128 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

องค์ ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้
A Study of the Characteristic Componants of Teacher College
Students in Southern Rajabhut
พรรณวดี ขาจริง1 และกัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ2
Pannawadee KamJing1 and KanyaratchaKan Nilwan2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษา
วิชาชีพครู กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เก็บข้ อมูลกับ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 5 จานวน 784 คน และ
ครู พี่ เลี ย้ งจ านวน 513 คน ประกอบไปด้ วย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สุ ร าษฎร์ ธ านี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี การศึกษา 2559 จานวน 1,297 คน เก็บข้ อมูล
ด้ วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 120 ข้ อ มีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ระหว่าง .50 – 1.00 และ มีค่าความเชื่อมัน่
ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .87 วิเคราะห์ของมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับ
ที่ ส อง ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ภาคใต้ มี 4 องค์ ป ระกอบหลัก ได้ แ ก่ 1) ความรู้ 2) ทัก ษะ
3) จรรยาบรรณ 4) อัตลักษณ์ ซึ่งองค์ประกอบหลักมี 14 ตัวชี ้วัด มีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์

1

นัก ศึ ก ษาระดับ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต หลัก สูต รครุ ศ าสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวัต กรรมการบริ ห าร
การจัดการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริ หารการจัดการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 129

โด ย พิ จ า รณ า จ า ก ดั ช นี ค ว า ม ก ล ม ก ลื น คื อ x2= 110.178,df=70,pvalue=0. 01155;Relaive x2= 1. 57; GFI=.972; AG=.923;RMR=.0141;SRMR=.07
34;RMSEA=.038;P-Value for Test of Close Fit=.60; NFI=0. 978;CFI=.992;
CN=360.757
คาสาคัญ : คุณลักษณะนักศึกษา,ความรู้,จรรยาบรรณ,ทักษะ และอัตลักษณ์
Abstract
The research objective was to investigate the characteristic
components and empirical data of senior teaching college students and
assistant teachers in Surat Thani Rajabhat University, Nakorn Sri Thammarat
Rajabhat University, Phuket Rajabhat University, Songkha Rajabhat University
and Yala Rajabhat University in Year 2016. The total of 1,297 persons (784
students and 513 Assistant teachers) were collected by Rating Scale survey
(120 items). The survey itself was validated by 5 experts (IOC = .50 - .01,
reliability = .87). The data were statistically analyzed using the Second Order
Confirmatory Factor Analysis.
The research findings demonstrated that the main characteristic
components of senior teaching college students and assistant teachers in the
Southern Rajabhat Universities were 1) knowledge 2) skills 3) ethics 4)
identities respectively. In fact, 14 key indicators were consisted with the
empirical data considering on each indicator (x2=110.178, df=70, pvalue=0.01155;Relativex2=1.57 ;GFI=.972; AG=.923 ;RMR=.0141 ;SRMR=.07
34 ;RMSEA=.038 ;P-Value for Test of Close Fit=.60; NFI=0.978 ;CFI=.992
;CN=360.757).
Keyword : teacher college student characteristic, knowledge, ethic, skill, identity
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บทนา
การศึกษาไทยต้ องเดินหน้ าสู่การสร้ าง พัฒนา และเตรี ยมความพร้ อมคนไทย
ให้ ส อดคล้ อ งกับ สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 โดยผลจากการปฏิ วัติ ด้ า นดิ จิ ทัล และ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้ โลกทังโลกเชื
้
่อมโยงและ
สื่ อ สารถึ ง กั น ได้ อย่ า งรวดเร็ ว ขณะเดี ย วกั น จ าเป็ นต้ องสร้ างและพั ฒ นาให้ คน
เป็ นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสามารถ มี ทั ก ษะ ความถนั ด ความช านาญ
พร้ อมขับ เคลื่อนและยกระดับ การพัฒ นาประเทศสู่การเป็ น ประเทศพัฒ นาในระดับ
ที่ สูง ขึ น้ สามารถแข่ งขัน ได้ ในเวที โลก อยู่อ ย่ า งมี ศัก ดิ์ ศ รี ในประชาคมอาเซี ย นและ
ประชาคมโลก (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2556 : 11) จึงจาเป็ นต้ องเร่งยกเครื่ องการศึกษาไทย
ให้ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานในระดั บ สากล และสอดคล้ องกั บ สั ง คมโลกยุ ค ใหม่
จึงได้ มีการประกาศให้ การศึกษาเป็ น วาระแห่งชาติ ให้ ปี นี เ้ ป็ น ปี แ ห่ง “การรวมพลัง
ยกระดับคุณ ภาพการศึกษา” โดยจะเร่ งขับเคลื่อนการดาเนิ นงานตามนโยบายด้ าน
การศึกษาของรัฐบาล สานต่อโดยมีเป้าหมายที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถคิด วิเคราะห์
เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จาเป็ นสาหรับ ศตวรรษ
ที่ 21 ภายในปี 2558 ทัง้ นี ้ โดยจะเน้ นการส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ ามา
มีส่วนร่ วมรับผิดชอบจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึน้ 8 นโยบายที่ให้ มีการเร่ งรัด
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และสานต่องานที่ได้ ดาเนินการไว้ แล้ ว ในการเร่งปฏิรูป
การเรี ยนรู้ ทังระบบให้
้
สมั พันธ์ เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิ ด วิเคราะห์ เรี ยนรู้
ด้ ว ยตนเองอย่างต่อ เนื่ อ ง โดยปฏิ รูป ให้ มี การเชื่ อมโยงกัน ทัง้ หลัก สูต รและการเรี ย น
การสอนในโลกยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะ
เริ่ มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ทังระบบผลิ
้
ตและพัฒนาครู
จานวนการผลิตสอดคล้ องกับความต้ องการ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครู ให้ เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เ รี ย น ดูแ ลระบบสวัส ดิก ารครู เ พื ่อ เพิ ่ม ขวัญ และกาลัง ใจ เร่ ง น าเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศและการสื่ อ สาร มาใช้ ในการปฏิ รูป การเรี ย นรู้ สร้ างมาตรฐานการเรี ย น
การสอน และการพัฒ นาครู การพัฒ นาเนื อ้ หาสาระ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อให้ เกิ ดระบบ
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การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้ มีมาตรฐานเทียบได้ กับ
ระดับสากล ผลักดันกรอบคุณ วุฒิ วิชาชี พ ตามกรอบคุณ วุฒิ แห่งชาติ มาใช้ กาหนด
ทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ เพื่อการมีงานทา
มีความก้ าวหน้ า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจูงใจ
ให้ เอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรี ยนอาชีวศึกษามากขึน้ ต้ องส่งเสริ มให้ สถาบันอุดมศึกษาเร่ งพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริ ม าณ วิจัยและพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
จัด อัน ดับ สถาบัน อุด มศึก ษาเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน และ
การจัดสรรทรัพ ยากรอย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ พัฒ นาสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับ โลก
รวมถึงการส่งเสริมเอกชนและทุกภาคส่วนเข้ ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ ้น
โดยรัฐ กากับ ควบคุม เท่า ที่จาเป็ น เพื่อ รัก ษาคุณ ภาพมาตรฐาน พร้ อมทัง้ เพิ่ม และ
กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ ให้ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสและพิการ ให้ กองทุน ICL เป็ นกลไกพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิต
บัณฑิตให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศและให้ ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคม อัต ลักษณ์
ตามความต้ อ งการของประชาชนในพื น้ ที่ โดยให้ ค วามส าคัญ กับ ความปลอดภั ย
การสร้ างขวัญ ก าลัง ใจให้ กับ นัก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จะให้ มี ก ลไกขั บ เคลื่ อ น เรื่ อ งของการจั ด ตั ง้ สถาบั น เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
ตามกฎหมายกาหนด การตัง้ สถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรี ยนการสอน
พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน เสริ มสร้ าง
ความเข้ ม แข็ งในเรื่ อ งของของกลไกการวัด ผล ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
พัฒ นา ให้ มีตัวชีว้ ดั คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่เทียบเคียงได้ ใน
ระดับสากล เพื่อประเมินผลสาเร็ จของระบบการศึกษาไทยในภาพรวม ควรเร่ งรัดให้ มี
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็ นหลักประกันความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาและยังต้ องเพิ่มในส่วนของประสิทธิ ภาพการบริ หาร
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จัดการและการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน/องค์กร
และกลไกที่เกี่ยวข้ อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปิ ดหลัก สู ต รวิ ช าชี พ ครู ม ากเกิ น
ความจ าเป็ น บางแห่ งเปิ ด สอนก่ อ น ที่ ห ลัก สูต รจะได้ รับ การรั บ รองสถาบัน ผลิ ต ครู
มีมาตรฐานที่ต่างกันมาก จานวน หลักสูตรของสถาบันผลิตครู ไม่ได้ เน้ นการบูรณาการ
ของสมรรถนะการสอนใหม่ ไม่เน้ นความรู้ เชิงบูรณาการด้ านเนื อ้ หา เทคนิคการสอน
และคุณลักษณะความเป็ นครู นอกจากนี ้ยังไม่ได้ เตรี ยมนักศึกษาครู ให้ มีนวัตกรรมการ
สอนเพื่ อพัฒ นาทัก ษะการคิด จะเห็น ว่าหลักสูตรของสถาบัน ผลิ ตครู ในช่วงปี ที่ 1-4
เน้ นภาคปฏิบตั ิน้อย และไม่ได้ เน้ นการปฏิบตั ิการสอนในชันเรี
้ ยนแบบใหม่ อาทิ ทักษะ
การทางานร่วมกันของครู ทักษะการสังเกตแนวคิดของนักเรี ยน และทักษะการสะท้ อน
การปฏิบ ัติงานร่ ว มกัน การเปิ ด โอกาสให้ ส ถานศึก ษารับ ครู ที่ไ ม่มีคุณ วุฒิค รู เข้ า มา
ทาการสอนก่อน และค่อยไปขอใบประกอบวิชาชีพภายหลัง การขาดความเข้ มงวด
จริ งจังของหน่วยงานที่มีหน้ าที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน หลักสูตรของสถาบันผลิต
ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีการปฏิรูประบบผลิตครู เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ประกอบ
กับนายกรัฐมนตรี ได้ กาชับให้ มีการจัดทาหลัก สูตรการผลิตครู ให้ มีความเข้ มแข็งดังเช่น
ในอดีตด้ วย ดังนัน้ ภาพที่ต้องการเห็นของ "ครู ในศตวรรษที่ 21" คือ การผลิตครู ให้ มี
ความเป็ นซุปเปอร์ แมน ให้ มีจิตวิญญาณความเป็ นครู มีความรู้ ในเรื่ องที่สอน มีเทคนิค
การสอนดี ถ่ายทอดให้ เข้ าใจง่าย มีความรู้ ด้าน ICT มีบุคลิกภาพดี และสิ่งสาคัญคือ
มีทกั ษะการพูดที่ดี สามารถสื่อสารและจูงใจนักเรี ยนได้ (สานักงานรัฐมนตรี 407/2559)
การผลิ ตครู คณาจารย์ ให้ มี ความรู้ ความสามารถและมี ป ริ ม าณที่ เพี ย งพอ
เนื่ อ งจากนโยบายการจ ากั ด อัต ราก าลัง คนภาครั ฐ รวมทัง้ การใช้ มาตรการจู ง ใจ
ให้ ข้าราชการเกษี ยณอายุราชการก่อนกาหนดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 ทาให้ ศูนย์เสียอัตรา
ครู ไปจานวนหนึ่ง อีกทัง้ บัณฑิตครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ บางส่วนที่จบการศึกษาแล้ ว
ไม่เป็ นครู ครูสอนไม่ตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูในบางพื ้นที่ ทาให้ เกิดการขาดแคลน
ครูในภาพรวม อีกทังครู
้ ยงั มีภาระงานอื่นนอกจากงานสอน ประกอบกับการคัดเลือกคน
เข้ า สู่วิ ช าชี พ ครู พบว่า ผู้เลื อ กคณะครุ ศ าสตร์ /ศึก ษาศาสตร์ เป็ น อัน ดับ ท้ า ยๆ ส่ ว น
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การพัฒนาครู ก็ยงั ขาดแคลนการดูแลใจใส่อย่างจริ งจัง อีกทัง้ ขาดแรงจูงใจให้ ทุกภาค
ส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 142)
ดังนันการฝึ
้
กประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการผลิตครู
เพราะเป็ นกระบวนการภาคปฏิบตั ิที่จะช่วยเสริ มสร้ างนักศึกษาครู ให้ เป็ นผู้มีความรัก
ความศรัทธาต่ออาชี พ ครู และมี ความรู้ ความสามารถที่ จะปฏิ บัติงานในหน้ าที่ ครู ได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นที่พึ่งพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ ครู กระบวนการภาคปฏิบตั ิ ที่จะ
ช่ ว ยให้ การผลิ ต ครู มี คุ ณ ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ได้ นั น้ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ องได้ รั บ
ความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ ครูอย่างจริ งจัง เพราะหน่วยงานผู้ใช้
ครู คือสถานที่ฝึกปฏิบตั ิ เป็ นแหล่งต้ นแบบที่จะให้ นักศึกษาครู ได้ เรี ยนรู้ จักสถานการณ์
จริ ง ควบคู่กบั การเรี ยนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยในทุกขันตอน
้
การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู จึงเป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการผลิตครู (คู่มือฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ,
2555 : 8) หลักการที่สาคัญของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ ม่งุ ประสานการเรี ยนรู้
ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ ควบคู่ กั น อยู่ ต ลอดเวลา มี ป ฏิ บั ติ แ ละการหา
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้ มากที่สดุ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยและฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู เป็ นระยะ และมี ขั น้ ตอนอย่ างต่ อ เนื่ อ งกั น ตลอดหลัก สู ต รดั ง นั น้ ในการ
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ในลัก ษณะอัน จะเป็ น การพัฒ นาสมรรถภาพนัก ศึ ก ษาครู
ให้ สมบูรณ์ มากที่สดุ ควรมีการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และให้
ครู ผลิตครู ใหม่ที่มีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่จะ
ให้ นักศึกษาครู ได้ เรี ยนรู้ จากการกระทา โดยการฝึ กปฏิบัติควบคู่กับการเรี ยนรู้ ทฤษฎี
ทังในด้
้ านเนือ้ หาสาระและเทคนิควิธีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้ าใจ และความคล่องตัว
ในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ครู และกิจกรรมที่เสริ มสร้ างให้ เกิดความรัก และความศรัทธา
ในวิชาชีพครู รวมทัง้ กิจกรรมที่เสริ มสร้ างคุณ ลักษณะของความเป็ นครู เพื่อจะได้ ยึด
หลักในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ค รู ให้ ถูก ต้ องด้ วยความมั่นใจ ซึ่งนักศึกษาครู จะได้ พัฒ นา
ตนเองและฝึ กงาน ในหน้ าที่ครู กับหน่วยงานผู้ใช้ ครู โดยตรง ซึ่งวิชาชีพครู เป็ นวิชาชีพ
ชันสู
้ ง (Professional) ควรจะได้ รับการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดี การฝึ กอบรมในวิชาชีพ
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

134 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ครู ที่ ถื อ ว่ า มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง คื อ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทัง้ นี ก้ ็ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ นาความรู้ ได้ แก่ สาระความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ครุ ุ สภา
ก าหนด และความสามารถเฉพาะตนที่ ไ ด้ จากการฝึ กฝนจากอาจารย์ ผ้ ู สอน
ในการประยุกต์ใช้ ในการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดทังได้
้ มีโอกาส
ใน การเรี ยนรู้ สภาพความเป็ นจริ งของการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาในแต่ละระดับ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาไม่ใช่เป็ นเพียงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เฉพาะภาคทฤษฎี ในห้ องเรี ยนและภาคปฏิ บัติในสนามเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการ
ปฏิบตั ิงานของครู ทงหมด
ั้
เสมือนครู ประจาการคนหนึ่งของสถาบันการศึกษานัน้ เช่น
นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาที่นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานด้ าน
การสอน การเป็ นครู ป ระจ าชัน้ ครู ดู แ ลนั ก เรี ย นประจ าวัน ครู กิ จ กรรมต่ า งๆ ฯลฯ
อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสม เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู
และการตระหนักต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าในวิชาชีพครู ในอนาคต โดยหนึ่งในนโยบาย
ด้ านการศึกษาหลักที่จะต้ องเร่งดาเนินการนัน่ คือ การปฏิรูปครู ด้ วยการปฏิรูปการผลิต
ครู ให้ มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ เน้ นผลิตครู ที่มีความรู้ และคุณธรรมเป็ นสาคัญ
(กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2552 : 2) มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ น สถาบัน อุด มศึก ษาที่มี
ชื่อเสียง ด้ านการผลิตครูมาอย่างยาวนาน ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุ ง วิธีการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาให้ ดีขึน้ และมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ โดยศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ดูแลการฝึ กประสบการณ์ อาจารย์นิ เทศ และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิช าชีพ ระดับ ปริ ญ ญาตรี 5 ปี ที่มีต่อ การประเมิน การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ของ
นักศึกษาเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องของการใช้ หลักสูตรเป็ นไปตามความต้ องการของ
สถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้ าฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึง่ จะทาให้ เกิดความ
พึงพอใจจากการร่ วมมือทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตพืน้ ที่ภาคใต้ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนกั ศึกษาฝึ ก
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ประสบการณ์ ในกากับดูแลในปริมาณที่เพิ่มมากขึ ้นทุกปี จึงต้ องเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร และการตอบรับของสถานศึกษาที่ จะมี ผลการประเมินตามมาในเรื่ องของ
คุณภาพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูหรื อว่าที่คณ
ุ ครูในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบความกลมกลื น องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของ
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) ใช้ เทคนิค
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน ล าดับ ที่ ส อง (secondary confirmatory factor
analysis) เพื่ อ ตรวจสอบความกลมกลืน องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ของคุณ ลัก ษณะ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี ้ดาเนินการเก็บข้ อมูลกับประชากร
ได้ แ ก่ ประชากรที ่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คือ นัก ศึก ษาชั น้ ปี ที ่ 5 ลงทะเบีย นรายวิช าฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เขตภาคใต้ ประกอบไปด้ ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จานวน 2,662 คน
และ ครู พี่เลีย้ งของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 5 ลงทะเบียนรายวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประกอบไปด้ วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จานวน 952 คน รวมประชากรทังสิ
้ ้น 3,614 คน
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2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมิน
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความรู้
2) จรรยาบรรณ 3) ทัก ษะ 4) อัต ลัก ษณ์ เป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 120 ข้ อ ที่พฒ
ั นา มาจากแนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2554 คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) โดยนามาสังเคราะห์ร่วมกับสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2551 : 79 – 84) ได้ กาหนดข้ อบังคับคุรุสภาว่า มาตรฐานวิชาชีพครู
พ.ศ. 2550 ประกอบด้ วยมาตรฐาน 3 ด้ าน คือ มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์
วิ ช าชี พ มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน และมาตรฐานการปฏิ บัติ ต น (จรรยาบ รรณของ
วิชาชีพ) โดยสังเคราะห์ออกมาได้ 4 องค์ประกอบ
3. นาข้ อคาถามในแบบสอบถามทุกข้ อไปดาเนินการหาค่าความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื อ้ หา (content validity) โดยใช้ เ ทคนิ ค การคานวณค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(item objective congruence : IOC) ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เป็ นผู้ประเมิน
ผลการ ประเมินพบว่า ข้ อคาถามมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง .50 – 1.00
4. แบบสอบถามข้ า งต้ น นาไปทดลองใช้ เ ก็ บ ข้ อ มูล กับ กลุ่ม นัก ศึ ก ษาที่ มี
ลักษณะ ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน และดาเนินการหา ค่าความเชื่อมัน่
ของแต่ละองค์ประกอบย่อยโดยใช้ เทคนิคแบบอัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach alpha)
พบว่า แต่ละองค์ประกอบย่อยมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง .75 - .96
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คื อ นัก ศึก ษาชั น้ ปี ที่ 5 ลงทะเบี ย นรายวิช า
ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เขตภาคใต้ ประกอบไปด้ ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภูเก็ต มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สงขลา และมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ยะลา จานวน
2,662 คน และ ครู พี่เลี ้ยงของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 5 ลงทะเบียนรายวิชาฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประกอบไปด้ วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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สุร าษฎร์ ธ านี มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ภู เก็ ต
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา จานวน 952 คน รวม
ประชากรทังสิ
้ ้น 3,614 คน
ผู้วิจัย ด าเนิ น การก าหนดขนาดและเลื อ กกลุ่ม ตัวอย่ า ง คื อ นัก ศึก ษาและ
ครู พี่เลี ้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้ วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี การศึกษา 2557 กาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คอมเลย์และลี (Comrey & Lee, 1992) อ้ างอิงจาก Stevens,1996;
Tabachnick & Fidell, 2001; Munro, 2001 อ้ างใน เพชรน้ อย สิ ง ห์ ช่ า งชั ย , 2549
ได้ เ สนอว่า ขนาดของตัว องค์ ป ระกอบเท่า กับ 10 เท่า ของจานวนข้ อ คาถามที่ ใ ช้
มีจานวนข้ อคาถาม 120 ข้ อ ดังนัน้ ได้ กลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน ได้ กาหนดสัดส่วนเป็ น
นักศึกษาและครูพี่เลี ้ยงกลุม่ ละร้ อย 50 ทังหมดดั
้
งนันได้
้ กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 1,267 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ครัง้ นี ้เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ สมั ภาษณ์
เพื่ อ เป็ น การยื น ยัน ผลที่ ได้ จ ากการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณองค์ ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะ
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ ภาคใต้ จ านวน 10 คน ประกอบไปด้ ว ย
ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน อาจารย์นิเทศจานวน 2 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการผลิ ตบัณฑิตครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
จานวน 4 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หาร ประกอบด้ วยเกณฑ์
2 ประการ ได้ แก่ 1) ต้ องมีประสบการณ์ ด้ านการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตบัณฑิต
ครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2)ครู พี่เลีย้ งของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 5 ปี และดารงตาแหน่งวิทยฐานะชานาญการขึ ้นไป 3) ผู้บริ หาร
สถานศึกษามีประสบการณ์รับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 5 ปี
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั เลือกเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยใช้ แบบสอบถาม ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ แบบสัมภาษณ์ ขันตอนการสร้
้
างและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดาเนินการโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ทาการศึกษา ได้ แก่
1) ความรู้ 2) ทัก ษะ 3) จรรยาบรรณ 4) อัต ลัก ษณ์ เพื่ อ ทาความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
รายละเอียดเนื ้อหาโครงสร้ างของตัวแปร และนาข้ อมูลที่ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
ข้ อคาถาม
2. สร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานจากการทบทวนวรรณกรรม
3. สร้ างข้ อคาถามที่ เกี่ยวกับนิยามของ 1) ความรู้ 2) ทักษะ 3) จรรยาบรรณ
4) อัตลักษณ์วฒ
ั นธรรม เพื่อใช้ แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
4. นาข้ อคาถามที่สร้ างขึ ้นทาการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดในการวิจยั ครั ง้ นี ้
โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
5. นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็ จแล้ วมาหาค่าความเชื่อมัน่ ผู้วิจยั ต้ องนาแบบ
วัดที่ได้ หาค่าความเที่ยงตรง ไป Try Out กับนักศึกษาไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
6. จัด ท าแบบสอบถามเพื่ อ น าไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จริ งจากกลุ่ม ตัวอย่า ง
1,297 คน และน ามาวิ เคราะห์ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของมาตรวัด ตั ว แปรและ
การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้
7. นาข้ อมูลที่เก็บได้ จานวน 1,297 คน มาวิเคราะห์ ทางสถิติโดยใช้ เทคนิค
การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยัน (Confirm Factor Analysis) และดาเนิ นการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยเทคนิ ค การวิเคราะห์ แ บบจ าลองสมการโครงสร้ าง (Structural
Equation Model) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
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ผลการศึกษา
โมเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของคุ ณ ลั ก ษณ ะนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ดั ช นี ค วามกลมกลื น คื อ x2=110.178,df=70,p-value=0.01155;Relaive x2=1.57;
GFI=.972; AG=.923;RMR=.0141;SRMR=.0734;RMSEA=.038;P-Value for Test
of Close Fit=.60; NFI=0.978;CFI=.992;CN=360.757 ซึ่งพบว่า ตัวแปรแฝง ความรู้
จรรยาบรรณ ทักษะและอัตลักษณ์ ที่มีองค์ประกอบตัวแปรเชิงประจักษ์ ในสาเหตุเชิง
นวัต กรรมการสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารั บ ครู การวิ จั ย และการพั ฒ นาหลัก สูต ร
การจัดการเรี ยนรู้ จิตวิทยาสาหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา และการบริ หาร
จัดการในห้ องเรี ยน โครงสร้ างกฎระเบี ยบที่มีค่านา้ หนักองค์ ประกอบมาตรฐาน (λ)
(Standardized Solution) มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง .53 – 1.04 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ ระดับ .05 มี ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง .03 - .05 ตัวแปรแฝง
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของแต่ ล ะตัว แปลเชิ ง ประจัก ษ์ แ ต่ ล ะตัวแปรมี ค่ า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้ ระหว่างร้ อยละ 19 - 69 ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่าตัวแปรเชิงประจักษ์ เป็ นองค์ป ระกอบของความรู้ ตัวแปรแฝงได้ ดี ตัวแปรแฝง
ด้ านจรรยาบรรณ มีองค์ประกอบตัวแปรเชิงประจักษ์ เป็ นจรรยาบรรณาความเป็ นครู
ตนเองผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้บริ การ และสังคมมีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(λ) ( Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .47 – 1.00 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่า ง .02-.04 ตัว แปรแฝง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่ละตัวแปรเชิงประจักษ์ (ตัวแปรเชิงประจักษ์ แต่ละ
ตัวแปรมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 𝑅2 ได้ ระหว่างร้ อยละ 19-69
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรเชิงประจักษ์ เป็ นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงได้ ดี ตัวแปรแฝง
ทักษะ องค์ ประกอบตัวแปรเชิงประจักษ์ เป็ นมาตรฐานประสบการณ์ วิชาชี พครู และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized
Solution) มี ค่าอยู่ระหว่าง .72 – 1.00 อย่างมี อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
มีค่า ความคลาดเคลื่อ นมาตรฐาน (θ) อยู่ .03 ตัว แปรแฝงสามารถอธิ บ ายความ
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แปรปรวนของแต่ละตัวแปรเชิงประจักษ์ (ตัวแปรเชิงประจักษ์ แต่ละตัวแปรมีค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 𝑅2 ได้ ระหว่างร้ อยละ 19-69 ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่า ตัวแปรเชิ งประจัก ษ์ เป็ น องค์ ป ระกอบของตัวแปรแฝงได้ ดี ตัวแปรแฝงอัต ลักษณ์
องค์ ป ระกอบตั ว แปรเชิ ง ประจั ก ษ์ เป็ นบุ ค คล สั ง คม และองค์ ก ร มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized Solution) มี ค่ า อยู่ระหว่า ง 1.00 – 1.12
อย่างมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่
.04 ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่ละตัวแปรเชิงประจักษ์ (ตัวแปร
เชิงประจักษ์ แต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 𝑅2 ได้
ระหว่างร้ อยละ 19-69 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าตัวแปรเชิงประจักษ์ เป็ นองค์ประกอบของตัว
แปรแฝงได้ ดี (Hair et al, 2010) มีเกณฑ์ดงั นี ้คือการยอมรับคือค่า น ้าหนักองค์ประกอบ
ควรมีค่ามากกว่า 0.50 หรื อถ้ าสูงกว่า 0.70 ได้ ก็เป็ นการดี และพบว่าค่า AVE ของแต่ละ
องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง 0.51 - 0.99 ซึ่ ง มากกว่ า 0.5 จึ ง เป็ นค่ า ที่ เหมาะสม เมื่ อ
พิจารณาค่า CR ของแต่ละ องค์ประกอบพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 – 0.99 จากการ
พิจารณาค่าสถิติ สามารถสรุ ปได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ระดับบุคคลสู่นวัตกรรม ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามเกณฑ์ มีคา่ ความเชื่อถือที่เหมาะสม จึงยอมรับได้ (Hair et al, 2010)
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ตาราง 1 รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอ
ตัวแปรแฝง/ เชิงประจักษ์
ความรู้ (KNOW)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
จรรยาบรรณ (MOR)
M1
M2
M3
M4
ทักษะ (SKI)
S1
S2
อัตลักษณ์
U1
U2
U3

Factor
Loading(λ)
1.04
.57
.53
.65
1.00
.76
1.00
.57
.47
.90
1.00
.72

Error
(θ)

Ρc

Ρv

0.98

0.51

0.99

0.82

0.88

0.58

0.99

0.97

0.05
0.03
0.05
0.03
0.03
.02
.04
.03
.03

1.12
.04
1.00
1.06
.04
เกณฑ์ ท่ เี หมาะสม 𝝀>.30 ρc> .70 , ρv> .50

จากการรายงานผลการวิเคราะห์ โมเดลองค์ ประกอบยืนยันอันดับที่ 2 ของ
คุณ ลัก ษณะนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฎ ภาคใต้ ผลวิ จัย จึ ง สรุ ป ผล
การวิเคราะห์โมเดลที่ได้ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบดังภาพ 2
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x2=110.178,df=70,p-value=0.01155;Relaive x 2=1.57; GFI=.972;
AG=.923;RMR=.0141;SRMR=.0734;RMSEA=.038;P-Value for Test of Close
Fit=.60; NFI=0.978;CFI=.992;CN=360.757
ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์ โ มเดลองค์ ประกอบเชิ งยื นยันอันดับที่ สอง ของ
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้
สรุ ปและอภิปรายผล
การวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยนาแนวคิดทฤษฎี คุณ ลักษณะนักศึกษาวิชาชี พครู ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี )
ที ่ม ีค ณ
ุ ลัก ษณะประกอบไปด้ ว ย การมีค ณ
ุ ธรรมมีค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง ต่อวิชาการวิชาชีพ เศรษฐกิจสังคม
และสิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามอดทน ใจกว้ างและมี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรี ย นรู้
รวมทั ้งการทางานร่ วมกันกับ ผู้เรี ยนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม มคอ.1 มีความรอบรู้ และ
มีความสามารถประยุกต์ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ ศึกษาวิจยั
เพื่อ สร้ างความรู้ ใหม่ มีความคิด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ในการแก้ ไขปั ญ หา และข้ อโต้ แ ย้ ง
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โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบตั ิได้
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาทาง
วิชาการ วิชาชี พ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่ สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์
แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ เสริ มสร้ างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีความสามารถ
ในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ ทงหลายและมี
ั้
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ ซึ่งแสดงแนวคิดในทิศทางเดียวกันโดยผู้วิจัย สรุ ปได้ ว่าคุณลักษณะ
นัก ศึก ษาวิช าชีพ ครู มีอ งค์ป ระกอบ 4 ด้ า น คือ ความรู้ ,จรรยาบรรณ,ทัก ษะ และ
อัต ลัก ษณ์ ผู้ วิจ ัย น าแนวคิด ดัง กล่า วมาสัง เคราะห์ร่ ว มกับ มาตรฐานวิช าชีพ ครู
จรรยาบรรณของวิชาชี พ ได้ มี ก ารกาหนดแบบแผนพฤติ ก รรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชี พ เพื่ อประมวลพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้ วย
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(2551 : 79 – 84) ได้ กาหนดข้ อ บัง คับ คุรุ ส ภาว่า มาตรฐานวิช าชีพ ครู พ.ศ. 2550
ประกอบด้ วยมาตรฐาน 3 ด้ าน คื อ มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน และมาตรฐานการปฏิ บัติ ต น (จรรยาบรรณของวิช าชี พ )
ซึ่งผู้วิจัยได้ อาศัยแนวคิดดัง กล่าวมา บูรณาการกันเพื่ อ สังเคราะห์ เป็ น คุณ ลักษณะ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เพื่อจะนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณ ะนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ต่ อ ไป ทั ง้ นี ผ้ ลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า
คุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาวิช าชี พ ครู ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภาคใต้ มี อ งค์ ป ระกอบ
4 ด้ า น ได้ แ ก่ ความรู้ ,จรรยาบรรณ,ทัก ษะ และอัต ลัก ษณ์ กลมกลืน กับ ข้ อ มูล
เชิงประจักษ์ ในระดับที่ยอมรับได้ จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าแนวคิดดังกล่ า ว
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ บูรณาการ สามารถนามาใช้ อธิ บายในบริ บทของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ ซึ่งได้ รับการสนับสนุนแนวคิดนีจ้ ากงานวิจัยของ วรรณิ ภา ศุกรี ยพงศ์ ,
และ คณะ (2552 : 128-137) ได้ ศ ึก ษาพบว่า จากผลการวิจ ัย พบว่า นัก ศึก ษาที่
ฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพครู มีคณ
ุ ลักษณะความเป็ นครูค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้ าน
โดยเฉพาะเจตคติต่อความรักและความศรัทธาในอาชี พครู จะมี ค่าเฉลี่ยสูงสุดและมี
พฤติกรรมต่อหน้ าที่ครู เฉลี่ยต่าสุด ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ตงใจสมั
ั้
ครสอบเข้ ามาเพื่อต้ องการที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูประกอบกับได้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แล้ วทาให้ นกั ศึกษามีความรู้ เข้ าใจ บทบาทหน้ าที่ และสามารถฝึ กปฏิบตั ิการในรายวิชา
ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นผลให้ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็ นครู เฉลี่ยอยู่ ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ยั ของประทุม อัต ชูแ ละคณะ (2548) อ้ า งใน วรรณิภ า
ศุกรี ยพงศ์, และ คณะ (2552 : 128-137) ในซึ่งได้ ทาการวิจยั เรื่ องผลของกระบวนการ
จัด การสัง เกตและฝึ ก ปฏิบ ัต ิง านครู ข องนิส ิต คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประชากรที่ใ ช้ ในการวิจัย เป็ น นิสิต คณะศึก ษาศาสตร์ ม หาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่ส งั เกตและฝึ ก ปฏิบ ัติง านครู ใ นโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ง มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภาคต้ นปี การศึกษา 2547 พบว่า นักศึกษาเห็นความสาคัญของอาชีพครู
มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู และมีความมัน่ ใจในการออกไปประกอบอาชีพครู
นักศึกษามีการแต่งกายเหมาะสมกับวิชาชีพครูอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีการรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่นการบริ หารเวลา การใช้ ภาษาและการพูดสื่อความหมายความกระตือรื อร้ น
มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น อยู่ในระดับ มากที่ สุด อย่างไรก็ ต ามผลจากการวิจัย ในส่วน
ของคุณลักษณะด้ านพฤติกรรมต่อหน้ าที่ครู ที่พบว่าต่าสุดนันอาจจะด้
้
วยเหตุผลที่กลุ่ม
ตัวอย่างยังไม่ได้ ฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาซึ่งจะได้ ทาการฝึ กปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษาเมื่อเรี ยนชันปี
้ ที่ 5 จึงทาให้ กลุม่ ตัวอย่างยังไม่แน่ใจว่าตนเอง จะมีพฤติกรรม
หรื อ ความสามารถในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ค รู ไ ด้ อย่ า งครบถ้ วนทุ ก ประเด็ น นั ก ศึ ก ษา
คุณ ลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู สัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมที่มีคุณ ลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์แสดงให้ เห็นว่า ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานใน
วิชาชีพของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัย ซึง่ ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2545 : 3-4) กล่าวว่ามนุษย์
สามารถใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี ท าให้ ควบคุ ม อารมณ์ ตามสถานการณ์ ได้ อย่ า ง
เหมาะสม เกิดการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้ ส่งผลให้ สาเร็ จในการทางาน ซึ่งวิชาชีพครู
นับได้ ว่า มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทังนี
้ ้ บุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลักทางด้ านการเรี ยนการสอนและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ย นด้ วยวิธีก ารต่างๆ ไม่ว่าจะในระดับ ใดก็ต าม ภารกิ จดังกล่าวนับ ได้ ว่ามี ค วาม
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ท้ าทาย และได้ รับความคาดหวังจากสังคมเป็ นอย่างมาก (ศรี วรรณ มี คุณ 2547: 31-41;
ส านั ก มาตรฐานวิ ช าชี พ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา 2554) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
นักศึกษาครู ที่อยู่ในพื น้ ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย ดังนัน้ ในกระบวน
การจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั นักศึกษาครูจึงเป็ นกระบวนการที่มีความเข้ มงวด เพื่อให้
นักศึกษาครูมีทงความรู
ั้
้ ความสามารถทางด้ านวิชาการ ทักษะทางสังคม รวมทัง้ ทักษะ
การสอน การที่จะสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรครู ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่นกั ศึกษาครู จะต้ องมีความสามารถในการเผชิญการฟั นฝ่ าอุปสรรค ระหว่าง การเป็ น
นักศึกษาครู โดย เกิดพงศ์ จิตรหลัง(2558 : 45-58) ได้ วิจยั เกี่ยวกับอัตลักษณ์ มีมมุ มอง
ในการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นอัตลักษณ์ เรื่ องของเชือ้ ชาติ เพศ คนชายขอบ
หรื อแม้ แต่คนกลุ่มน้ อยซึ่งเป็ นวัฒนธรรมย่อยในสังคมที่มกั จะขาดพื ้นที่ในการสื่อสาร
ความเป็ นตัวตนของตนเองก็มีผ้ ใู ห้ ความสนใจศึกษาเช่นกัน (วงศ์เดือน ภานุวฒ
ั นากุล,
2553) การศึก ษาอัต ลัก ษณ์ ข องคนกลุ่ม หนึ่ง ที่มีค วามน่า สนใจไม่แ พ้ ก ัน นั่น ก็คือ
อัตลักษณ์ของครู ปั จจุบนั พบว่าสังคมรอบตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย มีการ
เปลี่ยนด้ านการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษา มีสิ่งต่างๆ ที่เข้ ามากระทบทาให้ ชีวิตของ
คนเริ่ มปรับเปลี่ยนไป(เนตรรุ้ ง อยู่เจริ ญ, 2553) จึงเป็ นสิ่งที่น่าสนใจว่าท่ามกลางความ
เปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ อัต ลัก ษณ์ ข องครู เ หล่า นั น้ เป็ น อย่า งไร โดยเฉพาะในการ
กาหนดอัตลักษณ์ ของครู สอดคล้ องกับการศึกษาของ Woodward (1997) ที่กล่าวว่า
อัตลักษณ์ คือสิ่งที่เรารับรู้ ตนเองว่า เราคือใคร และเราดาเนินความสัมพันธ์ กับคนอื่นๆ
ตลอดจนโลกที่แวดล้ อมตัวเราอยู่อย่างไร อัตลักษณ์ คือสิ่งที่กาหนดทางเดินให้ กบั เรา
เป็ นสิ่งที่บ่งบอกว่า ใครเป็ นพวกเดียวกับเราและใครที่แตกต่างจากเรา กล่าวโดยอีกนัย
หนึ่ง อัตลักษณ์ เกิดจากการนิยามว่าตัวเราเองคือใคร มีความเป็ นมาอย่างไร แตกต่าง
จากคนอื่นในสัง คมอย่างไรและใช้ อะไรเป็ นเครื่ องหมายในการแสดงออกอัตลักษณ์
ดังกล่าว นั่นคือเป็ นการกอรปขึน้ และดารงอยู่ว่าเรารับรู้ เกี่ ยวกับตนเองอย่างไร และ
คนอื่นรับรู้ เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้ างและสืบทอดอัตลักษณ์
ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยูก่ บั บริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีตอ่ คนหรื อกลุม่ อื่นๆ ด้ วย
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ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อให้ ข้อมูลของ
ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น ผู้ที่มีความสนใจที่จะทาการศึกษาสามารถเพิ่ม
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมนักศึกษาวิชาชีพครู มากขึ ้นไปอีก ไม่เพียงเฉพาะ
แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 5 มหาวิทยาลัยเท่านัน้ หรื ออาจทาการเพิ่มปั จจัยอื่น ๆ
ที่อาจเป็ นองค์ประกอบของคุณลักษณะของวิชาชีพครู เพื่อเพิ่มความเข้ าใจที่ครอบคลุม
มากยิ่งขึ ้น หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อคุณลักษณะของวิชาชีพครู การใช้ ผลลัพธ์ ที่ได้
ในจากการศึกษาครัง้ นีอ้ าจไม่สามารถนาเสนอผลลัพธ์ ได้ เช่นเดิมตลอดไป การศึกษา
ซ ้าๆ เพื่อวัดระดับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยสามารถให้ ข้อมูลที่ใกล้ เคียงกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ได้ ดีที่สดุ
1. ในการวิ จัย ครั ง้ ต่อ ไปอาจมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยอื่นๆ
ที่อาจส่งผลต่อคุณลักษณะวิชาชีพครู เพื่อทาความเข้ าใจในเชิงลึกมากยิ่งขึ ้นไปอีก จะ
เห็นได้ วา่ ปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ สามารถวัดได้ หลายคุณลักษณะและหลาย
รูปแบบโดยอ้ างอิงจากนักวิจยั ต่างๆ ความสัมพันธ์ในด้ านที่ต่างออกไป จะช่วยให้ เข้ าใจ
คุณลักษณะของวิชาชีพครูได้ อย่างลึกซึ ้งมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน
2. เมื่อมีก ารขยายกรอบงานวิจัยเพิ่มเติม การศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
คุณ ลัก ษณะวิ ช าชี พ ครู จะท าให้ มี ค วามเข้ า ใจในภาพรวม และปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณลักษณะวิชาชีพครู ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
3. การศึก ษาสามารถเปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบต่า งๆ ของคุณลักษณะ
วิชาชีพครู หรื อปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะวิชาชีพครู ได้ ด้วยเช่นกัน เมื่อมีการขยาย
ขอบเขตกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุม่
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