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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางเชิงเสนความสัมพันธของเอกลักษณ และพฤติกรรมครู
นักวิจัยของนักศึกษาครู ที่กําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยภาคใต 5 แหง จํานวน 945 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือวัด 
13 ฉบับ มีความเชื่อม่ันตั้งแต .66-.93 และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 11.5 เพื่อ
อธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร สวนในการตรวจสอบแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุและ
ผลของเอกลักษณที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.72 ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองพฤติกรรมครูนักวิจัย
ของนักศึกษาครูที่ผูวิจัยสรางและพัฒนามาจากทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร (Stryker’s identity theory) 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาสถิติ ดังนี้ χ2= 99.86, df = 41, p-value =.00; RMSEA = .039; SRMR= 0.021; 
GFI = .98; AGFI = .96; CN = 584.79 โดย     ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้          1) 
พฤติกรรมครูนักวิจัยไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเอกลักษณนักศึกษาครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัย การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู โรงเรียนและครอบครัว ตัวแปรเหลานี้รวมกัน
ทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66      2) เอกลักษณนักศึกษาครูไดรับอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย ความ  ยึดมั่นผูกพันในบทบาท การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู และการถายทอดทางสังคม
จากครอบครัว      ตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานายเอกลักษณนักศึกษาครูไดรอยละ 65    3) ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทไดรับ
อิทธิพลทางตรงจากการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวเพียงตัวแปรเดียว โดยสามารถทํานายไดรอยละ 51 และ (4) การ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยนั้นไดรับอิทธิพลจากตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูเพียง
ตัวเดียว และทํานายไดนอยเพียงรอยละ 6 สําหรับผลการศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสาเหตุของพฤติกรรมครูนักวิจัย
ของนักศึกษาครูที่เรียนชั้นปตางกัน มีลักษณะโครงสรางเปนแบบเดียวกัน และมีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัว
แปรแฝงภายในและภายนอกบางตัวไมแตกตางกัน 
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Abstract 
The purpose of this study was to develop linear structural relations among identity, self-efficacy, and 

role performance of student teacher as researchers.  The sample group consisted of 945 students from five 
different southern government universities chosen through a stratified random sampling. The research was 
conducted by administering 13 instruments with reliabilities  ranged from 0.66 to 0.93.  In addition, to 
statistically describe the sample characteristics and variable distribution, data was processed through SPSS for 
Windows Version 11.5.  Hypothesis of casual factors and identity determining role performance of student 
teachers was tested by LISREL 8.72 program. 
 The empirical findings was that teacher-researcher’s behavior model developed from the Stryker’s 
identity theory, teacher professional socialization, and self-efficacy showed causal correlation ship (χ2 = 99.86, 
df = 41, p-value = .00, RMSEA =.039, SRMR = 0.021, GFI = .98, AGFI = .96, CN =584.79).   

It was also found that exogenous variables i.e. socialization at home, school, and teacher institutes had 
significant effects on endogenous variables i.e. role commitment, professional identity, self-efficacy for being 
teacher researchers.  Variables affected positively were detailed as follows. 1) Teacher researchers were 
affected by the variables of professional identity, role commitment, self-efficacy for being teacher researchers, 
as well as socialization at home, school, and teachers’ institutes.  These variables collectively predicted teacher 
researchers’ behavior at 66 percent. 2) Professional identity was affected by self-efficacy for being teacher 
researchers, role commitment, socialization at institution, and family.  These variables collectively predicted 
professional identity at 65 percent. 3) Only socialization at family had a direct affect on role commitment at the 
predictability of 51 percent.  4) Self-efficacy for being teacher researchers was merely affected by socialization 
at home and teachers’ institutes at the predictability of 6 percent.         

Moreover, the casual factor analysis of consistent model affecting professional identity and self-
efficacy for being teacher researchers, and teacher researcher’s behavior of student teachers from different 
years showed the same form.  Similarly, the parameter matrix of casual factors indicating some endogenous 
and exogenous showed no difference. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในการปฏิรูปการศึกษานั้นไดมีจุดมุงหมาย
สวนหนึ่งที่ตองการพัฒนาครูให เปนครูนักวิจัย  โดย
กําหนดไวอยางชัดเจนในหมวด 4 มาตรา 24 และ30 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 วาให
ครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน       การสอน หรือการ
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ควรพัฒนาครูใหทําการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ ซึ่งจะยิ่งชวยพัฒนา

ใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะในการคิด การจัดการ นิสัยใฝรูใฝ
เรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดาน
ความรู ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม ความ
รับผิดชอบ และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
ตลอดจนนําความรูไปประยุกตใชใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ, 2545:4-15, 17) และยังสงผลตอการ
พัฒนาครูนักวิจัยใหมีสติปญญา พฤติกรรมการสอนที่ดี 
ตลอดจนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรูในการพัฒนา
ตนเองและระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง (Loughran; 
Mitchell; & Mitchell, 2002: 107) นั่นแสดงวาครูถูก
คาดหวังใหมีบทบาทในฐานะครูนักวิจัยที่ตองทําการสอน
ควบคู ไปกับการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหรือกลาวไดวาเปนครูที่ มี
ลักษณะสองดานของการสอน (Two sides of teaching) 
โดยมีกระบวนการสรางความรูเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
การสอนและการวิจัยดําเนินควบคูกันไปได (Freeman, 
1998: 105) และถือวาเปนบทบาทอันสําคัญของครูที่
สอดคลองกับแนวการปฏิ รูปการศึกษาทั่วโลก   จึง
จําเปนตองมีการพัฒนาทั้งครูประจําการและนักศึกษาครู
ที่จะออกไปประกอบอาชีพครูในอนาคต (พฤทธิ์             
ศิริบรรณพิทักษ, 2546: 17-21) 
 การมีสมรรถนะของการเปนครูนักวิจัยของ
นักศึกษา ตองไดรับการพัฒนาในหลักสูตรของการฝกหัด
ครูนั้น ยังคงเปนปญหาในเชิงระบบของการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน หลักสูตรในชวงระยะที่ผานมาได
กําหนดใหมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยทาง
การศึกษาเพียงวิชาเดียว จึงไมสามารถพัฒนานักศึกษา
ใหมีสมรรถภาพการเปนครูนักวิจัยได (สุวิมล  วองวานิช, 
2546)  และจากการศึกษาของสุธาสินี บุญญาพิทักษ 
(2545) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูที่เนนการสรางสมรรถภาพการ
เปนครูนักวิจัย พบวา สถานภาพของหลักสูตรผลิตครูไม
เอื้อตอการเปนครูนักวิจัย สภาวะดังกลาวไมสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูที่ เกี่ยวของกับหลักสูตร และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น หลักสูตรการผลิตครู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (หลักสูตร 5 ป) ไดกําหนด
ไวอยางชัดเจนวาจะผลิตบัณฑิตครูใหเปนครูนักวิจัยที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อจะนําไปสู
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ ในการแสวงหา

ความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง (สํานักงาน
สถาบันราชภัฏ, 2546: 3) 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปน
ครูนักวิจัย (Teacher as researcher) จึงเปนอีกมิติหนึ่งที่
ควรไดรับการพัฒนาในวิชาชีพครู เพราะจะนํามาซึ่งความ
เชี่ ยวชาญ  และสอดคลองกับองคความรู ที่ มี การ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม การแสวงหาความรูที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีมีขอมูลสนับสนุนอยางเชื่อถือได 
จะทําใหครูเกิดคุณลักษณะในการแสวงหาความรูโดยใช
กระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห
ปญหา สรางกิจกรรม การประเมิน และแกไข พัฒนา
ผูเรียนไดอยางเปนระบบ และพัฒนาความใฝรูในการวิจัย
เพิ่มขึ้น (Zellermayer, & Taback, 2006: 33-49; 
Orland-Barak, & Tillema. 2006: 1-3) นอกจากนี้ยังชวย
พัฒนาเอกลักษณความเปนครูนักวิจัยใหเดนชัดยิ่งขึ้น ทํา
ใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูเชิงทฤษฎี วิธีการ
แสวงหาความรูเพื่อใหตนเองสามารถคิดวิเคราะห การ
เลือกแหลงการเรียนรู การรับขอมูลที่เหมาะสมและนําเอา
เอกลักษณความเปนวิชาชีพครูที่ไดหลอหลอมในสถาบัน
ฝกหัดครูมาใชใหสอดคลองกับบริบทใหม เพื่อใหตนเองมี
ความพรอมในการเปนครูนักวิจัย (Kovacic, 2005: 95-
97)ทําใหนักศึกษามีการรับรูบทบาท ความผูกพันใน
วิชาชีพครูที่จะแสดงบทบาทในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
อยางสมบูรณ (Etheridge, 2005: Abstract) 
 ในการที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนครูนักวิจัย
ไดนั้น ตองมีความเขาใจอยางแทจริงในองคประกอบตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่สําคัญของวิชาชีพครูทั้งที่
เปนองคประกอบภายในตัวบุคคล และสถานการณตาง ๆ 
ที่เขามาเกี่ยวของ เพื่อชวยใหการพัฒนาความเปนวิชาชีพ
ครูที่ดี เหมาะสมแกนักศึกษาอยางถูกตองและเต็ม
ศักยภาพ ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด มีความรูสึกนึก
คิดที่จะเรียนรูบทบาทของตนในสังคมในทางที่ดี อันเปน
การสรางใหนักศึกษามีเอกลักษณเชิงวิชาชีพครู ตาม
น โยบายกา รศึ กษาขอ งช าติ ที่ ต อ งทั น กั บค ว าม



     วารสารพฤติกรรมศาสตร                              ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน  2551 

 

120

สลับซับซอนของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ พื้นฐาน
ความคิด คานิยม อุดมการณ ซึ่งมีผลตอปรัชญาความ
เชื่ อของครูที่ จะนํา ไปสูการกําหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานของตน (Barty, 2004: 1)เอกลักษณของ
นักศึกษาครูเปนสวนหนึ่งของโครงสรางบุคลิกภาพของ
คนที่จะเปนครู ซึ่งมีการพัฒนาจากการบูรณาการของ
เอกลักษณเดิมของบุคคลเมื่อเปนนักศึกษา (Previous 
self identity) ทําใหบุคคลมีการเรียนรูบทบาทของตนใน
วิชาชีพ (Cohen, 1981: 22-23) ซึ่งบุคคลที่มีเอกลักษณ
เปนของตนแลวก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นคง
แมวาเวลาจะผานไป (Stryker; & Serpe, 1982: 201-
202) เอกลักษณของบุคคลจึงเปนความสัมพันธกับการ
แสดงบทบาทเฉพาะกับความรูสึกนึกคิดของบุคคลทําให
บุคคลนั้นรูวาตนเองเปนใคร มีหนาที่ตองทําอะไรอยางไร 
ถึงแมวาจะไปอยูในสถานการณอื่นที่แตกตางกัน การที่
นักศึกษามีเอกลักษณวิชาชีพครูดานการวิจัย จะชวยให
นักศึกษาเปนครูดวยจิตวิญญาณที่สามารถสะทอนให
เห็นจากการปฏิบัติงาน การพัฒนาผูเรียนไดอยางผสม
กลมกลืนอยางลึกซึ้งตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Palmer. 
2002: 3-4) 
 ตามแนวคิดทฤษฎีของสไตรเกอร (Stryker, 
1968: 83-94) ไดอธิบายเกี่ยวกับการทํานายพฤติกรรม
ของบุคคล ที่สามารถศึกษาผลสะทอนจากความเดนของ
เอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณนั้นมาจากความ
ยึดมั่นผูกพันในบทบาท  และความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลใน
เครือขายทางสังคม โดยที่เบอรคและไรซ (Burke; & 
Reitzes, 1981: 88) ไดกลาววา การมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลในเครือขายทางสังคมนั้นจะสงผลตอจิตใจและการ
พัฒนาเอกลักษณของบุคคลอยางเปนระบบ  อันจะ
นําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามตําแหน งที่บุคคล
ครอบครองอยูในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 
(Stryker; & Serpe, 1994: 2;  Serpe, 1987: 45-46)  ซึ่งใน
การศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้น พบวา  

มีองคประกอบตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานที่แตกตางกัน ทั้งที่
เปนปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอก (Barty, 
2004: 2-4; citing Miller Marsh. 2002; Danielawicz, 
2001) ที่จะหลอหลอมเอกลักษณเฉพาะความเปนวิชาชีพ
ครูในฐานะที่เปนวิชาชีพชั้นสูง โดยผานกระบวนการของ
การถายทอดทางสังคมทั้งจากครอบครัว สถานศึกษา ที่
ไดพัฒนาใหเกิดเอกลักษณเชิงวิชาชีพของตนเพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนและปฏิบัติตนที่เหมาะสมในขณะที่
กําลังศึกษาในสถาบันฝกหัดครู และเปนรากฐานอัน
ม่ันคง ให บัณฑิตวิ ช าชีพครู เ ป นบุ คคลที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพสม่ําเสมอ 
(Miller Marsh. 2005: Abstract) 
 อยางไรก็ตามการทํานายพฤติกรรมตาม
บทบาทนั้น สไตรเกอร และเบอรค (Stryker; & Burke, 
2000: 202) สเตทสและเบอรค (Stets; & Burke, 2000: 
224) เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes, 1991: 239) ได
เสนอแนะวาควรนําตัวแปรทางจิตวิทยามาศึกษารวมกับ
เอกลักษณในสถานการณนั้ นๆ  จะชวยใหทํ านาย
พฤติกรรมไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับรูความสามารถ
ของตน ในการสังเคราะหงานวิจัยของ มัลทัน บราวน 
และเลนท (ปรีดา เบ็ญคาร. 2548: 2; อางอิงจาก Multon; 
Brown; & Lent, 1991: 30) พบวา การรับรูความสามารถ
ของตนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานใน
ดานการวิจัย ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ที่พบผลเชนเดียวกันวา ครูที่มีการ
รับรูความสามารถของตนในการวิจัยสูงเปนผูที่มีพฤติกรรม
การวิจัยในชั้นเรียนสูง ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงไดนําตัวแปร
การรับรูความสามารถของตนมาศึกษารวมกับเอกลักษณ
นักศึกษาครูตามแนวคิดดังกลาวเพิ่มเติมดวย ซึ่งถาผล
เปนไปตามขอ เสนอของนักวิชาการก็จะชวยให มี
สารสนเทศใหมในการอธิบายพฤติกรรมตามบทบาท
นักศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของนั้น พบวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจาก
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เอกลักษณของบุคคล รวมทั้งรับรูความสามารถของตนใน
ดานนั้นๆ และเอกลักษณของบุคคลเกิดจากผลของการ
ถายทอดทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่จะ
นํ า ไ ป สู ก า ร แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ลักษณะเฉพาะดังกลาว ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ
สําคัญของเอกลักษณของนักศึกษาครูจะทําใหทราบวามี
ปจจัยใดบางที่ มีความเกี่ยวของกับเอกลักษณของ
นักศึกษาครู รวมทั้งการศึกษาผลของเอกลักษณ และการ
รับรูความสามารถของตน ของนักศึกษาครูวามีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
อยางไร ซึ่งผลของการศึกษาจะเปนประโยชนแกผูที่
เกี่ยวของในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการกําหนดนโยบาย
ดวยกลยุทธที่หลากหลาย เพื่อใหนักศึกษามีเอกลักษณ
แหงวิชาชีพอยางแทจริง อันจะเปนรากฐานแกบัณฑิต
วิชาชีพครูใหสามารถปฏิบัติงานดานการสอนเพื่อการวิจัย 
และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพ
ครูใหมีความมั่นคงในวิชาชีพของตนเพื่อสรรคสรางสังคม
ใหเจริญกาวหนาสืบไป 

จุดมุงหมายของการวิจยั 
 การวิจั ยครั้ งนี้ มี จุ ดมุ งหมายเพื่ อพัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิง
สาเหตุของเอกลักษณ และพฤติกรรมครูนักวิจัยของ
นักศึกษาครู โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูที่มีตอความยึด
ม่ันผูกพันในบทบาท  เอกลักษณนักศึกษาครู  และ
พฤติกรรมครูนักวิจัย 
 2. เพื่อศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มี
ตอเอกลักษณนักศึกษาครู  และผลของเอกลักษณ
นักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู 
 3. เพื่อศึกษาการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัยที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครูและ
พฤติกรรมครูนักวิจัย 

 4. เพื่อศึกษาความไมแปรเปล่ียนของโมเดล
เชิงสาเหตุของเอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครู
นักวิจัย ในนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน 

ระเบียบวธิวีจิัย  
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต จํานวนทั้งส้ิน 3,844 คน  
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้เปนนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 5 
ป) ที่เขาเรียนระหวางปการศึกษา 2547 ถึง 2549 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต 5 แหงจํานวน 945คน โดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) 
ซึ่งใชชั้นปเปนตัวแบงชั้น ไดนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
เปนชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 308 คน 
ชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏยะลา  มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏสงขลา  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 14 ชุด ประกอบดวย ชุดที่1 เปน
แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ชุดที่ 2-14 
เปนแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ แบบวัดการอบรม
เล้ียงดูแบบใชเหตุผล แบบวัดการเปนแบบอยางจากบิดา
มารดา แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน แบบ
วัดการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง  แบบวัดการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธ แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ แบบ
วัดความเดนของเอกลักษณ แบบวัดความภาคภูมิใจใน
บทบาท แบบวัดความสําคัญของเอกลักษณ แบบวัดการ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย แบบวัด
พฤติกรรมการวิจัย และแบบวัดความตั้งใจในการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัย  แบบวัดที่ ใช มีความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ระหวาง .66 -.93 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ดวยตนเองและผูชวยนักวิจัยที่มีประสบการณเกี่ยวกับ
การวิจัยมาแลว โดยการประสานงานขอใหบัณฑิต
วิทยาลัยออกหนังสือนําถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตองการ
เก็บขอมูล และผูวิจัยไดมีการประสานงานดวยตนเอง
ลวงหนากอนที่จะเก็บขอมูลจริงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แตละแหง 
 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน กลาวคือ ตอนที่ 1 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows version 11.5 เพื่อหาคาความถี่ รอยละ 
สําหรับอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง และคาเฉลี่ย 
(Mean : X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation : S.D.) คาความเบ (Skewness : SK) คา
ความโดง (Kurtosis : KU) ของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการ
พัฒนาแบบจําลองเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัว
แปร การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหแบบจําลองเชิง
สาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของ
นักศึกษาครู ตอนที่ 2  การวิเคราะหตรวจสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองเชิงสาเหตุของเอกลักษณและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูโดยภาพรวมที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรง
และทางออมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณและ 
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู ดวยโปรแกรม 
LISREL version 8.72  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน การ
วิ เคราะหขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาครูที่ เปนกลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน
ทั้งหมด 945 คน  พบวา นักศึกษาครูนั้นมีเพศหญิง

มากกวาเพศชาย (รอยละ 80.70) เปนนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆจํานวนใกลเคียงกัน (สูงสุดรอยละ 21 
และตํ่าสุดรอยละ18.70)  เปนนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษามากที่สุด (รอยละ 23.90) มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 
2.51 – 3.00 มากที่สุด (รอยละ 37.46) และเกรดเฉลี่ยอยู
ระหวาง3.51–4.00 นอยที่สุด(รอยละ 8.36) เปนนักศึกษา
ที่เรียนชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จํานวนใกลเคียง
กัน (รอยละ 33.90,32.60; และ33.50 ตามลําดับ) เปน
นักศึกษาที่ยังไมเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
มากที่สุด (รอยละ 37.40) และเรียนวิชาดังกลาวเรียบรอย
แลวนอยที่สุด(รอยละ 17.90) เปนนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 102 คน 
(รอยละ 10.70) และไมไดรับทุน จํานวน 843 คน (รอยละ 
89.30) อาชีพของบิดามารดาสวนใหญทําสวน (รอยละ 
45.90; และ43.90 ตามลําดับ) และนักศึกษาพักในหอพัก
มากที่สุด (รอยละ 61.41) และพักกับครอบครัว (รอยละ 
13.90) 
 2. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของ  ตัว
แปร ในการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรนั้นผูวิจัย
ตองการตรวจสอบวา ตัวแปรที่ศึกษามีการแจกแจงเปน
ปกติหรือไม โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความเบ และความโดง โดยพบวา ความ
ภาคภูมิใจในบทบาทมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.71) และความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.70) คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัยนี้  มี
คาไมเกิน 1 กลาวคือ มีคาตั้งแต .77 ถึง .78 แสดงวา
ขอมูลที่ไดมีการกระจายปานกลาง    (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2541: 94) และเมื่อพิจารณาคาความเบและความโดง 
พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2 (คาสูงสุดที่ได
เทากับ -1.17) และมีคาความโดงไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่
ไดเทากับ 3.92) ซึ่งถือวาเปนคาที่อยูในเกณฑที่ยอมรับได 
(Kline, 2005: 50) ผูวิจัยยังไดตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร โดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ดวยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพียร สัน  ผลการตรวจสอบ
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ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรสัง เกตที่ศึกษา  มีคา
ความสัมพันธกันเชิงบวก มีคาสหสัมพันธระหวาง .004 
ถึง .800 โดยที่ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธมี
ความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณมากที่สุด 
(r = .800, p < .001)  รองลงมาคือการถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู (r = 
. 733, p < .001)  สวนการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัยมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆนอย
ที่ สุด  ดั งนั้ น ผู วิ จัยจึ งถือว าขอ มูลดั งกล าวมีความ
เหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุตอไป 
 
  3. การวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมาย
ของการวิจัย 
  3.1 การทดสอบความสอดคลองของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ
เอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู เพื่อ
ตอบจุดมุงหมายขอที่ 1-3 
 การวิ เคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิง
สาเหตุหรือการวิเคราะหโมเดลลิสเรล (Linear Structural 
Relationship Model : LISREL) เปนการวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรในแบบจําลอง โดย
การหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุและทดสอบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ผลการทดสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง

สาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรมการวิจัยหลังจากได
ปรับแบบจําลองแลวนั้น แบบจําลองสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความสอดคลองอยู
ในเกณฑยอมรับไดทุกคา กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มี
คา 99.86; df = 41; p-value =.00; RMSEA = .039; 
SRMR= 0.021; GFI = .98; AGFI = .96; CN = 584.79 
(ดูภาพประกอบ 1) 
 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตามทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร พบวา    ตัวแปร
เอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .72  ตัวแปร
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางระหวาง
เอกลักษณนักศึกษาครูกับกลุมการถายทอดทางสังคมนั้น 
พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 และความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทยังมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู  โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .11 
 ตัวแปรทางจิตวิทยา คือ การรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณ
นักศึกษาครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .12 และมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย  โดยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09
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ตัวแปรในกลุมการถายทอดทางสังคมนั้น การถายทอด
ทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู มีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูและการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย โดยมีคา สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.64 
และ .24 ตามลําดับ  และการถายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ฝกหัดครูมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูโดย
ผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .03 และยังมีอิทธิพลทาง 
ออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผานเอกลักษณนักศึกษาครู 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.48 
 ในขณะที่ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.13 สําหรับการถายทอดทาง

สังคมจากครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงตอความ ยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.72 
นอกจากนี้การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
ผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และเอกลักษณ
นักศึกษาครู โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11 และ .08 
ตามลําดับ   
 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการ
ทํานาย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลัง
สองระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล พบวา อิทธิพล
รวมที่ ส งผลตอพฤติกรรมครูนักวิ จัยมากที่ สุด  คือ 
เอกลักษณนักศึกษาครู  โดยมี สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
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เทากับ.72 (β = .72; t=14.65) รองลงมาไดแก การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ.48(β = .48; t=10.61) การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียน(β = .13; t=3.59) ความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท(β = .11; t=3.75) การรับรูความสามารถของ
ตนในการเปนครูนักวิจัย (β = .09; t=4.73)การถายทอด
ทางสังคมจากครอบครัว (β = .08; t=3.73) ตัวแปรเหลานี้
รวมกันทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66   

อิทธิพลที่สงผลตอเอกลักษณนักศึกษาครูมาก
ที่สุดคือ การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู โดย
มีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .67  (β = .48; 
t=13.21) รองลงมาไดแก ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท 
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .16(β = .11; t=3.78) 
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย(β = 
.12; t=4.67) การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (β = 
.11; t=3.76) ตัวแปรเหลานี้รวมกันสามารถทํานาย
เอกลักษณนักศึกษาครูไดรอยละ 65 
 ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทนั้น พบวา ไดรับ
อิทธิพลจากการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวเพียงตัว
แปรเดียว โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .72(β = 
.72; t=18.10) และสามารถทํานายความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทไดรอยละ 51  
 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู
เพี ย งตั ว แปร เดี ยวมี อิ ท ธิ พลทางตรงต อกา ร รั บ รู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย  โดยมี
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .12 (β = .12; t=6.99) 
และสามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัยไดเพียงรอยละ 6 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบและคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเอกลักษณนักศึกษาครู
และพฤติกรรมครูนักวิจัยระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4,3 
และ 2 เพื่อตอบจุดมุงหมายขอที่ 4 
 ก า ร ทดสอบค ว าม ไ ม แ ป ร เ ป ลี่ ย น ข อ ง
สัมประสิทธิ์ของการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัด

ครู การรับรูความสามารถของตน และความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาทที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครู และเอกลักษณ
นั กศึกษาครู กับพฤติกรรมครูนั กวิ จั ย  พบว า  การ
เปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางการถายทอดทางสังคม
ระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2 คา 
ไควสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาดัชนี
ความกลมกลืนในแตละกลุมยอย พบวา ทั้งสามชั้นป
โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี 
คือมีคา GFI สูงกวา .90  และมีคา SRMR ต่ํากวา .08 
ทุกกลุม แสดงวาสมการความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ
เอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาทั้งสามชั้น
ปมีรูปแบบความสัมพันธไมแตกตางกัน ซึ่งหมายความวา
รูปแบบความสัมพั นธ ที่ เ สนอไว สามารถอธิบาย
เอกลักษณนักศึกษาครูและพฤติกรรมครูนักวิจัยไดทั้ง
สามกลุม  สําหรับการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู การรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และความยึด
ม่ันผูกพันในบทบาทที่ มีตอเอกลักษณนักศึกษาครู
ระหวางนักศึกษาทั้งสามชั้นปคือป 4 ป 3 และป 2 พบวา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลจากการถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครู การรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัย และความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มีตอ
เอกลักษณ และสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากเอกลักษณ
นักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยไมแตกตางกันใน
ทุกชั้นป นั่นแสดงวาเอกลักษณของนักศึกษาครูของ
นักศึกษาทุกชั้นปไมแตกตางกันไมวาจะไดรับผลมาจากสิ่ง
ใด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมครูนักวิจัยก็ไมแตกตางกันอัน
เนื่องมาจากสัมประสิทธิ์อิทธิพลของเอกลักษณนักศึกษาครู 
 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 ตองการ
ศึกษาผลของการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูที่มีตอความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครู
นักวิจัย การวิจัยพบผล ดังนี้ 
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 1.1 การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี
อิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และมี
อิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู และ
พฤติกรรมครูนักวิจัยผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท   
 จากผลการวิจัยนี้ ชี้ใหเห็นวาครอบครัวซึ่งเปน
หนวยแรกทางสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวยในฐานะ
สมาชิกของสังคมทําใหบุคคลมีการเรียนรู กอใหเกิด
พัฒนาการดานบุคลิกภาพ ดานแนวความคิด และส่ิงที่
ตามมาของประสบการณ ซึ่งส่ิงเหลานั้นมีศูนยกลางมา
จากการถายทอดทางสังคมครอบครัว  ผานตัวแทน
ทางสังคม คือ บิดามารดา(Sullivan. 2004 : 78) ที่
ชวยในการสืบทอดสิ่งตางๆ อยางเปนปกแผนใหแกบุตร
ไดประพฤติปฏิบัติตอกันตามวิถีการดําเนินชีวิต (Torres. 
2004: 313 citing Marin.2000 : 184; Ceja. 2006: 100-
102) การเปนแบบอยางของผูใหญที่ประพฤติปฏิบัติตอ
กันทั้งที่เปนเชิงบวก เชิงลบ การตัดสินใจ และทาทีของ
ผูใหญที่มีตอกัน การชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสมใหนําไป
ปฏิบัติที่นําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีถูกตองตามแบบของ
ครอบครัว และเปนแรงจูงใจที่จะกาวตอไปเพื่อแสวงหา
และพัฒนาเอกลักษณของตน พรอมที่จะเรียนรูกับผูอื่นใน
สังคม (Koivers, & et. al., 2005 : 596) ดังนั้นการที่ทําให
บุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลานนั้น ครอบครัว
ตองมีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  รวมทั้งการถายทอด
ความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก อยางสมเหตุสมผล 
รวมทั้งการเปนวิถีในการปฏิบัติที่เหมาะสม จะชวยใหเด็ก
นั้นเชื่อม่ันในครอบครัวของตน และนํามาสูการยอมรับ
บทบาทของครอบครัวที่มีตอการดําเนินชีวิตและบทบาท
ของตนเอง มีความแนนแฟนภายในครอบครัวนําไปสูการ
การแสดงบทบาทที่เหมาะสม  ซึ่งจะชวยในการพัฒนา
เอกลักษณของตนตอไป 
 1.2 การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย ผลการวิจัย
ดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ งามตา  
วนินทานนท และอุษา ศรีจินดารัตน ที่พบวา นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาที่อยูในสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มี
ความสัมพันธกันระหวางเพื่อนกับเพื่อนและกับครูจาก
โรงเรียนนั้นมีพฤติกรรมการเรียนอยางรับผิดชอบ โดยที่มี
การเตรียมความพรอมของตนในการเรียน ตั้งใจ สนใจ
เรียนในหองเรียนและทํางานที่มอบหมายตามที่กําหนด 
ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาการพัฒนานักเรียนของครูในระดับ
มัธยมศึกษาไดมุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และเปน
แบบอยางในเชิงพฤติกรรมแกผูเรียนเพื่อใหนักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และเห็นผลทันทีในดานพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา  ซึ่งมารคและจอหน (Marks & 
Jones.2004: 307-319) ไดสรุปแนวคิดจากการศึกษากับ
นักศึกษาครู วานักศึกษาครูที่ไดมีโอกาสเรียนรูวิชาการ
และขอมูลในการศึกษาจากครู ครูแนะแนวในโรงเรียนนั้น
จะสงผลใหนักเรียนนํามาเปนขอมูลมาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนของตนเอง เกิดภาพพจนในใจของผูเรียนใน
การตัดสินใจเลือกเรียนครูในระดับอุดมศึกษาตอไป ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับการศึกษาของ
ไบลน และจอหนตัน (Blinne, & Johnton, 1998: 569-
576) นั่นแสดงให เห็นวา  การที่ครูและบุคคลที่
เกี่ยวของในระดับมัธยมศึกษา มีอิทธิพลตอนักเรียนใน
การกระทําพฤติกรรม ทําใหนักเรียนเหลานั้นนําไปเปน
แนวปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจในการเลือกเรียน และวิธีการ
เรียนของตนในระดับอุดมศึกษา 
 1.3 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัด
ครูมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และการ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมี
อิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูและพฤติกรรม
ครูนักวิจัยผานการรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่พบนั้น มีผลงานและแนวคิด
ที่สอดคลองซึ่งชี้ใหเห็นวาเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้นมี
การกอรูป สรางขึ้น และปรับเปล่ียนดวยการสรางองค
ความรูดวยตนเอง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นที่
มีความเกี่ยวของกันในการพัฒนา (Smagorinsky, et. 
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al., 2004 : 12 - 13; Mockler, Nornanhurst, & Sachs. 
2002: 8)แลวคอยเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเปน
ระบบในสถาบันฝกหัดครู โดยมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การทํากิจกรรม การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน การปรับตัว 
และแนวคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับความเปนครู รวมทั้ง
การประเมินสถานการณ ประสบการณ การแสวงหา
ขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งการนําเสนอ
แนวคิดของตนจะชวยพัฒนาเอกลักษณความเปนครูของ
นักศึกษาที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาเอกลักษณ
ความเปนครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความแตกตางจาก
วิชาชีพอื่น เกิดเปนเอกลักษณที่เดนชัด ทําใหบุคคลมี
ความรัก ศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูของตน
(Entwistle , & Peterson, 2004: 48) และนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเอกลักษณ 
 นั่นแสดงใหเห็นวา การที่นักศึกษาไดมีโอกาส
ไดเรียนรูดวยตนเอง มีการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
การไดรับคําชี้แนะจากอาจารยผูสอนในดานการสอน การ
เรียน ความเปนครู การใหไดรับประสบการณตรงจาก
กิจกรรมทําใหนักศึกษาครูรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับการวิจัย จะชวยพัฒนาเอกลักษณของตนใน
ฐานะนักศึกษาครูที่ตองเรียนรู เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนานักเรียนตอไป 
 2. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 ตองการ
ศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มีตอเอกลักษณ
นักศึกษาครู และผลของเอกลักษณนักศึกษาครูที่มีตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู ผลการวิจัย พบวา 
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครู  และมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยผานเอกลักษณนักศึกษาครูและ
เอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย  
 ผลการวิจัยนี้ เปนไปตามทฤษฎีเอกลักษณ
ของสไตรเกอร ที่อธิบายถึงพฤติกรรมตามบทบาทของ

บุคคล(Role performance) ที่เปนผลมาจากโครงสราง
ทางสังคม(Society) ที่เปนระดับมหภาค โดยมีความยึด
ม่ันผูกพันในบทบาท (Commitment) เปนตัวเชื่อม
ระหวางเครือขายทางสังคม และในระดับจุลภาค คือ 
ตัวตน (Self) โดยมีเอกลักษณ (Identity) เปนแรงผลักดัน
ใหแสดงพฤติกรรมออกมาตามความเดนของเอกลักษณ 
โดยทฤษฎีมีหลักการวา ความผูกพันในบทบาทจะสงผล
ตอเอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณจะสงผลตอ
พฤติกรรมตามบทบาท (Stryker, 2000: 27; Burke, 
2006: 81-82,93) โดยขึ้นอยูกับการใหความสําคัญกับ
ความเดนของเอกลักษณ (Stryker, 1987: 97, 2000: 27) 
และการมีเอกลักษณที่ม่ันคงจากการพัฒนาจากแหลงที่
หลากหลายที่ทําใหบุคคลคงดํารงรักษาเอกลักษณเอาไว 
และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได (Burke, 
2006: 81-94) สําหรับเอกลักษณของนักศึกษาครูเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล 
จริยธรรมของวิชาชีพและบริบททางสังคม ทั้งนี้เพราะ
บุคคลมีความเปนตัวของตัวเอง ประกอบกับสังคมมีการ
เคลื่อนไหวที่บุคคลตองติดตอสัมพันธกัน โดยอาศัย
บรรทัดฐานทางสังคม การที่ครูจะออกไปรับใชสังคมตอง
ผานกระบวนการพัฒนาใหมีเอกลักษณภายใตบริบทของ
สังคม และสอดคลองกับความเปนตัวของตนเอง โดยที่
นักศึกษาตองไดมีโอกาสพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง มี
สวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ โดยใชบรรทัดฐานของ
สังคม ทําใหนักศึกษาซึมซับส่ิงเหลานี้เขาไปเปนแนวคิด
และนําไปสู เปาหมายสําหรับตนเอง  ซึ่งการพัฒนา
นักศึกษาให มี เอกลักษณของความเปนครู  ตองมี
สถานการณที่ทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง เมื่อบุคคลไดเลือกปฏิบัติและเปนที่
ยอมรับของสังคม ก็จะกลายเปนบรรทัดฐานในการยึดถือ
ปฏิบัติของเขาตอไปจนกลายเปนเอกลักษณ (Agee, 
2004: 749 – 750 citing Dub, 1969)   
 นั่นแสดงให เห็นวาความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครูและมี
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อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย เปนการเพิ่ม
ความเชื่อม่ันในทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตร
เกอร ให มีความเดนชัดในการศึกษาตามบริบทที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 3. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 3 ตองการ
ศึกษาการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
ที่ ส ง ผลต อ เ อกลั กษณ และพฤติ ก ร รมค รูนั ก วิ จั ย 
ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษา
ครู และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู ซึ่งตามแนวคิดของเบอรคไดกลาว
วาตัวแปรทางจิตวิทยาอาจจะมีลักษณะคาบเกี่ยว (Over 
lab)  กันไดกับเอกลักษณและหรืออาจจะสงผลซึ่งกันและ
กันกอนที่จะสงผลตอพฤติกรรม(Burke,1980, 2006)  
หรืออาจจะเปนไปไดที่อาจารยผูสอนในสถาบันฝกหัดครู
ไมไดเนนย้ําใหนักศึกษาคิดและตัดสินใจไดดวยตนเอง
ในทางวิชาการมากเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
อาจารยมุงเนนที่ผลงานของนักศึกษามากกวา มีการ
แกไขงานตามที่อาจารยแนะนํามากกวาที่จะเชื่อม่ันในเชิง
วิชาการของตนในการวิจัย จึงทําใหผลการวิจัยไมเปนไป
ตามแนวคิดของแบนดูราซึ่งไดกลาวไววาการตัดสินใจ
ของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆ 
ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ กลาวคือ (1) การรับรู
ความสามารถของตน และ(2) ความคาดหวังในผลลัพธที่
จะเกิดขึ้น โดยมองวาการรับรูความสามารถของตนจะ
เปนตัวตัดสินความสามารถของการกระทํานั้นวาจะ
กอใหเกิดผลลัพธอยางไร ซึ่งการรับรูความสามารถของ
ตนจะเปนตั วกํ าหนดแบบแผน  กระบวนการรู คิ ด 
กระบวนการจูงใจ กระบวนการดานความรู สึก และ
กระบวนการเลือก เมื่อบุคคลอยูในสภาพการณที่ตองใช
ความพยายามสูง และบุคคลที่การรับรูความสามารถของ
ตนสูงจะมองสถานการณที่เกิดขึ้นวาเปนโอกาสที่จะจูงใจ
ตนเอง มีสภาวะอารมณที่ดี และพรอมจะเลือกกิจกรรมที่
ทาทายเพื่อใหตนเองไปสูเปาหมาย  

 4. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่  4 ตองการ
เปรียบเทียบความแตกตางของเอกลักษณนักศึกษาครู 
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยในนักศึกษาที่ เรียนชั้นปตางกัน  
พบวาไม มีความแตกตางในการอธิบายเอกลักษณ
นักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาที่เรียนชั้น
ปตางกัน แตเมื่อพิจารณาผลตามแนวคิดทฤษฎีการ
ถายทอดทางสังคม พบวาการถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนที่ มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย 
ในขณะที่การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมี
อิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยที่การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนนั้นมีสัมประสิทธิอิทธิพลสูงในชั้นปที่ 2 
และลดลงอยางเดนชัดในนักศึกษาชั้นปที่4 (ชั้นปที่ 
2=.18, ชั้นปที่ 3=.09 และชั้นปที่ 4=.10) ในขณะที่การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูในแตละชั้นปแตกตางกัน(ชั้นปที่ 
2=.72, ชั้นปที่ .55 และชั้นปที่ 4=.61) และมีอิทธิพล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย  แตละชั้นป(ชั้นปที่ 2=.09, ชั้นปที่ .21 และชั้นปที่ 
4=.40) และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู
ผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
แตกตางกันในแตละชั้นป (ชั้นปที่ 2=.08, ชั้นปที่ .09 และ
ชั้นปที่ 4=.31) จากผลการวิจัย ดังกลาวนั้นชี้ใหความ
เชื่อมโยงของทฤษฎีที่นํามาศึกษาครั้งนี้ที่มีความสัมพันธ
สอดรับกันในการอธิบายเอกลักษณนักศึกษาครู และ
พฤติกรรมครูนักวิจัย กลาวคือ แนวทฤษฎีการถายทอด
ทางสังคม ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร 
และทฤษฎี ก า ร รู คิ ดทา งสั ง คม เกี่ ย วกั บกา ร รั บ รู
ความสามารถของตนของแบนดูรา ซึ่งทฤษฎีการถายทอด
ทางสังคมตามแนวคิดของ   สเตตัน และฮันท (staton, & 
Hunt, 1992: 109-137) นั้นไดนําทฤษฎีและกรอบแนวคิด
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เกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูตามลําดับ
ระยะเวลาการเขาสูบทบาทในวิชาชีพครู ซึ่งมี 3 ระยะ 
กลาวคือ (1) ระยะภูมิหลังกอนเขารับการถายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพครู (2) ระยะเวลาการถายทอดทางสังคม
เชิ งวิชาชีพครู  ระหวางการศึกษากอนการเปนครู
ประจําการ และ (3) ระยะการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ซึ่งในระยะแรกเด็กจะเกิดมโนทัศน(Concept) 
เกี่ยวกับวิชาชีพครูจากครูผูสอนในระดับกอนอุดมศึกษา 
ครอบครัว หรือส่ือตางๆ  ที่สราง      เจตคติ  คานิยม 
อุดมการณเกี่ยวกับวิชาชีพครู ทําใหตองตัดสินใจเลือก
เรียนวิชาชีพครู แตนักเรียนเหลานั้นผานการคัดเลือกเขา
เรียนในสถาบันฝกหัดครู ลักษณะดังกลาวจะถูกถอดถอน 
(Desocialization) จากสถานภาพการเปนนักเรียนเขาสู
การถายทอดการเปนวิชาชีพครู (Resocialization) อีก
ครั้งจากสถาบันฝกหัดครู ทั้งการกระทําที่เปนทางการ 
และไมเปนทางการจากอาจารย เพื่อนนักศึกษา การฝก
ประสบการณ หรือการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักศึกษามี
การรูคิด มีความตระหนักในตนเอง การพัฒนาเอกลักษณ
ความเปนวิชาชีพครูของตน (Barty, 2004: 2-4) และมี
การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทตามเอกลักษณของตน 
ซึ่งแนวคิดการถายทอดทางสังคม ที่นักศึกษาไดรับจาก
โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูนั้นไดแสดงใหเห็นวา 
สถาบันฝกหัดครูที่ทําหนาที่ในการผลิตครูนั้น ไดมีการจัด
การศึกษา และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีเอกลักษณเฉพาะของความเปนวิชาชีพครู และทําให
นักศึกษาแสดงบทบาทที่สอดรับกับเอกลักษณของตน 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัยตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 
 จากผลการวิจัยที่พบวา การถายทอดทาง
สังคมจากสถาบันฝกหัดครู มีอิทธิพลทางตรงต อ
เอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรูความสามารถของ
ตนในการเปนครูนักวิจัย  และมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 

แตกตางกัน และยังพบวาการถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนที่ มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย 
แตกตางกันในนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกันนั้น เปนการ
เชื่อมโยงทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการถายทอดทาง
สังคม ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล และทฤษฎีการรับรู
ความสามารถของตนเขาดวยกันเพื่ออธิบายเอกลักษณ
ของนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาไดเปน
อยางดี ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ชวยในการ
ทํานายลักษณะดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ 
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น  จาก
ผลการวิจัยที่ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 ตัวแทนในการถายทอดทางสังคม ซึ่งจะทําให
โครงสรางทางสังคมมีความเขมแข็ง และชวยใหเยาวชนมี
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของตน  นําไปสูการมี
เอกลักษณที่ มีความเขมแข็ง และนําไปสูการกระทํา
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเอกลักษณของตน  ดังนั้น
ตัวแทนทางสังคม คือครอบครัว กับสถานศึกษาควรทํา
หนาที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน โดยที่ครอบครัวซึ่งเปนตัวแทน
ในการถายทอดทางสังคมหนวยแรกที่เยาวชนใกลชิดและ
มีผลตอการประพฤติปฏิบัติตน สรางความยึดมั่นผูกพันที่
ดีแก เด็กใหอยูกับครอบครัว  และพัฒนาเอกลักษณ
พื้นฐานที่จะนําไปสูการมีเอกลักษณทางวิชาชีพที่ดีตอไป 
โดยตั วแทนที่ รั บช ว งต อที่ สํ าคัญคื อสถานศึ กษา 
โดยเฉพาะคณะ      ครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรซึ่งทํา
หนาที่ในการผลิตครูโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา ควรมี
การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของการเปนครู
นักวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 ดานหลักสูตร หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามี
คุณลักษณะความเปนครูนักวิจัย เปนมโน-ทัศนที่สําคัญ 
ที่ทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปใชใน
การสอนในสถานการณจริงภายใตบริบทของผูเรียน โดย
ควรมีหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู
กระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง มีกรอบและทิศทางในใน
การปฏิบัติการสอนเพื่อใชการวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความมุงมั่น มีความ
ภาคภูมิใจ และเห็นถึงความสําคัญวาตนเองจะตองมี
บทบาทในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ให
มีความรูความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสรางองคความรูไดดวยเองใหสอดคลองกับแนว
ปฏิรูปการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
ความรวดเร็ว  
 เกี่ยวกับอาจารยผูสอน ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนควรที่จะนําผลการวิจัยมาใชในการเรียน
การสอน หรือการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน โดยสามารถ
ที่จะทําไดใน 4 รูปแบบ (ไพฑูรย    สินลารัตน. 2547: 3-
4) กลาวคือ 1)  การสอนที่อาจารยผูสอนนําการวิจัยมาใช
ประกอบการเรียนการสอน  2) การสอนที่มุงใหนักศึกษา
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยมาใชประกอบการ
เรียนการสอน  3)ผูสอนมีบทบาทใหผูเรียนฝกปฏิบัติการ
วิจัย และหรือใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัยกับ
อาจารยผูสอน และ  4) การสอนที่ใหนักศึกษาทําวิจัย
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน โดยอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือในทุกขั้นตอน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน นอกจากให
ความชวยเหลือในดานความรูแลว ควรที่จะกระตุน ให
กํ า ลั ง ใ จ  สร า งความมุ ง มั่ น  ความภาคภู มิ ใ จ ใน
ความสามารถของตนเอง และเห็นถึงความสําคัญในการ
ใชการวิจัย และกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและการพัฒนาผูเรียนในอนาคต 
 สถาบันฝกหัดครู ควรมีกลไกคัดเลือก
นักศึกษาเพื่ อให ไดมาซึ่ งนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมกับการเปนครูในอนาคต ในการทดสอบทาง
วิชาการ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของความเปนครู 
โดยการทําแบบทดสอบวัดแววการเปนครู เกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในบทบาทของความเปนนักศึกษาครู เห็น
ความสําคัญของการเปนครู เปนผูที่พรอมที่จะมีการ
เรียนรู วางแผน และแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 สําหรับนักศึกษา  ควรมีความพรอมและ
ตระหนักในบทบาทของตนในฐานะนักศึกษาครูนอกจาก
มีการพัฒนาความรูในเชิงวิชาการ และในวิชาชีพที่ทาง
สถ าบั น จั ด ใ ห แ ล ว  คว รที่ จ ะพัฒนาตน เ อ ง ใ ห มี
ความสามารถในการวางแผนการเรียน  การแสวงหา
ความรู ในส่ิงใหมๆดวยตนเอง ตระหนักในบทบาทของ
ตนเอง และมีความภาคภูมิใจในบทบาทของตน เห็น
ความสําคัญของตนเองในฐานะผูประกอบวิชาชีพครู สวน
หนึ่งที่ตองพัฒนาผูเรียนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ใหสามารถเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยมาสราง
และพัฒนาองคความรูดวยตนเอง 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เนื่องจากการวิจัยนี้ ไดนําผลจากแนวการ
ปฏิรูปการศึกษามาศึกษาในดานการผลิตครูที่มีความ
เกี่ยวของถึงคุณภาพครูมากที่สุดนั้น ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา การรับรองมาตรฐานของหลักสูตร ควรมีการ
ตรวจสอบอยางลึกซึ้ง ทั้งโครงสรางของหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรม
การพัฒนาความเปนวิชาชีพครู  มีการกําหนดเปน
นโยบายที่ชัดเจน ดังที่บูท (Boote, 2006: 461) ไดกลาว
ไววาการกําหนดเปนนโยบายจะเปนแนวทางที่นําไปสูการ
ปฏิบัติที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพครูอยางลุมลึก 
และสรางความเปนเอกภาพในการผลิตครูใหมีคุณภาพ 
และปรับตัวไดกับความหลากหลายของสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองหรือสรางหลักสูตร
การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนานักศึกษา
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ดานการวิจัยในฐานะที่จะเปนผูนําความรูนี้ไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสรางองคความรูดวยตนเองใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมที่รวดเร็ว โดยการสรางชุดพัฒนา
กิจกรรม ความรูและกระบวนการวิจัย อาจใชตัวแปร
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญในการวิจัยนี้พัฒนาควบคูไป
ดวย เพราะผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการที่นักศึกษาจะมี
พฤติกรรมของครูนักวิจัยนั้นมีผลมาจากความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็น
ความสําคัญในการวิจัย ซึ่งการใชตัวแปรเหลานี้พัฒนา
คุณลักษณะรวมกับการวิจัยของนักศึกษาจะชวยให
พฤติกรรมของบุคคลมีความคงทนมากขึ้น 
 2. ควรทําการประมวลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาที่ สําคัญอื่นๆ  ที่ มีความ
เกี่ยวของกับคุณลักษณะของความเปนครู เชน เจตคติ 
แรงจูงใจ  ความพึงพอใจ  เขามารวมศึกษารวมกับ
เอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรม เพราะตามแนวคิดของ
เบอรค (Burke, 2006: 81-89)  และแนวคิดของ สมิธ โล

วิน(Smith-Lovin, 2007: 111-112) ไดเสนอแนะไววา ตัว
แปรทางจิตวิทยาเหลานี้ จะร วมกันในการทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลไดดี  หากนํามาศึกษารวมกับ
เอกลักษณของบุคคล  และจะชวยเปนแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควร
ปรับปรุงแบบวัดตัวแปรการรับรูสามารถของตนในการ
วิ จั ย ในฐานะตั วแปรทางจิ ตวิ ทยาที่ เ กี่ ย วข องกับ
สถานการณที่สําคัญในการวิจัยนี้เพื่อใหมีคุณภาพมาก
ขึ้นกวาที่ใชในการวิจัยนี้ 
 3. เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการของเอกลักษณ
วิชาชีพครูอาจทําการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาการของ
นักศึกษา  ควรมีการศึกษาระยะยาว  (Longitudinal 
study) กับนักศึกษาครูที่เขาเรียนตั้งแตชั้นปที่ 1 
จนกระทั่ งจบหลั ก สูตร  ด วย เครื่ อ งมื อ เดิ ม  เพื่ อดู
พัฒนาการของนักศึกษา หรือดูวาสัมประสิทธิ์ถดถอยมี
ความแปรเปลี่ยนหรือมีความคงที่ในการวัดแตละครั้ง
หรือไม 
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