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บทคัดย่อ  
 

งานวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของคณุลกัษณะนกัศึกษา
วิชาชีพครู กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เก็บข้อมลูกบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 5 จ านวน 784 คน และ
ครูพ่ี เลี ย้งจ านวน 513 คน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา  และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ปีการศกึษา 2559 จ านวน 1,297 คน เก็บข้อมลู
ด้วยแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 120 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา (IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน อยู่ระหว่าง .50 – 1.00 และ มีค่าความเช่ือมัน่
ทัง้ฉบบั เทา่กบั .87 วิเคราะห์ของมลูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนัอนัดับ
ท่ีสอง  ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้  มี 4 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1) ความรู้ 2) ทักษะ                   
3) จรรยาบรรณ 4) อตัลกัษณ์ ซึ่งองค์ประกอบหลกัมี 14 ตวัชีว้ดั มีความกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์   

 

                                                 
1 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร          
การจดัการศกึษา วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา หลกัสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการบริหารการจดัการศึกษา 
วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
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โด ยพิ จ า รณ าจ าก ดั ช นี ค ว าม ก ลม ก ลื น คื อ  x2= 110.178,df=70,p-
value=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  

 

ค าส าคัญ  : คณุลกัษณะนกัศกึษา,ความรู้,จรรยาบรรณ,ทกัษะ และอตัลกัษณ์ 
 

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, p-
value=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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บทน า  
 

การศึกษาไทยต้องเดินหน้าสู่การสร้าง พฒันา และเตรียมความพร้อมคนไทย
ให้สอดคล้องกับสังคมในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยผลจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้โลกทัง้โลกเช่ือมโยงและ
สื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน จ า เป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คน            
เป็นท รัพยากรมนุษ ย์  ท่ี มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด  ความช านาญ             
พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับ             
ท่ีสูงขึน้ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อยู่อย่างมีศักด์ิศรีในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (จาตรุนต์ ฉายแสง, 2556 : 11) จงึจ าเป็นต้องเร่งยกเคร่ืองการศกึษาไทย
ให้ มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่                 
จึงได้มีการประกาศให้ การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ให้ปีนีเ้ป็นปีแห่ง “การรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยจะเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายด้าน
การศกึษาของรัฐบาล สานต่อโดยมีเปา้หมายท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ ศตวรรษ      
ท่ี 21 ภายในปี 2558 ทัง้นี ้โดยจะเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข้ามา      
มีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึน้  8 นโยบายท่ีให้มีการเร่งรัด
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และสานต่องานท่ีได้ด าเนินการไว้แล้ว ในการเร่งปฏิรูป
การเรียนรู้ ทัง้ระบบให้สมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยปฏิรูปให้มีการเช่ือมโยงกันทัง้หลักสูตรและการเรียน            
การสอนในโลกยคุใหม่ และการพฒันาครูระบบทดสอบ การวดัและประเมินผล โดยจะ
เร่ิมจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  ทัง้ระบบผลิตและพฒันาครู 
จ านวนการผลิตสอดคล้องกบัความต้องการ มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนในโลกยคุใหม ่พฒันาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เช่ือมโยงกบัผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้ เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครูเพื่อเพิ ่มขวัญและก าลงัใจ  เร่งน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้  สร้างมาตรฐานการเรียน            
การสอน และการพัฒนาครู การพัฒนาเนือ้หาสาระ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้เกิดระบบ               
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับ
ระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้ก าหนด
ทกัษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ เพ่ือการมีงานท า           
มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจงูใจ
ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาในลกัษณะทวิภาคี เพ่ือเพิ่มสดัส่วน
ผู้ เรียนอาชีวศึกษามากขึน้ ต้องส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี            
จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และ              
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
รวมถงึการสง่เสริมเอกชนและทกุภาคสว่นเข้ามาร่วมจดัและสนบัสนนุการศกึษามากขึน้ 
โดยรัฐก ากับ ควบคุมเท่าที่จ าเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน  พร้อมทัง้เพิ่มและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
ผู้ ด้อยโอกาสและพิการ ให้กองทนุ ICL เป็นกลไกพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิต
บณัฑิตให้สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศและให้ความส าคญักบัการพฒันาการศกึษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์             
ตามความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัย            
การสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะให้ มีกลไกขับ เคลื่อน เร่ืองของการจัดตั ง้สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา             
ตามกฎหมายก าหนด การตัง้สถาบันเพ่ือวิจัยหลกัสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน 
พฒันาองค์ความรู้ และนวตักรรมการเรียนการสอนให้มีคณุภาพมาตรฐาน  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในเร่ืองของของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
พัฒนา  ให้มีตัวชีว้ดัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศท่ีเทียบเคียงได้ใน
ระดบัสากล เพ่ือประเมินผลส าเร็จของระบบการศึกษาไทยในภาพรวม ควรเร่งรัดให้มี
พระราชบญัญัติอุดมศึกษา เพ่ือเป็นหลกัประกันความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ   
ต่อสงัคมของสถาบันอุดมศึกษาและยังต้องเพิ่มในส่วนของประสิทธิภาพการบริหาร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

132 

จดัการและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน/องค์กร 
และกลไกท่ีเก่ียวข้อง 

สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันได้มีการเปิดหลักสูตรวิชาชีพครูมากเกิน           
ความจ าเป็น บางแห่งเปิดสอนก่อน ท่ีหลักสูตรจะได้รับการรับรองสถาบันผลิตครู           
มีมาตรฐานท่ีต่างกนัมาก จ านวน หลกัสตูรของสถาบนัผลิตครู ไม่ได้เน้นการบรูณาการ
ของสมรรถนะการสอนใหม่ ไม่เน้นความรู้เชิงบูรณาการด้านเนือ้หา เทคนิคการสอน 
และคณุลกัษณะความเป็นครู นอกจากนีย้งัไม่ได้เตรียมนกัศึกษาครูให้มีนวตักรรมการ
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดจะเห็นว่าหลักสูตรของสถาบันผลิตครู ในช่วงปีท่ี 1-4           
เน้นภาคปฏิบตัิน้อย และไม่ได้เน้นการปฏิบตัิการสอนในชัน้เรียนแบบใหม่ อาทิ ทกัษะ
การท างานร่วมกนัของครู ทกัษะการสงัเกตแนวคิดของนกัเรียน และทกัษะการสะท้อน
การปฏิบัติงานร่วมกัน  การเปิดโอกาสให้สถานศึกษารับครูที่ไม่มีคุณวุฒิครูเข้ามา           
ท าการสอนก่อน และค่อยไปขอใบประกอบวิชาชีพภายหลงั  การขาดความเข้มงวด
จริงจงัของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพมาตรฐาน หลกัสตูรของสถาบนัผลิต
ดงันัน้ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูประบบผลิตครู เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว ประกอบ
กบันายกรัฐมนตรีได้ก าชบัให้มีการจดัท าหลกัสตูรการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งดงัเช่น
ในอดีตด้วย ดังนัน้ ภาพท่ีต้องการเห็นของ "ครูในศตวรรษท่ี 21" คือ การผลิตครูให้มี
ความเป็นซุปเปอร์แมน ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน มีเทคนิค
การสอนดี ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย มีความรู้ด้าน ICT มีบุคลิกภาพดี และสิ่งส าคัญคือ          
มีทกัษะการพดูท่ีดี สามารถส่ือสารและจงูใจนกัเรียนได้ (ส านกังานรัฐมนตรี 407/2559) 

การผลิตครูคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถและมีปริมาณท่ีเพียงพอ 
เน่ืองจากนโยบายการจ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐ รวมทัง้การใช้มาตรการจูงใจ            
ให้ข้าราชการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 ท าให้ศูนย์เสียอตัรา
ครูไปจ านวนหนึ่ง อีกทัง้บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ บางส่วนท่ีจบการศึกษาแล้ว           
ไม่เป็นครู ครูสอนไม่ตรงวฒุิ และการขาดแคลนครูในบางพืน้ท่ี ท าให้เกิดการขาดแคลน
ครูในภาพรวม อีกทัง้ครูยงัมีภาระงานอ่ืนนอกจากงานสอน ประกอบกบัการคดัเลือกคน
เข้าสู่วิชาชีพครู พบว่าผู้ เลือกคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอันดับท้ายๆ  ส่วน            
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การพัฒนาครูก็ยงัขาดแคลนการดูแลใจใส่อย่างจริงจัง อีกทัง้ขาดแรงจูงใจให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
อยา่งมีประสทิธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2545 : 142) 

ดงันัน้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการผลิตครู 
เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบตัิท่ีจะช่วยเสริมสร้างนกัศึกษาครู ให้เป็นผู้ มีความรัก 
ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึ่งพอใจแก่หน่วยงานผู้ ใช้ครูกระบวนการภาคปฏิบตัิ ท่ีจะ
ช่วยให้การผลิตครู มีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ได้นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้ รับ          
ความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจงั เพราะหน่วยงานผู้ใช้
ครูคือสถานท่ีฝึกปฏิบตัิ เป็นแหล่งต้นแบบท่ีจะให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้จักสถานการณ์
จริง  ควบคู่กบัการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลยัในทกุขัน้ตอน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู (คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, 
2555 : 8) หลกัการท่ีส าคญัของการจดัประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มุ่งประสานการเรียนรู้
ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา มีปฏิบัติและการหา
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากท่ีสดุ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นระยะ และมีขัน้ตอนอย่างต่อเน่ืองกันตลอดหลักสูตรดังนัน้ในการ
ประสบการณ์วิชาชีพครูในลักษณะอันจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาครู          
ให้สมบูรณ์มากท่ีสดุควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลิตครู และให้
ครูผลิตครูใหม่ท่ีมีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีจะ           
ให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้จากการกระท า โดยการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ทฤษฎี          
ทัง้ในด้านเนือ้หาสาระและเทคนิควิธีอย่างต่อเน่ืองจนเกิดความเข้าใจ และความคล่องตวั 
ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีครู และกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้เกิดความรัก และความศรัทธา
ในวิชาชีพครู รวมทัง้กิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะของความเป็นครู เพ่ือจะได้ยึด
หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีครูให้ถูกต้องด้วยความมั่นใจ  ซึ่งนักศึกษาครูจะได้พัฒนา
ตนเองและฝึกงาน ในหน้าท่ีครูกับหน่วยงานผู้ ใช้ครูโดยตรง ซึ่งวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ
ชัน้สงู (Professional) ควรจะได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี  การฝึกอบรมในวิชาชีพ
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ครูท่ีถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทัง้นีก้็ เพ่ือให้
นกัศึกษาได้น าความรู้ได้แก่ สาระความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีครุุสภา
ก าหนด และความสามารถเฉพาะตนท่ีได้จากการฝึกฝนจากอาจารย์ผู้ สอน                   
ในการประยกุต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิทกัษะการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดทัง้ได้มีโอกาส
ใน การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในแต่ละระดบั 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนกัศกึษาไมใ่ช่เป็นเพียงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เฉพาะภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในสนามเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการ
ปฏิบตัิงานของครูทัง้หมด เสมือนครูประจ าการคนหนึ่งของสถาบนัการศึกษานัน้ เช่น 
นกัศึกษาจะต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิงานด้าน
การสอน การเป็นครูประจ าชัน้ ครูดูแลนักเรียนประจ าวัน ครูกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ              
อันจะส่ งผลต่อการพัฒ นาบุคลิ กภาพ ท่ี เหมาะสม  เจตคติ ท่ี ดีต่ อวิชา ชีพค รู                   
และการตระหนักต่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูในอนาคต โดยหนึ่งในนโยบาย
ด้านการศกึษาหลกัท่ีจะต้องเร่งด าเนินการนัน่คือ  การปฏิรูปครู ด้วยการปฏิรูปการผลิต
ครูให้มีคุณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ เน้นผลิตครูท่ีมีความรู้และคุณธรรมเป็นส าคญั 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 2) มหาวิทยาลยัราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ช่ือเสียง ด้านการผลติครูมาอยา่งยาวนาน ทัง้นี ้

ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบของคณุลกัษณะนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฎัภาคใต้ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้มาพฒันาปรับปรุง วิธีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาให้ดีขึน้และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  โดยศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์ อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่มีต่อการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นกัศึกษาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องของการใช้หลกัสตูรเป็นไปตามความต้องการของ
สถานประกอบการในการรับนกัศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึง่จะท าให้เกิดความ
พึงพอใจจากการร่วมมือทัง้ 2 ฝ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีนกัศกึษาฝึก
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ประสบการณ์ ในก ากบัดแูลในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึน้ทกุปี จงึต้องเลง็เห็นถึงความส าคญั
ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ในการออกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร และการตอบรับของสถานศึกษาท่ีจะมีผลการประเมินตามมาในเร่ืองของ
คณุภาพของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือวา่ท่ีคณุครูในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบเชิงยืนยัน ของ
คณุลกัษณะนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฎัภาคใต้ กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
วธีิการวจิัย  
 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้เทคนิค 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับท่ีสอง (secondary confirmatory factor 
analysis) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะ
นกัศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลยัราชภัฎภาคใต้ กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ท่ีพฒันาขึน้มี 
ความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเก็บข้อมลูกบัประชากร 
ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย คือ น ักศึกษาชัน้ ปีที ่ 5 ลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ในมหาวิทยาล ัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วย 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 2,662 คน 
และ ครูพ่ีเลีย้งของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 5 ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
ในมหาวิทยาลยัราชภฎัเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 952 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 3,614 คน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

136 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมิน 
คณุลกัษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฎภาคใต้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้  
2) จรรยาบรรณ  3) ทักษะ 4) อัตลักษณ์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 120 ข้อ ที่พฒันา มาจากแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 
2554 คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสตูรห้าปี) โดยน ามาสงัเคราะห์ร่วมกบัส านกังาน
เลขาธิการครุุสภา (2551 : 79 – 84) ได้ก าหนดข้อบงัคบัครุุสภาว่า มาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ) โดยสงัเคราะห์ออกมาได้ 4 องค์ประกอบ  

3. น าข้อค าถามในแบบสอบถามทุกข้อไปด าเนินการหาค่าความเท่ียงตรง            
เชิงเนือ้หา (content validity) โดยใช้เทคนิคการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง              
(item objective congruence : IOC) ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมิน              
ผลการ ประเมินพบวา่ ข้อค าถามมีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง .50 – 1.00  

4. แบบสอบถามข้างต้นน าไปทดลองใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษาท่ีมี
ลกัษณะ ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 100 คน และด าเนินการหา ค่าความเช่ือมัน่
ของแต่ละองค์ประกอบย่อยโดยใช้เทคนิคแบบอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha) 
พบวา่ แตล่ะองค์ประกอบยอ่ยมีคา่ความเช่ือมัน่ อยูร่ะหวา่ง .75 - .96 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย คือ น ักศึกษาชัน้ ปี ที่ 5 ลงทะเบียนรายวิชา        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วย 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 
2,662 คน และ ครูพ่ีเลีย้งของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 5 ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ      
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สุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 952 คน รวม
ประชากรทัง้สิน้ 3,614 คน 

ผู้ วิจัยด าเนินการก าหนดขนาดและเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาและ          
ครูพ่ีเลีย้ง มหาวิทยาลยัราชภัฎเขตภาคใต้ 5 มหาวิทยาลยั ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลยั
ราชภัฎสรุาษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ปีการศึกษา 2557 ก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง คอมเลย์และลี (Comrey & Lee, 1992) อ้างอิงจาก Stevens,1996; 
Tabachnick & Fidell, 2001; Munro, 2001 อ้างใน  เพชรน้อย  สิ งห์ช่ างชัย , 2549         
ได้เสนอว่า ขนาดของตัวองค์ประกอบเท่ากับ  10 เท่าของจ านวนข้อค าถามที่ใ ช้             
มีจ านวนข้อคาถาม 120 ข้อ ดังนัน้ ได้กลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน ได้ก าหนดสดัส่วนเป็น
นกัศกึษาและครูพ่ีเลีย้งกลุม่ละร้อย 50 ทัง้หมดดงันัน้ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,267 คน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ  ครัง้นีเ้ป็นผู้ เช่ียวชาญที่ให้สมัภาษณ์
เพ่ือเป็นการยืนยันผลท่ีได้จากการวิจัยเชิงปริมาณองค์ประกอบของคุณลักษณะ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ จ านวน 10 คน ประกอบไปด้วย
ผู้บริหารสถานศกึษาจ านวน 2 คน ศกึษานิเทศก์ จ านวน 2 คน อาจารย์นิเทศจ านวน 2 คน 
และผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตบณัฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จ านวน 4 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหาร ประกอบด้วยเกณฑ์ 
2 ประการ ได้แก่ 1) ต้องมีประสบการณ์ ด้านการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตบณัฑิต 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2)ครูพ่ีเลีย้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 5 ปี และด ารงต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการขึน้ไป 3) ผู้บริหาร
สถานศกึษามีประสบการณ์รับนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
  
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

138 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 
 ผู้วิจยัเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพใช้แบบสมัภาษณ์ ขัน้ตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัด าเนินการโดยมีขัน้ตอน  ดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษา ได้แก่  
1) ความรู้ 2) ทักษะ 3) จรรยาบรรณ 4) อัตลักษณ์  เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดเนือ้หาโครงสร้างของตวัแปร  และน าข้อมลูท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ข้อค าถาม 
 2. สร้างกรอบแนวคิดการวิจยั  และสมมติฐานจากการทบทวนวรรณกรรม 
 3. สร้างข้อค าถามท่ีเก่ียวกับนิยามของ 1) ความรู้ 2) ทกัษะ 3) จรรยาบรรณ   
4) อตัลกัษณ์วฒันธรรม เพ่ือใช้แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 4. น าข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ท าการตรวจสอบคณุภาพมาตรวดัในการวิจยัครัง้นี ้
โดยการหาคา่ความเท่ียงตรง (Validity)  
 5. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วมาหาค่าความเช่ือมัน่ ผู้วิจยัต้องน าแบบ
วดัท่ีได้หาคา่ความเท่ียงตรง ไป Try Out กบันกัศกึษาไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง 
 6. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง  
1,297 คน และน ามาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดตัวแปรและ                    
การวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการศกึษาครัง้นี ้
 7. น าข้อมูลท่ีเก็บได้ จ านวน 1,297 คน มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้เทคนิค     
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั 
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ผลการศึกษา  
 

โม เดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ของคุณ ลักษณะนักศึกษาวิชาชีพค รู  
มหาวิทยาลยัราชภฎัภาคใต้ มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจาก
ดัชนีความกลมกลืน คือ 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 ทกัษะและอัตลกัษณ์ ท่ีมีองค์ประกอบตวัแปรเชิงประจักษ์ในสาเหตุเชิง
นวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีส ารับครู การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร          
การจดัการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวดัและประเมินผลการศึกษา และการบริหาร
จัดการในห้องเรียน โครงสร้างกฎระเบียบท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) 
(Standardized Solution) มีค่าอยู่ ระหว่าง .53 – 1.04 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ท่ีระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง .03 - .05 ตัวแปรแฝง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่ละตัว แปลเชิงประจักษ์แต่ละตัวแปรมีค่า              
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้ระหว่างร้อยละ 19 - 69 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์ เป็นองค์ประกอบของความรู้ ตวัแปรแฝงได้ดี ตวัแปรแฝง
ด้านจรรยาบรรณ มีองค์ประกอบตัวแปรเชิงประจักษ์เป็นจรรยาบรรณาความเป็นครู 
ตนเองผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้บริการ และสงัคมมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน  
(λ) ( Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .47 – 1.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (θ) อยู่ระหว่าง .02-.04 ตัวแปรแฝง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของแตล่ะตวัแปรเชิงประจกัษ์(ตวัแปรเชิงประจกัษ์แตล่ะ

ตวัแปรมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 𝑅2  ได้ระหว่างร้อยละ 19-69 
ซึง่แสดงให้เห็นว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์เป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝงได้ดี ตวัแปรแฝง
ทักษะ องค์ประกอบตัวแปรเชิงประจักษ์เป็นมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized 
Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .72 – 1.00 อย่างมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05           
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (θ) อยู่ .03 ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความ
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แปรปรวนของแต่ละตวัแปรเชิงประจักษ์ (ตวัแปรเชิงประจักษ์แต่ละตวัแปรมีค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 𝑅2 ได้ระหว่างร้อยละ 19-69 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรเชิงประจักษ์เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงได้ดี  ตัวแปรแฝงอัตลักษณ์ 
องค์ประกอบตัวแปรเชิงประจักษ์ เป็นบุคคล  สังคม และองค์กร มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.12 
อย่างมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู ่
.04 ตวัแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่ละตวัแปรเชิงประจกัษ์ (ตวัแปร
เชิงประจักษ์แต่ละตัวแปรมีค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 𝑅2 ได้
ระหว่างร้อยละ 19-69 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตวัแปรเชิงประจักษ์เป็นองค์ประกอบของตัว
แปรแฝงได้ดี (Hair et al, 2010) มีเกณฑ์ดงันีคื้อการยอมรับคือค่า น า้หนกัองค์ประกอบ
ควรมีค่ามากกวา่ 0.50 หรือถ้าสงูกวา่ 0.70 ได้ก็เป็นการดี และพบว่าคา่ AVE ของแตล่ะ 
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.51 - 0.99 ซึ่งมากกว่า 0.5 จึงเป็นค่าท่ีเหมาะสม  เม่ือ
พิจารณาค่า CR ของแต่ละ องค์ประกอบพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 – 0.99 จากการ
พิจารณาค่าสถิติ สามารถสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ระดบับุคคลสู่นวตักรรม ทัง้นี ้
เป็นไปตามเกณฑ์ มีคา่ความเช่ือถือท่ีเหมาะสม จงึยอมรับได้ (Hair et al, 2010)  
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ตาราง 1  รายละเอียดของผลการวเิคราะห์ข้อมลูน าเสนอ 
 

ตัวแปรแฝง/ เชิงประจักษ์ 
Factor 

Loading(λ) 
Error 
(θ) 

Ρc Ρv 

ความรู้ (KNOW)   0.98 0.51 
K1 1.04 0.05   
K2 .57 0.03   
K3 .53 0.05   
K4 .65 0.03   
K5 1.00 -   
K6 .76 0.03   

จรรยาบรรณ (MOR)   0.99 0.82 
M1 1.00 -   
M2 .57 .02   
M3 .47 .04   
M4 .90 .03   

ทกัษะ (SKI)   0.88 0.58 
S1 1.00 -   
S2 .72 .03   

อัตลักษณ์   0.99 0.97 
U1 1.12 .04   
U2 1.00 -   
U3 1.06 .04   

เกณฑ์ที่เหมาะสม 𝝀>.30 ρc> .70 , ρv> .50 

 
จากการรายงานผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับท่ี 2 ของ

คุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้  ผลวิจัยจึงสรุปผล          
การวิเคราะห์โมเดลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบดงัภาพ 2 
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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  

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ของ
คณุลกัษณะนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฎัภาคใต้ 

 
สรุปและอภปิรายผล  
 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสตูรห้าปี) 
ที ่มีคณุลกัษณะประกอบไปด้วย การมีคณุธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม            
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสงู ต่อวิชาการวิชาชีพ เศรษฐกิจสงัคม
และสิ่งแวดล้อม มีความอดทน ใจกว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
รวมทัง้การท างานร่วมกนักบั ผู้ เรียนและผู้ ร่วมงานทกุกลุ่ม มคอ.1 มีความรอบรู้และ      
มีความสามารถประยกุต์ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ ศกึษาวิจยั 
เพื่อสร้างความรู้ใหม่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้ง        
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โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน การแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบตัิได้ 
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์
แบบสหวิทยาการและพหวุิทยาการเพ่ือ เสริมสร้างการพฒันาท่ียัง่ยืน มีความสามารถ
ในการติดตามพฒันาการของศาสตร์ทัง้หลายและมีความมุง่มัน่ในการพฒันาสมรรถนะ 
ของตนอยู่เสมอ ซึ่งแสดงแนวคิดในทิศทางเดียวกันโดยผู้ วิจัย สรุปได้ว่าคุณลักษณะ
นักศึกษาวิชาชีพครู มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความรู้,จรรยาบรรณ,ทักษะ และ         
อ ัตลกัษณ์ ผู้ วิจ ัยน าแนวคิดด ังกล่าวมาสงัเคราะห์ร่วมกับมาตรฐานวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย 
พฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ และพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ ของส านกังานเลขาธิการครุุสภา 
(2551 : 79 – 84) ได้ก าหนดข้อบังคับคุรุสภาว่า  มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2550 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)       
ซึ่งผู้ วิจัยได้อาศัยแนวคิดดังกล่าวมา  บูรณาการกันเพ่ือสังเคราะห์เป็นคุณลักษณะ
นกัศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต้ เพ่ือจะน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป ทั ง้นี ผ้ลการวิจัย ท่ีพบว่า
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ มีองค์ประกอบ         
4 ด้าน ได้แก่ ความรู้,จรรยาบรรณ,ท ักษะ และอ ัตลกัษณ์ กลมกลืนก ับข้อม ูล             
เชิงประจักษ์ในระดับท่ียอมรับได้ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าว           
ท่ีผู้ วิจยัได้บูรณาการ สามารถน ามาใช้อธิบายในบริบทของนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนแนวคิดนีจ้ากงานวิจัยของ  วรรณิภา ศุกรียพงศ์, 
และ คณะ (2552 : 128-137) ได้ศึกษาพบว่าจากผลการวิจ ัยพบว่าน ักศึกษาท่ี     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีคณุลกัษณะความเป็นครูค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 
โดยเฉพาะเจตคติต่อความรักและความศรัทธาในอาชีพครูจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมี
พฤติกรรมต่อหน้าที่ครูเฉลี่ยต ่าสุด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา  
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้ตัง้ใจสมคัรสอบเข้ามาเพ่ือต้องการท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครูประกอบกบัได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แล้วท าให้นกัศกึษามีความรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าท่ี และสามารถฝึกปฏิบตัิการในรายวิชา
ดงักล่าวได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผลให้ค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นครูเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของประทมุ  อตัชูและคณะ (2548) อ้างใน วรรณิภา            
ศกุรียพงศ์, และ คณะ (2552 : 128-137) ในซึ่งได้ท าการวิจยั เร่ืองผลของกระบวนการ
จัดการสงัเกตและฝึกปฏิบ ัติงานครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ที่สงัเกตและฝึกปฏิบ ัติงานครูในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร์ภาคต้นปีการศึกษา 2547 พบว่า นกัศึกษาเห็นความส าคญัของอาชีพครู
มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู และมีความมัน่ใจในการออกไปประกอบอาชีพครู
นกัศกึษามีการแต่งกายเหมาะสมกบัวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืนการบริหารเวลา การใช้ภาษาและการพูดสื่อความหมายความกระตือรือร้น      
มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอยู่ในระดับมากท่ีสุดอย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยในส่วน        
ของคณุลกัษณะด้านพฤติกรรมต่อหน้าท่ีครูท่ีพบว่าต ่าสดุนัน้อาจจะด้วยเหตผุลท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างยงัไม่ได้ฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาซึ่งจะได้ท าการฝึกปฏิบตัิการสอนใน
สถานศกึษาเม่ือเรียนชัน้ปีท่ี 5 จงึท าให้กลุม่ตวัอยา่งยงัไมแ่น่ใจวา่ตนเอง จะมีพฤติกรรม
หรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีครูได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็นนักศึกษา 
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู  สมัพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์แสดงให้เห็นว่า ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานใน
วิชาชีพของนกัศกึษาใน มหาวิทยาลยั ซึง่ ลกัขณา สริวฒัน์ (2545 : 3-4) กลา่ววา่มนษุย์ 
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีท าให้ควบคุมอารมณ์ตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม เกิดการปรับตวัเพ่ืออยู่ในสงัคมได้ส่งผลให้ส าเร็จในการท างาน ซึ่งวิชาชีพครู
นบัได้ว่า มีความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนประเทศชาติและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ทัง้นี ้บคุคลที่ประกอบวิชาชีพหลกัทางด้านการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้ เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม ภารกิจดังกล่าวนับได้ว่ามีความ            
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ท้าทาย และได้รับความคาดหวังจากสังคมเป็นอย่างมาก (ศรีวรรณ มีคุณ 2547: 31-41; 
ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นักศึกษาครูท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ดังนัน้ในกระบวน       
การจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษาครูจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความเข้มงวด เพื่อให้
นกัศกึษาครูมีทัง้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ทกัษะทางสงัคม รวมทัง้ ทกัษะ
การสอน การที่จะส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรครูได้อย่างมีคณุภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง            
ท่ีนกัศึกษาครูจะต้องมีความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรค ระหว่าง  การเป็น
นกัศึกษาครู โดย เกิดพงศ์ จิตรหลงั(2558 : 45-58) ได้วิจยัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์มีมมุมอง
ในการศึกษาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอัตลกัษณ์เร่ืองของเชือ้ชาติ เพศ คนชายขอบ 
หรือแม้แต่คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นวฒันธรรมย่อยในสงัคมท่ีมกัจะขาดพืน้ท่ีในการสื่อสาร
ความเป็นตวัตนของตนเองก็มีผู้ ให้ความสนใจศึกษาเช่นกนั (วงศ์เดือน ภานวุฒันากลุ, 
2553) การศึกษาอัตลกัษณ์ของคนกลุ่มหนึ่ง  ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ           
อตัลกัษณ์ของครู ปัจจบุนัพบว่าสงัคมรอบตวัเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย มีการ
เปลี่ยนด้านการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษา มีสิ่งต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบท าให้ชีวิตของ
คนเร่ิมปรับเปลี่ยนไป(เนตรรุ้ง อยู่เจริญ, 2553) จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจว่าท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อัตลักษณ์ของครูเหล่านัน้เป็นอย่างไร  โดยเฉพาะในการ
ก าหนดอัตลกัษณ์ของครูสอดคล้องกับการศึกษาของ  Woodward (1997) ท่ีกล่าวว่า 
อตัลกัษณ์ คือสิ่งท่ีเรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเราด าเนินความสมัพนัธ์กับคนอ่ืนๆ
ตลอดจนโลกท่ีแวดล้อมตวัเราอยู่อย่างไร อตัลกัษณ์ คือสิ่งท่ีก าหนดทางเดินให้กบัเรา 
เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดียวกบัเราและใครท่ีแตกต่างจากเรา กล่าวโดยอีกนยั
หนึ่ง อตัลกัษณ์เกิดจากการนิยามว่าตวัเราเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่าง
จากคนอ่ืนในสังคมอย่างไรและใช้อะไรเป็นเคร่ืองหมายในการแสดงออกอัตลักษณ์
ดังกล่าว นั่นคือเป็นการกอรปขึน้และด ารงอยู่ว่าเรารับรู้เก่ียวกับตนเองอย่างไร  และ     
คนอ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสงัคมในการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ 
ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บับริบทของความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมีตอ่คนหรือกลุม่อ่ืนๆ ด้วย  
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ข้อเสนอแนะ  
 
 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ข้อมูลของ
ผลการวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ผู้ ท่ีมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาสามารถเพิ่ม
การทดสอบกลุ่มตวัอย่างท่ีครอบคลมุนกัศึกษาวิชาชีพครูมากขึน้ไปอีก ไม่เพียงเฉพาะ
แต่มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคใต้ 5 มหาวิทยาลยัเทา่นัน้ หรืออาจท าการเพิ่มปัจจยัอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจเป็นองค์ประกอบของคณุลกัษณะของวิชาชีพครู เพ่ือเพิ่มความเข้าใจท่ีครอบคลมุ
มากยิ่งขึน้ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อคณุลกัษณะของวิชาชีพครู การใช้ผลลัพธ์ท่ีได้
ในจากการศึกษาครัง้นีอ้าจไม่สามารถน าเสนอผลลพัธ์ได้เช่นเดิมตลอดไป การศึกษา    
ซ า้ๆ เพ่ือวดัระดับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยสามารถให้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ปัจจบุนัได้ดีท่ีสดุ 
 1. ในการวิจัยครัง้ต่อไปอาจมีการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีอาจส่งผลต่อคณุลกัษณะวิชาชีพครู เพ่ือท าความเข้าใจในเชิงลึกมากยิ่งขึน้ไปอีก จะ
เหน็ได้วา่ปัจจยัตา่งๆ ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้สามารถวดัได้หลายคณุลกัษณะและหลาย
รูปแบบโดยอ้างอิงจากนกัวิจยัต่างๆ ความสมัพนัธ์ในด้านท่ีต่างออกไป จะช่วยให้เข้าใจ
คณุลกัษณะของวิชาชีพครูได้อยา่งลกึซึง้มากขึน้ด้วยเช่นกนั 

 2. เมื่อมีการขยายกรอบงานวิจัยเพิ่มเติม การศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
คุณลักษณะวิชาชีพครู จะท าให้มีความเข้าใจในภาพรวม และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คณุลกัษณะวิชาชีพครูได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 3. การศึกษาสามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างๆ ของคุณลกัษณะ
วิชาชีพครู หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะวิชาชีพครูได้ด้วยเช่นกัน เม่ือมีการขยาย
ขอบเขตกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา ไมเ่พียงแตเ่ฉพาะกลุม่ 
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