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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสถานภาพของครูที่ผูเรียนมีความประทับใจ 2) ศึกษา

คุณลักษณะของครูที่ผู เรียนประทับใจ และ 3) ศึกษาศึกษาเหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจครู เปน                 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาความเปนครู (GDT601) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู     

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปการศึกษา 2557 ทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาจํานวน 174 คน                                 

โดยใชแบบสอบถามชนิดปลายเปดใหนักศึกษาระลึกถึงคุณครู หรืออาจารยที่เคยสอนเพียง 1 คน ที่มีความ

ประทับใจมากท่ีสดุ ทีย่งัระลึกถงึและยึดถอืเปนแบบอยางของครูดแีละเขียนบรรยายคุณลกัษณะท่ีประทับใจ                

ในดานตาง ๆ รวมทั้งบรรยายเหตุการณที่ทําใหเกิดความประทับใจ  วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

  ผลการวิจัยพบวา 1) ครูที่ผูเรียนมีความประทับใจกลุมใหญเปนครูที่เคยสอนในระดับมัธยมศึกษา 

เปนครูที่สอนในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ครูที่เคยสอนระดับประถมศึกษาอยูใน      

ความประทับใจของผูเรียนบางคน นานมากกวา 20 ป จะเปนครูที่สอนตอเนื่องมาตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษา  2) 

คณุลกัษณะท่ีผูเรยีนประทับใจในทุกระดับชัน้ ม ี5 ดานคือ คณุลกัษณะสวนตน การสอน วชิาการ จรรยาบรรณ 

และมนุษยสัมพันธ  3) เหตุการณท่ีทําใหผูเรียน มีความประทับใจ คือการชวยเหลือลูกศิษยที่มีปญหา               

เปนที่ปรึกษาไดทุกเรื่อง มีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกับลูกศิษย ครูไดแสดงใหเห็นถึงความหวงใย ใหกําลังใจ 

ใหคําแนะนํา จนประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมและโครงการ 

คําสําคัญ
  คุณลักษณะของครู   ตนแบบของครูดี

คุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจ: ตนแบบของครูดี
Features of the Teacher to the Students Impressed: Master of Teacher

เรืองวิทย  นนทภา1*
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Abstract
  The objective of this research were to 1) study the status of teachers that students impressed 
2) study the characteristics of the teacher that students impressed and 3) study the incidence that 
made student impressed teacher. It's a teaching and learning research which led to the management 
of the course GDT 601 (Actualization for Teachers) in Certificate of Teachers Profession curriculum 
of 2557 academic year at Far Eastern University. The total of 174 students were assigned to write 
the character and the situational activities of the most profound and impressive teacher. The data 
were analyzed by content analysis 
  The research found that 1) the most of the impressive teachers were of secondary schools 
who taught in the fields of Science, Mathematics and English language. Teachers who had been 
taught in kindergartens through primary schools more than 20 years were among the profound and 
impressive teachers as well 2) the impressive characters described as personal characteristics, 
teaching performance, academic scholarship, ethics and human relations 3) the situational activities 
that led to students’ impression were brought by students’ advisers who inspired and encouraged 

students to fulfill students’ goals. 

Keywords 
  Features of the Teacher, Master of Teacher

บทนํา
  การสรางบัณฑิตใหเปนคนเกงและคนดี เปนความปรารถนาและความใฝฝนของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหง ดวยเหตุนี้นโยบายการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะใหนิสิต
นักศึกษาของตนเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  ดวยการเปดรายวิชาที่สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม    
ใหแกนสิตินกัศกึษามากข้ึน ขณะเดียวกันกพ็ยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาเรียนตาง ๆ  ทีเ่ปด
สอนอยู รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสรางหรือพัฒนาจริยธรรมควบคูกันไปดวย
  แมสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ จะพยายามดําเนินการในส่ิงเหลานี้ก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่ละเลยไมไดก็     
คอืการม ี“แมแบบทีด่”ี หรอืกลาวอีกนยัหนึง่กค็อืการม ี“ครทูีด่”ี ทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนผูนาํและผูประสานเชือ่มโยง
ความรูและคุณธรรมใหเกิดขึ้นในตัวนักศึกษาอยางเปนธรรมชาติ  ซึ่งในเร่ืองนี้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญอยู มิใชนอย  จึงไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้น                          
แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไมสามารถครอบคลุมคุณสมบัติของ “ครูดี” ไดทั้งหมด เน่ืองจาก
สภาพความเปนจรงิครมูใิชมหีนาทีเ่พยีงแตการสอนหรอืมีผลงานทางวชิาการออกมาสูสงัคมภายนอกเทานัน้ 
แตยังตองทําหนาที่เปนแมแบบที่ดี และสามารถสรางความรูสึกเชื่อมันและความมั่นคงทางจิตใจใหเกิดข้ึน          
ในตัวศิษยไดอีกดวย (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, 2545)    
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  นอกจากน้ีพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกาํหนดความมุงหมายของกระบวนการ

เรียนรูในมาตรา 7 ที่กลาวไววาตองมุงหวังปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองใหผูเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ 

และความเคารพกฎหมาย ใหรูจกัรกัษาผลประโยชนสวนรวม และประเทศชาติ สงเสริมศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม

ของชาต ิภมูปิญญาทองถิน่ ใหมคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจกัพงึตนเอง มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค 

ใฝรูและใฝเรียนดวยตนเองอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวามาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการกําหนด

พฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีจะเกิดขึ้นในตัวผูเรียนได     

ครูผูสอนจะตองมีความพรอมใน 5 ดาน คือ ดานการสอน ดานวิชาการ ดานคุณธรรม ดานสงัคม และดาน   

การปฏิบัติตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

  ในปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนไดรบัอนมุตัจิากคุรสุภาใหเปดดาํเนินการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูโดยมีผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรจํานวน 174 คน  

และตามโครงสรางของหลักสตูรไดกาํหนดรายวิชา  GDT601: ความเปนครู สาํหรับผูเรียนไดลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

รวมถึงทักษะดานปญญาและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะใน       

การวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหสอดรับมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามที่หลักสูตรกําหนด

  เพื่อใหบรรลุเจตนารมณของวัตถุประสงครายวิชา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพจริงของ

นักศึกษาภายใตกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอ “ครูดีที่พึงประสงค”  โดยอาจารยผูสอนเปนผูมอบหมายงาน        

ใหนกัศกึษาทุกคนไดราํลกึภาพของครูดทีีน่กัศึกษาประทับใจในอดีตไดมาจนถึงปจจบุนั และนําภาพประทับใจ

เหลานั้นมารอยเรียงเปนความเรียงเพ่ือสะทอนภาพคุณลักษณะของครูดีของนักศึกษาแตละคน

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  ศึกษาสถานภาพของครูที่ผูเรียนมีความประทับใจ

  2.  ศึกษาคุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจ

  3.  ศึกษาเหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจครู

วิธีการวิจัย
  เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู    

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่ลงทะเบียนรายวิชาความเปนครู (GDT601) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

จํานวน 174 คน
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  1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

       เปนแบบสอบถามปลายเปดกาํหนดใหกลุมตวัอยางระลกึถงึคณุคร ูหรืออาจารย 1 ทาน ทีป่ระทบัใจ 

และยังระลึกได จําภาพของทานได โดยใหอธิบายคุณลักษณะสวนตัว การสอน และการแสดงออกดานตางๆ 

ของคุณครูทานน้ัน ทีเ่ปนเหตุใหกลุมตัวอยางยึดถือเปนแบบอยางของครูทีด่ ีพรอมท้ังใหยกตัวอยางเหตุการณ

ที่ทําใหเกิดความประทับใจในคุณครูทานนั้น

  2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

        ไดแจกแบบสอบถามในช่ัวโมงแรกของการเรียน รายวิชาความเปนครู คอืวนัที ่30 - 31 สงิหาคม 

2557 และอาจารยผูสอนไดชี้แจงการตอบแบบสอบถามจนเปนที่เขาใจ กําหนดการสงกลับในชั่วโมงเรียน    

ของสัปดาหที่ 4 คือ วันที่ 20-21 กันยายน 2557 ซึ่งเปนวันที่เรียนเนื้อหาครูดีที่พึงประสงค

  3. การวิเคราะหขอมูล  ทําการวิเคระหขอมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้

   3.1 ขั้นตอนที่ 1  ใหกลุมตัวอยางวิเคราะหขอเขียนจากแบบสอบถามของตนเอง เพื่อสรุป

คุณลักษณะสําคัญของครูที่ตนประทับใจ และลักษณะเหตุการณที่ประทับใจ และนํามาสังเคราะหรวมกับ   

กลุมโดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนดกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมการอภิปรายในช้ันเรียน

   3.2 ขั้นตอนท่ี 2   วิเคราะหและสังเคราะหคําตอบของกลุมตัวอยางโดยภาพรวม เพื่อใหได

ประเภทขอคุณลักษณะสวนตน และลักษณะของเหตุการณที่ทําใหกลุมตัวอยางมีความประทับใจ
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ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของครูที่ผูเรียนประทับใจ

      ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้นที่สอน รายวิชาที่สอน และจํานวนเวลา (ป)         

ที่ผานมา ดังเสนอในตารางที่ 1-2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1

วิชาเรียนที่นักเรียนประทับใจการสอนของครู แยกตามระดับการศึกษา 
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  จากตารางที่ 1 แสดงวิชาเรียนที่นักเรียนประทับใจการสอนของครูแยกตามระดับการศึกษาโดยใน
ระดับประถมศึกษา  นักเรียนประทับใจการสอนทุกรายวิชาและการสอนวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่ระบุเฉพาะ
เจาะจง ในระดบัมธัยมศกึษา รายวิชาทีน่กัเรียนประทบัใจการสอนโดดเดน คอื วชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร 
และภาษาองักฤษ และในระดบัอดุมศกึษา รายวชิาทีน่กัศกึษาประทบัใจการสอนของอาจารยกระจดักระจาย
มาก ยังโดดเดนอยูที่การสอนวิชาในสายวิทยาศาสตร
  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของครูที่ผู เรียนประทับใจ พบวากลุมใหญเปนครูที่สอนในระดับ
มธัยมศกึษา รอยละ 53.49 รองลงมาคือครทูีส่อนในระดับประถมศึกษา และอาจารยทีส่อนในระดับอดุมศกึษา
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ตารางท่ี  2 
จํานวนปที่ผานมาที่เคยเรียนกับครู/อาจารยที่ประทับใจ

    
20  22 17.74  

17-19 10 8.07  
14-16 25 20.16  
11-13 25 20.16  
8-10 22 17.74  
5-7 16 12.90  

 5  4 3.23  
 124 100.00  

หมายเหตุ : ไมระบุจํานวนป  จํานวน 50 คน 

  จากตารางท่ี 2  พบวา ผูเรียนที่เคยเรียนกับครูที่ประทับใจในเวลาท่ีผานมานานท่ีสุด  คือ มากกวา 

20 ป  ซึ่งเปนครูที่สอนในชั้นประถมศึกษามีบางคนที่เคยเรียนกับครูตั้งแตอยูระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน         

ผูเรียนที่เคยเรียนกับครูในระดับมัธยมศึกษา อยูในชวงเวลา 8-16 ปที่ผานมา

  2. คุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจ

      ไดนาํเสนอผลการวิจยัแยกตามระดับช้ันทีค่รูสอนตามลําดบั คอื ชัน้อนบุาลศกึษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้ 

   2.1  คุณลักษณะท่ีประทับใจของครูอนุบาลศึกษา

               เนนคุณลักษณะโดยภาพรวม ไมสามารถจัดประเภทคุณลักษณะไดดังนี้เอาใจใสดูแล       

เปนหวงเปนใย คอยแนะนําสั่งสอนลูกศิษยทุกคน มีความอดทนที่ตองเหน็ดเหนื่อยกับการอยูกับเด็ก                       

ที่มีพฤติกรรมหลากหลายเสมือนเปนแมที่ตองดูแลลูกหลายคนในเวลาเดียวกัน คุณครูเรียกตัวเองวา “แม”

และเรียกนักเรียนวา “ลูก”  ทุกครั้ง

                จําลูกศิษยไดดีทุกคน สนใจติดตามความกาวหนาของลูกศิษยถามขาวคราวของลูกศิษย

อยูเสมอ

   2.2 คุณลักษณะท่ีประทับใจของครูประถมศึกษา

                ผลการวิเคราะหคําตอบของผูเรียนสามารถจัดกลุมคุณลักษณะที่ประทับใจได 6 ดาน           

คือ คุณลักษณะสวนตน การสอน  วิชาการ จรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธ และกิจกรรมโรงเรียนไดนําเสนอ

คุณลักษณะยอยของแตละดานดังนี้ 
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    2.2.1 ดานคุณลักษณะสวนตน

                       1) พูดเสียงดังฟงชัด ฉะฉาน สุภาพออนโยน คุยเกงมีมุขตลก อารมณดี ราเริง 

แจมใส ยิม้งาย มมีติรสมัพนัธทีด่ ี 2) แตงกายสภุาพเรียบรอย มคีวามเชือ่ม่ันในตนเองสงู มบีคุลกินาเกรงขาม 

3) แสดงออกถึงความรัก ความเมตตาตอศิษย มีความหวงใยศิษยทุกคน คอยติดตามเอาใจใสนักเรียนทุกคน

ทั้งในและนอกโรงเรียน  4) ยินดีเปนที่ปรึกษาของนักเรียนทุกเร่ือง ใหคําแนะนําสั่งสอนแนะแนวทางใน           

การเรียนและการดําเนินชีวิต ใหกําลังใจอยูเสมอ เพื่อผลักดันใหนักเรียนเรียนจบและไดเรียนตอในระดับ

มัธยมศึกษา และ 5) เอาจริงเอาจังในเร่ืองระเบียบวินัย การตรงตอเวลา ความสะอาด  และความรับผิดชอบ

ในตนเอง ซึ่งคุณครูเองไดทําเปนตัวอยาง

    2.2.2 ดานการสอน

                      1) มีเทคนิคการจูงใจที่ดีใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 2) ผลักดัน     

ใหนกัเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมนันทนาการ กจิกรรมวิชาการ และกีฬา 3) ตดิตาม

การทํางานของนักเรียนทุกคน และคอยอธิบายชวยเหลือเม่ือนกัเรียนไมเขาใจ 4) มเีทคนิค และวิธสีอนท่ีทาํให

นักเรียนเขาใจงาย และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และ 5) ใชคําถามที่ชวนใหนักเรียนคิด 

และใชปฏิภาณไหวพริบ

    2.2.3 ดานวิชาการ

                       1) มีความรู ความสามารถในทุกเรื่องทั้งดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม  ศิลปะ             

การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา 2) มีความคิดสรางสรรค 3) คิดแกปญหาเกง ตัดสินปญหาโดยใช

เหตุผลใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาตางๆ  4) สอนไดทุกวิชา ครูเปนทุกอยางในโรงเรียน             

ตั้งแตครูใหญ ครูผูสอน และภารโรง และ 5) มีความรูรอบตัวในทุกๆ ดาน

    2.2.4 ดานจรรยาบรรณ

                    1) เปนแบบอยางของครูทีด่ ี2) ใชจายอยางประหยัด มคีวามขยัน/อดทน 3) ประพฤติ

ตนเหมาะสม เปนตัวอยางที่ดีของสังคม 4) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) เปนมีเหตุผล ใครทําผิดก็วาผิด 

และไดรับโทษ ใครทําถูกก็ไดรับคําชมเชย คํายกยอง

    2.2.5 ดานมนุษยสัมพันธ

                    1) สามารถคุยไดทุกเรื่อง พรอมใหความชวยเหลือลูกศิษย 2) เปนกันเองกับ              

ผูปกครอง จาํช่ือผูปกครองทกุคนได 3) มคีวามผกูพัน หวงใยศิษยเสมอ แมจะเรยีนจบไปแลว ตดิตามขาวคราว 

และความกาวหนาของลูกศิษย  และ 4) ไปเยี่ยมบานลูกศิษยเสมอ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปญหา

    2.2.6   กิจกรรมโรงเรียน

                    1) เสียสละตอโรงเรียน ทุมเททุกอยางเพื่อใหโรงเรียนกาวหนา 2) ไมเอาเปรียบ    

เพื่อนครู 3) รักโรงเรียน ไมยอมยายไปไหนคิดวาหองเรียนคือบานหลังที่สองที่ตองดูแล 4) ทํางานอุทิศตน          

เพือ่โรงเรยีนและลกูศษิย  และ 5) รบัผดิชอบตอกจิกรรมทกุอยางในโรงเรยีน โดยมคีวามสามารถพเิศษหลายๆ 

ดาน นอกจากความรูในวิชาการ เชนพิธีกร ดนตรี ยุวกาชาด งานหัตกรรม งานศิลปะประดิษฐ
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   2.3 คุณลักษณะท่ีประทับใจของครูมัธยมศึกษา

                ผลการวเิคราะหคาํตอบของผูเรยีน สามารถจดักลุมคณุลกัษณะได 5 ดาน ดงันี ้คณุลกัษณะ

สวนตน การสอนวิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ ไดนําเสนอคุณลักษณะยอยของแตละดาน ดังนี้

    2.3.1 คุณลักษณะสวนตน

      1)  แตงกายเรียบรอย สวยงามสมวัย สะอาดดูภูมิฐาน กระฉับกระเฉง  2)                  

พูดเสียงดงั ไพเราะ สุภาพเรียบรอย เปนกันเอง อัธยาศัยดี ทักทายนักเรียนทุกคน 3)  ดุ เจาระเบียบ แตใจดี 

ตรงไปตรงมา มีความจริงใจ 4)  ราเริง แจมใส มีอารมณสนุกสนาน ยิ้มงาย มีรอยย้ิมที่ทําใหกําลังใจนักเรียน 

จําชื่อนักเรียนท่ีเคยสนไดเปนอยางดี และ 5) ดูแลเอาใจใสนักเรียน ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาทั้งการเรียน      

การดําเนินชีวิต เปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 

    2.3.2 ดานการสอน

      1) สอนสนุก มีอารมณขันมีมุขตลก มีความสุขเมื่อไดเรียนกับคุณครู เรียนแลว      

ไมเครียด  2) สนับสนุนผลักดันใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมหลายอยาง 3) สามารถสอนส่ิงยากใหเขาใจ

งาย ทาํใหนกัเรยีนอยากติดตามแลวเรยีนมากย่ิงขึน้  4) นาํประสบการณ ความรูใหมๆ  ประยกุตใชในการสอน

ไดหลากหลาย  และ 5) สอนซอมเสริมใหนกัเรยีนท่ีตองการความรูเพิม่ข้ึน และชวยตวินกัเรยีนท่ีไดเกรด 0 ใหผาน

    2.3.3   ดานวิชาการ

      1) มีความรูในส่ิงทีสอนอยางแตกฉาน นักเรียนสงสัยเร่ืองใดสามารถอธิบายได

อยางไมตดิขดั  2) ศกึษาหาความรูเพ่ิมเตมิอยูเสมอ และ 3) มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะทาง ไดแก ดนตร ีกฬีา 

    2.3.4 ดานจรรยาบรรณ

      1) เครงครัดเกี่ยวกับระเบียบวินัย 2) เนนการมีมารยาท การประหยัด 3) ตรงตอ

เวลายุติธรรม เสียสละ ซื่อสัตย  4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 5) มีความเมตตาตอศิษยอยางเทาเทียมกัน 

และ 6) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของนักเรียน ไมพูดเหน็บแนมศิษย เมื่อลูกศิษยทําผิดจะตําหนิโดยใชเหตุผล

และแสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี

    2.3.5   ดานมนุษยสัมพันธ

      1)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนครูและนักเรียน 2) มีความสัมพันธที่ดีกับ                         

ผูปกครอง 3) ไปเย่ียมบานพบผูปกครองที่บาน และ 4) ชวยแนะแนวทางการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

แนะนําแนวทางการเรียนใหประสบความสําเร็จ ชวยหาที่เรียนตอใหกับนักเรียนหลับจบการศึกษา

   2.4 คุณลักษณะท่ีประทับใจของอาจารยอุดมศึกษา

                    ผลการวเิคราะหคาํตอบของผูเรยีน สามารถจัดกลุมคณุลกัษณะได 5 ดาน ไดแก  คณุลกัษณะ

สวนตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ 

    2.4.1 คุณลักษณะสวนตน

               1) จาํชือ่ และบคุลกิของนักศกึษาแตละคนได  มคีวามสนิทสนมและเปนกนัเองกับ

นักศึกษา ทําใหนักศึกษารูสึกเปนเพื่อน และไวใจที่ขอคําปรึกษาไดทุกเรื่อง เต็มใจใหคําแนะนําและขอคิด  
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แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ และชวยเหลือนกัศกึษาท่ีมปีญหา  2) ใหกาํลงัใจเม่ือนกัศึกษาผิดหวังและ

ทอแท สอดแทรกกระตุนใหสูกับปญหาไมไดทอถอย  3) ชางสังเกต  สนใจการแสดงออกของนักศึกษา และ       

มีความไวในการรับรู ความรูสึกของนักศึกษา โดยเฉพาะขณะเรียนและใสใจในรายละเอียดในผลงาน               

ของนกัศกึษา 4) มบีคุลกิภาพด ีสภุาพเรยีบรอยเปนแบบอยางท่ีด ีทัง้การแตงกาย การพูดจา และเปนตนแบบ

ของการดําเนินชีวิตที่ดี เรียบงาย ไมฟุงเฟอ วางตัวไดเหมาะสมในแตละสถานการณ และ 5) อารมณดี             

ยิ้มแยมแจมใสตลอดเวลา แตแฝงไวดวยความเอาจริงเอาจัง

    2.4.2 ดานการสอน

                                      1) สอนเขาใจงาย อธิบายฉะฉานและใชเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการสอน   

2) ผลกัดนัใหนกัศกึษามสีวนรวมในการทาํกจิกรรมหลายๆ  อยาง 3) มคีวามอดทนในการอธบิายใหนกัศึกษา

เปนรายบุคคล เพื่อใหเขาใจในบทเรียนและมีทักษะในการเรียน ทักษะภาษา 4) สอนสนุก ไมเครียด ทําให

นักศึกษากลาซักถาม  และ 5) ฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะห ทั้งเร่ืองเนื้อหาความรู และจริยธรรม

                2.4.3   ดานวิชาการ

               1) มีความรูในเนื้อหา เทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดผล ประเมินผล สามารถ

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ใฝหาความรู สังเกต ปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอและ 3) 

ติดตามขาวสารตลอดเวลา

    2.4.4   ดานมนุษยสัมพันธ

      1) มีมนุษยสัมพันธดี  และ 2) ชอบชวยเหลือผูอื่นและชวยเหลือสังคม

  3.  เหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจครู/อาจารย

       ผลการวิเคราะหขอเขียนของผูเรียนที่เลาถงึเหตุการณที่ทําใหประทับใจ และภาพเหตุการณนั้น

ยงัชดัเจนมาจนถึงปจจบุนัมหีลากหลายลักษณะไดนาํเสนอแยกตามระดับชัน้ ทัง้นีร้ะดบัอนบุาลศกึษาผูเรยีน

มิไดนําเสนอไว

   3.1 เหตุการณที่ผูเรียนประทับใจครูระดับประถมศึกษา 

                          1) ใชวิธีลงโทษเด็กที่ทําผิดที่ทําใหเด็กเกิดความสํานึกผิด และหาทางแกไขปรับปรุงตนเอง 

(ไมใชวิธีเฆี่ยนตี)  2) สรางบรรยากาศหองเรียนใหนาสนใจ ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทําใหเด็ก       

เขาใจเน้ือหา และชวนใหคิดเพ่ือใชปฎิภาณ ไหวพริบ และ 3) แสดงออกถึงความเมตตา หวงใย เอื้ออาทร      

และเขาชวยเหลือเม่ือเด็กมีปญหาท้ังดานการเรียนและเร่ืองสวนตัว คอยคิดตามถามไถเอาใจใสนักเรียน    

อยางสมํ่าเสมอ เสียสละเวลาเพื่อสอนพิเศษหลังเลิกเรียน 
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   3.2 เหตุการณที่ทําใหประทับใจครูระดับมัธยมศึกษา

    1) เปนครูที่ปรึกษาที่ใหความสนใจเอาใจใสนักเรียนทุกคนในทุกๆ เรื่องชวยตอความรู           

เพื่อสอบแขงขันเรียนตอ แนะนําสิ่งที่ดีใหแกนักเรียน  2) เมื่อนักเรียนทําผิด ครูไมเสนอฝายปกครองทันที       

แตจะพบพดูคยุกบันกัเรยีนดวยเหตผุลใหนกัเรยีนยอมรับในการผิด และพิจารณาเลือกทาํกจิกรรมท่ีมปีระโยชน

ตอการพัฒนาโรงเรียนแทนการลงโทษของฝายปกครอง  และ3) นักเรียนมีโอกาสทํางานกับครูอยางใกลชิด 

ทําใหไดเรียนรูและไดรับการดูแลจากคุณครูในทุกเรื่องๆ มีบรรยากาศการทํางานที่อบอุน เชน เลนดนตรี          

เลนกีฬา ทําโครงงานวิทยาศาสตร

   3.3 เหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจอาจารย ระดับอุดมศึกษา

    1)  เปนอาจารยที่ปรึกษา เขาใจเอาใจใสลูกศิษยทุกคนท่ีมีความแตกตางกันใหกําลังใจ   

และใหคําปรึกษาเพื่อใหลูกศิษยมีความมั่นใจในการเรียน และทํากิจกรรมตางๆ  2) เปนอาจารยนิเทศการ     

ฝกประสบการณวิชาชีพ ที่ไปเยี่ยมและใหคําแนะนําใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ ทําใหนักศึกษามีความอบอุน

ใจในการปฏิบัติงาน และ 3) อาจารยจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายนาสนใจ มีการจัดกิจกรรมกลุมให

นกัศกึษารวมกันใชความสามารถเชิงวเิคราะห คนหาทฤษฎีมาอางองิในเน้ือหาท่ีเรียน สรปุความเขาใจประเด็น

สําคัญจากการศึกษาคนควา แลวใชทฤษฎีวิเคราะหเรื่องที่ไดศึกษาคนควา

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากการวิจัยพบวาครูระดับมัธยมศึกษาเปนครูกลุมใหญที่ผูเรียนมีความประทับใจ อาจเปน       

เพราะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเปนกลุมที่พบกับปญหาหลายๆ ดาน ทั้งปญหาการเรียนในรายวิชาตางๆ 

ปญหาสวนตัว ปญหาทางสังคม ซึ่งตองการที่ปรึกษาที่ตนไววางใจ และในการเรียนและทํากิจกรรมตางๆ       

ไดมีโอกาสพบถึงครูหลายคน เพราะมีการเรียนรายวิชาตาง ๆ กันครูที่มีความรูเฉพาะดาน ประกอบกับครูก็มี

ความเอาใจใส และพรอมใหความชวยเหลือ นักเรียนจึงไดมีโอกาสเรียนรู คุณลักษณะตางๆ ของครู                      

จนเกิดความประทับใจ สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นเปนชวงหัว            

เลี้ยวหัวตอที่สําคัญของชีวิต การเรียนจะเปลี่ยนถายจากระดับมัธยมศึกษา สูระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียน    

ตองมีการเตรียมความพรอมอยางมาก ซึ่งตองแสวงหาครูที่จะเปนที่ปรึกษาจะชวยใหนําพาตนเองสู               

ความสําเร็จมีโอกาสกาวไปสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหได

  2. คุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจในทุกระดับชั้นเรียน คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษาที่เปนคุณลักษณะรวมคือ คุณลักษณะสวนตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ 

ยังคงเปนคุณลักษณะที่มีการคาดหวังเดิมดังที่ พนม พงษไพบูลย (2529, 106-113) ไดสรุปสิ่งที่เปนความดี

ของครูที่ประทับใจศิษย 4 ประการไดแก เปนคนใจดีรักเด็ก เปนคนมีความรูดี เปนคนมีความประพฤติดี         

และมีเทคนิคการสอนดี ซึ่งตรงกับความคิดของ สุวัฒก นิยมคา (2552) กลาววาครูตองเปนครูเกง และ ดี 

ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ดานคือ เกงวิชาที่สอน (สุวิชาโน) เกงทางการสอน (สุสาสโน) ดีในการปฎิบัติงาน

ในหนาที่ครูดวยจิตวิญญาณของความเปนครู (สุปฎิปนโน) ดีในความเปนพลเมืองดี (สุปราโน) 
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  3. สําหรับผลงานวิจัยคร้ังน้ีไดพบคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะปนคุณลักษณะ

ที่รวมอยูในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูดวยจิตวิญญาณของความเปนครู สวนความประทับใจตัวครูใน           

ระดับประถมศึกษาพบวา คณุลกัษณะดานกจิกรรมโรงเรียน เปนคณุลกัษณะทีผู่เรียนมคีวามประทับใจชัดเจน

ขึน้กวาในระดบัชัน้อ่ืนอาจะเปนเพราะครใูนระดบัประถมศึกษา ตองมสีวนรบัผดิชอบและมสีวนรวมในกจิกรรม

ของโรงเรียนทุกกิจกรรม แมแตการสอนครูยังตองสอนทุกวิชา และเมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมใด ๆ ครูจะนํา

นักเรียนไปรวมกิจกรรมดวย นักเรียนจึงไดเรียนรูคุณลักษณะของครูในดานนี้ ซึ่งอาจเปนคุณลักษณะที่เปน

สวนหนึ่งของความเปนพลเมืองดี 

สรุป
  ผลการวิจัยสรุปไดวาครูที่นักเรียนมีความประทับใจกลุมใหญเปนครูที่เคยสอนในระดับมัธยมศึกษา   

ครูที่เคยสอนระดับประถมศึกษาอยูในความประทับใจของผูเรียนบางคน นานมากกวา 20 ป จะเปนครูที่สอน

ตอเน่ืองมาต้ังแตชั้นอนุบาลศึกษา  สําหรับคุณลักษณะท่ีผู เรียนประทับใจในทุกระดับช้ัน มี 5 ดาน                        

คือ คุณลักษณะสวนตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ  สวนเหตุการณที่ทําใหผูเรียน       

มีความประทับใจ คือการชวยเหลือลูกศิษยที่มีปญหา เปนที่ปรึกษาไดทุกเรื่อง มีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกับ

ลูกศิษย ครูไดแสดงใหเห็นถึงความหวงใย ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา จนประสบความสําเร็จในการดําเนิน

กิจกรรมและโครงการ 

  และจากการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ไดการกําหนดใหนักศึกษาระลึกถึงคุณครูที่ตนประทับใจ         

ดงัทีน่กัศกึษาเขยีนขอความระลกึถงึคณุครทูีต่นประทบัใจวา “ขอบคุณในงานชิน้นีท้าํใหดฉินัไดมโีอกาสระลกึ

ถึงพระคุณของครูทานหน่ึงที่ดิฉันมีความประทับใจตอทานเปนอยางมาก”  ขอเขียนของนักศึกษาอีกคนหน่ึง

เขียนวา  “ทานเปนแบบอยางท่ีดีใหกันเสมอมาทําใหฉันมุมานะมีความฝนอยากเปนครูที่ดีเหมือนกับทาน     

และจะมุงม่ันต้ังใจถายทอดประสบการณวชิาความรูใหกบัศษิยของฉัน เพือ่เปนคนดีในสังคมตอไป”  นอกจาก

นี้การนําเสนอรายช่ือ “ครูดีในดวงใจศิษย” เปนการใหกําลังใจคุณครูในการปฏิบัติหนาที่ครู เมื่อครูทราบวา

ทานเปนครทูีศ่ษิยประทบัใจ ระลกึถงึ ทาํใหทานมคีวามรูสกึปลาบปล้ืมใจ และภมูใิจในการทําหนาทีค่รตูอไป  

ซึ่งจากการวิจัยนี้เปนการยืนยันวา คุณลักษณะของครูดียังคงไมเปลี่ยนไปจากเดิม คือ ครูตองเปนทั้งครูเกง 

และครูดี ครูเกงคือเกงวิชา และเกงสอน ครูดี คือ ปฏิบัติหนาที่ครูดี และเปนพลเมืองดี  รวมทั้งมีคุณลักษณะ

ของครูที่เปนผลจากการเรียนรูโดยการสังเกตไดซึ่งเปนผลของการวิจัยคร้ังนี้ เปนภาพที่ปรากฏจริง มิใชเปน

เพียงความคาดหวังหรือความฝน แสดงถึงคุณลักษณะของครูดีที่มีอยูจริงซึ่งมีความเปนไปไดที่ผูประกอบ

วิชาชีพครู จะนําไปเปนมาตรฐานของการเปนครูดีที่ปฏิบัติได

  สําหรับผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ทุกคนปฏิบัติหนาที่ครูอยูในโรงเรียนสังกัดตาง ๆ 

ทีม่าศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพีคร ูเพ่ือขอรบัใบประกอบวชิาชพีครู นาจะเกดิผลกระทบโดยตรง

ตอการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพครู โดยยึดภาพของครูที่ตนประทับใจเปนตนแบบ 
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