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บทคัดย่อ   

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการเรียนการสอนในรายวิชา งาน
จักรยานยนต์  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ของครูผู้สอน ในด้านการสอนของครู  ด้าน
การใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน ประชากรได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก จ านวน 25 คน    
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหา ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลวิจัย 
ววววววความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชางานจักรยานยนต์  
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น = 4.65  อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56 อยู่ในระดับ
ดีมาก 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
 การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนามนุษย์และในการจัดการศึกษาจะมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง 
ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและเป็นผู้ใฝ่รู้ โดย
ศึกษาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากนโยบายด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะที่ผ่านมา 
ก าหนดให้มีการเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษาในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนอง
ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและความต้องการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดย
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส าหรับสถาบันการศึกษาจะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของ
ผู้เรียน โดยจัดให้มีความหลากหลายในด้านเทคนิควิธีการสอนและการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความมั่นคงต่อไป  
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วววววววในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
คุณลักษณะของผู้สอน เทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ สื่อและนวัตกรรม ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
วววววววการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสิ่งส าคัญอย่างยิ่งคือ การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนนั้นนอกจากจะประกอบด้วยเทคนิคการสอนของอาจารย์  สื่อการสอนและนวัตกรรม 
การวัดและการประเมินผลตลอดจนคุณลักษณะของผู้สอนแล้ว การได้รับความรู้ความเข้าใจและน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้และทัศนคติที่ดีของผู้เรียนก็มีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย  
และเพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนจึงควรมุ่ง
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน ในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน
และคุณลักษณะของผู้สอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนการสอน วิชา งานจักรยานยนต์  ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านการสอนของครู ด้านการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
          
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
             ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการพัฒนาทักษะในการเรียนขับรถยนต์เพ่ิมข้ึน
จากก่อนเรียนรู้ 
 
นิยามค าศัพท์ 
 1. ครูผู้สอน หมายถึง ครูสอน ประจ าแผนกวิชาช่างยนต์  
ววววววว2. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ 
ววววววว3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช 3/2  ในการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา การขับรถยนต์ 
 
  

ตัวแปรต้น 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั

โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 

ระดับชั้น ปวช.3/2 
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แนวคิด/ทฤษฎี 
1.แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
   ความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจตามพจนานุกรมด้านจิตวิทยา (Chaplin 1979) ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกของผู้ที่มาเรียน 
 วววววววหลุย จ าปาเทศ (2533) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า หมายถึง ความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา ค าพูดและการแสดงออก ดังนั้นความพึงพอใจใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการจัด การเรียนการสอนของผู้สอน คุณลักษณะของผู้สอน 
และผลสัมฤทธิ์ที่นักศึกษาได้รับ จากการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของนักศึกษาได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดข้ึนหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
 
2. บุคลิกลักษณะ บุคลิกภาพของครูที่พึงประสงค์  
ววววววว2.1 วัฒนธรรมวิชาชีพส าหรับครูยุคใหม่ (ทองพูล บุญยิ่ง, 2542 หน้า 124-126) จากจุดประสงค์และ
การจัดการศึกษา รัฐมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพของประชากรหรือคุณภาพของผู้เรียน  ซึ่ง
คุณภาพของผู้เรียนยุคใหม่ คือ นิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีศักยภาพสูง ทั้งในเชิงสัมฤทธิ์
ผลทางการเรียนและทักษะฝีมือในการท างานในระดับที่แข่งขันกับนานาชาติได้  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบสูง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรก็ดี สื่อนวัตกรรมการสอนต่าง ๆ ก็ดี ฯลฯ 
จะบังเกิดผลได้ก็ด้วยกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร การนิเทศและกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
ดังนั้นครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ จะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้กับผู้เรียน ด้วยการ
เปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และวิธีการท างาน ด้วยการสร้างวัฒธรรมทางวิชาชีพส าหรับครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาชีพควบคู่กันไป แนวทางการเปลี่ยนวิธีการท างานและ
สร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพ ครู อาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเปลี่ยนวิธีการท างานเสีย
ใหม่ในลักษณะ 3 ประการ คือ  
วววววววววววววว1. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child – Centered) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
จะต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาท เรียนรู้ ค้นหา แนวคิด หลักการ หรือสรุปองค์ความรู้เอง ไม่เป็นกิจกรรมของ
ครู หรือยึดครูเป็นศูนย์กลางเหมือนเดิม ซึ่งเป็นการสอนมุ่งเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันมุ่งให้เด็กเป็น
ผู้กระท า ครูเป็นเพียงอ านวยการให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ เก่งในวิธีการมากกว่าเก่งในเนื้อหาเหมือนเดิม  
วววววววววววว2.เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ (All Children can Learn) ในการด าเนินการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนไม่ปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกัน  การเรียนการสอน
ก็ต้องรู้จักผู้เรียนก่อนบางคนอาจเก่งในเรื่องภาษา บางคนถนัดคณิตศาสตร์ บางคนมีสมรรถนะทางด้านร่างกาย 
บางคนมีพรสวรรค์ในทางศิลปะฯลฯ ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือตามแนวคิดใหม่ในเรื่อง 
Multiple–Intelligence และความคิดทางการศึกษาที่ว่าเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรใดจะจัดสอนในชั้นใด หรือ
วัยใดก็ได้ ถ้าจัดและน าเสนอให้เหมาะสม  
 ววววววววววววว3. เปลี่ยนแบบแผนการปฏิบัติงานใหม่ การท างานจะให้เป็นแบบคนท างานแบบปกติจะต้อง
ท าการท างานในลักษณะกระบวนการพัฒนา (Development Process) กล่าวคือเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ได้ติดตาม
ผลได้ และรายงานผลเป็น กล่าวคือ 
ววววววว1)การวิเคราะห์ศักยภาพก่อนสอนครูต้องรู้ว่าศักยภาพหรือความสามารถที่ปรากฏจริงของ 
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นักเรียนของตนในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
ววววววว2) การก าหนดจุดพัฒนา เมือ่รู้ความสามารถท่ีปรากฏจริง คร ูผู้บริหารโรงเรียน หรือ  
ผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดจะต้องทราบความสามารถที่คาดหวัง (Expected Ability Profile) ที่อยากให้
เกิดกับผู้เรียน และดูว่าระหว่างศักยภาพหรือความสามารถที่เป็นจริงกับสิ่งที่หวังด้านใดบ้างที่ยังห่างไกล เลือก
สิ่งที่ยังมีความห่างกันอยู่มากมาก าหนดเป็นจุดพัฒนา 2 – 3 ตัวในแต่ละปี ทั้งนี้จะต้องพิจารณาควบคู่กับความ
ต้องการของท้องถิ่นท่ีโรงเรียนจะตอบสนองได้  
ววววววว3) การแสวงหานวัตกรรม เมื่อก าหนดจุดพัฒนาแล้วก็หาวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลดีที่สุด 
ต่อผู้เรียน ในการแก้ปัญหาที่เป็นจุดพัฒนา แล้วเลือกวิธีการที่เหมาะกับสถานการณ์ของตน น าไปลองท าดูใน
ลักษณะท าไปพัฒนาไป (Developmental Approach) จนได้ผลดีก็จะได้นวัตกรรมที่ต้องการ  
ววววววว4) การน านวัตกรรมไปใช้ จะต้องมีการวางแผนที่คนอ่ืนก็มีความม่ันใจว่าจะน าไปใช้ได้  
และสามารถบอกถึงผลทีเ่กิดข้ึน  
ววววววว5) การรายงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยบังคับบัญชา ชุมชน และ
ผู้ปกครอง ให้ทราบถึงสาระของการพัฒนาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ศักยภาพจนกระทั่งลงมือพัฒนาและเกิดผล ทั้ง 5 
ขั้นตอนนี้ เป็นวัฒนธรรมการท างานที่ต้องการสร้างให้เกิดกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
ววววววว2.1 มาตรฐานคุณภาพของครู กระบวนการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ผุ้เรียนจะต้องเป็นผู้มี
บทบาท ลงมือเรียนรู้ ค้นหาแนวคิด หลักการ สรุปองค์ความรู้เอง ดังนั้นกระบวนการสอนของครูจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพของครู (National Teacher Qualification : NTQ) 5 ระดับ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่บ่งบอกฝีมือของคร ูดังนี้ มาตรฐานคุณภาพของครู (NTQ)  
วววววววระดับ 1 สอนตรง มุ่งเน้นเนื้อหา สอนได้ตามแผนที่ก าหนด เกิดผลต่อผู้เรียนในด้านความรู้ความ
จ าเป็นส่วนใหญ่ ผลงานของผู้เรียนเป็นแบบเดียวกัน รายงานเป็นชั้นเรียน มีอุปกรณ์การเรียนน้อย จาก
งานวิจัย การสอนแบบนี้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้น้อยมากเพียง    0-20%   
วววววววระดับ 2 สอนอธิบาย ยังเน้นในด้านเนื้อหา แต่เพ่ิมเติมในด้านความเข้าใจ มีตัวอย่างมากขึ้น ดัดแปลง
แผนและสื่อการสอนให้เหมาะสมกับสภาพจ ากัดต่าง ๆ ได ้ผลงานของผู้เรียนเป็นเรื่องเดียงกันแต่มีรายละเอียด
แตกต่างกัน การสอนแบบนี้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ 21-40% 
วววววววระดับ 3 สอนคิด เน้นกระบวนการคิด ใช้ค าถามมากขึ้น ถามวิธีการมีแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นเอง 
จัดท าเองได้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล บทบาทของผู้เรียนหลากหลายยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้พัฒนารอบด้าน
อย่างสมดุล การสอนแบบนี้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ 41-60%  
วววววววระดับ 4 สอนสร้าง มุ่งเน้นการลงมือท า การน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง ผู้เรียนร่วมวางแผนการเรียน ลงมือ
พัฒนาร่วมกัน งานกิจกรรมแตกต่างกันในคาบเดียวกัน สื่อหลากหลาย มีวิธีการเรียน กระบวนการเรียนหลาย
อย่างในขณะเดียวกัน และยังสามารถช่วยพัฒนาครูและผู้ร่วมงานได้ด้วย เป็นครูผู้น าในกลุ่มการสอนแบบนี้
นักเรียนมีส่วนร่วม 61-80%          
วววววววระดับ 5 สอนค้นพบ มุ่งเน้นการค้นหา สร้างความรู้ร่วมกันกับผู้เรียน มีผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียน
เกือบทั้งหมด ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดหลักสูตร มีสื่อหลายแบบ ผลงานของผู้เรียนคนละอย่าง คนละเรื่อง ตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างแท้จริง เป็นผู้สร้างผู้น าให้ผู้เรียนและเพ่ือนครู เป็นผู้น า คิดเอง พัฒนาเองได้ 
พัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพอย่างถาวร มีเกียรติภูมิเป็นตัวอย่างได้ทั้งด้านวิชาชีพและชีวิต
ส่วนบุคคล การสอนแบบนี้นักเรียนมีส่วนร่วม 81-100%  
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ววววววว2.2 คุณลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค์ รายงานผลการส ารวจจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
จากสถาบันราชภัฎ 8 แห่งในส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับคุณลักษณะครูไทยที่พึงประสงค์ สรุปเป็น 4 มิติ ดังแสดงใน
มิติของคนด ีคนเก่ง ครูด ีครูเก่ง ดังนี้ (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, 2542 หน้า 7 – 9)  

   1. มิติของคนด ี 
ครูต้องเป็นคนดี หมายถึง เป็นผู้มีสุขภาพกายที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม มีจริยธรรม มี

คุณสมบัติผู้ดี เป็นผู้ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดี เป็นนักจัดการที่ดี เป็นนักประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพดี มีความ
ยุติธรรม มีเมตตา มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับฐานะ เข้ากับชุมชนได้เป็น
อย่างดี สมถะ เรียบง่าย สามารถที่จะใช้ชีวิตทั้งในเมืองและชนบทได้ ไม่ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป  

   2. มิติของคนเก่ง  
          ครูต้องเป็นคนเก่ง หมายถึง ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องเรียนรู้ชุมชนที่ตนเองเกี่ยวข้อง 

มีความรู้เชิงวิชาการและทักษะทางวิชาการ มีทักษะในการด ารงชีวิตและทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็น
นักประชาธิปไตย เป็นนักบริหารและนักจัดการ ตลาดจนการเป็นผู้น าชุมชน เป็นนักประสานที่มีความยืดหยุ่น 
รู้จักบูรณาการภายในสาระและข้ามสาระ เป็นนักปฏิวัติ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น มี
ลักษณะภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน มีความรู้รอบตัว ทันต่อเหตุการณ์ มีความรอบรู้จนได้รับความศรัทธา เป็นผู้ที่
ทันสมัยและพัฒนาตนเองเสมอมีทักษะในการจัดการ มีคุณลักษณะนักประชาธิปไตย มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์
กว้าง 

      
 3. มิติของครูด ี 

                      ต้องเป็นครูดี หมายถึง ครูต้องรักในอาชีพครู รักเด็กและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เป็น
กัลยาณมิตรและอุทิศตนเพ่ืองานครู ตระหนักในบทบาทของครูที่มีต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ งดเว้น
จากอบายมุขทั้งปวง เรียนรู้ชุมชน ท้องถิ่น เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น าชุมชนและ
พัฒนาราคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอนดีและมาตรฐานการท างาน สอนแบบบูรณาการ มีเทคนิคการสอน มี
จิตวิทยา มีความรู้พ้ืนฐานในความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเด็ก ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ รักและศรัทธาใน
อาชีพครู สู้งาน บุคลิกภาพด ีและรักศิษย์          
 
 4. มิติของครูเก่ง  
  ต้องเป็นครูเก่ง หมายถึง ครูที่มีทักษะการสอน รู้จักประยุกต์และบูรณาการ มีคุณสมบัติเชิง
วิชาการ คือ มีความรู้ สร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การวิจัย การใช้นวัตกรรม และรู้จัก
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม มีความรู้ในวิชาเอกและความรู้รอบตัวดี มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน มีวุฒิทางการศึกษาสูง มีความรู้สาขาที่เกี่ยวข้อง รู้ทฤษฎีทางการสอน รู้เทคโนโลยี สามารถสอนคน
พิการได ้สามารถพูดภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ จัดระบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดี  
ววววววว2.3 เกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะครูแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 
14-17) ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน “ครูแห่งชาติ” โดยให้คัดส่งเอกสารผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นครูแห่งชาติ ดังนี้  
  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะครูแห่งชาติ มีดังนี้ - มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง คิดค้นโครงงานใหม ่ๆ คิดค้นนวัตกรรมทาง  
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การศึกษา สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสร้างผลงานวิจัย  

    - มีความสามารถทางวิชาการ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน  
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ จัดกิจกรรมนิเทศ การแสดง การสาธิตและติดตามประเมินผลการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ มีผลงานวิจัยที่ด าเนินเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง มีความเข้าใจในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้  

2. ด้านการครองตนของครู  
                   การครองตนของครู หมายถึง การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านส่วนตัวและ

ครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จรรโลง จารีตประเพณี อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

 
3. ด้านการประสานงานกับชุมชน  

                          การประสานงานกับชุมชน หมายถึง การเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก
ชุมชนในความสามารถ บุคลิกภาพ และคุณงามความดี เป็นผู้น าชุมชนทางวิชาการเป็นสมาชิและสนับสนุน
องค์กรวิชาชีพครู รู้จักองค์ประกอบของชุมชมอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นอย่างดี ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการร่วมกันจัดและพัฒนาการศึกษา สามารถน าชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถน าโรงเรียนช่วยเหลือชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว หากครูทุกคนประพฤติปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกมาตรฐานและผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับท่ีดีมาก ย่อมส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทยให้บรรลุผลส าเร็จไปได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนของครูนั้น
ย่อมเป็นที่ปรากฏชัดถึงคุณลักษณะของครูดีที่สังคมคาดหวังและรอคอย สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศของ
ความเป็นครูต้นแบบ และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบนโลก
ไร้พรมแดน  

2.4 คุณภาพการสอนของครู (Quality of Teaching) จากเอกสารประกอบการสอนวิชาภาวะผู้น า 
ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยแคนเตอร์บูร ีนิวซีแลนด์  

1. มีความรู้ในเรื่องที่สอน (Subject and pedagogical knowledge of teachers)  
2. เป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงและความคาดหวัง (High Standards and Expectations)  
3. การสอนซึ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจในการเรียนรู้ (Meta-cognition strategies)  
4. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย (Wide range of teaching meted)  
5. มีการวางแผนโปรแกรมการเรียนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ (Effective programme planning)  

 
3. งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูดี  
วววววววอ าไพ สุจริตกุล (2533, หน้า 23-26) ได้วิจัยคุณลักษณะของครูดีที่พึงประสงค์ ควรจะถึงพร้องด้วย
คุณสมบัติที่ส าคัญและจ าเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ  
ววววววว1. มีความรู้ดี ประกอบด้วย รู้ในวิชาการท่ัวไป รู้ในเนื้อหาวิชาที่จะสอน รู้ในวิชาครูและรู้ในหน้าที่และ
งานครูทุกประการ  
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ววววววว2. มีทักษะในการสอนและการปฏิบัติงานครู ประกอบด้วย อธิบายเก่ง สอนสนุก ใช้สื่อหรืออุปกรณ์
เสมอ จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน ชี้แนะแนวทางในการศึกษา จนน าไปสู่การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ววววววว3. มีคุณธรรมนิยม ประกอบด้วย คุณธรรมของครู จริยธรรม คตินิยมในความเป็นครู ประกอบด้วย 
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู รักการสอน ช่วยพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนมีวิญญาณ
ความเป็นครู  
วววววววจ าเนียร น้อยท่าช้าง (3 มีนาคม 2549) ได้วิจัยเรื่องทัศนะของเด็กที่มีต่อครู จ าแนกออกเป็น
คุณลักษณะทั่วไป ด้านบุคลิกลักษณะ ด้านวิชาการของครู ด้านการสอนและการปกครอง ด้านความประพฤติ 
และด้านมนุษยสัมพันธ์ สาคร พุทธพล (2545, หน้า 54) กล่าวไว้ว่าครูควรมีคุณสมบัติส่วนตัวที่น่าชื่นชม มี
ความรักในตัวผู้เรียน รักและศรัทธาในงานและวิชาชีพของตนเอง คุณสมบัติแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนอยากเรียน 
อยากเข้าใกล้ เชื่อถือ และศรัทธา ครูต้องสนับสนุนให้ก าลังใจ และมีความอดทนในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นครูควรชมและให้ก าลังใจโดยวิธีการพูด ครูต้อง
สอดแทรกอารมณ์ขันและกระตุ้นผู้เรียนให้คิด มีความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคกับผู้เรียน ครูควรให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ครูควรมีเทคนิคให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม ครูต้องสบตาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสนใจ ครูต้องมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความ
รอบรู้และมีความสามารถ รู้เนื้อหาดี รู้กลวิธีสอน สอดคล้องกับวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี (8 มีนาคม 2549) ได้
วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดีโดยการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พระ 
และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7,762 คน พบว่า ลักษณะครูดี เรียงตามล าดับ คือ ความประพฤติเรียบร้อย ความรู้ดี 
บุคลิกการแต่งกายดี สอนดี ตรงเวลา มีความยุติธรรม หาความรู้อยู่เสมอ ร่าเริงแจ่มใส ซื่อสัตย์ เสียสละ 
ประไพ สิทธิเลิศ และคณะ (2548, หน้า 155) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 
พ้ืนฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับ
มาก เพราะอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนเป็นทีม อาจารย์คอยเติมเต็มความรู้ อาจารย์คอยกระตุ้น
ความสนใจ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือท างานอย่างอิสระ อาจารย์ให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ดวงกมล สินเพ็ง (2549, หน้า 19-20) ได้ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตคณะครุ
ศาสตร์ต่อวิชาชีพครูและลักษณะของครูที่นิสิตชอบ พบว่า  

- สอนสนุก ไม่เครียด อารมณ์ด ีใจดี มีเมตตา  
- สอนให้นักเรียนเข้าใจ  
- ครูมีความรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ 
- มีสื่อการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม ่จัดบรรยากาศในการเรียนได้ดี  
- ประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย มีกิจกรรมเก็บคะแนนเป็นช่วง ๆ ไม่เน้นการสอบมากเกินไป  
- ตรวจการบ้านและแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลและให้ผลย้อนกลับ (feedback) กับนักเรียน  
ทักศนียา เชิดสูงเนิน (2543) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลซีดีรอม พบว่า 

ผู้ใช้บริการจ านวนมากที่สุดเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท ารายงานประกอบวิชาเรียนใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยมาก 
4.  การหาประสิทธิภาพ 
            การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การน าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try out) ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงเพ่ือน าไปทดลองสอนจริง 
(Trial Run) ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ประยงค์ วุยชัยภูมิ. 2546 : 46  ; อ้างอิงมาจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537 : 479-498) ได้ให้ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
   เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะพึงพอใจว่าหากแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้วแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอน
ผู้เรียน 
                 ประชากร ที่ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก       
 วววววววตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่าง
ยนต์ ชั้นปีที่ 3/2  จ านวน 25 คน  
 
5. ดัชนีประสิทธิผล 
   บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 157-159) ให้แนวคิด การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของสื่อวิธีสอนหรือ
นวัตกรรมไว้ว่า เพ่ือที่จะทราบว่าสื่อการเรียนการสอน วิธีสอน หรือนวัตกรรมที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิผล (Effectiveness) เพียงใด ก็จะน าสื่อที่พัฒนาขึ้นนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่อยู่ในระดับที่
เหมาะสม แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิผล หมายถึงความสามารถในการให้ผลอย่างชัดเจน
แน่นอน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        อ าไพ สุจริตกุล (2533, หน้า 23-26) ได้วิจัยคุณลักษณะของครูดีที่พึงประสงค์ ควรจะถึงพร้อง
ด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญและจ าเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ  
ววววววว1. มีความรู้ดี ประกอบด้วย รู้ในวิชาการท่ัวไป รู้ในเนื้อหาวิชาที่จะสอน รู้ในวิชาครูและรู้ในหน้าที่และ
งานครูทุกประการ  
ววววววว2. มีทักษะในการสอนและการปฏิบัติงานครู ประกอบด้วย อธิบายเก่ง สอนสนุก ใช้สื่อหรืออุปกรณ์
เสมอ จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน ชี้แนะแนวทางในการศึกษา จนน าไปสู่การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ววววววว3. มีคุณธรรมนิยม ประกอบด้วย คุณธรรมของครู จริยธรรม คตินิยมในความเป็นครู ประกอบด้วย 
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู รักการสอน ช่วยพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนมีวิญญาณ
ความเป็นครู  

ทักศนียา เชิดสูงเนิน (2543) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลซีดีรอม พบว่า 
ผู้ใช้บริการจ านวนมากที่สุดเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท ารายงานประกอบวิชาเรียนใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยมาก 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรววววววว 
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  ประชากร ที่ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก       
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
     ว ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) แผนก
วิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3/2  จ านวน 25 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การขับรถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์  
ในด้านการสอน,อุปกรณ์สื่อการสอน 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ จะเปน็แบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจของนักเรียน 
ประกอบไปด้วยค าถาม 4 ตอนคือ                      

วววววววตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา เพ่ือถามข้อมูลเกี่ยวกับเพศ คะแนนเฉลี่ย 
และจ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าชั้นเรียน  
วววววววตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด
ก าหนดค าตอบเป็นข้อความ 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านสื่อการสอนอุปกรณ์การสอน  จ านวน  10 ข้อ  
2. ด้านครูผู้สอน    จ านวน  10 ข้อ  
3. ด้านการจัดการสอน    จ านวน  10 ข้อ  

รวม   จ านวน  30 ข้อ 
ลักษณะของตัวแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก  
3 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
2 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย  
1 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามไปแจก ให้นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2  จ านวน 25 คน แผนกวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ท าแบบสอบถามพร้อมเก็บรวบรวมแบบสอบถามทันที
หลังจากท าแบบสอบถามเสร็จ 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ค่าเฉลี่ย 

=   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
=   ผลรวมของคะแนน 

N   =   จ านวน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

S.D.    =   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

=    ผลรวมของคะแนนลบด้วยค่าเฉลี่ย 
N          =    จ านวน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การเสนอผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์  
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิชางานจักรยานยนต์  ในด้านการสอนครู ด้านสื่อการสอนและ
อุปกรณ์การสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านคุณลักษณะครูผู้สอนวววววว 
วววววววจากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชางาน
จักรยานยนต์  ของครูผู้สอน 

วววววววค่าเฉลี่ยระดับพอใจมากที่สุด ได้แก่ ล าดับที่ 1 ความรับผิดชอบ  ( x = 4.69 ) , ( S.D.= 0.61 ) ล าดับ

ที่ 2 เทคนิคการสอน  ( x = 4.71 ) , ( S.D.= 0.64 ) ล าดับที่ 3 ความเป็นครู ( x = 4.86 ) , ( S.D.= 0.40 ) 

ล าดับที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ( x = 4.54 ) , ( S.D.= 0.62 ) 
วววววววค่าเฉลี่ยระดับพอใจมาก  ได้แก่  ล าดับที่ 4  การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองและเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( x = 4.38 ) , ( S.D.= 0.61 ) 

วววววววสรุป ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น = 4.65  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.56  อยู่ในระดับดีมาก 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน รายวิชาการขับรถยนต์ 
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น = 4.65  อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56 อยู่ในระดับ
ดีมาก 
 



11 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ต่อการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา การขับรถยนต์ ปวช 3/2 ของครูผู้สอนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียน มีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียน  การสอนของครูผู้สอน มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีการจัดหา จัดท าสื่อท่ีน่าสนใจ รวมทั้งการปฏิบัติตนของครูผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีการ
สอดแทรกสิ่งต่างๆ ที่ควรให้ผู้เรียนได้รับอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ท ากิจกรรม การเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง จัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจความถนัดของผู้เรียน สอดคล้องกับจ าเนียร น้อยท่าช้าง (3 มีนาคม 2549) ได้วิจัยเรื่องทัศนะของเด็กที่มี
ต่อครู จ าแนกออกเป็นคุณลักษณะทั่วไป ด้านบุคลิกลักษณะ ด้านวิชาการของครู ด้านการสอนและการ
ปกครอง ด้านความประพฤติ และด้านมนุษย์สัมพันธ์ สาคร พุทธพล (2545, หน้า 54) กล่าวไว้ว่าครูควรมี
คุณสมบัติส่วนตัวที่น่าชื่นชม มีความรักในตัวผู้เรียน รักและศรัทธาในงานและวิชาชีพของตนเอง คุณสมบัติ
แบบนี้จะท าให้ผู้เรียนอยากเรียน อยากเข้าใกล้ เชื่อถือ และศรัทธา ครูต้องสนับสนุนให้ก าลังใจ และมีความ
อดทนในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นครูควรชมและให้
ก าลังใจโดยวิธีการพูด ครูต้องสอดแทรกอารมณ์ขันและกระตุ้นผู้เรียนให้คิด มีความยุติธรรมและให้ความเสมอ
ภาคกับผู้เรียน ครูควรให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ครูควรมีเทคนิคให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ครูต้องสบตาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสนใจ ครูต้องมีความรู้ความสามารถใน
เชิงวิชาการ มีความรอบรู้และมีความสามารถ รู้เนื้อหาดี รู้กลวิธีสอน สอดคล้องกับวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี (8 
มีนาคม 2549) ได้วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดีโดยการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
ผู้บริหาร พระ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7,762 คน พบว่า ลักษณะครูดี เรียงตามล าดับ คือ ความประพฤติ
เรียบร้อย ความรู้ดี บุคลิกการแต่งกายดี สอนดี ตรงเวลา มีความยุติธรรม หาความรู้อยู่เสมอ ร่าเริงแจ่มใส 
ซื่อสัตย์ เสียสละ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้สอนควรศึกษาวิธีการจัดการเรียน การสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มี 
ความกระตือรือร้นในขณะที่ท ากิจกรรมขณะเรียน 
 2. ผู้สอนควรเพ่ิมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันยุค,ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพ่ือให้เด็ก
เกิดความสนใจ และเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ต่อการจัดการเรียน การสอน 
 3. ผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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