
 

ความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ทีม่ต่ีอคุณลกัษณะของ            
ครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

นายไพโรจน์  นอ้ยเอ่ียม 

       การบริหารการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ และการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูป้กครอง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
จ านวน 290 คน กลุ่มตวัอยา่ง  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย จ  านวน 165 คน โดยใช้
ตารางเครซ่ีและมอร์แกน  เป็นชาย   82  คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 และหญิง 83  คนคิดเป็นร้อย
ละ 50.30   ส่วนวฒิุการศึกษา ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.90 ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี มีจ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 
ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีจ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หาค่า
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ(Reliability) แต่ละดา้นไดด้งัน้ี ดา้นความสามารถในการคน้ควา้วจิยั 
 ดา้นความสามารถในการประเมินคุณภาพนกัเรียน ดา้นมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์แก่ผูเ้รียน ดา้นจรรยาบรรณและบุคลิกภาพความเป็นครู ผูว้จิยัไดส่้ง
แบบสอบถามจ านวน  165 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 165 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามมาลงรหสั  แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS 22.0 / FW โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ทดสอบความแตกต่างโดยการใชก้ารทดสอบที ( t – test )   กบัตวัแปรเพศ และ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One - Way  Analysis  of  Variance ) กบัวฒิุการศึกษา
ผลการวจิยัพบวา่ 



     1. ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียน
ประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นความสามารถในการคน้ควา้วจิยั
และดา้นมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผูเ้รียน ( X =3.89)  
รองลงมาไดแ้ก่ดา้นจรรยาบรรณและบุคลิกภาพความเป็นครู( X =3.87)    ส่วนดา้นท่ีมีค่านอ้ย
ท่ีสุด คือดา้นความสามารถในการประเมินคุณภาพนกัเรียน( X =3.83)   
 
     2.  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05              
      3.ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกั กรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นมีเพียงดา้นความสามารถในการ
ประเมินคุณภาพนกัเรียนดา้นเดียวท่ี แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และวฒิุ
การศึกษา 
 

สมมุติฐานในการวจิัย 
 

 ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศและการศึกษาต่างกนั จะมีระดบัความคิดเห็น ต่อคุณลกัษณะของครู
คุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์แตกต่างกนั 
 



ขอบเขตในการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตในการวจิยัไวด้งัน้ี 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นผูป้กครองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2557  
ประกอบดว้ยผูป้กครองจ านวน  290   คน 

2.  กลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2557  ประกอบดว้ย
ผูป้กครองจ านวน  165  คน  โดยวธีิการสุ่มโดยใชต้ารางเคช่ีและมอร์แกน (Kryeie and Morgan)   

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรตน้ คือ เพศ และวฒิุการศึกษา 
2. ตวัแปรตาม คือ คุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังาน

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

 ผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 165  คน  พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิงโดยมีการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมาได ้แก่  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

2.  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียน
ประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบั  มาก 
3.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ต่างกนั โดยภาพรวม
และรายดา้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



4.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวม แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นมี
เพียงดา้นความสามารถในการประเมินคุณภาพนกัเรียนดา้นเดียวท่ี แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า F = 3.98,P=.02 ในดา้นอ่ืนๆคือดา้นความสามารถในการคน้ควา้วจิยั
,ดา้นมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผูเ้รียนและดา้นจรรยาบรรณ
และบุคลิกภาพความเป็นครู แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ืองความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประเดน็ท่ีน่าสนใจควร
น ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. การแสดงความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 
เม่ือพิจารณารายดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือดา้นความสามารถในการคน้ควา้วจิยัและดา้นมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผูเ้รียน   รองลงมาไดแ้ก่ดา้นจรรยาบรรณและบุคลิกภาพความเป็นครู  ส่วนดา้น
ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือดา้นความสามารถในการประเมินคุณภาพนกัเรียนเน่ืองมาจาก การท่ีครูมี
จิตส านึกในการอุทิศตนเพื่อลูกศิษยอ์ยา่งแทจ้ริง มีความมุ่งมัน่การพฒันา รู้จกัส ารวจและ
ปรับปรุงตนเอง ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวติสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รวิชาชีพครู มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียน
อยา่งเตม็ความสามารถ สามารถใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนมี
วจิารณญาณ สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีความรักและศรัทธาต่อวชิาชีพครู มี
คุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการอยูเ่สมอ เช่น การประชุม การ
อบรม การพฒันาและประชุมปฏิบติัการ สรุปไดว้า่การมีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพความเป็น
ครู เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะของครูคุณภาพตามทศันะของผูป้กครอง โรงเรียน
ประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และการศึกษาของ จ านงค ์  กนัธิยะ (2549) ในเร่ือง ความ



ต้องการการพัฒนาครูในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาล าพูน เขต 1 พบวา่ มี
ความตอ้งการพฒันาทกัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะดา้นการจดัการเรียนการสอน 
และทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และพีรภรณ์   สุขไมตรี (2545) ในเร่ือง การเปรียบเทียบ
แฟคเตอร์ สกอร์ และซัมเมท สเกล ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของครูท่ี
ประสบความส าเร็จในอาชีพ พบวา่ องคป์ระกอบของคุณลกัษณะของครูท่ีประสบความส าเร็จ
ในอาชีพ ประกอบดว้ย การมีความรับผดิชอบ การมีวนิยัของตนเอง การมีใจกวา้ง การมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง การมีเหตุผล การมีความสามารถในการสอน การมีความรอบรู้ การเอาใจใส่
นกัเรียน การมีความเสียสละ การมีความประพฤติท่ีเหมาะสม และการมีมรรยาท 
 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครู
คุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครจ าแนก ตามเพศ พบวา่
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชา
นิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อาจสืบเน่ืองมาจากผูป้กครอง
นกัเรียนไม่วา่เพศหญิงหรือเพศชายมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการแสวงหาความรู้เท่าเทียมกนั 
จึงส่งผลใหผู้ป้กครองท่ีมีเพศต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครู
คุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไดเ้ท่าเทียมกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตินารถ  เฟ่ืองฟุ้ง (2549) ในเร่ืองความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาครู กรณีศึกษาโรงเรียนจิตรลดา สังกดักรุงเทพมหานคร มีความตอ้งการพฒันา 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน ดา้นการ
วดัและการประเมินผล ดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลย ีดา้นการครองตนของครู 
 3.  ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครู
คุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครจ าแนกตามการศึกษา 
พบวา่  โดยภาพรวมมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนั โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นสูงกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วน
รายดา้นมีความคิดเห็น แตกต่างกนัดา้นเดียวคือดา้นความสามารถในการประเมินคุณภาพ  อาจ
เน่ืองมาจาก การท่ีครูมีอุดมการณ์ เป้าหมายท่ีชดัเจนท่ีจะเป็นครูท่ีดี มีความรู้ ความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวชิาชีพครู และระบบประกนัคุณภาพการศึกษาสรุปได้
วา่ ความรู้ ความสามารถในวชิาชีพครู เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะของครูคุณภาพ
ตามทศันะของผูป้กครอง โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครซ่ึง



สอดคลอ้งกบัพระราชบัญญติัสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2546 และ
การศึกษาของสมใจ  วเิศษทกัษณั (2548) ในเร่ือง การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบวา่ การพฒันาตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครูของขา้ราชการครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ การปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน ดา้นร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์และดา้นการ
แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา และประชุม   พนัธ์เรือง (2548) ในเร่ืองการผดุง
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ เขต 2 พบวา่ สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาครูโดยเขา้ร่วม
ประชุมสัมมนาและไปศึกษาดูงาน เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายของการจดัการศึกษา 
มีแผนพฒันาอตัราก าลงั มอบหมายงานใหค้รูพฒันาความรู้ ความสามารถ มีการสร้างขวญั
ก าลงัใจ สนบัสนุนใหจ้ดัท าแผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวจิยัในชั้นเรียน นิเทศ 
ก ากบั ติดตามและประเมินผล เพื่อน าผลมาปรับปรุงการมอบหมายงานใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
      1.1 โรงเรียนควรใหข้อ้มูลสารสนเทศแก่ครู ในเร่ืององคป์ระกอบของครูคุณภาพ ทั้งน้ี
เพื่อใหค้รูเกิดความตระหนกัในการพฒันาตนเอง 
      1.2 การจดัประชุม อบรม สัมมนาครู เพื่อท่ีจะใหค้รูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการ
ประกอบวชิาชีพครูใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ต่อไป 
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