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 การวจิยัครงันีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทยีบคุณลกัษณะทีเป็นจริงและ      

ทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กลุ่มตวัอย่างทใีช้ใน

การวจิยัเป็นผู้บรหิารสถานศึกษา จํานวน 59 คน ครูพลศกึษา จํานวน 201 คน และนักเรียน

ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 420 คน ซงึได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย  เครอืงมอืทใีช้ใน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มจีํานวนทงัหมด  50 

ขอ้คาํถาม ซงึถามเกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา 5 ด้าน  ด้านละ 

10 ข้อ คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการสอนและการจัดกิจกรรม 3) ด้านบุคลิกภาพและ          

มนุษยสมัพนัธ์ 4)ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 5) ด้านกีฬาและความสามารถทางการกีฬา 

แบบสอบถามมค่ีาความเชอืมนัเท่ากบั 0.97 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลยี 

ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และทดสอบความแตกต่างเป็นราย

คู่โดยวธิแีอลเอสด ีผลการวจิยัพบวา่ 

 1. คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร

สถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดบัมากและ

มากทีสุด มีค่าเฉลยีเท่ากบั 4.18 และ 4.62 และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 และ 0.64 

ตามลาํดบั 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์

ของครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบวา่ คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและ

ทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ทงัในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดบั .05   
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The purposes of this research were to study, and to compare the actual and 

desirable characteristics of physical education teachers as perceived by secondary school 

administrators, physical education teachers, and upper secondary school students in the 

Secondary Educational Service Area Office 1. The samples were 59 secondary school 

administrators, 201 physical education teachers, and 420 upper secondary school students, 

using simple random sampling to take part in the study. The research instrument for data 

collection was questionnaire with 5 level of rating scale which consisted 5 aspects of the 

actual and desirable characteristics of physical education teachers. 1) Academic, 2) 

Teaching and learning activity, 3) Personality and human relations, 4) Morality and ethic, 

and 5) Sports and sport ability with high reliability (α = 0.97). The data from the test were 

analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, one way analysis of 

variance and least square difference. The results were as follow:   

   1. The actual and desirable characteristics of physical education teachers as 

Perceived by secondary school administrators, physical education teachers and upper 

secondary school students in the secondary educational service area office 1 were 

generally at the high and highest level. ( = 4.18 and 4.62, S.D. = 0.81 and 0.64 

respectively)  

2. The actual and desirable characteristics of physical education teachers showed 

the statistically significant difference among the secondary school administrators, physical 

education teachers and upper secondary school students at the .05 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปรญิญานิพนธ์ฉบบันีสําเรจ็ลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ ช่วยเหลอืและให้คําปรกึษาอย่าง    

ดยีงิจาก อาจารย ์ดร.พมิพา ม่วงศิรธิรรม ทีให้ความกรุณาเป็นประธานควบคุมปรญิญานิพนธ ์

อาจารย ์ดร.อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกลู และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ์ อนิทรถ์มยา อาจารยพ์เิศษ

ประจาํภาควชิาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทกีรุณาใหค้าํแนะนํา 

ช่วยเหลอื แกไ้ข และปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยัดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดเียยีม 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ศรีช ัยสวัสดิ  อาจารย์  ดร .               

สาธนิ ประจนับาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทร์ถมยา อาจารย์วศิรุต สนธชิยั และ        

อาจารย์อนันต์ ปญัญาคําเลิศ ซึงให้ความกรุณาเป็นผู้เชียวชาญตรวจ แก้ไขแบบสอบถามและ

เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั รวมถงึอาจารยท์ุกท่านของคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทกีรุณาใหค้าํแนะนําและขอ้คดิเหน็ต่างๆ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ซงึเป็นประโยชน์อย่างมากใน

การวจิยัครงันี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซงึในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน ี

 ขอกราบขอบพระคุณ นายสายณัห ์รุ่งป่ าสกั ผู้อํานวยการโรงเรยีนในสงักดัสํานักงานเขต

พนืทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ทใีห้ความอนุเคราะห์ในเรืองการเกบ็ขอ้มูลโรงเรยีนในสงักดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทงั 67 โรงเรียนและขอกราบขอบพระคุณ 

ผู้อํานวยการโรงเรียน ครูพลศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1  ทใีหค้วามอนุเคราะหใ์นเรอืงตอบแบบสอบถามในการทาํวจิยัเป็นอยา่งด ี 

 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณสมาชกิในครอบครวั ทใีหก้ารสนบัสนุนช่วย ส่งเสรมิ และให้

กําลังใจ รวมถึงเพือนร่วมรุ่นทุกคน รุ่นน้องในคณะพลศึกษา และคุณครูทุกท่านในโรงเรียน    

เตรยีมอุดมศกึษาทใีหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา จนปรญิญานิพนธ์ฉบบันีสําเรจ็

ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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บทที 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั   

 การพฒันามนุษยท์ดีนีันจะต้องพฒันาชวีติของคนทุกๆ คนให้มสีุขภาพดทีงัทางร่างกาย

และจติใจ จงึจะถือว่าเป็นมนุษยท์มีคุีณภาพ ดงัท ีมงคล แว่นไธสง และคณะ (2546: 5) กล่าวว่า   

การพฒันามนุษยท์มีคุีณภาพนนั จะตอ้งเป็นผูท้มีสีุขภาพดทีงัดา้นร่างกายและจติใจ ถ้าสุขภาพไม่ดี

ร่างกายอ่อนแอก็จะส่งผลให้จิตใจห่อเหียวไปด้วย ส่วนหนึงของการมีสุขภาพทีดีนันจะต้อง        

ออกกําลังกายอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ มีการวางแผนและปูพืนฐานให้เป็นคนรักและ            

เหน็ความสาํคญัของการออกกาํลงักายและการกฬีา และการทจีะทาํให้ชวีติของมนุษยเ์รามคุีณภาพ

ทีดีนันก็จะต้องใช้การศึกษามาช่วยสร้างสรรค์ความเป็นมนุษย์ให้มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็น       

สงิสําคญั และเป็นหวัใจในการพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นเครอืงมอืทีสําคญัในการพฒันาประเทศ

เพือให้เกิดความเจริญก้าวหน้า จําเป็นต้องอาศัยทรพัยากรมนุษย์เป็นหลกั ภายใต้จุดหลกั คือ      

ให้เป็นผู้ทีรู้จ ักเสียสละ มีระเบียบวินัย มีนําใจเป็นนักกีฬา มีความรู้และทักษะพืนฐานใน            

การดาํรงชวีติ เป็นสมาชกิทดีขีองชุมชนและของประเทศชาต ิ

 ดงันนัการใหก้ารศกึษาทดีนีนัจงึตอ้งมเีครอืงมอืทดีทีขีดัเกลาผูเ้รยีนทุกคนใหป้ฏบิตัติวัเป็น

คนดี รู้จกัเสียสละ รู้จกัมีวนิัย มีนําใจต่อทุกคน พร้อมทงัเปียมด้วยความรู้และทกัษะพืนฐานใน     

การดํารงชวีติ จงึจะทําให้ผลลพัธ์ทเีป็นนักเรยีนนันมปีระสทิธภิาพสูงสุด และเครอืงมอืนันกค็อืคร ู 

ครูจึงมีบทบาทสําคญัอย่างมากต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์นันซึงหมายถึงนักเรียนนันเอง 

สอดคลอ้งกบั ธรีศกัด ิอคัรบวร (2544: 18 – 20) ทไีดก้ล่าวไวว้่าครูเป็นผู้มบีทบาทและความสําคญั

ในการพฒันาอยา่งยงิในฐานะเป็นผูใ้หก้ารศกึษาของชาต ิครคูอืผูท้มีคีวามรูค้วามสามารถหรอืรอบรู้

ในวชิาชพีนันๆ จนแกร่งกล้า สามารถยกระดบัขนึเป็นผู้ถ่ายทอดวทิยาการนันๆ ซงึเป็นบทบาท

หน้าทีของครู นอกจากเป็นผู้สงัสอนวทิยากรแล้ว ยงัเป็นผู้อบรมจริยธรรมให้กบัลูกศิษย ์สงัสอน

คุณธรรม หลกัการประพฤตปิฏบิตัใินวชิาชพี ตลอดจนแนวทางในการครองชวีติของศษิย ์สงัคมจงึ

ยกยอ่งครใูนฐานะพเิศษทมีบีทบาทและมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาและการสรา้งสรรคส์งัคม   

 ครทูุกกลุ่มวชิายอ่มตอ้งการทจีะใหผู้เ้รยีนของตนเป็นคนด ีและมคีวามเพยีบพรอ้มในทุกๆ 

ด้าน เช่นเดียวกบัครูพลศึกษาทีต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ได้มกีิจกรรมของการออกกําลงักาย และการกฬีาเป็นสอืกลางของ  

การเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมพลศกึษา ซงึสอดคล้องกบั ไพรชั ปานอุทยั (2530: 67)     

ได้กล่าวไว้ว่า ครูพลศึกษาเป็นผู้ทีมีความสําคญัต่อวชิาชีพพลศึกษาเป็นอย่างยงิ วชิาชีพนีจะ

เจริญก้าวหน้าเพียงใดย่อมขนึอยู่กบัครูพลศึกษาว่าประพฤติและปฏิบตัิตนเป็นอย่างไร ดงันัน

ลกัษณะของครูพลศึกษา ทพีงึประสงค์จงึมคีวามสําคญัมาก ครูพลศึกษาควรแสวงหาความรู้ทาง 

ด้านวชิาการอยู่เสมอ ควรสะสมตําราทางพลศกึษา ควรเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพี พยายามผลิต
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ตาํราและเอกสารทางดา้นพลศกึษา ควรเขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางด้านวชิาการต่างๆ สามารถจดั

ประชุม อบรม สมัมนาเกียวกับการพลศึกษา สามารถจดักิจกรรมทางพลศึกษาสําหรับชุมชน 

สามารถสรา้งค่านิยมทถีูกตอ้งในการแขง่ขนักฬีาใหแ้ก่นกัเรยีนและนกักฬีา ซงึการทคีรูพลศกึษาจะ

มลีกัษณะทดีดีงัทไีดก้ล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งมคุีณสมบตัแิละมคุีณลกัษณะทดีใีนการเป็นครูพลศกึษา 

ตามท ีวรศกัด ิเพยีรชอบ (2523: 40) ไดก้ล่าวไวว้่า ครูพลศกึษาทดีนีันควรมลีกัษณะทสีําคญั ดงันี         

1. เป็นผูม้คีวามรูท้ดีทีงัในดา้นวชิาการศกึษาทวัไป 2. เป็นผูม้คีวามศรทัธาในวชิาชพี พลศกึษาอยา่ง

แทจ้รงิ 3. เป็นผูท้มีคีวามรบัผดิชอบสงู 4. เป็นผูท้มีคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ 5. เป็นผูท้มีี

บุคลกิภาพดมีสีุขภาพสมบรูณ์ 6. เป็นผูม้คุีณธรรม มจีติใจโอบอ้อมอาร ีเออืเฟือเผอืแผ่ และมนํีาใจ

เป็นนกักฬีา 7. เป็นผูร้กัเดก็ มอีารมณ์สนุกสนานร่าเรงิ  

 ครพูลศกึษาจงึมบีทบาททสีาํคญัต่อการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษา และผู้ทจีะทราบถึง

คุณลกัษณะของครูพลศกึษาได้ดทีีสุดกค็ือ หน่วยงานและบุคลากรทีมสี่วนเกียวขอ้ง โดยเฉพาะ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ รวมไปถงึครพูลศกึษาทไีดท้าํงานร่วมกนั และนักเรยีนทไีด้รบั

การสอนมาโดยตลอด ทําให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจศกึษา คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ   

ครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา      

ตอนปลาย สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 เพอืนําผลของการวจิยัในครงันี 

จากผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนซงึลว้นแต่เป็นผูท้รีูถ้งึสงิทคีรพูลศกึษาได้ทําและ

ไดป้ฏบิตั ิเพอืนําขอ้มลูทไีดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุง พฒันาคุณภาพ บทบาทหน้าทแีละความเหมาะสม

ของครูพลศกึษา และเป็นแนวทางให้ครูพลศึกษาสอนพลศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุดต่อ

ผูเ้รยีนในโอกาสต่อไป 

 

ความมุง่หมายของการวิจยั 

 1. เพือศึกษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของ

ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงาน   

เขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 2. เพอืเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา จําแนกตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย       

สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 

ความสาํคญัของการวิจยั  

 งานวิจ ัยนีทําให้ได้สารสนเทศในการนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางสําหรับ             

ครูพลศึกษา ในการปรบัปรุงและพฒันาคุณลกัษณะของครูพลศกึษา เพอืพฒันาและเตรยีมความ

พรอ้มในดา้นการจดัการเรยีนการสอนทางพลศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชัน

มธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีทงัหมด 67 

โรงเรยีน โดยแยกเป็น ผูบ้รหิาร 67 คน ครพูลศกึษา 380 คน นกัเรยีน 59,432 คน  

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครงันี ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จํานวน 680 คน จําแนก

เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา จํานวน 59 คน ครูพลศกึษา จํานวน 201 คน และนักเรยีน จํานวน 420 

คนกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง  โดยการเ ปิดตารางสําเ ร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน             

(Krejcie and Morgan) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 303; อ้างองิจาก Krejcie and Morgan. n.d.)  

โดยวธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 

 ตวัแปรทีศึกษา 

  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ทศันะของกลุ่ม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

   1.2 ครพูลศกึษา 

   1.3 นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา 

 

 นิยามศพัท์เฉพาะ 

  1. คณุลกัษณะของครพูลศึกษา หมายถงึ ลกัษณะทางด้านต่างๆ ของครูพลศกึษา 

คอืด้านวชิาการ ด้านการสอนและการจดักิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์   

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีา  

  2. คุณลกัษณะทีเป็นจริง หมายถึง ลกัษณะท่าทาง อุปนิสยั ความรู้ความสามารถ

ด้านวิชาการ ด้านการสอนและการจัดกิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์      

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีา ซงึได้แสดงออกในรูปของการ

ปฏบิตังิาน โดยชอบปฏบิตั ิเคยปฏบิตัทิกีลุ่มตวัอยา่งพบเหน็ 

  3. คุณลักษณะทีพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะท่าทาง อุปนิส ัย ความรู้          

ความสามารถ ด้านวิชาการ ด้านการสอนและการจดักิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและ      

มนุษยสมัพนัธ ์ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีา ซงึไดแ้สดงออก

ในรปูของการปฏบิตังิาน ทกีลุ่มตวัอยา่งพงึประสงคใ์หเ้กดิขนึ  

   3.1 ด้านวิชาการ หมายถึง ครูพลศกึษามคีวามสามารถอย่างมากในเรอืงของ

เนือหาวชิาทางพลศกึษา จะต้องเป็นผู้ใฝ ่ เรียนรู้และหาสิงต่างๆ  ทเีป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ มาทาง    
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พลศึกษา รวมไปถึงความรู้และความเข้าใจในเรอืงของการนําความรู้ทีมอียู่และสร้างขนึไปใช้ใน    

การจดักจิกรรมทางพลศกึษาใหม้ปีระโยชน์อยา่งมากทสีุด เพอืประโยชน์โดยตรงต่อตวัของนกัเรยีน 

    3.2 ด้านการสอนและการจดักิจกรรม หมายถึง ครูพลศกึษาเป็นบุคคลทใีห้

ความรู้ต่อนักเรียน และเป็นสิงสําคญัทีจะทําให้นักเรียนคิดเป็นและทําเป็นในเรืองของรายวชิา      

พลศกึษา ฉะนนัการสอนพลศกึษาจะตอ้งเน้นสอนใหผู้เ้รยีนคดิเป็น ทําเป็น รู้จกัแก้ปญัหาต่างๆ  ใน

สงัคมและทจีะเกดิขนึได ้โดยจะตอ้งมเีทคนิคการสอนต่างๆ เช่น การสอนจากง่ายไปหายาก ง่ายไป

หาสงิทซีบัซอ้น สอนใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึเหตุและผลเป็นสาํคญั เป็นต้น การสอนในลกัษณะแบบนี

จะทําให้ผู้เรียนนันเกดิความเขา้ใจ และเกิดการเรยีนรู้ได้ง่ายเมือผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ กจ็ะเกิด

ประโยชน์ต่อไป 

    3.3 ด้านบคุลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์หมายถึง ครูพลศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพ

สมบูรณ์ทงัด้านร่างกายและจิตใจ จะต้องมีความแบบอย่างทีดี มีความสุภาพเรียบร้อย วางตัว

เหมาะสม เมือทางด้านร่างกายและจิตใจทมีีความสมบูรณ์ และมีการวางตวัทดีีแล้ว จะสามารถ

ช่วยเหลอืและเป็นแบบอย่างทดีต่ีอผู้เรยีนได้ เมือผู้เรยีนได้เหน็แบบอย่างทดีแีล้ว ผู้เรยีนกจ็ะเป็น

ผูเ้รยีนทเีปียมดว้ยคุณภาพและเปียมดว้ยการปฏบิตัติวัทดีดีว้ย 

   3.4 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ครูพลศกึษานันเป็นผู้ทเีปียมด้วย

คุณภาพทางดา้นวชิาการ การสอน และเป็นแบบอยา่งทดีต่ีอนกัเรยีนทุกคน และครูพลศกึษาจะต้อง

มคีวามยตุธิรรมต่อนกัเรยีนเท่าเทยีมกนัทุกคน มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื และยงัต้อง

เป็นผูท้อุีทศิเววลาในการทาํงานอยา่งเตม็ทต่ีอสงิต่างๆทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัหน่วยงานและผูเ้รยีน 

   3.5 ด้านกีฬาและความสามารถทางการกีฬา หมายถึง ครูพลศึกษาม ี     

ความรอบรู้ในเรืองของทกัษะกีฬาต่างๆหลากหลายประเภท รวมไปถึงความรู้ในเรืองของกฎ 

ระเบียบ กตกิาใหม่ๆ เพอืทจีะนําสิงต่างๆ ใหม่ๆ เหล่านีนําไปเผยแพร่และสอนนักเรยีน เพอืให้

นักเรียนได้เกดิองค์ความรู้ใหม่ เมอืนักเรยีนได้เรียนรู้ในสิงต่างๆ ใหม่ๆ แล้ว นักเรียนกจ็ะเกิด     

การเรยีนรูพ้รอ้มจดจาํและนําไปปฏบิตัเิพอืประโยชน์สบืไป 

  4. พลศึกษา หมายถงึ การศกึษาแขนงหนึงทใีชก้จิกรรมเคลอืนไหวทางร่างกายโดย

กิจกรรมเหล่านันได้รบัเลือกตามหลักและวิธีการสอนอย่างดี สามารถปรับปรุงเปลียนแปลง

พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพือให้เกิดการพฒันาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และ

สตปิญัญา เพอืเป็นพลเมอืงทดีขีองประเทศ 

  5. การเรียนการสอนพลศึกษา หมายถงึ การศกึษาทใีช้กจิกรรมการออกกําลงักาย

หรอืการเล่นกฬีาเป็นสอืการเรยีนและการให้ความรู้ เพอืส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้พฒันาอย่างสมบูรณ์   

ทงัทาง ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 

  6. ทัศนะ หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดหรือความคิดเห็น ซึงในงานวจิยันีเป็นความ

คดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายทมีต่ีอ

คุณลกัษณะดา้นต่างๆ ของครพูลศกึษา 
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 7. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถงึ ผูท้ทีําหน้าทบีรหิารงานด้านการศกึษา โรงเรยีน

มธัยมศึกษาคือ ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้รกัษาการณ์ตําแหน่งดงักล่าว ซึงส ังกดัสํานักงาน      

เขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 8. ครพูลศึกษา หมายถงึ ครทูทีาํหน้าทสีอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาพลศกึษา 

โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 9. นักเรียน หมายถึง ผู้ทีทําการศกึษาอยู่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา อยู่ในระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 

กรอบแนวความคิดของการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  

จากภาพประกอบ 1 ผลจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้งพบวา่ ตวัแปรทสีําคญั

ทสี่งผลต่อคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ด้านการสอน

และการจดักจิกรรม ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม และด้านกฬีา

และความสามารถทางการกฬีา ในแต่ละด้านได้มาจากการสงัเคราะห์จากผู้ททีําการศกึษาเกยีวกบั

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ไดม้าจากการศกึษาเอกสารงานวชิาการและ

งานวจิยัของ สาํอาง พ่วงบุตร, วาสนา คุณาอภสิทิธ,ิ กรมพลศกึษา, Daughtrey, วรศกัด ิเพยีรชอบ, 

พทิยาพล เสนาไชย, จรวย แก่นวงศค์าํ, และBucher & Read      

ตวัแปรตาม 

ทศันะของกลุ่ม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

- ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

- ครพูลศกึษา 

- นกัเรยีนระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์อง      

ครพูลศกึษา 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นวชิาการ 

2. ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 

3. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

5. ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา 

ตวัแปรตน้ 



 



บทที 2 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

 จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทงัในประเทศและต่างประเทศทเีกยีวขอ้งกบั 

คุณลกัษณะครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษามหีวัขอ้ ดงันี 

  1. คุณลกัษณะของครโูดยทวัไป 

  2. คุณลกัษณะของครทูดี ีคุณธรรมความเป็นคร ู

  3. คุณสมบตัขิองครพูลศกึษา 

  4. หน้าท ีและความรบัผดิชอบของครพูลศกึษา 

  5. จรรยาบรรณและคุณสมบตัขิองครพูลศกึษา 

  6. คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

   6.1 คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการ 

   6.2 คุณลกัษณะทางดา้นการสอน 

   6.3 คุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์

   6.4 คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

   6.5 คุณลกัษณะทางดา้นความสามารถทางการกฬีา 

  7. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

   7.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 

   7.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

คณุลกัษณะของครโูดยทวัไป 

 พนัส หนันาคนิทร์ (2526: 155-159) ได้กล่าวถึงครูทดีีในทศันะของนักศึกษาว่าต้อง

ประกอบไปดว้ยคุณสมบตัดิงัต่อไปนี 

 1. คุณลกัษณะส่วนตวั ครทูดีคีวรมคุีณสมบตัสิ่วนตวัดงัต่อไปนี 

  1.1 มคีวามประพฤตดิ ี

 1.2 มสีตปิญัญาสงู  

 1.3 สุขภาพทางกายด ี

 1.4 สุขภาพทางจติด ี

 1.5 รปูร่างหน้าตาและบุคลกิภาพทดี ี

 1.6 มคีวามตรงต่อเวลา 

 1.7 มเีจตคตทิดีต่ีอนกัเรยีน 

 1.8 มคีวามสามารถในการสอืสาร 

 2. คุณสมบตัทิางดา้นงานอาชพี ครทูดีคีวรมลีกัษณะดงัต่อไปนี 
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 2.1 มคีวามรูใ้นวชิาทสีอน 

 2.2 มคีวามรูใ้นวธิสีอน 

 2.3 มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์

 2.4 มคีวามสนใจต่องานอาชพี 

 2.5 มคีวามสามารถในการดาํเนินการสอน 

 2.6 มคีวามสามารถในการทาํงานร่วมกนักบัผูอ้นื 

 ศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์ (2532: 23) ไดก้ล่าวไวว้า่ ครใูนยคุ 2000 จะต้องมวีสิยัทศัน์ใหม่

จากครทูเีป็นผูส้อน ทคีรเูป็นศนูยก์ลางมาเป็นผูจ้ดัการ หรอืผูอ้าํนวยความสะดวก ใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดย

ใชน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง จนกระทงัพฒันาเป็นครมูอือาชพีทเีชยีวชาญ หรอืผูใ้หค้าํแนะนําปรกึษา 

เพอืทจีะใหค้รเูป็นเช่นนนัไดจ้ะตอ้ง 

 1. ครตูอ้งปรบัความคดิตอ้งลา้งสมองของตนเองโดยคาํนึงถงึ 

 1.1 เดก็ทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้

 1.2 นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 1.3 ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 

 1.4 การประเมนิผลการเรยีนจากสภาพ 

 1.5 เกบ็สะสมการพฒันาการของผูเ้รยีน 

 2. ครตูอ้งปรบัวธิกีารสอน ไดแ้ก่ 

 2.1 เรมิสอนจากการศกึษาศกัยภาพของเดก็ 

 2.2 แสวงหาวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทเีหมาะสม 

 2.3 จดัทาํเพอืนํานวตักรรมมาใชใ้นการพฒันาเดก็ 

 2.4 ดาํเนินการสอนใหไ้ดผ้ลในการพฒันาเดก็ 

 2.5 รายงานผลการพฒันา 

 3. ระบบบรหิารจะตอ้งส่งเสรมิการพฒันาวชิาชพีคร ู

 3.1 มุ่งใหค้รปูฏบิตัวิชิาชพี โดยวฒันธรรมวชิาชพีคร ู

 3.2 มุ่งให้ครูได้พฒันาคุณภาพการสอนตามมาตรฐานวชิาชีพครูและระดบั

คุณภาพคร ู

 3.3 ความก้าวหน้าของครูขึนอยู่ก ับผลการพัฒนาการเรียนการสอนการ

สนบัสนุนกาํกบั ตดิตาม เน้นวฒันธรรมวชิาชพี 

 จรวย แก่นวงศ์คํา (2526: 217-277) กล่าวว่า ครูพลศกึษาทดีีประกอบด้วยลกัษณะ

ต่างๆ ดงันี 

 1. มสีุขภาพดแีละทกัษะทเีป็นพนืฐานของกจิกรรมต่างๆ 

   2. มคีวามเชอือยา่งจรงิใจวา่พลศกึษาเป็นโปรแกรมใหญ่ทเีกยีวขอ้งไม่เพยีงแต่เป็น

การเล่นเกมและการเขา้ร่วมกฬีาต่างๆ 
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 3. มคีวามกระหายใคร่ทจีะศกึษาหาความรู้อยู่เสมอ เพอืพฒันาแนวคิดทางด้าน

อาชพี 

  4. ผูนํ้าพลศกึษาควรใฝห่าสงิทจีะส่งเสรมิตนเองใหม้ลีกัษณะแห่งความเป็นผูนํ้า  

   5. ลกัษณะท่าทางทีดแีละมีเสน่ห์ในการดงึดูดความสนใจของสงัคม ช่วยให้การ

ทาํงานต่างๆ สมัฤทธผิล 

   6. ครพูลศกึษาทจีะประสบผลสาํเรจ็ในชวีติตอ้งเป็นคนทมีสีตปิญัญาเฉลยีวฉลาด 

 7. ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของบุคคล คอืลกัษณะอนัหนึงทจีะช่วยให้

ครพูลศกึษาประสบผลสาํเรจ็ 

 พทิยาพล  เสนาไชย (2542: 43) กล่าววา่ ลกัษณะของครูทดีจีะต้องประกอบด้วยการมี

ความเลอืมใสในการปกครองของประเทศ ปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนา ตงัใจปฏบิตัหิน้าทกีาร

งาน ศรัทธาในอาชีพครู ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีอนัดีงาม ซือสัตย์สุจริต 

ประพฤติตนเป็นคนด ีรู้จกัสามคัคแีละมีมนุษยสมัพนัธ์ ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณคร ู

พ.ศ. 2539 กาํหนดใหค้รุมจีรรยาบรรณดงัต่อไปนี  

 1. ครูต้องรกัเมตตาศษิย์โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้มกีําลงัใจใน

การศกึษาเล่าเรยีนแก่ศษิยโ์ดยเสมอหน้า 

  2. ครตูอ้งอบรม สงัสอน ฝึกฝน สร้างเสรมิความรู้ ทกัษะ และนิสยัให้ถูกต้องดงีาม

ใหเ้กดิแก่ศษิยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธใิจ 

   3. ครตูอ้งประพฤตปิฏบิตัเิป็นแบบอยา่งทดีแีก่ศษิยท์งักาย วาจา และจติใจ 

   4. ครตูอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อความเจรญิทางกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์

และสงัคมของศษิย ์

   5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามสิสนิจ้างจากศษิย ์ในการปฏบิตัหิน้าที

ตามปกตแิละไม่ใชศ้ษิยก์ระทาํการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยไม่ชอบ 

 6. ครุย่อมพฒันาตนเองทงัในด้านวชิาชพี ด้านบุคลกิภาพ และวสิยัทศัน์ให้ทนัต่อ

การพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงอยูเ่สมอ 

   7. ครยูอ่มรกัและศรทัธาในวชิาชพีคร ูและเป็นสมาชกิทดีขีององคก์ารวชิาชพีคร ู

   8. ครพูงึช่วยเหลอืเกอืกลูครแูละชุมชนในทางสรา้งสรรค ์

  9. ครพูงึประพฤตปิฏบิตังิานเป็นผูนํ้าในการอนุรกัษ์และพฒันาทางภมูปิญัญาและ 

วฒันธรรมไทย 

 จากคุณลกัษณะของครโูดยทวัไป ทกีล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ครทูดีจีะตอ้งมคีวาม

รกัความเมตตาต่อศษิยอ์ยา่งเท่าเทยีม ครจูะตอ้งมคีวามประพฤตทิเีหมาะสมเป็นแบบอย่างทดีต่ีอ

ศษิย ์ครจูะตอ้งเป็นผูส้อนศษิยแ์ละใหค้วามรู้แก่ศษิยอ์ย่างเตม็ทแีละเตม็ความสามารถ ครูจะต้อง

เป็นผู้เรยีนรู้และใฝ่ รู้ อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรยีนรู้และเทคโนโลยมีกีารเปลยีนแปลงอยู่เสมอ

ฉะนนัครคูวรทจีะตอ้งเป็นผูรู้จ้กัเรยีนรู้และใฝ่ รู้ และครูจะต้องเป็นผู้อุทศิตนต่อศษิยแ์ละชุมชนนัน 
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เพราะการทเีป็นครจูะตอ้งรูจ้กัใหเ้วลากบักจิกรรมของนกัเรยีน และตอ้งช่วยเหลอืชุมชน และสงัคม

ใหด้ทีสีุด   

    

คณุลกัษณะของครทีูดี คณุธรรมความเป็นคร ู

 ความดนีนัเป็นสากล สามารถทจีะทอแสงแห่งความดนีันได้ในสถานภาพหรอืภาวะต่าง 

ๆดงันัน ครูดกีจ็ะมลีกัษณะทคีล้าย คลงึกบัคนดปีระเภทอนื ๆ เช่น ทหารด ีตํารวจด ีนักธุรกจิดี

นกัการเมอืงด ีจะต่างกนักเ็ฉพาะรายละเอยีดกจิกรรมตามแบบวชิาชพีนัน ๆ อนัเป็นทแีสดงออก

หรอืสนามแห่งปรากฏของความดเีท่านนั อยา่งไรกต็าม ในทางพุทธศาสนา ไดม้หีลกัธรรมทแีสดง

ให้เหน็ถึงลกัษณะของความ เป็นครูดไีวม้ากมาย จะยกมากล่าวเพียงบางประการพอสงัเขป

กล่าวคอืครูทดีตี้องมกีลัยาณมติรธรรม 7 ประการ ซึง พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต.        

2518: 170) ไดป้ระมวลไวด้งันี 

 1. ปิโย น่ารกั ในฐานะเป็นทสีบายใจและสนิทสนมชวนให้อยากเขา้ไปปรกึษาไต่

ถาม 

 2. คร ูน่าเคารพ ในฐานะประพฤตสิมควรแก่ฐานะให้เกดิความรู้สกึอบอุ่นใจ เป็นที

พงึไดแ้ละปลอดภยั 

 3. ภาวนีโย น่ายกยอ่ง ควรเอาอยา่งในฐานะทรงคุณคอืความรูแ้ละภมูปิญัญาแทจ้รงิ

ทงัเป็นผูฝึ้กอบรมและปรบัปรุงตนอยูเ่สมอ 

 4. วตัตา จะ รู้จกัพูด รู้จกัชแีจงให้เขา้ใจรู้ว่าเมอืไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้

คาํแนะนําวา่กล่าวตกัเตอืน เป็นทปีรกึษาทดี ี

 5. วจนกัขโม อดทนต่อถ้อยคาํ คอืพรอ้มทจีะรบัฟงัคาํปรกึษาซกัถามทุกอยา่ง อยู ่

เสมออดทนฟงัไดไ้ม่เบอื 

 6. คมัภรีญัจะ กถงั กตัตา กล่าวช ีแจงและแถลงเรอืงต่าง ๆ ทลีกึซงึได ้

 7. โน จฏัฐาเน นิโยชเย ไม่แนะนํา ในเรอืงเหลวไหล หรอืชกัจงูไปในทางเสอืมเสยี 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลปจัจุบนัได้พระราชทานพระบรมราโชวาท  แก่ครู

อาวุโสประจําปี 2522 เมอืวนัองัคารท ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2523 มขีอ้ความตอนหนึง ทแีสดงถึง

ลกัษณะครดูไีวด้งันี "ครทูแีทน้นัจะตอ้งทาํแต่ความดคีอืตอ้งหมนัขยนั และอุตสาหะพากเพยีร ต้อง

เออืเฟือเผอืแผ่และเสยีสละ ต้องหนักแน่นอดกลนัและอดทน ต้องรกัษาวนิัย สํารวมระวงั ความ

ประพฤตขิองตนใหอ้ยูใ่นระเบยีบแบบแผนอนัดงีาม ตอ้งปลกีตวัปลกีใจจากความสะดวกสบายและ

ความสนุกรนืเรงิทไีม่สมควรแก่เกยีรตภิูมขิองตน ต้องตงัใจมนัคงและแน่วแน่ ต้องซอืสตัย ์รกัษา

ความจรงิใจ ตอ้งเมตตาหวงัด ีตอ้งวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอํานาจอคต ิต้องอบรมปญัญา

ให้เพมิพูนสมบูรณ์ขนึ ทงัในด้านวทิยาการ และความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล" ผู้เขยีนทํางาน

เกยีวขอ้งกบันกัศกึษาทเีรยีน เกยีวกบัวชิาชพีคร ูมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ได้เคยสงัเกตเฝ้ าดู

ความรู้สกึนึกคดิของ นักศกึษาดงักล่าว จํานวนเป็นพนัคนขนึไป ทงัได้ให้เขาไปสํารวจความ
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คดิเหน็ของคนในทอ้งถนิทเีขาอยู่ในแง่มุมต่าง ๆ เกยีวกบัครู เพอืนํามาวเิคราะห์วจิารณ์เพมิเตมิ

ขยายทศันะเกยีวกบัครใูหก้วา้งขวางยงิขนึจากประสบการณ์ครงัแล้วครงัเล่า ความคดิทนีักศกึษา

และประชาชนในชุมชนทอ้งถนิต่าง ๆ มต่ีอครทูดีนีนัจะคงเสน้คงวา โดยมขีอ้สรุปทใีกลเ้คยีงกนั ซงึ

ถ้าจดักลุ่มลงในหลกัการใหญ่ ๆกจ็ะไดแ้ก่ 1) มคีวามรูด้ ี2) มคีวามประพฤตดิ ีและ 3) มคุีณธรรม 

ขอนําตวัอยา่งมาเสนอในทนีีดงัน ี

 1.ครตูอ้งมลีกัษณะบากบนั ต่อสู ้อดทน สรา้งคนใหเ้ป็นคนดใีหไ้ด ้

 2.ครตูอ้งมลีกัษณะครบถ้วนทุกดา้น ใหส้มกบัทคีนยกยอ่งนบัถอืวา่มใีจประเสรฐิ 

 3.ครตูอ้งงดเวน้อบายมุขทุกอยา่ง เช่น การดมืเหลา้ เล่นการพนนั 

 4.ครูต้องเป็นคนมีนําใจสะอาด มีความเสียสละมากไม่จําเป็นต้องมีปริญญา

การศกึษาสงูเสมอไป ขอเพยีงแต่มคีวามจรงิใจ มใีจรกัในความเป็นคร ู

 5.ครูควรให้เวลาแก่เดก็นักเรยีน ในการทจีะศกึษาปญัหาต่าง  ๆ และฟงัความ

คดิเหน็ของเดก็บา้ง 

 6.ครูควรทําตวัให้ดี มนีิสยัด ี เพอืลบล้างข่าวทไีม่ดเีกยีวกบัครูตามทปีรากฏใน

สอืมวลชนต่าง ๆ 

 7.ครไูม่ควรถอืตวั ควรเขา้กบัทุกคนแมจ้ะเป็นคนยากจนกต็าม 

 8.ครคูวรมลีกัษณะพรอ้มทจีะสรา้งคนใหเ้ป็นคนดมีคีวามรู ้ความคดิและเป็นคนด ี

 9.ครตูอ้งเป็นคนสามารถสรา้งสรรคส์งัคมและช่วยเหลอืประเทศชาตเิป็นอนัดบัแรก 

ดงันนัครตูอ้งขยนัอยา่งน้อยใหใ้กลเ้คยีงกบัคนททีาํงานธนาคาร 

 10.ในดา้นความรู ้ชาวบา้นมคีวามศรทัธาวา่ ครมูคีวามรูด้อียูแ่ลว้ แต่สงิทคีรู ควรจะ

มใีหม้ากคอืดา้นความประพฤตเิป็นแบบอยา่งทดี ี

  

 ลกัษณะของครทีูแท้จริง 3 ประการ คือ 

 1. พฒันาคนในดา้นสตปิญัญา จติใจ และร่างกาย 

 2. เน้นความเป็นพลเมอืงด ีพงึตนเองได ้รบัผดิชอบส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 

 3. พฒันาอาชพี พฒันาสงัคม และสงิแวดลอ้ม 

 จากคุณลกัษณะของครูทีด ีคุณธรรมความเป็นครู ทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า       

ครทูดีจีะตอ้งมคีวามรกัความเมตตาต่อศษิยอ์ยา่งเท่าเทยีม ครูจะต้องมคีวามประพฤตทิเีหมาะสม

เป็นแบบอย่างทีดีต่อศษิย์ ครูจะต้องเป็นผู้สอนศิษย์และให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มทีและเต็ม

ความสามารถ ครจูะตอ้งเป็นผูเ้รยีนรูแ้ละใฝรู่ ้อยูต่ลอดเวลา เพราะการเรยีนรู้และเทคโนโลยมีกีาร

เปลยีนแปลงอยูเ่สมอฉะนนัครคูวรทจีะตอ้งเป็นผูรู้จ้กัเรยีนรูแ้ละใฝรู่ ้และครจูะตอ้งเป็นผูอุ้ทศิตนต่อ

ศิษย์และชุมชนนัน เพราะการทีเป็นครูจะต้องรู้จกัให้เวลากบักิจกรรมของนักเรียน และต้อง

ช่วยเหลอืชุมชน และสงัคมใหด้ทีสีุด   
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คณุสมบติัของครพูลศึกษา 

 ครูพลศกึษาหรอือาจารยผ์ู้สอนถือว่าเป็นหวัใจและองค์ประกอบทสีําคญัทสีุดของการ

เรยีนการสอน วรศกัด ิเพยีรชอบ (2527: 47) ไดก้ล่าวถงึครพูลศกึษาทจีะสามารถปฏบิตัหิน้าทแีละ

ภารกจิทางพลศกึษาไดด้มีปีระสทิธภิาพ ควรจะมลีกัษณะทสีาํคญั ดงัต่อไปนี คอื 

 1. เป็นผูม้คีวามรูท้งัในดา้นวชิาการพลศกึษาทวัไป วชิาชพีคร ูและวชิาพลศกึษา 

 2. เป็นผูท้มีคีวามศรทัธาในวชิาพลศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

 3. เป็นผูม้คีวามรูส้กึในการรบัผดิชอบสงู 

 4. เป็นผูท้มีคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ 

 5. เป็นผูท้มีบุีคลกิภาพทดีสีุขภาพสมบรูณ์ 

 6. เป็นผูม้คุีณธรรม มจีติใจโอบออ้มอารเีออืเฟือเผอืแผ ่และมนํีาใจเป็นนกักฬีา 

 7. เป็นผูท้รีกัเดก็ มอีารมณ์สนุกสนานร่าเรงิ 

 วาสนา คุณาอภสิทิธ ิ (2539: 320-321) ได้กล่าวถึงครูพลศกึษาทดี ี ควรมคุีณสมบตัิ

ดงัต่อไปนี 

 1. เป็นผูท้มีสีุขภาพดทีงักายและจติใจ 

 2. เป็นผูม้คีวามสามารถในการฝึกการสอนและมสี่วนร่วมในกฬีาต่างๆให้ได้หลาย

ประเภท 

 3. มคีวามต้องการและพร้อมทจีะให้บรกิารแก่บุคคลทวัไปซงึเป็นเรอืงของการให้

ความช่วยเหลอื 

 4. มคีวามสามารถในการวเิคราะห์แยกแยะทกัษะย่อย และการเคลอืนไหวต่างๆ

ออกมาใหน้กัเรยีนเหน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนไม่ผดิพลาด 

 5. มคีวามสามารถทจีะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรู้สกึพงึพอใจ และอยากทจีะฝึกหรอื

เล่นกฬีาต่อไป 

 6. เป็นผูท้มีรีปูร่างและลกัษณะท่าทางเหมาะสมกบัอาชพีครพูลศกึษา 

 7. มีนําใจนักกีฬาและพยายามปลูกฝงัให้นักเรยีนมคุีณสมบตัขิองผู้มีนําใจเป็น

นกักฬีาอยูเ่สมอ 

 8. เป็นผูท้มีลีกัษณะของความเป็นผูนํ้า 

 9. เป็นผูท้มีหีลกัการหรอืมอุีดมคตขิองตนเอง มบุีคลกิดแีละมคุีณธรรมนกัเรยีนต่าง 

ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั ทําให้ห้องเรียนเป็นสถานททีทีุกคนมคีวามสุขและนักเรียนรกัโรงเรยีน 

อยากมาโรงเรียนเนืองจากการศึกษามบีทบาทสําคญัในการช่วยให้เยาวชนพฒันาการทงัด้าน

เชาวน์ปญัญาและทางบุคลกิภาพ  เพอืช่วยให้เยาวชนมคีวามสําเรจ็ในชวีติทุกประเทศจงึหาทาง

ส่งเสรมิการศกึษาให้มคุีณภาพ มมีาตรฐานความเป็นเลิศความรู้เกยีวกบัจติวทิยาการศกึษาจึง

สาํคญัในการช่วยทงัครแูละนกัการศกึษาผูม้คีวามรบัผดิชอบในการปรบัปรุงหลกัสตูรและการเรยีน

การสอน 
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 จากคุณสมบตัขิองครูพลศกึษา ทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ครูพลศกึษาต้องมี

ความรู้ทางด้านวชิาการทงัทางพลศกึษาและโดยทวัไป สามารถทีจะแยกแยะการเคลือนไหว 

ทกัษะยอ่ยของการสอนกฬีาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พรอ้มทงัตอ้งเป็นผูท้สีามารถสอนนกัเรยีนใหม้คีวามรู ้

และรกัในการออกกาํลงักายและกฬีา ครูพลศกึษาต้องเป็นผู้ทมีบุีคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ทดีี

ต่อนกัเรยีนและคนทวัไป พรอ้มทงัยงัตอ้งมคุีณธรรมและจรยิธรรม และครพูลศกึษายงัตอ้งเป็นผูใ้ฝ ่

รู้อยู่ตลอดเวลาต้องรู้จกัการฝึกซ้อมสร้างความแขง็แรงให้กบัตนเอง พร้อมทงัเรยีนรู้ถึงสงิต่างๆ

ใหม่ในดา้นพลศกึษาอกีดว้ย 

 

หน้าที และความรบัผิดชอบของครพูลศึกษา 

 วาสนา คุณาอภสิทิธ ิ(2539: 316 - 318) ไดบ้อกถึงว่าครูพลศกึษาควรมหีน้าทแีละ

ความรบัผดิชอบไดด้งันี 

 1. การสอน ครพูลศกึษามหีน้าทแีละความรบัผดิชอบเกยีวกบัการเรยีนการสอน

ในหลายๆ รายวชิา ตอ้งสามารถอธบิาย - สาธติเทคนิค ทกัษะ ประวตั ิประโยชน์ กตกิา แผนการ

เล่นตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต้องจดับรหิารชนัเรยีนสําหรบัการสอน การเล่นการ

ประเมนิผล และการแนะแนวตอ้งมพีฒันาทศันคตขิองความมนํีาใจนักกฬีา การจดัสภาพแวดล้อม

ทางสุขศกึษา และการสอนใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายอนืๆ ของวชิาพลศกึษา 

 2. การแขง่ขนักฬีาภายใน ครูพลศกึษาต้องจดัการแข่งขนักฬีาภายใน โดยทํา

การจดัโปรแกรมแขง่ขนักฬีาต่างๆ รวมทงัสงิอาํนวยความสะดวกทจีะใช้ในการแข่งขนั โดยไม่ให้

ซําซ้อน และนักเรยีนได้แข่งขนัเท่าๆ กนั ต้องเตรยีมการจดัซอื จดัลําดบั บํารุงรกัษา แนะนํา

เกยีวกบัอุปกรณ์ และสงิต่างๆ ทใีชป้ระกอบการแข่งขนั ให้คําปรกึษาเกยีวกบัการแข่งขนัจดัดูแล

เรอืงความปลอดภยั จดัเจา้หน้าทดีาํเนินงานจดัระบบการให้คะแนนขจดัความขดัแยง้ และอาจจะ

ตอ้งจดัทาํคู่มอืการแขง่ขนักฬีาภายในไวด้ว้ย 

 3. การเป็นผู้ฝึกกีฬา ครูพลศึกษาต้องทําหน้าทีเป็นผู้ฝึกสอนกฬีาด้วยซึง 

หมายถงึวา่ ตอ้งเป็นผูท้มีทีกัษะกฬีาสงู และมคีวามสามารถในการจงูใจสูงด้วย เหตุผลกเ็พราะว่า

การสอนในชนัเรยีนจะสอนนกัเรยีนหลายๆ ระดบัความสามารถปะปนกนัไปตงัแต่อ่อนจนเก่ง แต่

การเป็นผูฝึ้กสอนกฬีาจะต้องสอนนักเรยีนจากหลายฝ่ าย เช่น นักเรยีน คนดู นักข่าว หรอืแม้แต่

ความตอ้งการของตนเองทจีะพยายามไม่ให้เกดิการแพ้ ผู้ฝึกสอน จงึต้องมศีลีธรรมหลกัการ และ

การเสยีสละตนเองอยา่งสงูทจีะต่อตา้นสงิเหล่านนั และทสีาํคญัทสีุดคอืจะตอ้งไม่บ่ายเบยีงออกจาก

จุดมุ่งหมายของวชิาพลศกึษาอยา่งเดด็ขาดครูพลศกึษาทเีป็นผู้ฝึกสอนต้องมกีารวางแผนจดัการ

ปฏบิตักิาร การศกึษา และกาํหนดแผนการเล่น ศกึษาจากภาพยนตรจ์ดัโปรแกรมการซ้อมร่วมมอื

กบันักข่าว เลอืกจดัซอืและรกัษาวสัดุอุปกรณ์ กล่าวปราศรยัในงานเลยีงนักกฬีา เป็นทปีรกึษา 

ประเมนิผลการตดัสนิ นอกจากนันยงัต้องวางแผนการเดนิทางเพอืการแข่งขนัของทมีการซอืตวั

เดนิทาง ผูจ้บัเวลา ผูใ้หค้ะแนน ผูต้รวจสอบ และรบัผดิชอบต่อพฤตกิรรมของนกักฬีาผูด้ ูผูฝึ้กสอน 
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จงึตอ้งมคุีณสมบตัหิลายประการ และอกีประการหนึงทตี้องมกีค็อืความเขม้งวดและความเขา้ใจผู้

เล่นในฐานะพ่อทตี้องการทําให้ครอบครวัประสบความสําเร็จในการแก้ปญัหามคีวามซือสตัย์มี

ความเชอืถอืในตวัผูเ้ล่น ไม่แสดงความรกัผูเ้ล่นคนหนึง คนใดเป็นพเิศษและอย่าให้สทิธพิเิศษแก่

ใครดว้ย 

 4. การอยูค่่ายพกัแรมและกจิกรรมกลางแจ้ง ครูพลศกึษามหีน้าทเีป็นทปีรกึษา

ของค่าย หรอืควบคุมดูแลการอยู่ค่ายพกัแรมและการว่ายนํา ผู้ทสีอนให้นักเรยีนรู้จกัการใช้ชวีติ

กลางแจง้การใชท้กัษะกฬีาทสีาํคญัทสีุด คอืการสอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัวธิใีชช้วีติอยู่ร่วมกบัคนอนื ใน

บรรยากาศประชาธปิไตย รกัสงบ รกัธรรมชาต ิอนุรกัษ์ธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม 

 5. การเต้นรํา การเต้นรําเป็นกจิกรรมทไีด้รบัความนิยมเสมอมา โดยเฉพาะ

ผู้หญิงและมีความเกยีวขอ้งกบัชวีติของคนโดยตลอดตงัแต่สมยัโบราณถึงปจัจุบนั  เพราะเป็น

กจิกรรมทแีสดงถึงความรู้สกึและอารมณ์ เป็นกจิกรรมททีําให้คลายความเครยีดได้มาก ครูพล

ศกึษาจงึสอนไดท้งักจิกรรมการเคลอืนไหวพนืฐาน การเตน้ราํพนืเมอืง การร้องเพลงประกอบการ

เล่นเกมลลีาศ และอนืๆ 

 6. ลลีาศกึษา ลลีาศกึษาเป็นการเรยีนรู้การเคลอืนไหวและการเคลอืนไหวจาก

การเรยีนรูจ้งึเป็นการเรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เป็นการสาํรวจคน้หาสงิ ต่างๆ ดว้ยตนเอง

เน้นการเรยีนโดยตวันกัเรยีนเป็นสาํคญั การเรยีนรู้วธิกีารดงักล่าวจะใช้การเคลอืนไหวเท่านันครู

พลศกึษาตอ้งเขา้ใจในการใชเ้ครอืงมอื และเขา้ใจในหลกัการเคลอืนไหวของมนุษยใ์ห้สมัพนัธ์กบั

เวลา แรงรปูร่าง และการแสดงออกจุดมุ่งหมายของวชิานีกเ็พอืให้นักเรยีนรู้จกั ระมดัระวงัตนเอง

ในสงิแวดลอ้มต่างๆ ซงึครจูะสงัเกตไดจ้ากการใหน้กัเรยีนแสดงใหด้ใูนลกัษณะของความ เรว็ - ช้า

ความหนกั - เบา ความเป็นอสิระ ฯลฯ 

 7. การพลศึกษาพิเศษ ครูพลศึกษาต้องจดักิจกรรมพิเศษให้แก่นักเรียน 

ลกัษณะผดิปกต ิ และช่วยให้นักเรยีนสามารถปรบัตวัได้ขนึ ครูพลศกึษาจงึต้องมคีวามรู้ในกาย

วภิาคศาสตรส์รรีะวทิยาการเคลอืนไหว สรรีะวทิยาการออกกําลงักาย จติวทิยา วธิสีอน และศพัท์

ทางการแพทย ์มคีวามตงัใจจรงิทจีะช่วยเหลอืนักเรยีนและรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ

ของแพทยเ์สยีก่อนไม่ใช่ทาํการบาํบดัดว้ยตนเอง 

 8. งานวจิยั การทาํงานวจิยัมปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและความก้าวหน้า

ในการทํางานแม้ครูจะไม่ทําด้วยตนเองก็ควรสนใจงานวจิ ัย ของผู้อืนซึงส่วนใหญ่จะเป็น

ผูเ้ชยีวชาญครคูวรรูจ้กัตคีวามผลทไีดจ้ากการวจิยัและนําประโยชน์ใหไ้ด ้

 9. การปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม ในสงัคมไทยการปลกูฝงัใหป้ระชาชนพลเมอืง

มคุีณธรรม (หรือความรู้สกึนึกคดิทางจติใจ) และจรยิธรรม (หรอืลกัษณะการแสดงออกทาง

ร่างกาย)เป็นเรอืงสาํคญัอยา่งยงิ เพราะเป็นสงิแสดงออกถงึความสุขของคนในสงัคมเดยีวกนั เมอื

สมาชกิแต่ละคนของสงัคมนนัมคุีณธรรมสงูไปดว้ย ซงึจะเป็นพนืฐานของความเจรญิกา้วหน้าต่อไป

ครทูุกคนจงึควรรบัเอาบทบาทของการปลูกฝงัคุณธรรม  และจรยิธรรมให้แก่นักเรยีนไวอ้ย่างเตม็

ภาคภมู ิพรอ้มทงัปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งทดีอีกีด้วยการปลูกฝงัดงักล่าวสามารถกระทําได้ในขณะ
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สอนวชิาพลศกึษาในทุกขนัตอนของกจิกรรมการเรยีน เพราะหวัขอ้จรยิธรรมทคีณะกรรมการจดั

จรยิธรรมใหแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนไดร้ะบุม ี10 ประการ ดงันี 

 9.1 ความเป็นระเบยีบวนิยั 

 9.2 ความซอืสตัย ์สุจรติ และยตุธิรรม 

 9.3 ความขยนั ประหยดั และยดึมนัในสมัมาชพี 

 9.4 ความสาํนึกในหน้าทแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 9.5 การรูจ้กัคดิรเิรมิ วจิารณ์ และการตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล 

 9.6 ความกระตอืรอืรน้ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย รกัและเทดิทูน

ชาตศิาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

 9.7 ความมพีลานามยัสมบรูณ์ทงัร่างกายและจติใจ 

 9.8 การรูจ้กัพงึ ตนเองและความมอุีดมคต ิ

 9.9 ความรูส้กึภาคภมู ิรูจ้กัทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมและทรพัยากรของชาต ิ

 9.10 การรู้จกัเสยีสละ มเีมตตาอาร ีกตญั ู กตเวท ีกล้าหาญ และสามคัคี

กนัตามความเป็นจรงิแลว้ในการสอนพลศกึษาเองกม็จีุดมุ่งหมายเป็นผลพลอยได้ตามมาจากการ

พฒันาดา้นร่างกายอยูแ่ลว้ นนัคอืการพฒันาดา้นสงัคมวสิยั ซงึ หมายถงึการทาํใหน้กัเรยีนเกดิการ

เปลยีนแปลงบุคลกิภาพต่างๆ เช่น ความมคุีณธรรม ความเป็นพลเมอืงด ีมนํีาใจนักกฬีา การเป็น

ผูนํ้า และผูต้ามทดี ีเคารพกฎกตกิา กลา้แสดงออก ฯลฯ สงิเหล่านีถ้านกัเรยีนได้ปฏบิตัเิป็นประจํา

แลว้กจ็ะเป็นผูท้มีจีรยิธรรมอนัดอียา่งมนัคงต่อไปในอนาคตบทบาทต่างๆ ในสงัคมครพูลศกึษาอาจ

มบีทบาทในสถานทอีนืๆ อกีเช่น ในสถานกกักนั วดั โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมองค์การ

ต่างๆชมรมกฬีา ลูกเสอืเนตรนาร ีเทศบาล โดยปฏบิตัใิห้เป็นตามจุดมุ่งหมายของวชิาพลศกึษา 

แต่วธิกีารปฏบิตัอิาจต่างจากทใีชใ้นโรงเรยีน 

 จากหน้าทีและความรบัผิดชอบของครูพลศึกษา ทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า       

ครพูลศกึษาจะตอ้งมคีวามรูท้างดา้นวชิาการทงัทางดา้นพลศกึษาและโดยทวัไปเพอืทจีะนําความรู้

นนัไปทาํหน้าทรีบัผดิชอบการสอนนกัเรยีนใหเ้กดิมคีวามรู้ โดยใช้วธิกีารการสอนทมีคีวามแปลก

ใหม่ ทนัสมยั ดงึดดูและสร้างให้นักเรยีนเกดิความรกัต่อการออกกําลงักาย นอกจากการสอนพล

ศกึษาทเีป็นหลกัในหน้าทขีองครพูลศกึษาแลว้ครพูลศกึษายงัตอ้งมสีงิทตีอ้งรบัผดิชอบอกีมากมาย

ไม่วา่จะเป็นการรบัผดิชอบในกจิกรรมต่างๆทงัภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีนทลี้วนเป็น

ประโยชน์ต่อครพูลศกึษาเองและคนอนืๆดว้ย 

 

จรรยาบรรณและคณุสมบติัของครพูลศึกษา 

 คาํวา่ จรรยาบรรณ เป็นคาํสมาสระหวา่ง “จรรยา” ซงึหมายถงึความประพฤตหิรอืกริยิา

ทคีวรประพฤต ิและอกีคาํหนึงคอื “บรรณ” ซงึหมายถงึ เอกสารหรอืหนงัสอืทวี่าด้วยขอ้ควรปฏบิตัิ
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ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึง ซงึ ยนต์ ชุ่มจติ (2526: 70) กล่าวไวเ้ช่นเดยีวกนัว่าหมายถึง หนังสอื

หรอืเอกสารทกีล่าวถงึกริยิาทคีวรปฏบิตั ิ

 นอกจากจรรยาบรรณทกีล่าวมาแล้ว ครูยงัต้องปฏบิตัตินตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

ทวีา่ครจูะตอ้งสอนให้นักเรยีนคดิเป็น ทําเป็น รู้จกัแก้ปญัหา รกัก ารทํางาน และสนใจทจีะมสี่วน

ร่วมในภารกิจของส่วนรวมตามวิถีทางของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้นักเรียนยดึมนัในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มี

ระเบียบวนิัย ม ีวฒันธรรมและศลีธรรม ให้รู้จกัใช้สทิธแิละหน้าทภีายในขอบเขตแห่งกฎหมาย 

วาสนา คุณาอภสิทิธ.ิ (2539: 315-316) 

 บุชเชอร์ และ รีด (ขจรเกียรต ิขุนชติ. 2553: 22; อ้างอิงจาก Bucher; & Read.       

1970: 159) ไดก้ล่าวถงึ คุณสมบตัขิองครพูลศกึษา มอีงคป์ระกอบ 4 ดา้น คอื 

 1. คุณสมบตัทิางดา้นร่างกาย คอื มมีนุษยสมัพนัธท์ดีต่ีอทุกคน เป็นตวัอย่างทดีต่ีอ

นกัเรยีน สะอาด รสนิยมสงู สุขภาพด ีสุขปฏบิตัดิ ีมคีวามสามารถในการใหค้วามคดิต่างๆ แก่เดก็

นักเรยีน มีความสามารถทางทกัษะกีฬาดี มทีงัการปฏิบตัแิละหลกัความปลอดภยั กล่าวคือมี

พนืฐานทางกฬีาต่างๆ เพยีงพอและสงูกวา่ระดบัเฉลยี 

 2. มคุีณสมบตัทิางสงัคมด ีและสามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลต่างๆไดด้ ี

 3. มคุีณสมบตัทิางอารมณ์ด ีมคีวามมนัคงอารมณ์ด ีคอื มคีวามมนัคงทางอารมณ์

สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 4. มคีวามเฉียวฉลาด และถอืวา่การสอนพลศกึษาเป็นวชิาชพี 

 จรวย แก่นวงศค์าํ (2523: 57) ไดใ้หค้วามเหน็เกยีวกบัจรรยาบรรณของครูพลศกึษาไว้

ดงันี 

 1. มศีรทัธาในอาชพีครแูละใหเ้กยีรตคิรดูว้ยกนั 

 2. ควรบําเพ็ญตนให้สมกบัทีได้ชือว่าครู เพราะครูเป็นผู้มีเกียรติและศกัดิศรี        

ครพูลศกึษาจงึควรเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมคีวามรูด้ใีนการทจีะประสทิธปิระสาทวชิาแก่ผูเ้รยีน 

 3. ควรตงัใจฝึกสอนศษิยใ์หเ้ป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ

 4. ควรร่วมมอืกบัผูป้กครองในการอบรมสงัสอนเดก็อยา่งใกลช้ดิ 

 5. ควรรูจ้กัเสยีสละและรบัผดิชอบในหน้าทกีารงานทงัปวง 

 6. ควรรกัษาชอืเสยีงและคณะครดูว้ยกนั 

 7. ควรรูจ้กัมธัยสัถ์และพยายามสรา้งฐานะของตนเอง 

 8. ควรยดึมนัในศาสนาทตีนนบัถอืและไม่ลบหลู่ศาสนาอนื 

 9. ควรบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม 

 วรชาต ิชลาศยั (2529: 93-95) มคีวามเหน็เกยีวกบัจรรยาบรรณของครพูลศกึษาดงัน ี

 1. เนืองจากครพูลศกึษามอีาชพีในการสอน ดงันนั จรรยาบรรณทุกอยา่งทเีกยีวขอ้ง

กบัการสอน ซงึตงัขนึโดยคณะกรรมการการจดัการศกึษาแห่งชาต ิจงึถือว่าเป็นจรรยาบรรณของ

ครพูลศกึษาดว้ย 
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 2. ครูพลศึกษามหีน้าทีและรบัผิดชอบทีจะจดัการศึกษาให้แก่เยาวชนว่าจะทํา

อยา่งไรบา้ง 

 3. ระบบประชาธปิไตยทุกคนมสีทิธทิจีะไดร้บัการสอนและมสี่วนร่วมในกจิกรรมและ

การวางแผนทงัการใชส้ถานท ีเพราะฉะนนัครพูลศกึษาตอ้งจดัทุกอยา่งเพอืตอบสนอง 

 4. ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัครหูรอืนกัเรยีนต้องถือเป็นความลบัของครู

และนกัเรยีน 

 5. ขณะทคีรพูลศกึษาเป็นกนัเองกบันักเรยีน เราไม่ควรให้ความเป็นกนัเองมาเป็น

อุปสรรคต่อการสอนการสอนทจีะใหผ้ลดคีอื จะตอ้งรูว้า่อะไรควร อะไรไม่ควร 

 6. ครูพลศกึษาควรเป็นตวัอย่างเกยีวกบัพลศกึษา มหีลกัการจรรยาบรรณหรอืครู

ลกัษณะอยา่งอนืทจีะเป็นตวัอยา่งต่อไป 

 7. เพอืใหก้ารสอนไดผ้ลด ีครูพลศกึษาควรจะรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างเพอืนฝงู

เคาระและเขา้ในซงึกนัและกนั  

 8. ครพูลศกึษาควรร่วมมอืกบันกัเรยีนทุกอยา่งทโีรงเรยีนได้วางวตัถุประสงค์เอาไว้

เพอืความสาํเรจ็ทางการศกึษาของโรงเรยีนนนัๆ ไม่ควรคาดหวงัแต่ประโยชน์ส่วนตวั 

 9. ครพูลศกึษาตอ้งเขา้ใจในแนวทางคอื สายทางบรหิารเพอืประโยชน์ในการเรยีน

การสอนสายการบรหิารงานไม่ควรกา้วก่ายกนั 

 10. ครูพลศึกษาต้องมีหน้าทีศึกษาหาความรู้ใส่ตวัอยู่เสมอ เพือปรบัปรุงและ

ดดัแปลงอาชพีทางพลศกึษาใหไ้ดผ้ลดขีนึ 

 11. จรรยาบรรณแห่งอาชพี ถือการกระทําทเีป็นประโยชน์ทางการศกึษามากกว่า

ประโยชน์ส่วนตนหรอืเพอืความมชีอืเสยีงของตนเอง 

 12. ครพูลศกึษาตอ้งไม่แนะนําและไม่เกยีวขอ้งกบัทุนการค้า เพอืประโยชน์ส่วนตน

ในเหตุเกยีวกบัอุปกรณ์ 

 13. เป็นหน้าทขีองครพูลศกึษา ตอ้งศกึษาหาความรู ้และความเขา้ใจในตวันักเรยีน 

และหาทางช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามเจรญิงอกงามทสีุดทจีะมากได ้

 14. หน้าทีครูพลศึกษาต้องคุ้นเคยและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที

สถานศกึษาตงัอยู ่กระฉบักระเฉงในกจิกรรมทเีกยีวกบัชุมชน 

 15. ในขณะทคีรูพลศกึษาเป็นผู้ศกึษาหาความรู้เพมิเตมิ หาความก้าวหน้า ครูพล

ศกึษาตอ้งจดัหาวชิาชพีและใหม้สีมาคมวชิาชพี เพราะถอืวา่สมาคมคลา้ยๆเป็นจุดรวมของวชิาชพี 

เป็นสมาคมทมีสีทิธหิรอืรกัษาสทิธไิว ้รกัษาผลประโยชน์หรอืรกัษาจรรยาบรรณของวชิาชพีนนัได ้

 16. สถาบนัทีเกยีวกบัการผลติครูพลศึกษา จะต้องผลติครูให้เป็นผู้รู้จกัมีความ

รบัผดิชอบในกจิกรรมทดีใีหไ้ดผ้ลด ีและเป็นกจิกรรมทมีค่ีามปีระโยชน์ต่อวชิาชพี 

 17. ครูพลศกึษาควรพยายามชกัชวนเยาวชน ทงัชายหญิงทมีคีวามสามารถช่วย

จรรโลงในวชิพีนีต่อไป เพราะฉะนนัครพูลศกึษาต้องมคีวามเขา้ใจในการฝึกหดัครู เพอืจะผลติครู

พลศกึษาทดี ี
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 18. ครพูลศกึษาจะตอ้งหาความรูเ้พมิเตมิในส่วนตวัให้เพยีงพอและพร้อมทจีะสอน

ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 19. สุขภาพทีดีเยยีมและลกัษณะนิสยัอนัดี ช่วยให้ครูพลศึกษาสอนได้ผลและ

สามารถเขา้กบันกัเรยีนและผูไ้ดร้บัการฝึกสอนได ้

 20. ความสมัพนัธ์ระหว่างครูพลศกึษากบันักเรยีนเป็นสิงสําคญัยงิทจีะทําให้การ

สอนและการแนะแนวไดผ้ล 

 21. ความสมัพนัธร์ะหวา่งครูพลศกึษาและครูอนืๆ รวมทงัผู้บรหิาร งานอาชพีเป็น

สงิสาํคญัทจีะช่วยใหเ้กดิความนบัถอืแก่ตวัครพูลศกึษาในฐานะอาชพีและโครงการของเขา 

 22. ครพูลศกึษาจะตอ้งทาํงานภายใตห้รอืในจรรยาบรรณนี เพอืป้ องกนัตวัเองและผู้

ร่วมอาชพีซงึเป็นเครอืงช่วยในการประพฤตปิฏบิตั ิ

 จากจรรยาบรรณและคุณสมบตัิของครูพลศึกษาทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า        

ครพูลศกึษาจงึควรเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมคีวามรูด้ใีนการทจีะประสทิธปิระสาทวชิาแก่ผูเ้รยีน มี

ความรบัผิดชอบต่องานทีได้รบัมอบหมายพร้อมทงัครูพลศึกษาต้องมีการเสียสละเวลาให้กบั

กจิกรรมต่างๆใหค้าํปรกึษากบันกัเรยีนเสมอ 

 

คณุลกัษณะของครพูลศึกษา 

 สําอาง พ่วงบุตร (2525: 2) ยงัให้ความสําคญัของครูพลศึกษาว่า ครูพลศึกษาควรมี

บทบาทดงัต่อไปนี 

 1. ความรูด้า้นวชิาการ ครพูลศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้นเรอืงวชิาพลศกึษาตามหลกัสูตร

โดยละเอยีด รวมทงัส่วนประกอบอย่างอนืทเีกยีวขอ้ง เช่น หลกัสูตร การวดัและการประเมนิผล

วชิาพลศกึษา การทาํความเขา้ใจกบัแผนการสอนและสอืการเรยีนต่างๆ อยา่งแตกฉาน 

 2. ความสามารถในดา้นการสอน ครพูลศกึษาตอ้งศกึษาจุดประสงค์ของการสอนใน

แต่ละรายวชิาและสามารถสอนใหต้รงตามจุดประสงค์มากทสีุด ประการสําคญัต้องทําความเขา้ใจ

ถงึความตอ้งการมากน้อยของเนือหาวชิาทจีะสอนแลว้จงึเลอืกวธิสีอนทเีหมาะสม 

 3. บุคลกิลกัษณะ ครูพลศกึษาต้องเป็นตวัอย่างทดีีต่อนักเรยีน เพราะนักเรยีนมี

โอกาสใกลช้ดิมากกวา่ผูส้อนวชิาอนืๆ ฉะนนัจงึมคีวามจําเป็นทคีรูพลศกึษาจะต้องแสดงบุคลกิให้

เป็นทศีรทัธาของนกัเรยีน เช่น สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามมานะพยายาม สุขุม

รอบคอบ สุขภาพสมบูรณ์ สุภาพอ่อนโยน ร่างเรงิแจ่มใส พูดชดัถ้อยชดัคํา กล้าแสดงความคิด

อยา่งมเีหตุผล รวมทงัการยอมรบัความเหน็ทถีูกทคีวร 

 4. ความมมีนุษยสมัพนัธ์ ครูพลศกึษาทดีตี้องเป็นบุคคลทสีามารถปรบัตวัเขา้กบั

ผูอ้นืได้เป็นอย่างด ีให้ความร่วมมอืกบัผู้เรยีนในการประกอบกจิกรรมทางด้านพลศกึษา โดยไม่

แสดงความรงัเกยีจหรอืหลกีเลยีง ตอ้งแสดงความสนใจต่อการทนีกัเรยีนจะขาดความช่วยเหลอื 
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 5. มคุีณธรรมจรยิธรรม เช่น รบัผดิชอบในหน้าทกีารงาน ไม่เสเพลมรีะเบยีบวนิัย

ตรงต่อเวลา เสยีสละเพอืส่วนรวม รบัผดิชอบต่อการกระทําของตน ไม่ประพฤตตินเสือมเสยีใน

เรอืงการพนนั และเรอืงชูส้าว 

 6. มคีวามเป็นพลเมอืงด ีในสงัคมประชาธปิไตย ครูพลศกึษาต้องเป็นผู้ยดึมนัใน

ระบอบการปกครองอนัมสีถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ส่งเสรมิความรกัชาต ิและความ

เป็นนําหนึงอนัเดยีวกนั รูจ้กัหน้าทขีองตนเพอืส่วนรวม 

  วาสนา คุณาอภิสิทธิ (2539: 319-321) กล่าวว่า ครูพลศึกษาทีดีควรมีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี 

   1. เป็นผูท้มีสีุขภาพทงักายและจติ 

    2. เป็นผูท้มีคีวามสามารถในการฝึก การสอน และมสี่วนร่วมในกฬีาต่างๆ ได้หลาย

ประเภท ยงิมทีกัษะมากขนึเท่าไหร่กย็งิเป็นครพูลศกึษาทมีปีระสทิธภิาพมากขนึเท่านนั 

    3. มคีวามตอ้งการและพร้อมทจีะให้บรกิารแก่บุคคลทวัไป ซงึเป็นเรอืงของการให้

ความช่วยเหลอืนกัเรยีนใหเ้กดิการพฒันาการดา้นทกัษะ ช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึเป็นอสิระและ

วฒุภิาวะตามวยั 

   4. มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ยกแยะทกัษะยอ่ยและการเคลอืนไหวต่างๆ  

ออกมาใหน้กัเรยีนเหน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนไม่ผดิพลาด 

   5. มคีวามสามารถทจีะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรู้สกึพงึพอใจ และอยากทจีะฝึกหรอื

เล่นกฬีาต่อไป 

   6. เป็นผูท้มีรีปูร่างและลกัษณะท่าทางเหมาะสมกบัอาชพีครพูลศกึษา 

   7. มนํีาใจนกักฬีาและพยายามปลูกฝงัให้นักเรยีนมคุีณสมบตัขิองผู้มนํีาใจนักกฬีา

อยูเ่สมอ 

   8. เป็นผูท้มีลีกัษณะของความเป็นผูนํ้า 

    9. มคุีณสมบตัิอนืๆ เป็นส่วนประกอบอีก คอื เป็นผู้ทมีีหลกัการหรอือุดมคตขิอง

ตนเอง มีบุคลิกดีและมีคุณธรรม เหตุทีครูต้องมีคุณสมบัติเหล่านี  เพราะนอกเหนือจาก

ความสามารถทางการสอนทดีมีปีระสทิธภิาพแลว้ ครตูอ้งปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรยีนได ้

เมอืนกัเรยีนไดเ้หน็แบบอยา่งทดี ีนักเรยีนกจ็ะเกดิความรู้สกึทดีแีละยอมรบัต่อไป ถ้าครูไม่ดแีล้ว

สอนนกัเรยีนใหเ้ป็นคนดนีนัเป็นเรอืงยาก เพราะนกัเรยีนยอ่มไม่เชอืถอื มหาตมะคานธ ีไดก้ล่าวไว้

วา่ “เป็นความผดิเสยีนีกระไร ทเีราสอนใหผู้อ้นืรกัษาความบรสิุทธสิะอาด ในเมอืตวัเราเองสกปรก”  

เช่น สอนใหน้กัเรยีนยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้นื แต่ครไูม่ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของนกัเรยีน 

เป็นตน้ ครตูอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็นผูท้มีบุีคลกิภาพทดีน่ีานบัถอืมคีวามซอืสตัย ์สุจรติ เสยีสละไม่เหน็

แก่ตวั แลว้ในทสีุดนกัเรยีนกจ็ะเขา้ใจและนําไปปฏบิตัเิป็นแบบอยา่งทดีต่ีอไป 

  กรมพลศกึษา (ศยามล ดชี่วย. 2548: 9-10; อ้างองิจาก กรมพลศกึษา. 2532: 4) ได้

กล่าวถึง คุณสมบัติของครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้ว่า ครูผู้สอนวิชาพลศึกษามี
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ความสาํคญัอยา่งยงิทจีะดาํเนินการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกรมพลศกึษา ครผููส้อนพลศกึษา

จงึควรมคุีณสมบตัติามลกัษณะครุทดีแีละเฉพาะของครพูลศกึษาดงัคุณลกัษณะต่อไปนี คอื 

   1. จะต้องสามารถสังเกตและมองเห็นความแตกต่าง และการเปลียนแปลงใน

ลกัษณะท่าทางหรอืพฤตกิรรมของเดก็แต่ละคนเป็นอยา่งด ี

   2. สามารถแก้ปญัหาให้เด็กนักเรียนในกรณีทีมีปญัหา หรือมีการเสนอแนะ

ขอ้คดิเหน็ ใหน้กัเรยีนนําไปตดัสนิใจดว้ยตนเองในวธิทีถีูกตอ้ง เหมาะสม 

   3. มคีวามสามารถจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัเพศ วยั และวุฒภิาวะของนักเรยีนที

เขา้ร่วมกจิกรรม และคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเรยีนรู ้

   4. วางโครงการในการพฒันาความสามารถของเดก็เป็นลาํดบัขนั จากง่ายไปหา 

ยาก อยา่งต่อเนืองและยดืหยุน่ตามภาวะสถานการณ์ทจีะเป็น 

   5. รูจ้กักจิกรรมใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมโดยไม่ใหเ้กดิความเบอืหน่าย ให ้

สนุกสนานและเพลดิเพลนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรม 

    6. มกีารปรบัปรุง และเปลยีนแปลงวธิกีารสอนใหม้บีรรยากาศน่าสนใจอยูเ่สมอ รู้จกั

ใชส้อืในการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและใหคุ้ม้ค่าทสีุด 

   7. ปฏบิตัตินใหส้มกบัการเป็นครผููม้คีวามรูแ้ละเป็นแบบอยา่งทดีแีก่ศษิย ์

    8. รบัผดิชอบโครงการพลศกึษาเพอืใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นอนัทจีะ

ก่อใหเ้กดิการพฒันาทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมแก่นกัเรยีน 

   9. ครตูอ้งจดัการเรยีนการสอนทจีะใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูเ้ท่าเทยีมกนั 

   10. อยา่ใหค้วามคุน้เคยและความเป็นกนัเองของครพูลศกึษาเป็นปญัหาในการเรยีน 

   11. ไม่เอาเรอืงส่วนตวัของครคูนอนืมาเปิดเผยหรอืพดูคุยกบันกัเรยีน 

   12. ครคูวรเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามพยายามในการขยนัหมนัเพยีร 

   13. ครพูลศกึษาควรเขา้ใจครทูสีอนวชิาอนื และมคีวามสมัพนัธก์นั 

    14. ครพูลศกึษาตอ้งใหค้วามร่วมมอืครคูนอนืๆ ในโรงเรยีน และร่วมมอืกบัโรงเรยีน

ในการพฒันาความกา้วหน้า โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 

   15. ครพูลศกึษาตอ้งเขา้ใจแนวทางและวธิสีอนพลศกึษาอยา่งถ่องแท ้

   16. ครพูลศกึษาตอ้งคน้ควา้เพมิเตมิอยูเ่สมอและทนัเหตุการณ์กตกิาทเีปลยีนแปลง 

   17. ครพูลศกึษาตอ้งเขา้ใจนกัเรยีน เขา้ใจพฒันาการของเดก็ 

    18. ครพูลศกึษาควรมบีทบาทและส่วนร่วมกบัชุมชนในการจดัและส่งเสรมิให้มกีาร

จดักจิกรรมทางพลศกึษาในชุมชน 

    19. ครพูลศกึษาตอ้งมกีารชกัชวนเยาวชนของชาตใิห้มกีารออกกําลงักาย เพอืเป็น

การพฒันาสุขภาพของร่างกายใหส้มบรูณ์ 

  ดอทร ี(Daughtrey. 1973: 66-76) กล่าววา่ ครพูลศกึษาทดีคีวรมลีกัษณะดงันี  

   1. มคีวามมนัคงทางอารมณ์ เพอืเป็นการส่งเสรมิบุคลกิภาพทดี ี

   2. มบุีคลกิภาพทดีน่ีาพอใจ เป็นมติรและมคีวามสมัพนัธก์บันกัเรยีน 
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   3. มคีวามรู ้มทีกัษะ และเทคนิคทจีาํเป็นต่อการสอนพลศกึษา 

   4. การอุทิศเวลาและตวัเอง นักเรียนจะขาดความเคารพทไีม่สนใจรายละเอียด

เกยีวกบัการจดัชนัเรยีนและการสอน 

   5. มคีวามกระตอืรอืรน้ 

   6. มคีวามสนใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

   7. มคีวามสนใจในวชิาชพี 

   8. มจีุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจ 

   9. เป็นตวัอยา่งทดีแีก่นกัเรยีน 

   10. รูจ้กัเลอืกกจิกรรมการสอนทเีหมาะสม 

   11. มสีุขภาพด ี

   12. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์

  นอกจากนี ดอทร ีกล่าวเพมิเตมิวา่ ครพูลศกึษาควรมลีกัษณะพเิศษออกไปคอื 

   1. รูแ้ละปฏบิตัติามปรชัญาการศกึษา 

   2. สามารถตอบคาํถามพลศกึษาและสามารถสาธติการสอนกจิกรรมพลศกึษาได ้

   3. มลีกัษณะภายนอกเป็นทน่ีาประทบัใจแก่ผูพ้บเหน็ 

   4. มคีวามคุน้เคยกบัระบบโรงเรยีนการเล่น 

 จากคุณลกัษณะของครูพลศกึษาทกีล่าวมาขา้งต้นพอจะสรุปได้ว่า คุณลกัษณะของครู

พลศกึษาควรทจีะตอ้งมคีวามรูท้างดา้นวชิาการทดี ีเมอืเกดิความรูท้ดีกีนํ็าความรูน้นัไปสอนและใส่

ใจในทกัษะต่างๆทใีหก้บันกัเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพ พรอ้มทงัยงัตอ้งมบุีคลกิภาพ มนุษยสมัพนัธ ์

และแบบอยา่งทดีแีก่นกัเรยีนทุกคน 
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 จากคุณลกัษณะความมนํีาใจนักกฬีาดงักล่าวขา้งต้นแสดงความถีของคุณลกัษณะของ

ครพูลศกึษาจาํแนกตามผูศ้กึษาไดด้งัน ี
 

ตาราง 1   ความถขีองคุณลกัษณะของครพูลศกึษา จาํแนกตามผูศ้กึษา 

 

ท ี คุณลกัษณะ 

ของครพูลศกึษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 

สํา
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คุณ
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 เส
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ศ์ค

ํา 

Bu
ch
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 &
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1 ดา้นวชิาการ / / / / /  / / 

2 ดา้นการสอนและการจดั         

กจิกรรมพลศกึษา 

/ / / /  / / / 

3 ดา้นบุคลกิภาพและ                

มนุษยสมัพนัธ ์

/ / / / / / / / 

4 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม / / / / / / / / 

5 ดา้นกฬีาและความสามารถทาง

กฬีา 

/ /  /   / / 

6 ดา้นการบรกิารทางวชิาการแก่

สงัคม 

 /    /  / 

  

 จากตาราง 1 พบวา่ผูท้ศีกึษาเกยีวกบัคุณลกัษณะของครูพลศกึษาได้ทําการศกึษาและ

เหน็ไดว้า่ความถขีองคุณลกัษณะของครพูลศกึษาทมีคีวามถสีงูสุด 5 อนัดบั คอื 

 1. ดา้นวชิาการ 

 2. ดา้นการสอนและการจดักจิกรรมทางพลศกึษา 

 3. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

 4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

 5. ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา 
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 คณุลกัษณะทางด้านวิชาการ 

  ไพรชั ปานอุทยั (2530: 86-87) กล่าวถงึ คุณลกัษณะของครูพลศกึษาด้านวชิาการ

ไวด้งันี 

   1. แสวงหาความรูด้า้นวชิาการทวัไปอยูเ่สมอ 

   2. แสวงหาความรูด้า้นพลศกึษาและการกฬีาอยูเ่สมอ 

   3. ใฝห่าเทคนิควธิสีอนใหม่ๆ มาใชใ้นการสอน  

   4. การสะสมตาํราทางพลศกึษา 

   5. รูว้ธิใีชห้อ้งสมุดและแหล่งวชิาการ 

   6. มคีวามพรอ้มทจีะแนะนําดา้นวชิาการและพลศกึษา 

   7. มคีวามพยายามเพมิวทิยฐานะทางพลศกึษา 

   8. เป็นสมาชกิของสมาคมทางดา้นวชิาการและพลศกึษา 

   9. นําแนวคดิใหม่ๆ มาช่วยปรบัปรุงงานดา้นพลศกึษาใหด้ขีนึ 

   10. สามารถผลติตาํรา และเอกสารทางดา้นพลศกึษา 

   11. การศกึษาขอ้บกพร่องในงานวชิาการของตนเอง 

   12. ความสนใจในการคน้ควา้และวจิยัทางดา้นพลศกึษา 

   13. เขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางวชิาการดา้นต่างๆ ทุกครงัทมีโีอกาส 

   14. ความสามารถในการจดัประชุม อบรมสมัมนาเกยีวกบัการพลศกึษา 

  วาสนา เผือกผ่อง (2533: 34-35) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของครูพลศึกษาด้าน

วชิาการควรมลีกัษณะดงันี คอื 

   1. ใฝห่าความรูด้า้นวชิาการอยูเ่สมอ  

   2. ใฝห่าความรูด้า้นพลศกึษาอยูเ่สมอ  

   3. ใฝห่าความรูเ้กยีวกบัการกฬีาและกจิกรรมทางพลศกึษาอยูเ่สมอ  

   4. ใฝห่าเทคนิควธิกีารสอนใหม่ๆ มาใชใ้นการสอน  

   5. เป็นผูร้วบรวมและสะสมตาํราทางพลศกึษา 

   6. ใชห้อ้งสมุดและแหล่งวชิาการทางพลศกึษาอยูเ่สมอ 

   7. แสดงความตงัใจทจีะรบัรูท้างดา้นวชิาการจากผูอ้นื 

   8. มคีวามตงัใจและพยายามในการเพมิสถานภาพของวชิาชพี 

   9. เป็นสมาชกิของสมาคมวชิาชพีทางพลศกึษา 

   10. ผลติตาํราและเอกสารทางวชิาการอยูเ่สมอ 

   11. นําแนวคดิใหม่ๆ มาช่วยปรบัปรุงงานพลศกึษาทตีนรบัผดิชอบใหด้ขีนึ 

   12. ศกึษาขอ้บกพร่องเกยีวกบังานวชิาชพีของตนเองอยูเ่สมอ 

   13. สนใจในการศกึษางานวจิยัและทาํการวจิยัทางพลศกึษาอยูเ่สมอ 

   14. เขา้ร่วมประชุมทางสมัมนาทางวชิาการดา้นต่างๆ ทุกครงัทมีโีอกาส 
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   15. สนใจเขา้ร่วมอบรมทางพลศกึษา 

   16. มสี่วนร่วมในการจดัประชุมอบรมสมัมนาเกยีวกบัพลศกึษา 

   17. สามารถใชห้ลกัสตูรเนือหาวชิา และแบบเรยีนในวชิาทสีอนไดเ้ป็นอยา่งด ี

   18. สามารถจดักิจกรรมทางพลศึกษาในโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน และ

ใหบ้รกิารประชาชน 

   19. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและใส่ใจในการจดัสงิแวดล้อมให้เกอืกูลในการจดัการ

สอนพลศกึษา 

   20. สามารถแสดงความคดิเหน็เชงิวชิาการด้านพลศึกษาต่อบุคคลอนืและที

ประชุมได ้

  จากคุณลกัษณะทางด้านวชิาการทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า คุณลกัษณะ

ทางดา้นวชิาการมคีวามสําคญัอย่างมากจะต้องมคีวามสามารถอย่างมากในเรอืงของเนือหาวชิา

ทางพลศกึษา จะตอ้งเป็นผูใ้ฝเ่รยีนรูแ้ละหาสงิต่างทเีป็นองคค์วามรูใ้หม่ๆมาทางพลศกึษา รวมไป

ถงึความรูแ้ละความเขา้ใจในเรอืงของการนําความรูท้มีอียูแ่ละสรา้งขนึไปใช้ในการจดักจิกรรมทาง

พลศกึษาใหม้ปีระโยชน์อยา่งมากทสีุด เพอืประโยชน์โดยตรงต่อตวัของนกัเรยีน 

 

  คณุลกัษณะทางด้านการสอน 

    บาํรุง กลดัเจรญิ และฉววีรรณ กนิาวงศ ์(2525: 109-121) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะ 

ครพูลศกึษาดา้นการสอนไวด้งันี 

    1. สอนจากสงิทรีูไ้ปหาสงิทไีม่รู ้

    2. สอนจากสงิทงี่ายไปหาสงิทยีาก 

    3. สอนจากสงิทมีตีวัตนไปหาสงิทไีม่มตีวัตน 

    4. สอนจากสงิทพีบเหน็ไปหาเหตุผล 

    5. สอนจากสงิทงี่ายไปหาสงิทซีบัซอ้น 

    6. สอนเป็นไปตามธรรมชาตขิองเดก็ 

    7. สอนใหผ้่านประสาททงัหา้ 

    8. สอนใหส้นุกสนานน่าสนใจ 

    9. สอนใหค้รบูอกน้อยทสีุด 

    10. สอนใหน้กัเรยีนเรยีนโดยการกระทาํ 

   วาสนา คุณาอภสิทิธ ิ(2536: 118) ได้กล่าวว่า ครูพลศกึษาต้องสอนให้ผู้เรยีนคิด

เป็น ทาํเป็น และรูจ้กัแกป้ญัหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง สอนใหผู้เ้รยีนรกัการทํางาน สนใจทจีะมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม ตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข สอนให้ผู้เรียนยดึมันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

นอกจากนี ครพูลศกึษาตอ้งหมนัอบรมนิสยัใหผู้เ้รยีนมรีะเบยีบวนิัย มวีฒันธรรม มศีลีธรรม สอน
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ใหรู้จ้กัใชส้ทิธแิละหน้าทภีายในขอบเขตแห่งกฎหมาย สําหรบัตวัครูผู้สอนวชิาพลศกึษาจะต้องมี

หน้าทคีวามรบัผดิชอบเกยีวกบั การเรยีนการสอน การจดักจิกรรม การวดัผล และต้องสามารถ

อธิบาย สาธิตเทคนิค ทกัษะ ประวตัิการกีฬา ประโยชน์ กติกา แผนการเล่น ตลอดจนการใช้

อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ ต้องพจิารณาเจตคตขิองความมนํีาใจเป็นนักกฬีา และจะต้องสอนให้

บรรลุจุดมุ่งหมายของวชิาพลศกึษาดว้ย 

   จากคุณลกัษณะทางด้านการสอนทกีล่าวมาขา้งต้นพอจะสรุปได้ว่า ครูพลศกึษา

จะตอ้งเป็นบุคคลทใีหค้วามรูต่้อนกัเรยีน และเป็นสงิสาํคญัทจีะทาํใหน้กัเรยีนคดิเป็นและทําเป็นใน

เรอืงของรายวชิาพลศกึษา ฉะนนัการสอนพลศกึษาจะตอ้งเน้นสอนให้ผู้เรยีนคดิเป็น ทําเป็น รู้จกั

แกป้ญัหาต่างๆในสงัคมและทจีะเกดิขนึได้ โดยจะต้องมเีทคนิคการสอนต่างๆ เช่น การสอนจาก

ง่ายไปหายาก ง่ายไปหาสงิทซีบัซอ้น สอนใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึเหตุและผลเป็นสาํคญั เป็นตน้ การ

สอนในลกัษณะแบบนีกจ็ะทาํใหผู้เ้รยีนนนัเกดิความเขา้ใจ และเกดิการเรยีนรูไ้ดง้่ายเมอืผูเ้รยีนเกดิ

การเรยีนรู ้กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อไป 

 

  คณุลกัษณะทางด้านบคุลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

    ไพรัช ปานอุทยั (2530: 89-90) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของครูพลศึกษาด้าน

บุคลกิภาพไวด้งัน ี

    1.มสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ 

    2. มคีวามร่าเรงิแจ่มใส 

    3. มคีวามสุภาพอ่อนโยน 

    4. มคีวามอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคทงัปวง 

    5. มคีวามขยนัขนัแขง็ 

    6. พดูจาชดัถ้อยชดัคาํ 

    7. มลีกัษณะการเป็นผูนํ้าและผูต้ามทดี ี

    8. แต่งกายดเีหมาะสมกบักาลเทศะ 

    9. อารมณ์มนัคง สุขมุรอบคอบ 

    10. รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

    11. มคีวามฉลาดไหวพรบิด ี

    12. รูจ้กัรกัษาความสะอาดร่างกาย 

    13. มคีวามกลา้ในการแสดงความคดิเหน็ 

    14. เป็นผูท้มีหีลกัการและอุดมคตทิางพลศกึษา 

    15. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน 

    16. ศรทัธาในอาชพี 
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    วาสนา  เผอืกผ่อง (2533: 37-38) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของครูพลศึกษาด้าน

มนุษยสมัพนัธด์งันี 

    1. สามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลอนืได ้

    2. ร่วมมอืกจิกรรมพลศกึษาของนกัเรยีน 

    3. ปฏบิตัหิน้าทตีามคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชา 

    4. เขา้ใจและมสีมัพนัธภาพทดีกีบัเดก็ 

    5. มคีวามสุภาพ 

    6. ใหก้ารตอ้นรบัและเป็นกนัเองกบับุคคลทมีาตดิต่อ 

    7. มคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานและขอความร่วมมอืกบัผูอ้นื 

    8. สามารถเป็นผูนํ้าในชุมชนได ้

    9. สนใจเกยีวกบัปญัหาและความตอ้งการของชุมชน 

    10. สามารถสรา้งบรรยากาศทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและเชอืถอืซงึกนัและกนั 

    11. ใหค้วามช่วยเหลอืต่อผูอ้นื 

    12. ใหค้วามสนใจ หมนัไต่ถามทุกขส์ุขของนกัเรยีน 

    13. ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 

   จากคุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ทกีล่าวมาขา้งต้นพอจะสรุป

ไดว้า่ ครพูลศกึษาจะตอ้งมสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ จะตอ้งมคีวามแบบอยา่งทดี ีมี

ความสุภาพเรียบร้อย วางตวัทีเหมาะสม เมือมทีงัด้านร่างกายและจติใจทมีีความสมบูรณ์ การ

วางตวัทดีแีลว้ กจ็ะสามารถทจีะช่วยเหลอืและเป็นแบบอยา่งทดีต่ีอผูเ้รยีนได ้เมอืผูเ้รยีนไดห้ลกัทมีี

คุณภาพและเป็นแบบอยา่งทดีแีล้ว ผู้เรยีนกจ็ะเป็นผู้เรยีนทเีปียมด้วยคุณภาพและเปียมด้วยการ

ปฏบิตัติวัทดีดีว้ย 

 

  คณุลกัษณะทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

    ไพรชั ปานอุทยั (2530: 75) กล่าวถงึคุณลกัษณะของครพูลศกึษาทางด้านคุณธรรม

และความประพฤตไิวด้งันี 

    1. มคีวามเทยีงตรง 

    2. มคีวามเมตตากรุณา 

    3. มคีวามยนิดใีนความสาํเรจ็ของผูอ้นื 

    4. รูจ้กัเสยีสละเวลาเพอืส่วนรวม 

    5. มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ 

    6. รูจ้กัสางตนอยา่งเหมาะสม 

    7. ไม่ดมืสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 

    8. ไม่เล่นการพนนั 



  26 

    9. ไม่กระทาํผดิเรอืงชูส้าว 

    10. ไม่ส่งเสรมิใหเ้ดก็ก่ออบายมุขและกระทาํผดิระเบยีบของโรงเรยีน 

    11. อุทศิเวลาในการทาํงานอยา่งเตม็ท ี

    12. มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทกีารงาน 

    13. เป็นผูต้รงต่อเวลา 

    14. มนํีาใจเป็นนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 

    15. รูจ้กัปฏบิตัตินตามกฎเกณฑข์องสงัคม 

  วาสนา  เผอืกผ่อง (2533: 57-58) กล่าวถึงคุณลกัษณะของครูพลศกึษาทางด้าน

คุณธรรมและความประพฤตไิวด้งันี 

    1. ความรบัผดิชอบในหน้าทกีารงาน 

    2. ความซอืสตัยส์ุจรติและความมสีจัจะ 

    3. ความรบัผดิชอบต่อการกระทาํของตน 

    4. การตรงต่อเวลา 

    5. อุทศิเวลาใหแ้ก่การทาํงาน 

    6. การรูจ้กัประเมนิผลและปรบัปรุงตนเอง 

    7. เสยีสละเพอืส่วนรวม 

    8. ไม่เล่นการพนนั 

    9. ไม่กระทาํผดิเรอืงชูส้าว 

    10. มคีวามเมตตากรุณา 

    11. มคีวามยตุธิรรม 

    12. มคีวามยนิดใีนความสาํเรจ็ของผูอ้นื ไม่อจิฉารษิยา 

    13. ความมมีารยาทในการพดู 

    14. การปฏบิตัติามระเบยีบและขอ้ตกลงต่างๆ 

    15. ไม่ดมืสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 

    16. ความมนํีาใจนกักฬีา 

    17. ไม่ยยุงใหผู้อ้นืกระทาํผดิ 

    18. การเป็นผูป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

    บรรจง สลวีงศ ์(2544: 45) กล่าวถงึคุณลกัษณะของครูพลศกึษาทางด้านคุณธรรม

และความประพฤตไิวด้งันี 

    1. มคีวามเมตตากรุณาต่อนกัเรยีน 

    2. มคีวามยตุธิรรมในการปกครองและการพจิารณาผลงานของนกัเรยีน 

    3. มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท ี

    4. มคีวามซอืสตัยต่์อหน้าท ี

    5. มคีวามขยนัต่อการปฏบิตังิานตามหน้าททีไีดร้บัมอบหมาย 
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    6. มคีวามอดทนต่อการรบกวนของนกัเรยีน 

    7. มคีวามประหยดัในการใชจ้่ายทรพัยท์งัของส่วนตวัและของส่วนรวม 

    8. ประพฤตอิยูใ่นระเบยีบวนิยัของทางราชการ 

    9. ตรงต่อเวลาในการทาํงาน 

    10. มคีวามรกัและความศรทัธาในอาชพีคร ู

    11. รูจ้กัการเป็นผูนํ้าและผูต้ามทดี ี

    12. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้นื  

    13. มศีลีธรรมและความประพฤตดิงีาม 

    14. เป็นแบบอยา่งทดีแีก่นกัเรยีน 

    15. ยดึมนัในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย 

   จากคุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมทกีล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ครู

พลศึกษานันเป็นผู้ทีเปียมด้วยคุณภาพทางด้านวชิาการ การสอน และเป็นแบบอย่างทีดีต่อ

นักเรยีนทุกคน และครูพลศกึษาจะต้องมีความยุติธรรมต่อนักเรยีนเท่าเทียมกนัทุกคน มคีวาม

เมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื และยงัต้องเป็นผู้ทีอุทิศเววลาในการทํางานอย่างเตม็ทต่ีอสิง

ต่างๆทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัหน่วยงานและผูเ้รยีน  

 

  คณุลกัษณะทางด้านความสามารถทางการกีฬา 

    ศกัดชิาย ทพัสุวรรณ (2531: 20-21) กล่าวถงึคุณลกัษณะของครูพลศกึษาทางด้าน

การกฬีาและความสามารถทางกฬีาวา่สมควรทจีะมลีกัษณะดงันี คอื 

    1. มลีกัษณะของนกักฬีา เป็นลกัษณะทไีม่ค่อยพบไดง้่ายนกัจากบุคคลธรรมดา 

ลกัษณะนกักฬีา หมายถงึ ความกระฉบักระเฉง ว่องไว ปราดเปรยีว ไม่เซอืงซมึ ลกัษณะท่าทาง 

ร่างเรงิ แจ่มใส สง่าผ่าเผย ผวิพรรณยงับอกว่าเป็นผู้ทมีสีมรรถภาพทางกายสูง ปกตแิล้วรูปการ

ของนกักฬีามไิดวดักนัทคีวามอ้วน ความผอม หรอืความสนัทดั แต่วดักนัทคีวามกระฉับกระเฉง 

วอ่งไว ปราดเปรยีว ร่าเรงิ และสง่าผ่าเผยมากกวา่ 

    2. ความมวีญิญาณนักกฬีา เป็นคุณลกัษณะสําคญัทนีักพลศกึษาจะขาดมไิด ้

เพราะนักกีฬาเป็นส่วนหนึงทีจรรโลงการพลศึกษา ความมีวิญญาณนักกีฬาประกอบด้วย

คุณลกัษณะ 4 ประการ คอื 

      2.1 ความมีนําใจนักกีฬา หมายถึง การแสดงออกทีเกิดจากความรู้สึก

ทางดา้นจติใจอยา่งแทจ้รงิ การแสดงออกของความมนํีาใจนกักฬีานนัพอทราบๆ กนัอยูแ่ลว้ แต่กม็ี

ขอ้ทคีวรเน้นเพียงบางขอ้ เพือให้เหน็เด่นชดัยงิขนึ เช่น เมอืชนะกไ็ม่เยย้หยนัหรอืดูถูกเหยยีด

หยามคู่ต่อสูท้างกาย วาจา หรอืการกระทาํใดๆ 
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      2.1.1 เมอืชนะกไ็ม่เยย้หยนัหรอืดถููกเหยยีดหยามคู่ต่อสู้ทางกาย วาจา 

หรอืการกระทาํใดๆ 

      2.1.2 เมอืพ่ายแพก้ย็อมรบัความพ่ายแพไ้ม่พาลเกเร 

      2.1.3 มนํีาใจหนักแน่น มคีวามอดกลนั ไม่แสดงความโมโหโกรธแค้น 

หรอืไม่พอใจฝา่ยตรงขา้ม ฝา่ยเดยีวกนั หรอื ต่อกรรมการ  

      2.1.4 เคารพและปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ระเบยีบ กตกิา รวมทงัเชอืฟงัคํา

ตดัสนิของกรรมการ 

      2.1.5 ใหอ้ภยัต่อกนัในความพลาดพลงั หรอืผดิพลาด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ าย

เดยีวกนัหรอืฝา่ยตรงขา้ม  

    2.2 ชอบเล่นกฬีา นักพลศกึษาต้องเป็นคนชอบเล่นกฬีาไม่ว่าจะอยู่ในวยั

ใดๆ กต็าม จะตอ้งชอบกฬีา และตนเองชอบเล่นกฬีา คอื เล่นกฬีาอยา่งใดอยา่งหนึงทตีนชอบเป็น

ประจาํ เพอืสุขภาพและความสนุกสนาน 

    2.3 การตดิตามความเคลอืนไหวของการพลศกึษาและการกฬีา โลกพล

ศกึษา 

และการกีฬาทีเคลือนไหว และก้าวหน้าไปทุกระยะๆ จึงจําเป็นอย่างยงิทีนักพลศึกษาจะต้อง

ตดิตามความเคลอืนไหวของพลศกึษาและกฬีาใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

    2.4 ส่งเสรมิการเล่นกฬีา นกัพลศกึษาตอ้งคดิส่งเสรมิการพลศกึษาและการ

กฬีา การส่งเสรมิการกฬีานันถือเป็นเอกลกัษณ์ของนักพลศกึษา การส่งเสรมิการกฬีาอาจทําได้

หลายรปูแบบ เช่น การเสนอแนวคดิ การมสี่วนร่วมในการจดัดําเนินการ หรอืการสละทุนทรพัย์

หรอืแรงกายตามกาํลงัความสามารถของตน การพลศกึษาและกฬีาจะเจรญิงอกงามนันขนึอยู่กบั

นกัพลศกึษา 

  จากคุณลกัษณะทางดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีาทกีล่าวมาขา้งตน้พอจะสรปุ

ไดว้า่ ครพูลศกึษาจะตอ้งมคีวามรอบรูใ้นเรอืงของทกัษะกฬีาต่างๆหลากหลายประเภท รวมไปถึง

ความรูใ้นเรอืงของ กฎ ระเบยีบ กตกิาใหม่ๆ เพอืทจีะนําสงิต่างๆใหม่ๆเหล่านีนําไปเผยแพร่และ

สอนใหก้บันกัเรยีน เพอืใหน้กัเรยีนไดเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ๆทจีะเกดิขนึ เมอืนกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นสงิ

ต่างๆใหม่ๆแล้ว นักเรียนก็จะเกดิการเรียนรู้ และพร้อมจะจดจําและนําไปปฏบิตัิเพอืประโยชน์

สบืไป 

 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

  ซลิเวสเตอร ์(ยทุธนา เชงิหอม. 2547: 26; อ้างองิจาก Silvester. 1969: 32-36) ได้

ทาํการวจิยัเรอืง “ทศันคตต่ิอการพลศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา” โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยงั

ผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํนวน 72 คน พบวา่ครทูไีม่มคีวามรูท้างพลศกึษาส่วนใหญ่จะปล่อยให้เดก็เล่น



  29 

ตามลาํพงัเพราะไม่มหีลกัการและวธิกีารสอนพลศกึษา ครทูไีดศ้กึษาวชิาพลศกึษามาโดยตรงจะมี

ทศันคติทดีีต่อวชิาพลศึกษาและครูทีมีคุณวุฒิปรญิญาจะมีความเข้าใจหลกัการและวธิีสอนพล

ศกึษามากกวา่ 

  นิกสนั และคนอนืๆ (Nixon; et al. 1967: 5) ได้รวบรวมคุณสมบตัขิองครูพลศกึษา

ทดีจีากงานวจิยัของบุคคลต่างๆ สรุปไดว้า่ ครพูลศกึษาทดีนีนัควรจะมคุีณสมบตัดิงันี 

   1. ปรบัตวัไดด้ ี

   2. เฉลยีวฉลาดอยากรูอ้ยากเหน็ และสนใจสงิต่างๆ 

   3. เป็นทพีงึของคนอนืๆ 

   4. ซอืสตัย ์

   5. รอบรู ้

   6. ยอมรบัความคดิเหน็ของคนอนื 

   7. ตดัสนิใจ 

   8. ใหค้วามร่วมมอื 

   9. ต่อสู ้

   10. เป็นทชีนืชอบแก่บุคคลทพีบเหน็ 

  แคดเดอร์รอน (Catderron. 1989: 2512-A) ได้ทําการศกึษาวจิยัเรอืงคุณลกัษณะ

ของครู – อาจารย์ในแง่พฤติกรรมการสอนทีมีประสิทธิภาพ โดยวเิคราะห์ความคิดเห็นจาก

นกัเรยีน ครแูละผูบ้รหิาร โดยพจิารณาถงึคุณภาพทงัส่วนบุคคลและอาชพี อนัจะนําไปสู่การสอนที

มีประสิทธิผล ทงันีการศึกษามุ่งเน้นให้กลุ่มตัวอย่างในเขตการศึกษาลอสแองเจลิส ผลการ

พิจารณางานวจิยันี และผลทีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การขาดการประสานในข้อตกลงถึงการ

พจิารณาพฤตกิรรมต่างๆ ในการสอนว่ามคีวามจําเป็นหรอืไม่ กลุ่มนักศกึษาได้ทําการศกึษาถึง

สงิจําเป็นในการวเิคราะห์และวตัถุประสงค์ของการวจิยัมีลกัษณะหลายมติิเนืองจากต้องอาศยั

ทรพัยากรเพือสนับสนุนจากหลายทางผลการศึกษาพบว่า มีความสอดคล้องกนัมากระหว่าง

นกัเรยีน คร ูและผูบ้รหิาร ถงึการพจิารณาความสาํคญัทางดา้นคุณลกัษณะดา้นการสอนดงันี 

   1. การสอนทมีปีระสทิธภิาพ 

   2. ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล 

   3. ลกัษณะนิสยัดา้นวชิาชพี 

  ชทิทอม (สุนนัทา แสงละออ. 2548: 21; อา้งองิจาก Chittom. 1990: 2866-A) ได ้

ทาํการศกึษาวจิยัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการทํางานของครูโรงเรยีนพลศกึษา 

และการรบัทราบถึงสภาพโรงเรยีนโดยใช้แบบสอบถามกบัครูโรงเรยีนมธัยมศกึษา จํานวน 120 

คน ผลการวจิยัพบวา่ ครทูมีคีวามพงึพอใจในการทํางานสูง จะแสดงความรู้สกึพงึพอใจในสภาพ

โรงเรยีนมากกวา่ครทูมีคีวามพงึพอใจในการทาํงานตาํ 

  แฮนกนิ (ศยามล ดชี่วย. 2548: 20; อา้งองิจาก Hankihn. 1991: 3044 – A) ไดท้าํ 
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การวเิคราะหข์อ้มลูทคีณะกรรมาธกิาร การศกึษาของกรุงนิวยอร์ค ใช้ในการตดัสนิความสามารถ

ของครูเพอืทําสญัญาจ้างพบว่า ครูทมีีความสามารถและความเหมาะสมทจีะจ้างทําการสอนนัน 

จะตอ้งประกอบดว้ย 

   1. สุขภาพตอ้งมคีวามแขง็แรงสมบรูณ์ 

   2. รูแ้ละเขา้ใจบทบาทของตนเอง 

   3. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบันกัเรยีน 

   4. มคีวามรูเ้กยีวกบัการสอน 

   5. มคีวามรบัผดิชอบ 

   6. มคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งครดูว้ยกนั 

   7. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รหิาร 

   8. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูป้กครองของนกัเรยีน 

   9. รูจ้กัปรบัปรุงและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

   10. มคีวามรูเ้กยีวกบัการทดสอบ 

  แนนซ ี(สุนนัทา แสงละออ. 2548: 21; อา้งองิจาก Nancy. 1992: 2857 – A) ได ้

ทาํการวจิยัเรอืง การศกึษาความเขา้ใจในการใช้หลกัสูตรพลศกึษาในชวีติจรงิของครูพลศกึษา มี

วตัถุประสงค์เพือสํารวจความหมายของการนําหลกัสูตรใหม่ไปใช้ของครูพลศกึษาในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา วธิกีารศกึษาดาํเนินการโดยการสงัเคราะห์เอกสาร วารสาร บทความ สงัเกตการณ์

สอน สนทนาสมัภาษณ์และการวจิารณ์ดว้ยเหตุผล ทงันีเพอืมุ่งทจีะอธบิาย แจกแจงพฤตกิรรมและ

กจิกรรมต่างๆ ในรายละเอยีดของครูผู้ใช้หลกัสูตรโดยตรง ผลการวจิยัสรุปได้ 2 เรอืง คอื เรอืง

เกียวกบัความรู้สึกและเกียวกบัความสัมพนัธ์ของครูพลศึกษาทีมีต่อหลักสูตรใหม่ทีตนเอง

เกยีวขอ้งอยู่รวมทงับุคคลอนืๆ ความรู้สกึทเีด่นชดัคอื ความพอใจ ความภูมิใจ ความเหนือยล้า 

ความคบัขอ้งใจ ความไม่มอีาํนาจ และความฝนัทอียากจะไดโ้ลกทสีมบรูณ์ทสีุด ส่วนความสมัพนัธ์

นนัเป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งครผููส้อนกบัผูบ้รหิาร ครูแนะแนว เพอืนร่วมงาน นักเรยีน

และผูป้กครอง นอกจากนียงัไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธข์องครูทมีต่ีอหลกัสูตรใหม่ กระบวนการนํา

หลกัสตูรใหม่ไปใช ้ซงึจากการศกึษาพบวา่ ครมูคีวามตอ้งการในการช่วยเหลอืและสนับสนุนอย่าง

ต่อเนือง ตอ้งการใหม้ผีลสะทอ้นกลบั ตอ้งการใหค้วามมนัใจตลอดเวลาในกระบวนการใช้หลกัสูตร 

นอกจากนียงัมขีอ้เสนอแนะเพมิเตมิคอื บุคคลทเีกยีวขอ้งกบัการนําหลกัสูตรไปใช้ควรฟงัเสยีงครู

บา้ง เพราะสงิทคีรตูอ้งการ ไดแ้ก่ การยอมรบันบัถอื การมอีสิรภาพและเสถียรภาพในการทํางาน 

ตลอดจนตอ้งการเวลาและการสนบัสนุน 

   สมธิ (สุนนัทา แสงละออ 2548: 22; อา้งองิจาก Smith. 1992: 1736 – A) ไดท้าํการ

วจิยัเรือง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างขอบข่ายและงานของครูทมีีต่อความพงึพอใจในการ

ปฏิบตัิงานของครูพลศึกษาระดบัประถมศึกษาโดยใช้แบบสอบถามกบัครูประถมศึกษา ในรฐั

เวอร์จเินีย จํานวน 350 คน โดยมุ่งศกึษาความสมัพนัธ์ของความรู้สกึของครูทเีกยีวกบัขอบข่าย

ของงานและความรูส้กึพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ผลการวจิยัพบวา่ 
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     1. การสอนแบบอสิระกบัความพงึพอใจเพอืนร่วมงานและการตอบสนองของ

นกัเรยีนกบัความพงึพอใจในงานทวัไป มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญั 

    2. ประสทิธภิาพของบุคคลกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานและ 

ประสทิธภิาพในการสอนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทวัไป มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญั 

   โดโฮนี (สุนนัทา แสงละออ. 2548: 22; อา้งองิจาก Dohone. 1993: 2505) ไดท้าํ 

การวิจ ัยเรือง ความต้องการ ความสนใจ และปญัหาของการเริมต้นการเป็นครูพลศึกษา 

จุดมุ่งหมายเพอืตอ้งการพสิจูน์ และทดสอบถงึปญัหาความตอ้งการ และความสนใจของผูท้เีรมิเป็น

ครพูลศกึษาในระดบัตงัแต่เกรด K-12 โดยเฉพาะอย่างยงิการพจิารณาเนือหาเกยีวกบัการเรยีนรู ้

ปญัหาส่วนใหญ่ของการเรมิเป็นครพูลศกึษาในแต่ละระดบัชนัการศกึษา โดยใช้แสดงผล ผู้เรมิต้น

เป็นครพูลศกึษาในแต่ละระดบัชนัการศกึษา โดยไดแ้สดงผลผู้เรมิต้นเป็นครูพลศกึษา 94 ราย ใน

รฐัจอรเ์จยี ซงึสรุปได้ว่ามเีพยีงครูพละศกึษา 68 ราย เท่านัน ทอียู่ในปีแรกของการสอนและจาก

การสาํรวจมเีพยีง 57 ราย ทค่ีอนขา้งสมบรูณ์แบบ 

   นิกส์ (Nix. 1998: 1964 – A) ได้ทําการศกึษาถึงสงิแวดล้อมตวัแปรเชงิบุคคลและ

ตวัแปรเชงิอาชพีทมีต่ีอคาํทาํนายระดบัผลความสําเรจ็ของการสอนของครูพลศกึษาและขอ้บงัคบั

ของรฐั นอกจากนียงัไดศ้กึษาถงึผลกระทบของขอ้บงัคบัของรฐัต่อผลความสาํเรจ็ของการสอนของ

ครพูลศกึษาโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทเีชยีวชาญทางดา้นพลศกึษา จาํนวน 470 คน ซงึมาจากรฐัมสิซูรี

คดิเป็นร้อยละ 43 และรฐัอลินิอยส์ คดิเป็นร้อยละ 57 โดยการแบ่งกลุ่มทดสอบตามเพศ รวมทงั

วธิกีารทางสถิตเิพอืวเิคราะห์ขอ้มูล 3 วธิี คอื การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแตกต่างและ

สมการถดถอย ผลการศกึษาพบว่าตวัแปรเชิงสงิแวดล้อมสามารถใช้ในการทํานายถึงระดบัผล

ความสําเร็จของการสอนและผลกระทบของข้อบังคบัได้เป็นอย่างดี ขณะทีตวัแปรเชิงอาชีพ

สามารถใช้ในการทํานายผลความสําเรจ็ของการสอนของครูพลศกึษาในระดบัสูงได้เป็นอย่างด ี

ส่วนตวัแปรเชงิบุคคลสามารถใชท้าํนายผลความสาํเรจ็ชใีหเ้หน็ผลของขอ้บงัคบัการเรยีนพลศกึษา 

ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อความสาํเรจ็ดา้นการสอนของครพูลศกึษาแต่อยา่งใด อย่างไรกต็ามพบว่าครู

พลศกึษาสามารถทาํงานประสบความสาํเรจ็ไดด้เีมอืมสี่วนร่วมในโครงการใหญ่กวา่และมสีงิอาํนวย

ความสะดวกในการทาํงาน 

   ไวท์ (White. 1998: 2539 - A) โดยได้ศกึษาพนืฐานและคุณลกัษณะของครูทมีี

ความมุ่งมนัในการสอนในสหรฐัอเมรกิา โดยศกึษาจากครูใหญ่จํานวนร้อยละ 40 ของครูใหญ่จาก

รอ้ยละ 69 ของโรงเรยีนทรี่วมโครงการและศกึษาจากครจูาํนวนรอ้ยละ 44 ของครูจากร้อยละ 100 

ของครทูรี่วมโครงการ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ คุณลกัษณะทเีป็นมาตรฐานของคร ูคอื 

 1. มคีวามมนัใจสงู 

 2. มคีวามรูด้ ี

 3. มปีระสบการณ์และมทีกัษะความชาํนาญ 

 4. มทีศันคตทิดี ี

 5. มคีวามยนิดใีนอาชพีทางการสอน 
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  งานวิจยัในประเทศ   

   ถวิล ปานศรี (2541: 69) การวิจ ัยครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือทราบบทบาทของ        

ครพูลศกึษาทเีป็นจรงิกบัทพีงึประสงคต์ามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ บทบาทของครูพลศกึษาทเีป็นจรงิ ผู้บรหิารมคีวามคดิเหน็

มากทสีุดอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นวชิาการ และบทบาททเีป็นจรงิในระดบัน้อยทสีุด คอื บทบาท

ดา้นบรกิารชุมชนบทบาทของครพูลศกึษาทพีงึประสงค ์ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามคดิเหน็มากทสีุด

อยู่ในระดบัมากทีสุด ด้านวชิาการและบทบาททพีงึประสงค์ในระดบัน้อยทสีุด คอื บทบาทด้าน

ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

   กลัณ์ลกิา แต่งศรวีรรณ (2546: 103) ได้ทําการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะทพีงึประสงค์

ของครูสุขศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ส ังกัด

กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงันี การศกึษาครงันีเป็นการวจิยัเชงิสํารวจ วตัถุประสงค์ของการวจิยั

เพือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สงักัดกรุงเทพมหานคร ทีมีต่อคุณลักษณะทีพึง

ประสงคข์องครสูุขศกึษา และเพอืเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูุขศกึษาในโรงเรยีน

ประถมศกึษา ตามแนวคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูสงักดักรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อาย ุ

วฒุทิางการศกึษา สาขาทจีบการศกึษา และสถานภาพการทํางาน กลุ่มตวัอย่างจํานวน 376 คน 

ซึงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขนัตอน แบบสอบถามทีใช้ทดสอบค่าที และวเิคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว ผลการศกึษาพบวา่ 

     1. ผู้บรหิารและครูในโรงเรียนประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร มคีวาม

คดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูุขศกึษา ทงั 9 ด้าน ได้แก่ ด้านพนืฐานความรู้ทางสุข

ศกึษา ดา้นโครงการสุขภาพในโรงเรยีน ดา้นหลกัสตูรการศกึษา ดา้นวธิกีารสอน ด้านสอืการสอน 

ด้านบริการสุขภาพ ด้านวจิ ัยและประเมินผล ด้านการพฒันาวชิาชีพ และด้านแบบอย่างทีดี

ทางดา้นสุขภาพ ในระดบัด ี

     2. ผู้บรหิารและครูในโรงเรียนประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ทมีเีพศ

ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูสุขศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิตทิรีะดบั .05 ได้แก่ ด้านพนืฐานความรู้ทางสุขศกึษา ด้านสอืการสอน และด้านวจิยัและ

ประเมนิผล 

     3. ผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ทมีอีายุ

ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูสุขศกึษาแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นพนืฐานความรูท้างสุขศกึษา และดา้นโครงการสุขภาพในโรงเรยีน 

     4. ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ทมีวีุฒทิาง

การศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูุขศกึษาไม่แตกต่างกนั 
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     5. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ทีมี

สาขาวชิาทีจบการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูสุขศึกษา

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัท ี.05 ไดแ้ก่ ดา้นพนืฐานความรูท้างสุขศกึษา 

   6. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ทีมี

สถานภาพการทาํงานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูสุขศกึษาแตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัท ี.05 ไดแ้ก่ ดา้นวธิกีารสอน และดา้นพฒันาวชิาชพี 

   องอาจ พจิติร ์(2546: 66) ไดท้าํวจิยัเรอืง คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและ

ทพีงึประสงค์ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารโรงเรยีน ในโรงเรยีนเขตพนืทกีารศกึษาปราจนีบุร ี

สรุปไดด้งันี การศกึษาครงันี มคีวามมุ่งหมายเพอืทราบคุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและ

ทพีงึประสงคต์ามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ในเขตพนืทกีารศกึษาปราจนีบุร ีปีการศกึษา 

2546 กลุ่มตวัอยา่ง ทใีชใ้นการศกึษาคน้ควา้ คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาปราจนีบุร ี

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารโรงเรยีน โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 114 คน โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

26 คน และโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 19 คน รวมทงัสนิ 159 คน โดยใช้วธิกีารสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ 

ทมีผีลต่อครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ตามความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ทผีู้วจิยัสร้างขนึ   

มค่ีาความเชือมนั 0.93 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถีและหาค่าร้อยละ ผลการศึกษา

พบวา่ 

     1. ผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัโรงเรยีนประถมศกึษา มีความคดิเหน็เกยีวกบั

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษา ดา้นวชิาการ ดา้นการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และ

ดา้นการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม อยูใ่นระดบัสงู ปานกลาง ปานกลาง และสูง ตามลําดบัคดิ

เป็นร้อยละ 34.64, 42.54, 39.18, และ 44.93 และมคีวามคิดเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์จองครูพลศึกษา ด้านวชิาการ ด้านการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้าน        

การปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม อยูใ่นระดบัสงูมากทุกดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 47.45,43.78,48.44, และ 

47.57 ตามลาํดบั 

     2. ผู้บริหารสถานศึกษาระดบัโรงเรียนมธัยมศกึษา มีความคดิเห็นเกยีวกบั

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษา ดา้นวชิาการ ดา้นการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และ

ดา้นการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม อยูใ่นระดบั สงู ปานกลาง ปานกลาง และสูงตามลําดบัคดิ

เป็นร้อยละ 36.90, 46.80, 41.00, และ 49.10 และมคีวามคิดเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์ของครูพลศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้าน       

การปลูกฝงัคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดบัสูงมากทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 50.00, 49.40, 

53.80, และ 59.20 ตามลาํดบั 

     3. ผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัโรงเรยีนขยายโอกาส มีความคิดเหน็เกยีวกบั

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษา ดา้นวชิาการ ดา้นการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และ

ดา้นการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม อยูใ่นระดบั สงู ปานกลาง ปานกลาง และสงู ตามลําดบัคดิ
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เป็นร้อยละ 36.30, 46.80, 41.00, และ 49.10 และมคีวามคิดเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์ของครูพลศกึษา ด้านวชิาการ ด้านการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้านการ

ปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม อยูใ่นระดบัสูงมาก ยกเวน้ด้านการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม 

อยูใ่นระดบัสงู คดิเป็นรอ้ยละ 60.00, 49.40, 53.80, และ 59.20 ตามลาํดบั 

   อนุสรณ์ สกุลเบกิไพร (2546: 73) ไดท้าํการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 

และทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษาในทศันะของผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนในเขตพืนที

การศกึษาชลบุร ีสรุปไดด้งันี การศกึษาครงันีมจีุดมุ่งหมายเพอืศกึษาคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและที

พงึประสงค์ของครูพลศกึษาในทศันะของผู้บรหิาร ครู อาจารย์ โรงเรยีนในเขตพืนทกีารศึกษา

ชลบุร ีปีการศกึษา 2546 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์จาํนวน 400 คน ซงึไดม้าโดยการ

สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน เครอืงมอืทใีช้ในการเกบ็รวบรวมเป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะที

เป็นจรงิและทพีงึประสงคท์ผีูว้จิยัสรา้งขนึ มค่ีาความเชอืมนั 0.87 ผลการวจิยัพบวา่ 

     1. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ในทศันะของ 

ผู้บรหิาร ครู อาจารย ์โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทสีุด คดิเป็นร้อยละ 

69.6 และ รอ้ยละ 78.2 

     1.1 คุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ใน 

ทศันะของผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์เพศชาย โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

คดิเป็นรอ้ยละ 66.9 และ รอ้ยละ 78.2 

     1.2 คุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ใน 

ทศันะของผู้บริหาร ครู อาจารย ์เพศหญิง โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมาก

ทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 70.7 และ รอ้ยละ 75.2 

     2. คุณลกัษณะทพีงึประสงคด์า้นส่วนตวั และคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ในทศันะ

ของผูบ้รหิาร ครุ อาจารย ์เพศชาย โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทสีุด คดิ

เป็นรอ้ยละ 78.2 และ รอ้ยละ 78.0 

     2.1 คุณลกัษณะทพีงึประสงคด์า้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ใน 

ทศันะของผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์เพศชาย โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

คดิเป็นรอ้ยละ 78.8 และ รอ้ยละ 78.0 

     2.2 คุณลกัษณะทพีงึประสงคด์า้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ใน 

ทศันะของผู้บริหาร ครู อาจารย ์เพศหญิง โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมาก

ทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 77.6 และ รอ้ยละ 77.9 

   สาโรช เลยีมสกุล (2547: 45) ไดท้าํการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะของครูพลศกึษาตาม

แนวปฏิรูปการศึกษาในทรรศนะของผู้บริหารและครูพลศึกษา โรงเรียนเขตพืนทีการศึกษา

พิษณุโลก มุจุดมุ่งหมายเพือศึกษาคุณลกัษณะของครูพลศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ใน

ทรรศนะของผู้บริหารและครูพลศกึษาโรงเรยีนเขตพนืทกีารศกึษาพิษณุโลก กลุ่มตวัอย่างเป็น

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูลศกึษา จาํนวน 302 คน เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 236 คน เป็นครพูลศกึษา 
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66 คน ซงึไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามคุณลกัษณะของครพูลศกึษาตามแนวปฏริปูการศกึษาในทรรศนะของผูบ้รหิารและครู

พลศกึษาโรงเรยีนเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก ทผีู้วจิยัสร้างขนึ มค่ีาความเชอืมนั .87 วเิคราะห์

ขอ้มลูโดยแจกแจงความถแีละหาค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัพบวา่ 

   1. คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการและการสอน โดยภาพรวมของผู้บรหิารและครู

พลศกึษาโรงเรียนในเขตพืนทกีารศึกษาพิษณุโลก พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 

66.73 และ 58.45 ตามลําดบั ด้านทแีตกต่างกนัคอื การวางแผนการสอน การจดัทําเอกสารการ

สอน สอืการเรยีนการสอน การสอนแบบบรูณาการ ของผูบ้รหิาร อยูใ่นระดบัมากทสีุด โดยคดิเป็น

รอ้ยละ 26.30, 23.70, 22.00, 37.70 ส่วนของครูพลศกึษา อยู่ในระดบัปานกลาง โดยคดิเป็นร้อย

ละ 27.30, 37.90, 24.20, 33.30 

   2. คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและความประพฤต ิโดยภาพรวมของผู้บรหิาร

และครพูลศกึษาโรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อย

ละ 63.77 และ 52.27 

   3. คุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพ โดยภาพรวมของผูบ้รหิารและครพูลศกึษา 

โรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 64.98 และ 

57.95 

   4. คุณลักษณะทางด้านมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมของผู้บริหารและ               

ครพูลศกึษาโรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 

64.65 และ 58.02 

   5. คุณลกัษณะทางดา้นบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยภาพรวมของผู้บรหิาร

และครพูลศกึษาโรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อย

ละ 65.29 และ 58.03 ด้านทแีตกต่างกนัคอื การแนะนําแหล่งค้นควา้ การจดัซ่อมเสรมิเผยแพร่

ขา่วสารของครพูลศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยคดิเป็นรอ้ยละ 25.80, 40.90, 28.80 

  สมบูรณ์ ลขิติยงิวรา (2525: ก) ได้ทําการวจิยัเรือง ความคิดเห็นของผู้บริหาร

การศกึษาและครพูลศกึษาในโรงเรยีนราษฎร ์ระดบัประถมศกึษาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 

คน ครูพลศกึษา จํานวน 100 คน ผลการวจิยัพบว่า ทงัผู้บริหารการศึกษา และครูพลศึกษามี

ความเหน็วา่ ครพูลศกึษาในโรงเรยีนราษฎร ์ควรมสีมรรถภาพมากในด้านใดต่อไปนี ด้านความรู ้

ควรมคีวามรูเ้กยีวกบัการเตบิโตและพฒันาการของเดก็ ดา้นเทคนิควธิกีารสอนและการใช้อุปกรณ์ 

ควรจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากทีสุด รู้จ ักใช้แรงจูง ใจในการสอน ด้าน

คุณลกัษณะ และเจตคติจะต้องมีความศรทัธาในวิชาชีพของตน ด้านสุขภาพ จะต้องมีความ

สมบรูณ์ทางร่างกาย และจติใจ ด้านมนุษยสมัพนัธ์จะต้องให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ ของ

โรงเรยีนและชุมชน มจีติใจเออืเฟือเผอืแผ่ ดา้นบุคลกิภาพ ควรมคีวามกระฉบักระเฉง รกัษาความ

สะอาดของร่างกายสมําเสมอ ด้านการปกครอง สามารถปฏบิตักิารปกครองแบบประชาธปิไตย 

กระตุน้ใหน้กัเรยีนมกีารยอมรบัและปฏบิตัติามระเบยีบทวี่างไว ้สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได ้
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ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา สามารถสอนและเล่นกฬีาไดห้ลายอยา่ง เป็นกรรมการตดัสนิ

กีฬาโดยทัวไปได้ ด้านการวดัและประเมินผล จะต้องเข้าใจหลกัและวิธีการประเมินผลทาง        

พลศึกษาเป็นอย่างดี วดัผลได้ดีด้วยการสังเกตตรงตามจุดประสงค์ทีตงัไว้ ด้านการบริการ 

สามารถจดัการแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรยีน สามารถแนะนําแหล่วงวทิยาการต่างๆ ใหเ้ดก็ไดแ้สดง

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารการศกึษาและครพูลศกึษาเกยีวกบัสมรรถภาพครูพลศกึษาในโรงเรยีน

เอกชน ระดบัประถมศกึษาไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทรีะดบั .05 

  สมชาย กล้าเวช (2528: 21-22) ได้วจิยัเกียวกบัคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของ      

ครูพลศึกษาในพนืทีพฒันาเพอืความมนัคงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยทําการศกึษากบัผู้ททีํา

หน้าทีนิเทศครู ครูผู้ปฏิบตัิการในพนืที และประชาชนในพืนทีพฒันา เพือความมนัคงจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้พอทีจะสรุปได้ว่า คุณลกัษณะของครูพลศกึษาทีพึงประสงค์นันประกอบด้วย

ลกัษณะใหญ่ๆ ดงันี คอื 

   1. คุณลกัษณะดา้นวชิาการ ประกอบดว้ยความรูใ้นเรอืงของด้านวชิาการศกึษา

และวชิาพลศกึษา หลกัสตูร การวดัและประเมนิผล เขา้ใจในแผนการสอนและสอืการสอน 

   2. คุณลกัษณะดา้นการสอน ประกอบดว้ยความสามารถในการสอนใหต้รง 

จุดประสงค ์เลอืกวธิสีอน การใชส้อืการเรยีนการสอน และการจดักจิกรรม 

   3. คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยความสามารถในการควบคุม

อารมณ์ สุขภพอ่อนโยน ร่างเริงแจ่มใส มคีวามมานะพยายาม สุขุมรอบคอบ พูดชดัถ้อยชดัคํา 

กลา้แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล สุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ยอมรบัความคดิเหน็ของ

ผูอ้นื และมคีวามเชอืมนั 

   4. คุณลกัษณะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ประกอบดว้ยความสามารถในการปรบัตวัให้

เขา้กบัผูอ้นืลกัษณะทางสงัคมทดี ีความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ 

   5. คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและความประพฤต ิประกอบด้วย ความรบัผดิชอบ

ในหน้าท ีมรีะเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามเมตตากรุณา มคีวามรกัและศรทัธา ไม่ประพฤตติน

เสอืมเสยี กระทาํตนในสงิทเีป็นประโยชน์ ซอืสตัยส์ุจรติและมนํีาใจเป็นนกักฬีา 

   6. คุณลกัษณะด้านการเป็นพลเมืองดีในสงัคมประชาธปิไตย ประกอบด้วย

ความยดึมนัในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์รูจ้กัสทิธแิละหน้าทขีองตนเอง มคีวามสามคัค ี

เสยีสละเพอืส่วนรวม ใหค้วามเสมอภาค มเีหตุผล 

  ไพรชั ปานอุทยั (2530: 64-65) ไดท้าํการวจิยัคุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นอยู่

และทพีงึประสงค ์ตามทศันะผูบ้รหิารการศกึษา และศกึษานิเทศก ์เขตการศกึษา 5 พอสรุปไดด้งันี 

   คุณลกัษณะทเีป็นอยูต่ามทศันะของผูบ้รหิารการศกึษา และศกึษานิเทศก์อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ส่วนคุณลักษณะทีพึงประสงค์ อยู่ในระดบัสูง โดยจดัลําดบัความสําคญัของ       

ครพูลศกึษาทเีป็นอยูจ่ากสงูสุดไดด้งันี คอื ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ด้านบุคลกิภาพ ด้านคุณธรรมและ

ความประพฤติ ด้านกีฬาและความสามารถทางกีฬา ด้านการจัดกิจกรรมทางพลศึกษา          

ดา้น     การสอนและดา้นวชิาการ ผูบ้รหิารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ จดัลําดบัความสําคญัของ         
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ครพูลศกึษาทพีงึประสงคจ์ากสงูสุดได้ดงันี คอื ด้านคุณธรรมและความประพฤต ิด้านบุคลกิภาพ 

ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการสอน ด้านการจดักจิกรรมทางพลศกึษา ด้านกฬีาและความสามารถ

ทางกฬีาและดา้นวชิาการ 

   ผ่องศร ีศรวีงั (2536: 74) ไดท้าํการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูสอน

นกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดั ในเขตภาคกลาง ผลการวจิยัสรุป

ไดด้งันี 

     1. นกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพีมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครู

สอนนกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี ทงั 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

     2. เมอืเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกยีวกบั คุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูอน 

นักศกึษาผู้ใหญ่สายอาชพี ตามลกัษณะนักศกึษาผู้ใหญ่สายอาชพี โดยแยกตาม เพศ อายุ วุฒิ

ทางการศกึษา เวลาทเีรยีนและประเภทวชิาชพี ซงึตวัอยา่งแต่ละกลุ่มมดีงัน ี

     2.1 นกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพีเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะ

ทพีงึประสงคข์องครสูอนนกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี โดยรวมมากกวา่นกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพีเพศ

ชาย อย่างมีนัยสําคญัสถิติทรีะดบั .05 และเมอืพจิารณาเป็นรายด้าน นักศกึษาหญิงมคีะแนน   

ความคดิเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูอนนกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี ดา้นคุณธรรม

และความประพฤตมิากกวา่นกัศกึษาชาย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

     2.2 นกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพีทมีอีายแุตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกยีวกบั 

คุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูอนนกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี โดยรวมและคุณลกัษณะรายด้าน

ทงั 4 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 

     2.3 นักศึกษาผู้ใหญ่ทีมีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น

เกยีวกบั  

คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูสอนนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 

     2.4 นักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพทีมีเวลาในรอบกลางวนั มีความคิดเห็น

เกยีวกบัคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูอนนกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี โดยรวมแตกต่างอยา่งไมม่ี

นัยสําคญัทางสถิติ เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาผู้ใหญ่ทีเรียนในรอบกลางวนั         

มคีวามคดิเหน็ในดา้นวชิาการ และการถ่ายทอดความรู ้มากกวา่นกัศกึษาทเีรยีนในรอบคาํ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

     2.5 นกัศกึษาทเีรยีนในประเภทวชิาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกยีวกบั 

คุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครสูอนนกัศกึษาผูใ้หญ่สายอาชพี โดยรวมและแต่ละดา้นแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 

   สมบรูณ์ แวน่วชิยั (2540: 82) ทําการวจิยัเรอืงบทบาททพีงึประสงค์และทเีป็นจรงิ

ของพลศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา เขตการศกึษา 7 ตามการรบัรู้ของผู้บรหิาร ผู้ร่วมงานและ

ครพูลศกึษา โดยผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามทผีู้วจิยัสร้างขนึ จํานวน 1,062 ชุด ไปให้กลุ่มตวัอย่าง 
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ผลการวจิยัพบวา่ บทบาททพีงึประสงคก์บับทบาททเีป็นจรงิของครพูลศกึษามคีวามแตกต่างอย่าง

มนีัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั .01 การรบัรู้ของบทบาทครูพลศึกษา ทงับทบาททพีึงประสงค์และ

บทบาททเีป็นจรงิของผูบ้รหิาร ผูร้่วมงาน และครพูลศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดบั .01 

  ชูศรี ปญัญามูลวงษา (2541: 84) ได้ทําการวจิยัเรืองสภาพความเป็นจริงและ    

ความคาดหวงัเกยีวกบัพฤตกิรรมแบบอยา่งดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครูพลศกึษา ตามการรบัรู้

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนทัวไป และครูพลศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ

ประถมศกึษา จงัหวดัระนอง ผลการวจิยัพบวา่ 

   1. สภาพความเป็นจริง และความคาดหวงัเกียวกับพฤติกรรมแบบอย่าง     

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครพูลศกึษาโดยรวม ตามการรบัรูข้องกลุ่มผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอน

ทวัไป ครพูลศกึษา มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

   2. สภาพความเป็นจรงิ เกยีวกบัพฤตกิรรมแบบอย่างด้านคุณธรรมจรยิธรรม

ของครพูลศกึษาโดยรวม ตามการรบัรูร้ะหว่างผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอนทวัไป และครูพลศกึษา

ไม่แตกต่างกนั และเมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความมรีะเบยีบวนิัยมคีวามแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

   3. ความคาดหวงัเกียวกบัพฤติกรรมแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมของ    

ครพูลศกึษาตามการรบัรู้ระหว่างผู้บรหิารโรงเรยีน ครูผู้สอนทวัไป และครูพลศกึษา โดยรวมไม่

แตกต่างกนั และเมอืพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความมรีะเบยีบวนิยั ดา้นความซอืสตัย ์และดา้น

ความอดทน อดกลนั มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

  ระว ีจริเดชากุล (2541: บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเรอืง ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร

โรงเรียน ครูผู้สอนพลศึกษาและครูร่วมงานทีมีพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนพลศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัน่าน การเปรียบเทียบเป็นคู่     

ความคดิเหน็ใน 7 ด้าน กลุ่มตวัอย่างทใีช้คอื ผู้บรหิารโรงเรยีน 300 คน ครูผู้สอนพลศกึษา ครู

ร่วมงาน อยา่งละ 400 คน จาก 100 โรงเรยีน รวมทงัสนิ 1,100 คน ผู้วจิยัได้ส่งแบบสอบถามไป 

1,100 ฉบบั ไดร้บัคนื 932 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 84.73 นําขอ้มูลทไีด้ไปวเิคราะห์โดยคอมพวิเตอร ์

โปรแกรม SPSS-PC เพือหาร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเอฟ 

ผลการวจิยัพบวา่ 

   1. ด้านการเตรียมการสอน ครูผู้สอนพลศกึษามพีฤตกิรรมด้านนีอยู่ในระดบั

มาก เมอืเปรยีบเทยีบความคดิเห็นพบว่ามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

   2. ด้านวธิีสอน ครูผู้สอนพลศึกษามีพฤติกรรมด้านนีอยู่ในระดบัมาก เมือ

เปรยีบเทยีบความคดิเหน็พบวา่ มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 
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   3. ดา้นการรกัษาความปลอดภยัในการฝึกทกัษะขณะเรยีนพลศกึษา ครูผู้สอน 

พลศกึษามพีฤตกิรรมด้านนีอยู่ในระดบัมาก เมอืเปรยีบเทยีบความคดิเหน็พบว่า มคีวามคดิเหน็

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

   4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ครผููส้อนพลศกึษาปฏบิตัพิฤตกิรรมด้านนีอยู่ใน

ระดบัมาก และความคดิเหน็ของทงั 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 

    5. ด้านการใช้อุปกรณ์การสอนพลศกึษา ครูผู้สอนพลศกึษาปฏบิตัพิฤตกิรรม

ดา้นนีอยูม่าก และความคดิเหน็ของทงั 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 

 6. ด้านการควบคุมชนัเรยีนและการสร้างบรรยากาศในการเรยีน ครูผู้สอน      

พลศึกษา ปฏิบัติพฤติกรรมด้านนีอยู่ในระดับมาก เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า              

มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

7. ดา้นการวดัและประเมนิผล ครผููส้อนพลศกึษา ปฏบิตัพิฤตกิรรมด้านนีอยู่ใน

ระดบัมาก เมอืเปรยีบเทยีบกบัความคดิเหน็พบวา่ ทงั 3 กลุ่ม มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 

  ถวลิ ปานศร ี(2541: 69) ทําการวจิยัเรอืง บทบาทของครูพลศกึษาทเีป็นจรงิตาม

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 47 โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้บรหิารโรงเรยีนเพศชาย 45 คน 

เพศหญิง 66 คน โดยผู้ทําวจิยัได้สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เพอืวดัความ

คดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผลการวจิยัพบว่า บทบาทของครูพลศึกษาทีเป็นจริง ผู้บริหาร

โรงเรยีนมคีวามคดิเหน็มากทสีุดอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นวชิาการ และบทบาททเีป็นจรงิในระดบั

น้อยทีสุด คือ บทบาทด้านการบริหารชุมชน บทบาทของครูพลศึกษาทีพึงประสงค์ ผู้บริหาร

โรงเรยีนมคีวามคดิเหน็มากทสีุดอยู่ในระดบัมากทสีุด ด้านวชิาการและบทบาททพีึงประสงค์ใน

ระดบัน้อยทสีุด คอื บทบาทส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

  สมชาย นิลบด ี(2545: 70) ได้ทําการวจิยัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์

ของอาจารย์ผู้สอนวิชาลีลาศ ในทัศนะของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 

     1. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของอาจารยผ์ู้สอนวชิาลลีาศ ในทศันะของนักศกึษา

ชายกบันกัศกึษาหญงิ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นราย

ดา้น ไม่แตกต่างกนั คุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องอาจารยผ์ูส้อนวชิาลลีาศ ในทศันะของนักศกึษา

ชายกบันักศึกษาหญิงรวมทุกด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทรีะดบั .05 และเมือ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการและการสอน และคุณลกัษณะทางด้าน

บุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05 ส่วนคุณลกัษณะทางด้านคุณธรรมและ     

ความประพฤติ คุณลกัษณะทางด้านมนุษยสมัพนัธ์ และคุณลักษณะทางด้านการบริการทาง

วชิาการแก่สงัคมไม่แตกต่างกนั 

     2. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิกบัทพีงึประสงคข์องอาจารยผ์ูส้อนวชิาลลีาศ ในทศันะ

ของนักศกึษาชายรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกนั และเมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลกัษณะ
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ทางด้านคุณธรรมและความประพฤติ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วน

คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการและการสอน คุณลกัษณะทางด้านบุคลกิภาพ คุณลกัษณะทางด้าน

มนุษยสมัพนัธ ์และคุณลกัษณะทางดา้นการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมไม่แตกต่างกนั 

     3. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิกบัทพีงึประสงคข์องอาจารยผ์ูส้อนวชิาลลีาศ ในทศันะ

ของนกัศกึษาหญงิรวมทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 และเมอืพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะทางด้านวชิาการและการสอน คุณลกัษณะทางด้านบุคลกิภาพ 

และคุณลกัษณะทางดา้นการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดับ .05 ส่วนคุณลักษณะทางด้านคุณธรรมและความประพฤติ และคุณลกัษณะทางด้าน          

มนุษยสมัพนัธ ์ไม่แตกต่างกนั 

   ยุทธนา เชงิหอม (2547: 68) ได้ทําการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีึง

ประสงคข์องครพูลศกึษาตามทรรศนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและครทูวัไป โรงเรยีน

มธัยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2546 การวจิ ัยครังนีมี

จุดมุ่งหมายเพือศึกษาคุณลกัษณะของครูพลศึกษาทีเป็นจริง ทีพึงประสงค์ตามทรรศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศกึษาและครูทวัไป โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพนืที

การศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2546 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ผู้บริหาร

สถานศกึษา จํานวน 63 คน ครูพลศกึษา จํานวน 63 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง และครูทวัไป 

จาํนวน 321 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย รวมกลุ่มตวัอย่างทงัสนิ 457 คน เครอืงมอืทใีช้ในการวจิยั

เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ตามทรรศนะ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและครทูวัไป ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านวชิาการ ด้าน

การสอน และการจดักิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้านคุณธรรมและ  

ความประพฤต ิและดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา เมอืรวบรวมขอ้มลูแลว้จากนันดําเนินการ

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยเครอืงคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ โดยหา

ความถ ีและค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัพบวา่ 

     1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีทรรศนะเกียวกับคุณลักษณะทีเป็นจริงของ          

ครูพลศกึษาด้านวชิาการ ด้านการสอนและการจดักจิกรรมพลศกึษา ด้านบุคลกิภาพและมนุษย

สมัพนัธ ์ดา้นคุณธรรมและความประพฤต ิและดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีาอยูใ่นระดบัมาก 

และมทีรรศนะเกยีวกบัคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ด้านวชิาการด้านการสอน และ

การจดัการกจิกรรมพลศกึษา ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นคุณธรรมและความประพฤติ

และดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

     2. ครพูลศกึษา มทีรรศนะเกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษาด้าน

วชิาการ ด้านการสอนและการจดักิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้าน

คุณธรรมและความประพฤติ และด้านกีฬาและความสามารถทางกีฬาอยู่ในระดบัมาก และมี

ทรรศนะเกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษาด้านวิชาการด้านการสอน และ       
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การจดัการกจิกรรมพลศกึษา ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นคุณธรรมและความประพฤติ

และดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

     3. ครูทวัไป มีทรรศนะเกียวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจริงของครูพลศึกษาด้าน

วชิาการ ด้านการสอนและการจดักิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้าน

คุณธรรมและความประพฤต ิและดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีาอยูใ่นระดบัมาก และมทีศันะ

เกยีวกบัคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครูพลศกึษาด้านวชิาการ ด้านคุณธรรมและความประพฤต ิ

และด้านกฬีาและความสามารถทางกฬีา อยู่ในระดบัมากทีสุด วชิาการด้านการสอน และการ

จดัการกจิกรรมพลศกึษา ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์อยูใ่นระดบัมาก 

   สาโรช เลยีมสกุล (2547: 45) ไดท้าํการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะของครูพลศกึษาตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา ในทรรศนะของผู้บริหารและครูพลศึกษา โรงเรียนเขตพืนทีการศึกษา

พษิณุโลก การศกึษาครงันีมจีุดมุ่งหมายเพอืศกึษาคุณลกัษณะของครูพลศกึษาตามแนวปฏริูป

การศกึษา ในทศันะของผู้บรหิารและครูพลศกึษา โรงเรยีนเขตพนืทกีารศึกษาพษิณุโลก กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นผู้บรหิารโรงเรยีนและครูพลศกึษา จํานวน 302 คน เป็นผู้บริหาร จํานวน 236 คน 

เป็นครพูลศกึษา 66 คน ซงึไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอน เครอืงมอืทใีช้ในการเกบ็

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะของครูพลศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในทัศนะของ

ผูบ้รหิารและครพูลศกึษา โรงเรยีนเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลกทผีูว้จิยัสรา้งขนึ มค่ีาความเชอืมนั 

0.87 วเิคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถ ีและหาค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัพบวา่ 

     1. คุณลกัษณะทางด้านวชิาการและการสอน โดยภาพรวมของผู้บรหิารและ   

ครูพลศึกษาโรงเรียนเขตพนืทีการศกึษาพิษณุโลก พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 

66.73 และ 58.45 ตามลําดบั ด้านทีแตกต่างกนัคือ การวางแผน การจดัทําเอกสารการสอน      

สอืการเรยีนการสอน การสอนแบบบูรณาการของผู้บรหิาร อยู่ในระดบัมากทสีุด โดยรวมคดิเป็น

ร้อยละ 26.30, 23.70, 22.00, 37.70 ส่วนของครูพลศกึษา อยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 

63.77 และ 52.27 

     2. คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและความประพฤตโิดยภาพรวมของผู้บรหิาร

และครูพลศึกษา โรงเรยีนในเขตพืนทีการศกึษาพิษณุโลก พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยคิดเป็น    

รอ้ยละ 63.77 และ 52.27 

     3. คุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพ โดยภาพรวมของผู้บรหิารและครูพลศกึษา 

โรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 64.98 และ 

57.95 

     4. คุณลักษณะทางด้านมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมของผู้บริหารและ            

ครพูลศกึษา โรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาพษิณุโลก พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 

64.65 และ 58.02 

     5. คุณลกัษณะทางดา้นบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยภาพรวมของผู้บรหิาร

และครูพลศึกษา โรงเรยีนในเขตพืนทีการศกึษาพิษณุโลก พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยคิดเป็น    
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ร้อยละ 65.29 และ 58.03 ด้านทีแตกต่างกนั คือ การแนะนําแหล่งค้นคว้า การจดัซ่อมเสริม

เผยแพร่ ขา่วสารพลศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยคดิเป็นรอ้ยละ 25.80 และ 28.80 

  อนุสรณ์ สกุลเบกิไพร (2547: 73) ได้ทําการวจิยัเรอืง คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและ    

ทพีงึประสงคข์องครูพลศกึษาในทศันะของผู้บรหิาร ครู อาจารย ์โรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษา

ชลบุร ีปีการศกึษา 2546 การวจิยัครงันีมจีุดมุ่งหมายเพือศกึษาคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีึง

ประสงคข์องครพูลศกึษาในทศันะของผูบ้รหิาร ครู อาจารย ์โรงเรยีนในเขตพนืทกีารศกึษาชลบุร ี  

ปีการศกึษา 2546 กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้บรหิาร ครู อาจารย ์จํานวน 400 คน ซงึได้มาโดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน เครอืงมอืทใีช้ในการเกบ็รวบรวมเป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะทเีป็น

จรงิและทพีงึประสงคท์ผีูว้จิยัสรา้งขนึ มค่ีาความเชอืมนั 0.87 ผลการวจิยัพบวา่ 

     1. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ในทศันะของ

ผู้บรหิาร ครู อาจารย ์โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทสีุด คดิเป็นร้อยละ 

69.6 และ รอ้ยละ 79.2 

     2. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ในทศันะของ

ผูบ้รหิาร คร ูอาจารยเ์พศชาย โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทสีุด คดิเป็น

รอ้ยละ 66.9 และ รอ้ยละ 68.7 

     3. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นส่วนตวั และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ในทศันะของ

ผูบ้รหิาร คร ูอาจารยเ์พศหญงิ โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทสีุด คดิเป็น

รอ้ยละ 70.7 และ รอ้ยละ 75.2 

     4. คุณลกัษณะทพีงึประสงคด์า้นส่วนตวั และคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ในทศันะ

ของผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทสีุด คดิเป็นร้อยละ 

78.2 และ รอ้ยละ 78.0 

     5. คุณลกัษณะทพีงึประสงคด์า้นส่วนตวั และคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ในทศันะ

ของผู้บริหาร ครู อาจารย ์เพศชาย โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทีสุด      

คดิเป็นรอ้ยละ 78.8 และ รอ้ยละ 78.0 

     6. คุณลกัษณะทพีงึประสงคด์า้นส่วนตวั และคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ในทศันะ

ของผู้บริหาร ครู อาจารย ์เพศหญิง โดยภาพรวมคุณลกัษณะทงั 2 ด้าน อยู่ในระดบัมากทีสุด     

คดิเป็นรอ้ยละ 77.6 และ รอ้ยละ 77.9 

    ขจรเกียรติ ขุนชิต (2553: 50) ได้ทําวจิ ัยเรือง คุณลักษณะทีเป็นจริงและ             

ทพีงึประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคดิเหน็ของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเครอืสารสาสน์   

เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 การวจิยัครงันีมคีวามมุ่งหมายเพอืศกึษาคุณลกัษณะที

เป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนเครอื

สารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 กลุ่มตวัอย่างทใีช้ เป็นผู้บริหารและครูใน

โรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 301 คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนั 

เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามทผีูว้จิยัสรา้งขนึ มค่ีาความเชอืมนัเท่ากบั .91 วเิคราะห์
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ขอ้มลูดว้ยการหาค่าความถ ีค่าร้อยละ ค่าเฉลยี ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าท ี(t-test 

Independent) ผลการวจิยัพบวา่ 

     1. คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครู

ในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย และส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.70 และ 0.59 ตามลาํดบั 

     2. คุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษาตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและ

ครใูนโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลยี และส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.18 และ 0.57 ตามลาํดบั 

     3. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ 

เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

     4. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสาร

สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครู พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

     5. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสารสาสน์ 

เขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งความคดิเหน็ของครชูายและครหูญงิ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

     6. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษาในโรงเรยีนเครอืสาร

สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งความคดิเหน็ของครชูายและครหูญงิ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

  จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับคุณลักษณะของครูพลศึกษาแล้วสรุปได้ว่า 

คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทดี ีนอกเหนือจากคุณสมบตัดิ้านความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งทอีงคก์รกาํหนดแลว้ ยงัตอ้งเป็นบุคคลทมีคุีณธรรมจรยิธรรมเป็นเครอืงยดึเหนียวจติใจใน

การปฏบิตัหิน้าทดีว้ย คุณลกัษณะของครูพลศกึษาทปีฏบิตังิานในสถานศกึษาเป็นผู้ทปีฏบิตังิาน

เกียวข้องกบันักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จําเป็นต้องมีคุณลกัษณะและคุณสมบตัิเฉพาะ         

ทงัทางดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ มทีกัษะดา้นวชิาชพี และมบุีคลกิภาพและทศันคตทิดีี

ต่อวชิาชพีอกีดว้ย 
 



บทที 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
  

  การวจิยัเรือง คุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต

พนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ผูว้จิยัจะดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี 

   1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    2. เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

    3. วธิดีาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

    4. วธิจีดักระทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 

    5. สถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชัน

มธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีทงัหมด 67 

โรงเรยีน โดยแยกเป็น ผูบ้รหิาร 67 คน ครพูลศกึษา 380 คน นกัเรยีน 59,432 คน  

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครงันี ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จํานวน 680 คน จําแนก

เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา จํานวน 59 คน ครูพลศกึษา จํานวน 201 คน และนักเรยีน จํานวน 420 

คนกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง  โดยการเ ปิดตารางสําเ ร็จรูปของเครจ ซีและมอร์แกน             

(Krejcie and Morgan) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 303; อ้างองิจาก Krejcie and Morgan. n.d.)  

โดยวธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 

ตาราง 2   แสดงกลุ่มตวัอยา่ง 

 

  

เขต ประชากร รวม กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

ผูบ้รหิาร 

สถานศกึษา 

คร ู

พลศกึษา 

นกั 

เรยีน 

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 

คร ู

พลศกึษา 

นกั 

เรยีน 

1 67 380 59,432  59 201 420  

รวม 67 380 59,432 59,879 59 201 420 680 
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เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามทผีู้วจิยัสร้างขนึมาจํานวน 1 ฉบบั โดย

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

    ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซงึมลีกัษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

    ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ และทพีงึประสงค์ของครู

พลศกึษาตามทศันะของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จาํนวน 5 ดา้น คอื 

    1. ดา้นวชิาการ 

    2. ดา้นการสอนและการจดักจิกรรมทางพลศกึษา 

    3. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

    4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

    5. ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา 

    มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลกัเกณฑ์ของ       

ลเิคิร์ท (Likert Scale) ซึงมี 5 ระดบั โดยมีระดบัคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษามค่ีาคะแนนดงันี พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543: 107-108) 

     5  หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

     4 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก  

     3 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     2 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

     1 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

   นําค่าเฉลียรายข้อและรายด้านของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ          

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย มาแปลความหมายค่าเฉลยีเป็นระดบัคุณลกัษณะของครพูลศกึษา ตามเกณฑด์งันี  

   4.21 – 5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

   3.41 – 4.20 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 

   2.61 – 3.40 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.81 – 2.60 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

   1.00 – 1.80 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

   ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอนืๆทีเกียวกบัคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษามี

ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) 
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  ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ 

    การสรา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัมลีาํดบัขนัตอนดงัน ี

     1. ศกึษาคน้ควา้วทิยานิพนธ ์เอกสาร บทความ และสงิพมิพ์ต่างๆ ทงัภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับคุณลักษณะของครูพลศึกษาเพือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบทดสอบ 

     2. นําแบบสอบถามทผีู้วจิยัสร้างขนึให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกตอ้ง นํามาปรบัปรุงแกไ้ขและตรวจสอบซาํ 

     3. หาค่าความเทยีงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามให้ผู้เชยีวชาญ จํานวน 5 

ท่าน ตรวจสอบแกไ้ขแลว้นํามาปรบัปรุงตามทผีูเ้ชยีวชาญแนะนํา 

     4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) เพือสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงาน    

เขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ทไีม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 37 คน หาค่าความเชอืมนั 

(Reliability) ของแบบสอบถามตามวธิขีอง ครอนบาค (Cronbach) โดยการหาค่าสมัประสทิธแ์อลฟา 

(α Coefficent)  

 

  การตรวจสอบคณุภาพของเครืองมือทีใช้ในการวดัตวัแปร 

   ขนัที 1 การกาํหนดโครงสรา้งเนือหาของแบบสอบถาม 

    แบบสอบถามนี ผูว้จิยัสรา้งขนึเพอืใชใ้นวดัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์อง

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จาํนวน 5 ด้าน คอื ด้านวชิาการ ด้าน

การสอนและการจดักจิกรรม ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม และ

ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา 

 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ 

  คณุลกัษณะของครพูลศึกษา หมายถงึ ลกัษณะทางดา้นต่างๆ ของครพูลศกึษา คอื

ด้านวิชาการ ด้านการสอนและการจัดกิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์       

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีา  

  คุณลกัษณะทีเป็นจริง หมายถึง ลกัษณะท่าทาง อุปนิสยั ความรู้ความสามารถ   

ด้านวิชาการ ด้านการสอนและการจัดกิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์       

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการกีฬาและความสามารถทางกีฬา ซึงได้แสดงออกในรูปของ   

การปฏบิตังิาน โดยชอบปฏบิตั ิเคยปฏบิตัทิกีลุ่มตวัอยา่งพบเหน็ 

  คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์หมายถงึ ลกัษณะท่าทาง อุปนิสยั ความรู้ ความสามารถ

ด้านวิชาการ ด้านการสอนและการจัดกิจกรรมพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์      
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ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ดา้นการกฬีาและความสามารถทางกฬีา ซงึได้แสดงออกในรูปของการ

ปฏบิตังิาน ทกีลุ่มตวัอยา่งพงึประสงคใ์หเ้กดิขนึ  

  ด้านวิชาการ หมายถงึ ครพูลศกึษามคีวามสามารถอยา่งมากในเรอืงของเนือหาวชิา

ทางพลศกึษา จะตอ้งเป็นผูใ้ฝเ่รยีนรูแ้ละหาสงิต่าง ๆ ทเีป็นองคค์วามรูใ้หม่ๆ มาทางพลศกึษา รวมไป

ถงึความรูแ้ละความเขา้ใจในเรอืงของการนําความรู้ทมีอียู่และสร้างขนึไปใช้ในการจดักจิกรรมทาง  

พลศกึษาใหม้ปีระโยชน์อยา่งมากทสีุด เพอืประโยชน์โดยตรงต่อตวัของนกัเรยีน 

   ด้านการสอนและการจดักิจกรรม หมายถึง ครูพลศกึษาเป็นบุคคลทใีห้ความรู้ต่อ

นกัเรยีน และเป็นสงิสาํคญัทจีะทาํใหน้กัเรยีนคดิเป็นและทาํเป็นในเรอืงของรายวชิาพลศกึษา ฉะนัน

การสอนพลศกึษาจะต้องเน้นสอนให้ผู้เรยีนคดิเป็น ทําเป็น รู้จกัแก้ปญัหาต่างๆ  ในสงัคมและทจีะ

เกดิขนึได ้โดยจะตอ้งมเีทคนิคการสอนต่างๆ เช่น การสอนจากง่ายไปหายาก ง่ายไปหาสงิทซีบัซอ้น 

สอนใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึเหตุและผลเป็นสาํคญั เป็นตน้ การสอนในลกัษณะแบบนีจะทาํใหผู้เ้รยีนนนั

เกดิความเขา้ใจ และเกดิการเรยีนรูไ้ดง้่ายเมอืผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อไป  

   ด้านบคุลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์หมายถึง ครูพลศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพสมบูรณ์

ทงัดา้นร่างกายและจติใจ จะตอ้งมคีวามแบบอยา่งทดี ีมคีวามสุภาพเรยีบร้อย วางตวัเหมาะสม เมอื

ทางดา้นร่างกายและจติใจทมีคีวามสมบรูณ์ และมกีารวางตวัทดีแีล้ว จะสามารถช่วยเหลอืและเป็น

แบบอยา่งทดีต่ีอผู้เรยีนได้ เมอืผู้เรยีนได้เหน็แบบอย่างทดีแีล้ว ผู้เรยีนกจ็ะเป็นผู้เรยีนทเีปียมด้วย

คุณภาพและเปียมดว้ยการปฏบิตัติวัทดีดีว้ย 

  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ครูพลศกึษานันเป็นผู้ทเีปียมด้วยคุณภาพ

ทางดา้นวชิาการ การสอน และเป็นแบบอย่างทดีต่ีอนักเรยีนทุกคน และครูพลศกึษาจะต้องมคีวาม

ยตุธิรรมต่อนกัเรยีนเท่าเทยีมกนัทุกคน มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื และยงัต้องเป็นผู้ที

อุทศิเววลาในการทาํงานอยา่งเตม็ทต่ีอสงิต่างๆทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัหน่วยงานและผูเ้รยีน 

  ด้านกีฬาและความสามารถทางการกีฬา หมายถึง ครูพลศึกษามคีวามรอบรู ้    

ในเรอืงของทกัษะกฬีาต่างๆหลากหลายประเภท รวมไปถึงความรู้ในเรอืงของกฎ ระเบยีบ กตกิา

ใหม่ๆ เพอืทจีะนําสงิต่างๆ ใหม่ๆ เหล่านีนําไปเผยแพร่และสอนนักเรยีน เพอืให้นักเรยีนได้เกิด    

องคค์วามรูใ้หม่ เมอืนกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นสงิต่างๆ ใหม่ๆ แลว้ นกัเรยีนกจ็ะเกดิการเรยีนรูพ้รอ้มจดจาํ

และนําไปปฏบิตัเิพอืประโยชน์สบืไป 

  แบบสอบถามคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แบบสอบถามฉบบันีมีทงัหมด 3 ตอน ในตอนที 1 เป็น        

การตรวจสอบสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ในตอนท ี2 เป็นการตอบแบบสอบคุณลกัษณะของ      

ครูพลศกึษา 5 ด้านด้านละ 10 ขอ้ มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และใน

ตอนท ี3 เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) ในแต่ละรายดา้น มรีายละเอยีดดงัตาราง 3 ต่อไปนี 
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ตาราง 3   โครงสรา้งของแบบสอบถาม 

 

ดา้น 
ลกัษณะแบบวดั 

ประมาณค่า จาํนวนขอ้ ปลายเปิด จาํนวนขอ้ 

วชิาการ  10  1 

การสอนและการจดักจิกรรม  10  1 

บุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์  10  1 

คุณธรรมและจรยิธรรม  10  1 

กฬีาและความสามารถทางการกฬีา  10  1 

รวม - 50 - 5 

  

  จากตาราง 3 คุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของ

ผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศึกษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงาน   

เขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 แบบสอบถามฉบบันีประกอบด้วยด้านทงัหมด 5 ด้านคือ 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทมีลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ด้านละ 10 ขอ้รวม 

50 ข้อ และจะมีและมีคําถามทีเป็นลักษณะแบบปลายเปิด (Open Ended) ในแต่ละรายด้าน         

รวม 5 ขอ้ 

 

   ขนัที 2 การตรวจสอบความเทยีงตรงตามเนือหา (Content Validity) 

    การตรวจสอบความตรงตามเนือหานี ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ

และทีพงึประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บรหิารสถานศึกษา ครูพลศกึษา และนักเรียน

ระดับชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ให้

ผู้เชยีวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบแบบสอบถามทีผู้วจิยัสร้างขนี ซึงการตรวจสอบความ

เทยีงตรงของเนือหาของแบบสอบถามนีใช้ดชันีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: 

IOC) โดยมเีงอืนไขใหผู้เ้ชยีวชาญตดัสนิอยา่งมรีะบบ ซงึมลีกัษณะการใหค้ะแนน คอื 

     1 หมายถงึ ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบันิยามเชงิปฏบิตักิารทตีอ้งการวดั 

     0 หมายถงึ ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามาอดคลอ้งกบันิยามเชงิปฏบิตักิารทตีอ้งการวดั 

     -1 หมายถงึ ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชงิปฏบิตักิารทตีอ้งการวดั 

    โดยผู้วจิยัได้กําหนดเกณฑ์ทใีช้ในการตดัสนิความเทยีงตรงเชงิเนือหา คอื ค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง มากกวา่ 0.5 (IOC ≥ 0.50) ถอืวา่ขอ้คาํถามนนัสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งและนิยามที

ตอ้งการวดั 
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    ซึงผู้ว ิจ ัยได้กําหนดคุณสมบัติของผู้เชียวชาญจํานวน 5 ท่านไว้ดังนี  (รายชือ

ผูเ้ชยีวชาญแสดงไวใ้นภาคผนวก จ) 

     1. ผูเ้ชยีวชาญดา้นพลศกึษา จาํนวน 3 ท่าน 

     2. ผูเ้ชยีวชาญททีาํหน้าทเีป็นผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษา จาํนวน 1 ท่าน 

     3. ผูเ้ชยีวชาญททีาํหน้าเป็นครพูลศกึษา จาํนวน 1 ท่าน 

    ผู้ว ิจ ัยได้นําผลการพิจารณาจากผู้เชียวชาญจํานวน 5 ท่านมาคํานวณค่าความ

สอดคลอ้ง เป็นรายขอ้และคดัเลอืกขอ้คาํถามของแบบวดัทมีค่ีาความสอดคลอ้ง ผ่านเกณฑท์กีําหนด

ไว ้พบวา่ ผลการพจิารณาเป็นดงันี 

    แบบสอบถามคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต

พนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ทผีูว้จิยัสรา้งขนึ ทงัฉบบัมค่ีาความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 

    อนึงข้อคําถามของแบบสอบถามคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ          

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ทุกขอ้มค่ีาความสอดคล้อง เท่ากบั 

1.00 ผูว้จิยัจงึคดัเลอืกขอ้คาํถามไวท้งัหมด นอกจากนีผูเ้ชยีวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุง

แก้ไขขอ้คําถามทงัทางด้านภาษาและความเหมาะสม ผู้วจิยัจึงปรบัปรุงแบบสอบถามให้มีความ

สมบรูณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชยีวชาญโดยผ่านความเหน็ชอบจากอาจารยท์ปีรกึษา (รายละเอยีด

ของแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก) 

   

   ขนัที 3 การปรบัปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้เชยีวชาญ แล้วนําไป

ทดลองใชก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลายทไีม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างจรงิ จํานวน 37 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมดีงันี ผู้บรหิารสถานศกึษา จํานวน 2 

ท่านจากโรงเรยีนสายนําผงึและโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ครูพลศกึษาจํานวน 5 ท่านจากโรงเรยีน

เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ และนักเรยีนจํานวน 30 คนจากโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ 

เพอืปรบัปรุงและหาคุณภาพของแบบสอบถาม  

 

   ขนัที 4 การวเิคราะหคุ์ณภาพของแบบสอบถามคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์

ของครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4   ค่าความเทยีงตรง ค่าความเชอืมนั และอาํนาจจาํแนก ของแบบสอบถาม 

 

ดา้น ค่าความเทยีงตรง ค่าความเชอืมนั ค่าอาํนาจจาํแนก 

วชิาการ 1.00 0.94 0.62 - 0.88 
การสอนและการจดักจิกรรม 1.00 0.89 0.47 - 0.74 
บคุลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 1.00 0.91 0.52 - 0.77 
คณุธรรมและจรยิธรรม 1.00 0.89 0.40 - 0.81 
กฬีาและความสามารถทางการกฬีา 1.00 0.88 0.41 - 0.77 

รวม 1.00 0.97 0.41 - 0.82 

 

   จากตาราง 4 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 37 คน              

มค่ีาเทยีงตรงของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 1.00 มค่ีาความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั 0.97 และ        

ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามทงัฉบบัอยู่ระหว่าง 0.41-0.82 แสดงว่าแบบสอบถามฉบบันี        

ค่าความเชอืมนัอยูใ่นระดบัสงู สามารถจาํแนกนกัเรยีนกลุ่มสงูและตําได้ รวมถึงมค่ีาความเทยีงตรง

ในระดบัทสีามารถนําแบบวดัไปใชไ้ด ้

   หากพจิารณาแบบวดัในแต่ละรายด้าน ด้านวชิาการ พบว่า แบบสอบถามมค่ีาความ

เชอืมนัเท่ากบั 0.94 และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.62-0.88 ในด้านค่าความเทยีงตรงเท่ากบั 1.00 

สามารถนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้

   ด้านการสอนและการจดักิจกรรม พบว่า แบบสอบถามมค่ีาความเชอืมนัเท่ากบั 0.89 

และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.47-0.74 ในดา้นค่าความเทยีงตรงเท่ากบั 1.00 สามารถนําไปใช้กบั

กลุ่มตวัอยา่งได ้

   ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ พบว่า แบบสอบถามมค่ีาความเชอืมนัเท่ากบั 0.91 

และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.52-0.77 ในดา้นค่าความเทยีงตรงของเนือหาเท่ากบั 1.00 สามารถ

นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้

   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.89 และ  

ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.40 - 0.81 ในด้านค่าความเทยีงตรงของเนือหาเท่ากบั 1.00 สามารถ

นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้

   ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา พบว่า แบบสอบถามมค่ีาความเชอืมนัเท่ากบั 

0.88 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.41 – 0.77 ในด้านค่าความเทยีงตรงของเนือหาเท่ากบั 1.00 

สามารถนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้

 

   ขนัที 5 ปรบัปรุงแกไ้ขในดา้นภาษาของขอ้คําถามและตวัเลอืก เรยีงลําดบัตวัเลอืกแล้ว

นําไปใชจ้รงิ 
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วิธีดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยดาํเนินตามขนัตอนตามนี 

    1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถึงผู้เชยีวชาญเพอื

ขอความอนุเคราะหต์รวจสอบแบบสอบถาม 

    2. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถึง ผู้อํานวยการ

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 เพอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

    3. ขอหนังสอืจากสํานักงานเขตพนืทีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ถึงผู้บรหิาร

สถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีน เพอืขอความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู 

    4. ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และนัดหมายวนัเวลาทจีะรบั

แบบสอบถามคนื 

 

วิธีจดักระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการศกึษาวจิยัครงันี ผู้วจิยันําแบบสอบถามทไีด้รบัคนืมาตรวจความสมบูรณ์ แล้วนํา

แบบสอบถามมาดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูน ี

    1. นําแบบสอบถาม ตอนท ี1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ ี

และหาค่ารอ้ยละ นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 

    2. นําแบบสอบถาม ตอนท ี2 คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครูพลศกึษา 

มาจดักระทาํดงันี 

 2.1 หาคะแนนเฉลยี (   ) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลกัษณะทเีป็น

จรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษาตามทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนักเรยีน

ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึไดม้าจาก

การตอบแบบสอบถาม 

 2.2 วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) 

และทําการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยใช้วธิแีอลเอสดี (Least Square Difference: 

LSD) 

    3. การแปลความหมายค่าเฉลยีเป็นระดบัคุณลกัษณะของครพูลศกึษา ตามเกณฑด์งันี 

   4.21 – 5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

   3.41 – 4.20 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 

   2.61 – 3.40 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.81 – 2.60 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

   1.00 – 1.80 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

    4. ขอ้เสนอแนะอนืๆ นํามาวเิคราะห์เนือหาและสรุปเป็นรายด้านและนําเสนอในรูป

ความเรยีง 



บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สญัลกัษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทใีชใ้นการแปลความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูล

เพอืใชนํ้าเสนอผลการวจิยั 

 N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 f แทน จาํนวนความถ ี

  แทน ค่าเฉลยี 

 S.D. แทน ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

 F แทน ค่าสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหก์ารแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 

 df  แทน ชนัแห่งความอสิระ (Degree of Freedom) 

 SS แทน ความแตกต่างของคะแนนเฉลยี 

 p แทน ความน่าจะเป็น (Probability) 

 % แทน รอ้ยละ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัในครงันีผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลูเกบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งและนําเสนอ

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงัต่อไปน ี

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที 1 ซึงเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถแีละหาค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ

เรยีง 

2. วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที 2 ซึงเกียวกบัคุณลกัษณะทีเป็นจริงและ       

ทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 แบ่งเป็น 5 ด้าน และ

ทาํการวเิคราะหไ์ดด้งันี  

2.1 หาคะแนนเฉลยี (   ) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลกัษณะทเีป็น

จรงิ และทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษาในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีน

ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึไดม้าจาก

การตอบแบบสอบถาม 
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 2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีผลการวิเคราะห์มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 จะทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยใช้วธิี

แอลเอสด ี(LSD) 

3. นําแบบสอบถามในตอนที 3 ซึงเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา          

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 โดยการสรุปและนําเสนอเป็นความเรยีง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวจิยัครงันีผู้วจิยัได้ทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม

ทงัหมด 680 ฉบบั ซงึสามารถทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบแบบสอบถามทไีด้จากการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลเพอืคดัเลอืกฉบบัทีสมบูรณ์ได้ จํานวน 680 ฉบบั ซึงคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

แบบสอบถามทจีดัเตรยีมทงัหมด เมอืทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถแจกแจงความถีและหาค่าร้อย

ละ ไดด้งันี 

 ตอนที 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนท ี1 โดยการแจกแจง

ความถแีละหาค่ารอ้ยละ ดงัปรากฏในตาราง 5 

 

ตาราง 5   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ 
ชาย หญงิ 

         รวม   รอ้ยละ 
     f %     f % 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ครพูลศกึษา 

นกัเรยีน 

50 

158 

210 

84.75 

78.61 

50.00 

9 

43 

210 

15.25 

21.39 

50.00 

59 

201 

420 

8.68 

29.56 

61.76 

รวม 418  262  680 100.00 

 

จากตาราง 5 พบวา่กลุ่มตวัอย่างมทีงัหมด 680 คน แบ่งเป็นผู้บรหิารสถานศกึษา จํานวน 

59 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8.68 เป็นเพศชาย 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.75 เพศหญงิ 9 คนคดิเป็นร้อยละ 

15.25 ครูพลศกึษา จํานวน 201 คนคดิเป็นร้อยละ 29.56 เป็นเพศชาย 158 คน คดิเป็นร้อยละ 

78.61 เพศหญิง 43 คนคดิเป็ยร้อยละ 21.39 นักเรยีน จํานวน 420 คนคดิเป็นร้อยละ 61.76 เป็น

เพศชาย 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 และนกัเรยีนหญงิ จาํนวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50   
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ตอนที 2 วเิคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา โดยหา

คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีผล     

การวเิคราะหม์คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 จะทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลยี

เป็นรายคู่ โดยใชว้ธิแีอลเอสด ี(LSD) ดงัปรากฏในตาราง 6-34 

 

ตาราง 6   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพงึประสงค์ของ          

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา   

     มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นวชิาการ (n = 59) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. สามารถวเิคราะห์จุดมุง่หมายและ

โครงสรา้งของหลกัสตูรวชิาพลศกึษา 

 4.08  0.75 มาก 4.56 0.60 มากทสีุด 

2. มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระ    

การเรยีนรูพ้ลศกึษา 

 4.25  0.71 มากทสีุด 4.66 0.58 มากทสีุด 

3. ศกึษาความรูท้างดา้นวชิาการทวัไปอยู่

เสมอ 

 3.95  0.97 มาก 4.54 0.68 มากทสีุด 

4. จดัระบบการเสนอขา่วสารทางพลศกึษา  

ทเีป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนและโรงเรยีนโดย

สมาํเสมอ 

 3.34 1.09 ปานกลาง 4.47 0.68 มากทสีุด 

5. มคีวามรอบรู ้ความแมน่ยําในเนือหาวชิา 

ทสีอน 

 4.29 0 .72 มากทสีุด 4.76 0.51 มากทสีุด 

6. ใชแ้นวคดิใหม่ๆ มาปรบัปรงุงานดา้น   

พลศกึษาให้ดขีนึ 

 3.88  0.91 มาก 4.49 0.73 มากทสีุด 

7. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและ

วธิกีารวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา 

 4.17  0.72 มาก 4.59 0.77 มากทสีุด 

8. มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาการสมําเสมอ 

 4.14  0.68 มาก 4.63 0.52 มากทสีุด 

9. มคีวามพยายามใฝ่ หาความรูใ้หม่ๆ  ให้

ทนัสมยัใหท้นัเหตุการณ์ 

 3.98  0.97 มาก 4.51 0.75 มากทสีุด 

10. ศกึษาขอ้บกพรอ่งในงานวชิาชพีตนเอง

และนํามาปรบัปรงุพฒันาอยู่เสมอ 

 3.98  0.80 มาก 4.68 .753 มากทสีุด 

รวม 4.01 0.83 มาก 4.59 0.67 มากทสีุด 
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จากตาราง 6 พบว่าคะแนนเฉลียและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

1 ด้านวชิาการ มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ( = 4.01 และ S.D. = .833) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสดุตามลาํดบั คอื มคีวามรอบรู ้ความแม่นยาํในเนือหาวชิาที

สอน ( = 4.29 และ S.D. = .720) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ พลศกึษา ( = 

4.25 และ S.D. = .709) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา 

( = 4.17 และ S.D. = .723) มกีารพฒันาตนเองเพอืให้มคีวามรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ

สมําเสมอ ( = 4.14 และ S.D. = .681) และสามารถวเิคราะห์จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ

หลกัสตูรวชิาพลศกึษา ( = 4.08 และ S.D. = .749) 

 คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านวชิาการ 

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.59 และ S.D. = .665) เมอืพจิารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรอบรู้ ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทีสอน ( = 

4.76 และ S.D. = .503) ศกึษาขอ้บกพร่องในงานวชิาชพีตนเองและนํามาปรบัปรุงพฒันาอยู่เสมอ 

( = 4.68 และ S.D. = .665) และมกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้พลศกึษา ( = 

4.66และ S.D. = .576) 
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ตาราง 7   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ         

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 

     มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม (n = 59) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       
1. มกีารแจง้จุดมุง่หมายการสอนและ

รายละเอยีดวชิากอ่นสอน 

4.15 0.94 มาก 4.68 0.51 มากทสีุด 

2. มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและ  

สอนเตม็เวลา 

4.29 1.07 มากทสีุด 4.71 0.56 มากทสีุด 

3. มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีน  

การสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา 

4.20 0.81 มากทสีุด 4.69 0.46 มากทสีุด 

4. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหวา่งความสามารถและ     

วฒุภิาวะของแต่ละบคุคล 

3.86 0.86 มาก 4.58 0.56 มากทสีุด 

5. ประยุกต์กจิกรรมการเรยีนการสอนขณะทํา

การสอน 

4.03 0.91 มาก 4.61 0.49 มากทสีุด 

6. เตรยีมอุปกรณ์และสถานททีเีหมาะสมกบั

เนือหาทสีอน 

4.00 0.74 มาก 4.61 0.67 มากทสีุด 

7. มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

4.25 0.76 มากทสีุด 4.73 0.49 มากทสีุด 

8. มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 4.24 0.82 มากทสีุด 4.76 0.63 มากทสีุด 

9. นําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการเรยีน  

การสอน 

3.86 0.78 มาก 4.53 0.79 มากทสีุด 

10. มกีารจดัเตรยีมสอืและใชส้อืประกอบ    

การเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัเนือหาวชิา 

4.03 0.64 มาก 4.61 0.53 มากทสีุด 

รวม 4.09 0.83 มาก 4.65 0.56 มากทสีุด 

 

จากตาราง 7 พบว่าคะแนนเฉลียและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
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1 ด้านการสอนและการจดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ( = 4.09 และ 

S.D. = 0.83) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรบัผดิชอบเขา้

สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลา ( = 4.29 และ S.D. = 1.07) มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวาม

ตงัใจสอนและจดัเตรียมกจิกรรมการสอนเพอืให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ ( = 4.25 และ       

S.D. = 0.76) มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ( = 4.24 และ S.D. = 0.82) มเีทคนิคการสอน

และกจิกรรมการเรยีนการสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา ( = 4.20 และ S.D. = 0.81) และมี

การแจง้จุดมุ่งหมายการสอนและรายละเอยีดวชิาก่อนสอน (= 4.15 และ S.D. = 0.94)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการสอนและ

การจดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.65 และ S.D. = 0.56) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั ( = 

4.76 และ S.D. = 0.63) มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจสอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการ

สอนเพอืใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้( = 4.73 และ S.D. = 0.49) และมคีวามรบัผดิชอบเขา้สอน

ตรงเวลาและสอนเตม็เวลา ( = 4.71 และ S.D. = 0.56) 
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ตาราง 8   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีึงประสงค์ของ            

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 

     มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์(n = 59) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน 4.39 0.70 มากทสีุด 4.80 0.45 มากทสีุด 

2. มสีมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอก

ชนัเรยีน 

4.39 0.85 มากทสีุด 4.75 0.51 มากทสีุด 

3. ใหค้วามสนใจหมนัสอบถามทุกขส์ขุของ

นกัเรยีน 

4.12 0.79 มาก 4.71 0.56 มากทสีุด 

4. ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทมีปีญัหาอย่าง

เตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

4.25 0.80 มากทสีุด 4.78 0.46 มากทสีุด 

5. ขอความรว่มมอืนกัเรยีนและบคุคลอนืๆให้

เขา้รว่มกจิกรรมทางพลศกึษาได ้

4.25 0.71 มากทสีุด 4.63 0.74 มากทสีุด 

6. มสีขุภาพสมบรูณ์ทงัดา้นรา่งกายและจติใจ 4.58 0.56 มากทสีุด 4.73 0.64 มากทสีุด 

7. มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืรน้

ไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค 

4.51 0.65 มากทสีุด 4.64 0.71 มากทสีุด 

8. รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 4.39 0.74 มากทสีุด 4.71 0.65 มากทสีุด 

9. สภุาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีา

เลอืมใสศรทัธา 

4.37 0.67 มากทสีุด 4.73 0.64 มากทสีุด 

10. มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าทีด ี 4.46 0.80 มากทสีุด 4.71 0.59 มากทสีุด 

รวม 4.37 0.73 มากทสีุด 4.72 0.59 มากทสีุด 

 

จากตาราง 8 พบว่าคะแนนเฉลียและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

1 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากทีสุด                

( = 4.37 และ S.D. = 0.73) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มี

สุขภาพสมบูรณ์ทงัด้านร่างกายและจติใจ ( = 4.58 และ S.D. = 0.56) มคีวามอดทน ขยนั หมนั

เพยีร กระตอืรอืรน้ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ( = 4.51 และ S.D. = 0.65) มลีกัษณะความเป็นผู้นําทดี ี
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( = 4.46 และ S.D. = 0.80) รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน ( = 4.39 และ S.D. = 0.70) และมี

สมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอกชนัเรยีน ( = 4.39 และ S.D. = 0.85)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของผู้ บริห าร สถ านศึกษ า  สังกัดสํ านัก งานเขตพืนทีกา รศึกษามัธยมศึกษ า  เ ขต  1                    

ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.72 และ 

S.D. = 0.59) เมอืพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดตามลําดบั คือ รกัและเมตตากบั

นกัเรยีนทุกคน ( = 4.80 และ S.D. = 0.45) ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทมีปีญัหาอย่างเตม็ใจและ

เตม็ความสามารถ (= 4.78 และ S.D. = 0.46) และมสีมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอกชนั

เรยีน ( = 4.75 และ S.D. = 0.51) 
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ตาราง 9   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีึงประสงค์ของ            

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 

     มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม (n = 59) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มคีวามยุตธิรรม 4.24 0.75 มากทสีุด 4.68 0.60 มากทสีุด 

2. มคีวามซอืสตัย์สจุรติ 4.61 0.59 มากทสีุด 4.76 0.54 มากทสีุด 

3. มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแกผู่อ้นื 4.29 0.67 มากทสีุด 4.75 0.63 มากทสีุด 

4. อุทศิเวลาในการทํางานอย่างเตม็ท ี 4.24 1.04 มากทสีุด 4.71 0.49 มากทสีุด 

5. มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใสต่่อการสอน

และงานอนืๆทรีบัผดิชอบ 

4.32 0.88 มากทสีุด 4.66 0.63 มากทสีุด 

6. ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็น

แบบอย่างทดีตี่อนกัเรยีนและผูอ้นื 

4.39 0.72 มากทสีุด 4.69 0.50 มากทสีุด 

7. มคีวามตรงต่อเวลา 4.27 1.05 มากทสีุด 4.75 0.60 มากทสีุด 

8. ไมด่มืสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 4.53 0.86 มากทสีุด 4.63 0.81 มากทสีุด 

9. เป็นแบบอย่างทดีใีนดา้นความประพฤติ

กริยิามารยาท และการแต่งกาย 

4.34 0.71 มากทสีุด 4.64 0.52 มากทสีุด 

10. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนและผูอ้นื

ดว้ยความเตม็ใจ 

4.29 0.70 มากทสีุด 4.68 0.57 มากทสีุด 

รวม 4.35 0.79 มากทสีุด 4.69 0.59 มากทสีุด 

 

จากตาราง 9 พบว่าคะแนนเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจริงของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา  เขต 

1 ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.35 และ       

S.D. = 0.79) เมอืพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามซอืสตัยส์ุจริต    

( = 4.61 และ S.D. = 0.56) ไม่ดืมสุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ ( = 4.53 และ                    

S.D. = 0.86) ประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างทีดีต่อนักเรียนและผู้อืน                 

( = 4.39 และ S.D. = 0.72) เป็นแบบอยา่งทดีใีนดา้นความประพฤตกิริยิามารยาท และการแต่งกาย 
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( = 4.34 และ S.D. = 0.71) และมคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใส่ต่อการสอนและงานอืนๆที

รบัผดิชอบ ( = 4.32 และ S.D. = 0.88)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.69 และ   S.D. = 0.59) เมอื

พิจ า รณา เ ป็น ร าย ข้อพ บว่ า  มี ค่ า เ ฉลีย สู ง สุ ดตา มลํ า ดับ  คือ  มีค วาม ซือสัตย์สุ จ ริ ต                        

( = 4.76 และ S.D. = 0.54) ให้มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื ( = 4.75 และ              

S.D. = 0.63) และมคีวามตรงต่อเวลา ( = 4.75 และ S.D. = 0.60) 
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ตาราง 10   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ             

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา  

     มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา (n = 59) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มทีกัษะกฬีาหลายประเภท 4.17 0.70 มาก 4.51 0.68 มากทสีุด 

2. มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

3.83 0.91 มาก 4.44 0.77 มาก 

3. มคีวามรูเ้รอืง ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ  4.02 0.86 มาก 4.71 0.62 มากทสีุด 

4. เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้ 4.27 0.78 มากทสีุด 4.75 0.54 มากทสีุด 

5. มคีวามรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด

ทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแกส่งัคมและชมุชน 

4.27 0.76 มากทสีุด 4.59 0.70 มากทสีุด 

6. สนบัสนุนสง่เสรมิและเป็นผูนํ้านักเรยีนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน 

4.14 0.66 มาก 4.71 0.62 มากทสีุด 

7. แสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ 

4.14 0.73 มาก 4.69 0.53 มากทสีุด 

8. รบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีาได ้ 4.12 0.91 มาก 4.49 0.80 มาก 

9. มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีาในโรงเรยีนใหส้งูขนึ 

3.95 0.86 มาก 4.61 0.56 มากทสีุด 

10. มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี

4.19 1.01 มาก 4.71 0.53 มากทสีุด 

รวม 4.11 0.82 มาก 4.62 0.63 มากทสีุด 

 

จากตาราง 10 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

1 ด้านกีฬาและความสามารถทางกีฬา มีค่ าเฉลียของความคิด เห็นอยู่ ใ นระดับ  มาก                    

( = 4.11 และ S.D. = 0.82) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คือ          

เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้( = 4.27 และ S.D. = 0.78) มคีวามรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะ

วธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแก่สงัคมและชุมชน ( = 4.27 และ S.D. = 0.76) มคีวามรู้และมทีกัษะในการ

เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี ( = 4.19 และ 
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S.D. = 1.01) มทีกัษะกฬีาหลายประเภท ( = 4.17 และ S.D. = 0.67) และสนับสนุนส่งเสรมิและ

เป็นผูนํ้านกัเรยีนในการเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและภายนอกโรงเรยีน ( = 4.14 และ 

S.D. = 0.66)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านกีฬาและ

ความสามารถทางกีฬา มีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากทีสุด ( = 4.62 และ          

S.D. = 0.63) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื เป็น ผู้ฝึกสอนกฬีาได ้

(= 4.75 และ S.D. = 0.54) มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายและทางดา้น

กฬีาตามมาตรฐานสากลไดเ้ป็นอยา่งด ี( = 4.71 และ S.D. = 0.53) และสนบัสนุนส่งเสรมิและเป็น

ผู้นํานักเรยีนในการเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและภายนอกโรงเรยีน (= 4.71 และ    

S.D. = 0.62) 
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ตาราง 11   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ        

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของครูพลศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา              

     เขต 1 ดา้นวชิาการ (n = 201) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

   S.D.  S.D. 

       1. สามารถวเิคราะห์จุดมุง่หมายและ

โครงสรา้งของหลกัสตูรวชิาพลศกึษา 

4.05 0.68 มาก 4.62 0.56 มากทสีุด 

2. มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการ

เรยีนรูพ้ลศกึษา 

4.32 0.72 มากทสีุด 4.71 0.54 มากทสีุด 

3. ศกึษาความรูท้างดา้นวชิาการทวัไปอยู่

เสมอ 

4.07 0.73 มาก 4.58 0.59 มากทสีุด 

4. จดัระบบการเสนอขา่วสารทางพลศกึษาที

เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีนและโรงเรยีนโดย

สมาํเสมอ 

3.81 0.81 มาก 4.58 0.63 มากทสีุด 

5. มคีวามรอบรู ้ความแมน่ยําในเนือหาวชิาที

สอน 

4.33 0.70 มากทสีุด 4.75 0.49 มากทสีุด 

6. ใชแ้นวคดิใหม่ๆ มาปรบัปรงุงานดา้นพล

ศกึษาใหด้ขีนึ 

4.08 0.71 มาก 4.68 0.52 มากทสีุด 

7. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและ

วธิกีารวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา 

4.28 0.66 มากทสีุด 4.69 0.57 มากทสีุด 

8. มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาการสมําเสมอ 

4.18 0.74 มาก 4.68 0.55 มากทสีุด 

9. มคีวามพยายามใฝ่ หาความรูใ้หม่ๆ ให้

ทนัสมยัใหท้นัเหตุการณ์ 

4.19 0.72 มาก 4.70 0.55 มากทสีุด 

10. ศกึษาขอ้บกพรอ่งในงานวชิาชพีตนเอง

และนํามาปรบัปรงุพฒันาอยู่เสมอ 

4.17 0.813 มาก 4.67 0.59 มากทสีุด 

รวม 4.15 0.73 มาก 4.67 0.56 มากทสีุด 

 

จากตาราง 11 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  ด้าน

วชิาการ มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ( = 4.15 และ S.D. = 0.73) เมอืพจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า มค่ีาเฉลียสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรอบรู้ ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอน    
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( = 4.33และ S.D. = 0.70) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้พลศกึษา ( = 4.32 

และ S.D. = 0.72) มคีวามรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา   

(= 4.28 และ S.D. = 0.66) มคีวามพยายามใฝ่ หาความรู้ใหม่ๆให้ทนัสมยัให้ทนัเหตุการณ์       

(= 4.19 และ S.D. = 0.72) และมกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางด้านวชิาการ

สมาํเสมอ (= 4.18 และ S.D. = 0.74) 

 คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นวชิาการ ค่าเฉลยี

ของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.67 และ S.D. = 0.56) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรอบรู้ ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอน ( = 4.75 และ    

S.D. = 0.49) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ลศกึษา ( = 4.71 และ S.D. = 0.54) 

และมคีวามพยายามใฝห่าความรูใ้หม่ๆใหท้นัสมยัใหท้นัเหตุการณ์  ( = 4.70 และ S.D. = 0.55) 
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ตาราง 12   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ      

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของครูพลศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา         

     เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม (n = 201) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มกีารแจง้จุดมุง่หมายการสอนและ

รายละเอยีดวชิากอ่นสอน 

4.35 0.70 มากทสีุด 4.61 0.62 มากทสีุด 

2. มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและ 

สอนเตม็เวลา 

4.47 0.69 มากทสีุด 4.77 0.48 มากทสีุด 

3. มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีน  

การสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา 

4.33 0.68 มากทสีุด 4.75 0.52 มากทสีุด 

4. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหวา่งความสามารถและ     

วฒุภิาวะของแต่ละบคุคล 

4.20 0.72 มากทสีุด 4.68 0.53 มากทสีุด 

5. ประยุกต์กจิกรรมการเรยีนการสอนขณะทํา

การสอน 

4.19 0.70 มาก 4.67 0.56 มากทสีุด 

6. เตรยีมอุปกรณ์และสถานททีเีหมาะสมกบั

เนือหาทสีอน 

4.16 0.74 มาก 4.64 0.69 มากทสีุด 

7. มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

4.32 0.69 มากทสีุด 4.75 0.51 มากทสีุด 

8. มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 4.32 0.72 มากทสีุด 4.75 0.52 มากทสีุด 

9. นําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการเรยีน  

การสอน 

3.95 0.75 มาก 4.57 0.62 มากทสีุด 

10. มกีารจดัเตรยีมสอืและใชส้อืประกอบ    

การเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัเนือหาวชิา 

4.25 0.62 มากทสีุด 4.71 0.49 มากทสีุด 

รวม 4.26 0.70 มากทสีุด 4.69 0.55 มากทสีุด 

 

จากตาราง 12 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  ด้าน

การสอนและการจดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.26 และ S.D. 

= 0.70) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรง
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เวลาและสอนเตม็เวลา (= 4.47 และ S.D. = 0.69) มกีารแจง้จุดมุ่งหมายการสอนและรายละเอยีด

วชิาก่อนสอน ( = 4.35 และ S.D. = 0.71) มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีนการสอนที

หลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา ( = 4.33 และ S.D. = 0.68) มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวาม

ตงัใจสอนและจดัเตรยีมกิจกรรมการสอนเพอืให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ( = 4.32 และ      

S.D. = 0.69) และมวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ( = 4.32 และ S.D. = 0.72)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของครูพลศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการสอนและการจดั

กจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.69 และ S.D. = 0.55) เมือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและ

สอนเตม็เวลา ( = 4.77 และ S.D. = 0.48) มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้า มคีวามตงัใจสอนและ

จดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ ( = 4.75 และ S.D. = 0.51) และมี

เทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีนการสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา ( = 4.75 และ   

S.D. = 0.52) 
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ตาราง 13   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ           

     ครูพลศึกษา ในทัศนะของครูพลศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา          

     เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์(n = 201) 
 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน 4.61 0.60 มากทสีุด 4.79 0.45 มากทสีุด 

2. มสีมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอก

ชนัเรยีน 

4.56 0.61 มากทสีุด 4.77 0.51 มากทสีุด 

3. ใหค้วามสนใจหมนัสอบถามทุกขส์ขุของ

นกัเรยีน 

4.12 0.77 มาก 4.67 0.53 มากทสีุด 

4. ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทมีปีญัหาอย่าง

เตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

4.44 0.62 มากทสีุด 4.78 0.45 มากทสีุด 

5. ขอความรว่มมอืนกัเรยีนและบคุคลอนืๆให้

เขา้รว่มกจิกรรมทางพลศกึษาได ้

4.31 0.70 มากทสีุด 4.73 0.49 มากทสีุด 

6. มสีขุภาพสมบรูณ์ทงัดา้นรา่งกายและจติใจ 4.48 0.60 มากทสีุด 4.80 0.42 มากทสีุด 

7. มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืรน้

ไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค 

4.52 0.63 มากทสีุด 4.77 0.47 มากทสีุด 

8. รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 4.43 0.65 มากทสีุด 4.79 0.42 มากทสีุด 

9. สภุาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีา

เลอืมใสศรทัธา 

4.43 0.65 มากทสีุด 4.80 0.45 มากทสีุด 

10. มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าทีด ี 4.55 0.63 มากทสีุด 4.82 0.42 มากทสีุด 

รวม 4.45 0.65 มากทสีุด 4.77 0.46 มากทสีุด 

 

จากตาราง 13 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  ด้าน

บุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.45 และ 

S.D. = 0.65) เมอืพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดตามลําดบั คือ รกัและเมตตากบั

นกัเรยีนทุกคน ( = 4.61 และ S.D. = 0.56) มสีมัพนัธภาพทดีกีบันักเรยีนทงัในและนอกชนัเรยีน 

( = 4.56 และ S.D. = 0.61) มลีกัษณะความเป็นผู้นําทดี ี( = 4.55 และ S.D. = 0.63) มคีวาม

อดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืร้นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ( = 4.52 และ S.D. = 0.63) และให้
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ความช่วยเหลือนักเรียนทีมีปญัหาอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ  ( = 4.44 และ                

S.D. = 0.62)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านบุคลกิภาพและมนุษย

สมัพนัธ์ มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.77 และ S.D. = 0.46) เมือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดตามลําดับ คือ มีล ักษณะความเป็นผู้นํ าทีด ี             

(= 4.82 และ S.D. = 0.42) สุภาพเรียบร้อย วางตวัได้เหมาะสมเป็นทีน่าเลือมใสศรทัธา            

( = 4.80 และ S.D. = 0.45) และมสีุขภาพสมบูรณ์ทงัด้านร่างกายและจติใจ ( = 4.80 และ    

S.D. = 0.42) 
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ตาราง 14   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ          

     ครพูลศกึษา ในทศันะของครูพลศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

     ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม (n = 201) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มคีวามยุตธิรรม 4.50 0.70 มากทสีุด 4.76 0.52 มากทสีุด 

2. มคีวามซอืสตัย์สจุรติ 4.65 0.57 มากทสีุด 4.84 0.42 มากทสีุด 

3. มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแกผู่อ้นื 4.61 0.63 มากทสีุด 4.82 0.46 มากทสีุด 

4. อุทศิเวลาในการทํางานอย่างเตม็ท ี 4.47 0.76 มากทสีุด 4.78 0.46 มากทสีุด 

5. มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใสต่่อการสอน

และงานอนืๆทรีบัผดิชอบ 

4.54 0.66 มากทสีุด 4.81 0.50 มากทสีุด 

6. ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็น

แบบอย่างทดีตี่อนกัเรยีนและผูอ้นื 

4.54 0.69 มากทสีุด 4.82 0.45 มากทสีุด 

7. มคีวามตรงต่อเวลา 4.50 0.69 มากทสีุด 4.77 0.54 มากทสีุด 

8. ไมด่มืสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 4.67 0.72 มากทสีุด 4.84 0.48 มากทสีุด 

9. เป็นแบบอย่างทดีใีนดา้นความประพฤติ

กริยิามารยาท และการแต่งกาย 

4.57 0.60 มากทสีุด 4.85 0.38 มากทสีุด 

10. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนและผูอ้นื

ดว้ยความเตม็ใจ 

4.36 0.70 มากทสีุด 4.83 0.39 มากทสีุด 

รวม 4.54 0.67 มากทสีุด 4.81 0.46 มากทสีุด 

 

จากตาราง 14 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครูพลศึกษา ในทศันะของครูพลศึกษา สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1         

ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.54 และ     

S.D. = 0.67) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื ไม่ดมืสุราหรอืของมนึ

เมาในเวลาราชการ( = 4.67 และ S.D. = 0.72) มคีวามซือสตัย์สุจริต (= 4.65 และ             

S.D. = 0.57) มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผูอ้นื ( = 4.61 และ S.D. = 0.63) เป็นแบบอย่าง

ทดีใีนดา้นความประพฤตกิริยิามารยาท และการแต่งกาย ( = 4.57 และ S.D. = 0.60) และมคีวาม

รบัผดิชอบและเอาใจใส่ต่อการสอนและงานอนืๆทรีบัผดิชอบ ( = 4.54 และ S.D. = 0.66)  



71 

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.81 และ S.D. = 0.46) เมอืพจิารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลําดบั คอื เป็นแบบอย่างทดีใีนด้านความประพฤตกิริยิามารยาท 

และการแต่งกาย ( = 4.85 และ S.D. = 0.38) ไม่ดมืสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ ( = 

4.84 และ S.D. = 0.48) และมคีวามซอืสตัยส์ุจรติ (= 4.84 และ S.D. = 0.42) 
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ตาราง 15   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ           

     ครพูลศกึษา ในทศันะของครูพลศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

     ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา (n = 201) 

 

 

จากตาราง 15 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  ด้าน

กฬีาและความสามารถทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.25 และ  

S.D. = 0.73) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได ้

(= 4.38 และ S.D. = 0.78) มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายและทางดา้น

กฬีาตามมาตรฐานสากลไดเ้ป็นอยา่งด ี( = 4.37 และ S.D. = 0.69) รบัผดิชอบการจดัแข่งขนักฬีา

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มทีกัษะกฬีาหลายประเภท 4.21 0.73 มากทสีุด 4.64 0.54 มากทสีุด 

2. มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

3.97 0.74 มาก 4.51 0.63 มากทสีุด 

3. มคีวามรูเ้รอืง ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ  4.10 0.69 มาก 4.66 0.64 มากทสีุด 

4. เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้ 4.38 0.78 มากทสีุด 4.68 0.68 มากทสีุด 

5. มคีวามรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด

ทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแกส่งัคมและชมุชน 

4.30 0.76 มากทสีุด 4.62 0.71 มากทสีุด 

6. สนบัสนุนสง่เสรมิและเป็นผูนํ้านักเรยีนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน 

4.32 0.64 มากทสีุด 4.70 0.53 มากทสีุด 

7. แสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ 

4.26 0.72 มากทสีุด 4.70 0.63 มากทสีุด 

8. รบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีาได ้ 4.35 0.76 มากทสีุด 4.65 0.64 มากทสีุด 

9. มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีาในโรงเรยีนใหส้งูขนึ 

4.21 0.76 มากทสีุด 4.61 0.66 มากทสีุด 

10. มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี

4.37 0.69 มากทสีุด 4.72 0.53 มากทสีุด 

รวม 4.25 0.73 มากทสีุด 4.65 0.62 มากทสีุด 



73 

ได ้( = 4.35 และ S.D. = 0.76) สนับสนุนส่งเสรมิและเป็นผู้นํานักเรยีนในการเขา้ร่วมกจิกรรรม

ต่างๆของทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ( = 4.32 และ S.D. = 0.64) และมีความรู ้

ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะวธิีการเล่นทถีูกต้องแก่สงัคมและชุมชน ( = 4.30 และ      

S.D. = 0.76)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของครพูลศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถ

ทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.65 และ S.D. = 0.62) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลียสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรู้และมีทกัษะในการเสรมิสร้าง

สมรรถภาพทางกายและทางด้านกีฬาตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี ( = 4.72 และ           

S.D. = 0.53) สนบัสนุนส่งเสรมิและเป็นผู้นํานักเรยีนในการเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายใน

และภายนอกโรงเรยีน ( = 4.70 และ S.D. = 0.53) และแสวงหาความรู้ พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ ( = 4.70 และ S.D. = 0.63) 
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ตาราง 16   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ       

     ครูพลศกึษา ในทศันะของนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืท ี

     การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นวชิาการ (n = 420) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. สามารถวเิคราะห์จุดมุง่หมายและโครงสรา้ง

ของหลกัสตูรวชิาพลศกึษา 

3.91 0.84 มาก 4.49 0.72 มากทสีุด 

2. มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการ

เรยีนรูพ้ลศกึษา 

4.04 0.84 มาก 4.56 0.67 มากทสีุด 

3. ศกึษาความรูท้างดา้นวชิาการทวัไปอยู่เสมอ 3.67 0.98 มาก 4.37 0.78 มากทสีุด 

4. จดัระบบการเสนอขา่วสารทางพลศกึษาที

เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีนและโรงเรยีนโดย

สมาํเสมอ 

3.36 1.05 ปานกลาง 4.25 0.86 มากทสีุด 

5. มคีวามรอบรู ้ความแมน่ยําในเนือหาวชิาที

สอน 

4.11 0.86 มาก 4.67 0.68 มากทสีุด 

6. ใชแ้นวคดิใหม่ๆ มาปรบัปรงุงานดา้นพล

ศกึษาใหด้ขีนึ 

3.82 0.99 มาก 4.42 0.78 มากทสีุด 

7. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีาร

วดัและประเมนิผลทางพลศกึษา 

4.04 0.79 มาก 4.53 0.70 มากทสีุด 

8. มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาการสมําเสมอ 

4.04 0.87 มาก 4.50 0.76 มากทสีุด 

9. มคีวามพยายามใฝ่ หาความรูใ้หม่ๆ ให้

ทนัสมยัใหท้นัเหตุการณ์ 

3.96 0.96 มาก 4.49 0.77 มากทสีุด 

10. ศกึษาขอ้บกพรอ่งในงานวชิาชพีตนเองและ

นํามาปรบัปรงุพฒันาอยู่เสมอ 

3.83 0.96 มาก 4.55 0.74 มากทสีุด 

รวม 3.88 0.91 มาก 4.48 0.75 มากทสีุด 

 

จากตาราง 16 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านวิชาการ มีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก                 

( = 3.88 และ S.D. = 0.91) เมอืพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คือ                  
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มคีวามรอบรู้ ความแม่นยําในเนือหาวชิาทีสอน ( = 4.11 และ S.D. = 0.86) มีความรู ้             

ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา ( = 4.04 และ S.D. = 0.79) มมีี

การพฒันาตนเองเพือให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการสมําเสมอ( = 4.04 และ         

S.D. = 0.84) มีการวางระเบียบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ( = 4.04 และ               

S.D. = 0.84) และมคีวามพยายามใฝ่ หาความรู้ใหม่ๆให้ทนัสมยัให้ทนัเหตุการณ์ ( = 3.96 และ 

S.D. = 0.96) 

 คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 1 ด้านวิชาการ มีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากทีสุด ( = 4.48 และ              

S.D. = 0.75) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรอบรู้ ความ

แม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอน ( = 4.67 และ S.D. = 0.68) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการ

เรยีนรูพ้ลศกึษา ( = 4.56 และ S.D. = 0.67) และศกึษาขอ้บกพร่องในงานวชิาชพีตนเองและนํามา

ปรบัปรุงพฒันาอยูเ่สมอ ( = 4.55 และ S.D. = 0.74) 
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ตาราง 17   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ       

     ครูพลศกึษา ในทศันะของนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืท ี 

     การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม (n = 420) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มกีารแจง้จุดมุง่หมายการสอนและ

รายละเอยีดวชิากอ่นสอน 

4.06 0.97 มาก 4.49 0.73 มากทสีุด 

2. มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและ 

สอนเตม็เวลา 

4.28 0.97 มากทสีุด 4.60 0.71 มากทสีุด 

3. มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีน  

การสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา 

4.15 0.87 มาก 4.57 0.71 มากทสีุด 

4. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคํานึง    

ถงึความแตกต่างระหว่างความสามารถและ 

วฒุภิาวะของแต่ละบคุคล 

3.92 0.90 มาก 4.50 0.71 มากทสีุด 

5. ประยุกต์กจิกรรมการเรยีนการสอนขณะ  

ทําการสอน 

3.89 1.00 มาก 4.48 0.72 มากทสีุด 

6. เตรยีมอุปกรณ์และสถานททีเีหมาะสมกบั

เนือหาทสีอน 

4.08 0.85 มาก 4.54 0.80 มากทสีุด 

7. มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

4.16 0.86 มาก 4.63 0.67 มากทสีุด 

8. มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 4.11 0.88 มาก 4.60 0.67 มากทสีุด 

9. นําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการเรยีน  

การสอน 

3.65 0.99 มาก 4.31 0.94 มากทสีุด 

10. มกีารจดัเตรยีมสอืและใชส้อืประกอบ    

การเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัเนือหาวชิา 

3.99 0.87 มาก 4.45 0.79 มากทสีุด 

รวม 4.03 0.91 มาก 4.52 0.74 มากทสีุด 

 

จากตาราง 17 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการสอนและการจดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ใน
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ระดบั มาก ( = 4.03 และ  S.D. = 0.91) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั 

คอื มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลา ( = 4.28 และ S.D. = 0.97) มเีทคนิค

การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลายตรงกบัเนือหาวิชา (= 4.15 และ            

S.D. = 0.87) มวีธิกีารสอนทเีน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ( = 4.11 และ S.D. = 0.88) มกีารเตรยีมการ

สอนล่วงหน้ามีความตงัใจสอนและจดัเตรียมกิจกรรมการสอนเพือให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้    

( = 4.16 และ S.D. = 0.86) และเตรยีมอุปกรณ์และสถานททีีเหมาะสมกบัเนือหาทสีอน            

( = 4.08 และ S.D. = 0.85)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.52 และ 

S.D. = 0.74) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มกีารเตรยีมการสอน

ล่วงหน้ามีความตังใจสอนและจดัเตรียมกิจกรรมการสอนเพือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้          

( = 4.63 และ S.D. = 0.67) มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลา ( = 4.60 และ    

S.D. = 0.71) และมวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ( = 4.60 และ S.D. = 0.67)  
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ตาราง 18   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ           

     ครูพลศกึษา ในทศันะของนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืท ี

     การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์(n = 420) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน 4.23 0.86 มากทสีุด 4.68 0.64 มากทสีุด 

2. มสีมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและ  

นอกชนัเรยีน 

4.27 0.88 มากทสีุด 4.62 0.67 มากทสีุด 

3. ใหค้วามสนใจหมนัสอบถามทุกขส์ขุของ

นกัเรยีน 

3.83 0.95 มาก 4.49 0.76 มากทสีุด 

4. ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทมีปีญัหาอย่าง

เตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

4.09 0.80 มาก 4.58 0.74 มากทสีุด 

5. ขอความรว่มมอืนกัเรยีนและบคุคลอนืๆ   

ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางพลศกึษาได ้

4.00 0.83 มาก 4.39 0.81 มากทสีุด 

6. มสีขุภาพสมบรูณ์ทงัดา้นรา่งกายและจติใจ 4.43 0.72 มากทสีุด 4.65 0.67 มากทสีุด 

7. มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืรน้

ไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค 

4.26 0.80 มากทสีุด 4.56 0.66 มากทสีุด 

8. รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 4.21 0.82 มากทสีุด 4.61 0.67 มากทสีุด 

9. สภุาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นท ี

น่าเลอืมใสศรทัธา 

4.16 0.86 มากทสีุด 4.64 0.65 มากทสีุด 

10. มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าทีด ี 4.36 0.87 มากทสีุด 4.64 0.66 มากทสีุด 

รวม 4.18 0.84 มากทสีุด 4.58 0.69 มากทสีุด 

 

จากตาราง 18 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ใน

ระดบั มากทสีุด ( = 4.23 และ S.D. = 0.79) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุด

ตามลาํดบั คอื มสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ ( = 4.43 และ S.D. = 0.72) มลีกัษณะ

ความเป็นผู้นําทดี ี( = 4.36 และ S.D. = 0.87) มสีมัพนัธภาพทดีกีบันักเรยีนทงัในและนอกชนั

เรยีน ( = 4.27 และ S.D. = 0.88) มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืร้นไม่ย่อท้อต่อ
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อุปสรรค ( = 4.26 และ   S.D. = 0.80) และรกัและเมตตากบันักเรยีนทุกคน ( = 4.23 และ   

S.D. = 0.86)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.58 และ 

S.D. = 0.69) เมอืพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดตามลําดบั คือ รกัและเมตตากบั

นกัเรยีนทุกคน ( = 4.68 และ S.D. = 0.64) มสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ ( = 4.65 

และ S.D. = 0.67) และสุภาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีาเลอืมใสศรทัธา ( = 4.64 และ 

S.D. = 0.65) 
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ตาราง 19   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ          

     ครูพลศกึษา ในทศันะของนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืท ี

     การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม (n = 420) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มคีวามยุตธิรรม 4.15 0.87 มากทสีุด 4.63 0.66 มากทสีุด 

2. มคีวามซอืสตัย์สจุรติ 4.47 0.68 มากทสีุด 4.71 0.59 มากทสีุด 

3. มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแกผู่อ้นื 4.28 0.84 มากทสีุด 4.69 0.59 มากทสีุด 

4. อุทศิเวลาในการทํางานอย่างเตม็ท ี 4.15 0.97 มาก 4.56 0.70 มากทสีุด 

5. มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใสต่่อการสอน

และงานอนืๆทรีบัผดิชอบ 

4.27 0.88 มากทสีุด 4.60 0.70 มากทสีุด 

6. ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็น

แบบอย่างทดีตี่อนกัเรยีนและผูอ้นื 

4.29 0.86 มากทสีุด 4.62 0.66 มากทสีุด 

7. มคีวามตรงต่อเวลา 4.20 1.01 มาก 4.60 0.75 มากทสีุด 

8. ไมด่มืสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 4.72 0.61 มากทสีุด 4.70 0.64 มากทสีุด 

9. เป็นแบบอย่างทดีใีนดา้นความประพฤติ

กริยิามารยาท และการแต่งกาย 

4.33 0.83 มากทสีุด 4.63 0.66 มากทสีุด 

10. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนและผูอ้นืดว้ย

ความเตม็ใจ 

4.20 0.82 มากทสีุด 4.66 0.65 มากทสีุด 

รวม 4.31 0.84 มากทสีุด 4.64 0.66 มากทสีุด 

 

จากตาราง 19 พบว่าคะแนนเฉลียและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั 

มากทสีุด  ( = 4.31 และ S.D. = 0.84) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั 

คอื ไม่ดมืสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ ( = 4.72 และ S.D. = 0.61) มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ 

( = 4.47 และ S.D. = 0.68) เป็นแบบอย่างทดีใีนด้านความประพฤตกิริยิามารยาท และการแต่ง

กาย ( = 4.33 และ S.D. = 0.83) มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื (X = 4.35 และ       
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S.D. = 0.82) และประพฤติและปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็นแบบอย่างทดีีต่อนักเรียนและผู้อืน        

( = 4.29 และ S.D. = 0.86)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.64 และ    

S.D. = 0.66) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ  

( = 4.71 และS.D. = 0.59) ไม่ดมืสุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ ( = 4.70 และ           

S.D. = 0.64) และมคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผูอ้นื ( = 4.69 และ S.D. = 0.59)  
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ตาราง 20   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ          

     ครูพลศกึษา ในทศันะของนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืท ี

     การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา (n = 420) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มทีกัษะกฬีาหลายประเภท 4.17 0.75 มาก 4.49 0.70 มากทสีุด 

2. มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

3.97 0.85 มาก 4.40 0.75 มากทสีุด 

3. มคีวามรูเ้รอืง ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ  4.10 0.78 มาก 4.55 0.71 มากทสีุด 

4. เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้ 4.28 0.77 มากทสีุด 4.66 0.63 มากทสีุด 

5. มคีวามรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด

ทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแกส่งัคมและชมุชน 

4.18 0.78 มาก 4.55 0.74 มากทสีุด 

6. สนบัสนุนสง่เสรมิและเป็นผูนํ้านักเรยีนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน 

4.06 0.85 มาก 4.54 0.76 มากทสีุด 

7. แสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ 

4.10 0.80 มาก 4.50 0.72 มากทสีุด 

8. รบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีาได ้ 4.25 0.77 มากทสีุด 4.49 0.74 มากทสีุด 

9. มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีาในโรงเรยีนใหส้งูขนึ 

3.94 0.90 มาก 4.51 0.70 มากทสีุด 

10. มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี

4.20 0.87 มากทสีุด 4.59 0.70 มากทสีุด 

รวม 4.13 0.81 มาก 4.53 0.72 มากทสีุด 

 

จากตาราง 20 พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ       

ครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ใน

ระดบั มาก ( = 4.13 และ S.D. = 0.81) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั 

คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได้  ( = 4.28 และ S.D. = 0.77) รบัผดิชอบการจดัแข่งขนักฬีาได้ ( = 

4.25 และ S.D. = 0.77) มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีา
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ตามมาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี( = 4.20 และ S.D. = 0.87) มทีกัษะกฬีาหลายประเภท ( = 

4.18 และ S.D. = 0.78) และมคีวามรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกต้องแก่

สงัคมและชุมชน ( = 4.18 และ S.D. = 0.78)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด     ( = 4.53 

และ S.D. = 0.72) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีา

ได ้  ( = 4.66 และ S.D. = 0.63) มคีวามรู้และมทีกัษะในการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายและ

ทางด้านกฬีาตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี (= 4.59 และ S.D. = 0.70) และมคีวามรู้เรอืง 

ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ (= 4.55 และ S.D. = 0.71) 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 21   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา  

     นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมทุกดา้น จาํแนกตามตวัแปร 

 

คุณลกัษณะ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

1.ดา้นวชิาการ 
ทเีป็นจรงิ 4.01 0.83 มาก  4.15 0.73 มาก 3.88 0.91 มาก 

ทพีงึประสงค ์ 4.59 0.67 มากทสีุด 4.67 0.56 มากทสีุด 4.48 0.75 มากทสีุด 

2.ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 
ทเีป็นจรงิ 4.09 0.83 มาก 4.26 0.70 มากทสีุด 4.03 0.91 มาก 

ทพีงึประสงค ์ 4.65 0.56 มากทสีุด 4.69 0.55 มากทสีุด 4.52 0.74 มากทสีุด 

3.ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธ ์
ทเีป็นจรงิ 4.37 0.73 มากทสีุด 4.45 0.65 มากทสีุด 4.18 0.84 มากทสีุด 

ทพีงึประสงค ์ 4.72 0.59 มากทสีุด 4.77 0.46 มากทสีุด 4.58 0.69 มากทสีุด 

4.ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
ทเีป็นจรงิ 4.35 0.79 มากทสีุด 4.54 0.67 มากทสีุด 4.31 0.84 มากทสีุด 

ทพีงึประสงค ์ 4.69 0.59 มากทสีุด 4.81 0.46 มากทสีุด 4.64 0.66 มากทสีุด 

5.ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา 
ทเีป็นจรงิ 4.11 0.82 มาก 4.25 0.73 มากทสีุด 4.13 0.81 มาก 

ทพีงึประสงค ์ 4.62 0.63 มากทสีุด 4.65 0.62 มากทสีุด 4.53 0.72 มากทสีุด 

รวม 
ทเีป็นจรงิ 4.19 0.80 มาก 4.33 0.70 มากทสีุด 4.11 0.86 มาก 

ทพีงึประสงค ์ 4.65 0.61 มากทสีุด 4.72 0.53 มากทสีุด 4.55 0.71 มากทสีุด 
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จากตาราง 21 พบวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจริงของ

ครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา นักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษา      

ตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมทุกกลุ่มตวัอย่าง โดยมี

ค่าดงันี คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา อยูใ่นระดบั มาก 

(= 4.19 และ S.D. = 0.80) และคุณลกัษณะทพีงึประสงค ์อยู่ในระดบัมากทสีุด ( = 4.65 และ   

S.D. = 0.61) คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ในทศันะของครูพลศกึษา อยู่ในระดบั มาก

ทสีุด (= 4.33 และ S.D. = 0.70) และคุณลกัษณะทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 4.72 

และ S.D. = 0.53) และคุณลกัษณะทเีป็นจริงของครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดบั        

ชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย อยู่ในระดบั มาก (= 4.11 และ S.D. = 0.86) และคุณลกัษณะทพีงึ

ประสงค ์อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.55 และ S.D. = 0.71)   
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ตาราง 22   คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของ           

     ครพูลศกึษา ในทศันะของทงั 3 กลุ่ม สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

     โดยรวมด้านวชิาการ ด้านการสอนและการจดักิจกรรม ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์   

     ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม และดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา (N = 680) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะทเีป็น

จรงิ ระดบั 

คณุลกัษณะทพีงึ

ประสงค์ ระดบั 
  

  S.D.  S.D. 

1. ดา้นวชิาการ  3.98 0.85 มาก 4.56 0.68 มากทสีุด 

2. ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 4.10 0.84 มาก 4.60 0.65 มากทสีุด 

3. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 4.30 0.76 มากทสีุด 4.67 0.61 มากทสีุด 

4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 4.38 0.79 มากทสีุด 4.70 0.59 มากทสีุด 

5. ดา้นกฬีาและความสามารถการกฬีา 4.15 0.79 มาก 4.58 0.67 มากทสีุด 

รวม 4.18 0.81 มาก 4.62 0.64 มากทสีุด 

 

จากตาราง 22 พบวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของ

ครูพลศึกษา ในทศันะของทงั 3 กลุ่ม สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

โดยรวมทุกด้าน มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( = 4.18 และ S.D. = 0.81 ) เมอื

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

( = 4.38 และ S.D. = 0.79) คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ( = 4.30 และ 

S.D. = 0.76) คุณลกัษณะดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา ( = 4.15 และ S.D. = 0.79) 

คุณลกัษณะดา้นการสอนและการจดักจิกรรม ( = 4.10 และ S.D. = 0.84) และคุณลกัษณะด้าน

วชิาการ ( = 3.98 และ S.D. = 0.85)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมทุกด้าน มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่

ในระดบั มากทสีุด ( = 4.62 และ S.D. = 0.64) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุด

ตามลาํดบั คอื คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ( = 4.70 และ S.D. = 0.59) คุณลกัษณะ

ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์(= 4.67 และ S.D. = 0.61) คุณลกัษณะดา้นการสอนและการ

จดักจิกรรม ( = 4.60 และ S.D. = 0.65) คุณลกัษณะด้านกฬีาและความสามารถการกฬีา       

( = 4.58 และ S.D. = 0.67) และคุณลกัษณะดา้นวชิาการ ( = 4.56 และ S.D. = 0.68) 
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ภาพประกอบ 2   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมทุกดา้น 

 

จากภาพประกอบ 2 พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมทุกด้าน มคีะแนนเฉลยีของ

คุณลกัษณะทีเป็นจรงิเท่ากบั 4.18 และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์เท่ากบั 4.62 ส่วนในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษามคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.19 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.65 

ครูพลศกึษา มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.33 และคุณลกัษณะทพีึงประสงค์เท่ากบั 4.72 และ

นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.11 และคุณลกัษณะทพีงึ

ประสงคเ์ท่ากบั 4.55 
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ภาพประกอบ 3   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยแยกเป็นรายดา้น 

 

จากภาพประกอบ 3 พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยแยกเป็นรายด้าน ด้านวชิาการมี

คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 3.98 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.56 ด้าน

การสอนและการจดักจิกรรม มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.10 และคุณลกัษณะที

พงึประสงคเ์ท่ากบั 4.60 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ

เท่ากบั 4.30 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.67 ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มคีะแนนเฉลยี

ของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.38 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.70 และด้านกฬีาและ

ความสามารถทางการกฬีา มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.15 และคุณลกัษณะที

พงึประสงคเ์ท่ากบั 4.58 

 

 

 



89 

ตาราง 23   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีวของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์

     ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชัน 

     มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 

แหล่งของ 

ความแปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ     

ระหวา่งกลุ่ม 6.76 2 3.38 12.13 .000* 

ภายในกลุ่ม 188.80 677 0.28   

ทงัหมด 195.56 679    

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 23 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนน

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา        

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 ผู้วจิยัทําการเปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลยีเป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Square Difference) 

 

 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์     

ระหวา่งกลุ่ม 3.87 2 1.94 9.31 .000* 

ภายในกลุ่ม 140.71 677 0.21   

ทงัหมด 144.58 679    
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ตาราง 24   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ของ คุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  

     เขต 1  

 

ทศันะผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
 

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 
ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

4.19 4.33 4.11 
 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.19 - -0.14 0.08 

2. ครพูลศกึษา 4.33  -  0.22* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.11   - 

              4.66  4.72  4.55 
 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.66 - -0.06 0.10 

2. ครพูลศกึษา 4.72  -  0.17* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.55   - 

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 24 พบวา่คะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา

โดยรวม ของการตอบแบบสอบถามของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ระหว่างครู

พลศกึษาและนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 
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ตาราง 25   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  

     เขต 1 ดา้นวชิาการ 

 

แหล่งของ 

ความแปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ     

ระหวา่งกลุ่ม 10.05 2 5.025 13.00 .000* 

ภายในกลุ่ม 261.62 677 0.39   

ทงัหมด 271.67 679    

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 25 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนน

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทีพงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของผู้บรหิารสถานศกึษา คร ู  

พลศึกษา และนักเรียนระดับชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นวชิาการ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิ ี.05 ผู้วจิยัทําการเปรยีบ 

เทยีบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Square Difference) 

 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์     

ระหวา่งกลุ่ม 4.60 2 2.30 8.72 .000* 

ภายในกลุ่ม 178.67 677 0.26   

ทงัหมด 183.27 679    
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ตาราง 26   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ของ คุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา           

     เขต 1 ดา้นวชิาการ 

 

ทศันะผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
 

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 
ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

4.01 4.15 3.88 
 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.01 - -0.14 0.13 

2. ครพูลศกึษา 4.15  -  0.27* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 3.88   - 

              4.59  4.67  4.48 
 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.59 - -0.08 0.11 

2. ครพูลศกึษา 4.67  -  0.18* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.48   - 

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 26 พบวา่คะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา 

ดา้นวชิาการ ของการตอบแบบสอบถามของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา นักเรยีนระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ระหว่างครู

พลศกึษาและนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 
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ตาราง 27   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา          

     เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 

 

แหล่งของ 

ความแปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ     

ระหวา่งกลุ่ม 6.97 2 3.49 9.27 .000* 

ภายในกลุ่ม 254.52 677 0.376   

ทงัหมด 261.49 679    

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 27 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนน

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา           

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิ ี.05 

ผูว้จิยัทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Square Difference) 

 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์     

ระหวา่งกลุ่ม 4.24 2 2.12 8.70 .000* 

ภายในกลุ่ม 164.93 677 0.24   

ทงัหมด 169.17 679    
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ตาราง 28   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ของคุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา            

     เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 

 

ทศันะผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
 

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 
ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

4.09 4.26 4.03 
 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.09 - -0.16 0.06 

2. ครพูลศกึษา 4.26  -  0.23* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.03   - 

              4.65  4.69  4.52 
 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.65 - -0.04 0.13 

2. ครพูลศกึษา 4.69  -  0.17* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.52   - 

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 28 พบวา่คะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา

ด้านการสอนและการจัดกิจกรรม ของการตอบแบบสอบถามของ ผู้บริหารสถานศึกษา               

ครูพลศึกษา นักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ระหว่าง ครูพลศึกษาและนักเรียนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 
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ตาราง 29   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา         

     เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

 

แหล่งของ 

ความแปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ     

ระหวา่งกลุ่ม 9.87 2 4.94 14.41 .000* 

ภายในกลุ่ม 231.96 677 0.34   

ทงัหมด 241.84 679    

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 29 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนน

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา            

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติที .05 ผู้วจิยัทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ โดยวธิี LSD (Least Square 

Difference) 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์     

ระหวา่งกลุ่ม 5.01 2 2.50 10.23 .000* 

ภายในกลุ่ม 165.51 677 0.24   

ทงัหมด 170.52 679    
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ตาราง 30   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ของ คุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา             

     เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

 

ทศันะผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
   

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 
ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

4.37 4.45 4.18 
 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.37 - -0.07 0.19* 

2. ครพูลศกึษา 4.45  - 0.26* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.18   - 

            4.72  4.77  4.58 
 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.72 - -0.05 0.13 

2. ครพูลศกึษา 4.77  -  0.19* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.58   - 

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 30 พบวา่คะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

ของการตอบแบบสอบถามของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา นักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย พบวา่ ระหวา่งผูบ้รหิารสถานศกึษาและนกัเรยีน กบั ครพูลศกึษาและนกัเรยีน แตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 และทพีงึประสงคข์องครูพลศกึษาพบว่า ระหว่าง ครูพลศกึษา

และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 
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ตาราง 31   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา             

     เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

แหล่งของ 

ความแปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ     

ระหวา่งกลุ่ม 7.58 2 3.80 10.83 .000* 

ภายในกลุ่ม 236.91 677 0.35   

ทงัหมด 244.49 679    

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 31 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนน

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา           

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 ผู้วจิยั

ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Square Difference) 

 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์     

ระหวา่งกลุ่ม 3.98 2 1.99 8.32 .000* 

ภายในกลุ่ม 162.17 677 0.24   

ทงัหมด 166.15 679    
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ตาราง 32   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ของ คุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา             

     เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

ทศันะผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
   

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 
ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

4.35 4.54 4.30 
 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.35 - -0.19* 0.45 

2. ครพูลศกึษา 4.54  -  0.24* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.30   - 

              4.69  4.81  4.64 
 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.69 - -0.12 0.06 

2. ครพูลศกึษา 4.81  -  0.17* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.64   - 

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 32 พบว่าคะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิด้านคุณธรรมและจรยิธรรมของ

การตอบแบบสอบถามของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย พบว่า ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูพลศึกษา กบั ครูพลศึกษาและนักเรียน 

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติท ี.05 และทีพงึประสงค์ของครูพลศึกษาพบว่า ระหว่าง      

ครพูลศกึษาและนกัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 
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ตาราง 33   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา             

     เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา 

 

แหล่งของ 

ความแปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ     

ระหวา่งกลุ่ม 2.16 2 1.08 3.07 .047* 

ภายในกลุ่ม 237.81 677 0.35   

ทงัหมด 239.97 679    

  

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

  

จากตาราง 33 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนน

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา           

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิติ

ท ี.05 ผูว้จิยัทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Square Difference) 

 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์     

ระหวา่งกลุ่ม 2.11 2 1.06 3.47 .032* 

ภายในกลุ่ม 206.28 677 0.31   

ทงัหมด 208.40 679    
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ตาราง 34   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเป็นรายคู่ของ คุณลักษณะทีเป็นจริงและ 

     ทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ 

     นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา          

     เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา 

 

ทศันะผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
   

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา 
ครพูลศกึษา นกัเรยีน 

4.11 4.25 4.13 
 

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิ 
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.11 - -0.14 -0.02 

2. ครพูลศกึษา 4.25  -  0.12* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.13   - 

            4.62  4.65  4.53 
 

คุณลกัษณะทพีงึประสงค ์
    

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.62 - -0.03 0.09 

2. ครพูลศกึษา 4.65  -  0.12* 

3. นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4.53   - 

 

*มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

จากตาราง 34 พบวา่คะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา

ด้านกีฬาและความสามารถทางการกีฬาของการตอบแบบสอบถามของ ผู้บรหิารสถานศกึษา               

ครูพลศึกษา นักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ระหว่าง ครูพลศึกษาและนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 
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ตอนที 3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนืๆ ทงั 5 ดา้น ทมีต่ีอคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและ

ทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบั 

ชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สรุปไดด้งันี 

1. คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการ 

1.1 ครูควรมคีวามรู้ความเขา้ใจหลกัสูตร กฏ กติกา วธิกีารเล่นเป็นอย่างด ีควรจบ    

พลศกึษาโดยตรงไม่ใช่นําครวูชิาอนืๆ มาสอนแทน 

1.2 ครคูวรหาความรูใ้หม่ๆมาใชใ้นการเรยีนการสอน และควรศกึษาเพมิเตมิทางด้าน

วทิยาศาสตรก์ารกฬีาและกลุ่มวชิาสุขศกึษา 

1.3 ควรเพมิประสทิธภิาพในด้านการวดัผลเกียวกบัการสอนพลศึกษาและควรปรบั  

การเรยีนการสอนใหเ้ขา้กบัตวัชวีดัของหลกัสตูร 

1.4 ครตูอ้งพฒันาตนเองอยา่งสมาํเสมอ และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์สู่องคก์รและสงัคม 

1.5 ครูควรผลิตสอืและใช้เทคโนโลยมีาเสรมิการเรยีนการสอนให้มากขนึ ควรจะมี

หนงัสอืประกอบการสอนวชิาพลศกึษาซงึอธบิายถงึทฤษฏกีารฝึกกฬีา 

1.6 ครคูวรไดร้บัการพฒันาความรูด้ว้ยการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาหรอืประชุมวชิาการให้

ไดค้วามรูใ้หม่ 

 2. คุณลกัษณะทางดา้นการสอนและการจดักจิกรรมทางพลศกึษา 

 2.1 การใชเ้ทคโนโลยแีละสอืการสอนททีนัสมยัและมอุีปกรณ์กฬีาในการสอนทุกครงั 

 2.2 ครคูวรมกีารวางแผนการสอนและมกีารจดักจิกรรมทสีนุกสนานสมําเสมอ และจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูร้วมถงึการจดัการแขง่ขนัต่างๆ 

 2.3 การเรียนควรคํานึงถึงระดบัความสามารถของนักเรียนและการจดักิจกรรมให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้ าหมาย 

 2.4 ครใูหค้วามสาํคญัเรอืงอุปกรณ์การสอนและสถานทใีหเ้พยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน 

 2.5 ครผููส้อนควรมทีกัษะเหมาะสมกบักฬีาทจีะสอนเพอืนกัเรยีนจะไดร้บัความรูเ้ตม็ท ี

 3. คุณลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

 3.1 ครตูอ้งมบุีคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธท์ดี ีเป็นกนัเอง สามารถคุยและปรกึษาไดใ้น

หลายๆเรอืง น่าเชอืถอืและยมิแยม้แจ่มใส 

 3.2 การแต่งกายของครคูวรมกีารแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย 

 3.3 ทุ่มเทและรบัผดิชอบต่อหน้าท ีซอืตรง ซอืสตัย ์ตรงต่อเวลา 

 4. คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

 4.1 ครคูวรมซีอืสตัย ์มคีวามเป็นธรรม มคุีณธรรมจรยิธรรม 

 4.2 ครคูวรมจีรรยาบรรณ และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทขีองตวัเอง 

 4.3 รบัฟงัความคดิเหน็ของนกัเรยีน และเอาใจใส่นกัเรยีนเท่าเทยีมกนั 
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 5. คุณลกัษณะทางดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา 

 5.1 ครผููส้อนควรจะมทีกัษะในแต่ละประเภทกฬีา และมคีวามสามารถถ่ายทอดต่อการ

สอนทดี ี

 5.2 ครูควรฝึกซ้อมเป็นประจํา สอนทกัษะกฬีาให้กบันักเรยีน ศกึษาทกัษะกฬีาด้าน

ใหม่ๆอยูเ่สมอ และฝึกฝนทกัษะอยา่งสมาํเสมอ 

 5.3 อยากใหจ้ดัการเรยีนการสอน เน้นการเล่นกฬีาในแบบแขง่ขนัมากขนึ 

 5.4 ควรมกีารสนบัสนุนนกัเรยีนใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆทงัภายในและภายนอกโรงเรยีน 

 6. คุณลกัษณะทางดา้นอนืๆ 

 6.1 ความปลอดภยัต่อนกัเรยีนทเีขา้เรยีนพลศกึษา 

 6.2 มกีารประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนเล่นกฬีาภายในโรงเรยีน 

 6.3 มผีลงานทางวชิาการควรมกีารเผยแพร่ใหม้ากกวา่ในปจัจุบนั  

 6.4 สถานทใีนการเรยีนการสอนควรมกีารถ่ายเทของอากาศทดี ี

 



บทที 5 

บทย่อ สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

บทย่อ  

  การศกึษาวจิยัเรอืงคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต

พนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพือศึกษาคุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต

พนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

 2. เพอืเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา จําแนกตาม

ทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับชัน

มธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีทงัหมด 67 

โรงเรยีน โดยแยกเป็น ผูบ้รหิาร 67 คน ครพูลศกึษา 380 คน นกัเรยีน 59,432 คน  

  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครงันี ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จํานวน 680 คน จําแนก

เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา จํานวน 59 คน ครูพลศกึษา จํานวน 201 คน และนักเรยีน จํานวน 420 

คนกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง  โดยการเ ปิดตารางสําเ ร็จรูปของเครจ ซีและมอร์แกน             

(Krejcie and Morgan) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 303; อา้งองิจาก Krejcie and Morgan. n.d.) โดย

โดยวธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 

 ตวัแปรทีศึกษา 

  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ทศันะของกลุ่ม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

   1.2 ครพูลศกึษา 

   1.3 นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา 
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  เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

    เครอืงมอืทใีช้ในการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามทผีู้วจิยัสร้างขนึมาจํานวน 1 ฉบบั 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

    ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซงึมลีกัษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

    ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ และทพีงึประสงค์ของครู

พลศกึษาตามทศันะของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จาํนวน 5 ดา้น คอื 

    1. ดา้นวชิาการ 

    2. ดา้นการสอนและการจดักจิกรรมทางพลศกึษา 

    3. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

    4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

    5. ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา 

    มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลกัเกณฑ์ของลเิคริ์ท

(Likert Scale) ซงึม ี5 ระดบั โดยมรีะดบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษามค่ีา

คะแนนดงันี (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 107-108) 

     5  หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

     4 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก  

     3 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     2 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

     1 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

   นําค่าเฉลียรายข้อและรายด้านของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ          

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย มาแปลความหมายค่าเฉลยีเป็นระดบัคุณลกัษณะของครพูลศกึษา ตามเกณฑด์งันี  

   4.21 – 5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

   3.41 – 4.20 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 

   2.61 – 3.40 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.81 – 2.60 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

   1.00 – 1.80 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

  ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืนๆทีเกียวกบัคุณลกัษณทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ          

ครพูลศกึษามลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) 
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  วิธีจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

   ในการศกึษาวจิยัครงันี ผูว้จิยันําแบบสอบถามทไีดร้บัคนืมาตรวจความสมบูรณ์ แล้วนํา

แบบสอบถามมาดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูน ี

    1. นําแบบสอบถาม ตอนท ี1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ ี

และหาค่ารอ้ยละ นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 

    2. นําแบบสอบถาม ตอนท ี2 คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครูพลศกึษา 

มาจดักระทาํดงันี 

 2.1 หาคะแนนเฉลยี (   ) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลกัษณะทเีป็น

จรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษาตามทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนักเรยีน

ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซงึไดม้าจาก

การตอบแบบสอบถาม 

 2.2 วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) 

และทําการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่ โดยใช้วธิแีอลเอสดี (Least Square Difference: 

LSD) 

    3. การแปลความหมายค่าเฉลยีเป็นระดบัคุณลกัษณะของครพูลศกึษา ตามเกณฑด์งัน ี

   4.21 – 5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

   3.41 – 4.20 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 

   2.61 – 3.40 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.81 – 2.60 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

   1.00 – 1.80 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 

    4. ขอ้เสนอแนะอนืๆ นํามาวเิคราะห์เนือหาและสรุปเป็นรายด้านและนําเสนอในรูป

ความเรยีง 

    

สรปุผล 

  คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 
   1. ผลการศกึษาคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต

พนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

     1.1. คุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกีษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดบั 

มาก ( = 4.18 และ S.D. = 0.81 )  ส่วนคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะของ
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ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกีษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดบั

มากทสีุด ( = 4.62 และ  S.D. = 0.64 )  

     1.2 คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บรหิารสถานศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( = 4.19 และ S.D. = 0.80 )  ส่วนคุณลกัษณะทพีึงประสงค์ของ          

ครูพลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด ( = 4.65 และ     

S.D. = 0.61 )  

     1.3 คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครพูลศกึษา ในทศันะของครูพลศกึษา โดยรวมอยู่

ในระดบั มากทสีุด ( = 4.33 และ S.D. = 0.70 )  ส่วนคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครูพลศกึษา ใน

ทศันะของครพูลศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 4.72 และ S.D. = 0.53 )  

     1.4 คุณลกัษณะทีเป็นจริงของครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดับชัน

มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( = 4.11 และ S.D. = 0.86 )  ส่วนคุณลกัษณะ   

ทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะของนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากทสีุด ( = 4.55 และ S.D. = 0.71 )  

   2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา 

จําแนกตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

2.1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดว ัดซําของคะแนน

คุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา          

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิ ี.05 ผู้วจิยัทําการเปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลยีเป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD (Least Square Difference) 

2.2. คะแนนเฉลยีคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษาโดยรวม 

ของการตอบแบบสอบถามของ ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูพลศกึษา นักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบว่า ระหว่างครูพลศกึษาและ

นกัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 

 

อภิปรายผล 

  จากการวิจ ัยเรือง คุณลักษณะทีเป็นจริงของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร

สถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 พบวา่ 

   1. คุณลกัษณะทางด้านวชิาการ คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ในทศันะของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขต
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พนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบั มาก คอื ครพูลศกึษามกีารวางระเบยีบการ

สอนกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ลศกึษา มคีวามรอบรู้ ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอนใช้แนวคดิใหม่ๆ 

มาปรบัปรุงงานด้านพลศึกษาให้ดีขนึ และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการวดัและ

ประเมินผลทางพลศึกษา ซึงสอดคล้องกบั สําอาง พ่วงบุตร (2525: 2) ได้ให้ความสําคญัของ       

ครพูลศกึษาดา้นวชิาการวา่ ครพูลศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้นเรอืงวชิาพลศกึษาตามหลกัสูตรโดยละเอยีด 

รวมทงัส่วนประกอบอย่างอนืทเีกียวข้อง เช่น หลกัสูตร การวดัและการประเมนิผลวชิาพลศกึษา 

นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบั วรศกัด ิเพยีรชอบ (2523: 40) ไดใ้หแ้นวคดิเกยีวกบัคุณสมบตัขิองครพูล

ศกึษา เป็นผู้มีความรู้ดีทงัทางด้านวชิาการศกึษาทวัไป วชิาครู และวชิาพลศึกษา เป็นผู้มคีวาม

ศรทัธาในวชิาชพีพลศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

   คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา             

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทสีุด คอื ครูพลศกึษาจะต้องมคีวามรอบรู ้

ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอน สามารถศกึษาขอ้บกพร่องในงานวชิาชพีตนเองและนํามาปรบัปรุง

พฒันาอยู่เสมอ และยงัมีการวางระเบียบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสอดคล้องกับ     

ไพรชั ปานอุทยั (2533: 34-35) ไดก้ล่าวถงึ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาดา้นวชิาการไวว้่า แสวงหา

ความรู้ด้านวชิาการ ความรู้ทางด้านพลศกึษาและการกฬีาอยู่เสมอ และมคีวามพร้อมทจีะแนะนํา

ดา้นวชิาการและพลศกึษา เพราะทุกโรงเรยีนต้องการได้ครูพลศกึษาทมีคีวามรู้ความสามารถทาง

วชิาการทมีคุีณภาพเพอืพฒันาการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

   2. คุณลักษณะทางด้านการสอนและการจัดกิจกรรม คุณลักษณะทีเป็นจริงของ         

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ มาก คือ        

ครพูลศกึษามกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจสอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลาและมวีธิกีารสอนทเีน้น

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลามเีทคนิคการสอนและกจิกรรม

การเรียนการสอนทีหลากหลายตรงกบัเนือหาวิชามีวิธีการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญัมีการ

เตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจสอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ

เรยีนรู้ ซึงสอดคล้องกบั บํารุง กลดัเจรญิ และฉววีรรณ กนิาวงศ์ (2525: 109-121) ได้กล่าวถึง

ลักษณะการสอนทีดีต้องมีความมุ่งหมายของบทเรียนและมีการเตรียมเนือหาอุปกรณ์ การ

ประเมินผลให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย ต้องยึดเด็กเป็นหลัก ควรมุ่งให้เด็กได้ทังความรู ้

ความสามารถ ทกัษะและเจตคต ิส่งเสรมิความคดิรเิรมิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ การสอนทดียีอ่มเรมิต้นจาก

การตงัความมุ่งหมาย การกาํหนดวธิกีารสอน การใช้อุปกรณ์ และการวดัผลให้สอดคล้องกบัตาราง

วเิคราะหห์ลกัสตูร 

   คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา            

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
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มธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทสีุด คอื ครูพลศกึษา

ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลามกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูม้เีทคนิคการสอนและกจิกรรม

การเรียนการสอนทีหลากหลายตรงกับเนือหาวิชา ซึงสอดคล้องกับ บุชเชอร์ ; และรีด             

(รตันา อนิธแิสน. 2550: 12; อ้างองิจาก Bucher; & Reade. 1971: 255) ได้ให้ขอ้เสนอแนะในการ

สอนพลศกึษาวา่ ครพูลศกึษาควรปฏบิตัไิวว้่า ครูพลศกึษาต้อง ศกึษาสงิทตีนจะสอนอย่างละเอยีด

จนเขา้ใจก่อน เตรยีมอุปกรณ์ให้พร้อม จดัสถานทเีรยีนให้น่าสนใจไม่ว่าห้องเรยีน โรงฝึกกฬีาหรอื

สนามอธบิายใหง้่ายกะทดัรดั สาธติสงิทสีอนตามขนัตอนโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วย ใหน้กัเรยีนทุกคนมสี่วน

ร่วมในการปฏิบตัิกิจกรรม การสอนให้นักเรียนปฏิบตัิตามกฎและระเบียบ มีความรวดเร็วและ

แน่นอนในการตดัสนิกฬีา สอนในเรอืงนําใจนักกฬีาและบุคลกิภาพทุกครงั ทบทวนกตกิาทจีําเป็น 

เพอืใหก้ารสอนสนุกสนานยงิขนึ 

   3. คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ คุณลักษณะทีเป็นจริงของ       

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบั มากทสีุด คือ   

ครพูลศกึษามสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ รกัและเมตตากบันักเรยีนทุกคน มลีกัษณะ

ความเป็นผู้นําทีดี มีส ัมพันธภาพทีดีกับนักเรียนทังในและนอกชันเรียน  และมีความอดทน         

ขยนัหมนัเพยีร กระตอืรอืรน้ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ซงึสอดคล้องกบั ไพรชั ปานอุทยั (2530: 89-90) 

ไดก้ล่าวถงึ คุณลกัษณะของครูพลศกึษาด้านบุคลกิภาพไวว้่ามคีวามสุภาพอ่อนโยน มคีวามร่าเรงิ

แจ่มใส รู้จกัแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล แต่งกายดี เหมาะสมกบักาลเทศะ นอกจากนียงั

สอดคลอ้งกบั วาสนา คุณาอภสิทิธ ิ(2536: 319-321) ไดก้ล่าววา่ ครพูลศกึษาตอ้งเป็นผูท้มีสีุขภาพดี

ทงัร่างกายและจติใจเป็นผูม้คีวามสามารถในการฝึก การสอน และมสี่วนร่วมในกฬีาต่างๆ ได้หลาย

ประเภท ยงิมทีกัษะมากขนึเท่าไหร่ก็ยงิเป็นครูพลศกึษาทีมปีระสทิธิภาพมากขนึเท่านัน มีความ

ตอ้งการและพรอ้มทจีะใหบ้รกิารแก่บุคคลทวัไป ซงึเป็นเรอืงของการให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนให้

เกิดพัฒนาการด้านทักษะ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกเ ป็นอิสระและมีวุฒิภาวะตามวัย                  

มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ยกแยะทกัษะยอ่ย และการเคลอืนไหวต่างๆ 

   คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา            

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 คุณลกัษณะทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบั มาก

ทสีุด คอื ครพูลศกึษาตอ้งมคีวามรกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน พรอ้มยงัมสีุขภาพสมบูรณ์ทงัด้าน

ร่างกายและจติใจมีลกัษณะความเป็นผู้นําทีดีสุภาพเรียบร้อย และวางตวัได้เหมาะสมเป็นทีน่า

เลอืมใสศรทัธา ซึงสอดคล้องกบั วาสนา เผอืกผ่อง (2533: 37-38) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของ     

ครพูลศกึษาด้านมนุษยสมัพนัธ์ไว ้ดงันี 1. สามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลอนืได้ 2. ร่วมมอืกจิกรรม     

พลศกึษาของนกัเรยีน 3. ปฏบิตัหิน้าทตีามคาํสงัของผู้บงัคบับญัชา 4. เขา้ใจและมสีมัพนัธภาพทดีี

กบัเดก็ 5. มคีวามสุภาพ 6. ใหก้ารตอ้นรบัและเป็นกนัเองกบับุคคลทมีาตดิต่อ 7. มคีวามสามารถใน
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การติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้อืน 8. สามารถเป็นผู้นําในชุมนุมได้ 9. สนใจ

เกยีวกบัปญัหาและความตอ้งการของชุมชน 10. สามารถสรา้งบรรยากาศทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ และ

เชอืถือซงึกนัและกนั 11. ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อนื 12. ให้ความสนใจ หมนัไต่ถามทุกขส์ุขของ

นกัเรยีน 13. ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 

   4. คุณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม คุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา 

ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั

สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบั มากทสีุด คอื ครูพลศกึษามี

ความซือสตัย์สุจริต ไม่ดืมสุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ  เป็นแบบอย่างทีดีในด้านความ

ประพฤตกิริยิามารยาท และการแต่งกาย ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็นแบบอย่างทดีต่ีอ

นักเรียนและผู้อืน ซึงสอดคล้องกบั ไพรัช ปานอุทัย (2530: 75) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ         

ครูพลศึกษาด้านคุณธรรมและความประพฤติไว้ว่า รู้จ ักวางตัวอย่างเหมาะสม ไม่ดืมสุราหรือ      

ของมนึเมาในเวลาราชการ รูจ้กัปฏบิตัตืนตามกฏเกณฑข์องสงัคมและ จรวย แก่นวงศค์าํ (2523: 57) 

ไดใ้หค้วามคดิเหน็เกยีวกบัจรรยาบรรณของครพูลศกึษาไวว้า่ ควรเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมคีวามรู้

ดใีนการทจีะประสทิธปิระสาทวชิาแก่ผูเ้รยีน มคีวามศรทัธาในวชิาชพีครแูละใหเ้กยีรตคิรดูว้ยกนั 

   คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา            

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 คุณลกัษณะทางด้านคุณธรรมและจรยิธรรม โดยรวมอยู่ในระดบั มากทสีุด คอื 

ครพูลศกึษาต้องมคีวามซอืสตัยส์ุจรติ มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื และไม่ดมืสุราหรอื

ของมนึเมาในเวลาราชการ ซงึสอดคล้อง บรรจง สลวีงศ์ (2534: 45) ได้กล่าวถึง ครูพลศกึษาด้าน

คุณธรรมและความประพฤตไิวว้่า มคีวามรกัและศรทัธาในวชิาชพีครู เป็นผู้มีศลีธรรมและความ

ประพฤติทดีีงาม ประพฤตอิยู่ในระเบียบวนิัยชองทางราชการ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท ีเป็น

แบบอยา่งทดีแีก่นกัเรยีน 

   5. คุณลกัษณะด้านกีฬาและความสามารถทางการกีฬา คุณลกัษณะทีเป็นจริงของ     

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับ มาก คือ        

ครูพลศกึษาเป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได้ มคีวามรู้และมทีกัษะในการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายและ

ทางด้านกีฬาตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี รับผิดชอบการจัดแข่งขนักีฬาได้ มีความรู ้

ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะวธิีการเล่นทถีูกต้องแก่สงัคมและชุมชน มีทกัษะกฬีาหลาย

ประเภท ซงึสอดคล้องกบั ไพรชั ปานอุทยั (2530: 51-52) ได้กล่าวถึง ครูพลศกึษาด้านการกฬีา 

และดา้นความสามารถทางการกฬีาไวว้า่ เป็นผูม้ทีกัษะกฬีาหลายประเภท มคีวามรู้เรอืงระเบยีบกฎ 

กตกิาการแขง่ขนักฬีาทุกประเภท สามารถเป็นกรรมการตดัสนิกฬีาได้ รู้จกัขนาดสนามทุกประเภท 

เป็นสมาชกิของสมาคมการกฬีาต่างๆ สามารถเป็นผูนํ้าการกฬีาของโรงเรยีนและชุมชน  

   คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา            

ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
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มธัยมศกึษา เขต 1 คุณลกัษณะทางด้านกฬีาและความสามารถทางการกฬีา โดยรวมอยู่ในระดบั 

มากทีสุด คือ ครูพลศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ

ทางดา้นกฬีาตามมาตรฐานสากลไดเ้ป็นอยา่งด ีและยงัเป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้พรอ้มสนบัสนุนส่งเสรมิ

และเป็นผู้นํานักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรรมต่างๆของทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ซึง

สอดคล้องกับ จรินทร์  ธานีร ัตน์  (2513: 34)  ได้กล่าวถึง  คุณลักษณะของครูพลศึกษา                  

ทพีงึประสงคไ์วว้า่ มคีวามสามารถในการจดักจิกรรมต่างๆ อยา่งสมําเสมอ รู้วธิกีารสอน วธิกีารฝึก 

และรูว้ธิกีารดาํเนินงานพลศกึษาในโรงเรยีนไดด้ ี

  6. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียคุณลักษณะทีเป็นจริงและ            

ทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษาในทศันะของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบั   

ชนัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า 

คุณลักษณะ  ทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา         

ครพูลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดับ .05  จากการทดสอบพบว่าคะแนนเฉลียคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ          

ครูพลศกึษาโดยรวม ของการตอบแบบสอบถามของ ผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา นักเรยีน 

พบว่า ระหว่างครูพลศกึษาและนักเรยีน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิ ี.05 อาจจะเป็น

เพราะว่าครูพลศึกษานันเป็นผู่ทีปฏิบัติการสอน อาจจะไม่ได้เห็นถึงการกระทําของตัวของ           

ครพูลศกึษาเอง ส่วนนกัเรยีนเป็นผู้รบัการสอนอยู่ตลอดจะทําให้นักเรยีนนันเหน็ถึงคุณลกัษณะใน

ดา้นๆต่างทเีกดิขนึ ทาํใหเ้กดิความแตกต่าง 

 

ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั 

  ควรมกีารส่งเสรมิให้ครูพลศกีษาได้เขา้ร่วมอบรมหรอืประชุมทางวขิาการทางพลศกึษา 

สนับสนุนให้ครูพลศกึษาได้ศึกษาหาความรู้ในการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขนึ เพือใช้ความรู้และ

แนวความคดิใหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป  

 

ข้อเสนอสาํหรบัการวิจยัครงัต่อไป 

  1. ควรมกีารศกึษาคุณลกัษณะของครูพลศกึษาในด้านอนืๆ อกีเนืองจากในการวจิยันีมี

การศกึษาคุณลกัษณะของครพูลศกึษาเพยีง 5 ดา้น 

  2. จากการสงัเคราะหจ์ากงานเอกสาร งานวชิาการและงานวจิยัต่าง พบว่ายงัมอีกีหลาย

ดา้นทเีป็นคุณลกัษณะของครพูลศกึษา ทใีนการวจิยัครงันีไม่ไดศ้กึษา 

  3. ควรศกึษากบัตวัแปรอนืๆ เช่น ตวัแปรเพศ 
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คุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา                                       

 ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา  และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 
คาํชีแจง 

 1. โปรดพจิารณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความคดิเหน็หรอืตามความเป็นจรงิ ทงันีเพอื

ความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของงานวจิยั 

 2. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีน ถอืวา่เป็นขอ้มลูทมีี

ประโยชน์ และมคุีณค่ายงิ ผูว้จิยัจะสงวนไวเ้ป็นความลบั เพอืประโยชน์ในงานวจิยัเท่านนั 

 3. แบบสอบถามมทีงัหมด 3 ตอน คอื 

 ดอนท ี1 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์อง

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 มทีงัหมด 5 ดา้น 

 ตอนท ี3 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพอืใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษาเป็น

การเพมิเตมิ 

 ขอ้มลูทไีดร้บัจาการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการปรบัปรุงและพฒันา

ในการเรยีนการสอนพลศกึษา ดงันนัขอความกรุณาท่านไดต้อบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และ

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ คาํตอบของท่านไมม่ผีลต่อการปฏบิตังิานแต่อยา่งใด และจะ

นําไปใชเ้พอืการวจิยัครงันีเท่านนั 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมาในโอกาสนีทที่านใหค้วามร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 

 

 

       นายพพิฒัน์ ตนัวบิลูยว์งศ ์

            นิสติปรญิญาโท สาชาการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 

              มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนที 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโปรดทาํเครอืงหมาย   ลงในวงกลม 

  1. เพศ 

   ชาย 

   หญงิ 

   

 2. หน้าท ี

   ผูอ้าํนวยการ 

   ครพูลศกึษา 

   นกัเรยีน 

 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกยีวกบัคณุลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์

ของครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 มทีงัหมด 

5 ดา้น 

 

คาํชีแจง แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น 5 ดา้น 

  ดา้นท ี1 ดา้นวชิาการ 

  ดา้นท ี2 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 

  ดา้นท ี3 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

  ดา้นท ี4 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

  ดา้นท ี5 ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา  

 โปรดทาํเครอืงหมาย  ลงในช่อง 1, 2, 3, 4, หรอื 5 ทตีรงกบัความเป็นจรงิ โดยทาํ

เครอืงหมาย 2 ครงั ในช่องคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและในชอ่งคุณลกัษณะทพีงึประสงค ์และให้

ขอ้เสนอแนะเกยีวกบัคุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์ตามทศันะของท่าน 

โดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณาดงัน ี

 5 หมายถงึ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทสีุด 

 4 หมายถงึ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถงึ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถงึ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 

 1 หมายถงึ คุณลกัษณะของครพูลศกึษาทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อยทสีุด 
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ตวัอย่าง 

  คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

ลาํดบั รายการ 
ทเีป็นจรงิ ทพีงึประสงค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

0 

ด้านวิชาการ 

มกีารสะสมตาํราวชิาพลศกึษา    

 

     

 

 

  คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

ลาํดบั รายการ 
ทเีป็นจรงิ ทพีงึประสงค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

ด้านวิชาการ 
สามารถวเิคราะห์จุดมุง่หมายและ

โครงสรา้งของหลกัสตูรวชิาพลศกึษา 
          

2 
มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระ

การเรยีนรูพ้ลศกึษา           

3 
ศกึษาความรูท้างดา้นวชิาการทวัไป

อยู่เสมอ           

4 

จดัระบบการเสนอข่าวสารทางพล

ศกึษาทเีป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนและ

โรงเรยีนโดยสมาํเสมอ 
          

5 
มคีวามรอบรู ้ความแมน่ยําใน

เนือหาวชิาทสีอน           

6 
ใชแ้นวคดิใหม่ๆ  มาปรบัปรงุงานดา้น

พลศกึษาให้ดขีนึ           

7 

มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและ

วธิกีารวดัและประเมนิผลทางพล

ศกึษา 
          

8 

มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาการ

สมาํเสมอ 
          

9 
มคีวามพยายามใฝ่ หาความรูใ้หม่ๆให้

ทนัสมยัใหท้นัเหตุการณ์           

10 

ศกึษาขอ้บกพรอ่งในงานวชิาชพี

ตนเองและนํามาปรบัปรงุพฒันาอยู่

เสมอ 
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  คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

ลาํดบั รายการ 
ทเีป็นจรงิ ทพีงึประสงค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

1 

ด้านการสอนและ 

การจดักิจกรรม 

มกีารแจง้จุดมุง่หมายการสอน

และรายละเอยีดวชิาก่อนสอน 

          

2 
มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรง

เวลาและสอนเตม็เวลา           

3 

มเีทคนิคการสอนและกจิกรรม

การเรยีนการสอนทหีลากหลาย

ตรงกบัเนือหาวชิา 
          

4 

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดย

คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่ง

ความสามารถและวฒุภิาวะของ

แต่ละบุคคล 

          

5 
ประยกุตก์จิกรรมการเรยีนการ

สอนขณะทาํการสอน           

6 
เตรยีมอุปกรณ์และสถานททีี

เหมาะสมกบัเนือหาทสีอน           

7 

มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามี

ความตงัใจสอนและจดัเตรยีม

กจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

          

8 
มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็น

สาํคญั           

9 
นําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้น

การเรยีนการสอน           

10 

มกีารจดัเตรยีมสอืและใชส้อื

ประกอบการเรยีนการสอนได้

อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

เนือหาวชิา 
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  คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

ลาํดบั รายการ 
ทเีป็นจรงิ ทพีงึประสงค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

1 

ด้านบุคลิกภาพและ 

มนุษยสมัพนัธ์ 

รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน 
          

2 
มสีมัพนัธภาพทดีกีบันักเรยีนทงัใน

และนอกชนัเรยีน           

3 
ใหค้วามสนใจหมนัสอบถามทุกข์

สุขของนักเรยีน           

4 

ใหค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนทมีี

ปญัหาอยา่งเตม็ใจและเตม็

ความสามารถ 
          

5 

ขอความรว่มมอืนักเรยีนและบุคคล

อนืๆใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางพล

ศกึษาได ้
          

6 
มสุีขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นรา่งกาย

และจติใจ           

7 
มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร 

กระตอืรอืรน้ไมย่อ่ทอ้ตอ่อุปสรรค           

8 
รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อยา่งมี

เหตุผล           

9 
สุภาพเรยีบรอ้ย วางตวัได้

เหมาะสมเป็นทน่ีาเลอืมใสศรทัธา           

10 มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าทดี ี
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  คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

ลาํดบั รายการ 
ทเีป็นจรงิ ทพีงึประสงค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

มคีวามยุตธิรรม           

2 มคีวามซอืสตัยสุ์จรติ 
          

3 
มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจ

แก่ผูอ้นื           

4 
อุทศิเวลาในการทํางานอยา่ง

เตม็ท ี           

5 

มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใส่

ตอ่การสอนและงานอนืๆที

รบัผดิชอบ 
          

6 

ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสม

และเป็นแบบอยา่งทดีตีอ่

นักเรยีนและผูอ้นื 
          

7 มคีวามตรงตอ่เวลา 
          

8 
ไมด่มืสุราหรอืของมนึเมาในเวลา

ราชการ           

9 

เป็นแบบอยา่งทดีใีนดา้นความ

ประพฤตกิริยิามารยาท และการ

แตง่กาย 
          

10 
รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนและ

ผูอ้นืดว้ยความเตม็ใจ           
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  คุณลกัษณะของครพูลศกึษา 

ลาํดบั รายการ 
ทเีป็นจรงิ ทพีงึประสงค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

ด้านกีฬาและความสามารถทางกีฬา 

มทีกัษะกฬีาหลายประเภท           

2 
มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาภายในประเทศ

และต่างประเทศ           

3 มคีวามรูเ้รอืง ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ  
          

4 เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้
          

5 

มคีวามรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด

ทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแกส่งัคมและ

ชมุชน 
          

6 

สนบัสนุนสง่เสรมิและเป็นผูนํ้านักเรยีนใน

การเขา้รว่มกจิกรรรมต่างๆของทงัภายใน

และภายนอกโรงเรยีน 
          

7 
แสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ           

8 รบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีาได ้
          

9 
มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีาในโรงเรยีนใหส้งูขนึ           

10 

มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี
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ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะเกยีวกบัคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา 

 

1. ดา้นวชิาการ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ดา้นการสอนและการจดักจิกรรมทางพลศกึษา 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ดา้นอนืๆ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมลูคณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์องครพูลศึกษา  

ในทศันะของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง   

สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา   

     ในทัศนะของนักเรียนชาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

     ดา้นวชิาการ (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. สามารถวเิคราะห์จุดมุง่หมายและโครงสรา้ง

ของหลกัสตูรวชิาพลศกึษา 

3.92 0.84 มาก 4.46 0.76 มากทสีุด 

2. มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการ

เรยีนรูพ้ลศกึษา 

4.02 0.85 มาก 4.51 0.73 มากทสีุด 

3. ศกึษาความรูท้างดา้นวชิาการทวัไปอยู่เสมอ 3.72 1.03 มาก 4.40 0.82 มากทสีุด 

4. จดัระบบการเสนอขา่วสารทางพลศกึษาที

เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีนและโรงเรยีนโดย

สมาํเสมอ 

3.42 1.03 ปานกลาง 4.25 0.89 มากทสีุด 

5. มคีวามรอบรู ้ความแมน่ยําในเนือหาวชิาที

สอน 

4.10 0.86 มาก 4.61 0.77 มากทสีุด 

6. ใชแ้นวคดิใหม่ๆ มาปรบัปรงุงานดา้นพล

ศกึษาใหด้ขีนึ 

3.81 0.95 มาก 4.38 0.79 มากทสีุด 

7. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีาร

วดัและประเมนิผลทางพลศกึษา 

4.10 0.72 มาก 4.50 0.73 มากทสีุด 

8. มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาการสมําเสมอ 

4.10 0.85 มาก 4.45 0.83 มากทสีุด 

9. มคีวามพยายามใฝ่ หาความรูใ้หม่ๆ ให้

ทนัสมยัใหท้นัเหตุการณ์ 

4.00 0.92 มาก 4.44 0.84 มากทสีุด 

10. ศกึษาขอ้บกพรอ่งในงานวชิาชพีตนเองและ

นํามาปรบัปรงุพฒันาอยู่เสมอ 

3.90 0.92 มาก 4.53 0.77 มากทสีุด 

รวม 3.91 0.90 มาก 4.45 0.79 มากทสีุด 

 

พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนักเรียนชาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านวชิาการ          

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก ( = 3.91 และ S.D. = 0.90) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มคีวามรอบรู ้ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอน  
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( = 4.10 และ S.D. = 0.86) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางพล

ศกึษา ( = 4.10 และ S.D. = 0.72) มมีกีารพฒันาตนเองเพอืให้มคีวามรู้ความสามารถทางด้าน

วชิาการสมาํเสมอ ( = 4.10 และ S.D. = 0.85) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้พล

ศกึษา ( = 4.02 และ S.D. = 0.85) และมคีวามพยายามใฝ่ หาความรู้ใหม่ๆให้ทนัสมยัให้ทนั

เหตุการณ์ ( = 4.00 และ S.D. = 0.92) 

 คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนักเรียนชาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านวชิาการ          

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.45 และ S.D. = .793) เมอืพจิารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดตามลําดับ คือ มีความรอบรู้ ความแม่นยําในเนือหาวิชาทีสอน          

( = 4.61 และ S.D. = 0.77) ศกึษาขอ้บกพร่องในงานวชิาชพีตนเองและนํามาปรบัปรุงพฒันาอยู่

เสมอ (= 4.53 และ S.D. = 0.77) และมกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้พลศกึษา 

(= 4.51 และ S.D. = 0.73) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของนักเรียนชาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                                  

     ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะทเีป็น

จรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มกีารแจง้จุดมุง่หมายการสอนและ

รายละเอยีดวชิากอ่นสอน 

4.09 0.93 มาก 4.46 0.75 มากทสีุด 

2. มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอน

เตม็เวลา 

4.25 1.01 มากทสีุด 4.58 0.72 มากทสีุด 

3. มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีนการ

สอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา 

4.19 0.81 มาก 4.55 0.71 มากทสีุด 

4. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหวา่งความสามารถและวฒุิ

ภาวะของแต่ละบคุคล 

3.94 0.87 มาก 4.44 0.79 มากทสีุด 

5. ประยุกต์กจิกรรมการเรยีนการสอนขณะทํา

การสอน 

3.90 0.93 มาก 4.49 0.69 มากทสีุด 

6. เตรยีมอุปกรณ์และสถานททีเีหมาะสมกบั

เนือหาทสีอน 

4.03 0.81 มาก 4.50 0.83 มากทสีุด 

7. มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

4.11 0.85 มาก 4.58 0.68 มากทสีุด 

8. มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 4.14 0.88 มาก 4.58 0.70 มากทสีุด 

9. นําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการเรยีนการ

สอน 

3.70 0.98 มาก 4.33 1.00 มากทสีุด 

10. มกีารจดัเตรยีมสอืและใชส้อืประกอบการ

เรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

เนือหาวชิา 

3.94 0.87 มาก 4.39 0.86 มากทสีุด 

รวม 4.03 0.89 มาก 4.49 0.77 มากทสีุด 

 

พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนกัเรยีนชาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นการสอนและการ

จดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก ( = 4.03 และ S.D. = 0.89) เมอืพจิารณา
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เป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเต็ม

เวลา ( = 4.25 และ S.D. = 1.01) มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีนการสอนทหีลากหลาย

ตรงกบัเนือหาวชิา ( = 4.19 และ S.D. = 0.81) มวีธิกีารสอนทเีน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ( = 4.14 

และ S.D. = 0.88) มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจสอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอน

เพอืใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้( = 4.11 และ S.D. = 0.85) และมกีารแจง้จุดมุ่งหมายการสอน

และรายละเอยีดวชิาก่อนสอน ( = 4.09 และ S.D. = 0.93)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนชาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการสอนและการจดั

กิจกรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียนชายมีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากทีสุด        

( = 4.49 และ S.D. = 0.77) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลําดบั คอื มคีวาม

รบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลา ( = 4.58 และ S.D. = 0.72) มเีทคนิคการสอนและ

กจิกรรมการเรยีนการสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา ( = 4.55 และ S.D. = 0.71) และมกีาร

แจง้จุดมุ่งหมายการสอนและรายละเอยีดวชิาก่อนสอน ( = 4.46 และ S.D. = 0.75) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของนักเรียนชาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

     ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์(n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน 4.27 0.82 มากทสีุด 4.67 0.65 มากทสีุด 

2. มสีมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอก

ชนัเรยีน 

4.31 0.83 มากทสีุด 4.61 0.67 มากทสีุด 

3. ใหค้วามสนใจหมนัสอบถามทุกขส์ขุของ

นกัเรยีน 

3.96 0.89 มาก 4.53 0.75 มากทสีุด 

4. ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทมีปีญัหาอย่าง

เตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

4.19 0.74 มาก 4.60 0.72 มากทสีุด 

5. ขอความรว่มมอืนกัเรยีนและบคุคลอนืๆให้

เขา้รว่มกจิกรรมทางพลศกึษาได ้

4.06 0.77 มาก 4.43 0.79 มากทสีุด 

6. มสีขุภาพสมบรูณ์ทงัดา้นรา่งกายและจติใจ 4.44 0.70 มากทสีุด 4.67 0.64 มากทสีุด 

7. มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืรน้

ไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค 

4.24 0.80 มากทสีุด 4.52 0.71 มากทสีุด 

8. รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 4.27 0.71 มากทสีุด 4.57 0.71 มากทสีุด 

9. สภุาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีา

เลอืมใสศรทัธา 

4.21 0.81 มากทสีุด 4.62 0.65 มากทสีุด 

10. มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าทีด ี 4.39 0.81 มากทสีุด 4.57 0.73 มากทสีุด 

รวม 4.23 0.79 มากทสีุด 4.58 0.70 มากทสีุด 

 

พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนกัเรยีนชาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านบุคลกิภาพและ

มนุษยสมัพนัธ ์มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มากทสีุด ( = 4.23 และ S.D. = 0.79) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ 

( = 4.44 และ S.D. = 0.70) มลีกัษณะความเป็นผู้นําทดี ี ( = 4.39 และ S.D. = 0.81) มี

สมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอกชนัเรยีน ( = 4.31 และ S.D. = 0.83)  



  132 

รกัและเมตตากบันักเรยีนทุกคน ( = 4.27 และ S.D. = 0.82) และมคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร 

กระตอืรอืรน้ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ( = 4.24 และ S.D. = 0.80)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนชาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านบุคลกิภาพและมนุษย

สมัพนัธ์ มีค่าเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.58 และ S.D. = 0.70) เมือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ 

( = 4.67 และ S.D. = 0.64) รกัและเมตตากบันักเรยีนทุกคน ( = 4.67 และ S.D. = 0.65) และ

สุภาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีาเลอืมใสศรทัธา ( = 4.62 และ S.D. = 0.65) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจริงและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของนักเรียนชาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

     ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มคีวามยตุธิรรม 4.23 0.85 มากทสีุด 4.61 0.66 มากทสีุด 

2. มคีวามซอืสตัย์สจุรติ 4.49 0.64 มากทสีุด 4.71 0.58 มากทสีุด 

3. มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแกผู่อ้นื 4.35 0.82 มากทสีุด 4.69 0.62 มากทสีุด 

4. อุทศิเวลาในการทํางานอย่างเตม็ท ี 4.12 1.04 มาก 4.54 0.73 มากทสีุด 

5. มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใสต่่อการสอนและ

งานอนืๆทรีบัผดิชอบ 

4.22 0.91 มากทสีุด 4.55 0.71 มากทสีุด 

6. ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็น

แบบอย่างทดีตี่อนกัเรยีนและผูอ้นื 

4.33 0.83 มากทสีุด 4.60 0.68 มากทสีุด 

7. มคีวามตรงต่อเวลา 4.19 1.07 มาก 4.57 0.76 มากทสีุด 

8. ไมด่มืสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 4.67 0.64 มากทสีุด 4.62 0.74 มากทสีุด 

9. เป็นแบบอย่างทดีใีนดา้นความประพฤติ

กริยิามารยาท และการแต่งกาย 

4.34 0.83 มากทสีุด 4.60 0.69 มากทสีุด 

10. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนและผูอ้นืดว้ย

ความเตม็ใจ 

4.25 0.79 มากทสีุด 4.65 0.65 มากทสีุด 

รวม 4.32 0.84 มากทสีุด 4.61 0.68 มากทสีุด 

 

พบว่าคะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนักเรยีนชาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด  ( = 4.32 และ S.D. = 0.84) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื ไม่ดมืสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 

( = 4.67 และ S.D. = 0.64) มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ ( = 4.49 และ S.D. = 0.64) มคีวามเมตตา

กรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื ( = 4.35 และ S.D. = 0.82) เป็นแบบอย่างทดีใีนด้านความประพฤติ

กริยิามารยาท และการแต่งกาย ( = 4.34 และ S.D. = 0.83) และประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสม

และเป็นแบบอยา่งทดีต่ีอนกัเรยีนและผูอ้นื ( = 4.33 และ S.D. = 0.83)  
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนชาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.61 และ S.D. = 0.68) เมอืพจิารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ ( = 4.71 และ   S.D. = 0.58) มี

ความเมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผู้อนื ( = 4.69 และ S.D. = 0.62) และรบัฟงัขอ้คดิเหน็ของ

นกัเรยีนและผูอ้นืดว้ยความเตม็ใจ ( = 4.65 และ S.D. = 0.65) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของนักเรียนชาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

     ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มทีกัษะกฬีาหลายประเภท 4.18 0.78 มาก 4.47 0.73 มากทสีุด 

2. มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

4.03 0.88 มาก 4.44 0.73 มากทสีุด 

3. มคีวามรูเ้รอืง ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ  4.13 0.80 มาก 4.59 0.69 มากทสีุด 

4. เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้ 4.30 0.71 มากทสีุด 4.66 0.62 มากทสีุด 

5. มคีวามรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด

ทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแกส่งัคมและชมุชน 

4.16 0.78 มาก 4.53 0.73 มากทสีุด 

6. สนบัสนุนสง่เสรมิและเป็นผูนํ้านักเรยีนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน 

4.08 0.83 มาก 4.55 0.80 มากทสีุด 

7. แสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ 

4.10 0.79 มาก 4.49 0.75 มากทสีุด 

8. รบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีาได ้ 4.25 0.78 มากทสีุด 4.49 0.74 มากทสีุด 

9. มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีาในโรงเรยีนใหส้งูขนึ 

4.03 0.86 มาก 4.50 0.73 มากทสีุด 

10. มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี

4.26 0.88 มากทสีุด 4.60 0.69 มากทสีุด 

รวม 4.15 0.81 มาก 4.53 0.72 มากทสีุด 

 

แสดงวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของนักเรียนชาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านกีฬาและ

ความสามารถทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ( = 4.15 และ S.D. = 0.81) 

เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได้ ( = 4.30 และ 

S.D. = 0.71) มคีวามรู้และมีทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทางด้านกฬีาตาม

มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างด ี( = 4.26 และ S.D. = 0.88) รบัผดิชอบการจดัแข่งขนักฬีาได ้      
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( = 4.25 และ S.D. = 0.78) มทีกัษะกฬีาหลายประเภท ( = 4.18 และ S.D. = 0.78) และมี

ความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแก่สงัคมและชุมชน ( = 4.16 และ       

S.D. = 0.78)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของนกัเรยีนชาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถ

ทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.53 และ S.D. = 0.72) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได้ ( = 4.66 และ    

S.D. = 0.62) มคีวามรู้และมทีกัษะในการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายและทางด้านกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี( = 4.60 และ S.D. = 0.69) และมคีวามรู้เรอืง ระเบยีบ กฎ กตกิา

ใหม่ๆ ( = 4.59 และ S.D. = 0.69) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของนักเรียนหญิง  ส ังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

     ดา้นวชิาการ (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. สามารถวเิคราะห์จุดมุง่หมายและโครงสรา้ง

ของหลกัสตูรวชิาพลศกึษา 

3.90 0.84 มาก 4.53 0.68 มากทสีุด 

2. มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการ

เรยีนรูพ้ลศกึษา 

4.07 0.82 มาก 4.61 0.61 มากทสีุด 

3. ศกึษาความรูท้างดา้นวชิาการทวัไปอยู่เสมอ 3.62 0.94 มาก 4.35 0.75 มากทสีุด 

4. จดัระบบการเสนอขา่วสารทางพลศกึษาที

เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีนและโรงเรยีนโดย

สมาํเสมอ 

3.30 1.08 ปานกลาง 4.25 0.84 มากทสีุด 

5. มคีวามรอบรู ้ความแมน่ยําในเนือหาวชิาที

สอน 

4.13 0.85 มาก 4.72 0.60 มากทสีุด 

6. ใชแ้นวคดิใหม่ๆ มาปรบัปรงุงานดา้นพล

ศกึษาใหด้ขีนึ 

3.83 1.02 มาก 4.47 0.77 มากทสีุด 

7. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีาร

วดัและประเมนิผลทางพลศกึษา 

3.98 0.85 มาก 4.55 0.67 มากทสีุด 

8. มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาการสมําเสมอ 

3.98 0.89 มาก 4.55 0.69 มากทสีุด 

9. มคีวามพยายามใฝ่ หาความรูใ้หม่ๆ ให้

ทนัสมยัใหท้นัเหตุการณ์ 

3.93 1.00 มาก 4.54 0.69 มากทสีุด 

10. ศกึษาขอ้บกพรอ่งในงานวชิาชพีตนเองและ

นํามาปรบัปรงุพฒันาอยู่เสมอ 

3.76 1.01 มาก 4.58 0.70 มากทสีุด 

รวม 3.85 0.93 มาก 4.52 0.70 มากทสีุด 

 

แสดงวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของของนักเรยีนหญิง สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านวชิาการ    

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก ( = 3.85 และ S.D. = 0.93) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรอบรู้ ความแม่นยาํในเนือหาวชิาทสีอน ( = 4.13 
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และ S.D. = 0.85) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้พลศกึษา ( = 4.07 และ       

S.D. = 0.82) มกีารพฒันาตนเองเพอืใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นวชิาการสมาํเสมอ ( = 3.98 

และ S.D. = 0.89) มคีวามรู้ ความเข้าใจในหลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา     

( = 3.98 และ S.D. = 0.85) และมคีวามพยายามใฝ่ หาความรู้ใหม่ๆให้ทนัสมยัให้ทนัเหตุการณ์    

(X = 3.93 และ S.D. = 1.00) 

 คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของของนักเรยีนหญิง สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านวชิาการ    

มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.52 และ S.D. = 0.70) เมอืพจิารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุดตามลําดับ คือ มีความรอบรู้ ความแม่นยําในเนือหาวิชาทีสอน         

( = 4.72 และ S.D. = 0.60) มกีารวางระเบยีบการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้พลศกึษา ( = 4.61 

และ S.D. = 0.61) และศกึษาขอ้บกพร่องในงานวชิาชพีตนเองและนํามาปรบัปรุงพฒันาอยู่เสมอ          

( = 4.58 และ S.D. = 0.70) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของของนักเรียนหญิง ส ังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

     ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มกีารแจง้จุดมุง่หมายการสอนและ

รายละเอยีดวชิากอ่นสอน 

4.04 1.01 มาก 4.51 0.71 มากทสีุด 

2. มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอน

เตม็เวลา 

4.31 0.93 มากทสีุด 4.63 0.70 มากทสีุด 

3. มเีทคนิคการสอนและกจิกรรมการเรยีนการ

สอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา 

4.11 0.92 มาก 4.60 0.71 มากทสีุด 

4. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหวา่งความสามารถและวฒุิ

ภาวะของแต่ละบคุคล 

3.90 0.93 มาก 4.57 0.62 มากทสีุด 

5. ประยุกต์กจิกรรมการเรยีนการสอนขณะทํา

การสอน 

3.89 1.07 มาก 4.48 0.76 มากทสีุด 

6. เตรยีมอุปกรณ์และสถานททีเีหมาะสมกบั

เนือหาทสีอน 

4.13 0.88 มาก 4.58 0.77 มากทสีุด 

7. มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

4.21 0.87 มากทสีุด 4.68 0.65 มากทสีุด 

8. มวีธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 4.08 0.87 มาก 4.63 0.65 มากทสีุด 

9. นําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการเรยีนการ

สอน 

3.60 1.01 มาก 4.29 0.87 มากทสีุด 

10. มกีารจดัเตรยีมสอืและใชส้อืประกอบการ

เรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

เนือหาวชิา 

4.04 0.87 มาก 4.52 0.73 มากทสีุด 

รวม 4.03 0.94 มาก 4.55 0.72 มากทสีุด 

 

แสดงวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของของนักเรยีนหญิง สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการสอน

และการจดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก ( = 4.03 และ S.D. = 0.94) เมอื
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พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและ

สอนเตม็เวลา ( = 4.31 และ S.D. = 0.93) มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจสอนและ

จดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ ( = 4.21 และ S.D. = 0.87) เตรยีม

อุปกรณ์และสถานททีเีหมาะสมกบัเนือหาทสีอน ( = 4.13 และ S.D. = 0.88) มเีทคนิคการสอนและ

กจิกรรมการเรยีนการสอนทหีลากหลายตรงกบัเนือหาวชิา ( = 4.11 และ S.D. = 0.92) และมี

วธิกีารสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ( = 4.08 และ S.D. = 0.87) 

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของของนกัเรยีนหญงิ สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านการสอนและการ

จดักจิกรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.55 และ S.D. = 0.72) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้ามคีวามตงัใจ

สอนและจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนเพอืใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้( = 4.68 และ S.D. = 0.65) 

มคีวามรบัผดิชอบเขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลา ( = 4.63 และ S.D. = 0.70) และมวีธิกีาร

สอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ( = 4.63 และ S.D. = 0.65) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของของนักเรียนหญิง ส ังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

     ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์(n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. รกัและเมตตากบันกัเรยีนทุกคน 4.19 0.89 มาก 4.69 0.63 มากทสีุด 

2. มสีมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอก

ชนัเรยีน 

4.22 0.92 มากทสีุด 4.62 0.67 มากทสีุด 

3. ใหค้วามสนใจหมนัสอบถามทุกขส์ขุของ

นกัเรยีน 

3.70 1.00 มาก 4.45 0.78 มากทสีุด 

4. ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนทมีปีญัหาอย่าง

เตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

4.00 0.87 มาก 4.56 0.75 มากทสีุด 

5. ขอความรว่มมอืนกัเรยีนและบคุคลอนืๆให้

เขา้รว่มกจิกรรมทางพลศกึษาได ้

3.94 0.89 มาก 4.34 0.83 มากทสีุด 

6. มสีขุภาพสมบรูณ์ทงัดา้นรา่งกายและจติใจ 4.42 0.74 มากทสีุด 4.63 0.70 มากทสีุด 

7. มคีวามอดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตอืรอืรน้

ไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค 

4.28 0.80 มากทสีุด 4.60 0.60 มากทสีุด 

8. รูจ้กัแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 4.16 0.94 มาก 4.64 0.63 มากทสีุด 

9. สภุาพเรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีา

เลอืมใสศรทัธา 

4.11 0.91 มาก 4.65 0.65 มากทสีุด 

10. มลีกัษณะความเป็นผูนํ้าทีด ี 4.33 0.92 มากทสีุด 4.70 .594 มากทสีุด 

รวม 4.13 0.89 มาก 4.59 0.68 มากทสีุด 

 

แสดงวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของของนกัเรยีนหญงิ สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านบุคลกิภาพ

และมนุษยสมัพนัธ ์มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก ( = 4.13 และ S.D. = 0.89) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื มสีุขภาพสมบรูณ์ทงัดา้นร่างกายและจติใจ 

( = 4.42 และ S.D. = 0.74) มลีกัษณะความเป็นผู้นําทดี ี( = 4.33 และ S.D. = 0.92) มคีวาม

อดทน ขยนั หมนัเพยีร กระตือรอืร้นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ( = 4.28 และ  S.D. = 0.80) มี
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สมัพนัธภาพทดีกีบันกัเรยีนทงัในและนอกชนัเรยีน ( = 4.22 และ S.D. = 0.92) และรกัและเมตตา

กบันกัเรยีนทุกคน ( = 4.19 และ S.D. = 0.89)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของของนกัเรยีนหญงิ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านบุคลกิภาพและ

มนุษยสมัพนัธ ์มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.59 และ S.D. = 0.68) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื มลีกัษณะความเป็นผู้นําทดี ี( = 4.70 

และ S.D. = 0.59) รกัและเมตตากบันักเรยีนทุกคน ( = 4.69 และ S.D. = 0.63) และสุภาพ

เรยีบรอ้ย วางตวัไดเ้หมาะสมเป็นทน่ีาเลอืมใสศรทัธา ( = 4.65 และ S.D. = 0.65) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

       ในทศันะของของนักเรียนหญิง ส ังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                            

       ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม (n = 210) 

 

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
 S.D.  S.D. 

       1. มคีวามยุตธิรรม 4.08 0.90 มาก 4.64 0.65 มากทสีุด 

2. มคีวามซอืสตัย์สจุรติ 4.45 0.72 มากทสีุด 4.71 0.60 มากทสีุด 

3. มคีวามเมตตากรุณา และเหน็ใจแกผู่อ้นื 4.21 0.86 มากทสีุด 4.69 0.56 มากทสีุด 

4. อุทศิเวลาในการทํางานอย่างเตม็ท ี 4.18 0.90 มาก 4.58 0.67 มากทสีุด 

5. มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใสต่่อการสอน

และงานอนืๆทรีบัผดิชอบ 

4.31 0.86 มากทสีุด 4.65 0.70 มากทสีุด 

6. ประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็น

แบบอย่างทดีตี่อนกัเรยีนและผูอ้นื 

4.25 0.90 มากทสีุด 4.64 0.64 มากทสีุด 

7. มคีวามตรงต่อเวลา 4.20 0.95 มากทสีุด 4.62 0.74 มากทสีุด 

8. ไมด่มืสรุาหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 4.77 0.58 มากทสีุด 4.78 0.54 มากทสีุด 

9. เป็นแบบอย่างทดีใีนดา้นความประพฤติ

กริยิามารยาท และการแต่งกาย 

4.33 0.83 มากทสีุด 4.66 0.64 มากทสีุด 

10. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนและผูอ้นืดว้ย

ความเตม็ใจ 

4.15 0.85 มาก 4.67 0.64 มากทสีุด 

รวม 4.29 0.83 มากทสีุด 4.67 0.64 มากทสีุด 

 

แสดงวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของของนกัเรยีนหญงิ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม มีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากทีสุด ( = 4.29 และ                    

S.D. = 0.83) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื ไม่ดมืสุราหรอืของมนึ

เมาในเวลาราชการ ( = 4.77 และ S.D. = 0.58) มคีวามซือสตัย์สุจริต ( = 4.45 และ               

S.D. = 0.72) เป็นแบบอย่างทดีใีนด้านความประพฤตกิริยิามารยาท และการแต่งกาย ( = 4.33 

และS.D. = 0.83) มคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใส่ต่อการสอนและงานอนืๆทรีบัผดิชอบ ( = 4.31 

และ S.D. = 0.86) และประพฤตแิละปฏบิตัตินเหมาะสมและเป็นแบบอย่างทดีต่ีอนักเรยีนและผู้อนื 

( = 4.25 และ S.D. = 0.90)  
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของของนักเรยีนหญิง สงักดัสํานักงานเขตพืนทกีารศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรม มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากทสีุด ( = 4.67 และ S.D. = 0.64) เมอื

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลาํดบั คอื ไม่ดมืสุราหรอืของมนึเมาในเวลาราชการ 

( = 4.78 และ S.D. = 0.54) มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ ( = 4.71 และ S.D. = 0.60) และมคีวาม

เมตตากรุณา และเหน็ใจแก่ผูอ้นื ( = 4.69 และ S.D. = 0.56) 
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คะแนนเฉลยีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา  

     ในทัศนะของของนักเรียนหญิง ส ังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                        

     ดา้นกฬีาและความสามารถทางกฬีา (n = 210) 

 

 

แสดงวา่คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทเีป็นจรงิของครูพลศกึษา ใน

ทศันะของของนกัเรยีนหญิง สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านกฬีาและ

ความสามารถทางกฬีา มค่ีาเฉลยีของความคดิเหน็อยู่ในระดบั มาก (X = 4.10 และS.D. = 0.81) 

เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มค่ีาเฉลยีสงูสุดตามลําดบั คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได้ (X = 4.27 และ 

S.D. = 0.82) รบัผดิชอบการจดัแข่งขนักีฬาได้ (X = 4.24 และ S.D. = 0.75) มีความรู ้

ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแก่สงัคมและชุมชน (X = 4.20 และ S.D. = 

0.79) มทีกัษะกฬีาหลายประเภท (X = 4.16 และ S.D. = 0.73) และมคีวามรู้และมทีกัษะในการ

รายการ 

คณุลกัษณะที

เป็นจรงิ 
ระดบั 

คณุลกัษณะที

พงึประสงค์ 
ระดบั 

  
X S.D. X S.D. 

       1. มทีกัษะกฬีาหลายประเภท 4.16 0.73 มาก 4.51 0.67 มากทสีุด 

2. มคีวามรอบรูใ้นวงการกฬีาภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

3.91 0.83 มาก 4.36 0.78 มากทสีุด 

3. มคีวามรูเ้รอืง ระเบยีบ กฎ กตกิาใหม่ๆ  4.07 0.76 มาก 4.51 0.73 มากทสีุด 

4. เป็นผูฝึ้กสอนกฬีาได ้ 4.27 0.82 มาก 4.66 0.64 มากทสีุด 

5. มคีวามรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด

ทกัษะวธิกีารเล่นทถีูกตอ้งแกส่งัคมและชมุชน 

4.20 0.79 มากทสีุด 4.58 0.76 มากทสีุด 

6. สนบัสนุนสง่เสรมิและเป็นผูนํ้านักเรยีนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรรมต่างๆของทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน 

4.04 0.87 มาก 4.53 0.71 มากทสีุด 

7. แสวงหาความรู ้พฒันาทกัษะการกฬีา

สมาํเสมอ 

4.09 0.81 มาก 4.50 0.69 มากทสีุด 

8. รบัผดิชอบการจดัแขง่ขนักฬีาได ้ 4.24 0.75 มากทสีุด 4.50 0.75 มากทสีุด 

9. มคีวามกระตอืรอืรน้ทจีะยกระดบัมาตรฐาน

การกฬีาในโรงเรยีนใหส้งูขนึ 

3.86 0.93 มาก 4.52 0.66 มากทสีุด 

10. มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกายและทางดา้นกฬีาตาม

มาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างด ี

4.15 0.85 มาก 4.58 0.70 มากทสีุด 

รวม 4.10 0.81 มาก 4.53 0.71 มากทสีุด 
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เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายและทางด้านกฬีาตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี (X = 4.15 และ 

S.D. = 0.85)  

คะแนนเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะทพีงึประสงคข์องครพูลศกึษา ในทศันะ

ของของนักเรียนหญิง ส ังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านกีฬาและ

ความสามารถทางกีฬา มีค่าเฉลียของความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากทีสุด (X = 4.53 และ           

S.D. = 0.71) เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มค่ีาเฉลยีสูงสุดตามลําดบั คอื เป็นผู้ฝึกสอนกฬีาได ้        

(X = 4.66 และ S.D. = 0.64) มคีวามรู้และมทีกัษะในการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายและ

ทางด้านกฬีาตามมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี (X = 4.58 และ S.D. = 0.85) และมคีวามรู ้

ความสามารถในการถ่ายทอดทกัษะวธิีการเล่นทถีูกต้องแก่สงัคมและชุมชน (X = 4.58 และ         

S.D. = 0.76) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

สรปุรวมคณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์องครพูลศึกษา ในทศันะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครพูลศึกษา  และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            คณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์องครพูลศึกษา ในทศันะของผู้บริหารสถานศึกษา ครพูลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย                                

สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 

ทศันะ 

ด้าน วิชาการ 
การสอนและ 

การจดักิจกรรม 

บคุลิกภาพและ 

มนุษยส์มัพนัธ์ 

คณุธรรมและ 

จริยธรรม 

กีฬาและ 

ความสามารถกีฬา 
รวม 

คณุ 

ลกัษณะ 
 S.D. L  S.D. L  S.D. L  S.D. L  S.D. L  S.D. L 

โดยรวม 
จรงิ 3.98 0.85 ม 4.10 0.84 ม 4.30 0.76 มทส 4.38 0.79 มทส 4.15 0.79 ม 4.18 0.81 ม   

พงึประสงค์ 4.56 0.68 มทส 4.60 0.65 มทส 4.67 0.61 มทส 4.70 0.59 มทส 4.58 0.67 มทส 4.62 0.64 มทส 
 

ผูบ้รหิาร 
จรงิ 4.01 0.83 ม 4.09 0.83 ม 4.37 0.73 มทส 4.35 0.79 มทส 4.11 0.82 ม 4.19 0.80 ม 

 

พงึประสงค์ 4.59 0.67 มทส 4.65 0.56 มทส 4.72 0.59 มทส 4.69 0.59 มทส 4.62 0.63 มทส 4.65 0.61 มทส 
 

คร ู

พลศกึษา 

จรงิ 4.15 0.73 ม 4.26 0.70 มทส 4.45 0.65 มทส 4.54 0.67 มทส 4.25 0.73 มทส 4.33 0.70 มทส 
 

พงึประสงค์ 4.67 0.56 มทส 4.69 0.55 มทส 4.77 0.46 มทส 4.81 0.46 มทส 4.65 0.62 มทส 4.72 0.53 มทส 
 

นกัเรยีน 

จรงิ 3.88 0.91 ม 4.03 0.92 ม 4.18 0.84 ม 4.31 0.84 มทส 4.13 0.81 ม 4.11 0.86 ม 
 

พงึประสงค์ 4.49 0.75 มทส 4.52 0.74 มทส 4.59 0.69 มทส 4.64 0.66 มทส 4.53 0.72 มทส 4.55 0.71 มทส 
 

 

One –

way 

Anova 

จรงิ 
F=13.00 p=0.00* F=9.27 p=0.00* F=14.41 p=0.00* F=10.83 p=0.00* F=3.07 p=0.047* F=12.12 p=0.00* 

 คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน ผอ>นร , คร>ูนร คร>ูผอ , ครู>นร คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน 

พงึประสงค์ 
F=8.72 p=0.00* F=8.70 p=0.00* F=10.23 p=0.00* F=8.32 p=0.00* F=3.47 p=0.032* F=9.34 p=0.00* 

 คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน คร>ูนกัเรยีน 
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ภาคผนวก ง 
แผ่นภมิูคณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์องครพูลศึกษา  ในทศันะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครพูลศึกษา และนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย                                 

สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1                      

     โดยแยกเป็นรายดา้น 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

โดยแยกเป็นรายด้าน ด้านวิชาการมีคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทีเป็นจริงเท่ากับ 4.01 และ

คุณลักษณะทีพึงประสงค์เท่ากับ 4.59 ด้านการสอนและการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลียของ

คุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.09 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.55 ด้านบุคลกิภาพและ

มนุษยสมัพนัธ ์มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.37 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์

เท่ากบั 4.72 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.35 และ

คุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.59 และด้านกฬีาและความสามารถทางการกฬีา มคีะแนนเฉลยี

ของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.11 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.52 

 

 

 

 



  151 

 
 
ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของครูพลศึกษา สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยแยกเป็นรายด้าน 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของครูพลศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดย

แยกเป็นรายดา้น ดา้นวชิาการมคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.15 และคุณลกัษณะ

ทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.57 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ

เท่ากบั 4.26 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.69 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ มคีะแนน

เฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.45 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.77 ด้านคุณธรรม

และจรยิธรรม มีคะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.54 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์

เท่ากบั 4.81 และดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ

เท่ากบั 4.25 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.65 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศึกษา          

     เขต 1 โดยแยกเป็นรายดา้น 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครูพลศึกษา ในทศันะของนักเรียนระดับชนัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยแยกเป็นรายดา้น ดา้นวชิาการมคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็น

จริงเท่ากบั 3.88 และคุณลกัษณะทพีึงประสงค์เท่ากบั 4.49 ด้านการสอนและการจดักิจกรรม มี

คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.03 และคุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.52 ด้าน

บุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.18 และคุณลกัษณะ

ทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.59 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 

4.13 และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์เท่ากบั 4.53 และด้านกีฬาและความสามารถทางการกีฬา มี

คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.11 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.55 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นวชิาการ 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านวชิาการ ผู้บรหิารสถานศกึษา มี

คะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทีเป็นจริงเท่ากบั 4.01 และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์เท่ากบั 4.59          

ครูพลศกึษา มีคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทเีป็นจริงเท่ากบั 4.15 และคุณลกัษณะทีพงึประสงค์

เท่ากบั 4.67 และนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิ

เท่ากบั 3.88 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.49 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นการสอนและการจดักจิกรรม 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ด้านการสอนและการจดักิจกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.09 และคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์เท่ากบั 4.65 ครูพลศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงเท่ากบั 4.26 และ

คุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.69 และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีะแนนเฉลยี

ของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.03 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.52 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์

ผู้บริหารสถานศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.37 และคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์เท่ากบั 4.72 ครูพลศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงเท่ากบั 4.45 และ

คุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.77 และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีะแนนเฉลยี

ของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.18 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.59 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม               

ผู้บริหารสถานศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.35 และคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์เท่ากบั 4.69 ครูพลศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงเท่ากบั 4.54 และ

คุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.81 และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีะแนนเฉลยี

ของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.31 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.64 
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ภาพประกอบ   คะแนนเฉลยีของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิและทพีงึประสงค์ของครูพลศกึษา ในทศันะ 

     ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด 

     สาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา 

 

จากภาพประกอบ พบว่าคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของ           

ครพูลศกึษา ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นกฬีาและความสามารถทางการกฬีา

ผู้บริหารสถานศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.11 และคุณลกัษณะทพีึง

ประสงค์เท่ากบั 4.62 ครูพลศึกษา มีคะแนนเฉลียของคุณลักษณะทีเป็นจริงเท่ากบั 4.25 และ

คุณลกัษณะทพีงึประสงค์เท่ากบั 4.65 และนักเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีะแนนเฉลยี

ของคุณลกัษณะทเีป็นจรงิเท่ากบั 4.13 และคุณลกัษณะทพีงึประสงคเ์ท่ากบั 4.64 
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