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คุณลักษณะที่เป็ นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2552
THE ACTUAL AND EXPECTED CHARACTERISTICS
OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE OPINIONS
OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS OF SARASAS AFFILIATED
SCHOOL IN THE ACADEMIC YEAR 2009
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Abstract
This study was intended to find the actual and expected characteristics of physical education
teachers as viewed by administrators and teachers in Sarasas Affiliated Schools, B.E.2552. The
subjects were 301 administrators and teachers, stratified randomly sampled from all Sarasas Affiliated
Schools. The data were collected by the researcher constructed questionnaire, r = .91. The data were
treated for frequency, percentage, mean, standard deviation and mean difference by t-test
(Independent). It was found as follows:
1. As a whole, the actual characteristics of physical education were at a high level, mean =
3.70 and S = 0.59.
2. As a whole, the expected characteristics of physical education teachers were at a high
level, mean = 4.18 and S = 0.57
3. When compared the opinions between the administrators and teachers, it was found that
their opinions on actual characteristics of physical education teachers were significantly different, at .05
level of confidence.
4. The same results were found when compared their opinions on the expected characteristics
of physical education teachers, significantly different at .05 level of confidence.
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5. When compared the opinions on actual characteristics of physical education teachers
between male and female teachers, no significant difference.
6. The same results were found when compared their opinions on expected characteristics of
physical education teachers.
Keyword : The Actual and Expected characteristics, physical education teachers, opinions of
Administrators and teachers, Sarasas Affiliated Schools

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 กลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ เป็ นผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 301 คน จากการสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.91 สถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิตtิ -test independent ผลการวิจยั พบว่า
1. คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.70 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.59
2. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือ
สารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.18 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57
3. เปรียบเทียบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างความคิดเห็นของผูบ้ ริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องครู พ ลศึ ก ษาในโรงเรี ย นเครื อ สารสาสน์ เขต
กรุงเทพมหานคร ระหว่างความคิดเห็นของผูบ้ ริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. เปรียบเทียบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างความคิดเห็นของครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน
6. เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องครู พ ลศึ ก ษาในโรงเรี ย นเครื อ สารสาสน์ เขต
กรุงเทพมหานคร ระหว่างความคิดเห็นของครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์, ครูพลศึกษา, ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู, โรงเรียน
เครือสารสาสน์
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ภูมิหลัง
ตามสภาพสังคมปจั จุบนั การเรียนการสอนพลศึกษาจะประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายประการ เช่น สถานที่ งบประมาณ อุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตร ระบบการบริหาร และ
โครงการพลศึกษาในโรงเรียน สิง่ สําคัญที่สุด คือ ครูพลศึกษา เพราะเป็ นผู้จดั โปรแกรมพลศึกษาให้แก่นักเรียน
โดยตรง ดังนัน้ ครูพลศึก ษาทุ ก คนจะต้องสํา นึ กในหน้ า ที่แ ละความรับผิดชอบของตนเองเสมอ จะต้องเป็ น ผู้ท่ี
สามารถอุ ทิศ ทัง้ กํ า ลัง กาย กํ า ลัง ใจ เพื่อ การศึก ษาและเรีย นรู้ข องนัก เรีย นอย่า งแท้จ ริง ซึ่ง ทํา ให้นัก เรีย นมี
พัฒ นาการทางด้า นร่ า งกาย จิต ใจ อารมณ์ และสัง คม สามารถดํา รงชีวิต อยู่ใ นสัง คมป จั จุ บ ัน ได้เ ป็ น อย่า งดี
นอกจากนี้ครูพลศึกษา ยังต้องมีบุคลิกลักษณะประจําตัวอีกหลายด้าน เช่น มีความรูใ้ นจุดมุ่งหมายของการสอน
และหลักสูตร มีวธิ กี ารสอนทีท่ าํ ให้นกั เรียนสนใจอยูเ่ สมอ หมันใฝ
่ ห่ าความรูท้ างพลศึกษาอยูเ่ สมอและต้องเป็ น ผูท้ ่ี
มีสขุ ภาพทีด่ ี ร่างกายแข็งแรง มีความสามารถทางทักษะกีฬาต่าง ๆ และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
วิชาพลศึกษาเป็ นการศึกษาแขนงหนึ่ง มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการศึกษาแขนงอื่น
คือ เป็ นวิชาทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้มกี ารพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญาจะแตกต่าง
วิชาอื่นอยูบ่ า้ งตรงวิธกี าร และสือ่ ทีน่ ํามาใช้ คือการใช้กจิ กรรมการออกกําลังกาย หรือการเล่นเกมเป็ นสือ่ กลางของ
การเรียนโดยให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมพลศึกษาด้วย (วรศักดิ ์ เพียรชอบ. 2527: 10)
การศึก ษานัน้ เป็ น สิ่ง ที่สํา คัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ วิช าพลศึก ษาเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของหลัก สูต ร
การศึกษาที่จะส่งเสริมให้ประชากรในประเทศมีคุณภาพ และทําให้ประเทศพัฒนา บทบาทของครูจงึ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษา ครูจําเป็ นต้องรูบ้ ทบาทของตนเอง เพราะครูเป็ นผู้ช้ี
แนวทางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์วชิ าความรูโ้ ดยยึดเอานักเรียนเป็ นศูนย์กลาง ครูพล
ศึกษาเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสําคัญต่อวิชาชีพศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ซึง่ วิชาชีพนี้ จะเจริญก้าวหน้าเพียงใดย่อมขึน้ อยูก่ บั ครู
พลศึกษาว่าประพฤติและปฏิบตั ติ นอย่างไร ดังนัน้ ลักษณะของครูพลศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์จงึ มีความสําคัญมาก ครู
พลศึกษาควรจะมีการแสวงหาความรู้ ทางด้านวิชาการทีจ่ ะใช้อยู่เสมอ ควรมีการสะสมตําราทางพลศึกษา ด้าน
วิชาการมีความสามารถผลิตตําราและเอกสารทางด้านพลศึกษา ควรเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการต่าง
ๆ มีความสามารถในการจัดประชุม อบรม สัมมนาเกีย่ วกับการพลศึกษา มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทาง
พลศึกษา มีความสามารถในการสร้างค่านิยมทีถ่ ูกต้องในการแข่งขันกีฬาให้แก่นกั กีฬาและผูด้ ู ไม่เล่นการพนัน
(ไพรัช ปานอุทยั . 2530: 67)
ผู้วจิ ยั ในฐานะที่ปฏิบตั ิงานอยู่โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จึงเห็นความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษา
คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือ
สารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 เพื่อจะได้นํามาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ การพัฒนา
คุ ณ ภาพของครูพ ลศึก ษา และการบริห ารการจัด การบุ ค ลากรด้า นพลศึก ษาโรงเรีย นในเครือ สารสาสน์ ใ ห้
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีส่ บื ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ ประเภทสามัญ เขตกรุงเทพมหานคร
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2. เพือ่ เปรียบเทียบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารกับครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ ประเภทสามัญ เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ เปรียบเทียบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในโรงเรียนเครือสารสาสน์ ประเภทสามัญ เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างครูชายกับครูหญิง

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ประเภทสามัญ
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีเขตการศึกษา 3 เขต จํานวนโรงเรียน 6 โรงเรียน มีจาํ นวนผูบ้ ริหาร 25 คน มีจาํ นวน
ครูทงั ้ สิน้ 541 คน โดยแยกเป็ นเพศชาย 73 คน และเพศหญิง 468 คน รวมทัง้ สิน้ 566 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นผูบ้ ริหาร และครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ ประเภทสามัญ
เขตกรุงเทพมหานคร ได้มาจากการประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน
(เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์. 2545: 128; อ้างอิงจาก Krejcie; & Morgan. n.d.) ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 301 คน เป็ น
ผูบ้ ริหาร 24 คน เป็ นครู 277 คน โดยแยกเป็ นเพศชาย 63 คน และเพศหญิง 214 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 สถานภาพ จําแนกเป็ น ผูบ้ ริหาร และครู
1.2 เพศ โดยศึกษาเฉพาะครูผสู้ อน จําแนกเป็ น ครูชาย และครูหญิง
2. ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ผูบ้ ริหารกับครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์
ของครูพลศึกษา แตกต่างกัน
2. ครูชายกับครูหญิงโรงเรียนในเครือสารสาสน์ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ
ประสงค์ของครูพลศึกษา แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ นการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เรือ่ งคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจคําตอบ (Checklist)
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 จํานวน 5 ด้าน
คือ คุณลักษณะทางด้านวิชาการ คุณลักษณะทางด้านการสอน คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพและมนุ ษย
สัมพันธ์ คุณลักษณะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะทางด้านความสามารถทางการกีฬา มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักเกณฑ์ของ ลิเคิรท์ (Likert Scale) ซึง่ มี 5 ระดับ โดยมี
ระดับคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา มีค่าคะแนนดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2540: 107108)มากทีส่ ดุ เท่ากับ 5 คะแนน, มาก เท่ากับ 4 คะแนน, ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน, น้อย เท่ากับ 2
คะแนน,น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 1 คะแนน,
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็ นแบบปลายเปิด (Open –
End Questionnaires) เพือ่ ให้ผตู้ อบแสดงความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครู
พลศึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการเพิม่ เติม

การจัดกระทําและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้สง่ แบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 301 ฉบับ ได้รบั กลับคืนมาทัง้ หมด 301 ฉบับ
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขัน้ ตอนดังนี้
1. หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู เป็ นรายข้อ แต่ละด้าน และรวมทัง้ ฉบับ
2. แปลความหมายจากค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร และครู ทีม่ ตี ่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา โดยเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ ประคอง กรรณสูต (2538: 40)
4.51 - 5.00 มีทรรศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษา มากทีส่ ดุ
3.51 - 4.50 มีทรรศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษา มาก
2.51 - 3.50 มีทรรศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษา ปานกลาง
1.51 - 2.50 มีทรรศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษา น้อย
1.00 - 1.50 มีทรรศนะต่อคุณลักษณะของครูพลศึกษา น้อยทีส่ ดุ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คุณลักษณะของครูพลศึกษาทีเ่ ป็ นจริง ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู รวมทุกด้านโดยใช้ทดสอบค่าที (t-test independent) ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คุณลักษณะของครูพลศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ ระหว่างผูบ้ ริหาร
กับครู รวมทุกด้านโดยใช้ทดสอบค่าที (t-test independent) ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คุณลักษณะของครูพลศึกษาทีเ่ ป็ นจริง ระหว่างครูเพศชาย
กับเพศหญิง รวมทุกด้านโดยใช้ทดสอบค่าที (t-test independent) ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คุณลักษณะของครูพลศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ ระหว่างครูเพศ
ชายกับเพศหญิง รวมทุกด้านโดยใช้ทดสอบค่าที (t-test independent) ทีน่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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7. นําข้อมูลตอนที่ 3 ซึง่ เป็ นแบบสอบถามข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นมาวิเคราะห์คาํ ตอบจาก
แบบสอบถามปลายเปิด โดยการสังเคราะห์จดั หมวดหมู่ และลําดับของคําตอบตัดข้อมูลทีม่ กี ารซับซ้อนกันออก
เรียบเรียงภาษาให้ถกู ต้องแต่คงความหมายเดิมไว้มาสรุป เป็ นรายด้านและนําเสนอเป็ นความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีจาํ นวน 24 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีประสบการณ์การทํางาน 6–10 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นครูมจี าํ นวน 277 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทํางาน 1–5 ปี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
1. คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้านวิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( x =3.47, S=0.66) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.06, S=0.65)
2. คุณลักษณะด้านการสอน คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้านการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( x =3.59, S=0.69) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.12, S=0.60)
3. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้าน
บุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.81, S=0.67) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.24, S=0.63)
4. คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.86, S=0.69) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( x =4.29, S=0.61)
5. คุณลักษณะด้านความสามารถทางการกีฬา คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้าน
ความสามารถทางการกีฬา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.75, S=0.78) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.20, S=0.76)
6. สรุปผลรวมทุกด้าน คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและ
ครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =-3.70,
S=0.59) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.18, S=0.57)
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7. เปรียบเทียบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์
เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
7.1 ระหว่างความคิดเห็นของผูบ้ ริหารกับครู
ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษา โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.09 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ส่วนครูมคี า่ เฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 3.66 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น ทําให้พบว่า คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของ
ครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ตามความคิดเห็นระหว่าง
ผูบ้ ริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.48 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ส่วนครูมคี า่ เฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น ทําให้พบว่า คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ตามความคิดเห็นระหว่าง
ผูบ้ ริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7.2 ระหว่างความคิดเห็นของครูชายกับครูหญิง
ครูชายมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษา
โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.71 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ส่วนครูหญิงมีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 3.65 และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น ทําให้พบว่า คุณลักษณะทีเ่ ป็ น
จริงของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ตามความคิดเห็น
ระหว่างครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน
ครูชายมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.19 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ส่วนครูหญิงมีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น ทําให้พบว่า คุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ของครูพลศึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ตามความคิดเห็น
ระหว่างครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ด้านวิชาการ ได้แก่ ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้ครูพลศึกษาไปอบรมวิชาการด้านพลศึกษาให้มาก
กว่านี้และควรมีการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียน
2. ด้านการสอน ได้แก่ ครูพลศึกษาควรเตรีมการสอนให้พร้อม ปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนให้น่าสนใจ
เน้นให้ผเู้ รียนมีสมรรถภาพทางกายทีด่ มี ากกว่าการเล่นกีฬาให้เก่ง การเบิกอุปกรณ์ไม่คอ่ ยสะดวก อุปกรณ์
การเรียนการสอนไม่เพียงพอ สถานทีเ่ รียนไม่เอือ้ อํานวย
3. ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ มีอธั ยาศัยทีด่ ี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ควรมีความอ่อนน้อม พูดจาสุภาพ และมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
5. ด้านความสามารถทางการกีฬา คือ ควรมีความสามารถและความชํานาญด้านกีฬาหลาย ๆ
ประเภท
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6. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการจัดแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก และควรส่งเสริมให้นกั เรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทัง้ ภายใน และภายนอกโรงเรียน

อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ งคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 พบว่า
1. คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและ
ครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ครูพล
ศึกษาจบการศึกษาด้านพลศึกษา มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
แสดงให้เห็นว่าครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ จบการศึกษาด้านพลศึกษาเป็ นส่วนมาก และมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษาเป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับ สําอาง พ่วงบุตร
(2525: 2) ได้ให้ความสําคัญของครูพลศึกษาด้านวิชาการว่า ครูพลศึกษาต้องมีความรูใ้ นเรื่องวิชาพลศึกษาตาม
หลักสูตรโดยละเอียด รวมทัง้ ส่วนประกอบอย่างอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร การวัดและการประเมินผลวิชาพล
ศึกษา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ต้องการครูพล
ศึกษาที่จบการศึกษาด้านพลศึกษาและสามารถจัดระบบการเสนอข่าวสารทางพลศึกษาที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
นักเรียนและโรงเรียนโดยสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับ ไพรัช ปานอุทยั (2530: 34-35) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของ
ครูพลศึกษาด้านวิชาการไว้ว่า แสวงหาความรูด้ า้ นวิชาการ ความรูด้ า้ นพลศึกษา และการกีฬาอยู่เสมอ และมี
ความพร้อ มที่จ ะแนะนํ า ด้า นวิช าการและพลศึก ษาเพราะทุ ก โรงเรีย นต้ อ งการได้ค รู พ ลศึก ษาที่ม ีค วามรู้
ความสามารถทางวิชาการทีม่ คี ุณภาพเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. คุณลักษณะด้านการสอน คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและ
ครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้านการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ
ครูพลศึกษาสอนยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และเตรียมอุปกรณ์และสถานทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาทีส่ อน แสดงให้เห็นว่า
ครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และมีการ
เตรียมอุปกรณ์และสถานทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาทีส่ อน ซึง่ สอดคล้องกับ บํารุง กลัดเจริญ และ ฉวีวรรรณ กินาวงศ์
(2525: 109-121) ได้กล่าวถึง ลักษณะการสอนที่ดตี อ้ งมีความมุ่งหมายของบทเรียนและมีการเตรียมเนื้อหา
อุปกรณ์ การประเมินผลให้สอดคล้องกับความมุง่ หมาย ต้องยึดเด็กเป็ นหลัก การสอนทีด่ ยี อ่ มเริม่ ต้นจากการตัง้
ความมุง่ หมาย การกําหนดวิธกี ารสอน การใช้อุปกรณ์ และการวัดผลให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ด้านการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครูพลศึกษาสอนโดย
ยึดเป็ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และมีเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน สอดคล้องกับ บํารุง กลัด
เจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2525: 109-101) ได้กล่าวถึง ลักษณะการสอนที่ดคี รูต้องสร้างบรรยากาศให้
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เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพราะทุกโรงเรียนต้องการครูพลศึกษาที่มคี วามสามารถด้านการสอนที่มคี ุณภาพเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
3. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ คุณลักษณะที่เป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ด้านบุคลิกภาพ
และมนุ ษยสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครูพลศึกษามีการแต่งกายดีเหมาะสมกับกาลเทศะ และเชื่อฟงั
คํา สังของผู
่
้บ งั คับ บัญ ชา แสดงให้เ ห็น ว่า ครูพ ลศึก ษาในโรงเรีย นเครือ สารสาสน์ เ ป็ น ผู้ท่ีเ ชื่อ ฟ งั คํา สังของ
่
ผูบ้ งั คับบัญชา และมีการแต่งกายดีเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย กล้าเวช (2528: 50) ได้
กล่าวถึง คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาด้านมนุ ษยสัมพันธ์ไว้วา่ มีความสุภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา เชื่อ
ฟงั คําสังผู
่ ้บงั คับบัญชา และ ไพรัช ปานอุทยั (2530: 89-90) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของครูพลศึกษาด้าน
บุคลิกภาพไว้วา่ มีความสุภาพอ่อนโยน แต่งกายดีเหมาะสมกับกาลเทศะ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ด้านบุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ
ต้องการครูพลศึกษาที่มรี ะเบียบวินัย เคารพกฎข้อบังคับ และมีความอดทนขยันหมันเพี
่ ยรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ตอ้ งการครูพลศึกษาทีม่ คี วามขยัน อดทน และเป็ นผูม้ ี
ระเบียบวินยั เคารพกฎข้อบังคับ สอดคล้องกับ ไพรัช ปานอุทยั (2530: 89-90) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของครู
พลศึกษาด้านบุคลิกภาพไว้วา่ มีความขยันขันแข็ง มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคทัง้ ปวง
4. คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คือ ต้องการครูพลศึกษาที่ไม่ด่มื สุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ และให้เกียรติและเป็ นกันเองกับผูร้ ่วมงาน
แสดงให้เห็นว่าครูพลศึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ด่มื สุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ ให้เกียรติ
และเป็ นกันเองกับผูร้ ว่ มงาน สอดคล้องกับ ไพรัช ปานอุทยั (2530: 75) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษา
ด้านคุณธรรมและความประพฤติไว้ว่า รูจ้ กั วางตัวอย่างเหมาะสม ไม่ด่มื สุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ รูจ้ กั
ปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์ของสังคม และจรวย แก่นวงศ์คาํ (2523: 57) ได้ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
ของครูพลศึกษาไว้วา่ ควรเป็ นผูม้ คี วามประพฤติดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครูและให้เกียรติครูดว้ ยกัน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ต้องการ
ครูพลศึกษาทีไ่ ม่ด่มื สุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ และมีความรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน มีความรักและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพครู ให้เกียรติและเป็ นกันเองกับผูร้ ่วมงาน แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ต้องการครูพลศึกษาที่มคี ุณธรรมและจริยธรรม มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่นกั เรียน สอดคล้องกับ บรรจง สลีวงศ์ (2534: 45) ได้กล่าวถึง ครูพลศึกษา
ด้านคุณธรรมและความประพฤติไว้วา่ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เป็ นผูม้ ศี ลี ธรรมและความประพฤติท่ี
ดีงาม ประพฤติอยูใ่ นระเบียบวินยั ของทางราชการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่นกั เรียน
5.
คุณลักษณะด้านความสามารถทางการกีฬา คุณลักษณะที่เป็ นจริงของครูพลศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก คือ ครูพลศึกษาสามารถเป็ นผู้ตดั สินกีฬา และสามารถเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬาได้ แสดงให้เห็นว่าครูพล
ศึกษาในโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สามารถเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬา และสามารถเป็ นผูต้ ดั สินกีฬาได้ สอดคล้องกับ
ไพรัช ปานอุทยั (2530: 51-52) ได้กล่าวถึง ครูพลศึกษาด้านการกีฬาและด้านความสามารถทางการกีฬาไว้ว่า
เป็ นผู้มที กั ษะกีฬาหลายประเภท มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันกีฬาทุกประเภท สามารถเป็ น
กรรมการตัดสินกีฬาได้
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสาร
สาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ด้านความสามารถทางการกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ
ต้องการครูพลศึกษาทีส่ ามารถรับผิดชอบการจัดแข่งขันกีฬา และสามารถเป็ นผูฝ้ ึกสอนกีฬาได้ แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ตอ้ งการครูพลศึกษาทีม่ คี วามสามารถในการรับผิดชอบการจัดแข่งขัน
กีฬา เพื่อให้การจัดกิจกรรมทางพลศึกษามีคุณภาพและสามารถเป็ นผูฝ้ ึ กสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้นกั เรียนมี
ความสามารถในกีฬ าแต่ ล ะประเภท เพื่อ เข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กีฬ าทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรีย นต่ อ ไป
สอดคล้องกับ จรินทร์ ธานีรตั น์ (2513: 34) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พงึ ประสงค์ไว้ว่า มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ รูว้ ธิ กี ารสอน วิธกี ารฝึ ก และรูว้ ธิ กี ารดําเนินงานพลศึกษา
ในโรงเรียนได้ดี
6. เปรียบเทียบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์
เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
6.1 ระหว่างความคิดเห็นของผูบ้ ริหารกับครู
ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริงของครูพลศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ส่วนครูมคี า่ เฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 3.66 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59 เมื่อทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ทําให้พบว่า คุณลักษณะที่เป็ นจริงของครูพล
ศึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ตามความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ครูพลศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ส่วนครูมคี ่าเฉลีย่ ความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.16 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น
ทําให้พบว่า คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2552 ตามความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ในข้อ 1 แสดงว่าโดยภาพรวมแล้วผูบ้ ริหารและครูมคี วามคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่
เป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษาแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริหารมีความต้องการครูพลศึกษา
ทีม่ คี ุณลักษณะด้านต่าง ๆ สูงกว่าครู จึงทําให้ผูบ้ ริหารและครูมคี วามคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริงและที่พงึ
ประสงค์แตกต่างกัน
6.2 ระหว่างความคิดเห็นของครูชายกับครูหญิง
ครูชายมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริงของครูพลศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ส่วนครูหญิงมีค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 3.65 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น ทําให้พบว่า คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของ
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ครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 ตามความคิดเห็นระหว่างครูชาย
กับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน และครูชาย มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษา โดยรวมมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.19 และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ส่วนครูหญิงมีค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเท่ากับ 4.15
และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.57 เมื่อ ทํา การเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย ของความคิด เห็น ทํา ให้พ บว่ า
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552
ตามความคิดเห็นระหว่างครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตาม สมมุตติฐานทีต่ งั ้ ไว้ในข้อ 2 แสดง
ให้เห็นว่าภาพรวมแล้วเพศไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริงและที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าในปจั จุบนั เพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคและได้รบั สิทธิเท่าเทียม
กัน จึงทําให้ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของครูพลศึกษา
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา อินธิแสน (2549: 62) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของ
ครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างนักศึกษาชาย
กับนักศึกษาหญิง มีคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริง โดยรวมทุกด้านพบว่า นักศึกษาทีม่ เี พศต่างกันมีทศั นะต่อคุณลักษณะ
ทีเ่ ป็ นจริงของครูพลศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้สรุปได้วา่ ครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร
มีคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงในด้านการสอน ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
ด้านความสามารถทางด้านการกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านวิชาการมีคุณลักษณะที่เป็ นจริงอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร เป็ นครูพลศึกษาที่
มีค วามสามารถ ด้านการสอน ด้านความสามารถทางการกีฬ า เป็ น ผู้ม ีบุคลิกภาพและมนุ ษยสัม พัน ธ์ท่ดี ี มี
คุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมที่จะเป็ นครูพลศึกษาที่ดแี ละเป็ นแบบอย่างที่ดแี ก่นักเรียน แต่ควรได้รบั การ
ส่งเสริมจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้ครูพลศึกษาได้เข้าอบรมหรือประชุมทางวิชาการด้านพลศึกษา สนับสนุ นให้
ครูพลศึกษาได้ศกึ ษาหาความรูใ้ นการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เพื่อนําความรูแ้ ละแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
ส่วนคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เพราะแต่ละโรงเรียนต้องการครูพลศึก ษาที่ม ีความรู้ด้านวิช าการและความสามารถด้านการสอนที่ดีม ี
คุณภาพ มีความสามารถทางการกีฬาที่ดี เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการจัดกิจกรรมทางพล
ศึกษามีประสิทธิภาพ และยังต้องการครูพลศึกษาทีม่ บี ุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพือ่ เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่นกั เรียน
ผู้วิจ ยั เสนอว่า หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับบุค ลากรทางการศึก ษา ควรมุ่งเน้ น ถึง ความสํา คัญ ในการ
ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะครูพลศึกษาเกี่ยวกับด้านวิชาการ ด้านการสอน ด้านบุคลิกภาพและ
มนุ ษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านความสามารถทางการกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรปู
การศึกษา และสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจั จุบนั
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