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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะของครูทีด่ใีนศตวรรษที ่21 ของครู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ของ
ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยแบบผสานวิธีในรูปแบบการผสมผสาน
อย่างเท่าเทียมกันตามลำาดับก่อนหลัง กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างเชิง
คุณภาพ ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพครูจำานวน 10 คน กลุ่มครูสำาหรับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษที่ 21 จำานวน 10 คนเป็นครูที่ได้รับรางวัลครูคุรุสดุดีจากคุรุ
สภา 2) กลุม่ตัวอยา่งเชิงปรมิาณได้แกก่ลุม่ครสูำาหรบัการพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะของครทูีด่ใีนศตวรรษ
ที่ 21 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ จำานวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และ
กลุ่มครูสำาหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 ในการองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง และวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์ จำานวน 1103 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่อง
มือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสำารวจ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และการวิเคราะห์กลุม่โปรไฟล ์
ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษที่ 21 ของครูในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พบว่า ได้ทั้งหมด 11 มาตรฐาน 71 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 รายงานผลการพัฒนา 
ผู้เรียนและการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ จำานวน 11 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ร่วมมือกับ 
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน จำานวน 7 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง จำานวน 8 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดกับ 
ผู้เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ จำานวน 8 ตวับ่งช้ี มาตรฐานที ่5 ปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่แีกผู่เ้รยีน จำานวน 
7 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ จำานวน 8  
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ตวับง่ชี ้มาตรฐานที ่7 แสวงหาและใช้ข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาวชิาชพี จำานวน 6 ตวับง่ชี ้มาตรฐาน
ที่ 8 ค่านิยมที่ดีงาม จำานวน 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9 ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน จำานวน 5 ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน จำานวน 4 ตัวบ่ง
ชี้ และ มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับวิชาชีพครู จำานวน 3 ตัวบ่งชี้

2. ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝงรวม 3 โมเดลมีจำานวนกลุ่มในแต่ละโมเดลเป็น 2,3 และ 4 กลุ่ม 
ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่จำาแนกผลได้ถูกต้อง (E

k
) เหมาะสมสูงสุด คือโมเดลที่มี

จำานวนกลุ่ม 2 กลุ่ม (likelihood = -7138.381, AIC = 14344.763, BIC = 14514.960, ABIC = 
14406.967, E

k
 = 0.954) จะเหน็วา่สดัสว่นทีค่รจูะถกูจดัเขา้ในกลุม่โปรไฟลก์ลุม่ที ่1 จำานวน 483 คน 

รอ้ยละ 43.79 กลุม่โปร์ไฟลก์ลุม่ที ่2 จำานวน 620 คน รอ้ยละ 56.21 ในภาพรวมทัง้ 11 มาตรฐาน ตา่ง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 ทุกตัวในกลุ่มโปร์ไฟล์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 2 แสดงว่า ทุกมาตรฐาน
สามารถใช้แสดงคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ได้ครบถ้วนในทุกกลุ่มโปรไฟล์

Abstract
This study aimed: 1) to develop an indicators of characteristics of good teachers in 

the 21st century 2) to classify latent profile good teachers in the 21st century of teacher 
in the northeast of Thailand. Research Methodology: Combined Research Methodology in 
Equivalent Mixing in Priority. The samples were divided into 2 groups. 1) Qualitative sample 
the teachers used in studying of development of indicators of characteristics of good  
teachers in the 21st century consisted of: 12 teachers who had received “The Great 
Teacher Award” by the Teachers Council of Thailand 2) Quantitative sample a group of 120  
teachers used for exploratory factor analysis, and a group of 1,103 teachers used for second 
order confirmatory factor analysis and classify latent profile good teachers in the 21st century  
of teacher in the northeast of Thailand. The instruments used were Interviews and  
questionnaires. Data analysis Mean, standard deviation. Exploratory elements analysis  
Confirmation Analysis and latent profile analysis findings 

1) The result of develop an indicator of characteristics of good teachers in the 21st 

11 standards and 71 indicators, Standard 1 – Report on the development of the learners 
and the systematically managerial development of learning media ; 11 indicators

Standard 2 – Creatively collaborate with others in the community ; 7 indicators 
Standard 3 – Develop a teaching plan that can be practically effective ; 8 indicators  
Standard 4 – Perform activities with regard to the results to the full potential of the learners 
; 8 indicators Standard 5 – Act as a good role model to learners ; 7 indicators Standard 
6 – Always practice academic activities related to the professional development of teaching 
; 8 indicators Standard 7 – Pursuit and use of information technology for the professional 
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development of teaching ; 6 indicators Standard 8 – Good values ; 4 indicators Standard 
9 – Perform activities with regard to the students’ learning outcomes ; 5 indicators Standard  
10 – Arrange academic activities with regard to the development of the learners ; 4  
indicators Standard 11 – Self-development related to the teaching profession ; 3 indicators 
Details of the development of the indictors of characteristics of good teachers in the 21st 

century were as follows: 

2) revealed that two-class solution exhibited the best empirical and conceptual fit with 
the data and the entropy measure is higher the most Classification Quality (Entropy=0.954 
likelihood = -7138.381, AIC = 14344.763, BIC = 14514.960 and ABIC = 14406.967). The 
proportion of teachers in the first group, low level of good teachers in the 21st century, was 
483 teachers (43.79 %), and 620 (56.21%) in Group 2.

Keywords: Indicators, latent profile analysis, good teachers in the 21st century

บทนํา
การพฒันาทรพัยากรมนุษย์มคีวามสำาคญั

เป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งบุคคล
ที่สำาคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาก็คือ “ครู” 
เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการก่อให้เกิด
การเรียนรู้และการพัฒนาโดยรอบด้านแก่ผู้เรียน 
ครูเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและมีคุณูปการยิ่ง
ต่อสังคม ซึ่งในสังคมไทยในอดีตได้ให้การยกย่อง
เคารพนับถือครูว่าเป็นปูชนียบุคคลมาทุกยุคทุก
สมยั (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) แตใ่นปจัจบุนั
กลบัพบวา่การเคารพยกยอ่งไดค้รเูปลีย่นแปลงไป 
ด้วยเหตุของสภาพทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
และทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเจริญ
ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภาย
ใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การไหลบ่าของวัฒนธรรม
ตะวันตก ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม 
การเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเรียนรู้
ผ่านสือ่เทคโนโลย ีแค่เพยีงปลายนิว้สมัผสัสารพดั
คำาตอบก็แสดงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วทันใจผิด
กับภาพของครูที่ยืนสอนหน้าชั้นเรียนคอยบอก
ให้นักเรียนจดหรือท่องจำาส่ิงที่ควรรู้ ภาพของครู 

ผู้สอนที่พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย
การสอดสอ่งดวูา่มนีกัเรียนคนใดหลบัพดูคยุกนัไม่
สนใจการสอนของคร ูครูกจ็ะคอยเรยีกนกัเรยีนให้
ตอบคำาถามหรอืทำาโทษดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบั
เด็ก ซึ่งความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวสวนทางกับ
การพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคมกลับเปลี่ยนแปลงไปในอีกทิศทางหนึ่ง ซึ่ง
สง่ผลตอ่คุณลกัษณะของครทูีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม
กระแสของสังคม (วิชิต จิตรจักร, 2542 ; อ้างอิง
มาจาก: คุรุธรรม, 2528) ส่งผลต่อภาพพจน์ของ
ครูที่ตกต่ำาทั้งในด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ความเป็นปูชนียบุคคล หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่ง
ว่า “คุณลักษณะของครูที่ดี” ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไป การปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในครัง้นีข้อง
ครคูอืการรบัรูแ้ละทำาความเขา้ใจ โดยใช้สตปิญัญา 
พร้อมทั้งปรับตัวตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
ซึ่งครูคงไม่ทำาหน้าที่เฉพาะในสถานศึกษา หรือ
สอนผู้เรียนให้เรียนรู้เฉพาะในตำาราเรียนเท่านั้น 
แต่ครูต้องพร้อมรับและนำามากลั่นกรองวิเคราะห์
โดยอาศัยประสบการณ์ ตลอดจนภูมิความรู้แล้ว
นำาไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์อย่างสร้างสรรค์ และใช้
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ประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต ครูไทยจำาเป็นต้อง
เปล่ียนบทบาทจากผูแ้นะนำาหรือการอบรมสัง่สอน
มาเปน็ฝา่ยรบัฟงัความคิดเหน็และมมุมองแนวคิด
ของศษิย ์พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นประสบการณซ์ึง่กนั
และกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือครูจะต้องปรับตัว
เสมือนหนึ่งผู้เรียนที่พร้อมจะเปิดกว้างต่อมุมมอง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย และกลั่นกรองความ
คิดเห็นที่หลากหลายให้ตกผลึก เป็นความรู้ หรือ
ข้อมูลที่มีคุณค่า และสอดแทรกแง่คิดอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์ด้วย

ดังนั้น ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับ
ตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของ
สังคมโลกที่กลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge  
Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning  
Society) องค์กรทางการศึกษาจึงต้องปรับ
ตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  
Organization) (ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 
2557) และจากการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “การ
ผลิตครู: วิกฤตและโอกาส” ในวันสถาปนาการ
ฝึกหัดครูไทย (อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิง
มาจาก กระทรวงศึกษาธกิาร, 2554) ในทีป่ระชุม
ไดเ้สวนาเรือ่ง ทศิทางความเปล่ียนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อระบบการศึกษาของไทย 
ทำาให้ครูต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันและก้าวไกล 
สถาบันผลติครูเปน็องค์กรหลักในการพัฒนาครใูห้
มีศกัยภาพ มคีณุภาพไปพรอ้มกบัเปน็ครทูีท่นัสมยั 
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นกลไกสำาคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาท้องถ่ินและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ก้าวหน้าทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ฉะนั้นผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีความรู้  
ประสบการณ์ ความชำานาญ และทัศนคติที่ดีต่อ
การสอน ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หลังจากสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันครุศึกษาทั้ง
หลายด้วยการพัฒนาผลงานทางวิชาการและการ
ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง วิธีการสอน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตสำานึกและมุ่งมั่นในการ
ทำาหน้าที่ของครูอย่างแท้จริง (อุบล เลี้ยววาริน, 
2556) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Alfredo (n.d.) ที่
ไดก้ลา่วถงึประเดน็เกีย่วกับการสอนและการเรยีนรู ้
ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ว่าการศึกษากำาลังมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากโรงเรียนที่มี
ห้องเรียนหรือการสอนแบบด้ังเดิม เป็นแบบใหม่
ที่มีพลวัตมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น และมีการ
เรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เด็กในวัยปัจจุบัน 
จะต้องมีศักยภาพเชิงแข่งขันสูงในตลาดโลกเมื่อ 
เขาโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ทำาให้เกิดแนวโน้ม
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ขึ้นมาก 
นอกจากนั้น การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยสีารสนเทศสรา้งความเปน็ไปไดท้ีจ่ะกอ่ 
ให้เกิดบางสิ่งขึ้นมา อย่างที่ไม่อาจคาดถึงกันได้ 
ในอดีต ในอนาคต แม้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
จะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนก็ยังเป็นเสาหลักของการ
จัดการศึกษา การให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็น 
รายบุคคล หรือการเป็นพี่เลี้ยงในฐานะการเป็น
ครูที่ดี ก็ยังเป็นทรัพยากรที่ล้ำาค่า (invaluable 
resource) ที่เทคโนโลยีไม่สามารถจะทำาหน้าที่ได้
เทียบเท่าหรือมาแทนที่ได้ (Alfredo, n.d.) 

“คุณลักษณะของครูที่ดี” ได้มีนักการ
ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้นิยาม
ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามมุมมอง แต่ 
ผูวิ้จยัยงัไมพ่บการพฒันา “ตวับง่ชีค้ณุลกัษณะของ
ครูท่ีดีในศตวรรษที่ 21” และยังไม่พบการศึกษา
คุณลักษณะของครูในปัจจุบันว่ามีคุณลักษณะเช่น
ไรสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 
หรือไม่ อย่างไร จากการศึกษาสาเหตุและความ
สำาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา และ
ต้องการส่งเสริมคุณลักษณะของครู โดยทำาการ
พัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 
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21 และศึกษากลุ่มโปรไฟล์คุณลักษณะของครูที่
ดีในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
จะให้สารสนเทศที่สำาคัญ ให้กับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้มีแนวทางในการส่ง
เสริมและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะเป็นครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาและประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของ

ครูท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 ของครูในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

2. เพือ่วเิคราะหก์ลุม่โปรไฟลค์ณุลกัษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ของครูในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ความมุ่งหมาย
ของการวิจัย

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง

ระยะเวลา
ที่ทำาการ
ศึกษา

เนื้อหา

1.เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะของครู
ที่ดีในศตวรรษที่ 21 
ของครูในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่
1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพครูจำานวน 10 
คน 
2) กลุ่มครูสำาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 จำานวน 10 คน ที่ได้
รับรางวัลครูคุรุสดุดีจากคุรุสภา 
3) กลุ่มครูสำาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำารวจ (Exploratory Factor Analysis) จำานวน 
120 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) 
4) กลุ่มครูสำาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirma-
tory Factor Analysis) จำานวน 1103 คน ได้
มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 
2560

ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ของครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
ครูในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

2. เพื่อวิเคราะห์กลุ่ม
โปรไฟล์คุณลักษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มครูสำาหรับวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์ จำานวน 
1103 คน เป็นกลุ่มครูกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second order Confirmatory Factor Analy-
sis) 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 
2559

กลุ่มของครูตาม
คุณลักษณะครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
จำาแนกตามตัวบ่งชี้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย

โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Meth-
odology) โดยกำาหนดวิธีดำาเนินการพัฒนาแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ดำาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาตัว
บ่งชี้คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 

1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพครู

1.2 วิธีดำาเนินการวิจัย 

การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของครู
ที่ดีในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาตัวบ่งช้ีคร้ังน้ีใช้
ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodol-
ogy) แบบการผสมอย่างเท่าเทียมกันตามลำาดับ
ก่อนหลัง (Sequential Equivalent Design) โดย
มวิีธวีจิยัเชงิคณุภาพเปน็ตัวนำา ตามด้วยวธิวีจิยัเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยกำาหนดวิธีดำาเนินการพัฒนาเป็น 4 
ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ขั้ นตอนที่  1 การสร้ างตัวแปร
คุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาทฤษฎี 
ตำารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดีตามหลักพุทธ
ธรรม คุณลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระราชดำาริ 
คุณลักษณะของครูที่ดีตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะ
ของบุคคลต่างๆ คุณลักษณะของครูที่ดีจาก
โครงการส่งเสริมครูดี และคุณลักษณะครูดีตาม
แนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ แล้วทำาการ
วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อจัดทำาร่างตัวแปรเพ่ือนำาไป
พัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 
21 แล้วนำาร่างดังกล่าวไปสัมภาษณ์ความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพครูจำานวน 10 คน 

แล้วทำาการวิเคราะห์สรุปอุปนัยเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
ตัวแปรคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาและปรับ
ตัวแปรคุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษที่ 21 
ในขั้นตอนนี้ เป็นการพัฒนาและปรับตัวแปร
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 จาก
ตัวแปรในขั้นต้นที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบพหุกรณีศึกษา 
(Multi- Case Studies) โดยทำาการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth-interview) ครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
จากคุรุสภา จำานวน 10 คน แล้วทำาการวิเคราะห์
สรุปอุปนัย เพื่อนำามาปรับตัวแปรคุณลักษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสมบูรณ์
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

 ขั้นตอนที่ 3 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) เพื่อพัฒนาตัวบ่ง
ชี้ คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 

 ข้ันตอนที่  4  ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างแบบจำาลองการวัดตัวบ่งชี้
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 เชิง
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second 
order Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้
โปรแกรม Mplus Version 7.2 ซึ่งสามารถสรุป
ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

ระยะที่ 2 ดำาเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์
กลุ่มโปรไฟล์คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษ
ท่ี 21 ของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 
21 ที่ได้จากการพัฒนาตัวบ่งชี้

2.2 วิธีดำาเนินการวิจัย 
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ในการดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 น้ี 
เปน็การวจิยัเพือ่วเิคราะห์กลุม่โปรไฟลคุ์ณลกัษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ของครูในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยโดยใช้
โปรแกรม Mplus Version 7.2 โดยมี 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ (Webel, 1996 ; Muthén and Muthén, 
2009) 

 ขั้นตอนที่  1 พัฒนาโมเดลการ
วเิคราะหก์ลุม่โปรไฟล ์โดยใช้ผลทีไ่ด้จากการศกึษา
ในระยะที ่1 การพฒันาตวับง่ช้ีคุณลกัษณะของครู
ที่ดีในศตวรรษที่ 21

 ขัน้ตอนท่ี 2 กำาหนดรายละเอยีด และ
ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูล

 ขัน้ตอนที ่3 ประมาณค่าพารามเิตอร์
ในโมเดล เมือ่กำาหนดให้มจีำานวนกลุม่โปรไฟล์ เปน็ 
2, 3, 4, ..., k กลุ่ม ซึง่โปรแกรมจะทำาการวเิคราะห์
ตามจำานวนกลุม่โปรไฟล ์ทีก่ำาหนดตามขัน้ตอนตอ่
ไปนี้

 3.1 วิเคราะห์เพื่อทดสอบความ
กลมกลืนของการวิเคราะห์กลุ่มแฝงโปรไฟล์ กับ
ข้อมูล เชิงประจักษ์

 3.2 ประมาณค่าความน่าจะเป็นของ
ตวัแปรสังเกตไดแ้ตล่ะตวัของหนว่ยตวัอย่างวา่ควร
จะอยู่ในกลุ่มใด

 3.3 ตรวจสอบรูปแบบของตัวแปร
หรือพฤติกรรมของหน่วยตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
โดยด ูความสอดคล้องของความน่าจะเปน็ในแต่ละ
รูปแบบ

 3.4 หาค่าความน่าจะเป็นเฉลี่ย
ของกลุ่ม (Mean Probabi l i ty of Class  
Memberships) 

 3.5 ประเมินว่าแต่ละกลุ่มมีความ 
แตกต่างกันอย่างไร (Evaluat ing Group  
Differences) และมีจำานวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไร

 ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ว่าโมเดลที่มีความ
เหมาะสมที่สุดมีจำานวนกลุ่มเป็นเท่าใด โดย
สามารถพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลใน
การวิเคราะห์กลุ่มแฝงได้จากดัชนี AIC, BIC และ 
ABIC กล่าวคือ ถ้าค่าสถิติเหล่านี้มีค่าน้อยหรือ
เขา้ใกลศ้นูยแ์สดงวา่เปน็โมเดลทีม่คีวามเหมาะสม
ที่สุด

 ขัน้ตอนที ่5 นำาเสนอผลการวิเคราะห ์
และแปลความหมาย พบว่าได้ผลการวิเคราะห์
กลุม่แฝงรวม 3 โมเดลมจีำานวนกลุม่ในแตล่ะโมเดล
เป็น 2,3 และ 4 กลุ่ม ตามลำาดับ 

ผลการวิจัย
ผลการพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะของครทูี่

ดีในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ศึกษามา พบว่า ได้ได้
ทัง้หมด 11 มาตรฐาน 71 ตวับง่ช้ี ไดก้ลุ่มโปรไฟล์
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 จำานวน 2 
กลุ่มมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของ
ครูท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 ของครูในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พบว่า ได้ทั้งหมด 11 มาตรฐาน 71 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้มาตรฐานที่ 1 รายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนและการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีระบบ จำานวน 11 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ร่วม
มือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน จำานวน 7  
ตวับง่ชี ้มาตรฐานที ่3 พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง จำานวน 8 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำานึงถึง
ผลทีจ่ะเกดิกบัผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศักยภาพ จำานวน 
8 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้เรียน จำานวน 7 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ 6 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ จำานวน 8 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 
7 แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
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วิชาชีพ จำานวน 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 8 ค่านิยม
ที่ดีงาม จำานวน 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9 ปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
จำานวน 5 ตัวบง่ชี ้มาตรฐานที ่10 การจดักจิกรรม
การเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน จำานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
และ มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู จำานวน 3 ตัวบ่งชี้

2 .  ผลการวิ เคราะ ห์กลุ่ ม โปรไฟล์
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีทีผู่ว้จิยัไดศึ้กษาในระยะที ่1 
ไดผ้ลการวเิคราะหก์ลุม่แฝงรวม 3 โมเดลมจีำานวน
กลุ่มในแต่ละโมเดลเป็น 2,3 และ 4 กลุ่ม ตาม
ลำาดับ เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่จำาแนก
ผลได้ถูกต้อง (E

k
) เหมาะสมสูงสุด คือโมเดลที่มี

จำานวนกลุ่ม 2 กลุ่ม (likelihood = -7138.381, 
AIC = 14344.763, BIC = 14514.960, ABIC 
= 14406.967, E

k 
= 0.954) จะเห็นว่าสัดส่วน

ที่นักศึกษาจะถูกจัดเข้าในกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 1 
จำานวน 483 คน ร้อยละ 43.79 กลุ่มโปร์ไฟล์
กลุ่มที่ 2 จำานวน 620 คน ร้อยละ 56.21 ในภาพ
รวมทั้ง 11 มาตรฐาน ต่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 
ทุกตัวในกลุ่มโปร์ไฟล์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มโปรไฟล์
กลุ่มที่ 2 แสดงว่า ทุกมาตรฐานสามารถใช้แสดง
คุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 ได้ครบ
ถ้วนในทุกกลุ่มโปรไฟล์ 

2.1 ในกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 1 พบว่า ค่า
เฉลี่ยของแต่ละตัวมาเทียบกันความน่าจะเป็น
เฉลี่ยของกลุ่ม (0.985) จะสามารถจำาแนกกลุ่ม
โปรไฟล์ตามตัวบ่งช้ีได้ 1 กลุม่ คอื กลุม่ทีม่นี้ำาหนกั
ความสำาคญัต่ำากวา่ค่าเฉลีย่ทกุตวั โดยมาตรฐานท่ี 
5 ปฏิบติัตนเปน็แบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน มค่ีาเฉลีย่
มากที่สุด (4.172**) จัดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญสุด
ของสมาชิกที่ถูกจัดเข้ากลุ่มที่ 1 จึงเรียกว่ากลุ่ม
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

2.2 ในกลุ่มโปรไฟล์ กลุ่มที่ 2 พบว่า ค่า

เฉลี่ยของแต่ละตัวมาเทียบกัน ความน่าจะเป็น
เฉลี่ยของกลุ่ม (0.989) จะสามารถจำาแนกกลุ่ม
โปรไฟล์ตามตวับง่ชีไ้ด ้1 กลุม่ คอื กลุม่ทีม่นี้ำาหนกั
ความสำาคญัต่ำากวา่คา่เฉลีย่ทกุตวั โดยมาตรฐานท่ี 
8 ค่านิยมที่ดีงามมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.883**) 
จัดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญสุดของสมาชิกที่ถูกจัดเข้า
กลุ่มที่ 2 จึงเรียกว่ากลุ่มค่านิยมที่ดีงาม

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัว
ในกลุ่มโปรไฟล์ทั้งสองกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไฟล์
กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มท่ี 
1 ทุกตัวบ่งชี้ (กลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 75.96% - 83.44 % กลุ่มโปรไฟล์ กลุ่มที่ 
2 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 90.82% - 97.66%) นั่นคือ
ทุกมาตรฐานสามารถจำาแนกครูตามกลุ่มโปรไฟล์
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
ชัดเจน โดยกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มี
คณุลกัษณะของครทูีด่ใีนศตวรรษที ่21 ด้านปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน จำานวน 483 คน 
และกลุม่โปรไฟล์กลุม่ที ่2 เปน็กลุ่มทีม่คุีณลกัษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ด้านค่านิยมที่ดีงาม 
จำานวน 620 คน

จากการพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะของครู
ในศตวรรษที ่21 ในครัง้นีท้ำาใหไ้ดต้วับง่ชีท้ีส่ามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาคุณลักษณะของครู 
หรอืครสูามารถนำาตวับ่งชีไ้ปใชใ้นการพฒันาตนเอง
ให้มีคุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 รวม
ถึงผลจากการวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์แสดงให้เห็น
ถึงกลุ่มครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นกลุ่มที่มี
คุณลักษณะด้านค่านิยมที่ดีงามเป็นส่วนใหญ่

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของ

ครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ พบว่า ได้ทั้งหมด 11 มาตรฐาน 71 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
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ครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา
ที่กำาหนดคุณลักษณะของครูที่ดี 12 มาตรฐาน 
(สำานักงานเลขาธกิารครุสุภา, 2549) และเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้องดังจะอภิปรายผลเป็นราย
มาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 รายงานผลการพัฒนาผู้
เรียนและการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีระบบ สอดคล้องกลับมาตรฐานของคุรุสภา 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพอยูเ่สมอ และมาตรฐานที ่7 รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
(สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของครูที่ดี ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนี้ (อุบล 
เลี้ยววาริน, 2556) มาตรา 26 ครูต้องประเมิน
ผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลายตามสภาพที่เป็นจริง 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการวัด
ประเมินตนเอง มาตรา 65 ครูต้องใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 
และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน (กระทรวง
ศึกษาธิการ,2553) 

มาตรฐานที่ 2 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในชุมชน สอดคล้องกลับมาตรฐานของ
คุรุสภา

มาตรฐานที่  9 ร่ วมมือกับผู้ อื่ น ใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมาตรฐาน
ที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
(สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของครูที่ดีในสังคมออนไลน์ (อุบล 
เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก ลักษณะครูดี, 
2554) กลา่ววา่ครคูวรมคีวามคาดหวงัของตนเอง 
โดยให้ยึดว่าส่วนรวมสำาคัญกว่าส่วนตน มีความ
เสียสละ ความเมตตา โอบออ้มอาร ีมคีวามสามคัคี 
ไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง
ผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบ

แบบแผนและกฎหมายของสงัคมเปน็เกณฑ ์ปฏบัิติ
กิจอันควรกระทำาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคม ความสำานึกในหน้าที่และการงานต่างๆ 
รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ
ชาต ิหมายถงึ ความประพฤตท่ีิไม่เอารดัเอาเปรยีบ
สังคม และไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคม

มาตรฐานที่ 3 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงสอดคล้อง
กลับมาตรฐานของคุรุสภามาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะ
ของอำารุง จันทวานิช (2554) ที่กล่าวว่าครูต้อง
มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนเป็น
อย่างดี โดยแสวงหาเทคนิค วิธีการสอนแบบใหม่
อยู่เสมอ ครูต้องมีความมุ่งมั่นและทำางานการ
สอนอยา่งหนกั กระตุน้ชีน้ำาใหศ้ษิย์แสวงหาความรู ้ 
มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาที่เรียน ไม่ใช่ วิธีการสอนซ้ำาซากสามารถ
นำาสิ่งที่เรียนไปประพฤติปฏิบัติได้ สอดคล้อง
กับ โณทัย อุดมบุญญานุภาพ (อุบล เลี้ยววาริน, 
2556 ; อ้างอิงมาจาก โณทัย อุดมบุญญานุภาพ, 
2554) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูรุ่นใหม่ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ว่าควรมีความสามารถในการ
ออกแบบ วางแผนการสอนการบริหารจัดการช้ัน
เรียน วิจัยและพัฒนาการสอน 

มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย
คำานงึถงึผลทีจ่ะเกดิกบัผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ
สอดคล้องกลับมาตรฐานของคุรุสภามาตรฐานที่ 
2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำานึงถึงผล
ที่จะเกิดกับผู้เรียน (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2549) สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของครทูีด่ ีตามพ
ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 จากมาตราตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ของครู ดังนี้ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556) 



Journal of Education, Mahasarakham University 255 Volume 13 Number 2 April-June 2019

มาตรา 23 จุดเน้นของการจัดการศึกษา คือ การ
ให้ความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูแ้ละการบูรณาการตามความเหมาะสม ของ
แต่ละระดบัการศกึษาในเรือ่งเกีย่วกบัตนเองความ
สมัพนัธ์ของตนเองกับสงัคม ความรูแ้ละทกัษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ความรู้เก่ียวกับศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษา
ไทยอย่างถูกต้อง และความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ฉะนั้น ครูต้องมีความรู้ดี รู้รอบและรอบรู้ มาตรา 
24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ลักษณะครูดีที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา คือ ครู
จัดการเรียนรู้ได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ครูเสริมสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาให้ผู้เรียน 
ครูต้องเรียนรู้ชีวิตจริงโดยบูรณาการความรู้ คู่
คุณธรรม ครูต้องสร้างสื่อสิ่งแวดล้อมที่สมวัย ครู
ต้องทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และครู
ตอ้งสามารถจดับรรยากาศให้เรยีนรูไ้ดท้กุเวลาทกุ
สถานที่และครูต้องใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
เพ่ือพฒันาผูเ้รยีนและเปลีย่นการจดัการเรยีนรู ้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่ผู้เรียน สอดคล้องกลับมาตรฐานของคุรุ
สภามาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) 
สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราช
กุมารทรงพระราชทานพระราโชวาทให้แก่บัณฑิต
ใหม่ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก 
คุณลักษณะของครูที่ดีตามพระราโชวาท, 2554) 
มขีอ้ความตอนหนึง่วา่ “...คุณสมบัตทิีส่ำาคญัสำาหรบั

ครู ผู้ปรารถนาจะทำางานให้ได้ดีมีความเจริญ
ก้าวหน้า มีเกียรติ ช่ือเสียง และมีฐานะตำาแหน่ง
อันมั่นคงถาวร คุณสมบัติประการแรก คือ ความ
สามารถในการแสดงความรู้ความคิดของตนให้
ผู้อื่นได้ทราบได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยความฉลาด 
คุณสมบัติข้อที่สอง คือ ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีหมายถึง การทำาตัวดี สามารถเข้าได้กับทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกภูมิชั้น ได้อย่างแนบเนียนคุณสมบัติ
ข้อท่ีสาม คือ ความมีค่านิยมสูง ได้แก่ ความ
เฉลียวฉลาด สามารถเลือกสรรสิ่งที่ดีที่งามที่เป็น
ประโยชน์มาเป็นท่ีนิยม ท่ียึดเหนี่ยวและเป็นแบบ
อย่างในการประพฤติตน คุณสมบัติข้อท่ีสี่ คือ 
ความมวีจิารณญาณ หมายถงึ ความมวีจิารณญาณ
อันถ่องแท้แน่ชัดในสรรพกิจการงาน และในการก
ระทำาคำาพูดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เป็นตนเอง คุณสมบัติข้อที่ห้า คือ วินัย วินัยหรือ
ระเบียบบังคับ เป็นของสำาคัญสำาหรับทุกคน โดย
เฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นฐานะหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งปกครองผูอ้ืน่ 
ต้องทำาตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ...”และสอดคล้องกับ
สมุน อมรวิวัฒน ์(อบุล เลีย้ววารนิ, 2556 ; อา้งองิ 
มาจากงาน 5 ลกัษณะของครทูีด่,ี 2554) ทีก่ล่าววา่ 
ครูควรเป็นผู้กระทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

มาตรฐานที่  6 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
สอดคล้องกลับมาตรฐานของคุรุสภามาตรฐานที่ 
1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2549) สอดคลอ้งกบัสมุน อมรววิฒัน ์(อบุล เลีย้ว
วาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก งาน 5 ลักษณะ
ของครูที่ดี, 2554) ที่กล่าวว่าครูควรเป็นผู้มีความ
สามารถพเิศษ ในศลิปะและวทิยาการหลายๆ ด้าน 
สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของครทีูด่ตีามทศันะของ
อำารุง จันทวานิช (2554) ที่กล่าวว่าครูควรมีการ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และสอดคล้อง
กบันกัวิชาการศกึษาจากประเทศแคนาดา ไดก้ลา่ว
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ถงึคณุลกัษณะของครใูนศตวรรษที ่21 วา่ครตู้องมี
แรงขับที่จะเรยีนรู ้เพื่อพฒันาการจัดการเรยีนการ
สอนได้ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก 
Mrkeenan, 2010) 

มาตรฐานที่ 7 แสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้องกลับ
มาตรฐานของคุรุสภามาตรฐานที่ 11 แสวงหา
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (สำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549) สอดคล้องกับโณทัย 
อุดมบุญญานุภาพ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; 
อ้างอิงมาจาก โณทัย อุดมบุญญานุภาพ, 2554) 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 
21 ว่าครูควรมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ 
กระตือรอืร้นทีอ่ยากเรียนรูแ้ละเปน็บุคคลแหง่การ
เรียนรู้สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูที่ดี ตามพ
ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 (อุบล เลี้ยววาริน, 2556) มาตรา 22 หลัก
การของการจัดการศึกษาโดยถือว่าผู้เรียนสำาคัญ
ที่สุด ครูจะต้องให้ความสำาคัญกับผู้เรียนมากที่สุด 
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ครูต้องเข้าใจว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ต้องถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุดและ
พฒันาผูเ้รยีนใหพ้ฒันาตนเองไปตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที ่8 คา่นยิมทีด่งีาม สอดคล้อง
กลบัมาตรฐานของครุสุภามาตรฐานที ่8 ปฏิบตัติน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (สำานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2549) สอดคล้องกับคุณลักษณะของครู
ที่ดีตามหลักพุทธธรรม (อุบล เลี้ยววาริน, 2556 
; อ้างอิงมาจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม, 2554) ท่ีกล่าวว่าครูจะเป็นผู้มี
คุณธรรมมีความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ทำาให้ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ทำาให้อยาก
ประพฤติปฏบัิติตาม และมกีำาลงัใจในการทำาความ
ดี ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูที่ดีตามแนว

พระราชดำาริ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556) พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต
และนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาในวันที่ 15 
ธันวาคม 2503 ได้ทรงเน้นคุณลักษณะในการ
อบรมเด็กในด้านศีลธรรมเป็นสำาคัญด้วยดังกล่าว
ไว้ว่า “...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่แต่ว่ามีความรู้
ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่าน้ัน จะ
ต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งให้มีสำานึกรับผิดชอบในหน้าที่
และในฐานะเปน็พลเมอืงทีด่ขีองชาต ิการใหค้วาม
รู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การ
สอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียนส่วนการอบรม
เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็น
นิสัยอย่างเดียว...”

นอกจากนั้น ในพระบรมราโชวาทอีก
หลายครั้ง พระองค์ก็ได้เน้นให้ครูยึดมั่นอยู่ใน
คุณธรรมและศีลธรรมเสมอ ดังพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและ
นักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 13 
ธนัวาคม 2505 ดังกลา่วไว้ว่า “...หนา้ทีข่องครแูละ
อาจารย์สัง่สอนใหไ้ด้รบัความรูส้งู และอบรมจติใจ
ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมือง
ดีของชาติสืบไป งานของครูจึงเป็นงานที่สำาคัญ
ยิ่ง ท่านจงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมี
ความเคารพนับถือและเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของ
ผู้ปกครอง...” และสอดคล้องกับโครงการหนึ่งแสน
ครดูขีองสำานกังานเลขาธกิารครุสุภา (2554) ด้าน
การครองตนว่ามีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี
ทัง้ทางกาย วาจา ใจ มวีนิยัในตนเอง สำารวม ระวงั
ความประพฤติ ละเว้นจากอบายมุข มีความขยัน
หม่ันเพียร อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
จริงใจในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 9 ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกลับ
มาตรฐานของคุรุสภามาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนา
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ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (สำานักงานเลขาธิการ
ครุสุภา, 2549) และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
ครูที่ดีตามทัศนะของอำารุง จันทวานิช (2554) ที่
กลา่ววา่ครคูวรเอาใจใสด่แูลและมคีวามผูกพนักบั
ผูเ้รียนเหมือนกับเปน็ลกูเปน็หลานของตนเอง เมือ่
ผูเ้รียนประพฤตปิฏิบตัตินไมดี่ไมเ่หมาะสม กใ็หค้ำา
ปรึกษาแนะนำาว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษด้วย
ความปรารถนาดี หวังดี เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติ
ปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป สอดคล้องกับ
โณทยั อดุมบญุญานุภาพ (อบุล เลีย้ววารนิ, 2556 
; อา้งองิมาจาก โณทยั อดุมบุญญานภุาพ, 2554) 
ไดก้ลา่วถงึคณุลกัษณะของครใูนยคุศตวรรษที ่21 
ว่าควรรู้จักและเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน

มาตรฐานที ่10 การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้สู่การพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกลับมาตรฐาน
ของ คุรุสภามาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนและ
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในทุกสถานการณ์ (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2549) สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของครทูีดี่ ตามพ
ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  
2542 (อุบล เลีย้ววารนิ, 2556) มาตรา 6 เปา้หมาย 
ของการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และ
มีความสขุ ครูต้องทำาความเขา้ใจเพ่ือปรบักจิกรรม
การเรยีนรู ้ใหส้ามารถพัฒนาสมรรถนะของผูเ้รยีน
ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้วย การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างความรู้เอง ทำางานร่วม
กันเป็นกลุ่ม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เผชิญ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และมีความรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ครูต้องปลูกจิตสำานึกความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์ ปลูกฝังให้มีวินัย ให้
มีความซื่อสัตย์ ให้มีความรับผิดชอบ และจัด
บรรยากาศที่สนุกสนานเอื้อต่อความสนใจของ 
ผู้เรียน สอดคล้องกับโณทัย อุดมบุญญานุภาพ 
(อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก โณทัย 
อดุมบญุญานภุาพ, 2554) ได้กลา่วถงึคณุลกัษณะ

ของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าครูควรมีความ
สามารถในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
การเรยีนรูท้ีก่ระตุน้ความสนใจใฝรู่ ้และมคีวามสขุ
สนุกในการเรียนการสอน มีความสามารถในการ
สังเกตและรู้จักแก้ไขพฤติกรรม การเสริมแรงและ
การลงโทษที่เหมาะสม

มาตรฐานที่  11 การพัฒนาตนเอง
เก่ียวกับวิชาชีพครูสอดคล้องกลับมาตรฐาน
ของคุรุสภามาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
(สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของครูที่ ดีตามทัศนะของสุมน 
อมรวิวัฒน์ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมา
จาก งาน 5 ลกัษณะของครทูีด่,ี 2554) กลา่ววา่ครู
ควรเปน็ผู้ทีม่คีวามสามารถนำาความรูท้างทฤษฎไีป
ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับโณทัย อุดมบุญญานุภาพ 
(อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก โณทัย 
อดุมบญุญานภุาพ, 2554) ไดก้ลา่วถงึคณุลกัษณะ
ของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าครูควรมีความ
สนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยาก
เรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มุ่งมั่นในการทำางาน ทำางาน
เป็นระบบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สอดคลอ้งกบัโครงการหนึง่แสนครดูขีองสำานกังาน
เลขาธิการคุรุสภา (2554) ด้านการครองตน
ว่าครูควรเป็นผู้พัฒนาตนเอง ทันต่อเหตุการณ์ 
วทิยาการ ตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคมอยูเ่สมอ 
ด้านการครองงาน ครู ใฝ่เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า 
และติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและ
ข้อมูลทางวิชาการนำามาพัฒนางานและพัฒนาตน
อย่างสม่ำาเสมอ

ซึ่งมาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของ
ครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื ทัง้ 11 มาตรฐาน 71 ตวับง่ชี ้มคีวามเหมาะ
สมและมีความสอดคล้องดังกล่าว อาจเป็นเพราะ
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ผู้วิจัยได้ทำาการสังเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี
คุณลักษณะของครูที่ดี มาจากนักวิชาการอย่าง
หลากหลาย ทำาให้ครอบคลุมคุณลักษณะของครู
ที่ดีในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ของครูที่ดีคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methodology) แบบการผสมอย่าง
เท่าเทียมกันตามลำาดับก่อนหลัง (Sequential 
Equivalent Design) โดยมีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นตัวนำา ตามด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยในขั้น
ตอนที่ 1 ผู้วิจัยสร้างตัวแปรคุณลักษณะของครูที่
ดโีดยใชร้ะเบยีบวธิวีจัิยเชิงคุณภาพ ด้วยการศกึษา
ทฤษฎี ตำารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นคุณลักษณะของครูที่ดีแล้วนำาร่างดังกล่าว ไป
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญทางด้าน
วชิาชพีครจูำานวน 10 คน แลว้ทำาการวเิคราะหส์รปุ
อุปนัยเพิ่มเติม เพื่อสร้างตัวแปรคุณลักษณะของ
ครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 จากนั้นใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพรูปแบบพหุกรณีศึกษา (Multi- Case  
Studies) โดยทำาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- 
depth-interview) ครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดีจาก
คุรุสภา จำานวน 12 คน แล้วทำาการวิเคราะห์
สรุปอุปนัย เพื่อนำามาปรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 จากนั้น
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ คุณลักษณะของครู
ที่ดีในศตวรรษที่ 21 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างแบบจำาลองการวัดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษ
ที่ 21 เชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second order Confirmatory Factor Analysis)  
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของน้ำาผึ้ง ทวีพรปฐมกุล (2551) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร ผล
การวิจัยพบว่า ในด้านจริยธรรม ครูควรเมตตา
กรุณาต่อเด็กทุกคน และพูดจาสุภาพ ใช้ภาษา
ไทยถูกต้อง มีความตรงต่อเวลา และแต่งกายถูก
ต้องตามระเบียบ งานวิจัยของวรินทร วีรศิลป์ 
(2551) ได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล ผลการวิจัย 
พบว่า คุณลักษณะครูที่พึ งประสงค์  ได้แก่   
การแตง่กายทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ 
(2552) กลา่ววา่ คณุลกัษณะของครทูีพ่งึประสงค ์
ต้องเป็น ผู้ท่ีรักการพัฒนาตนเอง มีความคิด
สรา้งสรรค ์ทนัเหตกุารณ ์รกัและศรทัธาในอาชพีคร ู 
มคีวามเสยีสละ มคีณุธรรม จรยิธรรม เปน็แบบอยา่ง 
ที่ดีแก่ศิษย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  
รบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่Paul Ramsden and others 
(อุบล เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก Paul 
Ramsden and others, 1995) ได้ทำาการวิจัย
เก่ียวกับการยอมรับและการให้รางวัลแก่ครูดีเด่น
ที่เป็นครูที่ดี พบว่าครูที่ดีควรมีคุณลักษณะรู้จัก
ปรับยุทธศาสตร์การสอน ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาและผูเ้รยีนทีม่คีวามแตกตา่งเฉพาะและสภาพ
แวดลอ้มทางการเรยีน มทีกัษะการสอน มเีครือ่งมอื 
ประเมนิผลทีเ่ชือ่ถือไดแ้ละวธีิการประเมนิทีเ่หมาะ
สมกับผู้เรียน สามารถสะท้อนกลับถึงคุณภาพ 
ผูเ้รยีนได ้และสอดคล้องกบังานวจิยัของอบุล เลีย้ว
วาริณ (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความคาดหวังของนักศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่าครูควรมีการวางแผนการสอน 
ครูควรมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ครูควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านเครือข่ายได้อย่างชำานาญ ครูควร
รับฟังความเห็นผู้อื่น ครูควรวางตนเหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ครูควรมี
การประเมินการสอนอย่างเป็นธรรม และ ครูควร
เปน็บคุคลแหง่การเรยีนรูแ้ละเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
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2. ผลวเิคราะหก์ลุ่มโปรไฟล ์คณุลกัษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ของครูในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตามมาตรฐานและตัวบ่ง ช้ี
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 พบว่า 
สามารถแบ่งจำานวนครูออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่
มีคุณลักษณะของครูด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้เรียน 483 คน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 75.96% 
- 83.44 % และกลุ่มที่มีคุณลักษณะของครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านค่านิยมที่ดีงามจำานวน 620 
คน มคีา่เฉล่ียตัง้แต่ 90.82% - 97.66% ซึง่ท้ังสอง
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมากนักและมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง แสดงว่าครูในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีคุณลักษณะของครูท่ีดีเป็นส่วนใหญ่ 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสนีุพร รฐัการววิฒัน์ 
(2549) ได้ทำาการศึกษาการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี
ตามคูม่อืคร ูครดูผีูพ้ฒันาทรพัยากรมนษุย์ของชาติ 
ของข้าราชการครูโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-2 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิบัติตน
เปน็ครทูีด่ตีามคูมื่อคร ูอยู่ในระดับมากทกุด้าน คือ 
ด้านมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็น
ครู ด้านพัฒนาตนเองตลอดชีวิตทั้งทางคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ทางวิชาการทางวิชาชีพครู 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
และการดำาเนินชีวิตให้สมกับเป็นปูชนียบุคคลของ
สังคม และด้านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครูโดยสมบูรณ์
ด้วยหลักธรรมและหลักวิชาชีพ 

เม่ือพิจารณามาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ใช้
ในการจำาแนกกลุ่มพบว่าทุกตัวสามารถจำาแนก
กลุ่มโปรไฟล์คุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษท่ี 
21 ของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทุกตัว  
โดยความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้อง 
95.40 % (E

k
 = 0.954) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ

วิเคราะห์โปรไฟล์ เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการ
ค้นหาและจัดกลุ่มสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยจาก

การใชต้วัแปรสงัเกตไดเ้ปน็ตวัแปรตอ่เนือ่งจำานวน
หลายตัวประกอบกัน และตัวแปรแฝงเป็นตัวแปร
จัดประเภท สอดคล้องกับลักษณะของตัวแปรที่ผู้
วิจัยกำาลังศึกษา ซึ่งตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เป็น
ตัวแปรที่ได้มาจากการพัฒนาตัวบ่งชี้ของผู้วิจัย
ที่ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยดำาเนินการ
พัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูท่ีดีในศตวรรษ
ที่ 21 ขั้นการพัฒนาและมาตรฐานและตัวบ่งชี้
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 และขั้น
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างแบบจำาลองการ
วัดมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูที่ดีใน
ศตวรรษที ่21 เชงิสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์
ซึ่งส่งผลต่อการจัดกลุ่มโปรไฟล์มีความสามารถ
พยากรณ์ได้สูง และทำาให้ได้มิติการพิจารณาทั้ง
จำานวน และคณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนัของผูใ้หข้อ้มลู
ภายในกลุ่มหรือแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม หรือได้
คุณลักษณะเฉพาะกลุ่มพร้อมกับได้คุณลักษณะ
ของแต่ละกลุ่มอย่างครอบคลุมครบถ้วนในคราว
เดียว (Mutually Exclusive and Exhaustive) 
ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าครูในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นครูที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และครูที่มีค่านิยมที่ดีงาม 
โดยลักษณะการจำาแนกกลุ่มดังกล่าวไม่เคยมีการ
ศกึษาเกณฑใ์นการจำาแนกมากอ่น และไมส่ามารถ
ทราบล่วงหน้าว่าผลการจัดแบ่งจะมีจำานวนกลุ่ม
ย่อยอยู่เท่าใด (Bray et al, 2006 ; อ้างอิงมา
จาก สุนทรพจน์ ดำารงค์พานิช และคณะ, 2555) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dena A. Pastor at 
all (2007) ที่ได้ทำาการวิเคราะห์โปรไฟล์การมุ่งสู่
เปา้หมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียนทีพ่บวา่การ
ใช้วิธีการวิเคราะห์โปรไฟล์ (LPA) ให้ผลการ
วิเคราะห์ดีกว่าเทคนิคแบบดั้งเดิมอื่นๆ (เช่น การ
ถดถอยและการวิเคราะห์กลุ่ม) และงานวิจัยของ 
Rebecca J. Bulotsky-Shearer at all (2012) 
ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์โปร์ไฟล์ปัญหาของ
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พฤติกรรมการเรยีน โดยเพ่ือน และครท่ีูพบวา่การ
วเิคราะหโ์ปรไฟลส์ามารถจำาแนกปญัหาพฤตกิรรม
การเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีพฤติกรรม
การเรียนสูงและกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเรียนต่ำาได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันท์ สี
พาย ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์ความเป็น
พลเมืองดี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการศึกษาพบว่าผล
การวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์ความเป็นพลเมืองดี 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตามตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาได้ผล
การวิเคราะห์กลุ่มแฝงรวม 3 โมเดล มีจำานวน
กลุ่มในแต่ละโมเดลเป็น 2,3 และ 4 กลุ่ม ตาม
ลำาดับ เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่จำาแนก
ผลได้ถูกต้อง (E

k
) เหมาะสมสูงสุด คือโมเดลที่มี

จำานวนกลุ่ม 2 กลุ่ม (likelihood = -1840.622, 
AIC = 3731.244, BIC = 3848.359, ABIC = 
3768.970, E

k
 = 0.922) โดยสัดส่วนที่ครูจะถูก

จัดเข้าในกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 1 จำานวน 258 คน 
รอ้ยละ 32.20 กลุม่โปรไฟล์กลุม่ที ่2 จำานวน 542 
คน ร้อยละ 67.70 ในภาพรวม ตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ตัว
ต่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 ทุกตัวในกลุ่มโปรไฟล์
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 2 แสดงว่าตัว
บ่งชี้ทุกตัวสามารถใช้แสดงคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีได้ครบถ้วนในทุกกลุ่มโปรไฟล์ 

รวมทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนตาม
หลักการทางวิชาการ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของครูใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 11 จงัหวดั ซึง่มจีำานวน
มากพอที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา
ที่กำาหนดคุณลักษณะของครูที่ดี 12 มาตรฐาน 
(สำานักงานเลขาธกิารคุรสุภา, 2549) คุณลกัษณะ

ของครูที่ดีตามหลักพุทธธรรม คุณลักษณะของ
ครูที่ดีตามแนวพระราชดำาริ คุณลักษณะของ
ครูที่ดีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
คุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
คุณลักษณะของครูที่ดีจากโครงการส่งเสริมครูดี 
และคุณลักษณะครูดีตามแนวคิดของนักวิชาการ
ต่างประเทศ (อุบล เลี้ยววาริน, 2556) 

โดยกลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มี
คณุลกัษณะของครทูีด่ใีนศตวรรษที ่21ดา้นปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน จำานวน 483 คน 
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 75.96% - 83.44 % มีทั้งหมด 
จำานวน 4 ตวับง่ชี ้คือ มคีวามสภุาพอ่อนโยน มวิีนยั
ในตนเอง ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี ตรง
ตอ่เวลา มคีณุธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัตินไดเ้หมาะ
สมกบักาลเทศะ มีความมัน่คงทางอารมณ ์มคีวาม
ยตุธิรรม และแตง่กายสะอาด เรยีบรอ้ย เหมาะกบั
กาลเทศะ จัดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญสุดของสมาชิก
ที่ถูกจัดเข้ากลุ่มที่ 1 สอดคล้องกลับมาตรฐาน
ของคุรุสภา มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การ
ประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การ
แตง่กาย กริยิา วาจา และจรยิธรรมทีเ่หมาะสมกบั
ความเปน็ครูอย่างสม่ำาเสมอทีท่ำาใหผู้เ้รยีนเลือ่มใส
ศรทัธาและถือเปน็แบบอยา่ง (สำานกังานเลขาธกิาร 
ครุุสภา, 2549) สอดคล้องกับคณุลักษณะของครูที่
ดคีณุลกัษณะของครทูีด่ตีามหลกัพทุธธรรม (อบุล 
เลี้ยววาริน, 2556 ; อ้างอิงมาจาก พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 2554) ที่กล่าว
ว่า บุคคลที่เป็นครูจะเป็นผู้มีคุณธรรมมีความ
ประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี ทำาให้ผู้เรียน
เห็นแบบอย่างที่ดี ทำาให้อยากประพฤติปฏิบัติ
ตาม และมีกำาลังใจในการทำาความดี สอดคล้อง
กบัพระราชดำารสัทีพ่ระราชทานแกค่รอูาวโุสประจำา
ปี 2522 ได้กล่าวไว้ว่า “...ครูที่แท้จริง ต้องหมั่น
ขยัน และอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น อดทน รักษา
วินัย สำารวม ระวังความประพฤติของตนให้อยู่ใน
แบบแผนที่ดีงาม ซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ ต้อง
เมตตา หวงัด ีต้องวางใจเปน็กลางไมป่ลอ่ยไปตาม
อำานาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน ท้ังด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้
ในเหตุผล...”และสอดคล้องกับสุมน อมรวิวัฒน์  
ที่กล่าวว่าครูควรเป็นผู้กระทำาตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีงาม (อุบล เลี้ยววาริน, 2556) 

กลุ่มโปรไฟล์กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มที่มี
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ด้านค่า
นิยมที่ดีงาม จำานวน 620 คน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
90.82% - 97.66% มีทั้งหมด จำานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
คือ มีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติตนตามจรรยา
บรรณวิชาชีพ มีความเมตตากรุณา และมีความ
รับผิดชอบสูง สอดคล้องกลับมาตรฐานของคุรุ
สภามาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) 
สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทาน
ปรญิญาบตัรแกน่สิิตและนักศึกษาวทิยาลัยวชิาการ
ศกึษา เม่ือวนัที ่13 ธนัวาคม 2505 ดังกลา่วไวว้า่ 
“...หน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความ
รู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 
เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป งานของ
ครูจึงเป็นงานที่สำาคัญย่ิง ท่านจงวางตนให้สมกับ
ที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือและเป็น
ท่ีเลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครอง...” และพระราช
ดำารัสพระราชทานแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 “...ครูที่แท้นั้น เป็น
ผู้ทำาแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะ
พากเพียรต้องเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ต้อง
หนกัแนน่อดกลัน้และอดทน ต้องรกัษาวนิยัสำารวม 
ระวงัความประพฤติปฏบิติัของตนใหอ้ยู่ในระเบยีบ
แบบแผนที่ดีงาม ต้องต้ังใจให้มั่นคงแน่วแน่ต้อง
ซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี ต้อง

วางใจเป็นกลาง อบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์
ขึ้น จึงกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการทำาหน้าที่ ครูก็คือ
การสร้างบารมีที่แท้ และการบำาเพ็ญบารมีหรือ
เพิ่มพูนความดีน้ัน ย่อมบำารุงจิตใจให้เจริญมั่นคง
ขึน้และขดัเกลาใหป้ระณตีสะอาดหมดจด...” (อบุล 
เลี้ยววาริน, 2556) สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของครูที่ดีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา 53 ทีร่ะบวุา่ครตูอ้งประพฤตตินมคุีณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพครู

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้ง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ต่อผู้สนใจในการที่จะนำาผลการวิจัยไปใช้หรือ
ทำาการศึกษาวิจัยดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ 

1.1 ตวับง่ชีท้ีผู้่วิจยัพฒันาขึน้ผู้วิจยัพฒันา
มาจากกระบวนการใช้ระเบียบวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methodology) แบบการผสมอย่าง
เท่าเทียมกันตามลำาดับก่อนหลัง ทำาให้ผลการ
วิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษา 
4.0 

1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ขอ้มลูมาจากครใูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงนกั
วจิยัสามารถนำาตวับง่ชีท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเพื่อจะได้ทราบถึงคุณลักษณะของครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูในแต่ละแห่งได้

1.3 ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีจำานวน 11 
มาตรฐาน 71 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
ทกุตวัมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีา่น้ำา
หนกัองคป์ระกอบไลเ่ลีย่กนั แสดงวา่ทกุมาตรฐาน
และตวับง่ชีม้คีวามสำาคญัใกลเ้คยีงกนัเพราะฉะนัน้
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ผู้ที่จะนำาผลการวิจัยไปใช้ต้องให้ความสำาคัญกับ
ทุกตัวบ่งชี้ 

1.4 การวิเคราะห์โครงสร้างแฝงโดยการ
วิเคราะห์โปร์ไฟล์แฝงครั้งน้ีทุกมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถจำาแนกกลุ่มครูออก
เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษ
ที่ 21ออกเป็น 2 กลุ่มได้อย่างชัดเจน ดังนั้น 
นักวิจัยหรือนักการศึกษาสามารถนำากระบวนการ
วิเคราะห์โปร์ไฟล์ไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
คุณลักษณะแฝงในกรณีที่ยังไม่มีการจำาแนกกลุ่ม
ท่ีชัดเจนมาก่อนโดยลักษณะของตัวแปรสังเกตได้
ต้องเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous) 

1.5 การวิเคราะห์โปร์ไฟล์แฝงครั้งนี้มี
มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 
ผู้เรียนจัดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญสุดของสมาชิกที่ถูก
จัดเข้ากลุ่มที่ 1 และ มาตรฐานที่ 8 ค่านิยมที่ดี
งามจัดเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญสุดของสมาชิกท่ีถูกจัด
เข้ากลุ่มที่ 2 ซ่ึงทั้ง 2 มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยใกล้
เคียงกันดังนั้นนักวิจัยสามารถนำาเอามาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งไปเป็นเกณฑ์จำาแนกครูได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการทำาการวิจัย 
ครั้งต่อไป

2.1 ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการเก็บข้อมูล
จากครเูฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในภาพ
รวมแต่ไม่ได้ทำาการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
หรอืบรบิททีแ่ตกตา่งกนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาตวั
บ่งชี้แตกต่างกันหรือไม่ดังนั้นจึงควรทำาการศึกษา
เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ในบริบทที่แตกต่างกัน

2 .2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของครูที่ดีในบริบทที่แตกต่างกันเช่น 
คนละจังหวัด หรือคนละภาค หรือคนละสังกัด  
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

2.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 

2 .4 การศึกษาเพื่อจำาแนกกลุ่มครู
คุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ในครั้งน้ี 
ทำาการศกึษาโดยวิเคราะหจ์ากความคดิเหน็ของคร ู
ผลการวิเคราะห์จึงสะท้อนออกมาว่าครูที่ดี ควรมี
ค่านิยมที่ดี และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
เรียน จึงควรทำาการศึกษาเพื่อจำาแนกคุณลักษณะ
ของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน
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