
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
Guidelines for Promoting Trait of Good Teachers under the Suphanburi  
Primary Educational Service Area Office 1

กานดา แก้วปาน1, ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา2

Kanda kaewpan1, Thada Siththada2

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต 1 มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาระดบัคณุลกัษณะทีด่ขีองครใูนสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 2) เสนอแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีของครู
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษา
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จำานวน 103 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 1 คน และครูสายงานการสอนจำานวน 2 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 309 คน ประจำาปี
การศึกษา 2562 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น 
กลุม่ตวัอยา่งเพือ่การสมัภาษณเ์ชงิลกึประกอบดว้ยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จำานวน 5 
คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง ข้อมูลท่ีเกบ็รวบรวมมาไดร้บัการวเิคราะหด์ว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา

ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้านประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรอบรู้ในศาสตร์สาขา
ที่จัดการเรียนการสอน ด้านการใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย
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Abstract

The purposes of this research were to study 1) The level of trait of good teachers 
under Suphanburi primary educational service area office 1 and 2) Guidelines for promoting 
trait of good teachers under Suphanburi primary educational service area office 1. The sample  
of this study was 103 schools under Suphanburi primary educational service area office  
1. The respondents were school administrators and the teacher total 309 persons during the 
year 2019. The research instruments were questionnaires. The statistics used for analyzing 
the data were the frequency, percentage, means, standard deviation, in-depth interview by 
specific sampling and content analysis.

The findings of this research were 1) The level of trait of good teachers under 
Suphanburi primary educational service Area Office 1 were high in overall 2) Guidelines 
for promoting trait of good teachers under Suphanburi primary educational service area  
office 1 comprised of 4 guidelines which were moral and code of ethics in accordance with 
the teacher professional standards, knowledge in the field of teaching, using psychology 
in teaching and using technology in learning management which were a guidelines that is 
appropriate in accordance with the research conception framework.
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บทนำา 

จากบรบิทสถานการณค์วามเปลีย่นแปลง
สังคมไทย และสังคมโลกยุคปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 
ประเทศตา่งๆ จงึตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัตอ่กระแส 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลารวม
ทั้งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญ 
กับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เครื่องมือ 
ที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้อย่างดีที่สุด คือ 
การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมอยูต่ลอดเวลา ยิง่ในปจัจบุนั 
ที่เป็นโลกท่ีมีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังน้ันคนที่จะดำารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ทีเ่ปลีย่นแปลงนีไ้ดอ้ยา่งมคีวามสขุจะตอ้งเปน็คนที่

สามารถพึ่งตนเองได้ รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา รู้จัก
วิเคราะห์สถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
ที่สำาคัญอย่างยิ่งจักต้องเป็นคนมีคุณธรรม และ
จริยธรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 คือ ยึด “คนเป็น
ศนูยก์ลางการพฒันา” มุง่สรา้งคณุภาพชวีติและสขุ
ภาวะทีด่สีำาหรบัคนไทยพฒันาคนให้มคีวามเปน็คน 
ที่สมบูรณ์ มีวินัยใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความ
คิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วง
วัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อยา่งมคีณุภาพ รวมถงึการสรา้งคนใหใ้ชป้ระโยชน ์
และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 
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การผลิตและพัฒนากำาลังคนในภาคการ
ศึกษายังคงเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม
ของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยม
ของผู้เรียนที่ยังคงมุ่งเรียนสายสามัญมากกว่า 
สายอาชีพ และให้ความสำาคัญกับปริญญาบัตร
มากกว่าความรู้ และสมรรถนะในการทำางาน 
หลังสำาเร็จการศึกษา ส่งผลให้สถาบันการศึกษา
ต่างๆ เน้นการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 
ซึง่ดำาเนนิการไดง้า่ยกวา่ดา้นอ่ืน และมุง่เนน้ปริมาณ
มากกว่าคุณภาพผู้เรียน และผู้สำาเร็จการศึกษา 
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะที่สำาคัญจำาเป็น เช่น ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล และ 
ขาดสมรรถนะในการทำางานตามอาชีพ ส่งผลให้
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนา
ผลิตภาพของงานเพื่อการพัฒนาประเทศได้
สภาวการณ์นีก้อ่ใหเ้กดิปญัหาการวา่งงาน การทำางาน 
ในระดับต่ำากว่าวุฒิการศึกษา และการขาดแคลน
กำาลังคนระดับกลางทีเ่ปน็ความตอ้งการของตลาด
แรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ รวมถึงการไม่สามารถสร้างนวัตกรรม
หรือมูลค่าเพิ่มในผลผลิตของงานได้นอกจากนี้ 
เมือ่พจิารณางานวจิยัทีส่ง่ผลตอ่การสรา้งนวตักรรม
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
พบว่า ยังมีปัญหาทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการ
วิจัย และเงินลงทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนาที่มา
จากภาครัฐเป็นหลัก ส่งผลให้ขาดแคลนองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้อง 
กับบริบท และความต้องการของประเทศ ทำาให้
ประเทศไม่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ 
ที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญของ
การพัฒนาประเทศ จากแนวคิดการจัดการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้
จึงได้กำาหนดวิสัยทัศน์(vision) ไว้ดังนี้ “คนไทย 
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ดำารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง 

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมวัีตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำาลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอยา่งยัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพื่อนำาประเทศไทยก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อม
ล้ำาภายในประเทศลดลง ระบบการผลติคร ูอาจารย ์
และบุคลากรทางการศกึษา ไดม้าตรฐานระดบัสากล 
มตีวัชีว้ดัทีส่ำาคญั เชน่ มฐีานขอ้มลูความตอ้งการใช้
ครูแผนการผลิตครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) จำาแนก
ตามสาขาวชิา ขนาดสถานศกึษา และจงัหวดั สดัสว่น
ของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิด
เพิม่ขึน้มหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่อือ้ใหผู้ส้ำาเรจ็การ
ศกึษาจากสาขาวชิาอืน่และพฒันาเพิม่เตมิเพือ่เขา้สู่
วชิาชพีคร ูคร ูอาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา 
ได้รบัการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตวัชีว้ดั
ทีส่ำาคัญ เชน่ ครอูาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา
ทกุระดับและประเภทการศกึษาได้รบัการพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชพี และสามารถปฏบิติังานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพรวมทัง้ไดรั้บการพฒันาให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
เพ่ิมขึน้ และระดับความพึงพอใจของครอูาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยได้กำาหนด
แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สื่อตำาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึง 
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แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่  
สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย 
ใหม้วีนิยั จติสาธารณะ และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
และพฒันาระบบและกลไกการตดิตาม การวดั และ
ประเมนิผลผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ และมแีผนงาน
และโครงการที่สำาคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อ
พฒันาทอ้งถิน่ การจดัการศึกษาเพือ่พฒันาศักยภาพ
ของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจสำาคัญร่วมกัน 
ของรัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการ
กำาหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการ
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้สื่อ 
แหลง่เรยีนรูแ้ละการวดัและประเมนิผลของผู้เรยีนใน 
ทกุระดบัการศกึษา ทุกกลุม่เป้าหมาย และทุกชว่งวยั 
เพือ่สรา้ง และพฒันาพลเมอืงทีมี่คุณภาพมีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
สามารถศกึษา เรียนรู ้และพฒันาศกัยภาพของตน
จนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชพีและการดำารงชวิีต
อยา่งเปน็สขุรว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม และการปรบัปรงุ
ระบบการผลติและพฒันาครอูาจารย ์และบคุลากร
ทางการศึกษาในทุกระดับ และประเภทการศึกษา
เพือ่ใหไ้ดค้รดูมีคีวามรูท้กัษะ และความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของ

ความเป็นครู เข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศใน
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาระดบัคณุลกัษณะทีด่ขีองครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 

2. เพื่อนำาเสนอแนวทางการส่งเสริม
คณุลักษณะท่ีดขีองครสัูงกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริม
คณุลักษณะท่ีดขีองครสัูงกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1ครัง้นี ้ผูว้จิยัได้
ดำาเนนิการวจิยั โดยแบง่ออกเปน็ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของครู เพื่อนำาทฤษฎีและ
แนวคดิมาสงัเคราะหแ์ละกำาหนดเปน็กรอบแนวคดิ
ในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่
ดีของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1

1. ด้านความรอบรู้ในศาสตร์สาขาที่จัดการเรียน 
การสอน

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
นำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

4. ด้านการใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอน

ตัวแปรที่ศึกษ�คุณลักษณะครูที่ดี
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ขั้นตอนที่ 2 ดำาเนินการศึกษาวิจัย 
คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้น
ตอนการดำาเนินงาน ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่สถาน
ศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำานวน 135 แห่ง ประจำา
ปีการศึกษา 2562  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำานวน 
103 แห่ง จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษา 
ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
จำานวน 1 คน ครูผู้สอนจำานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น  
309 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย (simple random 
sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวทางการสง่เสรมิคณุลกัษณะ
ทีดี่ของครูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานะภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก ่1) เพศ 2) อาย ุ3) วฒุกิารศกึษา 4) ตำาแหนง่
ปัจจุบัน และ 5) ประสบการณ์ในการทำางาน  
6) ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คณุลกัษณะทีด่ขีองครตูามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 34 ข้อ จำาแนก
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ดา้นความรอบรูใ้นศาสตรส์าขาทีจ่ดัการ
เรียนการสอน จำานวน 8 ข้อ

2. ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำานวน 10 ข้อ

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ 
เรียนรู้ จำานวน 8 ข้อ

4. ดา้นการใชจ้ติวทิยาในการจดัการเรยีน
การสอน จำานวน 8 ข้อ

โดยแบบสอบถามตอนที ่2 มีลกัษณะเปน็
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามกรอบแนวคดิ
ของลิเคิร์ท (Likert’s scale)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการแจกแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ถงึผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูในสถานศึกษา และนัดวันเก็บข้อมูล โดยนำา
แบบสอบถามไปให้ด้วยตนเอง

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

3. นำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมนำาแบบสอบถาม
มาทำาการลงรหัสเพื่อนำาไปประเมินผลของข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 
สำาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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4.1 ผูว้จิยัติดต่อประสานงานกับเจ้าหนา้ท่ี
ขอหนังสอืจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฎั
สวนสุนันทา เพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1

4.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำาการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการ
ศกึษา ในสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำานวน 5 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด
มาดำาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อย
ของแบบสอบถามทุกฉบับ และนำาข้อมูลที่ได้รับ
มาวิเคราะห์ทางสถิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
คำานวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. วเิคราะหแ์บบสอบถามตอนที ่1 สถานะ
ภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวแปรเชิง
คุณภาพ คอื คา่สถิตคิวามถี ่(Frequency) และรอ้ย
ละ (Percentage) และตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ค่า
เฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)

2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่ดีของครู 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ มลีกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
โดยหาคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายด้านและรายข้อ 

3. การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ดีของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบดังนี้

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ดีของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุร ีเขต 1 โดยภาพรวมคณุลกัษณะท่ีดีของ
ครูอยูใ่นระดับมาก ( =4.19, S.D.=0.20) และหาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณตาม 
มาตรฐานวชิาชีพครอูยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.57, 
S.D.=0.38) และหากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ลำาดบัแรก ครไูมแ่สวงหาประโยชนอ์นัเปน็อามสิสนิ
จา้งจากลกูศษิยร์วมถงึบคุคลทัง้ภายในและภายนอก 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.74, S.D.=0.44) รอง
ลงมาคือ ครูมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนั อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( =4.63, 
S.D.=0.48) ครูมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
ยุติธรรมในการทำางาน อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.61,  
S.D.=0.49) ครูเห็นความสำาคัญของวิชาชีพครู 
และรักษาชื่อเสียงของวิชาชีพครูอยู่เสมออยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.59, S.D.=0.49) ครูยึดมั่น
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( =4.58, S.D.=0.50)ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความกล้าหาญและความสามคัคีกันใหนั้กเรียน อยู่
ในระดับมากท่ีสดุ ( =4.57, S.D.=0.50) ครูปกป้อง
เกียรติและศักดิศ์รขีองความเป็น ครอูย่างเครง่ครดั
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.=0.50) ครู
เป็นแบบอย่างในการประพฤติตนตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, 
S.D.=0.50) ครูมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
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ต่อผูร้ว่มงานในสถานศกึษา ( =4.45, S.D.=0.50) 
และลำาดบัสดุทา้ย ครมูสีว่นรว่มพฒันากจิกรรมสง่
เสริมภูมิปัญญาไทย ( =4.39, S.D.=0.55) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

2. คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 1 
ด้านความรอบรู้ในศาสตร์สาขาที่จัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, S.D.=0.38) 
หากพจิารณาเปน็รายขอ้ พบว่า ครบููรณาการเนือ้หา
วิชาในการจัดการเรียนการสอนและสามารถเชื่อม
โยงกบัรายวชิาอืน่ได้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.57, S.D.=0.53) รองลง
มา ครมูคีวามสามารถในการวดัประเมนิผล ผูเ้รยีน 
ได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57,  
S.D.=0.51) ครมูกีารพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ
เพ่ือเพิม่พนูความรูแ้ละนำามาจัดการเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57,  
S.D.=0.50) ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพตามบริบทของสังคมที่ เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, 
S.D.=0.51) ครสูามารถจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิ 
และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ ( =4.55, S.D.=0.52) ครสูรา้งโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.54, S.D.=0.53) ครูมีความแม่นยำา
ในการถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาวิชาได้ตรงตาม
แผนการจดัการเรยีนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( =4.54,  
S.D.=0.50) ส่วนลำาดับสุดท้าย ครูจัดทำาโครงการ
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแผน
ปฏบิตักิารของสถานศึกษา ( =4.53, S.D.=0.51)

3. คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 ด้านการใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D.=0.30)  
หากพจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ ครรูว่มมอืกบัผูป้กครอง 

เพือ่ปอ้งกนัและการแกป้ญัหานกัเรยีนเปน็รายบคุคล  
อยู่ในระดบัมาก ( =4.46, S.D.=0.57) รองลงมาคอื 
ครมูทีกัษะมนษุยสมัพนัธแ์ละสรา้งมติรภาพทีด่ใีน
สถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก ( =4.44, S.D.=0.53) 
ครูมคีวามเขา้ใจถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลใน
ตัวผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( =4.44, S.D.=0.51) 
ครูส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับมาก ( =4.40, 
S.D.=0.54) ครมูกีารเสรมิแรงเพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรม
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน อยูใ่นระดบัมาก ( =4.40, 
S.D.=0.52) ครูส่งเสริมการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่ในระดับ
มาก ( =4.39, S.D.=0.52) ครูมีเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาในชั้นเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.37, S.D.=0.55) ตามลำาดับ ส่วน
ลำาดบัสดุทา้ยครมูทีกัษะในการจดัการหอ้งเรยีนเพือ่
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก ( =4.34, S.D.=0.57) 

4. คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.24, S.D.=0.38) หาก
พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ ครสูามารถตดิตอ่สือ่สาร
กับผู้เรยีนผ่านทางส่ือออนไลน์โดยใชร้ะบบอินเตอรเ์น็ต 
อยูใ่นระดบัมาก ( =3.55, S.D.=0.61) รองลงมาคอื 
ครสูรา้งสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนการ
สอนไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.19, S.D.=0.42) 
ครใูชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัระบบ และเผย
แพรค่วามรูร้ะดบัปานกลาง ( =3.19, S.D.=0.42)  
ครูนำาเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
ระบบเครอืข่ายทัง้ภายและภายนอกสถานศึกษา เชน่ 
การสร้างกลุม่สนทนาออนไลนต์า่งๆ การรวบรวม
ข้อมูล และจัดส่ง ข้อมูลออนไลน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.19, S.D.=0.42) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ตจาก 
E-book จาก E-Library อยู่ในระดับปานกลาง  
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( =3.19, S.D.=0.42) ครสูง่เสรมิผูเ้รยีนใหรู้จ้กัสบืคน้
วทิยาการใหม่ๆ  จากแหล่ง เรียนรู้ท่ีหลากหลาย อยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.19, S.D.=0.42) ครูเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง 

( =3.19, S.D.=0.42) ตามลำาดับ ส่วนลำาดับ
สุดท้ายครูนำาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( =3.19, S.D.=0.42)

ต�ร�งท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1โดยภาพรวม

แนวท�งก�รส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของครู
n=309

แปลผล
S.D.

1. ด้านความรอบรู้ในศาสตร์สาขาที่จัดการเรียนการสอน 4.55 0.38 มากที่สุด

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 4.57 0.38 มากที่สุด

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3.24 0.38 ปานกลาง

4. ด้านการใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอน 4.41 0.30 มาก

รวม 4.19 0.20 ม�ก

จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหค์ณุลกัษณะ
ทีดี่ของครูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมคุณลักษณะ
ที่ดีของครูอยู่ในระดับมาก ( =4.19, S.D.=0.20) 
และหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลำาดับแรก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม 
มาตรฐานวชิาชพีครอูยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.55, 
S.D.=0.38) รองลงมาคือ ด้านความรอบรูใ้นศาสตร์
สาขาท่ีจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( =4.57, S.D.=0.38) ด้านการใช้จิตวิทยาในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( =4.41, 
S.D.=0.30) ตามลำาดับ ส่วนลำาดับสุดท้าย ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.24, S.D.=0.38)

จากการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ดีของครู 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อ (content analysis) ได้

แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ี
เขต 1 ประกอบด้วยแนวทาง 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรอบรู้ในศาสตร์สาขาที่จัดการเรียนการสอน 
2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ และ 4) ด้านการใช้จิตวิทยาใน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1. ด้านความรอบรู้ในศาสตร์สาขาที่
จดัการเรยีนการสอน ครสูามารถจดัการเรยีนรูโ้ดย 
ใช้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
บรูณาการเนือ้หาวชิาในการจดัการเรยีนการสอนและ
สามารถเชือ่มโยงกบัรายวิชาอ่ืนไดต้รงตามหลกัสตูร
สถานศกึษา ครมูคีวามแมน่ยำาในการถา่ยทอดความรู ้
ในเนื้อหาวิชาได้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
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และนำามาจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถในการวดัประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง จัดทำาโครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของสถานศกึษา 
พฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ครู
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
ครผููส้อนในแตล่ะสาระวชิาควรศกึษาในระดบัทีส่งู
ขั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สามารถแนะนำาและส่ง
เสริมครูผู้ช่วยในฐานะพี่เลี้ยงตามศาสตร์สาขาที่
จัดการเรียนการสอน

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยา
บรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้โดยครู 
ไมแ่สวงหาประโยชนอ์นัเปน็อามสิ สนิจา้งจากลกูศษิย ์
รวมถึงบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ครูมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ครูมีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีความยุติธรรมในการทำางาน เห็นความสำาคัญ
ของวิชาชีพครูและรักษาชื่อเสียงของวิชาชีพครู 
อยู่เสมอ ครูยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ  
ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความกล้าหาญและ
ความสามัคคีกันให้นักเรียน ปกป้องเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นครูอย่างเคร่งครัด ครูเป็น
แบบอย่างในการประพฤติตนตามกฎระเบียบ 
ของสถานศึกษา ครมีูความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและ
ต่อผู้ร่วมงานในสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วมพัฒนา
กิจกรรมสง่เสรมิภมูปิญัญาไทย ครปูฏบัิตหินา้ทีเ่ตม็
เวลาและกำาลงัความรู ้ความสามารถ และต้องเสีย
สละเพือ่ประโยชนส์ว่นรวมมจีติอาสา และครนูำาหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิต

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรยีนรู ้โดยครสูามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้รยีนผา่น

ทางสื่อออนไลน์โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ครูสร้าง
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้  
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัระบบ และเผยแพร ่
ความรู้ นำาเสนอส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สร้างระบบเครือข่ายทั้งภาย และภายนอกสถาน
ศึกษา เช่น การสร้างกลุ่มสนทนา ออนไลน์ต่างๆ 
การรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลออนไลน์  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ๆ จาก
อินเทอร์เน็ตจาก e-book จาก e-library ส่งเสริม 
ผู้เรียนให้รู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ๆ จากแหล่ง  
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ครเูข้ารว่มกจิกรรมพฒันาทกัษะ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่ง ครู
นำาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประเมิน
ผลการจัดการเรียนรู้ และครูเป็นต้นแบบและส่ง
เสรมิการเปน็พลเมอืง digital ทีด่กีารใชเ้ทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมายลขิสทิธิต์า่งๆ 

4. ดา้นการใชจ้ติวทิยาในการจดัการเรยีน
การสอน โดยครูร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อป้องกัน
และการแกป้ญัหานกัเรยีนเปน็รายบคุคล ครมูทีกัษะ
มนษุยสมัพนัธแ์ละสรา้งมติรภาพทีด่ใีนสถานศกึษา 
มีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ตัวผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการเสริมแรงเพื่อ
สง่เสรมิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน สง่เสรมิ
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางศาสนาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันได้ ครูมีเทคนิคการแก้ไขปัญหาในชั้น
เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มทีกัษะในการจดัการ
ห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ใชเ้ทคนคิวธิกีารสอนทีห่ลากหลายนา่สนใจเหมาะสม 
กับผู้เรียนจะทำาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย ครูสร้าง
สมัพนัธภาพทีด่กีบัชมุชนเพราะตอ้งอาศยับคุลากร
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั
ด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน
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อภิปรายผล

คุณลักษณะที่ดีของครูในสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยภาพรวม
คุณลักษณะที่ดีของครูอยู่ในระดับมาก และหาก
พจิารณาเปน็รายดา้นพบว่า ลำาดับแรก ด้านคณุธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณตาม มาตรฐานวิชาชพีครู
อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นความรอบรู้
ในศาสตรส์าขาท่ีจดัการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบั
มากที่สุด ด้านการใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก ส่วนลำาดับสุดท้าย ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดงัน้ันครเูปน็บคุลากรทีส่ำาคญัทีจ่ะสง่ผล 
ตอ่คณุภาพของการเรียนและการสอนรวมท้ังคุณภาพ
ของผู้เรียนดังนั้นครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นครูดีมีคุณภาพโดยเฉพาะครูที่ดีในยุคใหม่หรือ
ครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 (การศึกษาและความเป็น
ครูไทย, 2560: 149) ต้องมีลักษณะที่สำาคัญ คือ 
ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรอบรูใ้นศาสตรส์าขาตา่งๆ รวม
ถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ มี
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูซ้ึง่มคีวามสามารถ
ใช้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำา
ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมีทักษะกระบวนการคิด 
มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาและสร้างองค์
ความรู้ใหม่เพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและ 
แก้ปัญหาต่างๆ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรต่างๆ และนำาไปใช้ในการพัฒนาสถาน
ศึกษา รวมถึงผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้และจำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่าง
ตอ่เนือ่งมคีวามสามารถในการวดัประเมนิผลผูเ้รยีน
ได้อย่างถูกต้อง สอนผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรมมีทักษะด้านต่างๆ คือ ทักษะการคิด 

ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ทักษะความร่วมมือ
การทำางานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้และ ทักษะ
อาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวชิาชพีคร ูสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัมน  
พนัธุช์าตร ี(2559) การสรา้งเสรมิคณุลกัษณะความ
เป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏผลการวิจัย พบว่า 1. คุณลักษณะความ
เป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏั ม ี5 องค์ประกอบคือ 1) ดา้นความรู้ความ
สามารถในวิชาชีพครู 2) ด้านความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
ครู 4) ด้านบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู และ 
5) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 2. แนวทางการ
สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีแนวทาง
การสร้างเสริม อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้
มคีวามรูใ้นศาสตรห์รอืวชิาชพีเฉพาะและวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้งเทยีบไดใ้นระดบัสากล มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ใหมี้ประสทิธภิาพ ใชเ้ทคโนโลยมีาใชส้ำาหรบัจดัการ
เรียนรู้ มีความสามารถทางด้านภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษซึง่เปน็ภาษาสากลเพือ่นำาไปใชใ้นการ
เสาะแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชุติมา กองแก้ว (2553) คุณลักษณะ
ของครูที่ดี ตามการรับรู้ของนักเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบว่า ครูควรมี
ลกัษณะดา้นความรูแ้ละประสบการณว์ชิาชพี ดา้น
การปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามลำาดับดังนี้คือ 1) มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน ครูควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตามกฎ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ครูควรมีการให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
ท้ังกิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของชุมชน  
3) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครู
ควรมีความรักความเมตตา และปรารถนาดีต่อ 
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ผูเ้รยีน ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่คณุลกัษณะทีด่ขีองครใูน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุร ีเขต 1 ทัง้ 4 ดา้นดงักลา่วขา้งตน้มคีวาม
สำาคญัเปน็อยา่งมากตอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะทีด่ี
ของครูในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื ควรนำาแนวทางไปพจิารณาในการนำาไปสูก่าร
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการใช้
จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูร่วม
มือกับผู้ปกครองเพื่อป้องกันและการแก้ปัญหา
นักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คอื ครูมทีกัษะมนษุยสมัพนัธแ์ละสรา้งมติรภาพทีด่ ี
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ครูมีความเข้าใจ
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในตัวผู้เรียน อยู่
ในระดับมาก ครูส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับ
มาก ครูมีการเสริมแรงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ครูส่งเสริม 
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางศาสนา และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันอยู่ในระดับมาก ครูมีเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาในชั้นเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดบัมาก ตามลำาดบั สว่นลำาดบัสดุทา้ยครมูทีกัษะ
ในการจัดการห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

2. คุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
 เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครู

สามารถตดิตอ่สือ่สารกบัผูเ้รยีนผา่นทางสือ่ออนไลน์
โดยใช้ระบบอินเตอร์เนต็ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คอื ครสูรา้งสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีน
การสอนได้อยู่ในระดับปานกลาง ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัระบบ และเผยแพรค่วามรูร้ะดบั
ปานกลาง ครูนำาเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสรา้งระบบเครอืขา่ยทัง้ภายและภายนอกสถาน
ศึกษา เช่น การสร้างกลุ่มสนทนาออนไลน์ต่างๆ 
การรวบรวมข้อมูล และจัดส่ง ข้อมูลออนไลน์ อยู่
ในระดบัปานกลาง ครสูง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสบืคน้
วิทยาการใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ตจาก e-book 
จาก e-library อยู่ในระดับปานกลาง ครูส่งเสริม
ผู้เรียนให้รู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ๆ จากแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับปานกลาง ครูเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลำาดบั สว่นลำาดบัสดุท้ายครูนำาระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียน
รู้ อยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ต่อสถานศึกษาในทุกๆ ด้านให้มากที่สุดโดยการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนา
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นตามความ
ต้องการเพื่อการพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาต่อไป

จากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ดีของ
ครสูงักัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สพุรรณบรุ ีเขต 1 จำาแนกตามรายดา้น พบวา่ ดา้น
การใชจ้ติวิทยาในการจดัการเรยีนการสอนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลตอ่สถานศกึษา คร ูบคุลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนในทุกๆ ด้านเพิ่มมาก
ขึ้นโดยเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี
ของครูให้อยู่ระดับมากที่สุดทุกด้านต่อไป
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แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของ
ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จากการวิเคราะห์
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของครู  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อ (Content analysis)  
ได้แนวทางการสง่เสริมคณุลกัษณะทีดี่ของครูสงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ี
เขต 1 ประกอบด้วยแนวทาง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ดา้นความรอบรูใ้นศาสตรส์าขาทีจ่ดัการ
เรยีนการสอน ครสูามารถจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนคิ
และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการ
เนือ้หาวชิาในการจดัการเรยีนการสอนและสามารถ
เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นได้ตรงตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา ครูมีความแม่นยำาในการถ่ายทอดความรู้
ในเนื้อหาวิชาได้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความ
รู้และนำามาจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถในการวดัประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง จัดทำาโครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของสถานศกึษา 
พฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ครู
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
ครผููส้อนในแตล่ะสาระวชิาควรศกึษาในระดบัทีส่งู
ขั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สามารถแนะนำาและส่ง
เสริมครูผู้ช่วยในฐานะพี่เลี้ยงตามศาสตร์สาขาที่
จัดการเรียนการสอน

2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยา
บรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้โดยครู 
ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิส สินจ้างจากลูก
ศิษย์รวมถึงบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา ครูมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ครูมีความซื่อสัตย์สุจริตและ 

มีความยุติธรรมในการทำางาน เห็นความสำาคัญ
ของวิชาชีพครูและรักษาชื่อเสียงของวิชาชีพครู 
อยู่เสมอ ครูยึดม่ันในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 
ครจูดักจิกรรมเสรมิสรา้งความกลา้หาญและความ
สามัคคีกันให้นักเรียน ปกป้องเกียรติและศักด์ิศรี
ของความเป็นครูอย่างเคร่งครัด ครูเป็นแบบอย่าง
ในการประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ ของสถาน
ศกึษา ครูมคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและตอ่ ผู้ร่วม
งานในสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ครูปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา
และกำาลังความรู้ ความสามารถ และต้องเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา และครูนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิต

3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน 
ผ่านทางสื่อออนไลน์โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
ครูสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน 
การสอนได ้ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัระบบ 
และเผยแพร่ความรู้ นำาเสนอส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสร้างระบบเครือข่ายท้ังภาย และภายนอก
สถานศึกษา เช่น การสร้างกลุ่มสนทนา ออนไลน์
ตา่งๆ การรวบรวมขอ้มลู และจดัสง่ขอ้มลูออนไลน ์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ๆ จาก
อินเทอร์เน็ตจาก e-book จาก e-library ส่งเสริมผู้
เรยีนใหรู้จ้กัสบืคน้วทิยาการใหม่ๆ  จากแหลง่ เรยีน
รู้ที่หลากหลาย ครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่ง ครู
นำาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประเมิน
ผลการจัดการเรียนรู้ และครูเป็นต้นแบบและส่ง
เสรมิการเปน็พลเมอืง digital ทีด่กีารใชเ้ทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมายลขิสทิธิต์า่งๆ 

4) ด้านการใช้จิตวิทยาในการจัดการ
เรียนการสอน โดยครูร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อ
ป้องกันและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ครูมีทักษะมนุษยสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพที่ ดี
ในสถานศึกษา มีความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในตัวผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีการเสริมแรงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน
รู้ของนักเรียน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัได้ ครูมเีทคนคิ 
การแกไ้ขปญัหาในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
มทีกัษะในการจดัการหอ้งเรยีนเพ่ือสรา้งบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลาก
หลายน่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียนจะทำาให้ผู้เรียน

ไม่เบื่อหน่าย ครูสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
เพราะต้องอาศัยบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรยีนเพือ่สรา้งภูมิคุม้กนัดา้นต่างๆ ใหก้บัผูเ้รยีน

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยว
กับคณุลักษณะทีดี่ของครสัูงกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อส่ง
เสริมครูในด้านต่างๆ ต่อไป

2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคุณลักษณะที่ดีของครูที่ดีต่อไป
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