบรรณครูอยูเสมอ   ดังปรากฏเปนขาวอยูบอย ๆ ตามหนาหนังสือพิมพ  ดวย

เหตุนี้จึงทำใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ตองการใหครูมีคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค

ขอนี้สูงเปนอันดับที่ 1  ฉะนั้นในฐานะที่ครูเปนแมพิมพของชาติ  ครูจึงตองเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เพื่อ

เปนตัวอยางที่ดีแกศิษยตอไป    สวนคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคดานวิชาการที่นักเรียนใหความสำคัญนอย  เปน

ลำดับท่ี  8  คงจะเปนเพราะวา  ปจจุบันเทคโนโลยีและการส่ือสารเจริญกาวหนามากความสำคัญตอคุณลักษณะของครู

ในดานนี้นอยท่ีสุด 
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บทท่ี 1 บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

กระแสความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่กาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสภาวะแวดลอมและวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางมากมายทำใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาหลายดาน  เชน 

ส่ิงแวดลอม, ปญหายาเสพติด, ปญหาโรคเอดส ฯลฯ ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้เกดิข้ึนเนื่องจากความไมสมดุลกัน  ระหวาง

ความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกับความเจริญกาวหนาทางการศึกษาของคนไทย   ทำใหรัฐบาลไทยตอง

เปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศ  จากที่เคยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจมาเปนการพัฒนาคนแทน  ดังนั้นใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 จึงไดใหความสำคัญตอการพัฒนาคนเปนพิเศษ  โดยกำหนดใหคนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน     ทานไดพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับครูไวนาสนใจมาก   

“ครูเปนผูที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสติปญญาของเยาวชนในชาติ  ครูเปนบุคคลที่สำคัญและมีความหมาย

อยางมากตอกระบวนการใหการศึกษาเพราะถาปราศจากครูซึ่งเปนผูสอน  การศึกษาหาความรูของเยาวชน  จะมีความ

ยากลำบากขึ้นตองใชเวลานานมากในการเรียนรู  แตถาไดครูผูสอนที่ดี  มีความตั้งใจสอนและมีความรูดี  มีวิธีการ

ถายทอดที่เหมาะสมยอมจะชวยใหการศึกษาบรรลุเปาหมายไดสะดวกรวดเร็วและงายขึ้น  ซึ ่งแนวพระราชดำรินี้  

สอดคลองกับมาตรา 4  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ท่ีใหความหมายของครู วา  ครูเปนบุคลากร

วิชาชีพ ซึ ่งทำหนาที่หลักทางการศึกษาดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ดวยวิธ ีการตาง ๆ ใน

สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ” 

 ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้สงผลตอภาพพจนท่ีดีของครูในสายตาของนักเรียนท่ีมองวาครู คือ แมพิมพท่ีเปนตนแบบท่ี

ดีของพวกเขาเปนอยางมาก  ดวยเหตุนี้จึงทำใหผูวิจัยสนใจและตองการทราบความคิดเห็นและความตองการของเด็ก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ซึ่งเปนพลเมืองของพวกเขา  ตามท่ีพวกเขาพึงประสงค  และ

ผูวิจัยก็เปนครูสนับสนุนการสอนรับทราบความตองการของเขา  เพื่อจะไดนำผลการศึกษาคนควาครั้งนี้มาปรับปรุงและ

พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  เพื่อใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1  เพื่อศึกษาระดับและจัดลำดับท่ีของคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคท้ัง  8 ดาน ตาม 

ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   

 1.2.2  เพื่อศึกษาระดับและจัดลำดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  เปนรายขอในแตละดานทั้ง  8 

ดาน ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1  สถานท่ีในการศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

1.3.2  ระยะเวลาในการศึกษา ตลอดภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2564 
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1.4 คำนิยามศัพทเฉพาะ 

1.4.1  คุณลักษณะ  หมายถึง  เครื่องมือหรือส่ิงท่ีช้ีใหเห็นความดีในสังคม หรือลักษณะประจำตัว 

 1.4.2  คุณลักษณะของครูที ่พึงประสงค  หมายถึง  พฤติกรรมหรือสิ ่งที ่แสดงออกทางบุคลิกภาพ  ทาที  

อุปนิสัย  ความประพฤติ  ความรู  ความสามารถของครู  ซึ่งเปนที่ตองการของนักเรียนมี  8  ขอ  คือ  ดานการสอน  

ดานวิชาการ  ดานสุขภาพกายและจิต  ดานมนุษยสัมพันธ  ดานคุณธรรมและความประพฤติ  ดานบุคลิกลักษณะ  ดาน

การอบรมและการปกครอง  และดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

 1.4.3  ครู  หมายถึง  ผูที่ดำรงตำแหนง  ขาราชการครู  และผูปฏิบัติการวิชาชีพครู    ปฏิบัติหนาที่อยูใน

โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

 1.4.4  ทัศนคติ   หมายถึง  ความเห็นและการรับรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอคุณลักษณะของครู

ท้ัง  8  ดาน 

 1.4.5  นักเรียน   หมายถึง  ผูที่กำลังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  

2564  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

1.5 ประโยชนและคุณคาของการวิจัย 

ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้  จะทำใหทราบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   มีความ

ตองการครูท่ีมีคุณลักษณะอยางไร  เพื่อเปนแนวทางใหครู  และผูบริหารโรงเรียนไดปรับปรุงแกไขคุณลักษณะของครูให

มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีงามของนักเรียนตอไป 

 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวชอง ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพของความเปนครูท่ีดี 

 2.1.1 แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ  ท่ีกลาวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปสวนใหญกลาวถึงผลของการ 

ปฏิบัติงาน  (Performnace)  เพราะถือไดวาเปนเรื ่องเกี ่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมดี  ก็ถือไดวามี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่ำ  ในความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดมีผูใหความหมายไวดังตอไปนี้ 

 พรรณราย  ทรัพยะประภา (2532)  ใหความหมายวาประสิทธิภาพคือ  การทำงานท่ีใชเทคนิคการจูงใจบุคคล

ประกอบไปดวยมีการชี้แจงหรือการบอกเปาหมายขององคการ  การตระหนักและยอมรับการใหโอกาสและใหความ

ปลอดภัย  การใหคนงานมีความสัมฤทธิ์ผลการพยายามปรับปรุงงาน  การสราแรงจูงใจโดยการใชเงินกระตุนใหทำงาน

เปนทีม การใหความยุติธรรมตลอดจนการกระตุนใหครูมีอิสระ  และการมีความรับผิดชอบในวิชาชีพในการทำงาน 
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บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีศึกษา  

ประชากร  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ซึ ่งกำลังศึกษาอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2564  จำนวน  12  หอง และใชวิธีสุมอยางงาย หองเรียนละ  10  คน  

รวม  120  คน   

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  มี  3 ระดับ  ซึ่งผูวิจัย

สรางข้ึนเอง  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  2  ตอน  ดังนี ้

 ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ  คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  โดยผูวิจัยไดกำหนดคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคไวท้ังหมด  8  ดาน    แบบสอบถาม

มี  50  ขอ  ลักษณะของแบบสอบถาม  จะถามความตองการของนักเรียนตอคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  โดยมี

เกณฑใหน้ำหนักคะแนนดังนี้ 

 3  คะแนน   หมายถึง  ตองการมาก 

 2  คะแนน   หมายถึง  ตองการปานกลาง 

 1  คะแนน   หมายถึง  ตองการนอย 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  

สรางเครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยอาศัยหลักและแนวคิดในการสรางดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร  คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    

1.1. นำขอมูลและความรูท่ีไดมาสรางแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ 

1.2.  นำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอย ไปปรึกษาผูรู  เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตอง  แลวนำไป 

ปรับปรุงแกไข 

  1.3.  นำแบบสอบถามท่ีตรวจแกไขแลวนำไปใชกับกลุมประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  1.4.  นำขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยหาคารอยละ 

 

3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

ผู วิจัยไดวิเคราะหระดับและจัดลำดับที่ของคุณลักษณะของครูที ่พ ึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยรวม  8 ดาน และเปนรายขอในรายดาน  ดวยการใชสถิติพื้นฐาน   ไดแก 

 1.  คาคะแนนเฉล่ีย ( mean ) 

2.  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  deviation ) 

 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย  

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับและลำดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  ตามทัศนะ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ท้ัง  8  ดาน 

ตารางท่ี  1  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครูท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ท้ัง  8  ดาน 

คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ X SD 

1.  ดานการสอน 2.4169 .5381 ปานกลาง 5 

2.  ดานวิชาการ 2.1798 .5409 ปานกลาง 8 

3.  ดานสุขภาพกายและจิต 2.5055 .5530 สูง 3 

4.  ดานมนุษยสัมพันธ 2.4931 .6177 ปานกลาง 4 

5.  ดานคุณธรรมและความประพฤติ 2.5076 .5481 สูง 2 

6.  ดานบุคลิกลักษณะ 2.3927 .5848 ปานกลาง 6 

7.  ดานการอบรมและการปกครอง 2.3623 .6824 ปานกลาง 7 

8.  ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 2.5195 .5591 สูง 1 

รวม 2.3790 .6209 ปานกลาง  

จากตารางท่ี 1 แสดงวา ระดับของคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี โดยรวมอยูในระดับ  ปานกลาง  (X= 2.1798–2.5195)                            

ตารางท่ี  2  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู  ท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี  ในดานการสอน 

ดานการสอน 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ     X SD 

1.  ครูสอนตรงเวลา 2.31 .60 ปานกลาง 6 

2.  ครูพูดออกเสียงคำควบกล้ำ และเสียง ร,ล ไดชัดเจน 2.38 .61 ปานกลาง 4 

3.  ครูสงเสริมใหนักเรียนแสดงความสามารถตามความถนัด 2.46 .60 ปานกลาง 2 

4.  ครูใหนักเรียนจัดกจิกรรมประกอบการเรียนชวยใหนักเรียน

มีความสุขในการเรียน 

2.55 .62 สูง 1 

5.  ครูสอดแทรกขอคิดคติธรรมเตือนสติใหนักเรียน 2.33 .74 ปานกลาง 5 

6.  ครูนำสื่อมาใชประกอบในการสอน 2.42 .70 ปานกลาง 3 

7.  ครูพานักเรียนไปเรียนนอกหองเรียนเพื่อใหเห็นของจริง 2.38 .66 ปานกลาง 4 

รวม 2.42 .54 ปานกลาง  

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 จากตาราง  2  แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในดานการสอน ตามทัศนะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  ปานกลาง  (x = 2.31-2.55) 

 

ตารางท่ี  3  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู  ท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ในดาน วิชาการ 

ดานวิชาการ 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

8.  ครูมีความรูรอบตัวหลายดาน 2.53 .59 สูง 2 

9.  ครูมีความสามารถพิเศษ  เชนพูดภาษาตางประเทศ      

คอมพิวเตอร  และเลนดนตรีได 

2.39 .62 ปานกลาง 5 

10.  ครูพานักเรียนเขาหองสมุดเพื่อหาความรูเพิ่มเติม 2.57 1.98 สูง 1 

11.  ครูสามารถนำวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนสิ่งของให

นักเรียนใชเรียน 

2.43 .67 ปานกลาง 4 

12.  ครูขยันทดสอบและวัดความรูของนักเรียน 2.52 .65 สูง 3 

รวม 2.18 .54 ปานกลาง  

 

จากตาราง  3 แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูที ่พึงประสงคในดานวิชาการ  ตามทัศนะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3   โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี  โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  ปานกลาง  (x =2.39 – 2.57)   

 

ตารางท่ี  4  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู  ท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ในดาน สุขภาพกายและจิต 

ดานสุขภาพกายและจิต 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

13.  ครูมีสุขภาพแข็งแรง 2.52 .63 สูง 4 

14.  ครูมีอารมณขันบางโอกาส 2.59 .63 สูง 3 

15.  ครูใจเย็นไมโกรธงาย 2.62 .58 สูง 1 

16.  ครูไมข้ีบน 2.49 .66 ปานกลาง 5 

17.  ครูไมใชอารมณฉุนเฉียวกับนักเรียน 2.60 .60 สูง 2 

รวม 2.51 .55 สูง  

 

จากตาราง  4 แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูที ่พึงประสงคในดานสุขภาพกายและจิต  ตามทัศนะของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  สูง  (x = 2.49–2.62)          

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ตารางท่ี  5 คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู  ท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ในดาน มนุษยสัมพันธ 

ดานมนุษยสัมพันธ 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

18.  ครูใจดี 2.67 .53 สูง 1 

19.  ครูเปนกันเองกับนักเรียนทุกคน 2.60 .58 สูง 4 

20.  ครูจำช่ือและเรียกช่ือนักเรียนไดถูกตอง 2.59 .61 สูง 5 

21. ครูพูดจาสุภาพ 2.65 .54 สูง 2 

22.  ครูไมพูดเหยียดหยามนักเรียน 2.56 .60 สูง 7 

23.  ครูไมขมขูนักเรียน 2.57 .58 สูง 6 

24.  ครูปฏิบัติกับนักเรียนไดเหมาะสมกับเพศและวัย 2.44 .58 ปานกลาง 8 

25.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 2.61 .59 สูง 3 

รวม 2.49 .62 ปานกลาง  

 

จากตาราง  5  แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคในดานมนุษยสัมพันธ  ตามทัศนะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี  โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  ปานกลาง  (x= 2.44 – 2.67)   

 

ตารางท่ี  6 คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู  ท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ในดาน คุณธรรมและความประพฤติ 

ดานคุณธรรมและความประพฤติ 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

26.  ครูไมด่ืมสุรา 2.85 2.89 สูง 1 

27.  ครูไมสูบบุหรี่ 2.54 .63 สูง 4 

28.  ครูไมเลนการพนัน 2.49 .63 ปานกลาง 5 

29.  ครูซื่อสัตย 2.59 .51 สูง 3 

30.  ครูรักและเมตตานักเรียนเหมือนลูกหลาน 2.60 .59 สูง 2 

31.  ครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและสังคม 2.60 .56 สูง 2 

รวม 2.51 .55 สูง  

 

จากตาราง  6 แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรมและความประพฤติ   ตามทัศนะ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสามโคก   โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  สูง   (x = 2.49 – 2.85)   

 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ตารางท่ี  7  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู   

ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสามโคก  ในดาน บุคลิกลักษณะ 

ดานบุคลิกลักษณะ 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

32. ครูแตงกายเรียบรอย 2.52 .65 สูง 5 

33.  ครูเปนคนสุภาพออนโยน 2.66 .54 สูง 1 

34.  ครูพูดเสียงดังฟงชัด  ไมพูดเร็วเกินไป 2.62 .59 สูง 3 

35.  ครูวองไวกระฉับกระเฉง 2.64 .50 สูง 2 

36.  ครูคุยเกงและคุยสนุก 2.57 .60 สูง 4 

รวม 2.39 .58 ปานกลาง  

 

จากตาราง  7 แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคในดานบุคลิกลักษณะ ตามทัศนะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3   โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี  โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  ปานกลาง   (x =2.52 – 2.66)   

 

ตารางท่ี  8  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะและลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู   

ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ในดาน การอบรมและการปกครอง 

ดานการอบรมและการปกครอง 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

37.   ครสูนใจและเอาใจใสดูแลนักเรียน 2.57 .54 สูง 2 

38.  ครูเปนท่ีพึ่งและใหคำปรึกษานักเรียนเมื่อมีปญหา 2.57 .53 สูง 2 

39.  ครูคอยชวยเหลือและติดตามผลการเรียนของนักเรียน 2.55 .63 สูง 4 

40.  ครูสงเสริมยกยองนักเรียนท่ีทำดี 3.65 5.41 สูง 1 

41.  ครูใหความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน 2.31 .53 ปานกลาง 7 

42.  ครูไมบังคับจิตใจนักเรียน 2.49 .48 ปานกลาง 6 

43.  ครูไมลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง 2.54 .50 สูง 5 

รวม 2.36 .68 ปานกลาง  

 

จากตาราง  8  แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคในดานการอบรมและการปกครองตามทัศนะของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี  โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  ปานกลาง  (x = 2.31–3.65)    

 

 

 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

ตารางท่ี  9   คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับคุณลักษณะ และลำดับท่ีของคุณลักษณะของครู  

ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี ในดาน การเปนพลเมืองดีในสังคม

ประชาธิปไตย 

ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
N = 120 ระดับ 

คุณลักษณะ 

ลำดับ 

คุณลักษณะ    X SD 

44.  ครูมีระเบียบวินัยในตนเอง 2.64 .45 สูง 3 

45.  ครูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 2.55 .45 สูง 6 

46.  ครูมุงมั่นและต้ังใจทำงานในหนาท่ีใหเกิดผลดี 2.58 .63 สูง 5 

47.  ครูมีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 2.61 .42 สูง 4 

48.  ครูสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 2.80 .40 สูง 2 

49.  ครูสนับสนุนและใหความรูเกี่ยวกับโครงการประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

2.86 .43 สูง 1 

50.  ครูคอยดูแลรักษาทรัพยสินสมบัติของสวนรวม 2.41 .62 ปานกลาง 7 

รวม 2.52 .56 สูง  

 

จากตาราง  9  แสดงวาระดับคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคในดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย  

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี โดยเฉล่ียแลวอยูในระดับ  สูง  (x = 2.41–2.8)    

 

บทท่ี5 สรุปผล การอภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค   ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  อภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  ระดับของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  ตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี   เมื่อพิจารณา คุณลักษณะของครูท้ัง  8  ดาน  ไดแก  ดานการสอน  ดานวิชาการ  ดานสุขภาพกายและจิต  

ดานมนุษยสัมพันธ   ดานคุณธรรมและความประพฤติ   ดานบุคลิกลักษณะ   ดานการอบรมและการปกครอง  และ 

ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย พบวา อยูในระดับ ปานกลาง  และเมื่อพิจารณาลำดับท่ีของคุณลักษณะ

ของครูพบวา  ลำดับท่ี 1  ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย    ลำดับท่ี  2 ดานคุณธรรมและความประพฤติ   

ลำดับที่ 3  ดานสุขภาพกายและจิต  ลำดับที่ 4  ดานมนุษยสัมพันธ  ลำดับที่ 5 ดานการสอน    ลำดับที่  6  ดาน

บุคลิกลักษณะ   ลำดับท่ี 7 ดานการอบรมและการปกครอง   ลำดับท่ี 8 ดานวิชาการ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ก็มีทัศนคติ

ตอคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค  อยูในระดับ  ปานกลาง 

  



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

5.2 อภิปรายผล  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้สรุปไดวา   

1. ระดับของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  ตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี  ตามคุณลักษณะท้ัง  8  ดาน  พบวา อยูในระดับ ปานกลาง  และลำดับท่ีของคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค 

นับจากคาเฉล่ียสูงสุดไปยังต่ำสุด เรียงตามลำดับได  ดังนี ้

ลำดับ  1  ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

 ลำดับ  2  ดานคุณธรรมและความประพฤติ 

 ลำดับ  3  ดานสุขภาพกายและจิต 

 ลำดับ  4  ดานมนุษยสัมพันธ 

 ลำดับ  5  ดานการสอน 

 ลำดับ  6  ดานบุคลิกลักษณะ 

 ลำดับ  7  ดานการอบรมและการปกครอง 

 ลำดับ  8  ดานวิชาการ 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและคุณคาสูงข้ึนกวาเดิม 
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