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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางเชิงเสนของความสัมพันธของ
เอกลักษณ การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษา
ครู ที่กําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยภาคใต 5 แหง จํานวน 945 คน โดยสุมแบบแบงชั้น เปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 308 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชเครื่องมือวัด 13 ฉบับ โดยมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต .66-.93 และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS สวนในการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณที่มีตอพฤติกรรม
ครูนักวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวาแบบจําลองพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูที่ผูวิจัย
สรางและพัฒนามาจากทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร (Stryker’s identity theory) ปจจัย
การถ า ยทอดทางสั ง คมเชิ ง วิช าชี พ ครู และการรับ รู ค วามสามารถของตนสอดคล อ งกั บข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ โดยมีคาสถิติ ดังนี้ χ2= 99.86, df = 41, p-value =.00; RMSEA = .039; SRMR= 0.021;
GFI = .98; AGFI = .96; CN = 584.79
ผลการวิ จั ย พบว า ตั ว แปรภายนอกที่ ศึ ก ษา ได แ ก ได แ ก การถ า ยทอดทางสั ง คมจาก
ครอบครัว การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู สงผล
อยางมีนัยสําคัญตอตัวแปรภายใน ไดแก ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู การ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัย ซึ่งตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพล
ทางบวกต อ ตั ว แปรผล โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ 1) พฤติ ก รรมครู นั ก วิ จั ย ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตั ว แปร
เอกลักษณนักศึกษาครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู จากโรงเรียนและจากครอบครัว ตัวแปรเหลานี้
รวมกันทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66 2) เอกลักษณนักศึกษาครูไดรับอิทธิพลจากการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครู และการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว ตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานายเอกลักษณ

นักศึกษาครูไดรอยละ 65 3) ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทไดรับอิทธิพลทางตรงจากการถายทอดทาง
สังคมจาครอบครัวเพียงตัวแปรเดียว โดยสามารถทํานายไดรอยละ 51 และ 4) การรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัยนั้นไดรับอิทธิพลจากตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู
เพียงตัวเดียว และทํานายไดนอยเพียงรอยละ 6
ผลการศึกษาอิทธิพล โดยการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสาเหตุของเอกลักษณ
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูที่เรียนชั้น
ปตางกัน มีลักษณะโครงสรางเปนแบบเดียวกัน และมีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ของตัวแปรแฝงภายในและภายนอกบางตัวไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยยังพบวา ผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงเปนผูที่มีเอกลักษณในแตละ
ดาน (ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ)สูงกวาผูที่
มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธต่ํา และผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูงเปนผูที่มีเอกลักษณ
ในแตละดานสูงกวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณต่ําเชนกัน
จากผลการวิจัยที่ศึกษา ควรมีการพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณของความเปนครู ที่จะ
นําไปสูการเกิดพฤติกรรมครูนักวิจัยที่จะสามารถแสวงหาความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ผูที่
เกี่ยวของทุกฝายควรรวมมือกันพัฒนา ตั้งแตครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมถึงนโยบายในการผลิต
ครูที่ตองมีความชัดเจน
นอกจากนี้ควรมีการวิจัย เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการของเอกลักษณของนักศึกษาครูโดยมี
การศึกษาระยะยาว ตั้งแตนักศึกษาเริ่มเขาศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา และควรทําวิจัยทดลอง หรือ
พัฒนาเพื่อสรางหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในการพัฒนานักศึกษาดานการวิจัย ในฐานะผูนําความรูดานนี้
ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการแสวงหาความรูและสรางองคความรูดวยตนอง รวมทั้งอาจนําตัวแปรอืน่
ที่พบในการวิจัยนี้ เชน ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษา หรือความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
มารวมศึกษาดวย ที่อาจชวยใหนักศึกษามีความตระหนักในบทบาทของตนในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
ครูในอนาคต
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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 universities chosen through a stratified
random sampling. There were 320 second-year students, 308 third-year students, and 317
fourth-year students. 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. 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.
In addition, the research revealed high interaction role commitment students
possessed more the individual identities (e.g. excellence, professional pride, and the
identity concern) than low-committed students. Likewise, high attached students
possessed higher individual identities than low attached ones.
Furthermore, the implication of study is that it is necessary to develop professional
identities in student teachers in order to achieve the goals of new generation of teacher as
researcher. This involves many institutes such as family, education institutes, and clear
policy of universities in producing teachers.
Further longitudinal studies of professional development, starting from student
admission to graduation should be conducted. Apart from that, experiment research and
development curriculum enhancing students to be researchers, and to able to construct
ideology by themselves should be accomplished. The investigation might include some
variables found in this study such as self-efficacy for being teacher researchers, or role
commitment. These variables might foster a realization of their role as professional teachers
in the future.
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คุณคาจนกระทั่งงานวิจัยไดเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. อรพินทร ชูชม และผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน ประธานและ
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บทที่1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ครู มี ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและประชากร จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ค รู ที่ มี
คุณภาพ มีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีความสามารถสูงมีความรูอยางลึกซึ้งทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ตอง
ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี พรอมที่จะนําปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลอื่นในสังคมใหมีคุณภาพทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางสมดุล
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 5) ในการปฏิรูปการศึกษานั้นไดมีจุดมุงหมายสวนหนึ่งที่ตองพัฒนาครูให
เปนครูนักวิจัย โดยกําหนดไวอยางชัดเจนในหมวด 4 มาตรา 24 และ30 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 ที่วาใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ควรพัฒนาครูใหทําการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะในการคิด การจัดการ ฝกการมีนิสัย
ใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดี
งาม ความรับผิดชอบ และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ตลอดจนนําความรูไปประยุกตใช
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 4-15, 17;
Day. 2000: 105) และยังสงผลตอการพัฒนาครูนักวิจัยใหมีสติปญญา พฤติกรรมการสอนที่ดี ตลอดจนมี
พฤติกรรมการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเองและระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง (Loughran;
Mitchell; & Mitchell. 2002: 107) นั่นแสดงวาครูถูกคาดหวังใหมีบทบาทในฐานะครูนักวิจัยที่ตองทํา
การสอนควบคูกับการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนหรือกลาวไดวาเปน
ครูที่มีสองดานของการสอน (Two sides of teaching) โดยมีกระบวนการสรางความรูเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหการสอนและการวิจัยดําเนินควบคูกันไปได (Freeman. 1998: 105) และถือวาเปนบทบาทอัน
สําคัญของครูที่สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก จึงจําเปนตองมีการพัฒนาทั้งครูประจําการ
และนักศึกษาครูที่จะออกไปประกอบอาชีพครูในอนาคต
การที่ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาทําใหมีการปรับเปลี่ยนสถานะและบทบาทของครู
อยางรวดเร็วนั้น ยังไมสามารถแกปญหาครูได ทั้งนี้เนื่องจากปญหาในอดีตของวิชาชีพครูที่ยังคงเปน
ปญหาทั้งในระดับโลกและระดับชาติ ที่แตละประเทศมุงเนนการแขงขันกันทางเศรษฐกิจเปนหลัก
สําคัญ ทําใหคุณภาพครูยังไมสามารถแกไขไดทันทวงที รวมทั้งปญหาของระบบผลิตครูที่ไมสามารถมี
โอกาสในการสรรหา และจู ง ใจให ค นเก ง คนดี เ ข า สู ร ะบบการผลิ ต และการประกอบวิ ช าชี พ ครู ไ ด

2
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 1) ทําใหผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันฝกหัดครูยังไมมีคุณภาพ เปนการ
สรางจุดออนใหกับวงการครูและไมสามารถสรางศรัทธาใหกับสังคมในการยอมรับเชื่อถือในวิชาชีพครู
(วิชัย ตันศิริ. 2547: 71) ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบทุกระบบที่เกี่ยวของกับการผลิต พัฒนาครู ตั้งแตระดับ
นโยบาย และระดับผูใชครูมีความผิดพลาดที่เกี่ยวโยงกันเปนลูกโซ ทําใหเกิดปญหาและวิกฤติศรัทธา
ตอวิชาชีพครู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 39-45) รวมทั้งไมสามารถแกปญหา
ผูเรียนใหสอดคลองกับลักษณะและบริบทของผูเรียน ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการสอนของครูที่ไมสามารถ
วิเคราะหปญหาอยางมีหลักการโดยใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาดังกลาว เพราะครูคิดวาการ
วิจัยตองมีก ารกระทําโดยแยกสวนจากกระบวนการเรียนการสอน การศึก ษาที่ผานมาจึ งพบผลที่
สอดคลองกันวา ครูยังขาดความรูความเขาใจ และสมรรถภาพของการเปนครูนักวิจัย เชน ขาดการใฝรู
ใฝเรียน ไมมีความรูและประสบการณในการวิจัย ไมเห็นคุณคาและประโยชนของการวิจัย เปนตน จึง
ทําใหครูไมทําวิจัย (พีรวัฒน วงษพรม. 2533; วันทนา ชูชวย. 2534; เยาวภา เจริญบุญ. 2537; และ
สุริยา ทองสมั คร. 2538) ดวยเหตุนี้ควรที่จะตองพัฒนาครูใหมีสมรรถภาพของการเปนครูนักวิจัย
(ประภารัต มีเหลือ. 2540) โดยสรางใหครูมีเอกลักษณของนักวิจัยที่ทําการวิจัยโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(สกาวรัตน ชุมเชย. 2543) รวมทั้งเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน (ปรีดา เบ็ญคาร. 2548) ตลอดจนมีการพัฒนาเพื่อเสริมพลังของการเปนครูนักวิจัย(จารุวรรณ
ศิลปรัตน. 2548) ดังนั้นครูนักวิจัยจึงเปนผูที่มีความสามารถในการสรางองคความรูจากการวิจัย
เพื่อใหมีระบบการคิดที่ดีที่เอื้อตอกระบวนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
ลักษณะและบริบทของผูเรียน
การมีสมรรถนะของการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษา ตองไดรับการพัฒนาในหลักสูตรของการ
ฝกหัดครูนั้น ยังคงเปนปญหาในเชิงระบบของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรในชวงระยะที่
ผานมาไดกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเพียงวิชาเดียว จึงไมสามารถ
พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถภาพการเปนครูนักวิจัยได (สุวิมล วองวานิช. 2546) จากการศึกษาของ
สุธาสินี บุญญาพิทักษ (2545) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียนสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูที่เนนการสรางสมรรถภาพการเปนครูนักวิจัยพบวา สถานภาพของหลักสูตรผลิตครูไมเอื้อตอ
การเปนครูนักวิจัย ดังผลจากการวิเคราะหหลักสูตรไดชี้ใหเห็นวาสมรรถภาพพื้นฐานในการวิจัยอยูใน
ระดับปานกลาง การจัดประสบการณในการเรียนรูดานการวิจัยอยูในระดับนอย สภาวะดังกลาวไม
สอดคลองกับความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
อย า งไรก็ ต ามหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ป จ จุ บั น ที่ เ ริ่ ม ใช ต ามแนวการปฏิ รู ป การศึ ก ษาได
เปลี่ ย นแปลงแนวทางการผลิ ต ครู ใ ห มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจากหลั ก สู ต รเดิ ม ที่ กํ า หนดให เ รี ย น
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร 7 ภาคเรียน และในการฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้นมีการฝก 3 ขั้นตอน คือ
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การสังเกตการสอน การทดลองสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพครูขั้นเต็มรูปโดยใชการฝก 1 ภาค
เรียน และในหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ป) นั้น ไดจัดการศึกษาใหนักศึกษาเรียนเนื้อหาเปน
เวลา 4 ป ในการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู นั้ น มี ก ารฝ ก ระยะแรก 3 รายวิ ช าในโรงเรี ย น ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ครู สวนอี ก1ปการศึ กษาจะมีการฝกประสบการณวิชาชี พครูแบบเต็ม รูป คือ
รายวิ ช าการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา1และ 2 โดยเฉพาะในรายวิ ช าการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา 2 นั้น ไดกําหนดใหนักศึกษาทําการวิจัยในชั้นเรียนโดยนําปญหาจากภาคเรียนทีผ่ า นมาใช
ในการทําการวิจัยดังกลาว และมีการนําเสนอตอประชาคม นั่นแสดงใหเห็นวาเปาหมายของหลักสูตร
ปจจุบันไดมุงเนนใหบัณฑิตเปนครูที่มีความสามารถในทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง (สํานักงานสถาบันราชภัฏ.
2546: 3, 10)
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนครูนักวิจัย (Teacher as researcher) จึงเปนอีก
มิติหนึ่งที่ควรไดรับการพัฒนาในวิชาชีพครู เพราะจะนํามาซึ่งความเชี่ยวชาญ และสอดคลองกับองค
ความรูที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม การแสวงหาความรูที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีในการ
มีขอมูลสนับสนุนอยางเชื่อถือได จะทําใหครูเกิดคุณลักษณะในการแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการวิจัย
มาใชในการเรียนการสอน การวิเคราะหปญหา สรางกิจกรรม การประเมิน และแกไข พัฒนาผูเรียนได
อยางเปนระบบ และพัฒนาความใฝรูในการวิจัยเพิ่มขึ้น (Zellermayer; & Taback. 2006: 33-49;
Orland-Barak; & Tillema. 2006: 1-3) นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาเอกลักษณความเปนครูนักวิจัยให
เดนชัดขึ้น ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูเชิงทฤษฎี วิธีการแสวงหาความรูเพื่อใหตนเอง
สามารถคิด วิเคราะห การเลือกแหลงการเรียนรู การรับขอมูลที่เหมาะสมและนําเอาเอกลักษณความ
เปนวิชาชีพครูที่ไดหลอหลอมในสถาบันฝกหัดครูมาใชใหสอดคลองกับบริบทใหม เพื่อใหตนเองมีความ
พรอมในการเปนครูนักวิจัย (Kovacic. 2005: 95-97) ทําใหนักศึกษามีความเปนเอกลักษณวิชาชีพครู
ที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อ เจตคติ คานิยม (Hayden. 1995; Travers. 2000; Ryynanen. 2001:
Abstract) การรับรูบทบาทในวิชาชีพ ความผูกพันในวิชาชีพครูที่จะทําใหนักศึกษาไดแสดงบทบาทใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพอยางสมบูรณ (Steers. 2004; Yerkes. 2004; Etheridge. 2005: Abstract)
ในการที่ จ ะพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให เ ป น ครู นั ก วิ จั ย ได นั้ น ต อ งมี ค วามเข า ใจอย า งแท จ ริ ง ใน
องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่สําคัญของวิชาชีพครูทั้งที่เปนองคประกอบภายในตัว
บุ ค คล และสถานการณ ต า งๆ ที่ เ ข า มาเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ช ว ยให ก ารพั ฒ นาความเป น วิ ช าชี พ ครู ที่ ดี
เหมาะสมแกนักศึกษาอยางถูกตองและเต็มศักยภาพ ใหมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด มีความรูสึกนึกคิดที่จะเรียนรูบทบาทของตนในสังคมในทางที่ดี อันเปนการสรางใหนักศึกษามี
เอกลักษณเชิงวิชาชีพครูตามนโยบายการศึกษาของชาติที่ตองทันกับความสลับซับซอนของสังคม
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การเมือง เศรษฐกิจ พื้นฐานความคิด คานิยม อุดมการณ ซึ่งมีผลตอปรัชญาความเชื่อของครูที่จะ
นําไปสูการกําหนดทิศทางในการผลิตครูใหมีเอกลักษณวิชาชีพครู (Barty. 2004: 1) ซึ่งเอกลักษณเชิง
วิชาชีพครูนั้นเปนคุณลักษณะเฉพาะของครูที่ตองตระหนักในคุณคาของตนเอง ความรูสึกนึกคิดของตน
คุณคาของวิชาชีพ มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพและพรอมที่จะแสดงบทบาทเชิง
วิชาชีพอันเปนภาระที่สําคัญ และมีคุณคายิ่งในสังคมไดอยางเหมาะสม (Jones; & Abes. 2004: 59)
ดังนั้น หลักสูตรการผลิตครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) ไดกําหนดไวชัดเจนวาจะผลิต
บัณฑิตครูใหเปนครูนักวิจัยที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาผูเ รียนให
มี ค วามสามารถ เป น ผู ที่ มี ก ารแสวงหาความรู แ ละสร า งองค ค วามรู ไ ด ด ว ยให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลง (สํานักงานสถาบัน ราชภัฏ. 2546: 3)
เอกลักษณของนักศึกษาครูเปนสวนหนึ่งของโครงสรางบุคลิกภาพของคนที่จะเปนครู ซึ่งมี
พัฒนาจากการบูรณาการของเอกลักษณเดิมของบุคคลเมื่อเปนนักศึกษา (Previous self identity) ทํา
ใหบุคคลมีการเรียนรูบทบาทของตนในวิชาชีพ (Cohen. 1981: 22-23) ซึ่งบุคคลที่มีเอกลักษณเปนของ
ตนแลวก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นคงแมวาเวลาจะผานไป (Stryker; & Serpe. 1982: 201202) การคนพบตัวเองในสถานการณนั้นๆ ทําใหเกิดภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในการมีบทบาททาง
สังคม เอกลักษณของบุคคลจึงเปนความสัมพันธกับการแสดงบทบาทเฉพาะกับความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลทําใหบุคคลนั้นรูวาตนเองเปนใคร มีหนาที่ตองทําอะไรอยางไร ถึงแมวาจะไปอยูในสถานการณ
อื่นที่แตกตางกัน การที่นักศึกษามีเอกลักษณวิชาชีพครูดานการวิจัย จะชวยใหนักศึกษาเปนครูดวยจิต
วิญญาณที่สามารถสะทอนใหเห็นจากการปฏิบัติงาน การพัฒนาผูเรียนไดอยางผสมกลมกลืนอยาง
ลึกซึ้งตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Palmer. 2002: 3-4)
ตามแนวคิดทฤษฎีของสไตรเกอร (Stryker. 1968: 83-94) ไดอธิบายเกี่ยวกับทํานายพฤติกรรม
ของบุคคล ที่สามารถศึกษาผลสะทอนจากเอกลักษณเดน และเอกลักษณเดนของบุคคลนั้น มาจาก
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และความยึดมั่นผูกพันในบทบาทเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับ
เครือขายทางสังคม โดยที่เบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes. 1981: 88) ไดกลาววา การมีปฏิสัมพันธ
กับเครือขายทางสังคมนั้นจะสงผลตอจิตใจและการพัฒนาเอกลักษณของบุคคลอยางเปนระบบอันจะ
นําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามตําแหนงที่บุคคลครอบครองอยู โดยผูที่มีความชัดเจนในบทบาทของ
ตนยอมแสดงพฤติกรรมตามบทบาทของตนในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม การที่คนเราจะแสดง
พฤติกรรมใดนั้น โครงสรางหนาที่ทางสังคมจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลมีสถานภาพและบทบาทตาม
ตําแหนงที่ตนครอบครองอยูและบทบาทที่ตนแสดงออกมาขึ้นอยูกับเอกลักษณของตน (Stryker; & Serpe.
1994: 2; Serpe. 1987: 45-46; จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์; และคนอื่นๆ. 2540: 55-57) ซึ่งในการศึกษา
เกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้น พบวา มีองคประกอบตางๆ ที่เปนพื้นฐานที่แตกตางกัน ทั้งที่
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เปนปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอก (Barty. 2004: 2-4; citing Miller Marsh. 2002;
Danielawicz. 2001) ที่จะหลอหลอมเอกลักษณเฉพาะความเปนวิชาชีพครูในฐานะที่เปนวิชาชีพชั้นสูง
โดยผานกระบวนการของการถายทอดทางสังคมทั้งจากครอบครัว สถานศึกษา ที่ไดพัฒนาใหเกิด
เอกลักษณเชิงวิชาชีพของตนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนและปฏิบัติตนที่เหมาะสมในขณะที่กําลังศึกษา
ในสถาบันฝกหัดครู และเปนรากฐานอันมั่นคงใหบัณฑิตวิชาชีพครูเปนบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพสม่ําเสมอ (Miller Marsh. 2005; Steers. 2004; McNabb. 2004: Abstract)
อยางไรก็ตามการทํานายพฤติกรรมตามบทบาทนั้น สไตรเกอร และเบอรค (Stryker; & Burke.
2000: 202) สเตทสและเบอรค (Stets; & Burke. 2000: 224) เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes.
1991: 239) ไดเสนอแนะวาควรนําตัวแปรทางจิตวิทยามาศึกษารวมกับเอกลักษณในสถานการณนั้นๆ
จะชวยใหทํานายพฤติกรรมไดดีขึ้น โดยเฉพาะการรับรูความสามารถของตน ซึ่งในการนําตัวแปรการ
รับรูความสามารถของตนมาใชรวมศึกษากับเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรมนั้น เทาที่ศึกษามาที่ไมมี
ผูที่ศึกษาไว แตมีการศึกษาการรับรูความสามารถของตนกับพฤติกรรมการวิจัยของครู ในการสังเคราะห
งานวิจัยของ มัลทัน บราวน และเลนท (ปรีดา เบ็ญคาร. 2548: 2; อางอิงจาก Multon; Brown; & Lent.
1991: 30) พบวา การรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานในดาน
การวิจัย ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของปรีดา เบ็ญคาร (2548) ที่พบผลเชนเดียวกันวาครูที่
รับรูความสามารถของตนในการวิจัยสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการวิจัยในชั้นเรียนสูง ดังนั้นในการวิจัยนี้ได
นําตัวแปรการรับรูความสามารถของตนมาศึกษารวมกับเอกลักษณตามแนวคิดดังกลาวเพิ่มเติมดวย
ซึ่งถาผลเปนไปตามขอเสนอของนักวิชาการที่จะชวยใหมีสารสนเทศใหมในอธิบายพฤติกรรมตามบทบาท
นักศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น พบวา พฤติกรรมของบุคคลเปน
ผลมาจากเอกลักษณของบุคคล รวมทั้งการรับรูความสามารถของตนในดานนั้นๆ และเอกลักษณของ
บุคคลเกิดจากผลของการถายทอดทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่จะนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะดังกลาว ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุสําคัญของเอกลักษณ
ของนักศึกษาครูจะทําใหทราบวามีปจจัยใดบางที่มีความเกี่ยวของกับเอกลักษณของนักศึกษาครู
รวมทั้งการศึกษาผลของเอกลักษณ และการรับรูความสามารถของตน ของนักศึกษาครูวามีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษาครูอยางไร ซึ่งผลของการศึกษาจะเปนประโยชน
แกผูที่เ กี่ยวข องในการที่จะพัฒนาหลั กสูตรการกําหนดนโยบายดวยกลยุท ธที่หลากหลาย เพื่ อให
นักศึกษามีเอกลักษณแหงวิชาชีพอยางแทจริง อันจะเปนรากฐานที่มั่นคงใหกับบัณฑิตวิชาชีพครูให
สามารถปฏิบัติงานดานการสอนเพื่อการวิจัย และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพ
ครูใหมีความมั่นคงในวิชาชีพของตนเพื่อสรรคสรางสังคมใหเจริญกาวหนาสืบไป
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จุดมุงหมายของการวิจัย
จุดมุงหมายทั่วไป
เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ
และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
จุดมุงหมายเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาองคประกอบสําคัญของเอกลักษณของนักศึกษาครู
2. เพื่อศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่สงผลตอเอกลักษณนักศึกษาครู และผลของ
เอกลักษณนักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในกลุมรวม และในกลุมนักศึกษาที่
เรียนชั้นปตางกัน ตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร
3. เพื่ อศึ ก ษาปฏิสัม พั น ธ ระหว า งความยึดมั่น ผูก พัน เชิ ง ปฏิ สัมพัน ธ และความยึดมั่น เชิง
อารมณที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครูในแตละดาน คือ ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจใน
บทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ
4. เพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว จากโรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูที่มีตอ
ความยึดมั่นผูกพัน เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัย
5. เพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูที่สงผลตอการรับรูความสามารถ
ของตนในการเป น ครู นั ก วิ จั ย และผลของการรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเป น ครู นั ก วิ จั ย ต อ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับเอกลักษณนักศึกษาครู
แลวนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยบูรณาการศาสตรทางดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
การศึกษาเพื่ออธิบายประเด็นเกี่ยวกับเอกลักษณ และพฤติกรรมครูนักวิจัย ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จะ
เปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของในการผลิต และพัฒนานักศึกษาครู และการวิจัย ดังนี้
1. ชวยเพิ่มพูนความรูที่จะชวยอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจ และสถานการณที่
เกี่ยวของกับการเกิดเอกลักษณ และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดทราบองคประกอบที่มีความสําคัญ และตัวพยากรณเอกลักษณ และพฤติกรรมครู
นั ก วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาครู ซึ่ ง สามารถนํ า ผลการวิ จั ย นี้ ไ ปเป น พื้ น ฐานในการวิ จั ย และการพั ฒ นา
เอกลักษณของนักศึกษา และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
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3. เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูในการนําไปใชวางแผน
กําหนดทิศทางในการสงเสริมคุณลักษณะเฉพาะของความเปนวิชาชีพครูที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหการ
ผลิตครูบรรลุเปาหมายของความเปนวิชาชีพครู
โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะกําหนดเปนนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ควรมีการพัฒนาตามลําดับ และเปนระบบตั้งแตเริ่มเขาเรียน
จนกระทั่ งจบการศึกษา ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษา
สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการผลิตครู ทั้งดานหลักสูตร และ
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูใหเปนบัณฑิตครูมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของสังคม

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ของมหา
วิทยาลัยราชภัฎภาคใต จํานวน 5 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่
เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2547 ถึงปการศึกษา 2549 จํานวน 3,844 คน แบงเปนชั้นปที่ 2 จํานวน
1,215 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 1,144 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 1,485คน
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต จํานวน 5 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2547 ถึงปการศึกษา 2549 จํานวน 945 คน ประกอบดวยนักศึกษา
3 ชั้นป แบงเปนชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 308 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้มีตัวแปรที่ศึกษา จํานวน 13 ตัว
1. ตัวแปรภายนอกของโมเดล ประกอบดวย
1.1 การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว มีตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบใชเหตุผล และการเปนแบบอยางจากบิดามารดา
1.2. การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
1.3 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู มีตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ การสอนที่
เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และการฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. ตัวแปรภายในของโมเดล ประกอบดวย
2.1 ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท มีตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ ความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
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2.2 เอกลักษณนักศึกษาครู มีตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ ความเดน ของเอกลัก ษณ
ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ
2.3 การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
2.4 พฤติกรรมครูนักวิจัย มีตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการวิจัย และความ
ตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
นักศึกษาครู หมายถึง นักศึกษาที่กําลังเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาเรียนตั้งแตปการศึกษา 2547 ถึงป
การศึกษา 2549
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป หมายถึง หลักสูตรผลิตครูเพื่อทําการสอนในการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สํานักนักงานสภาสถาบันราชภัฏไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิรูปการศึกษา ที่
เนนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเปาหมายของหลักสูตรสวนหนึ่งเพื่อผลิตครูใหสอดคลอง
กับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 24 และ 30 ที่เนนใหครูเปน
ครูนักวิจัยที่สามารถทําการวิจัย และใชการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน
นิยามปฏิบัติการตัวแปร
1. การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที่บิดา มารดา หรือบุคคล
นัยสําคัญในครอบครัวที่ใหการอบรมโดยตรง และโดยออมแกนักศึกษา ในที่นี้แบงเปนการอบรมเลี้ยงดู
แบบใชเหตุผล และการเปนแบบอยางจากบิดา มารดา มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล หมายถึง การที่ผูอบรมเลี้ยงดูใหรางวัล และ
ลงโทษบุตรในปริมาณที่เหมาะสม โดยใชเหตุผลในการอบรม ตักเตือน สงเสริมหรือขัดขวางการกระทํา
ของบุตรอยางเหมาะสม รวมทั้งเพิกเฉยตอการกระทําที่ไมพึงปรารถนา เพื่อสนับสนุนใหบุตรสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตนเอง ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท
(2536) และเกตุวดี กัมพลาศิริ (2546) โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ
จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด มีจํานวน 10 ขอ พิสัยคะแนนอยู
ระหวาง 10 ถึง 60 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงแสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบใชเหตุผลสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
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1.2 การเปนแบบอยางของบิดามารดา หมายถึง การปฏิบัติตนของบิดามารดา
เพื่อเปนแบบอยางแกบุตร โดยภายในครอบครัว ไดนําปญหา เรื่องราว หรือขอมูลตางๆ มารวมกัน
วิเคราะหเพื่อใหลูกๆ แสดงความคิดเห็น และคิดหาแนวทางตางๆ เพื่อแกปญหาดวยตนเองอยาง
สมเหตุสมผล
แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา
6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด มีจํานวน 10 ขอ พิสัยคะแนน
อยูระหวาง 10 ถึง 60 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูวาตนเอง
ไดรับแบบอยางจากบิดามารดาดานความเปนครูสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
2. การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน หมายถึง การรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับครูที่
ทําการสอนกอนระดับอุดมศึกษา ที่แสดงออกถึงลักษณะของความเปนครู ในดานการกําหนดปญหา
การคนควาขอมูล การวิเคราะห และสังเคราะห ตลอดจนการสรุป และอภิปรายผลเพื่อใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสม
การกําหนดปญหา หมายถึง การที่นักศึกษาไดรับการฝกมีการคัดเลือกปญหาเพื่อ
มาใชในกระบวนการเรียนรูเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของตน
การคนควาขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดรับการฝกใหศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และเนื้อหาสาระตางๆ จากแหลงการเรียนรูมีการบันทึก และสรุปขอมูลเหลานั้นใหมีความชัดเจน เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการการเรียนของตนเอง
การวิเคราะห/สังเคราะห หมายถึง การที่นักศึกษาไดการฝกใหมีการแยกแยะ จัด
ประเด็นที่สําคัญ เพื่อใหมีความสะดวกในการเรียนรูของตนเอง
การสรุป และอภิปรายผล หมายถึง การฝกใหผูเรียนรูจักสรุปประเด็นตางๆ นํา
ความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายสิ่งที่เรียนรูอยางมีหลักการ และอยางมีเหตุมีผล
แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก
มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด มีจํานวน 9 ขอ พิสัยคะแนนอยูระหวาง
9 ถึง 54 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูวาตนเองไดรับการ
ถายทอดทางสังคมดานความเปนครูนักวิจัยสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
3. การถายทอดทางสังคมในสถาบันฝกหัดครู หมายถึง การที่นักศึกษารับรูถึง
กระบวนการตางๆ ที่นักศึกษาไดรับจากสถาบันฝกหัดครูเพื่อพัฒนาความเปนวิชาชีพครูที่อาจารย
ผูสอนไดใชวิธีสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และการฝกประสบการณวิชาชีพครูมีรายละเอียด
ดังนี้
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3.1 การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การที่อาจารยผูสอนไดกระตุน
ชี้แนะ ใหคําปรึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษามีการวางแผนการเรียน หรือตั้งเปาหมายในการเรียนรู หา
วิธีการในการเรียนรู การแสวงหาแหลงเรียนรู การรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และมีการประเมินตนเอง
ในการเรียน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง และหากมีปญหาเกิดขึ้นก็พรอมที่จะ
ขอรับความชวยเหลือจากผูอื่น
การวางแผนการเรียน หมายถึง การที่อาจารยผูสอนไดฝก หรือกระตุน ชี้แนะ
ใหคําปรึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษามีการกําหนด จัดลําดับขั้น แนวทาง และเปาหมายในการเรียนของตน
วิธีการเรียน หมายถึง การที่อาจารยผูสอนไดมีการกระตุน ชี้แนะ ใหคําปรึกษา
และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเตรียมตัวลวงหนาในการเรียน ขณะที่เรียน ดวยวิธีการตางๆที่สอดคลอง
กับความตองการ และความรูความสามารถของตน
การแสวงหาแหลงการเรียนรู หมายถึง การที่อาจารยผูสอนไดฝก หรือชี้แนะ
ใหคําปรึกษา และเปดโอกาสใหใหนักศึกษาแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ มีการวิเคราะห และสรุป
ขอมูลมาใชประกอบในการเรียนของตน
การประเมินผลการเรียน หมายถึง การที่อาจารยผูสอนใหนักศึกษามีการ
ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการเรียนของตนเพื่อพัฒนาการเรียนใหบรรลุเปาหมาย
แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา
6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด มีจํานวน 8 ขอ พิสัยคะแนน
อยูระหวาง 8 ถึง 48 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ไดรับการสอนที่เนนการเรียนรู
ดวยตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
3.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติของนักศึกษาที่
ไดรับประสบการณตางๆ จากการเรียนรายวิชาชีพครู การฝกปฏิบัติในสถาบันฝกหัดครู การทํากิจกรรม
ในการพั ฒ นาคุณลั ก ษณะความเป น ครู การฝก ปฏิบัติง านในสถานศึก ษาในประเด็น เกี่ ย วกับ การ
กําหนดประเด็นในการศึกษา การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสรุป และ
อภิปรายผลในการฝกประสบการณของตน
การกําหนดประเด็นในการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษามีการคัดเลือก
ประเด็ น ในการศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ การเรี ย นหรื อ การทํ า กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 คือ การบริหารงานของโรงเรียน การศึกษาผูเรียน และการ
ทําแผนการสอน
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การคนควาขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษามีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัย จากแหลงตางๆ มีการบันทึก และสรุปขอมูลเหลานั้นใหมีความชัดเจน เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการฝกประสบการณของตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดใชเครื่องมือ มีการตรวจสอบ
ขอมูล การวางแผนการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมของ
โรงเรียนตอไป
การวิเคราะห หมายถึง การที่นักศึกษาไดศึกษาขอมูล และนํามาแยกแยะ
ตีความ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนตอไป
การสรุปและอภิปรายผล หมายถึง การฝกใหผูเรียนรูจักสรุปประเด็นตางๆ นํา
ความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับอยางสมเหตุสมผล
แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ขอคําถามเปนประโยคบอกเลาประกอบมาตรประเมิน
6 ระดับ จากมากที่สุด ถึง นอยที่สุด ตามลําดับ มีจํานวน 10 ขอ พิสัยคะแนนอยูระหวาง 10 ถึง 60 คะแนน
ผูตอบที่ไดคะแนนรวมสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ไดรับประสบการณวิชาชีพครูสูงกวาผูที่ไดรับคะแนนรวม
ต่ํากวา
4. ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท หมายถึง การที่นักศึกษามีความสัมพันธกับบุคคล
นัยสําคัญในเครือขายทางสังคม โดยแบงเปนความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพัน
เชิงอารมณ
4.1 ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ หมายถึง ปริมาณของความสัมพันธที่
นักศึกษาครูเขาไปมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทางสังคม ไดแก อาจารยผูสอน เพื่อนนักศึกษา
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยและกระบวนการวิจัยในดานการกําหนดปญหา การคนควาขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหและการสรุปอภิปรายผล ที่ทําใหนักศึกษาแสดงถึง
การมีเอกลักษณนักศึกษาครูที่เหมาะสมเพื่อออกไปเปนครูนักวิจัย
4.2 ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ หมายถึง ความรูสึกทางบวกของนักศึกษาที่ได
มีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนและเพื่อนนักศึกษา ในฐานะที่เปนบุคคลสําคัญตอการรับรูเชิงประเมิน
ค า ต อ การเป น นั ก ศึ ก ษาครู ที่ จ ะเป น ครู นั ก วิ จั ย ในอนาคต ซึ่ ง จะต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถใน
กระบวนการวิจัย ดานการกําหนดปญหา การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การสังเคราะห และการสรุป/อภิปรายผล
การวิจัย หมายถึง การที่นักศึกษาเห็นถึงการใชการวิจัยใหเปนประโยชนใน
วิชาชีพของตนในอนาคต และไดแสดงความคิดเห็นเหลานั้นกับบุคคลในเครือขายของสังคม คือ พอแม
อาจารยผูสอน และเพื่อนๆ
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การกําหนดปญหา หมายถึง การที่นักศึกษามีการคัดเลือกปญหาเพื่อทําการ
วิจัยที่มีความจําเพาะเจาะจง กระชับเดนชัด นาสนใจที่อยูในความสนใจของผูวิจัยและสามารถทําให
สําเร็จลุลวงไปได
การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การที่นักศึกษามีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจัยตางๆ จากแหลงตางๆ มีการบันทึก และสรุปขอมูลเหลานั้นใหมีความชัดเจน เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยของตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดใชเครื่องมือ การกําหนด
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง มีการตรวจสอบข อมู ล การวางแผนการเก็บ ขอมูล เพื่อให ต อบสนอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดศึกษาระดับของขอมูล เลือกใช
สถิติ หลักการ แนวคิด และวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
สมมติฐานในการวิจัย
การสรุปและอภิปรายผล หมายถึง การฝกใหผูเรียนรูจักสรุปประเด็นตางๆ นํา
ความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายสิ่งที่เรียนรูอยางมีหลักการ และอยางมีเหตุมีผล
การสรางแบบวัดความยึดมั่นผูกพันนั้น ผูวิจัยไดสรางตามแนวความคิดของสไตรเกอรและ
เซอรเป (Stryker; & Serpe.1994: 26-27) โดยลักษณะของขอคําถามเปนประโยคบอกเลาประกอบ
มาตรประเมิน 6 ระดับ ซึ่งในประเด็นของขอคําถามจะใชประเด็นหลักในการถามเพียงประเด็นเดียว
แลวใหผูตอบเลือกตอบทั้ง 2 ดาน คือ ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ โดยที่ผูตอบจะเลือกตอบจาก
การปฏิบัติ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณผูตอบจะเลือกตอบจากความรูสึก มีจํานวน 12 ขอ พิสัย
คะแนนอยูระหวาง 12 ถึง 72 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูง เปนผูที่มีความยึดมั่น
ผูกพันในแตละดานสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
5. เอกลักษณนักศึกษาครู หมายถึง การรูคิดของนักศึกษาครูถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ตนเองในการแสดงออกเพื่อติดตอกับบุคคลอื่นในสังคม มีองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ ความเดน
ของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ความเดนของเอกลักษณนักศึกษาครู หมายถึง ความคิดของนักศึกษาที่จะนํา
เอกลักษณออกมาใชโดยประเมินวาเอกลักษณที่แสดงออกมานั้นจะไดรับการยอมรับ รวมทั้งชวยใน
การแสดงบทบาทที่ตอ งการและเปน ประโยชนตอ ตนเองกอ นที่ จะแสดงเอกลัก ษณ ข องความเป น
นักศึกษาครู และคุณลักษณะของครูนักวิจัย
คุณลักษณะนักศึกษาครู หมายถึง การที่นักศึกษาพรอมที่แสดงวาตนเองเปน
นั ก ศึ ก ษาครู ในโอกาสต างๆ และพร อมที่ จะบอกว าตนเองมีความรู และการปฏิบั ติตนในฐานะของ
นักศึกษาครู
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คุณลักษณะครูนักวิจัย หมายถึง การที่นักศึกษาพรอมที่จะแสดงตนเองวามี
ความรู ความสามารถในการวิ จั ย และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย การใช ผ ลการวิ จั ย ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน
แบบวัดความเดนของเอกลักษณนักศึกษาครู เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker.1968) และงานวิจัยของเบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes.
1991: 245) โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด
มีจํานวน 15 ขอ พิสัยคะแนนอยูระหวาง 15 ถึง 90 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวา
แสดงวามีความเดนของเอกลักษณนักศึกษาครูสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
5.2 ความภาคภูมิใจในบทบาท หมายถึง การที่นักศึกษามีความรูสึกนับถือตนเอง
พอใจในตนเอง มีความปรารถนา และเชื่อวาจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหวังของตนในฐานะ
นักศึกษาครูและการเปนครูนักวิจัย
ความภาคภูมิใจในนักศึกษาครู หมายถึง การที่นักศึกษาครูมีความภาคภูมิใจ
ในการเปนนักศึกษาครู และพรอมที่บอกใหบุคคลอื่นรับทราบในสถานภาพของตนเอง
ความภาคภู มิ ใ จในการเป น ครู นั ก วิ จั ย หมายถึ ง การที่ นั ก ศึ ก ษาความ
ภาคภูมิใจในความรู ความสามารถในการวิจัย และพรอมที่จะใชผลวิจัยที่จะใชพัฒนาการเรียนการ
สอนของตน
แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยปรับมาจากแบบวัดของโรเซ็นตเบอรก (Rosenberg.
1979) ที่วัดความภาคภูมิใจในตนเองโดยทั่วไป และในการวัดครั้งนี้ผูวิจัยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของครูเพื่อใหเปนลักษณะเฉพาะตามแนวคิดของสไตรเกอร (Stryker.1987) และสไตรเกอร และเบอรค
(Stryker; & Burke. 2000) โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จากมากที่สุด
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด มีจํานวน 13 ขอ พิสัยคะแนนอยูระหวาง 13 ถึง
78 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาเปนผูมีความภาคภูมิใจในบทบาทสูงกวา ผูที่ได
คะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
5.3 ความสําคัญของเอกลักษณ หมายถึง ความคิดที่มีตอตนเองในเชิงบวกในการ
เปนครูนักวิจัย เห็นความสําคัญของการนําผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย มาใชในการเรียนการสอน
คือ การกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การสรุป อภิปรายผล และนักศึกษารูสึกไดวาสถานการณเหลานั้นมีความสําคัญ
สํ า หรั บ ตนเองมากหรื อ น อย ซึ่ ง ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาแสดงพฤติ ก รรมตอบโต กั บ สถานการณ ใ นระดั บ ที่
แตกตางกันตามการประเมินของตน
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การใชผลการวิจัย หมายถึง การที่นักศึกษาเห็นวาการใชผลการวิจัยมาใช
ประกอบการเรียนการสอนหรือพัฒนาผูเรียนเปนสิ่งสําคัญสําหรับตนเอง
การกําหนดปญหา หมายถึง การที่นักศึกษามีการคัดเลือกปญหาเพื่อทําการ
วิจัยที่มีความจําเพาะเจาะจง กระชับ เดนชัด นาสนใจซึ่งอยูในความสนใจของผูวิจัยและสามารถทําใหสําเร็จ
ลุลวงไปได เปนสิ่งสําคัญ
การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การที่นักศึกษามีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยตางๆ จากแหลงตางๆ มีการบันทึก และสรุปขอมูลเหลานั้นใหมีความชัดเจน เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการวิจัยของตนเอง เปนสิ่งสําคัญ
การตั้ ง สมมติ ฐ าน หมายถึ ง การมี ก ารคาดการณล ว งหน า อย า งมี เ หตุ ผล มี
หลักการหรือทฤษฎีรองรับเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน และสามารถตรวจสอบได เปนสิ่งสําคัญสําหรับตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดใชเครื่องมือ การกําหนด
ประชากรและกลุ ม ตั วอย าง มี การตรวจสอบข อมู ล การวางแผนการเก็ บข อมู ล เพื่ อให ตอบสนอง
วัตถุประสงคของการวิจัย เปนสิ่งสําคัญสําหรับตนเอง
การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดศึกษาระดับของขอมูล เลือกใช
สถิ ติ หลั ก การ แนวคิ ด และวิ ธี การที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห ข อมู ลให สอดคล องกั บวั ตถุ ประสงค หรื อ
สมมติฐานในการวิจัย เปนสิ่งสําคัญสําหรับตนเอง
การสรุปและอภิปรายผล หมายถึง การฝกใหผูเรียนรูจักสรุปประเด็นตางๆ นํา
ความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายสิ่งที่เรียนรูอยางมีหลักการ และอยางมีเหตุมีผล เปนสิ่ง
สําคัญสําหรับตนเอง
แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวการสรางจากการวัดความสําคัญของเอกลักษณนักศึกษา
ครูของเบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) และลี (Lee. 2002: 256-258) โดยมีลักษณะ
เปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด มีจํานวน 14 ขอ พิสัย
คะแนนอยูระหวาง 14 ถึง 84 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาเปนผูมีความสําคัญ
ของเอกลักษณสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
6. การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย หมายถึง การที่นักศึกษา
เชื่อมั่นในตนเองวาเปนผูที่มีความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในการกําหนดปญหา การทบทวน
วรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผลในการวิจัยได
การกําหนดปญหา หมายถึง การที่นักศึกษามีการคัดเลือกปญหาเพื่อทําการ
วิจัยที่มีความจําเพาะเจาะจง กระชับ เดนชัด นาสนใจซึ่งอยูในความสนใจของผูวิจัยและสามารถทําให
สําเร็จลุลวงไปได
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การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การที่นักศึกษามีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจัยจากแหลงตางๆ มีการบันทึก และสรุปขอมูลเหลานั้นใหมีความชัดเจน เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการวิจัยของตนเอง
การเก็ บรวบรวมขอมูล หมายถึง การที่นั กศึกษาไดใช เครื่องมือ การกําหนด
ประชากรและกลุ มตั วอย าง มี การตรวจสอบข อมู ล การวางแผนการเก็ บข อมู ล เพื่ อให ตอบสนอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดศึกษาระดับของขอมูล เลือกใช
สถิติ หลักการ แนวคิด และวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
สมมติฐานในการวิจัย
การสรุปและอภิปรายผล หมายถึง การฝกใหผูเรียนรูจักสรุปประเด็นตางๆ นํา
ความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายสิ่งที่เรียนรูอยางมีหลักการ และอยางมีเหตุมีผล
แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1987) โดยมีลักษณะเปน
ประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด ถึง นอย มีจํานวน 10 ขอ พิสัยคะแนนอยู
ระหวาง 10 ถึง 60 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงเปนผูมีการรับรูความสามารถของตน
เปนครูนักวิจัยสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
7. พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาครูแสดงออกมา
ตามเอกลั ก ษณ ที่ มี ค วามเด น ที่ สุ ด ในสถานการณ นั้ น ๆ ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมที่ ถู ก คาดหวั ง จากการมี
สถานภาพของการเปนนักศึกษาครู ประกอบดวย พฤติกรรมการวิจัย และพฤติกรรมการสอนที่ใช
กระบวนการวิจัย
7.1 พฤติกรรมการวิจัย หมายถึง การที่นักศึกษามีคุณลักษณะของนักวิจัยใน
กระบวนการวิจัย โดยมีการกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การประเมินผลการวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยได ซึ่งมีรายละเอียดในแตละประเด็น
ดังนี้
การกําหนดปญหา หมายถึง การที่นักศึกษามีการคัดเลือกปญหาเพื่อทําการ
วิจัยที่มีความจําเพาะเจาะจง กระชับ เดนชัด นาสนใจ ซึ่งอยูในความสนใจของผูวิจัย และผูวิจัยสามารถ
ทําใหสําเร็จลุลวงไปได
การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การที่นักศึกษามีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยจากแหลงตางๆ มีการบันทึก และสรุปขอมูลเหลานั้นใหมีความชัดเจน เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง
ในการวิจัยของตนเอง
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การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดใชเครื่องมือ การกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยาง การวางแผนการเก็บขอมูล เพื่อใหตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การที่นักศึกษาไดศึกษาระดับของขอมูล เลือกใช
สถิติ หลักการ แนวคิด และวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
สมมติฐานในการวิจัย
การประเมินผลการวิจัย หมายถึง การที่นักศึกษามีการประเมินการวิจัยที่ได
ศึกษากอนที่จะนํามาใชวามีความเที่ยงตรงภายใน และภายนอกมากนอยเพียงใด
การเขียนรายงานการวิจัย หมายถึง นักศึกษาไดใชรูปแบบตามที่กําหนดใน
การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ที่ประกอบดวยสวนสําคัญคือ ระเบียบวิธีวิจัย ขอคนพบ
แนวความคิด ผลการวิจัย ขอสรุปและขอเสนอแนะ
การวัดพฤติกรรมการวิจัยวัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบ
มาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุดมี
จํานวน 12 ขอ พิสัยคะแนนอยูระหวาง 12 ถึง 72 คะแนน ผูที่ตอบที่มีคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวา
แสดงวาเปนผูมีพฤติกรรมการวิจัยสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
7.2 ความตั้งใจที่จะสอนโดยใชกระบวนการวิจัย หมายถึง ความตั้งใจของ
นักศึกษาที่จะนําแนวทางของกระบวนการวิจัยมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ที่จะฝกใหผูเรียนมี
การตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการสรุป
อภิปรายผล
การตั้งคําถาม หมายถึง การที่นักศึกษามีความตั้งใจที่จะฝกหรือชี้แนะ กระตุน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการตั้งคําถาม ใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระในการเรียน
การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การฝก หรือชี้แนะ กระตุน เปดโอกาสใหผูเรียนมี
การคาดการณลวงหนาอยางมีเหตุผล มีหลักการหรือทฤษฎีรองรับเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน และสามารถ
ตรวจสอบได
การคนควาขอมูล หมายถึง การฝกหรือชี้แนะ กระตุนเปดโอกาสใหผูเรียนรูจัก
เลือกแหลงขอมูล วิธีการเขาถึงแหลงขอมูล การบันทึกและการสรุปขอมูลเพื่อใชในการเรียนรูได
การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การฝกใหผูเรียนหรือชี้แนะ กระตุน เปด
โอกาสผู เ รี ย นได ฝ ก สร า งและใช เ ครื่ อ งมื อ ตลอดจนใช วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล อย า งเหมาะสม
สอดคลองกับสิ่งที่ตองการที่จะศึกษา
การวิเคราะห/สังเคราะห หมายถึง การฝกหรือชี้แนะ กระตุน เปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแยกแยะ การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรูใหมีความชัดเจน สะดวกและงายตอการ
เรียนรู
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การสรุปและอภิปรายผล หมายถึง การฝกหรือชี้แนะ กระตุน เปดโอกาสให
ผู เ รีย นรูจั ก สรุป ประเด็น ต า งๆ นํา ความรูแ ละขอ มูลที่ มี อยูม าใช ในการอภิ ป รายสิ่ ง ที่ เ รีย นรู อย า งมี
หลักการ และอยางมีเหตุมีผล
แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะเปนประโยคแบบมาตรประเมินรวมคา 6
ระดับ จาก มากที่สุด ถึง นอยที่สุด มีจํานวน 12 ขอ พิสัยคะแนนอยูระหวาง 12 ถึง 72 คะแนน ผูที่ตอบ
ที่มีคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวา แสดงวาเปนผูมีความตั้งใจที่จะสอนโดยใชกระบวนการวิจัยสูงกวา
ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการหาสาเหตุของการมีเอกลักษณนักศึกษาครู
และผลของเอกลักษณกับการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีผลตอพฤติกรรมครู
นักวิจัยของนักศึกษาครู ดังนี้
1. เอกลักษณของบุคคล ประกอบดวย ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล ความหมายของ
เอกลักษณ เอกลักษณนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา และการวัดเอกลักษณนักศึกษาครู
2. พฤติกรรมครูนักวิจัย ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปนครูนักวิจัย พฤติกรรมครู
นักวิจัยของนักศึกษาครู และการวัดการพฤติกรรมครูนักวิจัย
3. ปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณนักศึกษาครู ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแนวคิดทฤษฎีการ
ถายทอดทางสังคม และงานวิจัยเกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษาครูมาใชรวมกัน เพื่ออธิบายถึงสาเหตุ
การมีเอกลักษณของนักศึกษาครู ประกอบดวย 1) แนวคิด ทฤษฎีการถายทอดทางสังคม 2) การ
ถายทอดทางสังคมจากครอบครัว คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และการเปนแบบอยางจากบิดา
มารดา 3) การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน และ 4) การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู
คือ การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการฝกประสบการณวิชาชีพครู และ 5) ความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท
4. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษา ประกอบดวย เอกลักษณนักศึกษาครู
และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนการสรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางสําหรับการศึกษาเอกลักษณนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู

เอกลักษณของบุคคล : ความหมาย และนิยามปฏิบัติการตัวแปร
แนวคิด ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล
ทฤษฎีเอกลักษณ (Identity theory) ที่นํามาศึกษาครั้งนี้เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่
พัฒนาโดยเชลดอน สไตรเกอร (Sheldon Stryker) ซึ่งเปนศาสตราจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยา
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มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใชอธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของบุคคล และมี
การพัฒนาทฤษฎีมาอยางตอเนื่องทั้งโดยสไตรเกอรเองและบุคคลอื่นๆ (Owens; & Serpe. 2003: 87;
citing Stryker.1968,1980,1987,1991; Owens.2003; Stryker; & Serpe.1982,1983,1994.
Stryker; & Statham.1985; Serpe.1987; Burke.1980; McCall; & Simmons.1978; Turner. 1978;
Hogg;Terry; & White.1995) โดยอาศัยขอตกลงตามกรอบแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ 4 ประการ
ดังนี้ 1) มนุษยเปนผูกระทําและเปนผูตอบสนองการกระทํา 2) การกระทําและการตอบสนองขึ้นอยูกับ
การใหความหมาย หรือตีความสถานการณที่มาเกี่ยวของนั้นๆ 3) ความหมายที่บุคคลสรางมโนทัศน
แหงตน (Self- conception) เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอการเปนผูกระทําหรือผูตอบสนองการกระทํา
และ 4) มโนทัศนแหงตนขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ และการตอบสนองการกระทําที่คนอื่นมี
ตอตนเอง
จากขอตกลงทั้ง 4 ประการนี้ สามารถอธิบายพฤติกรรมทางสังคมที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุ
และผลต อ กั น และกั น ระหว า งสั ง คม ตั ว ตนและพฤติ ก รรมทางสั ง คม จากความสั ม พั น ธ ดั ง กล า ว
ตามทฤษฎีนี้ไดอธิบายสังคมในเชิงโครงสรางทางสังคม และอธิบายตัวตนในเชิงกระบวนการตีความ
ที่บุคคลตองใหน้ําหนักกอนแสดงพฤติกรรม โดยเหตุผลที่สังคมและตัวตนมีความซับซอน หลากหลาย
จึงตองมีการจัดระบบระเบียบ เพื่อใหสามารถจัดความสัมพันธที่เกี่ยวโยงกันทั้งในเชิงปฏิสัมพันธ
หนาที่ และลําดับความสําคัญ ซึ่งบางครั้งสวนตางๆ ในสังคม และพฤติกรรมอาจมีการพึ่งพิงกันหรือ
ขัดแยงกัน แตมีผลกระทบตอบุคคล โดยทําใหเกิดตัวตนแบบตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับคนหรือกลุมตางๆ ที่เขา
มามีปฏิสัมพันธกับบุคคลนั้นๆ ซึ่งเอกลักษณของบุคคลจะใชในการทํานายของพฤติกรรมตามบทบาท
แตอยางไรก็ตามโดยหลักของทฤษฎีแลว ได มีจุดเน นในการอธิ บายความเปน ตัวตนของบุคคลใน
กระบวนการความสัมพันธของเอกลักษณ (Hogg; Terry; & White. 1995: 256-257; citing
Rosenberg. 1981)
ในการอธิบายตัวตนของบุคคลไดมองที่บทบาทของเอกลักษณ (Role identity) ในสวนตางๆ
คือ มโนทัศนแหงตน (Self-conception) เปนการอางอิงการรูคิดเกี่ยวกับตนเอง หรือการใหความหมาย
ตนเอง(Self-definition) ซึ่งบุคคลจะอางอิงตนเองจากโครงสรางของตําแหนงในบทบาท โดยผาน
กระบวนการตีตรา ในการความหมายตนเองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม (Hogg; Terry; &
White.1995: 258; citing Burke. 1980; Thoits. 1991) โดยบทบาทนั้นเปนชุดของความคาดหวังใน
พฤติ ก รรมของบุ ค คลซึ่ ง เป น ผลมาจากบุ ค คลอื่ น ในการแสดงพฤติ ก รรมตามบทบาทอาจจะไม
สอดคลองกับพฤติกรรมที่ผูอื่นคาดหวังเสมอไป เพราะสังคมมีความซับซอนทั้งในระดับกลุม ชุมชน
องคการ สถาบัน และในระดับบุคลยังมีความแตกตางกันในแงของระดับทางสังคม อายุ เพศ เชื้อชาติ
ศาสนา หรื อ อื่ น ๆ สํ า หรั บ เอกลั ก ษณ นั้ น ใช ใ นการอธิ บ ายตั ว ตน โดยเน น ที่ บ ทบาทเฉพาะและ
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ความสัมพันธของบทบาท เชน บทบาทของแมตองมีความสัมพันธกับบทบาทความเปนพอ และบทบาท
ของแพทยมีความสัมพันธกับบทบาทพยาบาล และการแสดงบทบาทของแตละคนในสถานการณหนึ่งๆ ก็
จะไมเหมือนกัน เมื่อบุคคลหนึ่งมีบทบาทหลายบทบาท เชน บทบาทของความเปนครู แม ภรรยา ยกตัวอยาง
เชน ในวันหยุดบุคคลหนึ่งไปทํางานที่โรงเรียน แตอีกคนหนึ่งทํางานบาน นั่นเปนการแสดงถึงบทบาท
ของเอกลักษณของบุคคลที่แตกตางกัน ที่บุคคลตองอาศัยการประเมินตนเองในการแสดงเอกลักษณ
ตามบทบาท เปนการเพิ่มความพึงพอใจและสะทอนความภาคภูมิใจของตนเอง การแสดงบทบาทที่
สมบูรณทําใหบุคคลรับรูคุณคา(Self-worth) ในบทบาทของตนเอง โดยมีความเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ทางจิตใจที่ไดรับปฏิกริยาโตตอบจากบุคคลอื่น ทําใหเกิดการประเมินคาในการตอบสนองหรือความ
เขาใจในตัวตน นั่นคือในการแสดงเอกลักษณของบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของกับสถานการณและ
คุณลักษณะทางจิตใจ โดยบุคคลจะมีการประเมินสถานการณ การประเมินตนเอง และบุคคลอื่น แลว
นําไปสูกระบวนการตีความนําไปสูการแสดงเอกลักษณของตน (Hogg; Terry; & White.1995: 257;
citing Burke. 1980)
จะเห็นไดวาทฤษฎีเอกลักษณบุคคลของสไตรเกอรนั้น ไดนําแนวคิดปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ
มาใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยไดเชื่อมโยงหนวยวิเคราะหตางระดับเขาดวยกัน คือ ระดับ
จุลภาค ซึ่งไดแก การปฏิสังสรรคสัญลักษณและการแสดงบทบาทเขากับระดับโครงสรางทางสังคมที่
เปนระดับมหภาค ซึ่งในระดับจุลภาคอธิบายถึงโครงสรางของตัวตนในมิติของความเดนของเอกลักษณ
(Identity salience) โดยที่ตัวตนประกอบดวยชุดของเอกลักษณที่ถูกจัดวางในรูปของความเขมที่
ลดหลั่นกันตามลําดับของความเดนเอกลักษณดานตางๆ (Identity salience hierarchy) โดยที่การ
กระทําบทบาทของบุคคลมีรากฐานมาจากความเดนของเอกลักษณ ความเดนของเอกลักษณยิ่งมีมาก
เทาใดก็ยิ่งจะถูกเลือกนํามาใชในสถานการณนั้นๆ มากดวย สวนในระดับโครงสรางทางสังคม ทฤษฎี
เอกลักษณของบุคคลถูกนําเสนอดวยแนวคิดความยึดมั่นผูกพันในบทบาท(Commitment to role) ที่
สะทอนโครงสรางทางสังคมเขาสูความเดนของเอกลักษณ เนื่องจากความสัมพันธทางสังคมเปนสิ่ง
สะทอนตําแหนงทางสังคมของบุคคล
ทฤษฎีนี้ไดใหความสําคัญกับพฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role choice behavior) โดยที่
บุคคลนั้นจะมีเอกลักษณไดหลากหลาย ซึ่งบุคคลตองมีความเขาใจในบทบาทของเอกลักษณของตน
เพื่อที่จะเลือกใชเอกลักษณของตนใหเหมาะสมตามสถานการณ ตามความเดนของเอกลักษณที่ถูก
จัดเรียงไว ดังนั้น ในการแสดงพฤติกรรมการเลือกบทบาทบุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมตามความเดน
ของเอกลั ก ษณ ในขณะที่ ค วามเด น ของเอกลั ก ษณ เ ป น ผลมาจากความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในบทบาท
โดยสไตรเกอร (Stryker. 1980: 89)ไดอธิบายแนวคิดของเขาในแตละองคประกอบ ดังนี้
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1) ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท (Commitment) ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของบุคคลมี
พื้ น ฐานมาจากการที่ บุ ค คลเข า ไปมี ส ว นร ว มในเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ท างสั ง คม ซึ่ ง เครื อ ข า ย
ความสัมพันธทางสังคมนั้นมีความซับซอน การที่บุคคลจะเขาไปมีสวนรวมในสังคมนั้นกระทําไดโดย
อาศัยตําแหนงทางสังคมและการปฏิบัติตนตามบทบาท การที่สมาชิกในสังคมจะแสดงบทบาทของตน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในสถานการณหนึ่งๆ บุคคลจะแสดงเอกลักษณเฉพาะเรื่องนั้นออกมา ซึ่งทําให
บุคคลมีความผูกพันที่จะเปนบุคคลแบบนั้น (Stryker. 2000: 26) นั่นแสดงวาการเลือกใชเอกลักษณ
แบบใดแบบหนึ่ง เพื่อธํารงความสัมพันธกับคนอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอเขา โดยบุคคลจะตองมีความ
ยึดมั่นผูกพันตอสิ่งนั้นเสียกอน เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 142) กลาววา ความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาทเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเอกลักษณในฐานะที่เปนกระบวนการควบคุมพฤติกรรม
โดยผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งบุคคลจะตองมีการรับรูเชิงประเมินคาจากผูอื่นรวมกับการมี
เอกลักษณของตน ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอยางมีแบบแผนที่คอนขางถาวร โดยบุคคลที่มี
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมาก ก็จะมีความสอดคลองกันมากระหวางการรับรูจากการประเมินคา
กับลักษณะทางเอกลักษณ ลักษณะดังกลาวนี้ทําใหเราสามารถคาดหมายพฤติกรรมของบุคคลไดจาก
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของบุคคลที่มีตอเอกลักษณและการรับรูเชิงประเมินคา
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทเปนหนึ่งในพลังผลักดันของกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ โดย
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งมีปจจัยการไดรับรางวัลและความผูกพันทางจิตใจเปนพื้นฐานสําคัญของ
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท ที่จะธํารงรักษาความสอดคลองระหวางการรับรูเชิงประเมินคาและ
ลักษณะทางเอกลักษณ (Owens; & Serpe. 2003: 87-88; Burke; & Reitzes. 1991: 244) จาก
หลักการดังกลาว ทําใหสามารถแบงความยึดมั่นผูกพันออกเปน 2 ประเภท คือ ความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทดานการรูคิด (Cognitive bases of commitment) ซึ่งเปนลักษณะที่บุคคลรับรูความหมายและ
รางวัลในเชิงบวก ตลอดจนประเมินผลเสียในการธํารงรักษาเอกลักษณไว และความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทดานสังคม – อารมณ (Social motivational bases of commitment) ซึ่งเปนความยึดมั่น
ผูกพันทางจิตใจและอารมณของบุคคลที่จะธํารงเอกลักษณเอาไว จากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับคน
อื่นๆ ตามบทบาทของตน และไดมีการแบงความยึดมั่นผูกพันดานสังคม – อารมณออกเปน 2 มิติ คือ
มิติความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ (Interaction or extensiveness commitment) ซึ่งบุคคลสามารถ
มีความสัมพันธกับเครือขายทางสังคมไดจํานวนมากจากการใชเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่งของตน
และมิติความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ (Affective or intensiveness commitment) ซึ่งเปนการที่บุคคล
รับรูวาเครือขายทางสังคมที่ตนเกี่ยวของมีความสําคัญทางจิตใจที่ลึกซึ้งตอการเลือกใชเอกลักษณของตน
(Stryker. 1991: 874; Hogg, Terry; & White. 1995: 257; Owens. 2003: 217; Owens; & Serpe.
2003: 87–88) และความยึดมั่นผูกพันนี้จะสงผลพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท โดยบุคคลที่มี
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ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทจะมีความพยายามมากในการที่จะธํารงรักษาการรับรูเชิงประเมินคาที่
สอดคลองกับเอกลักษณของตนเอาไว (Burke; & Reitzes. 1991: 244)
2) ความเดนของเอกลักษณ (Identity salience) ตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลไดมีแนวคิด
วาตัวตนของบุคคลประกอบดวยชุดของเอกลักษณที่แตกตางกันจํานวนมาก (A set of discrete identities)
ตามบทบาทตางๆ ที่ตนครอบครองอยู ซึ่งเอกลักษณมีคุณสมบัติที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) สังคมมอบ
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งใหกับบุคคล และ 2) บุคคลยอมรับตําแหนงที่สังคมมอบให (Stryker. 1991:
873; citing Stone. 1962; Stryker. 1968) จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวาเอกลักษณนั้นเกิดจาก
การที่บุคคลรับรูและยอมรับตําแหนงในระบบความสัมพันธทางสังคม เชน บทบาทของความเปนลูก
พอแม หมอ พอคา เปนตน
เอกลักษณของบุคคลถูกจัดเรียงตามความเดน และจะมีเพียงเอกลักษณเดียวที่ถูกกําหนดให
แสดงความเดนเหนือเอกลักษณอื่นๆ ตามโอกาสหรือสถานการณที่สังคมกําหนดตําแหนงให เพื่อทํา
หนา ที่ในสถานการณนั้ นๆ จึงทํ าให ความเดนของเอกลักษณ มีอิท ธิพลอยางสํา คัญตอการทํา นาย
พฤติกรรม (Burke. 2006: 82; Owens; & Serpe. 2003: 87; Stryker; & Serpe. 1994: 212; Stryker;
& Burke. 2000: 285) อยางไรก็ตามสังคมมีความซับซอนมาก การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็ยอมมี
ความซับซอนตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงพฤติกรรมตามความเดนของเอกลักษณก็
ไมไดหมายความวาจะเปนไปในเชิงบวกดวยกันเสมอ บางครั้งการมีความขัดแยงไดเชนกัน ซึ่งขึ้นอยูก บั
อารมณและสถานการณ แตก็มีโอกาสนอยมาก (พงษสวัสดิ์ สวัสดิ์พงษ. ม.ป.ป. : 87) อยางไรก็ตาม
แนวคิดเกี่ยวกับความเดนของเอกลักษณ เปนสิ่งสําคัญในทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลที่สามารถใช
ทํานายพฤติกรรมตามบทบาทไดเปนอยางดี (Dessochers; et al. 2005: 3; citing Burke; & Reitzes.
1981) สไตรเกอรไดกลาวไววา ความเดนของเอกลักษณมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1)
เอกลักษณตองมีขอบเขตและความชอบธรรม เพราะเอกลักษณเปนทั้งลักษณะสวนบุคคล สังคม และ
อุดมคติ บุคคลจึงตองสรางความชอบธรรมใหกับตนเอง โดยการแสดงบทบาทที่สอดคลองและไดรับ
การสนับสนุนจากสังคม 2) เอกลักษณตองมีขอบเขตความตองการหรือความปรารถนาของบุคคลใน
อันที่จะบรรลุเปาหมายจากการกระทําบทบาทหนึ่งๆ และ 3) การยึดถือเอกลักษณในบทบาทหนึ่งๆ ใน
สถานการณใดสถานการณหนึ่งเพื่อใหประโยชนแกบุคคล ซึ่งลักษณะความเดนของเอกลักษณของ
บุคคลจะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่โดดเดนอยางชัดเจน จากการใหความหมายกับคุณลักษณะ
สถานการณ ต า งๆ ซึ่ ง บุ ค คลยิ น ยอมให เ อกลั ก ษณ อื่ น ๆ ได แ สดงพฤติ ก รรมตามสถานการณ ที่ มี
ความหมายนั้น และลักษณะความภาคภูมิใจในตนเองหรือมีความพึงพอใจ (Stryker. 1982: 207)
จะเห็นไดวาบุคคลใดมีเอกลักษณเดนที่สุดในลําดับขั้นตามความเดนของเอกลักษณแลว
บุคคลก็จะกระทําบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธกับความเดนของเอกลักษณนั้น
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3) พฤติกรรมการเลือกบทบาท (Role choice behavior) พฤติกรรมการเลือกบทบาทเปน
ผลลัพธของความเดนของเอกลักษณของบุคคล เพราะบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามการจัดลําดับของ
ความเด น ของเอกลั ก ษณ ใ นสถานการณ ห นึ่ง ๆ โดยบุค คลจะประเมิ น ตนเองและบุ คคลนั ย สํ า คั ญ
(Significant others) แลวจึงจะแสดงพฤติกรรมออกมา กระบวนการประเมินนี้จะสะทอนถึงคุณคาใน
ตนเองเกี่ ย วกั บ บทบาทเฉพาะของบุ ค คล โดยการปฏิ บั ติต ามบทบาทจะประสบความสํ า เร็ จหรื อ
ลมเหลวขึ้นอยูกับการใหความสําคัญกับความเดนของเอกลักษณ (Stryker. 1987: 97, 2000: 27) ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับความเดนของเอกลักษณกับพฤติกรรมการเลือกบทบาทนี้มีความสอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับเอกลักษณแหงบทบาทในงานของเบอรค (Burke. 1980: 836-849) แมคคอลล และซิมมอนส
(McCall; & Simmons. 1978: 133-145) ที่มีแนวคิดวา เอกลักษณแหงบทบาทของบุคคลนั้น บุคคลจะ
สรางขึ้นสําหรับตนเองในการครอบครองตําแหนงหนึ่งๆ ตอพฤติกรรมของบุคคล 2 ประการ คือ 1) เปน
แหลงซักซอมและวิเคราะหพื้นฐานการกระทําจริง ตลอดจนคาดเดาปฏิกิริยาของผูอื่น และ 2) เปนการ
ประเมิน รวมทั้งใหคุณคาการกระทําจริงของปจเจกบุคคล เพื่อแสดงการกระทําที่สอดคลองหรือยกเลิก
การกระทําที่ไมสอดคลองกับจินตภาพของตัวตนในตําแหนงทางสังคมที่เขาเปนสมาชิก
พฤติกรรมการเลือกบทบาทของบุคคลนั้น เปนผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ ซึ่งการ
ปฏิบัติตนตามบทบาทจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับการใหความสําคัญกับความเดน
ของเอกลักษณ โดยสรุปแลวบุคคลจะมีความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่นําไปสูการมีเอกลักษณของ
บุคคลและบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความเดนของเอกลักษณ
ความหมายของเอกลักษณ
คําวา “เอกลักษณ” หรือ”อัตลักษณ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Identity” เปนคําที่ใชกันในทาง
สังคมศาสตรหลายสาขา เชน จิตวิทยา จิตวิทยาวิเคราะห จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
รัฐศาสตร ประวัติศาสตร ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1133) ไดให
ความหมายเอกลักษณไววา ลักษณะที่เหมือนกันหรือรวมกัน ซึ่งมีความคลายคลึงกับ The New
International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language (1996: 627) ที่ให
ความหมายเอกลั ก ษณ ไ ว ว า เป น ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น หรื อ เหมื อ นกั น โดยสมบู ร ณ ส ว น Baxter
Magolda (2003: 231) ไดใหความหมายไววา เปนคุณลักษณะภายในของบุคคลที่สามารถแยกตนเอง
จากบุคคลอื่นได สําหรับในทางสังคมวิทยาไดใหความหมายเอกลักษณไววาเปนการรูคิดเกี่ยวกับ
ตนเองของบุคคลในเรื่องบทบาทและตําแหนงในระบบความสัมพันธทางสังคมของบุคคล (Stryker.
1991: 873) ที่บุคคลมีความรูสึกนึกคิดตอตนเองวา “ฉันคือใคร” และระบุไดวาตัวเองมีเอกลักษณ
เหมือนกับกลุม และมีความแตกตางจากกลุมอื่นอยางไร และในสารานุกรมทางสังคมวิทยาที่สไตรเกอร
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ใหความหมายเอกลักษณไวนั้น ไดระบุวาการใหความหมายของเอกลักษณตองคํานึงถึงขอกําหนด 2
ประการ คือ บุคคลไดรับตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งทางสังคมโดยบุคคลอื่นเปนผูมอบให และบุคคล
ยอมรับตําแหนงที่บุคคลอื่นมอบให (Stryker. 1992: 873; citing Stone. 1962; Stryker. 1968)
สําหรับนักจิตวิทยาสังคมรวมสมัยไดใหความหมายเอกลักษณไววา เปนการจัดหมวดหมู
อยางจําเพาะเจาะจงของบุคคลในการบอกวาเขาเปนใคร และตําแหนงที่ตนมีนั้นสัมพันธกับบุคคลอื่น
อยางไร (Owen. 2003: 207; citing Michener; & Delamater. 1999) สวนเบอรค และไรซ (Burke; &
Reitzes. 1991: 242) ไดใหความหมายเอกลักษณไววาเปนสิ่งที่บุคคลใหความหมายทางสังคมของคน
ที่อยูในบทบาทเดียวกันมีรวมกัน (Shared social meanings) ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1)
เอกลักษณเปนผลผลิตทางสังคม (Social products) โดยเอกลักษณจะถูกกอรูปและธํารงรักษาผาน
กระบวนการทางสังคม 3 ประเด็น คือ การใหความหมายเกี่ยวกับตนเองตามการแบงประเภทตางๆ
ทางสังคม เชน เพศ อายุ ฯลฯ (Burke; & Reitzes. 1991: 242; citing Foote. 1951; Stryker. 1968)
การมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ตามการแบงประเภทตางๆ ทางสังคม (Burke; & Reitzes. 1991: 242;
citing McCall; & Simmons. 1966; Stone. 1962) และการแสดงตนโดยการประนีประนอมหรือยืนยัน
การใหความหมายและการแสดงพฤติกรรมตามประเภทตางๆ ทางสังคม (Burke; & Reitzes. 1991:
242; citing Goffman. 1959; Wenstein. 1969) 2) เอกลักษณเปนการใหความหมายเกี่ยวกับตนเอง
เป น สิ่ ง ที่ บุ ค คลได ม าจากการเข า ไปอยู ใ นสถานการณ ใ ดสถานการณ ห นึ่ ง ที่ อ าศั ย พื้ น ฐานความ
คลายคลึงและความแตกตางของบทบาทเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทอื่นๆ (Burke; & Reizes. 1991:
242; citing Lindesmith; & Strauss. 1956; Turner. 1956) และ 3) เอกลักษณเปนสัญลักษณและผล
สะทอนกลับ โดยบุคคลที่มีเอกลักษณเดียวกันจะมีการแสดงออกในกิจกรรมเดียวกันเหมือนกัน และผล
สะทอนกลับนั้น บุคคลจะใชเอกลักษณเปนสิ่งอางอิงในการประเมินพฤติกรรมของตนเองและผูอื่นตาม
กระบวนการประเมินคาซึ่งกันและกัน (Burke; & Reitzes. 1991: 242; citing Burke. 1980; Fekson.
1985; Wells. 1978)
ดังนั้น เอกลักษณ หมายถึง การที่บุคคลนึกคิดและใหความหมายทางสังคมตามการประเมิน
คาซึ่งกันและกันระหวางบุคคลเกี่ยวกับบทบาทของตนเองตามตําแหนงหรือสถานภาพเพื่อใชในการ
ติดตอสัมพันธกับผูอื่นตามประเภทตางๆ ของสังคมที่ทําใหบุคคลรับรูวาตนเองมีความเหมือนและ
ความแตกตางจากคนอื่นที่อยูในบทบาทและตําแหนงเดียวกันหรือตางกัน
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เอกลักษณนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
กอนที่จะกลาวถึงเอกลักษณนักศึกษาครู จะไดกลาวถึงความหมายของครู และคุณลักษณะ
ของครูในยุคปฏิรูปการศึกษากอน เพื่อจะไดเห็นแนวทางของการศึกษาเอกลักษณของนักศึกษาครูได
ชัดเจนยิ่งขึ้น แลวจึงนําเสนอเกี่ยวกับเอกลักษณนักศึกษาครู และวิธีการวัดเอกลักษณนักศึกษาครู
มีรายละเอียด ดังนี้
ความหมายของครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น หมายถึง บุคคล
วิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีตางๆ
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 4) พลเอก
เปรม ติณสูลานท (กรมวิชาการ. 2544: 7) ไดมองครูใน 2 นัย คือ“อาชีพครู”และ“ครูอาชีพหรือครู
วิชาชีพ” โดยมองวาอาชีพครูเปนอาชีพที่บุคคลทําเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนในการดํารงชีพหรือตาม
หนาที่อยางขาดจิตวิญญาณของความเปนครูไมไดทําเพราะใจรัก สวน “ครูอาชีพหรือครูวิชาชีพ” นั้น
เปนครูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน คือ มีความรู ความสามารถ ทักษะในการศึกษาอบรมศิษยในทุกๆ
ดาน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใสดูแลศิษยดี มีวิญญาณความเปนครู และปฏิบัติหนาที่ดวยจิต
วิญญาณของความเปนครู สําหรับสาโรช บัวศรี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543: 72 – 80)
กลาววา ครูคือผูที่ไดรับการฝกหัดใหเปนเปนวิชาชีพชั้นสูง (Professional) มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู
เกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพครู ในการทําการสอน การอบรม การแนะแนว การปกครองนักเรียน ตลอดจน
การสรางสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน เพื่อการเปนครูชั้นวิชาชีพ สําหรับกลิคแมน และโรสส-กรอดีนัน
(Glickman; & Ross-Grodinon. 1998: 362) กลาววา ครูที่แทจริง คือ การที่ครูจัดการเรียนการสอน
อยางมีสวนรวม มียุทธศาสตร ในความรวมมือในการเรียน และรูจักผสมผสานวิธีการอยางเหมาะสม
เพื่อใหเกิดผลดีแกผูเรียนอยางสูงสุด รวมทั้งสามารถสังเคราะหวิธีการเรียนการสอนเพื่อสรางสรรค
วิธีการสอนใหมๆ อีกดวย
โดยสรุปแลว ครู หมายถึง ผูที่ไดรับการฝกหัดใหมีความรูเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ทั้ง
เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพครู และมีคุณเฉพาะตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูงเพื่อใหมีความพรอมใน
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของครู ใ นยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษา ครู ใ นยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษานั้ น เป น ครู ที่ ถู ก
คาดหวังจากสังคมวาเปนครูยุคใหมที่ตองปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลอยางสําคัญตอการพัฒนาสังคมเปนอยางมาก โดยมีผูที่เกี่ยวของในวิชาชีพครู ไดมอง
วาครูนั้นมีความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เพื่อใหพวกเขา
เหลา นั้น เป น ประชากรที่ มีคุณภาพของประเทศ ในการปฏิ รูป การเรี ย นรูต ามแนวพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนใหครูเปนผูที่มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในการจัดการ
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เรียนรูและสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ดังนั้น ครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนครูมืออาชีพที่รอบรู
ทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ สังคมไทยมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับสังคมได (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2543:
1; Day. 2000: 101)
เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูนั้นในชวงที่ผานมา ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2540) ไดกลาววาครูตองมีคุณลักษณะที่ดี ในดานเกี่ยวกับการเปนครูชั้นวิชาชีพ
โดยครูตองเพิ่มพูนความรูใหแกอาชีพครูโดยการเขียน การพูด และการคนควาในดานวิชาการ เปน
สมาชิกที่ดีของสมาคมวิชาการ ยึดถือขนบธรรมเนียมของครูอยางเครงครัด สงเสริมตัวเองใหงอกงาม
ในวิชาศึกษาศาสตรอยูเสมอ แนะนําผูที่เขามาเปนครูใหมและนักเรียน ฝกสอนในโรงเรียน นอกจากนี้
กรีน(Green. 1998: 201–202) กลาววา ความเปนครูจะเกิดจากการตัดสินใจที่จะพัฒนาการศึกษา
เปนสิ่งที่เกิดจากความรูสึกในใจ ทุกคนควรมีใจในการสอน เพราะครูตองเอาใจใสนักเรียน รูจักมาตรฐาน
การตัดสินของสังคม มีความรูสึกเปนอยางมากในธรรมชาติของการเรียนและตอบสนองเรื่องใหมที่
เกิดขึ้นไดเสมอ จะตองมีการฝกเพื่อใหเกิดคานิยมวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คือการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ซึ่งเกิดจากความตระหนักในการสอน โดยจะเชื่อมโยงรวมมือกับผูอื่นเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น (Holmes. 1993: 61) ครูจะมีความสมัครใจและพอใจในการมีสวนรวมในงาน
ที่ตนเองมีความชํานาญ ซึ่งมักเปนเรื่องวิจัยหรือการคนควาเพิ่มเติม (Rebore. 1998: 319)
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคไดวิวัฒนาการมาโดยตลอด แตในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะใน
สวนของคุณลักษณะของครูในชวงการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
โดยมีนักการศึกษา ผลการวิจัยและแนวทางการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญผูที่มีสวนรวมเกี่ยวของกับหลักสูตรครูในปจจุบัน คือ กลุมที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตครู กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานครู และ กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
หรือพัฒนาโรงเรียน และไดมีผูสรุปคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคจากแนวดังกลาวได 4 องคประกอบ
หลัก (ชมพูนุท รวมชาติ. 2548: 26) ดังนี้
1) ดานความรู ซึ่งคุณลักษณะครูที่พึงประสงค จะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนหรือ
วิชาเอกตามสาระการเรียนรู ความรูดานวิชาชีพครู ซึ่งควรมีความรูในดานจิตวิทยา ดานหลักสูตร ดาน
การศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานเทคโนโลยีและสื่อการสอน ดานการวัดและประเมินผล
และดานการวิจัย สวนในดานความรูทั่วไปในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของนั้น เนนใหมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร พลังงาน และสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมืองทองถิ่นและชุมชนที่ตนเองสอน เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ทองถิ่น อาหาร/
โภชนาการ เด็กและครอบครัวและภาษาอังกฤษ
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2) ดานทักษะและเทคนิควิธี ครูควรจะมีความสามารถดานการสอน การสื่อสาร การทําวิจัย
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูตลอดชีวิต การใชสื่อเทคโนโลยี การ
ทําหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู การรายงานผล การพัฒนาผูเรียน การจัดทําแผนการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน การบูรณาการความรูและการบูรณาการความเปนไทย
3) ดานบุคลิกภาพ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีตอครู มีวิญญาณความเปนครู ใฝหา
ความรู ความเปนผูนํา เฉลียวฉลาด รักและศรัทธาในอาชีพครู มีวิสัยทัศน มีกระบวนการคิดขั้นสูง ใฝรู
ใฝเรียน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
4) ดานสัมพันธภาพกับสังคม ครูควรจะเปนผูที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน เพื่อนรวมงาน
ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พัฒนาชุมชน และปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
จะเห็นไดวาคุณลักษณะของครูในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น จะตองมีความรูในดานเนื้อหาดาน
วิชาการ วิชาชีพครู ทักษะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีบุคลิกภาพของความเปนครู เปนผูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
ดั ง นั้ น ในการที่ นั ก ศึ ก ษาครู จ ะมี เ อกลั ก ษณ ไ ด นั้ น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาให คุ ณ ลั ก ษณะของ
ความเปนครูที่มีลักษณะเฉพาะตามแนวปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานของวิชาชีพครู เพื่อใหนักศึกษา
มีการรูคิดเกี่ยวกับตําแหนงและบทบาทของนักศึกษาครู ที่จะติดตอสัมพันธกับผูอื่นตามประเภทตางๆ
ของสังคม ที่ทําใหนักศึกษารับรูวาตนเองมีความเหมือนและความแตกตางจากคนอื่นที่อยูในบทบาท
และตําแหนงเดียวกันหรือตางบทบาทกัน
เอกลักษณนักศึกษาครู
เอกลั ก ษณ ข องนัก ศึ ก ษาครู นั้น เป น เปา หมายของการศึก ษาที่ ตอ งการสร า งอุด มคติเ ชิ ง
วิชาชีพหรือใหมีเอกลักษณเชิงวิชาชีพ (Professional identity) เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขาสู
วัฒนธรรมของครูได (Mockler, Nornanhush; & Sachs. 2002: 4) ทําใหครูมีสัญลักษณ จรรยาบรรณ
ในฐานะวิชาชีพชั้นสูงอันจะนําไปสูการดํารงรักษามาตรฐานครูเอาไว เอกลักษณของนักศึกษาครูเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล จริยธรรมของวิชาชีพและบริบททางสังคม ทั้งนี้
เพราะบุคคลมีความเปนตัวของตัวเอง ประกอบกับสังคมมีการเคลื่อนไหวที่บุคคลตองติดตอสัมพันธกัน
โดยอาศั ย บรรทั ด ฐานทางสั ง คม การที่ ค รูจ ะออกไปรับ ใช สัง คมต องผ า นกระบวนการพั ฒ นาให มี
เอกลักษณภายใตบริบทของสังคม และสอดคลองกับความเปนตัวของตนเอง (Agee. 2004: 749-750)
โดยที่นักศึกษาตองไดมีโอกาสพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ โดยใช
บรรทัดฐานของสังคม ทําใหนักศึกษาซึมซับสิ่งเหลานี้เขาไปเปนแนวคิดและนําไปสูเปาหมายสําหรับ
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ตนเอง ซึ่งการพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณของความเปนครู ตองมีสถานการณตองทําใหบุคคล
ตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เมื่อบุคคลไดเลือกปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของสังคม
ก็จะกลายเปนบรรทัดฐานในการยึดถือปฏิบัติของเขาตอไปจนกลายเปนเอกลักษณของเขา (Agee.
2004: 749–750; citing Dub. 1969) เอกลักษณนั้นเมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีความมั่นคงและมีการธํารง
รักษาไวเพื่อที่จะแสดงบทบาทที่สอดคลองกับเอกลักษณของตน และสามารถแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาททั้งดานการเรียน การทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความเปนครูในขณะที่เรียนในสถาบันฝกหัดครู
ไดอยางเหมาะสมพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานของตนในฐานะวิชาชีพตอไป (Lounbury; Huffstetler,
Leong; & Gibson. 2005: 501, 507-509) แตอยางไรก็ตามบุคคลก็อาจมีการเปลี่ยนเอกลักษณของ
ตนเองหรือสรางเอกลักษณขึ้นมาใหมได ถามีเหตุการณใหมที่ไมสอดคลองกับเอกลักษณเดิมของตน
และมีความเขมแข็งกวา (Merry. 2005: 477) แตก็เปนไปไดยากและตองใชเวลานานหากบุคคลมี
ความมั่นคงในเอกลักษณแลว (Burke. 2006: 84)
เอกลักษณของนักศึกษาครูจะมีการกอรูป สรางขึ้น และปรับเปลี่ยนดวยการสรางองคความรู
ดวยตนเอง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นที่มีความคาบเกี่ยวกันในการพัฒนาเชนเดียวกัน
(Smagorinsky; & et al. 2004: 12-13; Mockler Nornanhurst; & Sachs. 2002) ซึ่งประสบการณใน
วัยเด็ก การเรียนรูระบบสังคม ประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมในการทํางานที่ชวยกําหนดบทบาท
หน า ที่ค รู เอกลั ก ษณ ค รู มีผ ลมาจากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วิช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาก อน แล ว ค อ ยเข า สู
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบในสถาบันฝกหัดครู ที่มีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การทํา
กิจกรรม การฝกประสบการณวิชาชีพครู (Franzak. 2002: 259; Lundberg; & Schreiner. 2004: 549576) การเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน การปรับตัว และแนวคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับความเปนครู
รวมทั้งการประเมินสถานการณ ประสบการณ การแสวงหาขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งการ
การนําเสนอแนวคิดของตนจะชวยพัฒนาเอกลักษณความเปนครูของนักศึกษา (Cook; et al. 2002;
Smagorinsky; & et al. 2004: 9; citing Smilie. 1994; Yerkes. 2004) จะชวยใหนักศึกษาสามารถ
พัฒนาเอกลักษณความเปนครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความแตกตางจากวิชาชีพอื่น เกิดเปนเอกลักษณ
ที่เดนชัด ทําใหบุคคลมีความรัก ศรัทธา เห็นความสําคัญ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูของตน
(Entwistle; & Peterson. 2004: 48)
ดังนั้น เอกลักษณนักศึกษาครู หมายถึง การที่นักศึกษามีการคิด และใหความหมายเกี่ยวกับ
บทบาทของตนเพื่อติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม และรับรูวาตนเองมีความเหมือน และแตกตาง
กับบุคคลอื่นที่อยูในบทบาทเดียวกัน หรือตางกันจนทําใหตนเองมีสัญลักษณ และปรับตัวสูวัฒนธรรม
ของตนเองได
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การวัดเอกลักษณของนักศึกษาครู
ในการแสดงออกเอกลักษณของบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของกับสถานการณและคุณลักษณะ
ทางจิตใจ โดยบุคคลจะมีการประเมินสถานการณ การประเมินตนเอง และบุคคลอื่น แลวนําไปสู
กระบวนการตีความเพื่อนําไปสูการแสดงเอกลักษณของตน (Hogg, Terry; & White. 1995: 257;
citing Burke. 1980) ซึ่งในการวัดเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรมนั้นมีผูเสนอวาควรวัดความเดน
ของเอกลักษณ (Identity salience) เพราะการวัดความเดนของเอกลักษณจะนําไปสูการทํานาย
พฤติกรรมตามบทบาทของบุคคลไดเปนอยางดี (Stryker; & Burke. 2000: 287) ในชวงที่ผานมามี
การวัดเอกลักษณของบุคคลโดยอาศัยทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรไวหลายเรื่อง และมีการแบง
เอกลักษณที่หลากหลาย บางเรื่องวัดเฉพาะความเดนของเอกลักษณ (Identity salience)เพื่อทํานาย
พฤติกรรมเพียงประเด็นเดียว เชน สไตรเกอร และเซอรเป (Stryker; Serpe. 1982: 210) ที่วัด
เกี่ย วกับ ความเดน ของเอกลัก ษณในบทบาททางศาสนาของบุคคล สวนนัทและฟรอยดไดเกอร
(Nuttbrock; & Freudiger. 1991: 154-156) ไดวัดเอกลักษณใน 2 ประเด็น คือ ความเดนของ
เอกลักษณและความสําคัญของเอกลักษณของความเปนมารดา เชนเดียวกับสําหรับลี (Lee.2002: 57)
ไดวัดเอกลักษณใน 2 ประเด็นเชนเดียวกัน คือ ความเดนของเอกลักษณทางวิทยาศาสตรและ
ความสําคัญของเอกลักษณทางวิทยาศาสตร สําหรับในงานของเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes.
1991: 245) ไดวัดเอกลักษณของความเปนนักศึกษา โดยแบงเอกลักษณออกเปน 3 องคประกอบ คือ
ความภาคภูมิใจ ในตนเอง (Self esteem) ความเดน (Salience) และความสําคัญ (Centrality) แตมีผู
มองวาความเดนของเอกลักษณ และความสําคัญของเอกลักษณเปนสิ่งเดียวกันจึงวัดมิติดังกลาวเพียง
ประเด็นเดียว (Callero. 1985) และมีผูนํามาศึกษาตอกันมาอีกประมาณ 3 เรื่อง คือ Callero, Charng; &
Piliavin (1988); Chorng; & Callero (1988); Reitzes; & Mutran. (1994)
ในประเทศไทยไดมีการศึกษาเอกลักษณในสวนของความเดนเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรม
เชนกัน แตผูวิจัยไดใหความหมายในเชิงความรูสึก กลาวคือ กนิษฐา ตัณฑพันธ (2541) ที่วัดเอกลักษณ
วิชาชีพพยาบาลโดยเนนเขาใจในตนเองเกี่ยวกับการมีลักษณะเดนของพยาบาลในการใหพยาบาลตาม
บทบาทเชิงวิชาชีพ สวนนันทนา น้ําฝน (2536: 80–83) ไดแบงเอกลักษณออกเปน 2 องคประกอบ คือ
ความรูสึกเปนปมเดนหรือความเดนของเอกลักษณ และสมรรถภาพของตนเองในการแสดงบทบาท
วิชาชีพพยาบาล จํานวน 3 ดาน คือ ดานการบริการพยาบาล ดานการบริหารการพยาบาล และดาน
วิชาการ สําหรับสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) แบงเอกลักษณครูแนะแนวใน 2 มิติ คือ 1) ความ
ภาคภูมิใจครูแนะแนวและคุณลักษณะบุคลิกภาพครูแนะแนว และ 2) ความรูสึกเปนปมเดนหรือความ
เดนของเอกลักษณ นั่นแสดงวาเอกลักษณวิชาชีพนั้นมีความเกี่ยวของกับบริบทของวิชาชีพที่นําไปสู
การแสดงบทบาทที่เหมาะสมตามที่วิชาชีพนั้นกําหนดบทบาทใหกลายเปนลักษณะเฉพาะ ดังนั้นใน
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การแบงเอกลักษณของนักศึกษาครูในการวิจัยนี้ไดแบงเปน 3 องคประกอบ ตามบริบทในวิชาชีพครู
และตามทฤษฎี เอกลั กษณ ของสไตรเกอร ที่ มี ผู นํ ามาศึ กษากั นมาอย างต อเนื่ อง ซึ่ งมี การวั ดเพี ยง
องคประกอบเดียว คือความเดนของเอกลักษณ และมีการวัดเอกลักษณเปน 2 องคประกอบ คือ ความ
เดนของเอกลักษณกับความสําคัญของเอกลักษณ และมีการวัดเอกลักษณเปน 3 องคประกอบ คือ ความ
เดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ โดยในการวิจัยนี้จะ
วัดเอกลักษณใน 3 องคประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้
ความเดนของเอกลักษณ (Identity salience) ความเดนของเอกลักษณ หมายถึง การ
ใหความสําคัญกับบทบาทที่ตนครองอยู หรือเปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอสังคมเมื่อไดมี
การแสดงความสามารถในบทบาทเชิงวิชาชีพ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) ความเดนของ
เอกลั ก ษณ ต ามทฤษฎี เ อกลั ก ษณ ข องสไตรเกอร นั้ น ได อ ธิ บ ายว า เอกลั ก ษณ ข องบุ ค คลที่ จั ด เรี ย ง
ตามลําดับความเดน (Salience hierarchy) ซึ่งเอกลักษณใดที่ถูกจัดเรียงไวในระดับสูงสุดตาม
สถานการณบุคคลจะเลือกนํามาใชในสถานการณที่เกี่ยวของนั้น (Stryker; & Serpe. 1982: 206-207)
ในการวัดความเดนของเอกลักษณนั้นไดมีผูสรางตามทฤษฎีเอกลักษณบุคคลของสไตรเกอร
(Stryker. 1968) เชน สไตรเกอรและเซอรเป (Stryker; & Serpe. 1982: 210) ไดวัดความเดนของ
เอกลักษณทางศาสนา โดยสรางสถานการณใหผูตอบเรียงลําดับตามความสําคัญ มีจํานวน 2 ขอ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .75 ตัวอยางคําถาม “ เมื่อพบกับบุคคลอื่นครั้งแรก ถาจะบอกเกี่ยวกับตัวคุณเพียง
ประเด็นเดียวคุณจะบอกวา...” เบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) วัดเอกลักษณของ
นักศึกษาโดยผูวิจัยวัดโอกาสที่จะนําเอกลักษณดังกลาวมาใช มีจํานวน 2 ขอ เปนคําถามใหประมาณ
คา 5 ระดับ จากสําคัญมากที่สุด สําคัญ สําคัญปานกลาง สําคัญบางสวน และไมสําคัญเลย ตัวอยาง
ของขอคําถาม “การที่เขารูวาคุณเปนนักศึกษานั้น เปนการแสดงถึงเขารูจักตัวคุณจริงๆ หรือไม” หรือ
“เมื่อคุณกลับไปเยี่ยมบานในชวงปดภาคเรียน แลวพบกับคนที่ไมเคยรูจักมากอน ในการสนทนาครั้ง
แรกจะพูดความเปนนักศึกษาของตนเองมากนอยเพียงใด” นัทบรอค และฟรอยไดเกอร (Nuttbrock; &
Freudiger. 1991: 149-150) วัดความเดนของเอกลักษณของความเปนมารดาใน 3 สถานการณ คือ ที่
โรงเรียน ที่ทํางาน และกับเพื่อน มีจํานวน 2 ขอ เปนคําถามใหประมาณคา 4 ระดับ 4 หมายถึง เปน
ประจํา และ 1 หมายถึง ไมเคยเลย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .76 ลี (Lee. 2002: 256-258) ไดวัดความ
เดนของเอกลักษณดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 3 ขอโดยกําหนด
สถานการณที่พบบุคคลอื่นเปนครั้งแรก แลวดูแนวโนมวาบุคคลเหลานั้นจะพูดคุยเอกลักษณเหลานี้
มากนอยเพียงใด คําตอบเปนมาตรประเมิน 7 ระดับ โดยใหคะแนนจาก 0 ถึง 7 มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .80 ตัวอยางแบบวัด “ใหนึกถึงสิ่งที่คุณชอบเลาใหบุคคลอื่นฟงเมื่อพบกันครั้งแรก” สําหรับโอ
เวนสและ เซอรเป (Owens; & Serpe. 2003: 89) ไดสรางแบบวัดความเดนเอกลักษณดานครอบครัว
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มีจํานวน 3 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .66 ในการวัดความเดนของเอกลักษณนั้นขอคําถามสวนใหญ
จะใหสถานการณที่บุคคลเจอผูอื่นครั้งแรก แลวบุคคลเหลานั้นมีแนวโนมที่จะนําเอกลักษณเหลานั้นมา
สะทอนกับผูอื่น ตัวอยางขอคําถาม “มีการพูดถึงลูก...(ที่โรงเรียน ที่ทํางาน และกับเพื่อนๆ)“ แตอยางไร
ก็ตามมีผูวัดความเดนของเอกลักษณโดยใหผูตอบประเมินความรูสึกที่มีตอตนเองในบทบาทของตน
และความสําคัญในบทบาทนั้น (Callero. 1985: 208) มีจํานวน 5 ขอ ที่วัดเอกลักษณในการบริจาค
โลหิต มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .81 ตัวอยางคําถาม “ฉันรูสึกวาสูญเสียอะไรบางอยางในการบริจาค
โลหิต” หรือ “การบริจาคโลหิตเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับฉัน”
ในประเทศไทยมีงานวิจัย จํานวน 3 เรื่องที่วัดความความเดนของเอกลักษณ โดยเนนการวัดที่
ความรูสึกและความสําคัญตามวิธีการวัดของ Callero (1985: 208) โดยผูวิจัยใชคําวาความรูสึกเปน
ปมเดน เปนการวัดกับวิชาชีพพยาบาล 3 เรื่อง คือ นันทนา น้ําฝน (2536) กนิษฐา ตัณฑพันธ (2541)
และการุณย ประทุม (2546) นอกจากนี้วัดความรูสึกเปนปมเดนของเอกลักษณครูแนะแนว จํานวน 1
เรื่อง โดยสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ตัวอยางแบบวัดความรูสึกเปนปมเดน “ฉันเปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีคุณคาในสังคม” หรือ“ขาพเจาชอบชวยเหลือผูอื่น”
สําหรับการวัดความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้น ผูวิจัยวัดเกี่ยวกับการรายงานของ
นักศึกษาครู ในดานการรูคิดของตนเองที่มีตอสังคมเมื่อไดมีการแสดงความสามารถในบทบาทเชิง
วิชาชีพในฐานะนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยเปนการวัดตามแนวทฤษฎีเอกลักษณของ
สไตรเกอร (Stryker. 1968) โดยใหผูตอบรายงานตนเอง ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวในนิยามปฏิบัติการ
ตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรตอไป
ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาครู ความรูสึกภาคภูมิใจนั้นเปนมิติทางดาน
จิตวิทยาที่เบอรค (Burke.1980) ไดเพิ่มเติมในการศึกษาเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรมที่จะชวยลด
ชองวางความสามารถในการทํานายพฤติกรรมที่ใชความเดนของเอกลักษณซึ่งคอนขางจะเนนมิติทาง
สังคม โดยในการศึกษาไดนํามาศึกษาเปนตัวแปรรวมกับความเดนของเอกลักษณ และเมือ่ นํามาศึกษา
รวมกันสามารถสะทอนถึงความเดนของเอกลักษณไดเปนอยางดี (Stryker; & Burke. 2000: 97; citing
Stryker; & Gottleib.1981) และสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลไดเดนชัดยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความภาคภู มิ ใ จและเอกลั ก ษณ ข องบุ ค คลเป น การสะท อ นความรู สึ ก นึ ก คิ ด เกี่ ย วกั บ ตนเองใน
สถานการณตางๆไดเปนอยางดี (Owens; & Serpe. 2003: 85-86)
ความภาคภูมิใจมาจากอัตมโนทัศน (Self–concept) ของบุคคล ที่บุคคลมีความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเองในทางบวก โดยเชื่อวาตนมีความสามารถ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะนําตนเองไปสูความสําเร็จของชีวิต (ชไมพร เจริญครบุรี. 2549:
4; อางอิงจาก Rogers. 1961) และโรเซ็นตเบอรก (Owens; & Serpe. 2003: 86; citing Rosenberg.
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1965: 30) ไดใหความหมายความภาคภูมิใจไววา เปนเจตคติเชิงบวกและเชิงลบของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง สวนคูเปอรสมิธ (อังคณา เทศทิศ. 2543: 1-3; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 5) ไดให
ความหมายของความภาคภูมิใจไววา เปนการพิจารณาและประเมินคุณคาของตนตามความรูสึก และ
เจตคติที่มีตอตนเอง เปนการยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมี
ตอความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และคุณคาของตนเอง
เมื่ อ นํ า แนวคิ ด ดั ง กล า วมาอธิ บ ายความภาคภู มิ ใ จในบทบาทของนั ก ศึ ก ษาครู จึ ง สรุ ป
ความหมายไดวา เปนความรูสึกของนักศึกษาครูที่มีตอตนเอง โดยการเห็นคุณคา มีความปรารถนาที่
จะประสบความสําเร็จตามความมุงหวัง โดยเชื่อในความสามารถของตนที่จะนําไปสูเปาหมายได
ความภาคภูมิใจ และเอกลักษณของบุคคลนั้นถูกนํามาใชรวมกันศึกษาพฤติกรรมตางๆ ของ
บุคคล เพราะตามแนวคิดของนักจิตวิทยาสังคมมองวา(Owens; & Serpe. 2003: 86; citing Gecas;
& Burke. 1995; Ervin; & Stryker. 2001: 31-33) ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกัน ใน 3 ประเด็น
คือ 1) ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธกันในเชิงมิติอารมณของบุคคล(Owens; & Serpe. 2003: 86;
citing Scheff. 1985; Lazarus. 1984; Zajonc. 1984) 2) ตัวแปรทั้งสองเกิดจากมิติของความยึดมั่น
ผูกพัน (Burke; & Ritzes. 1991: 245) และ 3) ตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมไดเปน
อยางดี นอกจากนี้ มีผูศึกศึกษาความสัมพันธระหวางเอกลักษณกับความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจาก
การศึกษาความเดนของเอกลักษณในดานครอบครัวกับชาวผิวขาว ชาวผิวดํา และชาวลาตินในอเมริกา
พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอความเดนเอกลักษณของชนเหลานี้ (Owens; &
Serpe. 2003)
สําหรับการศึกษา ความภาคภูมิใจที่ถือวาเปนมิติหนึ่งของเอกลักษณ ไดมีผูศึกษาไว ไดแก
การศึกษาของเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) ที่ศึกษากับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไรซและมูแทรน (Reitzes; & Mutran. 1994) ศึกษาบุคคลที่มีงานทํา ในประเทศไทยนั้นนันทนา น้ําฝน
(2536) ไดศึกษากับนักศึกษาพยาบาล และสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ศึกษากับครูแนะแนว สําหรับ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาความภาคภูมิใจของนักศึกษาครูที่ถือวาเปนมิติหนึ่งของเอกลักษณ
เชนกัน
ในการวัดความภาคภูมิใจที่มีการศึกษาในประเทศไทย จากการสังเคราะหงานวิจัย จํานวน
67 เรื่อง พบวา แบบวัดความภาคภูมิใจที่นิยมใชเปนแบบวัดของ Coopersmith และ Rosenberg
(ชไมพร เจริญครบุรี. 2546) แตการวัดความภาคภูมิใจในตนเองตามตามแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ
(Identity Theory) ทุกเรื่องที่ศึกษานั้นไดใชแบบวัดของโรเซ็นตเบอรก (Rosenberg.1965.1979)
กลาวคือการศึกษาของเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) ไดสรางแบบวัดเอกลักษณ
ความเปนนักศึกษาดานความภาคภูมิใจในตนเอง มีจํานวน 10 ขอ เปนคําถามเปนประโยคประเมินคา
5 ระดับ จาก สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และไมสําคัญเลย ตามลําดับ
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ตัวอยางคําถาม “ฉันรูสึกวาการเปนนักศึกษามีคุณคาสําหรับฉัน” หรือ “ฉันรูสึกวาเปนนักศึกษามี
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่มีความเทาเทียมกัน” ไรซและมูแทรน(Reitzes; & Mutran.1994:
317) ไดใชแบบวัดของโรเซ็นตเบอรก (Rosenberg. 1965) มีจํานวน 10 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.87 ตัวอยางคําถาม “บางครั้งฉันคิดวาฉันไมมีอะไรดี” และในการศึกษาของโอเวนสและเซอรเป
(Owens; & Serpe. 2003: 90) นั้นไดนําขอคําถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง มีจํานวน 4 ขอ
จากแบบวัดความภาคภูมิใจของโรเซ็นเบอรก (Rosenberg. 1965) มาใชเชนเดียวกัน เปนคําถามเชิง
บวกและลบอยางละ 2 ขอ โดยจัดเรียงสลับกัน โดยใหประเมินคา 4 ระดับ จาก เห็นดวยอยางยิ่ง ถึง ไม
เห็นดวยอยางยิ่ง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .63 ตัวอยางคําถามความภาคภูมิใจ “ฉันพึงพอใจในความ
เปนตัวตนของฉัน” หรือ ”ฉันรูสึกไมพอใจในตนเอง” ซึ่งในงานวิจัยทั้งสองเรื่องที่กลาวมาเปนการวัด
ความภาคภูมิใจโดยทั่วไป แตอยางไรก็ตามสไตรเกอร (Stryker. 1987: 96) กลาววาความรูสึก
ภาคภูมิใจมองไดใน 2 ลักษณะ คือลักษณะโดยทั่วไป และลักษณะเฉพาะ ซึ่งลักษณะความภาคภูมิใจ
ที่เปนลักษณะเฉพาะอยางนั้นสามารถนํามาใชในการทํานายพฤติกรรมไดดีกวาความภาคภูมิใจที่เปน
ลักษณะทั่วๆไป และเมื่อนําความภาคภูมิใจมาใชรวมกับเอกลักษณนั้น สไตรเกอรและเบอรค (Stryker;
& Burke. 2000: 287) กลาววาจะทํานายพฤติกรรมของบุคคลไดเดนชัดยิ่งขึ้น
จากการศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบบวัดเอกลักษณ ตามทฤษฎีของสไตรเกอรในประเทศไทย
ดานความภาคภูมิใจในตนเองนั้น นันทนา น้ําฝน (2536: 80–83) ไดสรางแบบวัดเอกลักษณวิชาชีพ
พยาบาล ดานความภาคภูมิใจในตนเอง มีจํานวน 9 ขอ เปนคําถามแบบมาตรประเมินคา จาก จริง
มากที่สุด ถึง ไมจริงอยางยิ่ง ซึ่งแบบวัดมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ ผูวิจัยไดหาคุณภาพโดยหา
คาอํานาจจําแนกรายขอ โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมมีคาอยูระหวาง.45
ถึง .71 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ.85 ตอมาสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ไดสรางแบบวัดความ
ภาคภูมิใจครูแนะแนว แตละขอเปนประโยคประกอบมาตรประเมิน 5 ระดับ จาก เห็นดวยอยางยิ่ง ถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูวิจัยไดหาคาอํานาจจําแนก ดวยวิธีหาความสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
มีคาระหวาง .67 - .93 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .99 ตัวอยางแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
“ฉันรูสึกวาการเปนนักศึกษามีคุณคาสําหรับฉัน” เปนตน
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะวัดความรูสึกภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาครู โดยมี
การยอมรับ การพิจารณาและประเมินคุณคาของตนตามความรูสึก เปนการยอมรับหรือไมยอมรับ
ตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถ ความสําเร็จ และคุณคาของ
ตนเอง มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพครู และความเชื่อมั่นในตนเองในฐานะ
นักศึกษาครู ซึ่งจะปรับปรุงมาจากแบบวัดของโรเซ็นตเบอรก (Rosenberg. 1979: 291) และจะสราง
ใหมีลักษณะเฉพาะของความเปนนักศึกษาครูตามแนวคิดของสไตรเกอรและเบอรค (Stryker; &
Burke. 2000: 293) ที่กลาววา ควรวัดใหมีลักษณะเฉพาะจะชวยใหสามารถทํานายพฤติกรรมได
เดนชัดขึ้น ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวในนิยามปฏิบัติการตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตอไป
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ความสําคัญของเอกลักษณ (Identity centrality) ความสําคัญของเอกลักษณนั้น เปน
ความรูสึกที่มีตอตนเองในเชิงบวกในดานตางๆ ซึ่งมีสถานการณเขามาเกี่ยวของกับตนเอง และบุคคล
รูสึก ไดวาสถานการณเหลานั้น มีความสําคัญสําหรับตนเองมากหรือนอย ซึ่ง จะทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมตอบโตกับสถานการณนั้นๆ ในระดับที่แตกตางกันตามการประเมินของตน (Burke; &
Reitzes. 1991: 246) และในการศึกษาความสําคัญของเอกลักษณมักจะศึกษาควบคูกับความเดนของ
เอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรมเชนเดียวกัน
การวัดความสําคัญของเอกลักษณ นัทบรอค และ ฟรอยไดเกอร (Nuttbrock; & Freudiger.
1991: 149-150) ไดวัดความรูสึกทางบวกและทางลบตอความเปนมารดา มีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ
แบงเปน 2 ดานๆ ละ 5 ขอ เปนคําถามประกอบการประเมิน 4 ระดับ โดยขอความทางบวก 1 หมายถึง
รูสึกเห็นดวย และ 4 หมายถึง รูสึกพอใจมากที่สุด สวนขอความทางลบ 1 หมายถึง รูสึกเปนเรื่องเล็กนอย
และ 4 หมายถึง รูสึกไมพอใจมากที่สุด ตัวอยางคําถาม “ถามีคนพูดวาคุณไมมีสิทธิ์ในการเปนนักศึกษา
อยางแทจริง” สวนเบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) วัดเอกลักษณของนักศึกษาโดย
ผูวิจัยวัดการใหความสําคัญกับการเปนนักศึกษา มีจํานวน 2 ขอ ตามแนวการวัดของแมคคอลและ
ซิมมอนส (McCall; & Simmons. 1966: 756) โดยใหผูตอบประมาณคา 4 ระดับ จาก สําคัญมากที่สุด
สําคัญ คอนขางสําคัญ และไมสําคัญเลย ตามลําดับตัวอยางของขอคําถาม “ตอนนี้คุณมีบทบาทอะไร
ในสั ง คมและบทบาทนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ คุ ณ อย า งไร” และ“บทบาทของการเป น นั ก ศึ ก ษามี
ความสําคัญตอทานเพียงใด” สวนสไตรเกอรและเซอรเป (Stryker; & Serpe. 1994: 21) ไดวัด
ความสําคัญของเอกลักษณนักศึกษาโดยใหเปรียบเทียบกิจกรรมที่กําหนดมาใหตามบทบาท แตไม
ถามวากิจกรรมใดสําคัญที่สุด โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม โดยมีคําถามเพียงคําถามเดียวคือ “กิจกรรม
ใดมีความสําคัญสําหรับคุณ และสําคัญอยางไร” สําหรับลี (Lee. 2002: 256-258) ไดวัดความสําคัญ
ของเอกลักษณดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 1 ขอ โดยถามวา
กิจกรรมเหลานี้มีความสําคัญตอตนเองมากนอยเพียงใด คําตอบเปนการประเมินคา 7 ระดับ โดยให
คะแนนตั้งแต 0 ถึง 7 โดยผูที่ไดคะแนน 0 หมายถึง ไมสําคัญเลย 1 หมายถึง ไมนาสําคัญ 3
หมายถึง คอนขางไมสําคัญ 5 หมายถึง คอนขางสําคัญ และ 7 หมายถึง สําคัญมากที่สุด แบบวัดนี้มี
คาเชื่อมั่นเทากับ .86 ตัวอยางของขอคําถามความสําคัญของเอกลักษณ “กิจกรรมทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีความสําคัญตอทานมากนอยเพียงใด”
สํา หรั บ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได วั ด ความคิ ด ของนั ก ศึก ษาครู มี ค วามคิ ดว า ตนเปน ผู ที่ มี
ความสําคัญ โดยอาศัยสถานภาพและบทบาทของนักศึกษาครูในปจจุบันที่ตองเนนความเปนครู
นักวิจัยที่จะตองนําไปใชในประกอบวิชาชีพครูในอนาคต ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในนิยามปฏิบัติการ
ตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตอไป
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พฤติกรรมครูนักวิจัย : ความหมายและนิยามปฏิบัติการตัวแปร
ครูนักวิจัย (Teacher as researcher) เปนอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูที่จะนํามาซึ่ง
ความเชี่ยวชาญ เพื่อใหสอดคลองกับองคความรูที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม ที่ตองการ
แสวงหาความรูโดยตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีที่มีขอมูลสนับสนุนอยางเชื่อถือได ทําใหครูเกิดคุณลักษณะ
ในการแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน การวิเคราะหปญหา สราง
กิจกรรม การประเมิน และแกไข พัฒนาผูเรียนไดอยางเปนระบบ ครูนักวิจัยไดมีการกลาวถึงมากขึ้น
ตั้งแตป ค.ศ.1980 ตามกระแสปฏิรูปการศึกษาที่ไดใหความสําคัญกับความสามารถที่จะตรวจสอบได
ถึงผลการปฏิบัติตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู นําไปสูการขยายมโนทัศนของยุทธวิธี การวิจัย
ทางการศึกษาที่เหมาะสมขึ้น ทําใหครูมีการพัฒนาความเขาใจอยางลึกซึ้ง ชัดเจน เกี่ยวกับวิธีการ
เรียนรู และเนื้อหาสาระในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปสูการปรับปรุงโครงสราง ใหมีความสามารถในการ
ตรวจสอบได โดยโรงเรียน นักการศึกษา ครู ผูปกครอง ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความรูใ หม ที่
มีเปาหมายพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการคิด พัฒนาการเรียนรูจากภายในตัวบุคคล สราง
ความรูใหมเพื่อนําไปสูความรูความเขาใจและนําไปใชประโยชนตอไป (Henson. 1996: 96)
สําหรับการปฏิรูปการศึกษาของไทยไดเนนย้ําถึงความสําคัญของการวิจัย ที่ครูตองนําไปใช
ควบคูกับการปฏิบัติในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5)ที่ กํ า หนดให มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค รู ส ามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกแกผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยครูอาจเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ที่กําหนดใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2545: 14-15, 17) นั่นแสดงวาการเปนครูนักวิจัยตองมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน โดยมีจดุ เนน
ที่คุณภาพการสอน โดยครูจะบูรณาการเนื้อหาวิชาครู (Pedagogies) และเทคนิคตางๆ เพื่อนําไป
ปฏิบัติการสอนในสถานการณตางๆ ซึ่งธรรมชาติแลวบทบาทของครู และสถานการณ สงผลตอการ
เลือกวิธีการที่จะนํามาใชหรือการศึกษาวิจัยของครู จึงทําใหกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญใน
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบที่เหมาะสม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับครูนักวิจัย
ในการใหความหมายของครู ในฐานะนักวิจั ยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย างตอเนื่องตาม
มโนทัศนของผูศึกษา อาจมีการใหความหมายในภาพรวมๆ บางความหมายคอนขางแคบและจําเพาะ
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เจาะจง ซึ่งความหมายตางๆ ที่ถูกนํามาใชในลักษณะเฉพาะแตกตางกันนั้น อาจจะขึ้นอยูกับบริบท
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่งความแตกตางของความหมายเปนสิ่งที่สะทอนถึงคุณคาและขอตกลง
เบื้องตนที่แตกตางกัน นําไปสูความเขาใจแนวคิดและวิธีการของผูศึกษาไดดียิ่งขึ้น (Henson. 1996:
55; Fueyo; & Koorland. 1997: 338) ซึ่งมีผูใหความหมายของครูนักวิจัยไววา เปนครูที่ทําการวิจัย
ควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการคนหา
คําตอบอยางเปนระบบ อาจจะดวยตนเองตามลําพังหรือรวมมือกับนักวิชาการอื่นๆ (Babkie; &
Provost. 2004: 261) นอกจากนี้จารุวรรณ ศิลปรัตน (2548: 34) ใหความหมายครูนักวิจัยไววา เปน
ครูที่ปฏิบัติการสอนควบคูไปกับการสรางความรูใหมจากการสอน ใชผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
และผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย
ครูนักวิจัย จึงเปนครูที่ปฏิบัติการสอนควบคูไปกับการสรางความรูใหม และใชผลการเรียนรู
นั้นไปพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนาตนเอง ดวยกระบวนการวิจัยที่จะบังเกิดผลไดดวยอํานาจการตัดสินใจ
ของครู ซึ่ ง อยู บ นฐานข อ มู ล ที่ น า เชื่ อ ถื อ สอดคล อ งกั บ สภาพความเป น จริ ง จากผลการวิ จั ย กั บ การ
ปฏิบัติการสอน ที่นําไปสูการเปนครูมืออาชีพ
ครูในยุคใหมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสามารถในการทําวิจัยและสามารถใชกระบวนการวิจัย
เปนพื้นฐานในการสอน (Inquiry - oriented approach) มองตนเองในฐานะนักแกปญหามุงแสวงหา
ความรูจากประสบการณตางๆ ในบริบทชั้นเรียน เพื่อทําความเขาใจสถานการณการปฏิบัติ โดยใช
ขอมูลเพื่อตัดสินใจปรับปรุงการสอนของตนเองอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน แตครูนักวิจัยมีกระบวนการทํางานในลักษณะเดียวกันคือมีการแสวงหาความรู
อยางเปนระบบ และโดยเจตนาหรืออยางตั้งใจ (Cochran–Smith; & Lytle. 1993: 19; citing Goswami; &
Stillman. 1987) ซึ่งการเปนครูนักวิจัยจะนํามาซึ่งความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานใน
วิชาชีพของตนอยางมีความสุข รวมทั้งยังนําความรูดังกลาวไปใชพัฒนาผูเรียนในการหาวิธีการเรียนรูที่
เหมาะสมอีกดวย (Leggo. 2005: 439-440)
นักศึกษาครูในฐานะครูนักวิจัย (Preservice as Teacher - Researcher)
การจัดการศึกษาของหลักสูตรฝกหัดครู (Teacher education) เพื่อพัฒนานักศึกษาครูใหมี
ความสามารถในการเปนครูนักวิจัยเปนมโนทัศนสําคัญ ที่จะทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูใน
การสอนและการเปน ครู ที่ ดี เกิดกระบวนการการเรีย นรูอยา งตอเนื่ องในการเปน ครู และสามารถ
นําไปใชในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในการสอน ชวยเตรียมความพรอมใหกับผูที่จะกาวเขาสู วิชาชีพ
ครูในอนาคตได (Knowles, Cole; & Presswood. 1994; Fueyo; & Koorland. 1997: 336) เปาหมาย
สําคัญในการพัฒนานักศึกษามีความรูความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน และความรู
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พื้นฐานการสอน ซึ่งเปนภารกิจหลักของการฝกหัดครูที่ตองพัฒนานักศึกษาใหมีความรูเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงในโรงเรียน โดยตองทําการวิจัยที่สอดคลองกับการปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาครูจะตองมีการเรียนรูใน
วิชาชีพของตนเพื่อที่จะสวมบทบาทครูในวิชาชีพครูไดอยางมั่นใจ (สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2541: 9-10)
การฝกหัดครูในตางประเทศไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็น
วาการขาดการวิจัยนั้น ทําใหหลักสูตรฝกหัดครูไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งหากขาดความ
รว มมื อระหวา งสถาบั น ฝ ก หัดครูกั บโรงเรี ย น มี ค วามลม เหลวในการประสานงานกัน เพื่อให บ รรลุ
เปาหมายและสมรรถภาพในการสอนและการเรียนรู จะสงผลกระทบตอมาตรฐานการศึกษา จึงมี
หลักสูตรฝกหัดครูหลายรูปแบบที่เนนมโนทัศนครูนักวิจัย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันไป แตโดย
ภาพรวมจะมีลักษณะสําคัญ สรุปไดดังนี้ 1) มุงเนนใหนักศึกษาวิชาชีพครูรับรูตนเองในฐานะผูเริ่มตน
เปนครูในโรงเรียนภายใตการจัดเตรียมของหลักสูตรฝกหัดครู 2) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษาได
เรียนรูรวมกับอาจารยพี่เลี้ยง และบูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ และ 3) กรอบการดําเนินงานของครู
ในฐานะนักวิจัยจะเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการเรียนรู
ในประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับการเปนครูนักวิจัยนั้น มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา
เพื่อให บรรลุ เปาหมาย ถาพิจารณาจากหลักสูตรการผลิตครูในปจจุบัน จะเห็น ไดวาโดยภาพรวม
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยเนื้อหารายวิชาชีพครู ซึ่งเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ที่
ใหความสําคัญตอรายวิชาที่เปนเนื้อหาสาระที่วาดวยวิธีการวิจัยทางการศึกษา เพื่อมุงผลิตใหบัณฑิต
เปนครูนักวิจัย โดยพัฒนาจากรายวิชาเรียนและการฝกปฏิบัติในปสุดทายของการเรียนนั้นไดกาํ หนดให
นักศึกษาทําวิจัยในชั้นเรียน (สถาบันราชภัฏ. 2546: 46) ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาครูใหเปนครูนักวิจัย
ใหสามารถพัฒนาผูเรียนแสวงหาความรูสรางองคความรูไดดวยตนเอง
ซึ่งในการศึกษาของ Fueyo; & Koorland (1997: 368) พบวา การที่กําหนดใหนักศึกษาครู
ปฏิ บัติ ก ารสอนในโรงเรี ย น โดยมี อ าจารยพี่ เ ลี้ ย งคอยแนะนํ า ชว ยเหลื อ ในภาคเรี ย นแรก ทํ า วิ จั ย
ปฏิบัติการเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาในชั้นเรียนนั้น นักศึกษาประสบผลสําเร็จจากประสบการณในชั้น
เรียนของนักศึกษาทั้งดานการวิจัยปฏิบัติการและการฝกสอน การวิจัยปฏิบัติการทําใหนักศึกษาเกิดขอ
คําถามขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของตนเอง เรียนรูถึงวิถีชีวิตและความสนใจของนักเรียน
มากขึ้น สวนอาจารยพี่เลี้ยงมีโอกาสเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งของการเตรียมพรอมในการ
สอนของนักศึกษา สามารถสรางความสัมพันธในการนิเทศติดตามรวมกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มากขึ้น ชวยสรางความกระตือรือรน ชวยใหมีการปฏิบัติอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนมีแนวคิดที่
ชัดเจนในการสอนมากขึ้นใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษานั้นไดมีการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาฝกเขียนการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งจะตองฝกใหนักศึกษา
ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 4 โดยมีการฝกใหนักศึกษารูจักแสวงหาขอมูลเพื่อมาชวยในการสนับสนุนการทํา
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วิจัย กระบวนวิเ คราะห ขอ มู ลก อนที่จ ะนํา ข อมู ล เหลา นั้น มาใชป ระโยชนในการฝก เขี ย นรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2547) นั่นแสดงใหเห็นวาการพัฒนาผูเรียนใหเปนครู
นักวิจัยตองพัฒนาใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูดวยกระบวนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ
ตนเองอยูเสมอ
กลาวสรุปไดวา การดําเนินการวิจัยของนักศึกษาครู เปนกลไกสําคัญในการเรียนรูที่จะสอน
หรือพัฒนาสมรรถภาพการสอนของตนเองมากขึ้น โดยรับรูตนเองและนักเรียนจากการแสวงหาความรู
ภายใต บ ริ บทโรงเรีย น เพื่อ การตัดสิ น ใจ ปรั บปรุ ง เปลี่ ย นแปลงสิ่ง ต า งๆ ภายในชั้น เรีย นทั้ง ในแง
พฤติกรรมการสอนของตนเองและการเรียนรูของนักเรียน
ดังนั้น ครูนักวิจัยนั้น ควรจะตองมีความรูทั้ง 2 ดาน ควบคูกันไป ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวของนั้นจะ
ไดเรียนรูจากสาขาวิชาเอกที่ตนเรียน การเรียนวิชาชีพครู ซึ่งเปนเนื้อหาดานวิชาชีพในสวนของระเบียบ
วิธีวิจัยสวนหนึ่งไดเรียนจากรายวิชาเรียนโดยตรง และอีกสวนหนึ่งจะไดรับโดยทางออมจากวิชาเรียน
อื่นๆ ตลอดจนการฝกปฏิบัติเพื่อเปนครูนักวิจัย ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะตองพัฒนาใหกับนักศึกษาครู
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
นักศึกษาครูจะเปนครูนักวิจัยนั้น ความรูความสามารถในการวิจัยซึ่งนักศึกษาจะตองไดรับ
การพั ฒ นาหรื อ เตรี ย มความพร อ มภายใต ห ลั ก สู ต รที่ กํ า หนดส ว นหนึ่ ง นอกจากนี้ ยั ง ต อ งอาศั ย
ประสบการณตางๆ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ
นักศึกษาครูดานการวิจัย และดานการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
กําหนดใหครูตองทําวิจัยตามมาตรา 30 และครูตองใชการวิจัยในการเรียนการสอน ตามมาตรา 24(5)
มีรายละเอียด ดังนี้
ดานการวิจัย นักศึกษาจะตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ที่ใชการที่นักศึกษาครูจะ
เปนครูนักวิจัยนั้น ความรูความสามารถในการวิจัยซึ่งนักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาหรือเตรียมความ
พรอมภายใตหลักสูตรที่กําหนดสวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังตองอาศัยประสบการณตางๆ ในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาตนเอง การศึกษาของโคสนิคและเบค (Kosnik; & Beck.1998) ที่ไดศึกษากับนักศึกษาครูซึ่ง
กําลังฝกสอนนักเรียน เกรด K – 6 และ 4 – 10 ในชวงป 1995 – 1996 และ 1996 – 1997 จํานวนปละ 30
คน โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม พบวา นักศึกษาที่มีสวนรวมในการวิจัยปฏิบัติการนั้น ทําใหนกั ศึกษา
มีความตื่นตัว มีสวนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และสื่อการสอน มีการสังเกตนักเรียนอยาง
ใกลชิด เอาใจใสนักเรียนแบบองครวม เปนตัวแบบ แสดงบทบาทที่ดีของครู มีการเสริมสรางพลังใหกับ
นักเรียน มีการประเมินนักเรียนและการเขียนรายงาน ทําใหครูพัฒนาตนใหเปนทั้งครูนักวิจัย และครู
นัก วิ ช าการ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาวิ ชาชีพ อย า งต อ เนื่อ งโดยการอ า นและประยุก ตใช ง านวิ จั ย ที่
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เกี่ยวของ ตลอดจนมีสวนรวมทางวิชาชีพ และการศึกษาเกี่ยวกับการเปนครูนักวิจัยยังพบวา การที่
นักศึกษาไดมีโอกาสทําการวิจัยปฏิบัติการกับอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยง และชุมชนทําใหนักศึกษา
พัฒนาความใฝรูในการเรียนรูการวิจัยเพิ่มขึ้น (Zellermayer; & Taback. 2006: 33-49) ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการศึกษาของ Orland – Barak; & Tillema (2006) ที่พบวา นักศึกษาครูที่ไดรับโปรแกรม
การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาบุคคล และความรวมมือในการวิจัย ขณะออกฝกประสบการณไดทํา
การวิจัย ปฏิบัติการแบบมี สว นรว มกับ อาจารย ครูพี่เ ลี้ย ง ชว ยพัฒ นาความเป น ครู นัก วิ จัย ซึ่ง เปน
แนวทางที่สําคัญในการสรางความรูการเปนครูนักวิจัย ซึ่งถือวาเปนประสบการณที่สําคัญในการเรียนรู
ในวิชาชีพครู ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู ทฤษฎี การปฏิบัติ ความเปนวิชาชีพครูที่ไดหลอ
หลอมในสถาบันฝกหัดครูออกมาใชใหสอดคลองกับบริบทใหม ซึ่งนักศึกษาครูตองมีการพัฒนาวิธีการ
แสวงหาความรูเพื่อใหตนเองสามารถคิด วิเคราะห การเลือกแหลงการเรียนรู การรับขอมูลที่เหมาะสม
เพื่อใหตนเองมีความพรอมในการเปนครูนักวิจัย (Kovacic. 2005)
สําหรับในประเทศไทยไดมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของการเปนครูนักวิจัยโดย สุธาสินี
บุญญาพิทักษ (2545) ไดทําวิจัยและพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่เนนการสรางสมรรถภาพครูนักวิจัยกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
จํานวน 27 คน พบวาสมรรถภาพครูนักวิจัยที่พึงประสงคมี 5 องคประกอบ คือ ดานจิตพิสัย ดานการ
แสวงหาความรูอยางเปนระบบ ดานการเปนผูเรียนรูดานการสอน ดานการปฏิบัติเชิงสะทอนกลับ และ
ดานคุณลักษณะความเปนครู นอกจากนี้ยังมีการศึกษาครูนักวิจัยที่ศึกษากับครูประจําการซึ่งจาก
การศึกษาของประภารัต มีเหลือ (2540) ที่ศึกษากับครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา พบวา
องคประกอบที่สําคัญของการเปนครูนักวิจัยนั้น ตองมีความสามารถในระเบียบวิธีวิจัย บุคลิกภาพ
คุณธรรม ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล ความสามารถในการประเมินการเรียนรู การใชขอมูลและ
ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะหความรู และการศึกษาของนันทวัน สวัสดิ์ภูมิ (2540) ที่ศึกษา
เสนทางการพัฒนาครูนักวิจัยซึ่งเปนการศึกษาเปนรายกรณี พบผลวา การที่จะเปนครูนักวิจัยนั้นตอง
เริ่มจากครูจะตองเปนผูที่มีพฤติกรรมการใฝรู ใฝเรียน ซึ่งลักษณะดังกลาวจะนํามาสูการเปนครูนักวิจัย
ที่ดี ซึ่งครูควรไดพัฒนามาอยางตอเนื่องและยังมีผูที่พบวาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูนอกจากจะชวย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนแลวยังพัฒนาครูใหมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนอีกดวย (สมบัติ ทายเรือคํา.
2546) และในการศึกษาของจารุวรรณ ศิลปรัตน (2548) เพื่อหาศักยภาพการเปนครูนักวิจัยของ
ครูอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพื่อพัฒนาศักภาพของครูนักวิจัย จํานวน 6 ดาน
พบวา ศักยภาพที่มีความสําคัญตามลําดับในการเปนครูนักวิจัย คือ ดานการแสวงหาความรู ดาน
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดานการคิด ดานการรูจักและเขาใจ
ตนเอง ดานการเรียนการสอนและการสื่อสาร
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ดานการสอน การศึกษาจะเนนที่การใชกระบวนการวิจัยในการสอน เปนการประยุกต
ของเทคนิค ความรูเชิงวิชาการ รวมทั้งทักษะและสมรรถภาพอันเกิดจากความรูและมีการเรียนรูจาก
สภาพแวดลอม จึงอาจกลาวไดวาการสอนและการเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคมที่มีแนวคิดพื้นฐานที่
ขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผูเรียนความเชื่อมโยง
ระหวางการสอนและการวิจัยคอนขางมีความซับซอน การวิจัยนอกจากจะชวยใหเกิดความเขาใจใน
กระบวนการเรียนรูแลว ยังสามารถทําใหเกิดคําถามตางๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรูที่สามารถ
สํ า รวจตรวจสอบทฤษฎี แ ละให คํ า อธิ บ ายได การวิ จั ย จึ ง เป น ช อ งทางในการศึ ก ษาป ญ หาและ
รายละเอียดในดานตางๆ ได โดยอาศัยการศึกษาประเมิน ดังนั้น การวิจัยจึงมีจุดเนนที่สําคัญในการ
บอกถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในหลักสูตรและกระบวนการปฏิบัติตางๆ ในวิชาชีพครูได (Henson.
1996: 55–60)
การสอนที่ นํ า มาศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะเป น การสอนที่ ใ ช ก ระบวนการวิ จั ย ซึ่ ง วิ ธี ส อนที่ ใ ช
กระบวนการวิจัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่ไดมีผูนําเสนอไว กลาวคือ การสอนที่เนนผูเรียนใหเรียนรู
ดวยตนเอง การสอนที่ใชปญหาเปนหลัก เปนตน ซึ่งการสอนเหลานี้มีความเชื่อมโยงกับการวิจัยของครู
ไดมีนักวิชาการไดอธิบายการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน อันจะนําการปฏิรูปการศึกษาไปสูเปาหมายที่
เปนรูปธรรมมากขึ้น (ไพฑูรย สินลารัตน. 2547: ก) ตามแนวทางแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดผูเรียน
สําคัญที่สุด และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองให
สอดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ แนวคิ ด หลั ก เกี่ ย วกั บ การสอนที่ ใ ช ก ารวิ จั ย เป น ฐาน
(Research-Based Learning) นั้น มีแนวคิดที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) เนื้อหาที่ไดจากการวิจัย และ
2) กระบวนการในการวิจัย เวลาที่ผูสอนนําวิจัยมาสอน หรือสอนบนพื้นฐานการวิจัย จะเนน 2 อยาง
คือ เนื้อหาหรือกระบวนการ หมายความวา อาจจะหาเนื้อหาที่ไดจากผลการวิจัย ซึ่งมีคําตอบอยู
แลวแตไมแนใจ ตองมีการคนควาตอไป ซึ่งในแงของการสอนเชิงวิจัย สิ่งที่ไดจากผลการวิจัยจะเปน
คําตอบสวนหนึ่งและนําไปสูคําถามตอไปอีกสวนหนึ่ง จึงทําใหกระบวนการวิจัยไมมีที่สิ้นสุด
ดังนั้น ไดมีการสรุปถึงรูปแบบการสอนที่ใชกระบวนการวิจัยได 4 รูปแบบ (ไพฑูรย สินลารัตน.
2547: 3-4) คือ 1) การสอนที่มีเปาหมายเพื่อการนําความรูไปใช มุงใหผูเรียนจํา ทําและใช ผูสอนนํา
การวิจัยมาบรรยายใหผูเรียนฟง เปนการตอบคําถามที่มีอยู 2) ผูสอนเปนผูนําผลการวิจัยจากที่วิจัยเอง
หรือคนความาอภิปรายเพื่อแสวงหาความรูและขอมูลใหมๆ มุงตั้งคําถามมากขึ้น 3) ผูสอนมีบทบาทใน
การแนะนําใหผูเรียนฝกปฏิบัติการวิจัย เพื่อมุงหาความรูใหมมากขึ้น และ 4) ผูสอนเปนยังผูจัดการ ให
คําปรึกษา ใหผูเรียนทําการวิจัยคนควาดวยตนเอง โดยการตั้งคําถามและใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย
ตนเองเปนสําคัญ โดยที่ระดับการสอนจะมีความเขมขนขึ้นตามลําดับ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน; และ
ทัศนีย บุญเติม. 2547: 15-18) คือ ระดับที่ 1 เปนระดับที่การเรียนรูที่ผูเรียนศึกษาความรูเบื้องตนจาก
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ตําราเรียน เอกสาร สื่อตางๆ หรือการสอนของอาจารย ระดับที่ 2 เปนการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษา
ผลการวิจัยดวยตนเอง หรือการสอนของอาจารย และมีการวิเคราะหวิจารณงานวิจัย ระดับที่ 3 เปน
การเรียนรูจากผลการวิจัยโดยตรง ระดับที่4 เปนการทํารายงานเชิงวิจัย เพื่อเรียนรูกระบวนวิจัยใน
ศาสตรของตน ระดับที่ 5 เปนการทําวิจัยเล็กๆ ระดับที่ 6 การวิจัยภายใตการนิเทศ หรือการเปนผูชวย
นักวิจัยของอาจารย และระดับ ที่ 7 เปนการทําวิทยานิพนธ หรือทําวิจัยดวยตนเองทุกขั้นตอน โดยมี
อาจารยปรึกษาคอยแนะนํา ชวยเหลือ บทบาทของผูสอนตองเริ่มตั้งแตการปฏิบัติ จนเปลี่ยนเปนผูสอน
เปนผูจัดการ ซึ่งผูสอนตองมีการเพิ่มทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล หาแหลงขอมูล และทักษะในการ
พัฒนาระบบการแสวงหาความรูที่เปนทักษะการวิจัยที่สําคัญ
การจั ด การเรีย นการสอนที่เ นน กระบวนการวิ จัย สามารถจั ด การเรีย นการสอนได ห ลาย
แนวทางที่ครูใชกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 4
แนวทาง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: บทสรุปสําหรับผูบริหาร) ดังนี้ 1) ครูใช
ผลการวิจัยในการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียนสามารถขยายขอบเขตของความรู ไดความรูที่ทันสมัย
และคุนเคยกับแนวคิดการวิจัย 2) ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู เปนการใหผูเรียนสืบคนและศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนดวยตนเอง 3) ครูใชกระบวนการวิจัยในการสอน ซึ่งครูอาจจะใช
บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอนก็ได และ4) ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาคําตอบหรือความรูใหมที่ตนสนใจ ที่ผูเรียนสามารถใชขั้นตอนการวิจัยครบทุกขั้นตอน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยนั้น ไดมีการศึกษาของครูแหงชาติ ครู
ตนแบบ และครูผูสนใจ ไดมีผลการวิจัย จํานวน 98 เรื่อง ไดดําเนินการไปแลว และมีบางสวนไดมีการ
นําเสนอในที่ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะหรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ที่ ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2547 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึ กษาพื้ นฐานทั้ง หมด ตั้ง แตระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษา พบวา สามารถพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยไดในรายวิชาตางๆตาม
ระดับการเรียนรูของผูเรียน
สําหรับในระดับอุดมศึกษานั้น ไดมีการมุงเนนที่จะใชรูปแบบการการสอนและการวิจัยควบคู
กันไปในการพัฒนานักศึกษาใหเปนครูนักวิจัย และสามารถนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเด็กอีกตอหนึ่ง เพื่อใหนักศึกษามีกระบวนการใฝรูอยางตอเนื่อง หรือมีการแสวงหา
ความรูเพื่อสรางองคความรูใหม ใหนักศึกษารูจักสงสัย คนหา ทดลองวิเคราะหมีวิจารณญาณในการที่
จะคนหาความรูดวยตนเองในหลากหลายรูปแบบ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ. 2547: 24)
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ในการศึกษาเกี่ยวกับการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยที่เปนการผสมผสานการวิจัยเขากับการ
เรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (The University of Delaware) ซึ่งเปนที่
ยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการจัดโปรแกรมการสอนวิจัยในระดับปริญญาตรีไดครอบคลุม
และประสบความสําเร็จแหงหนึ่ง โดยมีการกําหนดใหนักศึกษาและอาจารยเขาโปรแกรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยรวมทั้งการสอนที่ใชกระบวนการแกปญหา การเรียนแบบใชโมดูล
ซึ่งจะใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน โดยในปที่ 2 นักศึกษาจะเขาฝกอบรมการทําวิจัย ปที่ 3
และ 4 จะทํางานวิจัยกับอาจารย และนักศึกษาบางคนสามารถทําวิจัยดวยตนเองในชั้นปที่ 4 รวมทั้ง
สามารถนําเสนอผลการวิจัยดวย ซึ่งนักศึกษาไดผานโปรแกรมดังกลาวรอยละ 90 (ปทีป เมธาคุณวุฒิ.
2547) สําหรับใจทิพย ณ สงขลา (2546) ไดทําการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนนวิจัยเพื่อ
พัฒนาการใฝรูของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทํางาน
ผา นเว็ บ และวั ด เจตคติ ต อ การใฝรู นั้ น ไม พ บความแตกต า งระหว า งก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ส ว น
อมรวิชช นาครทรรพ (2546) ไดสอนวิชาการศึกษาดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาทํางานวิจัยในประเด็นที่
ตนสนใจ โดยใชกรอบการสอนดานการวิจัย ใหนักศึกษามีความสงสัย หาคําตอบ สอบสวน ใครครวญ
และแสวงหาความจริ ง เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเห็ น คุ ณ ค า การวิ จั ย ใน 4 ประเด็ น คื อ 1) การเรี ย นรู
กระบวนการวิจัย 2) การเรียนรูการทํางานรวมกัน 3) การเรียนรูคุณคาทางสังคม และ4) การเรียนรู
คุณคาและความศรัทธาในตนเอง
ดังนั้น พฤติกรรมครูนักวิจัย หมายถึง การที่บุคคลมีความรูความสามารถในการทําวิจัย ทั้ง
ดานเนื้อหา กระบวนการวิจัย และสามารถใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียน
สามารถแสวงหาความรู และสรางองคความรูไดดวยตนเอง
การวัดพฤติกรรมครูนักวิจัย
ในการวัดการเปนครูนักวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเนนการวัดรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่ง
อาจจะเน น ในประเด็ น ของกระบวนการวิ จัย เป น หลั ก เพราะวา ในการทํา วิ จัย ของนัก ศึ ก ษาจะถู ก
กําหนดใหทําการวิจัยเมื่อออกฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาคเรียนสุดทาย โดยนําปญหาในการ
เรียนการสอนที่พบในการฝกประสบการณในภาคเรียนแรกมาทําวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนักศึกษาจะ
มีคุณลักษณะของการเปนนักวิจัยแลว ประเด็นที่สําคัญในการที่จะทําวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปไดนั้น
ผูวิจัยตองใชกระบานการในการทําวิจัยในเกือบทุกขั้นตอน เพื่อใหทํางานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
โดยจะวัดเกี่ยวการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษา 2 ดาน คือ ดานการวิจัย และดานการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัย
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ดานการวิจัย การวัดพฤติกรรมการวิจัยของครูนั้น ในชวงที่ผานมามีการวัดสมรรถภาพ
การเปนครูนักวิจัย ตัวอยางเชน การศึกษาของประภารัต มีเหลือ (2540) เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน มีการวัดใน10 องคประกอบ คือ ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร การวิเคราะหวินิจฉัย
ปญหาความตองการของผูเรียน ความซื่อสัตยทางวิชาการ การเปนนักอาน ความรอบคอบ การทํางาน
อยางเปนระบบ ใจกวาง การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และการแสวงหาความรู และการวัดศักยภาพ
การเปนครูนักวิจัยของจารุวรรณ ศิลปรัตน (2548) ที่ไดวัดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู ดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ดานการคิด การรูจักและเขาใจตนเอง การจัดการเรียนการสอน
และการสื่อสาร สวนธีรวัฒน ฆะราช (2546) ไดวัดเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูนักวิจัย 7 ดาน คือ ดาน
การสอน ทักษะในการแสวงหาความรูและสังเคราะหความรู การวัดประเมินผล การสังเกตผูเรียน
ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล จรรยาบรรณนักวิจัย และเจตคติตอการวิจัย
จะเห็ น ได ว า การวั ด สมรรถภาพเกี่ ย วกั บ ครู นั ก วิ จั ย จะเน น การวั ด ในมิ ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
พฤติ ก รรมการเรี ย นการสอน และคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย รวมทั้ ง ความรู
ความสามารถในกระบวนการวิจัย
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวการวัดสมรรถภาพการเปนครูนักวิจัยบางสวนและ
พฤติกรรมดานการวิจัยของนักศึกษาที่ไดพัฒนาตนเองจากการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยให
เปนผูที่สามารถทําการวิจัยไดในขณะที่เรียนในสถาบันฝกหัดครู รวมทั้งขั้นตอนในการทําวิจัยเปนแนว
ในการสรางคําถามในการวัดครูนักวิจัยดานการวิจัย ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวในนิยามปฏิบัติการ
ตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรตอไป
ดานการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย สําหรับการวัดการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
นั้น ผูวิจัยไมสามารถที่จะวัดพฤติกรรมการสอนโดยใชกระบวนวิจัยโดยตรง ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษา
ยังไมออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในดานการสอน ทําใหผูวิจัยวัดความตั้งใจในการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัย เพราะตามแนวคิดและทฤษฎีของฟชไบนและไอเซ็นต (Fishbien; & Ajzen. 1975)
นั้น ไดกลาววาการวัดความตั้งใจจะนําไปสูการทํานายพฤติกรรมในอนาคตได ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้
พอที่จะอนุมานไดวานักศึกษาจะนําความตั้งใจในการสอนไปปฏิบัติการสอนโดยใชกระบวนวิจัยของ
ตนในอนาคต ในการวิจัยที่ผานมาไดมีการวัดพฤติกรรมการวิจัยของครูที่ใชวิจัยเปนฐานและดาน
เกี่ยวกับการสอนที่ใชกระบวนการวิจัยซึ่งจะเปนการถามขั้นตอนการวิจัยตั้งแต การกําหนดปญหา
การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิจัย (ตันหยง
วิทยานนท. 2547) ในการวิจัยครั้งนี้ทําใหผูวิจัยจะสรางแบบวัดนี้จากความหมายเกี่ยวกับการสอนโดย
ใชกระบวนการวิจัย โดยจะวัดเกี่ยวกับบริบทการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการ
สอนที่ เ น น ผูเ รีย นในการเรี ย นรูดว ยตนเอง การสอนที่ใชการวิ จัย จากชุม ชน การสอนที่ เ น น ป ญ หา
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เปนหลักและการสอนแบบสืบสอบ ซึ่งวิธีการสอนเหลานี้จะใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการ
สอนมาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือวัด ซึ่งจะเปนการวัดเกี่ยวกับความตั้งใจของนักศึกษาที่จะ
แสดงพฤติกรรมการสอนที่ใชกระบวนการวิจัยเมื่อทําหนาที่ครู ซึ่งรายละเอียดของการวัดจะกลาวใน
นิยามปฏิบัติการตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตอไป

ปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณของนักศึกษาครู
เอกลักษณของบุคคลเกิดการมีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณกับสังคม การมีประสบการณ และ
การไดรับรูถึงความมีคุณคาของตนเองเมื่อไดทดลองสวมบทบาท ตลอดจนไดรับการตอบสนองจาก
บุคคลนัยสําคัญที่เกี่ยวของเกิดเปนภาพพจนของตนเองโดยการมองจากผูอื่น (Looking–glass self) ที่
นํามาใชกําหนดตําแหนง (Position) มีการระลึกรูทางสังคม เอกลักษณตองการความตระหนักรู
(Awareness) ในตัวบุคคล และพื้นฐานของการเลือกที่บุคคลตองแสดงตนหรือยอมรับอยางตั้งใจกับ
เอกลักษณที่ตัวเองเลือก บุคคลหนึ่งๆ สามารถที่จะมีเอกลักษณที่หลากหลายดวยตนเองและจากผูอื่น
ทางสังคมดวยเสมอ เอกลักษณจึงเปนผลพวงที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธของตัวเองกับคนอื่นๆ ใน
สังคมที่เราอาศัยอยู เอกลักษณจึงเกี่ยวของกับการมองตัวเราเองที่วา “ฉันมองตัวเองอยางไร และคน
อื่นๆ มองฉันอยางไร” อยางไรก็ตามการที่เรามองตัวเองอยางไรและคนอื่นมองเรานั้นอาจไมสอดคลอง
กันเสมอไป (Burke. 2006: 82) บุคคลจะมีการเปรียบเทียบโดยใชบรรทัดฐานของกลุมที่เปนกลุม
อางอิงเชิงประมาณ (Reference group) การเรียนรูบรรทัดฐานของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในสังคม
ทําใหเกิดการเรียนรูที่เปนมาตรฐานของสังคมนั้นไดดวยตนเอง ซึ่งจะชวยสรางและพัฒนาเอกลักษณ
ของบุคคลใหเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงเอกลักษณตามสถานการณ ตําแหนงและสถานภาพจึงนําไปสู
กระบวนการมีบทบาท ซึ่งประกอบดวย 1) บุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาทนั้นไดตามที่บุคคลนัยสําคัญที่
เกี่ยวของตีตราหรือใหความหมายแกตัวเขา 2) บุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาทเมื่อบุคคลไดเลือกทางที่มี
ความอิสระสูงสุดและใหความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และ 3) บุคคลมีแนวโนมที่จะเขาสูบทบาทนั้น
เมื่อตนไดรับผลตอบแทนมากที่สุ ด ความรูสึกนึกคิ ดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลเปน แหลงแรงจูงใจ
ภายในที่ทําใหบุคคลมีความมั่นคงที่จะกระทําตามคานิยมที่ตนเองยึดถือไว (Gecas. 1982: 3–24)
ปจจัยโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม และคุณลักษณะสวนบุคคลที่ทําหนาที่ในสังคมและ
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาครู ยั ง เป น สิ่ ง ที่ ส ง ผลกระทบต อ กระบวนการถ า ยทอดเชิ ง วิ ช าชี พ ที่ มี
ความสําคัญตอความสําเร็จของการเรียนรูบทบาทตนเองในสังคมวิชาชีพ ซึ่งจะชวยพัฒนาใหนักศึกษา
มีเอกลักษณเชิงวิชาชีพตามขั้นตอนของการพัฒนาทางความคิด (Cohen. 1981: 31-36) ใน 4 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นการพึ่งพา (Dependence)เปนการพัฒนาใหสมาชิกใหยอมรับทฤษฎีหลักการพื้นฐานทาง
วิชาชีพ ซึ่งขึ้นอยูกับผูชี้แนะแนวทางหรือผูสอนที่ชวยใหนักศึกษาคนพบวา ใครจะเปนบุคคลที่ตน
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สามารถไวใจได 2) ขั้นการปฏิเสธ/ความเปนอิสระ (Negative/ independence) ขั้นตอนนี้นักศึกษาครู
จะเริ่มทดสอบขอจํากัดของสภาพแวดลอมในทางวิชาชีพ จะคนพบรูปแบบพฤติกรรมใหมที่สามารถ
วิเคราะหปญหาวิชาชีพไดและมีการสรางรูปแบบเฉพาะขึ้นในกลุม ทําใหสามารถสรางวัฒนธรรมที่ใช
เปนบรรทัดฐาน คานิยมของกลุม ชวยใหขอมูลยอนกลับในทางบวกใหนักศึกษารูสึกวาตนเองมีคุณคา
ทํ า ให มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาในเชิ ง วิช าชี พ 3)ขั้ น ความเป น อิ ส ระ/การช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
(Independence/mutuality) เปนขั้นที่นักศึกษาจะไดเรียนรู ขอจํากัดของบทบาทหนาที่ วิธีการทํา
ขอมูลที่สําคัญใหเดนชัด วิธีเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งตาง ๆ และวิธีการดํารงรักษาความเปน
วิชาชีพไว เพื่อใหนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะเทคนิควิธีการ และความรูของตนในวิชาชีพไดอยาง
กวางขวาง ทําใหนักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของวิชาชีพไดมากขึ้น และ
4)ขั้นตอนการมีอิสระอยางมีขอบเขต (Independence) เปนขั้นที่นักศึกษาสามารถขจัดความขัดแยง
ระหวา งความต อ งการเป น อิ ส ระและความต อ งการพึ่ง พาได นั ก ศึ ก ษาจะละบทบาทของการเป น
นักศึกษา โดยจะยอมรับในความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง เมื่อไดทดลอง
สวมบทบาทวิชาชีพ หลังจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตรและ
กาวไปสูวิชาชีพครู จะถูกควบคุมโดยกลุมวิชาชีพ (Peer control) แทนการประเมินและชี้แนะจาก
ผูสอน คือ สํานักรับรองมาตรฐานครู เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งมาตรฐานและบรรทัดฐานของวิชาชีพ
ที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้น ตองมีกระบวนการและตัวแทนใน
การถา ยทอดทางสั ง คมในอาชี พ ครู โดยวิ ธี ก ารที่เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการตั้ง แต ค รอบครั ว
โรงเรียน สถาบันฝกหัดครูในการพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณของความเปนครู โดยที่นักศึกษาไดมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของในการพัฒนาวิชาชีพตามลําดับ ทําใหเอกลักษณเชิงวิชาชีพไดถูก
พัฒนาขึ้นแลวในตัวนักศึกษาครู สมาชิกใหมของวิชาชีพครูจะสามารถดํารงพฤติกรรม บทบาทวิชาชีพ
ไดดวยความรูสํานึกในความรับผิดชอบในตนเอง เปนบุคคลที่มีคุณคาในสังคมตอไป ซึ่งในสวนตอไป
จะกลาวถึงการถายทอดทางสังคมที่สงผลตอเอกลักษณของนักศึกษาครู มีรายละเอียด ดังนี้
การถายทอดทางสังคมกับเอกลักษณนักศึกษาครู
สังคมแตละสังคมนั้นมีโครงสรางทางสังคมที่ซับซอน ภายในโครงสรางของสังคมจะมีหนวย
ทางสังคม หรือสถาบันตางๆ ทําหนาที่และขับเคลื่อนสังคมเพื่อใหสังคมนั้นๆ ธํารงความเปนเอกลักษณ
และสื บ ทอดลั ก ษณะเฉพาะของแต ล ะสั ง คมต อ ไป ซึ่ ง ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากการ
ถายทอดทางสังคม (Socialization) จากคนรุนหนึ่งๆ ไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ทั้งนี้การถายทอดทาง
วัฒนธรรมดังกลาวจําเปนตองมีการสื่อสารโดยอาศัยการถายทอดโดยมีแบบอยางการอบรมเลี้ยงดู
การสั่ง สอน และการบอกเลาจากกลุมตัวแทนทางสังคม การถายทอดทางสังคมมีมากมายหลาย
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รูปแบบ ซึ่งเกิดจากตัวบุคคลเอง และกลุมที่พวกเขาอาศัยอยู การถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธกันแบบตัวตอตัวหรือรูปแบบอื่นๆ โดยผานตัวแทนของการถายทอดทาง
สังคม ซึ่งไดแก ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน ศาสนา สื่อมวลชน เปนตน (Sullivan. 2004: 78-79)
ความหมายการถายทอดทางสังคม การถายทอดทางสังคมมีเปาหมายเพื่อพัฒนา
แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองวาตนเองมีความแตกตางจากบุคคลอื่นอยางไร มีการปลูกฝงระเบียบ
วินัยในตน การปลูกฝงความมุงหวังในชีวิต การสอนทักษะกับพัฒนาการดานการรูคิด ดานอารมณ
และดานสังคม (งามตา วนินทานท. 2545: 12-17; อางอิงจาก Berns. 1997: 44-51) ที่ทําใหบุคคลได
เรียนรูทักษะ คานิยม ความรู แรงจูงใจและบทบาทที่เหมาะสมกับตําแหนงของเขาในกลุม การถายทอด
ทางสังคมเปนกระบวนการที่ซับซอนและเกี่ยวของกับบุคคลตลอดชวงชีวิตตอเนื่องกันที่สัมพันธกับ
ขั้นตอนของชีวิต (Stryker. 1980: 64; Stryker; & Statham.1985: 352) สวนจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์และ
คนอื่นๆ (2540: 55) กลาววา การถายทอดทางสังคมมีความหมายเปนสองนัย นัยแรกมองวาเปน
การถายทอดวัฒนธรรมเพื่อใหบุคคลในสังคมไดเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ เชน ภาษา มารยาททางสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เปนตน สวนอีกนัยหนึ่งมองในเชิงของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ทําใหบุคคลมี
ความแตกตางกัน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพเชนเดียวกับบุคคลอื่นอีกดวยเพื่อใหมนุษยเขากับสังคม
ได นั่นแสดงวาการถายทอดทางสังคม เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลใหมีคานิยม เจตคติ พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมเพื่อใหบุคคลไดแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนง สําหรับ
งามตา วนินทานท (2545: 11-12) ไดใหความหมายไววา เปนกระบวนการเชื่อมโยงบุคคลเขากับ
สังคมและวัฒนธรรมของเขา ทําใหบุคคลเรียนรู ซึมซับเอาความเชื่อ เจตคติ คานิยม และปทัสถานของ
สังคมที่เขาเปนสมาชิกอยูเขาไวเปนพื้นฐานการกําหนดแนวความคิดและพฤติกรรม จึงเปนการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อใหมีเอกลักษณเฉพาะแบบของตน
กลาวสรุปไดวา การถายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่ทําใหบุคคลไดเชื่อมโยง
บุคคลโดยทางตรงและทางออมใหเขากับสังคมและวัฒนธรรม ทําใหเกิดการเรียนรูถึงคุณคา กฎเกณฑ
ระเบียบแบบแผนที่สัง คมกําหนด ทําใหเกิดเปนความเชื่อ เจตคติ คานิยมอั นจะนํา ไปสูการแสดง
พฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังในฐานะสมาชิกของสังคม
สําหรับการถายทอดทางสังคมในครั้งนี้ผูวิจัยไดเนนที่การถายทอดทางสังคมที่นําไปสูการ
พัฒนาความเปนวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ซึ่งเปนการถายทอดเชิงวิชาชีพ เพื่อใชในการอธิบายการ
พัฒนาเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้นผูวิจัยไดใชกระบวนการถายทอดทางสังคมของอับบราฮัมสัน
และโคลเสนและคนอื่นๆ (Yung. 1994: 19; citing Abrahamson. 1967; Clausen; et al. 1968) ที่ได
แบงกระบวนการถายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน เปน 2 ชนิด คือ การถายทอดทางสังคมเชิง
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วิชาชีพ (Professional socialization) และการถายทอดทางสังคมขององคการ (Organization socialization)
และในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพมาใชในอธิบายเอกลักษณ
ของนักศึกษาครู โดยสตาตัน สไปเซอร และดารลิง (Staton - Spicer; & Darling. 1986: 215) ไดอธิบาย
การถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Professional socialization) วาเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคล
ไดรับการซึมซับคานิยม เจตคติ และความเชื่อที่จะชวยใหบุคคลแสดงบทบาทในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปน กระบวนการเรียนรูอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธของผูรับการถายทอดวิชาชีพ
ในระหวางการศึกษากับระบบการศึกษาในสถานบันวิชาชีพนั้น (Hayden. 1995: 275) สวนซิมสัน
(Simpson. 1979: 232) ไดกลาวไววา การถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเปนกระบวนการถายทอด
ลักษณะทางพฤติกรรมและปทัสถานเฉพาะแบบเพื่อเขาสูบทบาทของผูประกอบวิชาชีพอยางเดนชัด
สอดคลองกับโคเฮน (Cohen. 1981: 14) ที่กลาววาการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพวาเปน กระบวนการ
อันซับซอนที่บุคคลไดมาซึ่งความรู ทักษะและเอกลักษณวิชาชีพ จนทําใหบุคคลกลายเปนสมาชิกของ
วิชาชีพนั้นๆ จึงตรงกับแนวคิดของสไตรเกอรและสตาแทม (Stryker; & Statham. 1985: 334) ที่กลาววา
การถายทอดทางสังคมจะทําใหบุคคลไดมาซึ่งคุณลักษณะของบุคคล (Disposition) ในฐานะสมาชิกภาพ
วิชาชีพคนหนึ่ง ซึ่งการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู เปนกระบวนการกลายสภาพของบุคคลสูการ
เปนสมาชิกของครูที่มีวุฒิภาวะทั้งดานบทบาทและสถานภาพของความเปนครู (Lacey. 1987: 634;
1994: 612) ไซซเนอร และกอร (Zeichner; & Gore. 1990: 324) ไดกลาวถึงการถายทอดทางสังคมใน
เชิงวิชาชีพไววา เปนกระบวนการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในฐานะสมาชิกภาพของสังคมวิชาชีพครู
สวน ลอรสัน (Lawson. 1992: 164) ใหกลาววา เปนกระบวนการทางสังคมที่ทําใหบุคคลรับรูถึงการมี
สวนรวมเชิงปฏิสัมพันธอันซับซอนระหวางแนวคิด ดานประสบการณในวิชาชีพครูและสภาพการณทาง
สังคมของบุคคล นอกจากนี้ สเตตัน และฮันท (Staton; & Hunt. 1992: 109) กลาววา เปนกระบวนการที่
บุคคลซึมซับคานิยมเจตคติ ความสนใจ ทักษะและความรู จนกลายเปนสมาชิกภาพของสังคมวิชาชีพครู
จากความหมายที่กลาวแลวขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนความหมายของการถายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพของครูไดวา เปนกระบวนการทางสังคมที่ทําใหบุคคลไดซึมซับคานิยม ความรู ทักษะ และ
เอกลักษณของวิชาชีพครูจนกลายเปนสมาชิกของสังคมวิชาชีพครู
กระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู (Teacher socialization process)
ตามแนวคิดของ สเตตันและฮันท (Staton; & Hunt. 1992: 109-137) ที่ไดบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งมาสรุ ป เป น กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมเชิ ง วิ ช าชี พ ครู
(Conceptualization of teacher socialization) ตามลําดับระยะเวลาการเขาสูบทบาทในวิชาชีพครู
(Chronological phases) เปน 3 ระยะ คือ 1) ระยะภูมิหลังกอนเขารับการถายทอดทางสังคมเชิง

48
วิชาชีพครู (Biography) 2)ระยะการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูในระหวางการศึกษากอนการเปน
ครูประจําการ (Socialization during pre-service training) และ 3) ระยะการถายทอดทางสังคมใน
การทํางาน แตในที่นี้ผูวิจัยไดศึกษากับนักศึกษาครู ซึ่งนักศึกษาจะผานกระบวนการถายทอดทาง
สังคมใน 2 ระยะ กอนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดการถายทอด
ทางสั ง คมระยะภู มิ ห ลั ง และการถ า ยทอดระหว า งการศึ ก ษาก อ นออกไปประกอบวิ ช าชี พ ครู มี
รายละเอียด ดังนี้
1) ระยะภูมิหลังกอนเขารับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู (Biography) เปนระยะทีเ่ ด็ก
หรือเยาวชนเกิดมโนทัศนเกี่ยวกับวิชาชีพครู ซึ่งเปนผสมจากการผสมผสานระหวางประสบการณทาง
สังคม และประสบการณจากสถาบันการศึกษา (Staton; & Hunt. 1992: 113; citing Britzman. 1986)
ไดแก การรับรูเกี่ยวกับครูจากครอบครัว การไดรับประสบการณระหวางที่เรียนระดับประถม หรือ
มัธยมศึกษา หรือการชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ เปนตน จนทําใหนกั ศึกษาซึมซับ
เอาเจตคติ คานิยม และวิธีการทํางานของครู ตลอดจนโลกของงานอาชีพของครู ซึ่งสงผลให นักเรียน
นํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนครูในระดับอุดมศึกษาตอไป เมื่อนักเรียนเหลานั้นผานการ
คัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาก็จะถูกถอดถอน (Desocialization) จากสภาพความเปน
นักเรียน เขาสูระยะที่ 2 คือ ระยะการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูกอนประจําการ
2) ระยะการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูระหวางการศึกษากอนเปนครูประจําการ
(Socialization during pre-service training) นักศึกษาครูจะไดรับการถายทอดอีกครั้งหนึ่ง (Resocialization)
เปนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา ตัวแทนที่มีความสําคัญที่สุด 2 ลําดับ คือ
อาจารยผูสอนและเพื่อนนักศึกษา (Mandzuk. 1994) โดยอาจารยผูสอนจะมีอิทธิพลในการถายทอด
ความรูและทักษะในระหวางการสอนรายวิชาตางๆ การจัดการศึกษาและกิจกรรมที่เนนการพัฒนา
ความเปนครู การออกนิเทศ การฝกประสบการณระยะแรก การฝกประสบการณขั้นเต็มรูป และการมี
ปฏิสัมพันธทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดทําการการถายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพอยางเปนทางการ ที่เกิดอิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธกับตัวแทนของการถายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ (Agencies of professional socialization) ดังนี้ 1) สถาบันการศึกษา เปนศูนยกลางของการ
ถายทอดและการฝกอบรมอาชีพ ซึ่งผูที่ไดรับการถายทอดจะไดรับความรูและทักษะสําหรับเตรียมตัวไป
ประกอบอาชีพ โดยการเรียนรูบทบาทของวิชาชีพผานอาจารยผูสอน ซึ่งจะไดรับการถายทอดทาง
สัง คมของความเปน ครูอ ยา งเปน ระบบกระบวนการจัด การเรีย นการสอน คือ รายวิช าเรีย น
ประสบการณจากเรียนรายวิชาตางๆ จะทําใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงดานการรูคิด เจตคติ และ
ทักษะในวิชาชีพครู (Staton; & Hunt. 1992: 113; citing Morine - Dershimer. 1989) 2) กลุมเพื่อนรวม
ชั้นเรียน มีอิทธิพลตอการเรียนรูทางอาชีพ โดยการชวยเหลือการเรียนรู และการกระตุนการเขาสูอาชีพ
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3) การรวมกิจกรรมพัฒนาความเปนวิชาชีพครู การฝกประสบการณวิชาชีพครูระยะแรก โดยการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในระยะแรกนี้ เปนระยะของการศึกษาและสังคมในโรงเรียนที่เปนหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู เพื่อใหนักศึกษาครูไดเรียนรูวัฒนธรรมของชั้นเรียน และโรงเรียน โดยปกติ
ระยะนี้ตรงกับการเรียนในชั้นปที่ 1 และ 2 สวนในชั้นปที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะไดฝกประสบการณ
วิชาชีพครูในขั้นการทดลองสอน ประสบการณตางๆ เหลานี้จะทําใหนักศึกษาครูเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับ
การสอนและกระบวนการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนการสรางความคุนเคยกับสถานที่ที่จะไปฝก
ประสบการณวิชาชีพขั้นตอไป 4) การฝกประสบการณวิชาชีพครูขั้นเต็มรูปในชั้นปที่ 5 เปนระยะที่
นักศึกษาครูออกฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 1 ปการศึกษา โดยทําหนาที่เสมือนครูประจําการ
คนหนึ่ง ไดแก การสอนสาระการเรียนรูตามสาขาวิชาเอกในชวงชั้นใดชวงชั้นหนึ่ง เปนตน ระยะนี้
นักศึกษาจะมีปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางวิชาชีพกับตัวแทนของการถายทอดทางสังคม (Agent of
socialization) ไดแก อาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย เพื่อนรวมชั้นเรียน อาจารยที่
ปรึกษา เปนตน (Cunningham; & Shillington. 1989: 6-12; Staton-Spicer; & Darling. 1986: 215230) ประสบการณเชิงถายทอดเชิงวิชาชีพทําใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติ การรูคิด
และพฤติกรรมในดานตางๆ เชน อุดมการณของครู ทัศนภาพดานการสอน ความรูเชิงวิชาชีพ การ
สะทอนการสอน การรับรูความสามารถดานการสอน แนวคิดดานการควบคุมนักเรียน ความตระหนัก
ในความเปนครู การแกปญหาทางดานสังคมในชั้นเรียน (Armline; & Hoover. 1989: 42-48) รวมทั้ง
การมี เ อกลั ก ษณ ข องความเป น ครู ที่ ผ า นกระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คม (Barty. 2004: citing
Danielewiez. 2001; Miller Marsh. 2002; Moor; et al. 2002) หรือการมีปฏิสัมพันธกันในสังคม
วิชาชีพครูที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของในทุกระดับ (Barty. 2004; citing Gandelli. 1994: 4)
ดังนั้น พอสรุปถึงกระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูไดวา ระยะแรกเปนระยะที่เด็ก
และเยาวชนพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกั บวิชาชี พครู ผานประสบการณทางสั ง คม โดยการถา ยทอดจาก
ครอบครัว ครูอาจารยในขณะที่เรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จนตัดสินใจเขาศึกษาในวิชาเอกที่
ตนสนใจในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันฝกหัดครู ซึ่งเปนระยะที่ 2 เรียกวา ระยะการถายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพครูกอนประจําการ ซึ่งนักศึกษาครูจะพัฒนาเอกลักษณครูผานการเรียนรายวิชาและ
การทํากิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ การมีปฏิสัมพันธกับตัวแทนของ
การถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในแตละระยะนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด
ทักษะ การมีลักษณะเฉพาะของความเปนครู และมีพฤติกรรมในบทบาทของความเปนครูในที่สุด
การถ า ยทอดทางสั ง คมที่ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ เอกลั ก ษณ นัก ศึก ษาครู ในครั้ ง นี้ ผู วิจั ย ได ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในระยะที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมการกอนที่นักศึกษาจะไปประกอบอาชีพ
ครู โดยศึกษาการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจากสถานศึกษากอน
อุดมศึกษา และการถายทอดทางสังคมในระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
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การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวกับเอกลักษณนักศึกษาครู
ครอบครัวจึงเปนตัวแทนที่สําคัญที่สุดของการถายทอดทางสังคมที่สงผลตอมนุษย โดยชวง
เริ่มแรกของชีวิตมนุษย ครอบครัวทําใหบุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับการเปนมนุษย ความรัก ความอบอุน
การเปนสมาชิกภายในครอบครัว ครอบครัวมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคล ในกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมนั้น ครอบครัวจะจัดหาตําแหนงทางสังคม กําหนดบทบาทพื้นฐานทางสังคมอีกทั้ง
มีอิทธิพลตอบทบาทอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเครือขายทางสังคมที่เนนความสัมพันธแบบเสมอภาคจะเขา
มามีบทบาทอีกทางหนึ่งดวย (Sullivan. 2004: 78; citing Ellis; &Petersen. 1992; Kohn; &
Slomczynski. 1990) อยางไรก็ตามประสบการณเปนสิ่งสําคัญมาก ในชวงแรกของชีวิตมนุษย โดย
ครอบครัวจะชวยใหบุคคลมีการเรียนรู กอใหเกิดพัฒนาการดานบุคลิกภาพ ดานแนวความคิด ดานสัญ
ชาตญาณ และสิ่งที่ตามมาของประสบการณ คือ ระบบความคิดที่ทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลานั้นมี
ศู น ย ก ลางมาจากการถ า ยทอดทางสั ง คมครอบครั ว ผ า นตั ว แทนทางสั ง คม คื อ บิ ด ามารดา (
Sullivan. 2004: 78) ที่ชวยในการสืบทอดมรดกทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อยางเปน
ปกแผนใหแกบุตรไดประพฤติปฏิบัติตอกันตามวิถีการดําเนินชีวิต (Torres. 2004: 313; citing Marin.
2000: 184; Ceja. 2006: 100-102) การเปนแบบอยางของผูใหญที่ประพฤติปฏิบัติตอกันทั้งที่เปนเชิง
บวก เชิงลบ การตัดสินใจ และทาทีของผูใหญที่มีตอกัน การชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสมใหนําไปปฏิบัติ
นํา ไปสูก ารดําเนิน ชีวิตที่ดีถูกตอง และเปน แรงจูง ใจที่จะกา วตอไปดวยความสามารถของตนเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาเอกลักษณของตน พรอมที่จะเรียนรูกับผูอื่นในสังคม (Koivers; et al. 2005: 596)
ซึ่งซีสซา (Sessa. 2005: 63-64) กลาววา ครอบครัวเปนตัวกําหนดเอกลักษณของบุคคลในหลายๆ
ดาน ที่เปนพื้นฐานอันจะนําไปสูการพัฒนาเอกลักษณดานวิชาชีพของบุคคลตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้จะกลาวถึงการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่มีผลตอการพัฒนา
เอกลักษณนักศึกษาครูทั้งทางตรงและทางออม โดยใชการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และการเปน
ตัวแบบของบุคคลในครอบครัวตามแนวคิดการถายทอดทางสังคม เพื่ออธิบายเอกลักษณของนักศึกษาครู
การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลกับเอกลักษณของนักศึกษาครู
การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล หมายถึง การที่บิดามารดาอธิบายเหตุผลแกบุตรในขณะที่
สงเสริมหรือขัดขวางการกระทําของบุตร ลงโทษบุตร มีการใหรางวัล หรือลงโทษอยางเหมาะสมกับการ
กระทําของบุตรมากกวาปฏิบัติตอบุตรดวยอารมณ การกระทําของบิดามารดาจะเปนเครื่องมือชวยให
บุตรไดเรียนรูและรับทราบถึงสิ่งที่ควรและไมควรกระทํา นอกจากนั้นยังชวยใหบุตรสามารถจะทํานาย
ไดวาตนเองจะไดรับรางวัลหรือลงโทษจากบิดามารดา หลังจากกระทําพฤติกรรมตางๆ แลวมากนอย
เพียงใด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; อรพินทร ชูชม; และ งามตา วนินทานนท. 2528: 8) สวนดุษฎี โยเหลา
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(2535: 15) ใหความหมาย การอบรมเลี้ยงดูดวยเหตุผลไววา เปนการที่ผูปกครองใหคําอธิบายประกอบ
กับการสนับสนุน และหามปรามเด็กในการกระทํากิจกรรมตางๆและมีความสม่ําเสมอและเหมาะสมใน
การใหรางวัลหรือลงโทษ สําหรับประดินันท อุปรมัย (เกตุวดี กัมพลาศิริ. 2546; อางอิงจาก ประดินันท
อุปรมัย. 2537: 246) ใหความหมายวา เปนการอบรมเลี้ยงดูที่พอแมยอมรับในความสําคัญของบุตรธิดา
มีความเขาใจในพัฒนาการ ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอโตแยงวาสิ่งใดที่ไมสมควรกระทํา สงเสริม
ในสิ่งที่เปนประโยชน โอนออนผอนตามถามีเหตุผล ขณะเดียวกันก็สั่งสอนบุตรหรือสนับสนุนใหชวย
ตัวเอง รูจักตัดสินใจดวยตัวเอง และรูจักที่จะประพฤติตนใหเปนที่ชื่นชมและยอมรับของผูอื่น เพิกเฉย
ตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ใหคําชมตอพฤติกรรมที่พึงประสงคเปนครั้งคราว และไมลงโทษเด็กเกิน
กวาเหตุ
ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่ผูอบรมเลี้ยงดูไดมีการให
รางวัลหรือลงโทษ ใชเหตุผลประกอบการแนะนํา ตักเตือน หรือแสดงความคิดเห็นรวมกันในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ที่เ กี่ยวข องกั บพฤติ กรรมทั้ งเชิงบวกและเชิ งลบ มีความเพิกเฉยตอพฤติกรรมที่ไม พึง
ประสงค ใหคําชมเปนครั้งคราวเมื่อบุตรแสดงพฤติกรรมที่พงึ ประสงคเหมาะสมกับวัย
มีงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอเอกลักษณของนักศึกษาชั้นปที่ 1
โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ กับนักศึกษา 83 คน ซึ่งเปนนักศึกษาที่มีเชื้อชาติตางกัน
และเปนชนกลุมนอยในมหาวิทยาลัย พบวา ครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันมากจะมี
ความแปลกแยกและปรับตัวไมไดกับวัฒนธรรมใหญ ครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงเหตุผลและมีอิสระในการกระทํานั้นจะทําใหนักศึกษาปรับตัวไดกับทั้ง
สองวัฒนธรรม สวนครอบครัวที่ปลอยปละละเลยนักศึกษาจะมีความสับสนในเอกลักษณ (Torres.
2004: 313-332) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเกี่ยวกับเอกลักษณ
ของนักศึกษาที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร จํานวน 45 คน โดยดูจากประวัติการศึกษาใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา การเลื อ กเรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พบว า การที่ ค รอบครั ว มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ความเห็นกับบุตรอยางมีเหตุผล ชี้แจงประเด็นตางๆ ใหเด็กยอมรับ เปดโอกาสใหเด็กแสดงความ
คิดเห็นนั้น พบวามีผลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา การปรับตัวในการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเอกลักษณ (Pascarella; Pierson; Wolniak; & Terezini. 2004: 250251) สงผลตอการสํารวจอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา (Schawrtz; & Bubottz. 2004: 23) ซึ่ง
เอกลักษณที่พัฒนามาจากครอบครัวจะพัฒนาเปนเอกลักษณเฉพาะในระดับอุดมศึกษาใหมีความ
เดนชัดขึ้น (Blinne; & Johnston. 1998) และจากการศึกษาของซีสซา (Sessa. 2005: 62-73) กับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 107 คน พบวานักศึกษามีเอกลักษณทางดานการเมือง
เชื้อชาติ/เผาพันธุ และศาสนาเปนผลมาจากการอบรมโดยใหความรูและเหตุผลจากครอบครัว รวมทั้ง
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การเลือกเรียนในสาขาตางๆ ที่นําลักษณะของตนเองรวมกับแนวคิดของครอบครัวมาประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกเรียนทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปรับตัวไดในวัฒนธรรรมที่
แตกตาง การเปดใหบุตรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงประเด็นตางๆ ใหชัดเจน มีการใชเหตุผลกับ
เด็กทําใหเด็กมีการยอมรับในประเด็นที่พูดคุยกันหรือถกเถียงกันมีสวนชวยใหนักศึกษาตัดสินใจการ
ปรับตัวและการพัฒนาเอกลักษณ นั่นแสดงวาการฝกใหเด็กมีเหตุผลจะทําใหเด็กพัฒนาตนเองได ซึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณครูโดยการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลนั้นยังไมมีใครศึกษาใน
ประเด็ น ดั ง กล า วนี้ แต เ มื่ อ พิ จ ารณาจากมิ ติ ข องการใช เ หตุ ผ ลในส ว นของการอบรมเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตยแลวจะเห็นวามีสวนในการพัฒนาเด็กใหรูจักคิด ตัดสินใจ การปรับตัว ดังนั้น ผูวิจัยจึง
คาดวาการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลจะสงผลตอเอกลักษณนักศึกษาครู
การวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ (2528) ไดสรางแบบ
วัดนี้ใชในงานวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร มีจํานวน 10 ขอ และใชตอๆ กันมามีการปรับปรุงบาง
เล็กนอยเปนประโยคประเมินคา 6 หนวย จาก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และ
ถึงไมจริงเลย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .63 และมีการนําไปใชในการวิจัยการควบคุมสื่อ (2529) มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .67 หลังจากนั้นในการวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวเสี่ยง (2535) ผูวิจัยไดเพิ่มประเด็น
คําถามอีก 5 ขอ รวมเปน 15 ขอ มีคาความเชื่อเพิ่มขึ้นเปน .85 และยังมีผูวิจัยอื่นไดสรางแบบวัดการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล คือ เกตุวดี กัมพลาศิริ (2546: 31-33) ไดสรางแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใชเหตุผลโดยยึดแนวคิดของเชฟเฟอร (Schaefer. 1959) และเบคเตอร (Becker. 1964) กับขอเสนอแนะ
ของปดินันท อุปรมัย (2537) ใชวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน 12 ขอ เปนแบบมาตรประเมิน
รวมคาของลิเคิรท ที่ดูวิธีปฏิบัติของพอแมที่มีตอบุตรโดยใหนักเรียนรายงานตนเอง มีมาตรประเมิน 5 ระดับ
จาก ทําเปนประจํา ถึง ไมเคยทําเลย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .98 สวน สุรียวรรณ ฟองอินทร (2548)
ไดนําวิธีการสรางการวัดการอบรมเลี้ยงดูของเกตุวดี กัมพลาศิริ มาใชวัดกับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และหาความเชื่อมั่นใหมมีคาเทากับ .76
สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะนํ า แบบวั ด ที่ ส ร า งโดยดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น และงามตา
วนินทานนท (2536) และเกตุวดี กัมพลาศิริ (2546) มาปรับปรุงเพื่อความสอดคลองกับบริบทของ
นักศึกษาในยุคปจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยจะใชเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย จาก จริงที่สุด ถึง ไม
จริงเลย โดยจะกลาวรายละเอียดการวัดในนิยามปฏิบัติการของตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตัวแปร
ตอไป
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การเปนตัวแบบของบิดามารดากับเอกลักษณของนักศึกษาครู
การเปนตัวแบบ (Modeling) นั้น แบนดูรา (Bandura. 1973) กลาววา พฤติกรรมแปลกๆ
ใหมๆ ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนของบุคคลบางครั้งไมสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีการเรียนรู แตอธิบาย
โดยกระบวนการเกิดพฤติกรรมที่บุคคลไดเรียนรูถึงกระบวนการเกิดพฤติกรรมจากการไดเห็นแบบอยาง
และรางวัลที่มีตอการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เพราะการเปนตัวแบบเปนเทคนิคที่สําคัญในกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมในการสรางพฤติกรรมใหแกเด็ก (จรัญศักดิ์ พีรศักดิ์โสภณ. 2547: 35; อางอิงจาก
Midlarsky; Bryan; & Brickman. 1973) เมื่อบุคคลไดเผชิญสถานการณใหม หรือสิ่งแวดลอมใหม งาน
ใหม เด็กจะสังเกตทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวและเรียนรูวาควรจะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม และ
เปนที่ยอมรับการเปนตัวแบบนั้นบิดามารดาหรือผูอบรมเลี้ยงดูจึงเปนตนแบบ (Role model) ที่มี
อิทธิพลตอความประพฤติและนิสัยใจคอของเด็กมากที่สุด (นิคม วรรณราชู. 2544: 134-135) ซึ่ง
นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ามแบบอย า งของบิ ด ามารดา หรื อ ผู อ บรมเลี้ ย งดู นอกจากนั้ น การที่ เ ด็ ก จะมี
พั ฒ นาการทางด า นต า งๆ นั้ น เด็ ก จะต อ งอยู ใ นสภาพแวดล อ มที่ ดี มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมรอบๆ ขางซึ่งไดแก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู ซึ่งสถาบันครอบครัว
เปนสถาบันที่มีความสําคัญและใกลชิดเด็กมากที่สุด ครอบครัวเปนหนวยยอยพื้นฐานที่มีความสําคัญ
ตอเด็ก ที่เปนกุญแจสําคัญที่จะสรางใหเด็กไปในทิศทางที่ดีได โดยตองสนับสนุนใหเด็กเลือกในสิ่งที่
ถูกตอง ยกยองชมเชยในสวนดีและใหกําลังใจในความพยายามที่จะกระทําใหสิ่งใหมๆ เสมอ และตอง
เปนผูสนับสนุนใหเด็กพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเด็ก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2542: 62-66)
ในการศึกษาของโคเวอรส และคณะ (Koivers; et al. 2005: 596) กับนักเรียนเกรด 10 พบวา
ผูปกครองที่ทําตนเปนแบบอยาง มีการชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสม จะชวยกระตุนใหเด็กมีแรงจูงใจ
และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีเอกลักษณดานตางๆ เชน เอกลักษณดานเพศ เชื้อชาติ/
เผาพันธุ ศาสนา เปนตน สวนการศึกษาของ Komives; et al. (2005) เกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณ
ความเปนผูนํา พบวา การที่บิดามารดานําเด็กไปรวมกิจกรรมและเห็นแบบอยางจากที่บิดามารดา
ปฏิบัติกิจกรรมนั้น เชน การเปนผูนํากลุมในการทํากิจกรรมในโบสถ การเห็นผูนําในการทํากิจกรรมใน
ชุมชน เปนตน จะพัฒนาเอกลักษณและพฤติกรรมความเปนผูนําใหแกเด็ก นอกจากนี้ในการศึกษาการ
เปนแบบอยางของบุคคลนัยสําคัญในครอบครัวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของเด็กนั้น จากการศึกษาของบ
ราวน และคณะ (Brown; et al. 1989: 8-10) พบวา ตัวแบบการกระทําแบบบริจาค และชักชวนให
บริจาคจะมีพฤติกรรมการบริจาคมากกวาเด็กในสถานการณที่ตัวแบบไมกระทํา แตชักชวนใหบริจาค
และจากการศึกษาของญาดา หลาวเพ็ชร (2544) พบวา วัยรุนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา การเปนตัวแบบทางสังคมจะทํานายพฤติกรรมไดดีในทุกกลุม นอกจากนี้จากการศึกษา
ของจรัญศักดิ์ พีรศักดิ์โสภณ (2547) พบวา วัยรุนที่ไดรับการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวอยาง
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เหมาะสม คื อ การเป น ตั ว แบบจากบิ ด ามารดาอย า งเหมาะสมมากจะมี ป รี ช าเชิ ง อารมณ สู ง กว า
ครอบครัวที่ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวอยางเหมาะสมนอย
จากการศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็นวา การเปนตัวแบบจากบิดามารดา ซึ่งลักษณะดังกลาวเปน
การถายทอดทางสังคมในลักษณะทางออมนั้นมีสวนเกี่ยวของกับเอกลักษณและพฤติกรรมของเด็ก
การวัดตัวแบบจากบิดามารดาหรือผูอบรมเลี้ยงดูที่มีตอบุตรนั้น ไดมีการวัดตัวแบบในบริบทที่
เกี่ยวของ เชน การวัดตัวแบบดานจริยธรรม ศาสนา การชมโทรทัศน จากการสรางเครื่องมือวัดการเปน
แบบอยางของบิดามารดาดานจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลของมัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ (2547) มี
จํานวน 10 ขอ เปนแบบประเมินรวมคา 5 ระดับ จากไมเคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บอยๆ และเสมอ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .71
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะเนนการเปนตัวแบบจากบิดามารดา หรือบุคคลที่มีความสําคัญ
ตอนักศึกษา เชน พี่ ลุง ปา นา อา เปนตน ที่นักศึกษายอมรับมาเปนตัวแบบในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองซึ่งการเปนตัวแบบจะอาศัยบริบทที่เกี่ยวของในการวัดความเปนครู โดยเปนแบบวัดเปนประโยค
แบบมาตราประเมินรวมคา 6 หนวย จากจริงที่สุด ถึง ไมจริงเลย รายละเอียดจะกลาวในการนิยาม
ปฏิบัติการตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรตอไป
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของชี้ใหเห็นวา การอบรมเลี้ยงดูและการเปนแบบอยางจาก
บิ ด ามารดานั้ น มี ผ ลต อ เอกลั ก ษณ จิ ต ใจและพฤติ ก รรมของบุ ค คล ซึ่ ง ลั ก ษณะดั ง กล า วเป น การ
ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวโดยทางตรงและทางออม ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยจึงคาด
วาการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลและการเปนแบบอยางจากบุคคลนัยสําคัญในครอบครัวที่เปนการ
ถายทอดทางสังคมนั้นจะสงผลตอเอกลักษณของนักศึกษาครู ซึ่งถาผลเปนไปตามที่คาดหมายไวก็จะ
ชวยใหสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการมีเอกลักษณของนักศึกษาครูไดครอบคลุมและมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวเปนการสืบทอดมรดกทางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม อยางเปนปกแผนใหแกบุตรไดประพฤติปฏิบัติตอกันตามวิถีการดําเนินชีวิตทั้งที่เปนการ
อบรมสั่งสอนโดยตรง รวมทั้งการเปนแบบอยางของผูใหญที่ประพฤติปฏิบัติตอกันทั้งที่เปนเชิงบวก
เชิงลบ การตัดสินใจ และทาทีของผูใหญที่มีตอกัน การชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหบุตรนําไป
ปฏิบัตินําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีถูกตอง และเปนแรงจูงใจที่จะกาวตอไปดวยความสามารถเพื่อแสวงหา
และพัฒนาเอกลักษณของตนในหลายๆดาน ที่เปนพื้นฐานจะนําไปสูการพัฒนาเอกลักษณดานวิชาชีพ
ของบุคคล และพรอมที่จะเรียนรูกับผูอื่นในสังคมตอไป ตลอดจนนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่สอดคลอง
กับเอกลักษณของสไตรเกอร ที่กลาววา การเกิดเอกลักษณของบุคคลนั้นเกิดจากการที่บุคคลเขาไปมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายของสังคมทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
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จากขอสรุปดังกลาว ผูวิจัยจึงตั้งคําถามการวิจัยวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี
อิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัยในลักษณะ
ใด มากนอยเพียงใด
การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนกับเอกลักษณของนักศึกษาครู
โรงเรียนเปนแหลงที่ทําใหผูเรียนมีประสบการณใหมๆ เกิดขึ้น การเพิ่มพูนบุคลิกภาพของ
บุคคล ครูจะเปนคนที่เขามาแทนที่บทบาทของบิดามารดา ที่สนองตอบความตองการของนักเรียน สอน
ใหเด็กไดเรียนรูในวิชาการ เรียนรูสังคม ใหอิสระ ฝกอบรมทักษะที่ซับซอนของวัฒนธรรมและโครงสราง
สังคม เปนสื่อกลางเชื่อมตอกับสังคมโลกภายนอกแกเด็ก เพื่อที่จะนําไปใชในวัยผูใหญในสังคมทํางาน
และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสงผลไปสูการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เดนชัดขึ้น (Sullivan.
2004: 79) ความสัมพันธกับครู จะชวยถายทอดพฤติกรรมและเจตคติใหแกเด็ก โดยมีครูเปนผูมี
บทบาทสํ า คั ญต อ การอบรมสั่ ง สอนชี้ แ นะแนวทางต า งๆ นอกเหนื อ จากการสอนตามปกติ ดั ง นั้ น
บทบาทของครูและบรรยากาศในโรงเรียนยอมสงผลตอจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก (ทวีวัฒน บุญชิต.
2547: 16) ความสัมพันธระหวางครูกับเด็กนักเรียนจึงเปนประสบการณทางสังคมของเด็กอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ชวยสงเสริมตอการปรับตัวที่ดีของเด็ก สรางความสําเร็จทางการเรียน การเลือกอาชีพ การใชชีวิต
ในสังคม ตลอดจนทําใหเด็กไดรูจักตนเองมากขึ้น
การที่นักศึกษาครูไดมีโอกาสเรียนรูวิชาการและขอมูลในการศึกษาตอจากครู ครูแนะแนว
เพื่อน ขาวสารตางๆ ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจในการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีความตอเนื่อง
ไปสูการเลือกประกอบอาชีพตอไปนั้น ผูเรียนเหลานี้จะเรียนรูความเปนครูที่สําคัญจากครูในระดับนี้ทั้ง
ทางตรงและทางออมที่ชวยในการซึมซับเอาคานิยม เจตคติ บุคลิกภาพ วิธีการทํางานของครู ตลอดจน
โลกของงานอาชีพของครู ซึ่งสงผลให นักเรียนนํามาเปนขอมูลมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของ
ตัวเอง เกิดภาพพจนในใจของผูเรียนในการตัดสินใจเลือกเรียนครู ในระดับอุดมศึกษาตอไป (Marks; &
Jones. 2004: 307-319)
ในการศึกษาของบอยด ฮันท แคนเดล และลูแคส (Boyd; Hunt; Kandell; & Lucas. 2003:
155-160) ซึ่งเปนการศึกษาระยะยาวกับนักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่
กําลังเรียนชั้นปที่ 1 เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ และความสําเร็จทางการเรียน โดยใชกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 2,818 คน พบวาการพัฒนาเอกลักษณของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้น
เกิดมาจากการครอบครัว ขอมูลขาวสารตางๆ การอบรม การใหคําแนะนํา การเปนแบบอยางจาก
ครูผูสอน เพื่อนในระดับมัธยมศึกษา กลุมอาชีพ ที่ตนสนใจ ความเปนตั วของตัวเอง ที่นํ าไปสูการ
ตัดสินใจในการเลือกเรียนและการเลือกวิชาชีพของตน ซึ่งเอกลักษณของนักเรียนสงผลตอความสําเร็จ
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ในการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและการเลือกสาขาวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษา แตไมสามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนชั้นปที่ 1 ได ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับการศึกษา
ของไบลน และ จอหนตัน (Blinne; & Johnton. 1998: 569-576) ที่พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รายงาน
วาเอกลักษณของตนเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากครูผูสอน ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวที่สอนใน
ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งขาวสารที่ไดรับ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่
จะพัฒนาไปสูวิชาชีพของตน นอกจากนี้ในการศึกษาของสเตียร (Steers. 2004: Abstract) เกี่ยวกับ
การมีเอกลักษณของวิชาชีพครูโดยครูที่ทํางาน1-2 ป ที่ทําการสอนอยูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สวนหนึ่งพบวา พฤติกรรมของอาจารยผูสอนที่มีลักษณะความเปนครูสูง ที่เคยสอนตนมาตั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะชวยปรับความสมดุลของเอกลักษณวิชาชีพครูของนักศึกษากอน
ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ
การวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนกับเอกลักษณนักศึกษาครูครั้งนี้ ผูวิจัยจะสราง
โดยนําผลจากการวิจัยมาเปนแนวทางซึ่งพบวาในการถายทอดทางสังคมที่สงผลตอเอกลักษณของ
นักเรียนเกิดจากการอบรมสั่งสอนโดยตรงและการเปนแบบอยาง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะใช
กลวิธีการถายทอดทางสังคมในลักษณะดังกลาวผสมกับเนื้อหาในวิชาชีพครูเปนกรอบในการสราง
เครื่องมือวัดครั้งนี้
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข องกับพั ฒ นาเอกลั ก ษณ ข องนัก ศึก ษาครูใ น
โรงเรียนชี้ใหเห็นวา การอบรมสั่งสอนที่ครูแนะนํา ใหขอมูล ชี้ใหนักเรียนเห็นความสามารถของตน
รวมทั้งสารสนเทศเกี่ยวกับดานอาชีพ การเปนแบบยางจากครูผูสอน ชวยในการพัฒนาเอกลักษณ
ความเป น วิ ช าชี พ ให แ ก นั ก เรี ย น ทํ า ให นั ก เรี ย นมี สั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นและการเลื อ กเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาที่นําไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต นั่นแสดงใหเห็นวาการอบรมสั่งสอนโดยตรง
จากครูผูสอนรวมทั้งการเปนแบบอยางของครูจะชวยพัฒนาเอกลักษณดานอาชีพ และตามทฤษฎี
เอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร กลาววาเอกลักษณของบุคคลนั้นเกิดจากการที่บุคคลเขาไปมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายของสังคมทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
จากขอสรุปดังกลาว ผูวิจัยจึงตั้งคําถามการวิจัยวา การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัยในลักษณะใด
และมากนอยเพียงใด
การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูกับเอกลักษณของนักศึกษาครู
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมไดผลิตบุคคลเพื่อรับใชสังคมในหลากหลายอาชีพ จึงมีจุดเนน
ในการพัฒนานักศึกษาเพื่อสนองความตองการของสังคม แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาหลายประเทศ
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จึงเนนในประเด็นดังกลาวเปนสําคัญ เพื่อที่จะหลอหลอมบุคคลใหมีบุคลิกลักษณะ ความสามารถ
วิสัยทัศนทางการเมือง การตระหนักรูเพื่อพัฒนาสังคม และมุงเนนใหนักศึกษามีพฤติกรรมดังกลาว
คงทน (Sax; Bryant; & Harper. 2005:6 43; Clark, Walker; & Keith. 2002: 824-836) โดยมี
หลั ก สู ต ร กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกชั้ น เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามหลากหลายทั้ ง ด า น
ประสบการณ (Milem; Umbach; & Liang. 2004: 688; Hahs-Vaughn. 2004:483) ที่ทําใหนักศึกษา
มีความรู ทักษะการคิดวิจารณญาณ แนวคิดเพื่อใชเปนทางเลือกอยางตระหนักรูดวยตนเอง มีมมุ มองที่
หลากหลายซึ่งผลเหลานี้จะนําไปสูการมีเอกลักษณของบุคคล (Barty. 2004: 12-13; citing Hu; &
Kuh. 2003; Entwistled; & Peterson. 2004; King; & Baxter Magolda. 1996) การสรางและพัฒนา
เอกลักษณของบุคคลเปนเปาหมายขั้นแรกในการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับรู
เอกลักษณเฉพาะของตนเพื่อใหใชชีวิตในสังคมได เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปรียบเสมือนภาพจําลอง
ของสังคมใหญที่ชวยพัฒนานักศึกษาปรับตัวไดในสังคม กระบวนการพัฒนาเอกลักษณแกนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน เพื่อพัฒนา
เอกลักษณของนักศึกษาอยางเปนระบบตามสาขาวิชา (Jones; & Abes. 2004: 149-150; citing
Baxter Magolda. 1999: 12) นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ภูมิหลังของนักศึกษาเพื่อจะไดพัฒนานักศึกษาไดเหมาะสมกับสถานการณเพื่อที่จะทําใหผลผลิตมี
คุณภาพ (Hu; & Kuh. 2003: 320)
สถาบั น ที่ทํ า หน า ที่ผ ลิ ต ครูเ ป น สถาบัน ในระดับอุ ดมศึ ก ษาที่ มุง เตรีย มบุ ค คลใหเ ป น ผู ที่ มี
ความรูความสามารถ บุคลิกภาพของความเปนครู มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ การจัดการ
ศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตองอาศัยการกําหนดปรัชญาการศึกษา หลักสูตร และการจัดประสบการณ
การเรี ยนการสอนที่จะใหความรู ความคิด รวมทั้ งจัดกิจกรรมการพั ฒนาอยางตอเนื่องใหมีความ
หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อหลอหลอมความเปนครูใหแกนักศึกษาออกไปรับใชสังคม
อยางเต็มภาคภูมิพรอมที่จะถายทอดพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุขในสังคม การที่
นักศึกษาจะมีลักษณะดังกลาวไดตองมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนที่ชวยชี้แนะฝกฝนพัฒนา รวมทั้ง
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุมเพื่อน ทั้งดานความรู คานิยม อุดมการณ วิธีปฏิบัติงาน
โดยที่นักศึ กษาจะได รับประสบการณที่หลากหลายในการเรียนการสอน การทดลองลงมือปฏิ บัติ
เพื่อใหมีแบบพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของครู ซึ่งลักษณะดังกลาว จะมีนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย
หลายปจจัยที่มีสวนชวยในการพัฒนาเอกลักษณครูอยางตอเนื่อง
ในประเด็นของการสรางและพัฒนาเอกลักษณครูก็เชนเดียวกันเมื่อบุคคลไดเลือกเรียนใน
สาขาที่ตนตองการหรือถนัดแลวเปนหนาที่ของสถาบันฝกหัดครูที่ตองสรางเอกลักษณของนักศึกษาครู
ใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะในสาขาวิชาที่เรียนที่ตองอาศัยวิธีการที่หลากหลายตั้งแตหลักสูตร
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แนวการสอน การทํากิจกรรม เปาหมายของสถาบัน (Orland-Barak; & Tillema. 2006; Admiral; &
Wubbels. 2005: 315) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการคิดวิจารณญาณ การสรางปรัชญา การ
พัฒนามุมมองของตนใหมีเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งจะสงผลโดยตรงหรือโดยออมตอการเรียนรูในสังคม
การเลือกวิธีการสอน (Pedagogical choice) เพื่อประกอบอาชีพของตนในอนาคต (Barty. 2004: 3;
citing Gibson. 1995; Gandelli. 1999; Miller Marsh. 2002)
กอนที่จะนําปจจัยที่เกี่ยวของกับการถายทอดทางสังคมในสถาบันฝกหัดครูมาเสนอในสวนที่
เกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้น ผูวิจัยจะนําเสนอเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษาครูกอน เพื่อจะชี้ใหเห็นถึงกรอบแนวทางในการนําตัวแปรที่เกี่ยวของกับการ
ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันฝกหัดครูมาใชกําหนดเปนกรอบในการ
วิจัย เพราะในระดับอุดมศึกษานั้นไดมีการพัฒนานักศึกษาเพื่อเขาสูการประกอบอาชีพอยางเปนระบบ
โดยมีรายละเอียดในการนําเสนอ ดังนี้
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาครู
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาครูนั้น สถาบันผูผลิตครูหรือสถาบันฝกหัดครูตองมี
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มเติมดวย โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547: 34-35)
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน ในส ว นของหลั ก สู ต รนั้ น หลั ก สู ต รการผลิ ต ครู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได
กําหนดใหมีหนวยกิต โดยรวมไมต่ํากวา 160 หนวยกิต มีโครงสรางหลักสูตร แบงเปน 4 หมวด คือ
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 74 หนวยกิต
3) หมวดวิชาครูและการฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 50 หนวยกิต และ 4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น มีแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 1) เรียนรูหลักการและทฤษฎีตางๆ อยางแมนยําพรอมที่จะนําไปใช 2) เนนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติในสถานการณจริงเพื่อใหสามารถนําไปใชจริงได 3) เนนการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
4) เรียนรูจากสถาบันการศึกษาและเรียนรูจากแหลงชุมชน และ 5) ใหจัดฝกประสบการณวิชาชีพเปน
ระยะเพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพอยางเหมาะสมตลอดระยะเวลาของการเรียน
การปฏิ บั ติ ก ารสอน มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนในฐานะครู แ ละมี ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู
นอกเหนือจากการสอนภายใต การนิเทศของอาจารยจากสถาบัน ฝก หั ดครูและอาจารย นิเ ทศของ
โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ เชน 1) การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 2) ทํางานวิจัยในชั้นเรียน 3) การ
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4) การบริการของโรงเรียน 5) ศึกษาชุมชน และ6) อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จากหลักการนี้ควรใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ตั้งแตชั้นปที่ 1 จน
สําเร็จการศึกษา
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น หลักสูตรที่ใชในการผลิตครูนั้นเปนหลักสูตรรวมกันที่
นําไปใชทั้ง 41 แหง โดยมีปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน (สถาบันราชภัฏ. 2546: 2-8) ดังนี้
ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกําหนดปรัชญาของหลักสูตรไววา
เปนหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ดําเนินชีวิตดวยปญญา สามารถบูรณา
การความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม แหงวิชาชีพไปการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
สติปญญา ความสามารถ และอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤติไดดวยสติปญญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร การผลิตครูในมิติใหมเนนผลลัพธความเปนวิชาชีพที่เปนไปตาม
มาตรฐานของความเป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ซึ่ ง บั ณ ฑิ ต ครุ ศ าสตร ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้ มี
คุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 1) เปนคนดี เปนผูที่มีความรูความเขาใจในสาระที่จําเปนตอการดํารงชีวิต มี
พลัง มุงมั่นพัฒนาตน และสวนรวม รักชุมชน และทองถิ่น อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 2) เปนคน
เกง เปนผูรอบรูในวิทยาการอยางถองแท สามารถสรางองคความรูในสาระการเรียนรูที่ตนถนัด มีความ
รักในการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพครูได 3) เปนครูดี เปนผูที่มี
ความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของครู และ
4) เปนครูเกง เปนผูที่มีความสามารถในการจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู รอบรู เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่ตนถนัด และจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งมีความคิดสรางสรรค ทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและแกปญหาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงสรางของหลักสูตร มีลักษณะเปนชุดวิชา มี 4 ชุดวิชา คือ 1) ชุดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี 2) ชุดวิชาเฉพาะดาน มุงเนนใหผูเรียนเปนคนเกง 3) ชุดวิชาชีพครูและชุดการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยที่ชุดวิชาชีพครูมุงใหเปนครูดี และชุดฝกประสบการณ มุงเนนใหเปนครู
เกง และ4) ชุดวิชาเลือกเสรี มุงใหเปนครูเกง
การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรตองการใหบัณฑิตมีปรีชาสามารถใน 4 ดาน คือ คนดี
คนเกง ครูดี และครูเกง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนไดมีกระบวนการดังนี้ 1) ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณจริง โดยผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน สรางสรรคความรูโดยการเรียนรู
ผานกิจกรรม การทํางาน การแกปญหา และการเรียนรูจากทีม 2) เนนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีทักษะและความรูเฉพาะทาง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพเปนอยางดี และ
3) มุงปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนครูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูและการไดรับแบบอยางที่ดีจาก
ผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียน
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การปฏิบัติการสอน นักศึกษาจะตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกําหนดเปนระยะเวลา 1 ป ภายใตการแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู
จากหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ป พ.ศ. 2546 ที่จะนําไปใชครั้งแรกในปการศึกษา 2547 นั้น
เปนหลักสูตรที่มีความแตกตางจากหลักสูตรป พ.ศ. 2536 (ฉบับปรุง) ทั้งปรัชญาของหลักสูตรทีเ่ นนการ
ผลิตครูที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ซึ่งสงผลไปยังวัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตครูจะตองมีการศึกษาในสถาบันฝกหัดครูเปนเวลา 5 ป ที่เรียนรายวิชา 4 ป
และฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 1 ป มีการจัดวิชาแบบบูรณาการซึ่งมีลักษณะเปนชุดวิชา
มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการเรียนรูดวยตนเองซึ่งในการเรียนรูดวยตนเองไดใหความสําคัญ
มากกวาในสวนอื่น โดยที่จํานวน 1 หนวยกิต จะตองมีการเรียนรูดวยตนเองเปนเวลา 3 ชั่วโมง ในขณะ
ที่เรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพียง 1และ 2 ชั่วโมงตามลําดับ ในการสอนเนนความหลากหลาย
เชน การเรียนจากปญหาเปนหลัก การเรียนรูดวยตนเองโดยใชโครงงาน (Project-based learning)
การวิจัยชุมชน (Research-based learning) ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหผูเรียนสามารถสรางองคความไดดวย
ตนเอง และรูจักแสวงหาและพัฒนาความรูอยูเสมอ เพื่อนําไปพัฒนานักเรียนใหสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และสามารถประยุกตใชไดเหมาะสมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครู
กิจกรรมนักศึกษา (Student activities) เปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองจัดให
มีขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรูพัฒนาและเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกทํากิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของแตละคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ทฤษฎีการทํากิจกรรม (Activity theory) ที่
พัฒนาโดยไวกอตสกี (Smagorinsky; & et al. 2004: 9; citing Vygotsky. 1978, 1987) ทฤษฎีนี้มอง
วาการทํากิจกรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาจิตสํานึกของมวลมนุษยเกี่ยวกับวัฒนธรรม นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ไดเ ขารวมทํากิจกรรม ดวยตนเองนั้น เปนการสรา งประสบการณตรงที่ชวยเปด
โลกทัศน ชวยกําหนดกรอบแนวคิด และเขาใจกรอบวัฒนธรรมที่มีความจําเพาะเจาะจงทั้งยังเปน
เครื่องมือในการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติ
นอกจากนี้ตามทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของชิคเคอรริง (Chickering’s Theory of Student
Development) มองวาการพัฒนานักศึกษาซึ่งเปนวัยผูใหญตอนตน ควรพัฒนานักศึกษาใน 7 ดาน
(Chickering. 1993: 45-52) คือ 1) การพัฒนาดานความสามารถ (Development competence) ทั้ง
ดานสติปญญา ดานรางกาย และความสามารถในดานสัมพันธกับผูอื่นหรือสังคม 2) การพัฒนาดาน
อารมณ (Managing emotion) เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการจัดการอารมณที่ดี ตองตระหนัก
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และรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น เพื่อรักษาความสมดุลของชีวิต 3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง
(Moving though autonomy toward interdependence) ดานการคิด และสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดไปสูการกระทําที่มีเปาหมายได รูจักเคารพความเปนตัวของตัวเองและผูอื่น 4) การพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีวุฒิภาวะ (Developing mature interpersonal relationship) เปน
การพัฒนาใหเกิดการยอมรับเห็นคุณคาของ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดเห็นและความสามารถ
ของผูอื่นที่แตกตางไปจากตน 5) การพัฒนาความมีเอกลักษณ (Establishing identity) เปนการพัฒนา
ความสามารถการจัดการกับอารมณ การเปนตัวของตัวเอง การมีสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ซึ่งจะมองเห็น
ตนเองและผูอื่นไดอยางถองแท จะนําไปสูการความเปนตัวของตัวเอง ตลอดจนยอมรับการประเมิน
ตนเองจากผูอื่น 6) การพัฒนาเปาหมายชีวิต (Developing purpose) เพื่อใชในการวางแผนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ 7) การพัฒนาบูรณาการ (Development integrity) เปนการพัฒนาที่มีความตอเนื่องอยางสูง
กับความมีเอกลักษณ เพราะบุคคลที่มีเอกลักษณของตนจะเกิดการยอมรับนับถือตนเอง นําไปสูการ
สรางคุณคาของความเปนมนุษย ยอมรับนับถือตนเองและผูอื่น
การพัฒนานักศึกษาทั้ง 7 ดาน ตามทฤษฎีของชิคเคอรริงนั้น เปาหมายอยูที่การพัฒนาให
นักศึกษามีเอกลักษณ เพราะนักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ สรางครอบครัว ดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมหลังจากจบการศึกษา การที่นักศึกษาไดรูจักตนเอง ก็สามารถก็นําความเปนตัวตนของตัวเองไป
ปรับใชในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอาจมี กิ จ กรรมหลั ก 5 ประเภท
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2545: 1, 8-12) ดังนี้ 1) ดานบําเพ็ญประโยชนหรืออาสาพัฒนา ที่จะสงเสริมให
นักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 2) ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อเปนการอนุรักษ
สงเสริม เผยแพร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมอันดีที่เปนเอกลักษณของชาติ 3)
ดานจริยธรรม เพื่อเสริมสรางคานิยม จิตสํานึกอันดีงาม ความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ 4)
ดานกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรู ทักษะในการเลน พัฒนาอารมณ สังคม
รางกาย และ 5) ดานสังคม เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคล
ในสวนของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเปนครู ตามหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ป
นั้น การจัดกิจกรรมไดมุงเนนการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเปนครู โดยใหสถาบันฝกหัด
ครูจัดกิจกรรมเสริมดานตางๆ ดังนี้ 1) การเรียนการสอน 2) ความเปนครูที่ดี 3) คุณธรรม จริยธรรมแหง
วิชาชีพ 4) ความเปนผูนํา 5) การทํางานรวมกับบุคคลอื่น และ 6) การสรางอุดมการณในวิชาชีพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2547: 35) โดยสามารถดําเนินการไดใน 2 ลักษณะ คือ 1) จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะของความเปนครูในระหวางภาคเรียนและภาคเรียนฤดูรอนใหกับนักศึกษา
นอกเหนือที่กําหนดในหลักสูตร ตลอดโปรแกรมการศึกษาระยะเวลาเรียน 5 ป หรือ 2) จัดใหนักศึกษา
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อยูหอพักของสถาบันฝกหัดครู หรือใชกิจกรรมที่เปนหลักในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีตอการประกอบ
วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาจะตองผานกิจกรรมพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะความเปนครูจึงจะสําเร็จ
การศึกษา
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกําหนดใหจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของ
ความเปนครู โดยการจัดประสบการณใหนักศึกษา มีการนําความรู ความสามารถทางดานทฤษฎีไปฝก
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม อาจดําเนินการโดยใหนักศึกษาอยูหอพักของ
สถาบันฝกหัดครูหรือใชกิจกรรมอื่นที่คลายคลึงกัน (สถาบันราชภัฏ. 2546: 3) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศไทยไดจัดประชุมหลักสูตรครู 5 ป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 18-19
สิงหาคม 2547 เพื่อใหระบบการผลิตครูสําเร็จตามแนวทางการปฏิรูปครูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห ง ชาติ โดยได มี ก ารระดมความคิ ด เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาสายครุ ศ าสตร /
ศึกษาศาสตร ที่ตองการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ป ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณ
ลักษณที่พึงประสงค ซึ่งคุณลักษณะที่ตองพัฒนาโดยกิจกรรมนักศึกษา (สรุปผลการประชุมหลักสูตรครู
5 ป. 2547: 3) โดยแตละมหาวิทยาลัยไดมีแผนและโครงการพัฒนานักศึกษาครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน สําหรับการสํารวจแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สงขลา และสุราษฎรธานี พอจะสรุปได ดังนี้
1) ดานทักษะวิชาการและวิชาชีพครู ประกอบดวย การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
กับการใชงานในระดับอุดมศึกษา ทักษะทางภาษา การพัฒนาทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาเอก ทักษะ
ทางสังคม และทักษะการอบรม (แผนพัฒนานักศึกษาครูหลักสูตร 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ยะลา สุราษฎรธานี. 2547: 4-6) การพัฒนาทักษะทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น/ไทย ดนตรี และ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม (แผนพัฒนานักศึกษาครู 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 2547: 5) การ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ (แผนพัฒนานักศึกษาครูหลักสูตร 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2547:
4) กิจกรรมผลิตสื่อ เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใหม การวิจัยในชั้นเรียน(แผนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ยะลา. 2547: 4)
2) พัฒนาคุณลักษณะและบุคลิกภาพนักศึกษา มีการพัฒนาใหนักศึกษามีความรัก ศรัทธา
ในวิชาชีพครูในสาขาที่ตนสนใจ/ถนัด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา กิจกรรมนันทนาการ
(แผนพัฒนานักศึกษาครู 5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยะลา สุราษฎรธานี. 2547: 3-5) ซึ่งในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน จะมีการการพัฒนาบุคลิกภาพของความเปนครู นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยจะ
จัดใหมีการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในวิชาการและวิชาชีพครูใหกับ
นักศึกษา
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ที่กลาวมาจะเห็น ไดวา สถาบันฝก หัดครูไดจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและคุณลักษณะของความเปนครูใหกับนักศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เอกลักษณของ
นักศึกษาครูจะไดรับการพัฒนา โดยการทํากิจกรรมของนักศึกษาที่มีโอกาสไดรวมทํากิจกรรมกับเพื่อน
อาจารย สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม โดยผูเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา วิสัยทัศน
พันธกิจ หลักสูตรของโรงเรียน แทนที่จะเรียนรูจากอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพียงอยางเดียว
การฝกใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมจะชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาแนวคิดไดหลากหลายที่แตกตางจาก
การเรียนในหองเรียนจะชวยใหนักศึกษาเกิดคานิยมและนําไปสูการปฏิบัติตนอันจะเปนประโยชนตอ
การสมัครสอบหรือประกอบอาชีพในอนาคต (Smagorinsky; & et al. 2004: 9; citing Feinan Nemser; & Bundman. 1985) ทําใหนักศึกษาสามารถเขาสูวิชาชีพครูและออกไปรับใชสังคมตอไป
จากแนวทางของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาที่ไดกําหนดอยางเปน
ระบบในหลักสูตรการผลิตครูนั้น จะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมจากผูที่เกี่ยวของที่
สามารถนําไปสูการพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณของความเปนครู ดังนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกรอบตัว
แปรจากลักษณะดังกลาวได 2 ตัวแปร ในการศึกษาเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัด
ครู คือ การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังรายละเอียด ดังนี้
การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเองกับเอกลักษณนักศึกษาครู
จุดมุงหมายที่แทจริงของการศึกษาไมใชการถายทอดจากสิ่งที่ผูสอนรูไปสูผูเรียนเพียงฝาย
เดียว แตควรจัดการเรียนรูใหมีชีวิตชีวาโดยผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด เมื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูโดย
ริเริ่มจากตนเองไดจะทําใหการเรียนไดดีกวา มีแรงจูงใจภายใน เก็บความรูไดนานกวา และทําใหผูเรียน
ไดมีการพัฒนาทักษะในการหาความรู (Skills of inquiry) ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเรียนรูความสัมพันธกับการดํารงชีวิต ในการปฏิรูปการศึกษา ป พ.ศ. 2542 นั้น จึงเนนใหจัด
กระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ จึงทําใหนโยบายการจัดการศึกษาและวิธีการของสถานศึกษา
ไดเปลี่ยนไปนําไปสูเปาหมายสูงสุดที่จะใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน และ
สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
สถาบันฝกหัดครูโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการ
เรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจํานวน 1 หนวยกิต ภาคทฤษฎี ใชเวลาเรียน 1 ชั่วโมง / สัปดาห ภาคปฏิบัติ ใช
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง และเรียนรูโดยตนเองตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ใชเวลาเรียน 3ชั่วโมง/
สัปดาห (สถาบันราชภัฏ. 2546: 35) ซึ่งจากลักษณะการจัดการศึกษาดังกลาว ทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
ในการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น และอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา การเรียนรูดวยตนเองจะพัฒนาผูเรียน
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ใหมีความรู ความสามารถ ความคงทนในการเรียนรู มีความคิดวิจารณญาณในการนําความรูไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทของสังคม และชวยพัฒนานักเรียนใหมีลักษณะดังกลาวอีกดวย
การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเองนั้นมาจากการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งการเรียนรูดวยตนเอง
นั้นมีชื่อเรียกการเรียนรูดวยตนเองหลากหลาย เชน การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self-Directed
Learning) และมีคําอื่นๆ ซึ่งมีความหมายอยางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน คือ การศึกษาดวยตนเอง
(Self-education) การเรียนรูดวยการวางแผน (Self-planned learning) การสอนตนเอง (Selfteaching) การเรียนดวยตนเอง (Self-study) การเรียนรูอยางอิสระ (Autonomous learning/
Independent study or independent learning) การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (The inquiry
method / Discovery learning) และยังมีคําวา Self-instruction ซึ่งการเรียนที่มีการตกลงกันระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน หรือผูเรียนเรียนตามเปาหมายและจุดประสงคที่สถานศึกษาหรือผูสอนเปนผูกําหนด
(คณาพร คมสัน. 2539ก: 175) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed
Learning)
การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินการ
ศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยผูเรียนสมารถเลือกหัวขอ เนื้อหา วิธีการ ละสื่อการเรียนการสอนได
ตามความสนใจ โดยมีผูสอนชวยใหคําปรึกษาแนะนําเปนระยะๆ เกี่ยวกับการหาแหลงการเรียนรู
วิธีการศึกษาคนควาหาความรู การวิเคราะหและการสรุปความรู รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู
และทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง (อาชัญญา รัตนอุบล. 2547: 121) ซึ่งการสอนที่เนนการเรียนรูดวย
ตนเองมาจากแนวคิดของ โนลส (Knowles. 1975: 18) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวา
เปน กระบวนการที่ บุ ค คลมี ค วามคิ ดริ เ ริ่ม ในการวิ เ คราะหค วามต อ งการเรี ย นรู ข องตนเอง โดยตั้ ง
จุดมุงหมายในการเรียนรู กระทํากิจกรรมตางๆ ในการคนควาหาความรู เชน การคนควาหาแหลงขอมูล
หรือเอกสารตางๆ เลือก และกําหนดแผนการเรียน รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู โดยอาจไดรับความ
ชวยเหลือจากผูอื่นหรือกระทํากิจกรรมนั้นๆ ไดดวยตนเอง สวนสเคเจอร (Skager. 1978: 53) กลาววา
การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาทักษะของผูเรียน ซึ่งผูเรียนมี
ความสามารถในการวางแผน บริหาร และประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมดดวยตนเอง สําหรับ
อเรกลาโด แบรดเลย และเลน (Areglado; Bradley; & Lane. 1996: 145) มีความเห็นวาการเรียนรู
ดวยตนเองนั้นอาจจะไดรับความชวยเหลือจากผูสอน แตเปนการวินิจฉัยความตองการของผูเรียนเอง
โดยผูเรียนทําการวางแผนกิจกรรม และดําเนินการตามแผนนั้นดวยตนเอง การเรียนรูดวยตนเอง ตอง
ยึดหลักวาการเรียนที่ไดผลดีที่สุด คือ การเรียนที่เกิดจากความอยากรูของผูเรียนผูเรียนจะชวยเหลือ
ตนเองในการเรียนรู เมื่อเกิดความอยากรูในสิ่งใดก็จะวางแผนในการศึกษาคนควาสิ่งนั้นดวยตนเองไป
จนจบกระบวนการเรียนรู โดยอาจนําประสบการณและความรูตางๆ ที่ไดรับจากผูสอนมาประเมินผลซึง่
จะชวยใหเกิดความเขาใจไดมากขึ้น (สมคิด อิสระวัฒน. 2538: 6)
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จากความหมายทั้งหมดขางตน อาจสรุปไดวา การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง เป น
กระบวนการสอนที่ใหผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนทั้งหมดดวยตนเอง โดยเริ่มตั้งแตวางแผนกําหนด
ความตองการ คิดหาวิธีการและกิจกรรมตางๆ ในการเรียน แสวงหาแหลงขอมูลในการคนควาหา
ความรู และสามารถประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจและ
รับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง โดยอาจจะไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได
การที่ผูเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเองนั้น ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจถึงคุณลักษณะของการ
ดําเนินการเรียนที่ดี ซึ่งจะเปนแนวทางใหแกสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษา รวมทั้งชวยใหผูสอน
มี ค วามรู ค วามเข า ใจถึ ง วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ดี และยัง ช ว ยให ผู เ รี ย นมี พ ลั ง ในการเรี ย นรู
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ปฏิบัติตนใหเปนที่นาเคารพนับถือ มีความสงางามและ
ภาคภูมใิ จในตนเอง กระตุนผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมและนําพาชีวิตไปสู
จุดหมาย ซึ่งเปนรูปแบบพฤติกรรมของผูเรียนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ตองการเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได
(สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา. 2544: 5) และครูยุคใหม จะตองแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเอง เปน
แบบอยางและหาวิธีสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง และเปนรากฐานสําคัญในการศึกษา
ตลอดชีวิตและมีคุณภาพในสังคม
การที่นักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองจะทําใหนักศึกษามีการเตรียมตัวมีแนวคิดและวิธีการที่
หลากหลายในการเรียน พรอมที่จะพัฒนาตนเอง เมื่อมีโอกาสในการเรียนรูดวยตนเองหลายๆครั้งดวย
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายจะทําใหนักศึกษารูจักวางระบบในการเรียน มีการจัดการเรียนรูดวย
ตนเองดวยวิธีที่สอดคลองกับความรูความสามารถและสถานการณที่ตองเผชิญ รูจัก แกไขปญหา
ตลอดจนรูวาตนเองมีความชอบ ความตองการและความถนัดในเรื่องใด จึงมีการพัฒนาตนเองโดยการ
เลื อ กวิธี ก ารเรี ย นที่ เ หมาะสมกั บ ตนเองมากที่ สุ ดทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไดเ รี ย นรู อ ย า งมี ค วามสุ ข รวมทั้ ง
สามารถประยุกตความรูที่ไดรับมาใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี (Entwistle; & Peterson.
2004: 407, 420-421)
การใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมกันมาก คือการเรียนรูในชุมชน ซึ่ง
นักศึกษาจะมีความสับสนทางความคิด (Fuzzy thinking ) เมื่อไดเขาสูชุมชนในการมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่นและการไดรับขอมูลใหม แลวนักศึกษาจะคอยๆมีความเปนตัวของตัวเอง เขาใจตนเอง และ
จะนําแนวคิด ความรูที่ไดรับมาประยุกตใช เกิดการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ จะคอยเปลีย่ นความคิด
และพัฒนาตนเองใหมีเอกลักษณวิชาชีพครู มีการพัฒนาความรูและนําไปสูการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ใน
บริบทที่เหมาะสม เพื่อตอบคําถามของผูเรียนไดอยางถองแทชัดเจน ลึกซึ้ง และนําไปสูการพัฒนาใน
การปฏิบัติการสอนของตนในอนาคตได (Barty. 2004: 4; citing. Lee. 2001; McNabb. 2004)
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ตลอดจนการสรางนิสัยใฝรูใหเกิดขึ้นแกผูเรียน (Barty. 2004: 4; citing Wunder. 2002 : 159-160)
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองพยายามพัฒนาใหนักศึกษาใหเขาถึงแหลงการเรียนรูเพื่อชวยพัฒนาความ
ทรงจําที่จะชวยนําสิ่งเหลานี้ไปพัฒนาผูเรียนตอไป และการเรียนโดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสวงหา
ความรูดวยตนเองจึงชวยพัฒนานักศึกษาเชื่อมโยงไปสูการมีเอกลักษณวิชาชีพครูอยางลึกซึ้ง(Barty.
2004: 4; citing White; & White. 2002: 29)
ในการศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การเรี ย นรูดว ยตนเองกับ เอกลั ก ษณ และการใชศาสตรใ นการสอน
(Barty. 2004: 5-18) กับนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชีพครู จํานวน 8 คน โดยการศึกษาจากบันทึก
สวนตัว แฟมสะสมงาน การรายงานตนเอง การสังเกต และการสัมภาษณ พบวา การจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันฝกหัดครูที่ใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง โดยใชขอมูลจากชั้นเรียน เชน เอกสาร
วารสาร มุ มประสบการณ ภาพ วี ดีโ อ และใหนักศึกษาข อมูลจากชุมชน ทํา ใหนัก ศึกษาสามารถ
วิเคราะห ตีความ มีวิจารณญาณ การบูรณาการขอมูล และชวยพัฒนาเอกลักษณครูใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เมื่อออกฝกประสบการณวิชาชีพทํา ใหนัก ศึกษาสามารถนํา ผลที่ไดรับนี้ ไปบูรณาการใชกับ
นักเรียนและชวยใหนักศึกษาเลือกศาสตรวิธีสอน (Pedagogy choices)ที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
บริบทของโรงเรียน ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่สอดคลองกับสังคม
วัฒนธรรม เพราะการที่นักศึกษาไดรับโอกาสจากอาจารยในการแสวงหาขอมูล และไดเรียนรูจากสังคม
วัฒนธรรมที่ห ลากหลาย เมื่ อนั กศึกษาเผชิญสถานการณ ก็ จะนําความรู ความสามารถในการคิด
วิเคราะหและเอกลักษณความเปนครูของตนเองออกมาใชอีกดวย (Yerkes. 2004: 30) และสอดคลอง
กับการศึกษาของคริสพินและอีเวอรส (Chitpin; & Evers. 2005: 420) ที่ศึกษากับนักศึกษาที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 6 คน โดยการสัมภาษณ และแฟมสะสมงาน พบวา นักศึกษาที่ไดรับ
การเรียนการสอนขณะเรียนในสถาบันฝกหัดครูโดยมีอิสระในการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งไดมีโอกาส
แสดงความเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน จะชวยพัฒนาเอกลักษณเฉพาะบุคคลที่มีความแตกตางจาก
บุคคลอื่น และนักศึกษาไดมีโอกาสที่แสดงออกอยางเดนชัดมากขึ้นในขณะที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู นอกจากนี้รีฟด และแจง (Reeved; & Jang. 2006: 213-217) พบวา การเรียนรูดวยตนเองทําให
นักศึกษามีอิสระ สามารถนําความรูที่แตกตางมานําเสนอตออาจารย เพื่อนรวมชั้นเรียน สามารถสราง
สารสนเทศใหมในการเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียน รวมทั้งทําใหนักศึกษารูศักยภาพของตนเองอีกดวย
ผลการศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา การที่นักศึกษาไดมีโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัย
ขอมูลตามบริบทของสังคม หรือมีอิสระในการเรียนรู กลาแสดงความคิดเห็น ในขณะที่เรียนในสถาบัน
ฝกหัดครูโดยที่อาจารยผูสอนใหการสนับสนุนหรือออกแบบการเรียนรูในลักษณะเรียนรูดวยตนเองจะ
ชวยพัฒนาความคิดที่หลากหลายใหกับนักศึกษา และยังชวยพัฒนาเอกลักษณความเปนครูใหกับ
นักศึกษา เมื่อนักศึกษาไดเผชิญสถานการณตางๆ ก็จะนําสิ่งที่ไดรับนี้ออกมาใช ตลอดจนชวยในการ
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พัฒนานักเรียนใหมีการเรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะทางสังคมในยุคปจจุบัน ดังนั้น การมีแหลงให
นักศึกษาสามารถคนหาความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และสามารถนํามาวิเคราะห
กอนที่จะนําไปใช ทั้งนี้อาจมีอาจารยชวยชี้แนะตามความเหมาะสม จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียน
รูทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การวัดการเรียนรูดวยตนเองนั้น กนกวรรณ ศรีลาเลิศ (2549) ไดพัฒนาวัดการเรียนรูดวย
ตนเองตามแนวคิดของโนลล (Knowles. 1975) ใน 5 ดาน คือการวิเคราะหความตองการ การกําหนด
จุดมุงหมาย การวางแผน การแสวงหาความรู และการประเมินผล มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .88 แต
อยางไรก็ตามในการวัดการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเองนั้น มีผูกลาววาควรดูที่ตัวบงชี้ที่ชัดเจน ซึ่ง
ตัวบงชี้การสอนแบบเนนการเรียนดวยตนเอง คือ ผูเรียนเลือกหัวขอ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการสอนได
ตามสนใจ และมีการพูดคุย มีใหผูเรียนดําเนินการหาความรูเอง ติดตามเปนระยะๆ และอาจารยมีการ
วัดและประเมินผลเปนระยะๆ (อาชัญญา รัตนอุบล. 2547: 121)
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยในการสรางเครื่องมือวัดการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเองโดย
ใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรและวิธีการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เนนวัดการเรียนรูดวย
ตนเองที่นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงตามบริบทของการเรียน ตามที่อาจารยไดกําหนดรวมกับนักศึกษา
โดยอาศัย แนวคิ ดของโนลลและตั ว บ ง ชี้ก ารสอนที่ เ นน การเรีย นรูดว ยตนเองเป น หลั ก ในการสรา ง
เครื่องมือในการวิจัย
การฝกประสบการณวิชาชีพครูกับเอกลักษณนักศึกษาครู
ความหมายของประสบการณ วิ ช าชี พ ครู “ประสบการณ วิ ช าชี พ ” มาจากคํา ว า
“Professional Experience” หมายถึง การจัดประสบการณตรงใหกับนักศึกษาไดมีการเรียนรู และ
มองเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเทียบเทาหัวใจ
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพราะเปนการนําเอาความรูความสามารถทั้งที่เปนดานเนื้อหาวิชาการ
ดานเทคนิควิธี และดานคุณลักษณะ ไปปฏิบัติในสถานการณจริง ถือไดวา การใหความรู โดยผาน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูนี้ จะเปนการฝกหัดทางภาคปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติหนาที่ครู
ไดดี เกิดความมั่นใจอันจะนําไปสูความศรัทธาในอาชีพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูในที่สุด
(บุหงา วัฒนะ. 2533: 32; อัจฉรา วัฒนาณรงค; และ สุมานิน รุงเรืองธรรม. 2541: 14) รุงทิวา จักรกร
(2529: 8) ใหความหมายการฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งหลักสูตรและ
ประสบการณทั้งมวลที่จะเสริมสรางความรูและประสบการณสําหรับผูที่เรียนครู นับตั้งแตปแรกจนถึงป
สุดทาย เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถไปทีละขั้นตอน สามารถจัดกิจกรรมไดหลายรูปแบบ
เพื่อใหมีความรูกวางขวางและเขาใจงานครู สวนนิคม ตังคะพิภพ (2528: 32) ไดสรุปแนวคิดการฝก
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ประสบการณวิชาชีพครูไววา เปนกระบวนการที่ใหนักศึกษาครูนําความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ ที่
เรียนรู ฝกฝนมาแลวจากการสอนรายวิชาตางๆ ตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางถูกตอง เหมาะสม
ในสถานการณที่เปนจริง ตลอดจนรูจักปรับลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดานตางๆ ใหเหมาะสมที่จะ
เปนครูที่ดีในอนาคต
จากความหมายของการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ข า งต น จึ ง แสดงให เ ห็ น ว า การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูเปนมวลประสบการณที่จัดใหกับนักศึกษาในหลักสูตรครูไดเรียนรูนับตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาจนกระทั่งปสุดทาย ซึ่งจะมีกิจกรรมเรียนรูที่เกี่ยวของกับความรูและประสบการณครูที่มีลําดับ
ขั้นตอนหลากหลาย โดยมีกิจกรรมที่สําคัญอันเปนเปาหมายปลายทางของการฝกประสบการณครู คือ
การฝกสอน/ฝกงาน ที่เปนประสบการณครูในสถานการณจริงเสมือนเปนครูประจําการ เปดโอกาสให
นั ก ศึ ก ษานํ า สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู เ ชิ ง ทฤษฎี ม าประยุ ก ต ใ ช อ ย า งเหมาะสมด ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละเกิ ด
ประสบการณตรงในการเปนครู อันชวยใหมีประสิทธิผลในการปฏิบัติวิชาชีพตอไปในอนาคต
การจั ด กระบวนการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะช ว ยสร า งเสริ ม
คุณภาพของการผลิตครูใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหนักศึกษาไดนําทฤษฎีสูการปฏิบัติเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู รวมทั้งเสริมสรางใหเกิดความศรัทธาในวิชาชีพ เพิ่มความมั่นใจในวิชาชีพ ทํา
ใหนักศึกษาพัฒนาตนเองไดสอดคลองกับงาน และเกิดการประสานสัมพันธระหวางงานผลิตครูและ
งานในหนวยผุใชครูไดดีขึ้นเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอไป (หนวยงานศึกษานิเทศก กรมการ
ฝกหัดครู. 2529: 4-5) โดยสถาบันฝกหัดครูควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน ที่นักศึกษาควร
ได รั บ ก อ นออกฝ ก ประสบการณ ได แ ก วิ ช าชี พ พื้ น ฐานทั่ ว ไป วิ ช าเนื้ อ หาวิ ช าชี พ ครู วิ ช าเตรี ย ม
ประสบการณ และวิชาฝกสอน ในการเตรียมประสบการณควรเริ่มจากการทําความเขาใจเชิงความรูที่
เหมาะสมกับงานกอน จากนั้นจึงจัดใหมีประสบการณทั้งสถานการณจําลองและประสบการณตรงจาก
การศึกษา สังเกต มีสวนรวมในโรงเรียน ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยโดยเนนความเขาพื้นฐาน
และวิธีการที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตเปนสําคัญ รวมถึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนไปได
ในแตละองคกร ฉะนั้น การฝกสอนหรือการฝกประสบการณวิชาชีพจึงถือเปนงานสําคัญ จุดเนนจะตอง
อยูที่การทดลอง ทดสอบ และประเมินตนเองวาคิดอยางไร รูสึกอยางไร ทําไดเพียงใด มองเห็น และ
เขาใจแนวทางที่จะพัฒนาตนเอง กอใหเกิดการพัฒนาตนเองในการทําหนาที่ครูไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหไดครูที่คุณลักษณะสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติจริงมากที่สุด (ไพฑูรย สินลารัตน. 2838 ข: 8-12)
สถาบันฝกหัดครูแตละแหงไดกําหนดแนวทาง จุดมุงหมายของการฝกประสบการณครูไว
หลายประการ อาจจะคลายคลึงหรือแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับพื้นฐานแนวคิดและบริบทของสถาบันแต
ละแห ง อย า งไรก็ ดี ใ นช ว งก อ นปฏิ รู ป การศึ ก ษา ได มี ก ารจํ า แนกลั ก ษณะทั่ ว ไปของการจั ด ฝ ก
ประสบการณครูไว 3 ลักษณะ (บุหงา วัฒนะ. 2533: 38-39) คือ 1) การจัดประสบการณวิชาชีพเต็ม
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เวลา เปนการศึกษาและฝกปฏิบัติที่โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชเวลาตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาชวงหนึ่ง คือ เริ่มจากการศึกษาและสังเกต การเปนผูชวยครู การทดลองสอน และการฝก
ประสบการณเต็มรูปแบบในโรงเรียน 2) การจัดประสบการณวิชาชีพบางเวลา โดยไมจําเปนตอง
ตอเนื่องกัน ตามที่ผูสอนในแตละรายวิชาจะกําหนด มีวัตถุประสงคใหภาคปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี
ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู อาจศึกษาภาคปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาภาคปฏิบัติ
ภายในมหาวิทยาลัย และ 3) การจัดประสบการณครูเสริม เปนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเสริม
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน การจัดกิจกรรมกับเด็กเปนครั้งคราว การ
สํารวจโรงเรียน รวมงานกับศูนยเยาวชน เปนตน ซึ่งลักษณะการฝกประสบการวิชาชีพครูที่กลาวมานี้
เปนการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่จัดในโครงสรางของหลักสูตรครุศาสตรที่ชัดเจน
แตอยางไรก็ตามหลัง มีการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว หลักสูตรผลิตครูได
กําหนดใหนักศึกษาเรียนครูตามหลักสูตร 5 ป ไดกําหนดการเรียนรายวิชาชีพครู การทํากิจกรรมตางๆ
เพื่อพัฒนาและประสบการณในวิชาชีพครู สวนการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาจะมี 4
ขั้นตอนสําคัญ ตามรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 5 รายวิชา (สถาบันราชภัฏ. 2546: 45-49)
ดังนี้
1) การปฏิบัติงานครู 1 รายวิชานี้ตองการใหผูเรียนมีความรูความเขาใจนักเรียนตามสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ พฤติกรรม ปญหาของนักเรียนแตละชวงชั้น รวมทั้งใหสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอม
และบรรยากาศที่เอื้อตอการใหบริการผูเรียน
2) การปฏิบัติงานครู 2 รายวิชานี้ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
สถานศึ ก ษา ในด า นบทบาทหน า ที่ ข องบุ ค ลากร รวมทั้ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ ผู เ ข า ใจ
ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเขาใจหลักสูตรและการนําไปใช
3) การปฏิบัติงานครู 3 ผลลัพธของรายวิชานี้ ตองการใหผูเรียนเขาใจการบริหารงานวิชาการ
และบริบทที่เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถจัดทําแผนการสอนตามสาระการเรียนรูไดอยางนอย 1 สาระการ
เรียนรู ในรายวิชาที่ 1 ถึง 3 นี้ ผูเรียนตองปฏิบัติงานในสถานศึกษาวิชาละ 135 ชั่วโมง
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาออกฝกประสบการณเต็มรูป โดยเนนให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของครู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนอย า งน อ ย 1 ช ว งชั้ น 1 สาระการเรี ย นรู เหมื อ นกั บ ครู
ประจําการ
5) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เนนใหนักศึกษาปฏิบัติการสอนใหไดดียิ่งขึ้น มีการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของตนเองไดเปนระบบ โดยปฏิบัติการสอนไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของครูประจําการ และนําปญหานักเรียนจากการสอนจากภาคเรียนที่ผานมาเพื่อวางแผน
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ดําเนินการแกไขอยางเปนระบบ ในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการปฏิบัติงานของตน
ในขณะฝกประสบการณเผยแพรสูประชาคมครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 นั้น ในแตละภาคเรียน จะใชเวลา 360 ชั่วโมง ซึ่ง
ในการฝกประสบการณครูนั้นจะชวยพัฒนาลักษณะตางๆ ของความเปนครูใหมีความเดนชัดขึ้น
ในการศึกษาเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูจากการศึกษาของ ฮารเชอร โคคารด
และโมเซอร (Hascher; Cocard; & Moser. 2004: 633) ที่ไดศึกษากับนักศึกษาครู จํานวน 150 คน
ที่ออกฝกประสบการณใน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 หลังจากเรียน1ปครึ่ง ระยะที่สองหลังจากเรียน 2 ป
และระยะที่ 3 หลังจากเรียน 3 ป โดยดูจากบันทึกประจําวัน บันทึกสวนตัว และการใชแบบวัดทักษะ
เจตคติตอวิชาชีพและเอกลักษณวิชาชีพครู พบวา นักศึกษามีทักษะ มีความมั่นใจในตนเอง มีโอกาสได
เรียนรูจากสภาพจริง มีการตระหนักรูในตนเอง และมีความผาสุกในการสอน ตลอดจนมีความเชื่อมั่น
ในเอกลักษณของความเปนวิชาชีพครูสูงและจะนําเอกลักษณของตนออกมาใช สวนการศึกษาเกี่ยว
การฝกประสบการณวิชาชีพครูกับนักศึกษาครูที่ทําการฝกสอนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน
(Kovacic. 2005: 88) โดยการใหสะทอนความคิดของตนเอง พบวา การใหนักศึกษาไดสะทอน
ความคิดของตนเองในชวงแรกนั้น นักศึกษามีความวิตกกังวลในการปฏิบัติตนเหมือนครูอาชีพ แต
ตนเองไดพยายามนําความรูและการฝกปฏิบัติในการเรียนในสถาบันฝกหัดครูออกมาใชรวมกับความ
เปนตัวของตัวเอง การคนควาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับตนเอง ใชระยะประมาณ 1
เดือน จึงเริ่มปรับตัวไดดีขึ้น นอกจากนี้ไดรับคําแนะนําจากอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยงเพิ่มเติม เมื่อ
ปฏิบัติงานในชวงตอมา สามารถที่จะนําเอกลักษณเฉพาะตนที่เกิดในสถาบันฝกหัดรวมกับการเรียนรู
ในสถานการณใหมจากบริบทของโรงเรียน ชุมชน เพื่อน และนักเรียน ทําใหตนเองมั่นใจวาจะออกไป
ประกอบวิ ช าชี พ ครู ไ ด ใ นอนาคต และมี ผ ลการศึ ก ษาจํ า นวนหนึ่ ง ที่ ศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป โดยใหผลสอดคลองกันวา การฝกประสบการณวิชาชีพครู นั้นชวย
พัฒนาทักษะ และเอกลักษณความเปนครูใหมีสูงขึ้น มีโอกาสในการเรียนรูวัฒนธรรมและสังคม การ
พัฒนานักเรียนทั้งดานทางจิตใจ การเรียน และเอกลักษณความเปนครูพัฒนาใหมีความเดนชัดขึ้นจาก
การฝกประสบการณวิชาชีพ (Buckley; Schncider; & Shang. 2005: 1108-1109; Fottland. 2004:
642) รวมทั้งมีความคงทนในพฤติกรรมของความเปนวิชาชีพและสามารถเขาสูวิชาชีพไดอยางมีความ
มั่นใจขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเขาสูวิชาชีพครูใหม(Gibson. 1995; Travers. 2000: Abstract) นั่น
แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษาไดมีการฝกประสบการณวิชาชีพครูไดสรางประสบการณที่หลากหลาย
ตลอดจนสรางมุมมองที่ดีใหกับนักศึกษา และชวยในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อออกไปรับใชสังคมตอไป
(Orland-Barak; & Tillema. 2006: 7)

71
จะเห็นไดวาการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวยพัฒนานักศึกษาใหมีโอกาสในการปฏิบัติการ
สอน การวิจัย สัมพันธภาพกับชุมชน อาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก เพื่อนรวมฝกประสบการณวชิ าชีพ
จะชวยพัฒนาทักษะตางๆ โดยการนําสิ่งที่ตนเองไดรับมาจากสถาบันฝกหัดครูมาใชรวมทั้งการพัฒนา
เอกลักษณใหมีความเดนชัดยิ่งขึ้น
การวัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู การวัดการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ผานมาจะเนน
การวัดปริมาณการฝก แตในการศึกษาครั้งนี้จะวัดปริมาณและกิจกรรมที่นักศึกษาไดฝกประสบการณ
ทั้งในชุมชน และสถานศึกษา เพราะจากหลักฐานการพัฒนาครูที่กําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
นั้นการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของความเปนครู รวมทั้งทักษะเชิงวิชาการ วิชาชีพนอกจากจะ
เกิดจากการเรียนรูจากการเรียนและการทํากิจกรรมในหองเรียนแลว ยังเกิดจากประสบการณจาก
แหลงดังกลาวอีกดวย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชกรอบแนวทางดังกลาวมาเปนแนวทางใน
การสรางเครื่องมือวัด
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เอกลั ก ษณ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ใ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ฝ ก หั ด ครู ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า เอกลั ก ษณ ค รู นั้ น เป น ผลมาจาก การฝ ก
ประสบการณ วิ ช าชี พ และการสอนที่ ฝ ก ให ผู เ รี ย นไดเ รี ย นรู ดว ยตนเอง ซึ่ ง ลัก ษณะดั ง กลา วนี้เ ป น
กระบวนการถายทอดทางสังคมในสถาบันฝกหัดครู นอกจากนี้ตามแนวคิดของสไตรเกอรไดกลาวไววา
เอกลักษณของบุคคลเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทางสังคมทําใหเกิดความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท
จากขอสรุปดังกลาว ผูวิจัยจึงตั้งคําถามการวิจัยวา การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัด
ครูมีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัยใน
ลักษณะใด และมากนอยเพียงใด
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทกับเอกลักษณนักศึกษาครู
ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) หรือความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของบุคคล (Role
commitment) เปนคําที่นักวิจัยใชแทนกัน โดยแนวคิดทฤษฎีของสไตรเกอร (Stryker. 1982: 207)
ในชว งแรกได ใ หค วามหมายความยึ ด มั่ น ผู ก พัน เพีย งมิ ติ เ ดี ย ว โดยให ค วามหมายไว ว า เป น ระดั บ
ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในเครือขายของสังคมตามสถานภาพหรือตําแหนงของบุคคล ทําให
บุคคลมีการแสดงบทบาทของตน ในระยะตอมาไดความหมายความยึดมั่นผูกพันเปน 2 มิติ คือ มิติเชิง
อารมณ และมิติเชิงปฏิสัมพันธ โดยใหความหมายความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณไววา เปนการรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ ในเครือขายทางสังคม วาบุคคลเหลานี้มีความสําคัญทางจิตใจตอการไดรับ
บทบาทหรือการมีเอกลักษณของตน ในสวนของความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ หมายถึง ปริมาณ

72
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในเครือขายทางสังคมที่บุคคลไดแสดงออกถึงการมีเอกลักษณของบุคคล
(Burke; & Ritzes.1981: 84-85; Hoelter. 1983: 140; Stryker; & Serpe. 1982: 210; Serpe.1987:
45; Stryker; & Serpe. 1994: 19; Hogg, Terry; & White. 1995: 256; Owens; & Serpe. 2003: 8687) ซึ่งความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ และความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธซึ่งกันและ
กั น ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น แต ล ะมิ ติ ต า งก็ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ และความเด น ของ
เอกลักษณก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกบทบาท โดยที่ความยึดมั่นผูกพันทั้งสองมิติสูงขึ้นหรือ
ต่ําลง จะสงผลตอความเดนของเอกลักษณ ถาในบางสถานการณมีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณดาน
บวกสูง มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธต่ําจะสงผลใหมีความเดนของเอกลักษณสูง แตถามีเงื่อนไข
วามีความยึดมั่นผูกพันทางอารมณดานลบสูงและมีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงจะสงผลให
ความเดนของเอกลักษณอื่นมีโอกาสขึ้นมาอยูลําดับสูงแทน (Stryker. 1987: 97-100)
ตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร นั้น ไดมีการศึกษาความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทกับความเดนของเอกลักษณ พบวา ความยึดมั่นผูกพันมีอิทธิพลทางตรงตอความเดนของ
เอกลักษณ กลาวคือ การศึกษาของสไตรเกอรและเซอรเป (Stryker; & Serpe. 1982: 209-218)
เกี่ยวกับเอกลักษณทางศาสนา เคอรรี และวีนเนอร (Curry; & Weaner. 1987: 280-288) ที่ศึกษา
ความเดนของเอกลักษณนักกีฬา การศึกษาของปารค-เคอรรี่และเซอรเป (Park-Kerry. 1988; Serpe.
1987: 44-55) เกี่ยวกับความเดนของเอกลักษณนักศึกษา คอลเลอโร (Callero. 1985: 203-215)
เกี่ยวกับเอกลักษณการบริจาคโลหิต นัทบรอคและฟรอยไดเกอร (Nuttbrock; & Freudiger. 1991:
146-157) เอกลักษณความเปนบิดามารดา ลี (Lee. 2002: 349-373) เอกลักษณนักวิทยาศาสตร
การวัดความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของนักศึกษาครู วัดไดจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ
อยางมีความหมายกับบุคคลนัยสําคัญในเครือขายทางสังคม เพื่อใหมีพฤติกรรมตามแบบที่ตนเอง
เลือกไว (พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ. ม.ป.ป.: 87; Stryker. 1992: 873-874) ในการศึกษาที่ผานมามีการ
วัดความยึดมั่นผูกพันในบทบาทตามทฤษฎีของสไตรเกอรไวหลายทาน กลาวคือ สไตรเกอรและเซอรเป
(Stryker; & Serpe.1982: 209-210) ซึ่งมีการวัดความยึดมั่นผูกพันทางศาสนาเพียงมิติเดียว มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .73 ตัวอยางคําถาม “คุณรูจักบุคคลเหลานั้นจากการทํากิจกรรมทางศาสนา และมี
ความสําคัญตอคุณ ดังนั้นคุณจึงคิดถึงพวกเขาถาไมไดพบกัน” หลังจากนั้นมีผูนําไปใชเพื่อศึกษากับ
เอกลักษณอื่น เชน ความยึดมั่นผูกพันในการบริจาคโลหิต (Callero. 1985: 210) มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .82 ตัวอยางคําถาม “การบริจาคโลหิตทําใหมีเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้น” ความยึดมั่นผูกพันความเปน
มารดา (Nuttbrock; & Freudiger. 1991: 154-156) ตัวอยางคําถาม “มีการแลกเปลี่ยนคําแนะนํา
ระหวางกันในครอบครัว”
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แตในการศึกษาในหลายเรื่องที่วัดความยึดมั่นผูกพันใน 2 มิติ คือ มิติความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ และมิติค วามยึดมั่ น ผูก พัน เชิง ปฏิสัม พัน ธ กลา วคื อ การศึ กษาของสไตรเกอรและเซอร เ ป
(Stryker; & Serpe. 1982: 212; Serpe. 1987: 50; Stryker; & Serpe. 1994: 26-27) เบอรคและไรซ
(Burke; & Reitzes. 1991: 87-89) กับนักศึกษาเขาใหม แบงเปนมิติเชิงปฏิสัมพันธ จํานวน 2 ขอ และ
มิติเชิงอารมณ จํานวน 4 ขอ การศึกษาของลี (Lee. 2002: 356-358) ไดสรางแบบวัดความยึดมั่น
ผูกพันตอกิจกรรมทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใน 2 มิติเชนกัน ซึ่งในการวัดแตละ
กิจกรรม มี 4 ขอ แบงเปนมิติความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ 3 ขอ และเปนมิติความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธ 1 ขอ มีระดับใหประเมิน 6 ระดับ สําหรับโอเวน และเซอรเป (Owens; & Serpe. 2003: 89)
ไดวัดความยึดมั่นผูกพันดานครอบครัวเปน 2 มิติ คือความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธในครอบครัว มี
3 ขอ มีระดับใหประเมิน 7 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นคอนขางต่ํา คือ .54 สําหรับความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณนั้น มีคําถาม จํานวน 4 ขอ มีระดับใหประเมิน 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .66 ตัวอยาง
แบบวัดความยึดมั่นผูกพันตอบทบาทดานปฏิสัมพันธ “ทานเขารวมกิจกรรมในองคการที่สัมพันธกับ
เอกลักษณอันใดอันหนึ่งหรือไม ถาเขารวมใหบอกจํานวนองคการทางสังคมที่เขารวมนั้น” หรือ “คุณได
พบเพื่อนใหมในกิจกรรมที่สัมพันธกับเอกลักษณหรือไม และถาไดพบขอใหบอกจํานวนเพื่อนใหมที่คุณ
ไดรูจัก” ดานอารมณ “ทานคิดวามีความสําคัญเพียงใดที่เพื่อนสนิทที่สุดของทานรับรูวาทานเขาไปรวม
กิจกรรมที่สัมพันธกับบทบาท” หรือ “หลังจากที่ฉันทํากิจกรรมกับ(บุคคลนัยสําคัญ)ฉันรูสึกมีความสุข”
สําหรับการวัดความยึดมั่นผูกพันในบทบาทในประเทศไทย สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545:
111) ไดสรางแบบวัดความยึดมั่นผูกพันใน 2 มิติเชนกัน เปนแบบวัดประมาณคา 5 ระดับ จาก เห็น
ดวยอยางยิ่ง ถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .47- .91 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .95
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยวัดความยึดมั่นผูกพันในบทบาท 2 มิติเชนกัน โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดในการวัดจากขอเสนอของสไตรเกอรและเบอรค (Stryker; & Burke. 2000: 287) ที่เสนอแนะวา
การวัดความยึดมั่นผูกพันในบทบาทควรวัดใน 2 มิติ ที่จะสะทอนไปสูเอกลักษณเดนของบุคคลไดดีกวา
การวัดความยึดมั่นผูกพันเพียงมิติเดียว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสรางแบบวัดความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทของนักศึกษาครูดานความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ ซึ่ง
รายละเอียดจะกลาวในนิยามปฏิบัติการตัวแปรและการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรตอไป
จะเห็นไดวาทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอรนั้น ไดกลาววา การมีเอกลักษณของ
บุคคลนั้นเกิดจากการที่บุคคลเขาไปมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทางสังคม ทําใหบุคคลเกิด
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง จาก
ขอสรุปดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงตั้งคําถามการวิจัยวา ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลตอเอกลักษณ
นักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในลักษณะใด และมากนอยเพียงใด
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ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
เอกลักษณของบุคคลในเชิงวิชาชีพนั้น เกิดจากปจจัยภายในของบุคลวาตนเองชอบตอสิ่ง
เหลานั้นที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจไดดวยตนเอง ซึ่งอาจจะอาศัยขอมูล แนวความคิดของบุคคล
นัยสําคัญ เชน พอแม ครู ผูประกอบอาชีพนั้นๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตน
ตองการเพื่อที่จะประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจะชวยพัฒนาบุคคลใหมีความเปนเอกลักษณเชิงวิชาชีพ
เมื่อเขาสูกระบวนการเรียนในระดับอุดมศึกษาเอกลักษณจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเอกลักษณ
วิชาชีพชวยทําใหสามารถคาดการณเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลได และการที่นักศึกษาจะมีบทบาท
วิช าชีพ ครูที่เหมาะสมนอกจากการมีเอกลักษณของความเปน ครูแล ว ยังมี ปจจัย ทางจิตอื่ นที่ ชว ย
ทํานายพฤติกรรมบทบาทของนักศึกษาครู ซึ่งจากการศึกษาสไตรเกอรและเชอรเป (Stryker; & Serpe.
1982: 216) ไดศึกษาเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพัน ความเดนของเอกลักษณดานศาสนากับพฤติกรรม
การปฏิบัติหนาที่ในบทบาทศาสนา ตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร ผูวิจัยไดเพิ่มตัว
แปรความพึงพอใจเขารวมศึกษาดวย ผลการวิจัย พบวา ความยึดมั่นผูกพัน ความเดนของเอกลักษณ
ดานศาสนาและความพึงพอใจสามารถรวมกัน ทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทได
รอยละ 48.90 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําตัวแปรทางจิตวิทยาที่เปนตัวแปรทางจิตตาม
สถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษา คือการรับรูความสามารถของตนเพือ่ เขาสู
โมเดลการทํานายพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาครูดวย ซึ่ง สไตรเกอรและเบอรค (Stryker; &
Burke. 2000: 287) ไดอธิบายเพิ่มเติมวาการนําตัวแปรทางจิตวิทยา เชน การรับรูความสามารถของ
ตนในสถานการณ นั้ น มาร ว มศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า นายพฤติ ก รรมของบุ ค คล จะช ว ยให ส ามารถอธิ บ าย
พฤติกรรมตามบทบาทของบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยแนวคิดและหลักฐานดังกลาว ผูวิจัยคาดวาตัว
แปรทางจิตวิทยานี้จะชวยอธิบายความชัดเจนของพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้นเมื่อนํามารวมศึกษากับเอกลักษณของนักศึกษาครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เอกลักษณนักศึกษาครูกับพฤติกรรมครูนักวิจัย
เอกลักษณของนัก ศึก ษาครู การที่นัก ศึก ษานึกคิดและใหความหมายทางสังคมตามการ
ประเมินคาซึ่งกันและกันระหวางบุคคลเกี่ยวกับบทบาทของตนเองตามตําแหนงหรือสถานภาพเพื่อใช
ในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นตามประเภทตางๆ ของสังคมที่ทําใหบุคคลรับรูวาตนเองมีความเหมือน
และความแตกตางจากคนอื่นที่อยูในบทบาทและตําแหนงเดียวกันหรือตางกัน
ตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอรนั้น ไดกลาวถึงเอกลักษณกับพฤติกรรมการ
เลือกบทบาทซึ่งจะชวยทําใหเราจะทราบวาบุคคลมีเอกลักษณใดเดนตามลําดับ ซึ่งสามารถดูที่ผล
สะทอนหรือการแสดงพฤติกรรม และสามารถวัดไดจากการใชเวลาในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาท
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อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งความเดนของเอกลักษณสามารถทํานายระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทในสถานการณตางๆ ได และยังสามารถวัดไดจากระดับของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทของบุคคล (Stryker; & Burke .2000: 287; Burke; & Reitzes. 1991: 241; citing Stryker.
1980; Burke. 1980)
ในการศึกษาเอกลักษณของนักศึกษาครูเกี่ยวกับการเปนครูนักวิจัยนั้น จากการศึกษาของ
Etheridge (2005: Abstract) เกี่ยวกับบทบาทของครูนักวิจัย (Roles as teacher-researcher) กับ
นักศึกษาครูที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้น พบวา นักศึกษาที่ทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได
นั้นเกิดจากการนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาจากสถาบันฝกหัดครู รวมกับเอกลักษณความ
เปนวิชาชีพครูของตนที่ตนเองสั่งสมมาในขณะเรียนรูจากสถาบันออกมาใช และยังมีการศึกษากับ
นักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนครูชั้นปที่ 1 แลวออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 16 คน โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกต และการสัมภาษณ พบวา นักศึกษาจะใชเอกลักษณของตนดานความ
เปนครูที่ไดรับการพัฒนาในสถาบันฝกหัดครูออกมาใชในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นในการศึกษา
ชุมชน (Dallmer. 2004: 26-27)
สําหรับการศึกษาของ สไตรเกอรและเซอรเป (Stryker; & Serpe. 1994: 16-35) เกี่ยวกับ
เอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาใน 4 บทบาท คื อ ด า นวิ ช าการ ด า นกิ จ กรรมส ว นบุ ค คล ด า นกิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สูตร และด า นกี ฬ า นั้ นพบผลเดน ชัดเกี่ ย วกับความยึดมั่ น ผูก พัน ในบทบาทกับความเดนของ
เอกลักษณ และพฤติกรรมตามบทบาทในประเด็นที่แตกตางกัน คือ 1)ดานวิชาการ พบวาความยึดมั่น
ผูกพันเชิงปฏิสัมพันธมีอิทธิพลทางตรงตอความเดนของเอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณมี
อิทธิพลทางตรงตอการใชเวลาในบทบาทดานวิชาการในนักศึกษาเพศชาย และหญิง 2)ดานกิจกรรม
สวนบุคคล พบวา ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณมีอิทธิพลทางตรงตอความเดนเอกลักษณในนักศึกษา
เพศชายและหญิง สวนความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธมีอิทธิพลทางตรงตอความเดนเอกลักษณใน
นักศึกษาเพศหญิง และพบวาความเดนของเอกลักษณดานนี้มีอิทธิพลทางตรงตอเวลาที่ใชในบทบาท
ทั้งสองกลุม 3)ดานกิจกรรรมเสริมหลักสูตร และดานกีฬา พบวา ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณและเชิง
ปฏิ สั ม พั น ธ ต า งก็ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ ใ นแต ล ะด า น และความเด น ของ
เอกลักษณในแตละดานดังกลาวมีอิทธิพลทางตรงตอการใชเวลาในการแสดงบทบาททั้งในกลุมเพศ
ชายและหญิง
จากการประมวลเอกสารชี้ให เ ห็น วา เอกลัก ษณข องบุคคลสงผลตอ พฤติ กรรมการเลือก
บทบาทหรือพฤติกรรมตามบทบาท ดังนั้น จึงนํามาสูการตั้งคําถามการวิจัยวา เอกลักษณนักศึกษาครู
มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูหรือไม เพียงใด
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การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยกับพฤติกรรมครูนักวิจัย
การรับรูความสามารถของตน (Perceived Self- Efficacy) หรือเรียกสั้นๆวา Self- Efficacy นั้น
แบนดูราไดพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social cognitive theory) เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ของบุคคลอันเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัย 3 ประการ คือ ปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal)
ปจจัยสภาพแวดลอม (Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม (Behavior) จากแนวคิดดังกลาวของ
แบนดูราไดพัฒนาทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนมาโดยตลอดตั้งแตป ค.ศ. 1977 โดยเริ่มจาก
การเขียนบทความการวิจัย และเขียนตําราเรื่อง “Self- efficacy: The Exercise of Control” ในป ค.ศ
1997 (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2547: 89) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนนั้น แบนดูราได
กลาวไววาการตัดสินใจของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆ ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ
คือ การรับ รูค วามสามารถของตนและความคาดหวัง ในผลลัพ ธที่จ ะเกิด ขึ้น โดยมองวา การรับ รู
ความสามารถของตนจะเปนตัวตัดสินความสามารถของการกระทํานั้นวาจะกอใหเกิดผลลัพธอยางไร
ซึ่งการรับรูความสามารถของตนจะเปน ตัวกําหนดแบบแผน กระบวนการรูคิด กระบวนการจูง ใจ
กระบวนการดานความรูสึก และกระบวนการเลือกเมื่อบุคคลอยูในสภาพการณที่ตองใชความพยายาม
สูง และบุคคลที่การรับรูความสามารถของตนสูงจะมองสถานการณที่เกิดขึ้นวาเปนโอกาสที่จะจูงใจ
ตนเอง มีสภาวะอารมณที่ดี และพรอมที่เลือกกิจกรรมที่ทาทายเพื่อใหตนเองไปสูเปาหมาย (Bandura.
1999: 3-6)
จะเห็ น ได ว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ แบบแผนการคิ ด และ
พฤติกรรมของบุคคล มีหลักฐานชี้ใหเห็นวาบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยจะ
สามารถทํานายพฤติกรรมการวิจัยได ซึ่งในการวิจัยของปรีดา เบ็ญคาร (2548) พบวา ครูที่มีการรับรู
ความสามารถของตนในดานการวิจัยสูงจะมีความสามารถในการปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนสูงกวาครูที่มี
การรับรูความสามารถของตนในดานการวิจัยต่ํา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการรับรูความสามารถของ
ตนในการเรียน โครงสรางทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Lodewy; &
Winne. 2005: 7-10) รวมทั้งความสํานึกในการเรียน ผลสะทอนกลับความสําเร็จในการเรียน (Lee; &
Klein. 2002: 63) พบวา การที่ครูมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ระดับการรับรู
ความสามารถของตนจะเปน ผูที่ทํางานที่ยากและทาทายพอเหมาะสมได ดีในระหวา งเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานวิชาการสูงดวย และจากการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 และ 10 พบวา การรับรูความสามารถของตนในการเรียนสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Stevens; Olivarez; Lan; &
Tallent-Runnels. 2004: 208) สวนแบนดูรา พบวา เด็กที่มีความสามารถพอๆกัน แตมีการรับรู
ความสามารถของตนสูงกวาจะแกปญหาเชิงวิชาการไดมากกวา ถูกตองกวา ยกเลิกวิธีการที่ทําผิดได
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เร็วกวา และบริหารเวลาไดดีกวา ตลอดจนมีความเพียรพยายามมากวาเด็กที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนต่ํากวา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2547: 94; อางอิงจาก Bandura. 1997) สําหรับวิลาสลักษณ
ชัววัลลี (2542) พบวา นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับการเลนเกมสูงจะมีแรงจูงใจ
ภายในในการเลนเกมมากกวาเด็กที่มีการรับรูความสามารถของตนต่ํา
จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การรับรูความสามารถของตนตาม
สถานการณ นั้ น จะส ง ผลต อ พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข อ งในสถานการณ นั้ น กล า วคื อ ผู ที่ มี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนในการวิจัยสูงจะทํางานวิจัยไดดีกวาผูที่มีการรับรูความสามารถของตนในการ
วิจัย ต่ํ า ซึ่ ง ผลเช น นี้ ยัง พบในสถานการณ ใ นดา นการเรีย น และการเลน เกมด ว ย จากสถานการณ
ดังกลาวผูวิจัยสามารถนํามาเทียบเคียงกับการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยของ
นักศึกษาครู
การวัดการรับรูความสามารถของตนนั้น แบนดูรากลาววา การวัดการรับรูความสามารถของ
ตนควรวัดโดยอาศัยสถานการณที่เกี่ยวของ เชน การวิจัย การเรียน การทํางาน เปนตน และไมใชการ
วัดทักษะยอยๆในเรื่องนั้นหรือสถานการณนั้น เพราะบุคคลอาจรับรูความสามารถของตนเองสูงใน
ทักษะยอยแตอาจมีการรับรูความสามารถของตนต่ําในทักษะที่บูรณาการแลวก็ได ซึ่งมิติในการวัดนัน้ มี
3 มิ ติ ตามแนวคิ ด ของแบนดู ร า คื อ มิ ติที่ 1 ระดั บความยากของงานหรื อกิ จ กรรมที่ บุ ค คลเชื่ อ ว า
สามารถปฏิบัติได(Level of job difficulty) มิติที่ 2 ความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับ
ความยากหรือเมื่อมีอุปสรรคตางๆ (Strength of confidence) และมิติที่ 3 การตัดสินวาที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในขอบเขตของกิจกรรมนั้น (Generality of ability)
วิธีการวัดการรับรูความสามารถของตนที่นิยมใชกันมาก คือ 1)การวัดความมั่นใจ โดยถามวา
ผูตอบมีความมั่นใจวาสามารถปฏิบัติกิจกรรมในงานที่ยากขึ้นหรือไม คําตอบมักจะเปน “ไมมีความ
มั่นใจ” (0) จนถึง “มั่นใจเต็มที่” (10) หรือมาตรวัดแบบ 0% ถึง 100% 2) วัดระดับความยาก มักเปน
การถามวาสามารถปฏิบัติงานที่ยากขึ้นใชหรือไม คําตอบเปน “ใช” และ “ไมใช” และ3) การวัดแบบ
ผสม คือมีการวัดทั้งแบบที่มั่นใจ และวัดระดับความยาก โดยใชคําถามเดียวกันโดยใหเลือกตอบทั้งสองแบบ
ส ว นการวั ด ที่ ขยายไปกิ จกรรมอื่น อาจทํ าไดใ น 3 ลั ก ษณะ คื อ 1)การวัด ภายในขอบเขต
กิจกรรมเดี ย วกั น 2) วั ดขอบเขตของกิ จกรรมอื่น ที่ เ กี่ย วขอ ง และ 3)การวัดโดยคํ า นึ ง ถึง เวลาหรื อ
สภาพการณ นอกจากนี้ยังมีการวัดอื่นที่แตกตางไปจาการวัดตามแนวทางของแบนดูรา เชน การถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานตางๆ คําตอบเปนลิเคิรท จาก “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง”ซึ่งเปนการประเมินการรับรูความสามารถในลักษณะทั่ วๆ ไป แต ไมเปนการวัดการรับรูความ
สามารถของตนในบริบทที่เกี่ยวของหรือในสถานการณที่จําเพาะ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 33-34)
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ในการวัดการรับรูความสามารถของตนนั้น แบนดูรา (Thchannen-Moran; Woolfolk; Hoy;
& Hoy. 1998: 209-219; citing Bandura. 1997) ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู
บนฐานความเชื่อที่วา ความสามารถของครูไมจําเปนตองเปนรูปแบบเดียวกันเพราะลักษณะของงาน
และเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน เพื่อใหสะทอนความเขมขนเกี่ยวกับความเชื่อในความสามารถของตนเมือ่
ตองเผชิญกับ งาน ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับงาน จึง มีการกําหนดสถานการณใหครอบคลุมทั้ง
กิจกรรม และภาระงานที่รับผิดชอบมีจํานวน 30 ขอใน 7 ประเด็นหลัก คือ การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
การมีอิทธิพลตอการใชแหลงทรัพยากร ความสามารถในการสอน การจัดระเบียบ ความรวมมือกับ
ผูปกครอง ความรวมมือกับชุมชน และการสรางบรรยากาศทางบวกในโรงเรียน มีการใหเลือกตอบใน
9 ระดับ จาก ไมมีเลย (1 คะแนน) ถึง มีมากที่สุด (9 คะแนน)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวัดระดับความมั่นใจในการที่จะกระทําพฤติกรรมการเปนครู
นั ก วิ จั ย ของนัก ศึ ก ษา คื อ ถามว า นั ก ศึ ก ษามี ความมั่น ใจเพี ย งใดในกิ จ กรรมที่ กํ า หนดให เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการวิจัย โดยมีคําตอบใหเลือกตั้งแต “มากที่สุด” ถึง “ นอยที่สุด” ซึ่งรายละเอียดจะกลาวใน
นิยามปฏิบัติการตัวแปร และแนวทางการสรางเครื่องมือตอไป
จากการประมวลเอกสารชี้ใหเห็นวาการรับรูความสามารถของตนในสถานการณที่เกี่ยวของ
นั้น จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามสถานการณนั้นไดเปนอยางดี จากขอสรุปดังกลาว จึงนํามาสู
การตั้งคําถามการวิจัยวาการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูหรือไม เพียงใด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากสภาพปญหาวิชาชีพครูที่มีการสะสมมาเปนเวลานาน จนกลายเปนวิกฤติจนตองมีการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปครูทั้งระบบ คือ ระบบการผลิตครู ระบบการใชครู และ
ระบบการสงเสริมและรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู ในสวนของระบบการผลิตครูที่นับวาเปน
สาเหตุของปญหานั้น ควรตองแกไขทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค มี เ อกลั ก ษณ ข องความเป น วิ ช าชี พ ให ม าตรฐานสอดคล อ งกั บ ความต อ งการและการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ซึ่ ง การที่ ค รู มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะความเป น วิ ช าชี พ ของตนได นั้ น ต อ งมี
กระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสไตรเกอรไดอธิบายโมเดลเกี่ยวกับเอกลักษณของบุคคลเอาไว
และมีผูนําไปใชในการอธิบายเอกลักษณของบุคคลในบริบทที่แตกตางกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํา
แนวทางทฤษฎีของสไตรเกอรรวมกับการถายทอดทางสังคม ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล และนํา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับเอกลักษณวิชาชีพครูมาเปนกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของเอกลักษณ
นักศึกษาครูและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
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ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลไดอธิบายถึงเอกลักษณของบุคคลที่มีหลากหลายตามสถานภาพ
และบทบาทที่ตนครองอยู และจะถูกจัดเรียงลดหลั่นกันตามลําดับตามความเดนของเอกลักษณ และ
บุคคลจะเลือกใชเอกลักษณเดนตามสถานการณที่มาเกี่ยวของในการแสดงพฤติกรรมของตน และ
ความเดนของเอกลักษณของบุคคลนั้นมีผลมาจากความยึดมั่นผูกพันในบทบาท ซึ่งความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาทไดมองใน 2 มิติ คือความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ ที่
ทําใหบุคคลมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทางสังคม และมีผลตอจิตใจตอการไดรับบทบาท
หรือเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่งของตน (Stryker. 1987: 95; 1992: 873) นั่นแสดงใหเห็นวาความยึด
มั่นผูกพัน ตอบทบาทเป นปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ และเอกลักษณสงผลตอพฤติก รรมตาม
บทบาท โดยในการวิจัยนี้นําทฤษฎีเอกลักษณมาพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน โดยที่
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในบทบาทของนั ก ศึ ก ษาครู มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู แ ละ
เอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
ในการศึกษายังพบวา เอกลักษณของนักศึกษาครูนั้นเปนผลมาจากปจจัยการถายทอดทาง
สังคม ซึ่งกระบวนการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการพัฒนาความเปนตัวตนของบุคคล โดยบุคคล
มีการรูคิดเกี่ยวกับตนเองซึ่งเทียบเคียงไดกับการใหผูอื่นรับรูเอกลักษณของตน (งามตา วนินทานนท.
2545: 103) แสดงวาเอกลักษณของบุคคลเปนผลมาจากการถายทอดทางสังคม ของตัวแทนในการ
ถายทอดในหลายระดับ เชน ครอบครัว สถานศึกษา สื่อมวลชน ศาสนา เปนตน การใชวิธีการตางๆ
เพื่อใหบุคคลไดซึมซับ คานิยม เจตคติ ความเชื่อ วัฒนธรรมหรือปทัสถานของสังคมในการกําหนด
แนวคิดและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยของการ
ถายทอดทางสังคมกับเอกลักษณนักศึกษาครูชี้ใหเห็นวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว โดย
การอบรมเลี้ยงดูดวยการฝกใหเด็กมีเหตุผลนั้นมีผลใหนักศึกษามีเอกลักษณ รวมทั้งการการรับตัวแบบ
จากครอบครัวดวย และการที่นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับการเลือกอาชีพจากครูหรือเห็นตัวแบบการเปน
ครูที่ดีของครูผูสอนกอนจะเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาทําใหนักศึกษายึดเปนแบบอยางของตน (Boyd;
Hunt; Kandell; & Lucas. 2003: 156-57) จนกระทั่งนักศึกษาตัดสินใจเขาเรียนในสถาบันฝกหัดครูก็
จะไดรับการถายทอดทางสังคมในหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีคานิยม อุดมการณใน
การประกอบวิชาชีพครู หรือมีเอกลักษณของความเปนวิชาชีพครูที่มีลักษณะเฉพาะ (Barty. 2004: 2;
Orland-Barak; & Tillema. 2006: 2)
นอกจากนี้ สไตรเกอรไดอธิบายในทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลไววา การถายทอดทางสังคม
เป น การเพิ่ ม ระดั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ที่ มี ต อ ความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ยทางสั ง คมที่ ต นเข า ไปมี
ปฏิสัมพันธดวย (Stryker. 1980: 64) ดังนั้น ผูวิจัยจึงพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนโดย
ใหการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอความยึด
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มั่นผูกพันในบทบาท และเอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผาน
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเอกลักษณ
นักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษา
ครูนั้น เปนการเชื่อมโยงทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร ทฤษฎีการถายทอดทางสังคม
ทฤษฎีการรูคิดทางสังคม เกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเขาดวยกันแลวนํามาเปนพื้นฐานใน
การกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
การถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว
- การอบรมเลีย้ งดู
แบบใชเหตุผล
- การเปนตัวแบบ
ของบิดามารดา
การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียน
การถายทอดทางสังคม
จากสถาบันฝกหัดครู

- การสอนที่เนนการ
เรียนรูดวยตนเอง
- การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

ความยึดมัน่
ผูกพันในบทบาท
- ปฏิสัมพันธ
- อารมณ

เอกลักษณ
นักศึกษาครู
- ความเดนของ
เอกลักษณ
- ความภาคภูมิใจ
- ความสําคัญ
ของเอกลักษณ
การรับรูความ
สามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

พฤติกรรม
ครูนักวิจัย
-การวิจยั
-ความตั้งใจ
ในการสอน
โดยใช
กระบวนการ
วิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ข า งต น ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาโมเดลสมมติ ฐ านซึ่ ง เป น โมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
และพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัย โดยมีสมมติฐานวาโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ มีรายละเอียดของสมมติฐาน ดังนี้
1.การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
และเอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาท
2. ถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาทและ
เอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาท
3. การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพล
ทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู พฤติกรรมครูนักวิจัยผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
4. ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผานเอกลักษณนักศึกษาครู และเอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
5. การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย
6. มี ค วามแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ในการอธิ บ ายเอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู การรั บ รู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน
7. นักศึกษาที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงหรือต่ําและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
สูงจะมีเอกลักษณของนักศึกษาครูสูงกวาผูที่มีลักษณะตรงกันขาม
จากสมมติฐานดังกลาวผูวิจัยไดผูวิจัยไดมีการสรางเปนรูปแบบของโมเดลสมมติฐานซึ่งเปน
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย และพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัย โดยมีรูปแบบของโมเดล ดังภาพประกอบ 2

82
อบรมเลี้ยงดู
แบบใชเหตุผล

แบบอยางจาก
บิดามารดา
ความเดน

การถายทอด
จากครอบครัว
ปฏิสัมพันธ
โรงเรียน

อารมณ

ภาคภูมิใจ
เอกลักษณ
นักศึกษาครู

พฤติกรรม
ครูนักวิจัย

ความยึดมั่น
ผูกพัน

วิจัย
การรับรูความ
สามารถของตน

สถาบัน
ฝกหัดครู
การสอนเนนการ
เรียนรูดวยตนเอง

สําคัญ

ประสบการณ
วิชาชีพครู

แทนตัวแปรแฝง

แทนตัวแปรสังเกต

ก

ข

แทน ตัวแปรแฝง ก เปนสาเหตุของตัวแปรแฝง ข

ก

ข

แทน ตัวแปร ข เปนตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง ก

ภาพประกอบ 2 โมเดลสมมติฐานการวิจยั

การสอน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
เอกลั ก ษณ แ ละการรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเป น ครู นั ก วิ จั ย กั บ พฤติ ก รรมครู นั ก วิ จั ย ของ
นักศึกษาครูที่กําลังเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตามลําดับ คือ
1) การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง 2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 3) การสรางและการหา
คุณภาพเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรมขอมูล และ 5) การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) ที่เขา
เรียนตั้งแตปการศึกษา 2547 ถึง 2549 ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต 5 แหง คือ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวนทั้งสิ้น 3,844 คน ดังแสดง
ในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมประชากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต จํานวน 5 แหง

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ยะลา
สงขลา
สุราษฎรธานี
รวม

2/2549
147
279
389
224
176
1,215

ชั้นปท/ี่ ปที่เขาเรียน
3/2548
307
119
237
169
312
1,144

4/2547
348
122
300
142
573
1,485

รวม
802
520
926
535
1,061
3,844
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 5 ป ที่เขา
เรี ย นในป ก ารศึ ก ษา 2547 ถึ ง 2549 ในเขตภาคใต จํ า นวน 945 คน โดยวิ ธี ก ารสุ ม แบบแบ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling) ซึ่งใชชั้นปเปนตัวแบงชั้น ไดนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางแบงเปน
ชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 308 คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รายละเอียด ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนนักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต จํานวน 5 แหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ยะลา
สงขลา
สุราษฎรธานี
รวม

2/2549
62
67
60
62
69
320

ชั้นปท/ี่ ปที่เขาเรียน
3/2548
60
64
59
60
65
308

4/2547
61
62
58
67
69
317

รวม
183
193
177
189
203
945

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช ใ นการวิจั ย ครั้ ง นี้มี จํ า นวน 14 ชุ ด ประกอบด ว ย ชุ ด ที่ 1 เป น แบบสอบถาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ชุดที่ 2-14 เปนแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ การถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนกั วิจยั
และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษาครู
2. แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว ประกอบดวย 2 ชุดยอย คือ
2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
2.2 การเปนแบบอยางจากบิดามารดา
3. แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
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4. แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู ประกอบดวย 2 ชุดยอย คือ
4.1 การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
4.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
5. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในบทบาท แบงเปน 2 ชุดยอย คือ
5.1 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ
5.2 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
6. แบบวัดเอกลักษณนักศึกษาครู แบงเปน 3 ชุดยอย คือ
6.1 แบบวัดความเดนของเอกลักษณ
6.2 แบบวัดความภาคภูมิใจในบทบาท
6.3 แบบวัดความสําคัญของเอกลักษณ
7. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
8. แบบวัดพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัย แบงเปน 2 ชุดยอย คือ
8.1 แบบวัดพฤติกรรมการวิจัย
8.2 แบบวัดความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือวัด
การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 14 แบบวัด ดังนี้
1. แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษาครู ซึ่งจะถามเกี่ยวกับ เพศ ชั้นป
ที่ศึกษา สาขาวิชาเอก สถาบันที่กําลังศึกษา ทุนการศึกษา เกรดเฉลี่ย การเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู อาชีพของบิดามารดา และที่พักขณะที่เรียน ซึ่งนําผลนี้มาเพื่อใชวิเคราะหในการ
บรรยายลักษณะของกลุมตัวอยางและนําไปวิเคราะหความสัมพันธกับตัวแปรอื่นในโมเดลตอไป
2. แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล เปนการวัดการรับรูของผูตอบวาไดรับ การ
อบรม สงเสริม ตักเตือน หรือขัดขวางการกระทําของบุตรอยางเหมาะสม รวมทั้งเพิกเฉยตอการกระทํา
ที่ไมพึงปรารถนา เพื่อสนับสนุนใหบุตรสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท (2536) และเกตุวดี กัมพลาศิริ (2546) มีจํานวน 10 ขอ
ขอคําถามเปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก
ค อ นข า งน อ ย น อ ย และน อ ยที่ สุ ด เมื่ อ นํ า ไปใช จ ริ ง กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง มี ค า อํ า นาจจํ า แนกแบบ
ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม มีคาระหวาง .55-.69 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ.89 และมีพิสัย
คะแนนตั้งแต 10 ถึง 60 คะแนน
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ตัวอยาง แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
( ) บิดามารดาของขาพเจาชี้แจงเหตุผลกอนลงโทษ
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้มีการใหคะแนน 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนจากแบบวัดสูงกวาเปนผูที่ไดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบใชเหตุผลสูงกวาผูที่คะแนนจากแบบวัดต่ํากวา
3 แบบวัดการเปนแบบอยางจากบิดามารดา เปนแบบวัดที่ถามถึงการปฏิบัติตนของบิดา
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวที่ไดกระทําตนเพื่อเปนแบบอยางแกบุตรโดยการนําปญหา เรื่องราว
หรือขอมูลตางๆ มารวมกันวิเคราะห อภิปรายรวมกัน เพื่อใหบุตรไดเกิดการเรียนรูและนําไปใชตอไป
วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 10 ขอ ขอคําถามเปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6
ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคา
อํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .52-.67 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .87
เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .57-.74 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .91 และ
มีพิสัยคะแนนตั้งแต 10 ถึง 60 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดการเปนแบบอยางจากบิดามารดา
( ) บิดามารดาของขาพเจามักสนทนาถึงวิธีการการแกปญหาในการทํางาน
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูวา
ตนเองไดรับแบบอยางจากบิดามารดาดานความเปนครูวิจัยสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
4. แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน เปนการถามถึงการรับรูของนักศึกษา
เกี่ยวกับครูที่ทําการสอนกอนระดับอุดมศึกษาที่แสดงออกถึงลักษณะของความเปนครู ในดานการ
กําหนดปญหา การคนควาขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห ตลอดจนการสรุปและอภิปรายผลเพือ่ ให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 9 ขอ ขอคําถามเปน
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ประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย
และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง
.56-.75 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .90 จากการนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง
.69-.74 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 9 ถึง 54 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
( ) ครูของขาพเจาฝกใหนักเรียนสรุปผลการเรียนในแตละครั้ง
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้จะใหคะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรู
วาตนเองไดรับการถายทอดทางสังคมดานความเปนครูนักวิจัยสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
5. แบบวัดการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง เปนการวัดพฤติกรรมที่นักศึกษาไดรับ
แนวทางการปฏิบัติจากอาจารยผูสอนที่ไดกระตุน ชี้แนะ ใหคําปรึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษามีการวาง
แผนการเรียนหรือตั้งเปาหมายในการเรียนรู หาวิธีการในการเรียนรู การแสวงหาแหลงเรียนรู การ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง และมีการประเมินตนเองในการเรียน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบตอการ
เรียนของตนเอง และหากมีปญหาเกิดขึ้นก็พรอมที่จะขอรับความชวยเหลือจากผูอื่น วัดจากแบบวัดที่
ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 8 ขอ ขอคําถามเปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก
มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนก
แบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .57-.77 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .88 เมื่อนําไปใชจริง
กับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .53-.75 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .89 และมีพิสัยคะแนน
ตั้งแต 8 ถึง 48 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
( ) อาจารยสอนใหขาพเจาสามารถวางแผนการคนหาขอมูลดวยตนเองกอนลงมือปฏิบัติ
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุดตามลําดับ
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การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมสูงกวา เปนผูที่ไดรับการสอนที่เนนการ
เรียนรูดวยตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมต่ํากวา
6. แบบวัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู เปนการวัดลักษณะการปฏิบัติงานที่นักศึกษา
ไดรับประสบการณตางๆ จากการเรียนรายวิชาชีพครู การฝกปฏิบัติในสถาบันฝกหัดครู การทํากิจกรรม
ในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเปนครู การฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับการ
กําหนดประเด็นในการศึกษา การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสรุป และ
อภิปรายผลในการฝกประสบการณของตน วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 10 ขอ ขอคําถาม
เปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย และนอยที่สุดตามลําดับ เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับ
คะแนนรวมระหวาง .47-.71 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .86 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง .66-.76 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 10 ถึง 60 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู
( ) ขาพเจาเก็บขอมูลการบริหารของสถานศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพครู
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑการใหคะแนน จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนรวมสู ง กว า แสดงว า เป น ผู ที่ ไ ด รั บ
ประสบการณวิชาชีพครูสูงกวาผูที่ไดรับคะแนนรวมต่ํากวา
7. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ เปนการวัดปริมาณของความสัมพันธที่
นักศึกษาครูเขาไปมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในเครือขายทางสังคม ไดแก อาจารยผูสอน เพื่อนนักศึกษา
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยและกระบวนการวิจัย ในดานการกําหนดปญหา การคนควา
ขอมูล การเก็บรวบรวม การวิเคราะห การสังเคราะหและการสรุปอภิปรายผล ที่ทําใหนักศึกษาแสดง
ถึงการมีเอกลักษณนักศึกษาครูที่เหมาะสมเพื่อออกไปเปนครูนักวิจัยโดยผูวิจัยยึดแนวทางการสราง
ของสไตรเกอรและเซอรเป (Stryker; & Serpe. 1994: 26-27) วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน
12 ขอ ขอคําถามเปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก
คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับ
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คะแนนรวมระหวาง .22-.69 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง .44-.70 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .90 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 12 ถึง 72 คะแนน
การแปลความหมายคะแนนผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูง เปนผูที่มีความยึดมั่น
ผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํา
ในการวัดตัวแปรดังกลาวจะใชคําถามควบคูกับความยึดมั่นเชิงอารมณในประเด็นเดียวกัน
แต คุณศัพทในการประเมินตางกัน ตัวอยางแบบวัดไดเสนอไวรวมกับแบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ
8. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ เปนการวัดการรับรูหรือความรูสึกของนักศึกษา
ที่มีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนและเพื่อนนักศึกษา ในฐานะที่เปนบุคคลนัยสําคัญตอการรับรูเชิง
ประเมินคาตอการเปนนักศึกษาครู ที่จะเปนครูนักวิจัยในอนาคต ซึ่งจะตองมีความรูความสามารถใน
กระบวนการวิจัย ดานการกําหนดปญหา การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
การสังเคราะห และการสรุป/อภิปรายผล โดยผูวิจัยยึดแนวทางการสรางจาก สไตรเกอรและเซอรเป
(Stryker; & Serpe. 1994: 26-27) วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 12 ขอ ขอคําถามเปน
ประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ ตามความรูสึกจากการกระทําพฤติกรรม เมื่อนําไป
ทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .27-.61 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .82 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .50-.70 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .90 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 12 ถึง 72 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
ประเด็นคําถาม
ขาพเจาไดพูดถึงการทําวิจัย มากที่สุด
ในชั้นเรียนกับเพื่อนจํานวน 6 5
มาก

การปฏิบัติ

ความรูสึก
นอยที่สุด

4

3

2

1

มีคุณคา

6

ดอยคุณคา

5

4

3

2

เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้มีการใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากระดับ
ความรูสึกในแตละประเด็น
การแปลความหมายคะแนนผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูง เปนผูที่มีความยึดมั่น
ผูกพันเชิงอารมณสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํา

1
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9.แบบวัดความเดนของเอกลักษณนักศึกษาครู เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker. 1968) และงานวิจัยของเบอรคและไรซ (Burke; &
Reitzes. 1991: 245) โดยจะถามถึงความคิดของนักศึกษาที่จะนําเอกลักษณออกมาใชโดยประเมินวา
เอกลักษณที่แสดงออกมานั้นจะไดรับการยอมรับ รวมทั้งชวยในการแสดงบทบาทที่ตองการและเปน
ประโยชนตอตนเองกอนที่จะแสดงเอกลักษณของความเปนนักศึกษาครู และคุณลักษณะของครู
นักวิจัย วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 15 ขอ ลักษณะแบบวัดเปนประโยคประกอบมาตร
ประเมิน 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลอง
ใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .17-.66 มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .83 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .21-.57 มีคาความเชื่อมั่น
ลดลงคือมีคาเทากับ .78 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 36 ถึง 89 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดความเดนของเอกลักษณนักศึกษาครู
( ) เมื่อขาพเจาตองแนะนําตัวกับบุคคลในที่ประชุม ขาพเจาจะแนะนําวาตนเองเปนนักศึกษาครู
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑ ก ารให ค ะแนน แบบวั ดนี้ มีข อคํ า ถามใน 2 ลัก ษณะ คือ ข อ ความทางบวก และ
ขอความทางลบ จึงมีเกณฑการใหคะแนน 2 กรณี คือ
กรณีขอความทางบวก จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
กรณีขอความทางลบ จะใหคะแนน จาก 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับเชนกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวาจะมีความเดนของ
เอกลักษณนักศึกษาครูสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํา
10. แบบวัดความภาคภูมิใจในบทบาท เปนการวัดความรูสึกของนักศึกษามีความรูสึกนับ
ถือตนเอง พอใจในตนเอง มีความปรารถนา และเชื่อวาจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหวังของตนใน
ฐานะนักศึกษาครูและการเปนครูนักวิจัย แบบวัดความภาคภูมิใจนั้นเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ปรับมาจากแบบวัดของโรเซ็นตเบอรก (Rosenberg. 1979) ที่วัดความภาคภูมิใจในตนเองโดยทั่วไป
และในการวัดครั้งนี้ผูวิจัยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูเพื่อใหเปนลักษณะเฉพาะตาม
แนวคิดของสไตรเกอร (Stryker. 1987) วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 13 ขอ ขอคําถามเปน
ประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย
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และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง
.40-.70 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .90 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .57.70 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 26 ถึง 78 คะแนน
ตัวอยาง แบบความภาคภูมิใจในบทบาท
( ) ขาพเจารูสึกวาการเรียนครูของขาพเจาเปนสิ่งที่มีคุณคา
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้มีใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงเปนผูมีความภาคภูมิใจใน
บทบาทสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํา
11. แบบวัดความสําคัญของเอกลักษณ เปนการวัดความคิดที่มีตอตนเองในเชิงบวกใน
การเปนครูนักวิจัย เห็นความสําคัญของการนําผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย มาใชในการเรียน การสอน
คือ การกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การสรุป อภิปรายผล และนักศึกษารูสึกไดวาสถานการณเหลานั้นมีความสําคัญ
สําหรับตนเองมากหรือนอย ซึ่งทําใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมตอบโตกับสถานการณในระดับที่แตกตางกัน
ตามการประเมินของตนแบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวการสรางจากการวัดความสําคัญของเอกลักษณ
นักศึกษาของเบอรคและไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) มีจํานวน 14 ขอ ขอคําถามเปนประโยค
ประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอย
ที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .50-.70
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .89 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .21-.71 มีคา
ความเชื่อมั่นลดลงคือมีคาเทากับ .87 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 30 ถึง 84 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดความสําคัญของเอกลักษณ
( ) การไดทําวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญสําหรับฉัน
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑ ก ารให คะแนน เกณฑก ารใหค ะแนน แบบวั ดนี้ มีขอ คํ า ถามใน 2 ลั ก ษณะ คื อ
ขอความทางบวก และทางลบ จึงมีเกณฑการใหคะแนน 2 กรณี คือ
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กรณีขอความทางบวก จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
กรณีขอความทางลบ จะใหคะแนน จาก 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับเชนกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูง เปนผูที่มีความสําคัญของ
เอกลักษณนักศึกษาสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํา
12. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย เปนแบบวัดเกี่ยวกับ
การที่นักศึกษาเชื่อมั่นในตนเองวาเปนผูที่มีความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในการกําหนด
ปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผลใน
การวิจัยได วัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1987) มีจํานวน 10 ขอ
ขอคําถามเปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก
คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับ
คะแนนรวมระหวาง .15-.73 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .85 จากการนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .12-.52 มีคาความเชื่อมั่นลดลง คือมีคาเทากับ .66 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต
22 ถึง 60 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
( ) ขาพเจามั่นใจวาตนเองเปนผูที่สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดระบบความรูได
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
เกณฑ ก ารให ค ะแนน แบบวั ดนี้ มีข อคํ า ถามใน 2 ลัก ษณะ คือ ข อ ความทางบวก และ
ขอความทางลบ จึงมีเกณฑการใหคะแนน 2 กรณี คือ
กรณีขอความทางบวก จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ
กรณีขอความทางลบ จะใหคะแนน จาก 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ตามลําดับเชนกัน
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดสูงแสดงวาเปนผูที่มีความ
เชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถในการเปนครูนักวิจัยสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนรวมต่ํากวา
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13. แบบวัดพฤติกรรมการวิจัย เปนการถามนักศึกษาวามีคุณลักษณะของนักวิจัยใน
กระบวนการวิจัย โดยมีการกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การประเมินผลการวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยได วัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น
มีจํานวน 12 ขอ ขอคําถามเปนประโยคประกอบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอย เมื่อนําไปทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธ
รายขอกับคะแนนรวมระหวาง .33-.48 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมี
คาอํานาจจําแนกระหวาง .57-70 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .91 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 12 ถึง 72
คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดพฤติกรรมการวิจัย
( ) ขาพเจามีการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อนํามาใชในการเรียน
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
……………. ……………. ……………. ……………. …………….

นอยที่สุด
…………….

เกณฑการใหคะแนน แบบวัดนี้จะใหคะแนน จาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุดตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผู ที่ ต อบที่ มี ค ะแนนรวมจากแบบวั ด สู ง แสดงว า เป น ผู มี
พฤติกรรมการวิจัยสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํา
14. แบบวัดความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย เปนการวัดความตั้งใจของ
นักศึกษาที่จะนําแนวทางของกระบวนการวิจัยมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ที่จะฝกใหผูเรียนมี
การตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการสรุป
อภิปรายผล วัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 12 ขอ ลักษณะแบบวัดเปนประโยคแบบมาตร
ประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอย เมื่อนําไป
ทดลองใชมีคาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .56-.76 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .91 จากการนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .67-72 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .93 และมีพิสัยคะแนนตั้งแต 12 ถึง 72 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
( ) ขาพเจาจะฝกใหผูเรียนกําหนดปญหาในประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ทําการสอน
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
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เกณฑการใหคะแนน แบบวัดจะใหคะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 จากมากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุดตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผูที่ตอบที่มีคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกวา แสดงวาเปนผูมี
ความตั้งใจในการสอน โดยใชกระบวนการวิจัยสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือนี้ผูวิจัยไดหาความเที่ยงตรง คาอํานาจจําแนกรายขอ และความ
เชื่อมั่น ดังนี้
การหาความเที่ยงตรง มีการหาความเที่ยงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผูวิจัยไดนําแบบวัดที่สรางเองทุกชุดให
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบของการใชภาษา
และความครอบคลุมของเนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรแลวนํามาหาดัชนีความสอดคลอง
(Index of item-objective congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ที่มีคามากกวาหรือเทากับ
.50 (นลินี ณ นคร. 2543: 158) แลวนํามาปรับปรุงกอนนําไปทดลองใช ปรากฏวาทุกขอที่สรางมีคา
IOC ตั้งแต .60–1.00 แตผูเชี่ยวชาญไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภาษา ผูวิจัยไดมีการปรับแกใหมี
ความเหมาะสมตามขอเสนอแนะดังกลาว แลวนําไปใหประธานควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีก
ครั้งกอนนําไปทดลองใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการทดลองใช (Try out)
ผูวิจัยนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาครูที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง คือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน
102 คน แลวนํามาดําเนินการเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบแบบวัดเอกลักษณนักศึกษาครู
กับขอมูลเชิงประจักษ
การหาคาอํานาจจําแนก มีการวิเคราะหรายขอ (Item analysis) โดยหาความสัมพันธ
ระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดแตละดาน (Item total correlation) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) โดยจะเลือกเฉพาะที่มี
ความสัมพันธกับคะแนนรวมสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมาใช
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชการหาคาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน
ของแบบวัดโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha reliability coefficient)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อมู ลผู วิ จัย เก็ บ รวบรวมด ว ยตนเองและผูชว ยนั ก วิ จัย ที่มี ป ระสบการณ
เกี่ยวกับการวิจัยมาแลว โดยการประสานงานใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือนําถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ตองการเก็บขอมูล และผูวิจัยไดมีการประสานงานดวยตนเองลวงหนากอนที่จะเก็บขอมูลจริงกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในเครื่องมือวัดแตละชุด และใชขอมูลของ
กลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาดําเนินการวิเคราะห
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจัยแตละชุด
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล สํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ บ ง การวิ เ คราะห อ อกเป น 2 ตอน คื อ การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห
ขอมูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหขอมูลสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
บรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะตัวแปรที่ใชในการวิจัย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows version 11.5
1.1 วิเคราะหขอมูลคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาความถี่
รอยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง
1.2 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัชฌิมเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย (Mean: X ) คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) คาความเบ (Skewness: SK) คาความโดง
(Kurtosis: KU) ของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการพัฒนาโมเดลเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
1.3 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเอกลักษณนักศึกษาครู ตามปฏิสัมพันธของ
ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาวิจัยตามวัตถุประสงค
2.1 การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร โดยการวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
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2.2 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของเอกลักษณและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูโดยภาพรวมที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษ และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู ดวยโปรแกรมลิสเรล LISREL version 8.72 ใน
การวิเคราะหและตรวจสอบมีขั้นตอนดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 23-60)
2.2.1 การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (Specification of the model) ผูวิจัย
สนใจศึกษาวาตัวแปรสาเหตุตัวใดบางที่สงผลโดยตรงและโดยออมตอเอกลักษณและพฤติกรรมครู
นักวิจัยของนักศึกษาครู โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ประกอบดวยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีขอตกลงเบื้องตนของโมเดลวา ความสัมพันธเปน
ความสัมพันธทางเดียว (Recursive model) ระหวางตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) และ
ตัวแปรภายใน (Endogenous variable)
2.2.2 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (Identification of the model)
ผูวิจัยใชเงื่อนไขกฏ t (t-rule) นั่นคือ จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับ
จํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง โดยกฎ t กลาววา โมเดล
จะระบุคาไดพอดีเมื่อ t ≤ (1/2) (p+q (p+q+1) และกฎความสัมพันธทางเดียว (Recursive model)
2.2.3 การประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล (Parameter estimation from the
model) ผูวิจัยใชการประเมินคาโดยใชวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีที่แพรหลายที่สุด
เนื่องจากมีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพ และเปนอิสระจากมาตรวัด
3. การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (Goodness – of – fit measure) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของโมเดลวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ผูวิจัยใชคาสถิติที่จะตรวจสอบ ดังนี้
3.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-square statistics) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาสถิติไค-สแควร มีคาต่ํามากหรือยิ่งเขาใกล
ศูนยมากเทาใดแสดงวาขอมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
3.2 คาอัตราสวนระหวางคาไค-สแคว กับองศาความเปนอิสระ (χ2/df) เนื่องจาก
คาสถิติไคว-สแคว เปนคาที่มีความไวตอขนาดกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดใหญมากจะมี
ความไวตอตอการมีนัยสําคัญทางสถิติของไคว-สแคว ดังนั้นในกรณีที่กลุมตัวอยางขนาดใหญควร
พิจารณาคาอัตราสวนระหวางคาไคว-สแควกับองศาความเปนอิสระ (Bollen. 1989: 287; citing
Carmine; & Mclver. 1981) เสนอวาควรมีคาต่ํากวา 2-5 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใชขอกําหนดนี้
3.3 ดัชนีบงบอกความกลมกลืน (Fit index ) เปนดัชนีที่บงบอกถึงความกลมกลืน
ของขอมูลเชิงประจักษกับแบบจําลองที่กําหนดขึ้น ไดแก ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนี
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AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) ดัชนี NFI (Normed Fit Index) และดัชนี NNFI (NonNormed Fit Index) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 แตคาที่สูงกวา .90 ถือวาแบบจําลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยคาที่เขาใกล 1 สูงบงบอกวาขอมูลกลมกลืนกับขอมูลสูงดวย (Bolen. 1889: 270)
3.4 คา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เปนคาที่บงบอกถึง
ความไมสอดคลองของโมเดลที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร คา RMSEA ที่
นอยกวา .05 แสดงวา มีความสอดคลองสนิท (Close fit) แตอยางไรก็ตามคาที่ใชไดและถือวาโมเดลที่
สรางขึ้นสอดคลองกับโมเดลไมควรจะเกิน .08 และคา RMSEA มีคาเทากับ 0 แสดงวาแบบจําลองมี
ความกลมกลืนอยางแทจริง
3.5 ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (Standardized Root Mean
Square Residual :SRMR) บอกขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความ
กลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ คาของดัชนีเชิงประจักษ คาของดัชนี SRMR ยิ่ง
เขาใกลศูนย แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยทั่วไปไมควรใหญกวา .05
3.6 คา CN (Critical: N) เปนดัชนีที่ระบุวาขนาดของกลุมตัวอยางที่ทําใหคา Fit
Function (F) สงผลใหคาทดสอบไค-สแคว มีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานวาแบบจําลอง
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ จึงเสนอแนะใหคา CN ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 200
4. การประเมิ น ความกลมกลื น ในผลลั พ ธที่เ ป น สว นประกอบสํา คั ญของแบบจํ า ลอง
ภายหลังจากการประเมินความกลมกลืนของแบบจําลองในภาพรวมแลว สิ่งสําคัญที่ตองประเมิน คือ
การตรวจสอบผลลัพธที่ไดในแตละสวนวามีความถูกตอง และอธิบายไดอยางสมเหตุสมผลหรือไม การ
ตรวจสอบนี้ทําใหทราบวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยางแทจริงหรือไมในแต
ละสวนของความสัมพันธระหวางตัวแปร ในงานวิจัยนี้มีการพิจารณาคาพารามิเตอร 2 กลุม คือ
4.1 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard errors) โดยคาความคลาดเคลื่อน
ควรมี ข นาดเล็ ก ในการตี ค วามว า ความคลาดเคลื่ อ นมี ข นาดใดนั้ น พิ จ ารณาจากค า ประมาณ
พารามิเตอรวามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม หากคาประมาณพารามิเตอรมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
คาความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็ก และหากไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาความคลาดเคลื่อนมีขนาด
ใหญ เปนการบงบอกวาแบบจําลองยังไมดีพอ (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 53) สําหรับการประมาณคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานดวยโปรแกรมลิ สเรลนั้น เมื่อใช การประมาณคา พารามิเตอรดวยวิธี
ไลคลิฮูดสูงสุด (ML) จะถูกตองแมนยํา เมื่อตัวแปรสังเกตมีการแจกแจงเปนโคงปกติหลายตัวแปร
4.2 สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง(Squared multiple correlation: R2) หรือคาสัมประสิทธิ์
การพยากรณของตัวแปรสังเกต โดยมีคาระหวาง 0 ถึง 1 โดยคาสถิติที่มีคาสูง แสดงวาแบบจําลองมี
ความเที่ยงตรง แตถามีคาสถิตินอย แสดงวาแบบจําลองมีความเที่ยงตรงนอยและไมมีประสิทธิภาพ
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5. การปรับโมเดล (Model adjustment) โดยมีพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเปนหลัก โดยมี
การดําเนินการ คือ จะตรวจสอบผลการประมาณคาพารามิเตอรวามีความสมเหตุสมผลหรือไม และมี
คาใดแปลกเกินความเปนจริงหรือไม รวมทั้งพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง
(Squared multiple correlation) ใหมีความเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาคาความสอดคลองรวม (Overall
fit) ของโมเดลวาโดยภาพรวมแลวโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ และการรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัยที่สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา” นั้น ตองการศึกษาวา
ขอมูลเชิงประจักษจะมีความกลมกลืนกับโมเดลที่กําหนดตามหลักการทฤษฎีที่ศึกษาไวหรือไม โดย
แบงตัวแปรที่ ศึกษาเปนตัวแปรภายนอกโมเดล 3 ตัวแปร คือ การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว
การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน และการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู ตัวแปรภายใน
โมเดล 4 ตัวแปร ประกอบดวย ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู การรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจยั
กอนจะนําเสนอขอมูลเพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยขอนําเสนอสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิจัย
ดังนี้

สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตาราง 3 สัญลักษณแทนคาสถิติ
สัญลักษณ
X

S.D.
r
R2
χ2
GFI
AGFI
RMSEA

แทน
คาเฉลี่ย (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment correlation
coefficient)
คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared multiple correlation)
คาสถิติไค – สแควร (Chi - square)
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of fit index)
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted goodness of fit index)
คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (Root mean square error of
approximation)
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ตาราง 3 (ตอ)
สัญลักษณ
SRMR

CN

แทน
คาเฉลี่ยของเศษที่เหลือจากการเปรียบเทียบคาความแปรปรวนและความแปรปรวน
รวมที่ไดจากกลุมตัวอยางกับคาที่ประมาณจากคาพารามิเตอร (Standard root mean
square residual)
คาขนาดตัวอยางวิกฤติ

ในบทนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยเริ่มจากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห
ขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้

1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวนทั้งหมด
945 คน (ดูตาราง 4) พบวา นักศึกษาครูนั้นมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 80.70) เปนนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตางๆใกลเคียงกัน คือ เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมากที่สุด
(รอยละ 21.50) เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานอยที่สุด (รอยละ 18.70) เปนนักศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษามากที่สุด (รอยละ 23.90) วิชาเอกพลศึกษานอยที่สุด (รอยละ 3.50) เกรดเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.51–3.00 มากที่สุด (รอยละ 37.46) และเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง3.51–4.00 นอยที่สุด (รอยละ
8.36)เปนนักศึกษาที่เรียนชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จํานวนใกลเคียงกัน (รอยละ 33.90,32.60;
และ33.50 ตามลําดับ) เปนนักศึกษาที่ยังไมเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูมากที่สุด (รอยละ
เปน นั ก ศึ ก ษาที่ ได รั บ
37.40) และเรี ย นวิ ชาดั ง กล า วเรี ย บร อ ยแลว นอ ยที่ สุ ด (ร อยละ 17.90)
ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 102 คน (รอยละ 10.70) และไมไดรับทุน จํานวน 843
คน (รอยละ 89.30) อาชีพของบิดามารดาสวนใหญทําสวน (รอยละ 45.90; และ 43.90 ตามลําดับ)
และพักในหอพักมากที่สุด (รอยละ 61.41) และพักกับครอบครัว (รอยละ 13.90)
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม
และภูมิหลัง จํานวน 945 คน
ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. มหาวิทยาลัยที่ศึกษา
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ยะลา
สงขลา
สุราษฎรธานี
รวม
3. วิชาเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
การศึกษาพิเศษ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
พลศึกษา
รวม
4.เกรด
≤ 2.50
2.51 - 3.00
3.01.- 3.50
3.51 - 4.00
รวม

จํานวน

รอยละ
182
763
945

19.30
80.70
100.00

183
193
173
189
203
945

19.40
20.40
18.70
20.00
21.50
100.00

95
178
52
226
212
149
33
945

10.10
18.80
5.50
23.90
22.40
15.80
3.50
100.00

265
354
247
79
945

28.04
37.46
26.14
8.36
100.00
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ตาราง 4 (ตอ)
ตัวแปร
5. ชั้นปที่เรียน
2
3
4
รวม
6. การเรียนวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
กําลังเรียน
เรียนเรียบรอยแลว
ยังไมเรียน
รวม
7. ทุนการศึกษา
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
รวม
8.อาชีพของบิดา
ทํานา
ทําสวน
รับราชการ
รับจาง
คาขาย
รวม
9. อาชีพมารดา
ทํานา
ทําสวน
รับราชการ
รับจาง
คาขาย
รวม

จํานวน

รอยละ
320
308
317
945

33.90
32.60
33.50
100.00

328
169
448
945

34.70
17.90
37.40
100.00

102
843
945

10.70
89.30
100.00

52
343
89
159
211
945

5.50
45.90
9.40
16.80
22.30
100.00

48
411
55
116
315
945

5.10
43.50
5.80
12.30
33.30
100.00

103
ตาราง 4 (ตอ)
ตัวแปร
10. ที่พักในขณะที่เรียน
ครอบครัว
หอพัก
บานเชา
ไมระบุ
รวม

จํานวน

รอยละ
131
580
231
3
945

13.90
61.40
24.40
0.30
100.00

2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรดวยการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน
(Assumption) สําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุจํานวน 2 ขอ ดังนี้
(นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 25-28; อางอิงจาก Jöreskog; & Sörbom. 1989: 2; Mueller. 1988: 18)
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ในการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรนั้นผูวิจัยตองการตรวจสอบวา ตัวแปรที่ศึกษามีการ
แจกแจงเป น ปกติ ห รื อ ไม โดยการวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย (Mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ความเบ (Skew ness) และความโดง (Kurtosis) โดยพบวา (ดูตาราง 5) ความภาคภูมิใจ
ในบทบาทมีคา เฉลี่ ย สู ง สุ ด (4.71) และความยึด มั่น ผู ก พั น เชิง อารมณมีคา เฉลี่ ย นอ ยที่สุด (3.70)
สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัย มีคาไมเกิน 1 กลาวคือ มีคาตั้งแต
.77 ถึง .78 แสดงวาขอมูลที่ไดมีการกระจายปานกลาง (บุญชม ศรีสะอาด. 2541: 94) และเมื่อ
พิจารณาคาความเบและความโดง พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ 1.17) และมีคาความโดงไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ 3.92) ซึ่งถือวาเปนคาที่อยูในเกณฑที่ยอมรับ
ได (Kline. 2005: 50) ดังนั้นผูวิจัยจึงถือวาขอมูลดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุตอไป
เมื่อทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรในนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน พบวา (ดูตาราง
6) นักศึกษาชั้นปที่ 2 ความเดนของเอกลักษณมีคาเฉลี่ยสูงสุด (4.61) การถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (4.01) สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัย
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาความเบ (Skew ness)
และคาความโดง (Kurtosis) ของขอมูลที่ไดจากการวัดตัวแปรในการวิจัย ในกลุมรวม
ตัวแปร
1. การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
2. การไดรับการแบบอยางจากบิดามารดา
3. การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
4. การสอนของอาจารยที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
5. การฝกประสบการณวิชาชีพครู
6. การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
7. ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ
8. ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
9. ความเดนของเอกลักษณ
10. ความภาคภูมิใจในบทบาทนักศึกษาครู
11. ความสําคัญของเอกลักษณ
12. พฤติกรรมการวิจัย
13. ความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

Std. Skewness Kurtosis
Deviation
4.59
.17
-.52
.90
4.40
.77
.35
.47
4.07
.67
-.90
2.21
4.56
.74
-.75
1.44
-.82
.2.19
4.40
.76
4.31
.78
-.68
1.30
4.48
.74
-.80
2.53
3.70
.56
.94
1.34
4.18
.56
.39
-.01
4.71
.68
-.69
.83
4.58
.63
-.16
.130
4.60
.66
-1.17
3.92
4.64
.69
-1.02
3.17

Mean

มีคาตั้งแต .41 ถึง .98 แสดงวาขอมูลที่ไดมีการกระจายปานกลาง และเมื่อพิจารณาคาความเบและ
ความโดง พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ -1.36) และมีคาความโดง
ไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ 3.28) นักศึกษาชั้นปที่ 3 ความภาคภูมิใจในบทบาทมีคาเฉลี่ยสูงสุด
(4.61) การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.86) สําหรับสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัย มีคาไมเกิน 1 กลาวคือ มีคาตั้งแต .53 ถึง .93
แสดงวาขอมูลที่ไดมีการกระจายปานกลาง และเมื่อพิจารณาคาความเบและ ความโดง พบวา ตัวแปร
ทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ -1.08) และมีคาความโดงไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่ได
เทากับ 2.11)
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาความเบ (Skew ness)
และคาความโดง (Kurtosis) ของขอมูลที่ไดจากการวัดตัวแปรในการวิจัย ในกลุมนักศึกษาที่เรียน
ชั้นปที่ 2, 3 และ 4
ตัวแปร

1. เหตุผล
2. แบบอยาง
3. โรงเรียน
4. เรียนรูตนเอง
5. ประสบการณ
6. ปฏิสัมพันธ
7. อารมณ
8. ความเดนของ
เอกลักษณ
9. ภาคภูมิใจ
10. ความสําคัญ
ของเอกลักษณ
11.การรับรู
ความสามารถ
12. การวิจัย
13. การสอน

Mean

Std. Deviation

Skewness

ป 2 ป 3 ป 4 ป
2

ป
3

ป
4

ป 2

4.47
4.66
4.01
4.51
4.29
4.28
4.38

.73
.93
.62
.76
.71
.83
.76

.68
.99
.64
.70
.60
.59
.60

.69
.78
-1.36
-.98
-1.22
-1.01
-1.21

-.64
-.67
-.47
-.76
-.37
-.49
-.30

-.18
-.25
-.35
-.36
-.05
-.45
-.26

1.78
1.23
3.28
1.73
2.59
2.37
3.21

.80
.01
.72
1.49
.31
.50
.79

-.31
-.09
.59
.50
-.11
.35
.31

4.08 4.14 4.33 .52 .53 .59
4.61 4.76 4.77 .71 .68 .64
.
4.39 4.54 4.82 .60 .63 58

.61
.71

.26
-.51

.07
-.82

.68
.91

-.22
.05

-.08
1.61

-.25

-.06

-.19

.76

.09

-.39

4.59 3.66 3.86 .41 .54 .67 1.18
4.47 4.62 4.69 .76 .67 .53 -1.73
4.54 4.67 4.72 .75 .68 .62 -1.33

1.08
-.54
-.67

.45
-.20
-.79

2.32
5.44
3.68

2.11
.27
1.25

.11
-.03
3.73

4.59
4.67
4.13
4.55
4.34
4.52
4.51

4.70
4.48
4.08
4.64
4.40
4.31
4.55

.71
.98
.74
.77
.89
.82
.84

ป 3

Kurtosis

ป4

ป 2

ป 3

ป 4

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ความสําคัญของเอกลักษณมีคาเฉลี่ยสูงสุด (4.82) การรับรู
ความสามารถของตนในการวิจัยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.86) สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
ตางๆ ที่ใชในการวิจัย มีคาไมเกิน 1 กลาวคือ มีคาตั้งแต .53 ถึง .99 แสดงวาขอมูลที่ไดมีการกระจาย
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาคาความเบและ ความโดง พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2
(คาสูงสุดที่ไดเทากับ -.82) และมีคาความโดงไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ 3.73)
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2.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบ
ความสัมพันธเชิงเสนตรง โดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship)
ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษา พบวา (ดูตาราง 7) มีคา
ความสัมพันธกันเชิงบวก มีคาสหสัมพันธระหวาง .004 ถึง .800 โดยที่ความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณมากที่สุด (r=.800, p < .001) รองลงมา
คือการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีความสัมพันธกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูมากที่สุด (r=
.733, p < .001) และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีความสัมพันธกับตัวแปร
อื่นๆ นอยที่สุด
เมื่อมีการตรวจสอบความสัมพันธในนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน คือนักศึกษาชั้นปที่ 2 ปที่ 3
และปที่ 4 พบวา มีคาความสัมพันธกันเชิงบวก คือมีคาสหสัมพันธระหวาง .010 ถึง .831 ของนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 มีคาระหวาง .017 ถึง .812 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 และมีคาระหวาง .087 ถึง .748 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยที่ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณมากที่สุดในทุกชั้นป (r=.831, .812 และ .748; p < .001 ในนักศึกษาชั้นปที่ 2,3 และ 4
ตามลําดับ)รองลงมาคือการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีความสัมพันธกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู (r=.733, 721 และ 612; p < .001 ในนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ) และการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ นอยที่สุด
นอกจากนี้ผูวิจัยไดทดสอบความสัม พันธของตัวแปรแฝง (ดูตาราง 8) ซึ่งพบวาตัวแปรที่
ศึกษาแตละคูมีความสัมพันธทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) อยูระหวาง .094 ถึง .764
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 แสดงใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธของตัวแปรที่
ศึกษาเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
ความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู (r=.764, p < .001)
รองลงมาไดแกการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (r=.661, p < .001) และการถายทอดทางสังคม
จากครอบครัวมีความสัมพันธกับการความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยนอยที่สุด (r=.094, p
< .01) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร ไคลน (Kline. 2005: 56) กลาววาถาตัว
แปรมีความสัมพันธกันสูงกวา .85 จะเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง (Multicollinearity) ดังนั้น ตัวแปรที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมเกิน .85 จึงกลาวไดวาตัวแปรศึกษา
ไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงเชิงพหุ จึงทําการวิเคราะหขอมูลตอไปได
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ตาราง 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต ในกลุม รวม และนักศึกษาชัน้ ปที่ 2, 3 และ 4
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
กลุมรวม
1.เหตุผล
1 .570 .588 .480 .521 .418 .405 .351 .497 .461 .190 .360 .452
2.ตัวแบบ
1 .586 .425 .560 .446 .367 .228 .427 .203 .004 .335 .413
3.โรงเรียน
1 .633 .733 .550 .509 .421 .564 .479 .186 .466 .532
4.เรียนรูเอง
1 .621 .493 .434 .394 .565 .532 .169 .459 .516
5.ประสบการณ
1 .561 .528 .416 .599 .449 .171 .527 .572
6. ปฏิสัมพันธ
1 .800 .386 .535 .395 .173 .405 .401
7. อารมณ
1 .390 .503 .422 .237 .399 .363
8. ความเดน
1 .649 .550 .406 .440 .520
9. ภาคภูมิใจ
1 .600 .287 .539 .630
10.สําคัญ
1 .376 .427 .496
11. สามารถ
1 .217 .195
12.วิจัย
1 .663
13. การสอน
1
ชั้นปที่ 2
1.เหตุผล
1 .680 .672 .555 .551 .392 .371 .356 .546 .465 .052 .359 .482
2.ตัวแบบ
1 .718 .544 .676 .421 .371 .310 .508 .378 .139 .435 .590
3.โรงเรียน
1 .709 .816 .498 .507 .477 .654 .601 .017 .565 .675
4.เรียนรูเอง
1 .679 .405 .415 .445 .608 .592 .010 .519 .616
5.ประสบการณ
1 .517 .523 .454 .656 .564 .026 .603 .665
6. ปฏิสัมพันธ
1 .831 .420 .521 .506 .107 .398 .409
7. อารมณ
1 .417 .534 .481 .083 .380 .376
8. ความเดน
1 .668 .583 .250 .423 .538
9. ภาคภูมิใจ
1 .696 .108 .568 .674
10.สําคัญ
1 .240 .500 .582
11. สามารถ
1 .048 .029
12.วิจัย
1 .663
13. การสอน
1

.000, .00 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ .001 และ.01 ตามลําดับ
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ตาราง 7 (ตอ)
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
ชั้นปที่ 3
1.เหตุผล
1 .615 .625 .522 .632 .525 .511 .354 .569 .454 .171 .358 .456
2.ตัวแบบ
1 .572 .441 .559 .536 .446 .249 .481 .244 .017 .313 .359
3.โรงเรียน
1 .639 .721 .626 .554 .371 .548 .515 .172 .357 .470
4.เรียนรูเอง
1 .667 .646 .476 .348 .594 .564 .187 .411 .514
5.ประสบการณ
1 .658 .584 .428 .635 .456 .215 .460 .576
6. ปฏิสัมพันธ
1 .812 .414 .642 .469 .138 .377 .462
7. อารมณ
1 .379 .542 .433 .232 .348 .391
8. ความเดน
1 .621 .555 .331 .440 .500
9. ภาคภูมิใจ
1 .646 .229 .518 .633
10.สําคัญ
1 .360 .358 .485
11. สามารถ
1 .166 .146
12.วิจัย
1 .720
13. การสอน
1
ชั้นปที่ 4
1.เหตุผล
1 .464 .454 .331 .364 .324 .300 .305 .339 .419 .257 .333 .383
2.ตัวแบบ
1 .463 .304 .437 .391 .315 .197 .315 .087 .130 .280 .292
3.โรงเรียน
1 .536 .612 .540 .463 .428 .460 .342 .333 .431 .391
4.เรียนรูเอง
1 .501 .419 .404 .376 .475 .436 .250 .421 .372
5.ประสบการณ
1 .520 .455 .400 .470 .330 .326 .462 .409
6. ปฏิสัมพันธ
1 .748 .349 .426 .219 .275 .467 .314
7. อารมณ
1 .371 .390 .317 .386 .484 .391
8. ความเดน
1 .669 .453 .504 .451 .516
9. ภาคภูมิใจ
1 .452 .459 .505 .555
10.สําคัญ
1 .408 .363 .387
11. สามารถ
1 .401 .345
12.วิจัย
1 .573
13. การสอน
1

00, 00 มีนยั สําคัญทางสถิตที่ .001 และ .01 ตามลําดับ
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ตาราง 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง ในนักศึกษากลุมรวม และกลุมที่เรียนชั้นป
ตางกัน
ตัวแปร
กลุมรวม
1. ครอบครัว
2. โรงเรียน
3. สถาบันฝกหัดครู
4. ยึดมั่นผูกพัน
5. เอกลักษณนักศึกษา
6. รับรูความสามารถ
7. พฤติกรรมการวิจยั
ชั้นปที่ 2
1. ครอบครัว
2. โรงเรียน
3. สถาบันฝกหัดครู
4. ยึดมั่นผูกพัน
5. เอกลักษณนักศึกษา
6. รับรูความสามารถ
7. พฤติกรรมการวิจยั
ชั้นปที่ 3
1. ครอบครัว
2. โรงเรียน
3. สถาบันฝกหัดครู
4. ยึดมั่นผูกพัน
5. เอกลักษณนักศึกษา
6. รับรูความสามารถ
7. พฤติกรรมการวิจยั

1

2

3

4

5

6

7

1

.661*** .627*** .486***
1
.764*** .559***
1
.595***
1

.468***
.572***
.639***
.540***
1

.094***
.186***
.189***
.215***
.416***
1

.481***
.548***
.636***
.453***
.653***
.226***
1

1

.760*** .701*** .443***
1
.840*** .525***
1 .540***
1

.536*** .058
.665*** .017
.694*** .012
.574*** .099
1 .223***
1

.563***
.680***
.724***
.448***
.690***
.042
1

1

.664*** .658*** .590***
1
.748*** .621***
1
.685***
1

.505***
.559***
.647***
.591***
1

.443***
.447***
.582***
.449***
.615***
.168***
1

.079
.172***
.221***
.193***
.356***
1
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ตาราง 8 (ตอ)
ตัวแปร
ชั้นปที่ 4
1. ครอบครัว
2. โรงเรียน
3. สถาบันฝกหัดครู
4. ยึดมัน่ ผูกพัน
5. เอกลักษณนักศึกษา
6. รับรูความสามารถ
7. พฤติกรรมการวิจยั

1
1

2

3

4

.535*** .489*** .420***
1
.665*** .539***
1
.560***
1

5
.375***
.496***
.576***
.446***
1

6
.215***
.333***
.336***
.349***
.554***
1

7
.418***
.462***
.540***
.457***
.634***
.418***
1

***,**มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 และ.01 ตามลําดับ
เมื่อมีการทดสอบความสัมพันธกับนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2, 3
และ 4 ตัวแปรที่ศึกษาแตละคูมีความสัมพันธทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง
.012 ถึง .840, .079 ถึง .748 และ .215 ถึง .665 ของนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 ละ 4 ตามลําดับ โดยตัวแปร
การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับการถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครูในทุกชั้นป (r=.840, .748 และ .665; p < .001 ในนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4
ตามลําดับ) และตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีความสัมพันธกับตัวแปร
อื่นนอยที่สุด

3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบ
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงองคเชิงประกอบ ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่ง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบวาขอความทั้ง 42 ขอ สามารถแบงองคประกอบ
ได 3 องคประกอบมีความเที่ยงตรงเชิงลูเขาหรือไม นอกจากนี้มีการวิเคราะหองคประกอบยืนยันอันดับ
สอง เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงอันดับสองวาองคประกอบอันดับหนึ่งทั้ง 3 องคประกอบ สามารถ
รวมกั น เป น องค ป ระกอบเดี ย วได อ ย า งมี ค วามเที่ ย งตรงหรื อ ไม และองค ป ระกอบอั น ดั บ หนึ่ ง
องคประกอบใดมีความสําคัญตอองคประกอบอันดับสอง ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา (ดูตาราง 9)
ดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองกับขอมูลเชิง
ประจักษมีคาเทากัน โดยพบวา ดัชนีไคสแควมีคาเทากับ 1718.03 (df=661) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 00
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ตาราง 9 คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรเอกลักษณนักศึกษาครู
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

องคประกอบอันดับหนึ่ง

องคประกอบความเดนของเอกลักษณ
แนะนําตนเองวาเปนนักศึกษาครู
เลี่ยงการคุยเกี่ยวกับสาขาที่เรียน
ไมบอกผูอื่นวาเปนนักศึกษาครู
นําเรื่องอืน่ มาคุยมากกวาเรือ่ งของครู
เชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพครู
สอดแทรกเกี่ยวกับการวิจัยในการพูดคุย
ความจําเปนของครูตองทําการวิจัย
เลี่ยงการคุยเกีย่ วกับการวิจยั
นักศึกษาครูตองมีความรูเกีย่ วกับการวิจยั
ชอบนําเนื้อหาการวิจยั มานําเสนอ
ไมคุยประเด็นการวิจยั ในชัน้ เรียน
สนทนาการนําผลการวิจัยมาใช
พรอมที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
นักศึกษาครูมศี ักยภาพในการวิจัย
องคประกอบความภาคภูมิใจ
มีความตระหนักพัฒนาตนเองในการวิจัย
ภาคภูมิใจในนักศึกษาครูของตน
ยินดีที่ไดพฒ
ั นาคุณลักษณะความเปนครู
ภาคภูมิใจในสาขาที่เรียน
ภูมิใจการทํากิจกรรมพัฒนาความเปนครู
ชื่นชมตนเองในคุณลักษณะความเปนครู
มีความสุขในการสนทนาเรือ่ งการวิจัย

สัม
ประสิทธิ์

SE

1.00
0.41
0.49
0.35
1.18
0.76
.1.04
0.33
1.05
0.84
0.32
1.15
1.49
1.49

0.10
0.11
0.10
0.10
0.09
0.10
0.08
0.10
0.09
0.09
0.11
0.13
0.13

1.60
1.00
1.01
0.99
1.04
1.05
0.99

0.14
0.07
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07

t

สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน

R2

3.49
4.56
3.61
11.55
8.62
10.43
3.99
10.08
8.96
3.66
10.61
11.43
11.42

0.40
0.14
0.16
0.13
0.56
0.35
0.50
0.14
0.51
0.44
0.13
0.58
0.71
0.72

0.17
0.02
0.03
0.02
0.32
0.12
0.25
0.02
0.26
0.17
0.02
0.33
0.50
0.51

11.44
8.17
22.84
20.36
19.16
17.05
13.59

0.78
0.55
0.60
0.56
0.60
0.63
0.56

0.65
0.30
0.36
0.31
0.36
0.39
0.32
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ตาราง 9 (ตอ)
ขอ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

องคประกอบอันดับหนึ่ง

ภาคภูมิใจ ที่ไดนําผลการวิจยั มาใช
ภูมิใจที่ไดแสดงความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ดีใจสามารถใชการวิจยั ได
ภูมิใจที่นาํ ผลการวิจยั มาใชในการเรียน
ภูมิใจที่มีผลงานวิจัยเปนของตนเอง
ภูมิใจที่ไดนําเสนอผลงานวิจัยของตน
ปรารถนาจะใชผลการวิจยั ของตนเอง
องคประกอบความสําคัญ
การหาความรูเรื่องวิจัยเปนสิง่ สําคัญ
การวิจยั ในชัน้ เรียนความสําคัญนอย
การศึกษางานวิจัยเปนสิ่งสําคัญ
นําปญหาของผูเรียนมาทําวิจัย
ใชเหตุผลในการคาดคะเนคําตอบ
การคิดถึงคําตอบลวงหนาเสียเวลา
ใชแหลงขอมูลสอดคลองกับสิ่งที่ศึกษา
การเขาถึงแหลงขอมูล เปนทักษะจําเปน
มีกรอบประเด็นกอนสรางเครื่องมือ
วางแผนกอนการเก็บขอมูล
นําประเด็นที่ศกึ ษามาเปรียบเทียบ
เสียเวลาวิเคราะหและสรุปเนื้อหา
ทักษะในการสรุปเปนสิ่งจําเปน
มีขอมูลมาเพิม่ ทําใหงานมีคุณคา
องคประกอบอันดับสอง
ความเดน
เอกลักษณ
ภาคภูมิใจ
นักศึกษาครู
ความสําคัญ

สัม
ประสิทธิ์
1.13
1.12
1.08
1.28
1.29
1.26
1.29
1.00
0.51
1.01
1.19
1.09
0.39
1.25
1.17
1.11
1.19
1.06
0.26
1.17
1.22

SE

t

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

0.08
0.05
0.06
0.08
0.07
0.07
0.06
0.07
0.06
0.07
0.08
0.06
0.06

R2

14.59
14.70
14.06
15.95
16.02
16.08
16.05

สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน
0.62
0.63
0.60
0.73
0.74
00.24
0.74

0.39
0.39
0.36
0.53
0.55
0.55
0.55

6.42
20.67
20.08
17.29
4.86
19.07
17.61
17.44
18.23
17.24
3.40
18.05
18.75

0.63
0.22
0.66
0.74
0.67
0.17
0.76
0.69
0.68
0.72
0.68
0.11
0.70
0.74

0.40
0.05
0.43
0.55
0.45
0.03
0.58
0.47
0.46
0.52
0.46
0.01
0.49
0.55

0.87
1.00
0.77

0.76
0.99
0.60

สัมประสิทธิ์อันดับสอง
1.00
1.30
1.05

0.12 10.44
0.24 10.24
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GFI=0.92; RMSEA=0.041; CFI=.99 จากดัชนีดังกลาวพบวาดัชนีบางสวนมีคาไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด กลาวคือ R2 มีคาไมถึง .40 โดยเฉพาะในองคประกอบความเดนของเอกลักษณ
ดังนั้นสรุปไดวาโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองขององคประกอบ
เอกลักษณนักศึกษาครู ซึ่งประกอบดวยขอความจํานวน 42 ขอ แบงเปนองคประกอบ 3 องคประกอบ
คือ ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ ทั้งสาม
องคประกอบ รวมเปนองคประกอบเอกลักษณนักศึกษาครูนั้น พบหลักฐานที่แสดงไดวาดังกลาวมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางองคประกอบในระดับพอใชแตยังมีความคลาดเคลื่อนของระหวางโมเดล
กับขอมูลเชิงประจักษอยูเล็กนอย การนําไปใชจึงควรคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนจากผลของการวัดเมื่อ
รวมเปนองคประกอบ 3 องคประกอบ และ 1 องคประกอบอยูบาง
หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงลูเขาที่บงบอกวาขอคําถามทั้ง 42 ขอ สามารถอธิบายรวมกันเปน
สามองคประกอบ ไดแก ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาครู และ
ความสําคัญของเอกลักษณ และทั้งสามองคประกอบสามารถอธิบายรวมกันเปนองคประกอบเดียวคือ
เอกลักษณนักศึกษาครู ตามโมเดลที่กําหนดไวไดอยางมีความเที่ยงตรง พิจารณาจากหลักฐานตางๆ
ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์องคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ถึง 0.05 ในทุกขอคําถาม โดย
คาสถิติ t ในแตละคําถามอยูระหวาง 3.49-22.84 แสดงวาขอคําถามแตละขอมีคาองคประกอบรวม
(Common factor) ในแตละองคประกอบอันดับหนึ่งมีองคประกอบรวมกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อ งค ป ระกอบอั น ดั บ หนึ่ ง คะแนนมาตรฐานในทุ ก ข อ คํ า ถามในแต ล ะ
องคประกอบมีขนาดสัมประสิทธิ์ และสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับสองในทุกองคประกอบ มีขนาด
สัมประสิทธิ์นอยกวา .40 ในบางประเด็นคําถาม โดยพบวาองคประกอบอันดับหนึ่ง ความเดนของ
เอกลั ก ษณ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อ ยู ร ะหว า ง .13-.78 ความภาคภู มิ ใ จในบทบาทของนั ก ศึ ก ษาครู ค า
สัมประสิทธิ์อยูระหวาง .24-.74 และความสําคัญของเอกลักษณคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง .11-.74
สําหรับสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับสองของเอกลักษณนักศึกษาครูมีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง .771.00
คา R2 ซึ่งบงบอกถึงความเชื่อมั่นของขอคําถามและองคประกอบอันดับหนึ่งในการระดับปาน
กลางโดยพบวาในองคประกอบอันดับหนึ่ง ความเดนของเอกลักษณมีคา R2 อยูระหวาง .02-.65
ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาครูมีคา R2 ระหวาง .30-.55 และความสําคัญของเอกลักษณ
R2 ระหวาง .05-.58 สําหรับคา R2 ของสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับสองของเอกลักษณนักศึกษาครู
อยูระหวาง .60-.99
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4. การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอตามรูปแบบการวิเคราะห ซึ่ง
แบ ง ออกเป น 2 ส ว น ส ว นแรกจะเป น ผลการทดสอบความสอดคล อ งของแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการวิจัย และสวนที่สองจะเปนการศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง
ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครูใน
แตละดาน คือ ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ
โดยผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
4.1 การทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
การวิเ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิง สาเหตุ ห รือ การวิ เ คราะห โ มเดลลิ ส เรล (Linear
Structural Relationship Model: LISREL) เปนการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรใน
แบบจําลอง โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุและทดสอบวา
แบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการ
วิจัยเปนอันดับแรก และเมื่อพบวาแบบจําลองไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษผูวิจัยก็ไดดําเนินการ
ปรับแบบจําลอง โดยในการปรับแบบจําลองครั้งนี้ไดดําเนินการปรับบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล
ตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดอาศัยดัชนีการปรับ (Modification indices)
จากผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลประกอบในการปรับแบบจําลอง
ผลจากการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
เอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่สําคัญ พบวา สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ ดังนี้ คือ
แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคม ไดแก ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว การถายทอด
ทางสังคมจากโรงเรียน การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล
ประกอบดวยตัวแปร ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัย รวม
ทั้งตัวแปรการรับรูความสามารถของตนตามทฤษฎีของแบนดูรา ผลการวิเคราะห ไดคาสถิติดังนี้ คาไคสแควร (χ2) มีคา=491.61, df=54, P-value=.000; คา RMSEA=.093; คา SRMR=.051; คา
GFI=.93; คา AGFI=.87; คา CN=174.66 เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความ
สอดคลองโดยรวม แสดงใหเห็นวาแบบจําลองตามสมมติฐานไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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อย า งไรก็ต ามการที่ แ บบจํ า ลองไม ส อดคลอ งกั บข อมู ล เชิง ประจั ก ษ นั้ น โจเรสคอร ก และ
ซอรบอม (Jöreskog; & Sörbom. 1989: 251-253) ไดอธิบายไววาแบบจําลองเริ่มแรกอาจจะไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะตองทําการปรับแบบจําลองใหสอดคลองเหมาะสมกับขอมูล
โดยในการปรับแบบจํ าลองจะตองเปนไปตามแนวทางของทฤษฏีและมีความเที่ ยงตรง ซึ่ง ในการ
วิ เ คราะห แ บบจํ า ลองเพื่ อ ค น หาแบบจํ า ลองที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ (Modification
searches) นั้นสามารถใชเกณฑการพิจารณาจากคาที (t) ซึ่งเปนอิทธิพลของตัวแปรที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติเมื่อคาทีมากกวาหรือเทากับ 1.96 และการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม (Overall fit) ซึ่งได
เสนอเกณฑ ก ารพิ จ ารณาไว ใ นบทที่ 3 แล ว ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จึ ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ
แบบจํ า ลองโดยพิ จ ารณาความเป น ไปได ใ นทางทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย เพื่ อ ให ส ามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอยางสมเหตุสมผล
ในการปรับแบบจําลองครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแบบจําลองโดยเริ่มจากการตัดเสนอิทธิพล
ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรภายนอกแฝงออกจากแบบจําลอง ไดแก เสนอิทธิพลของตัวแปร
การถายทอดทางสั งคมจากโรงเรียนที่สงไปยังตัวแปรความยึ ดมั่นผูกพั นในบทบาทและเอกลักษณ
นักศึกษาครู เสนอิทธิพลของการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูที่สงไปยังตัวแปรความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท และการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวที่สง ไปยังเอกลักษณนักศึกษาครู
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดัชนีการปรับพบวามีขอเสนอแนะใหโยงเสนอิทธิพลจากตัวแปรการ
ถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนไปยังพฤติกรรมครูนักวิจัย ซึ่งเมื่อพิจารณาความเปนไปไดทางทฤษฎีก็
พบวาสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอยางสมเหตุสมผล เนื่องจากการดําเนินการ
ดังกลาวนั้ นพบวา สอดคล องผลการวิจัยที่พบวาการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนนั้นมีอิท ธิพ ล
ทางตรงตอพฤติกรรมของนักเรียน (งามตา วนินทานนท; และ อุษา ศรีจินดารัตน. กําลังดําเนินการ)
และผู วิจั ย ได โ ยงส น อิ ท ธิ พ ลจากตัว แปรการรับ รูค วามสามารถของตนในการเป น ครู นัก วิจั ย ไปยั ง
เอกลักษณนักศึกษาครู ตามแนวคิดของเบอรค (Burke. 1980)
ผลการทดสอบความสอดคล อ งของแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
เอกลักษณและพฤติกรรมการวิจัยหลังจากไดปรับแบบจําลองแลวนั้นแบบจําลองสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความ
สอดคลองอยูในเกณฑยอมรับไดทุกคา กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มีคา 99.86; df=41; p-value
=.00; RMSEA=.039; SRMR=0.021; GFI=.98; AGFI=.96; CN=584.79 (ดูภาพประกอบ 3)
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและทางออมพบวา (ดูภาพประกอบ 3) ตัวแปรเอกลักษณ
นั กศึ กษาครูมี อิทธิ พลทางตรงต อพฤติ กรรมครู นักวิจั ย โดยมี คาสั มประสิทธิ์อิทธิพลเทากั บ
.72
หมายความวา การที่นักศึกษาครูมีความเดนของเอกลักษณ (ความสําคัญ .72) ความภาคภูมิใจใน
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บทบาท (ความสําคัญ .90) และมีความสําคัญของเอกลักษณ (ความสําคัญ .67) ของการเปนครูนักวิจัย
มากขึ้นเทาใดจะทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมครูนักวิจัยในดานการวิจัยและความตั้งใจในการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยสูงขึ้นเทานั้น
.56

.56

เหตุผล

ตัวแบบ
.48

.67

.00

ความเดน

ครอบครัว

โรงเรียน
1.00
.14
.26

.19

.67

.72

.72
โรงเรียน

.16
.93

ปฏิสัมพันธ

.74

.67

เอกลักษณ

สําคัญ
.72

.10
.64

ฝกหัดครู

.90

ยึดมั่น

.86

อารมณ

ภาคภูมิใจ

.13
.84

เรียนรูดวยตนเอง

ฝกประสบการณ

.46

.30

.12

การรับรู
ความสามาร

1.00

.55
.80 วิจัย
พฤติ
กรรม .88 ตั้งใจ
สอน

การรับรูความ
สามารถฯ

.36
.23

.00

ภาพประกอบ 3 ผลการประมาณคาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณนกั ศึกษาครูและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในกลุมรวม จํานวน 945 คน
ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางเอกลักษณนักศึกษาครูกับกลุม
การถายทอดทางสังคมนั้น พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อทิ ธิพล
เทากับ .16 หมายความวา การที่นักศึกษาครูมีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ (ความสําคัญ .93) และมี
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ (ความสําคัญ .86) สูงขึ้นเทาใดจะทําใหนักศึกษาครูมีเอกลักษณนักศึกษา
ครู สู งขึ้ นเท านั้ นและความยึดมั่ นผูกพันในบทบาทยังมี อิทธิ พลทางอ อมต อพฤติกรรมครูนักวิจั ยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11
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ตัวแปรทางจิตวิทยา คือการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .12 นั่นแสดงวาการที่นักศึกษามีการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมากขึ้นเทาใดจะมีเอกลักษณนักศึกษาครูสูงขึ้นเทานั้น และมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยผานเอกลักษณนักศึกษาครู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .09
ตัว แปรในกลุ ม การถ า ยทอดทางสั ง คมนั้ น การถ ายทอดทางสั งคมจากสถาบั นฝ กหั ดครู มี
อิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครูและการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.64 และ .24 ตามลําดับ หมายความวา การที่นักศึกษาครู ไดรับการสอนที่เนน
การเรียนรูดวยตนเอง (ความสําคัญ .74) และมีการฝกประสบการณวิชาชีพครู (ความสําคัญ .84) สูงขึ้น
เทาใดจะทําใหนักศึกษามีเอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
สูงขึ้นเทานั้น และการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษา
ครูโดยผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .03 และยัง
มีอิทธิพลทางอ อมตอพฤติ กรรมครูนั กวิจัยผานเอกลั กษณนักศึกษาครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ.48
ในขณะที่ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดย
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.13 นั่นแสดงวา การที่นักศึกษาไดรับการถายทอดคุณลักษณะเกี่ยวกับการ
วิจัยจากโรงเรียนมากเทาใดจะทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมครูนักวิจัยสูงขึ้นเทานั้น
สํ า หรั บ การถ า ยทอดทางสั งคมจากครอบครัว มีอิท ธิ พ ลทางตรงตอความยึดมั่ นผูกพั นใน
บทบาท โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.72 หมายความวา การที่นักศึกษาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผล (ความสําคัญ .67) และไดรับแบบอยางพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัย (ความสําคัญ .67) มากขึ้นเทาใด
จะทําใหนักศึกษามีความยึดมั่นผูกพันในบทบาทสูงขึ้นเทานั้น นอกจากนี้การถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และเอกลักษณนักศึกษาครู โดยมี
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11 และ .08 ตามลําดับ
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects:
IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)

ตัวแปรสาเหตุ

1. กลุมการถายทอด
ทางสังคม
1.1 การถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว
1.2 การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียน
1.3 การถายทอดทางสังคม
จากสถาบันฝกหัดครู
2. ความยึดมั่นผูกพัน
3. เอกลักษณนักศึกษาครู
4. การรับรูความสามารถของ
ตนในการเปนครูนักวิจัย
R2

ตัวแปรผล
การรับรู
พฤติกรรมครู
ความยึดมัน่
เอกลักษณ
นักวิจัย
ผูกพัน
นักศึกษาครู ความสามารถ
ของตนในการ
เปนครูนักวิจัย
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE

.72

-

.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.51

.11 .11

-

-

-

-

-

-

-

.13

.64 .03 .67 .24

-

.24

-

-

.16
-

-

16
-

-

-

-

-

.12

-

.12

-

-

-

-

0.65

-

0.06

.08 .08
-

.13

.48 .48

- .11 .11
.72 - .72
-

.09 .09
0.66

เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการทํานาย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยก
กําลังสองระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล (ดูตาราง 10) พบวา อิทธิพลรวมที่สงผลตอพฤติกรรม
ครู นั ก วิ จั ย มากที่ สุ ด คื อ เอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู โดยมี สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท า กั บ .72 (β=.72;
t=14.65) รองลงมาไดแก การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.48
(β=.48; t=10.61) การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน (β=.13; t=3.59) ความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาท (β=.11; t=3.75) การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย (β=.09; t=4.73) การ
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ถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (β=.08; t=3.73) ตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยได
รอยละ 66
ของเอกลักษณนักศึกษาครูนั้น พบวา การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูสงผลตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .67 (β=.48; t=13.21)
รองลงมาไดแก ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .16 (β=.11; t=3.78)
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย (β=.12; t=4.67) การถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว (β=.11; t=3.76) ตัวแปรเหลานี้รวมกันสามารถทํานายเอกลักษณนักศึกษาครูไดรอยละ 65
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในบทบาทนั้ น พบว า ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการถ า ยทอดทางสั ง คมจาก
ครอบครัวเพียงตัวแปรเดียว โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .72 (β=.72; t=18.10) และสามารถ
ทํานายความยึดมั่นผูกพันในบทบาทไดรอยละ 51
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยนั้น พบวา การถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครูสงผลตอการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
รวมเทากับ .12 (β=.12; t=6.99) และการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูสามารถทํานายการ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยไดเพียงรอยละ 6
จากผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ สามารถสรุปไดดังนี้
1. โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่
1.1 พฤติกรรมครูนักวิจัย ไดรับอิทธิพลทางตรงจากเอกลักษณนักศึกษาครู การถายทอด
ทางสังคมจากโรงเรียน และไดรับอิทธิพลทางออมจากความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย ผานเอกลักษณนักศึกษาครู และไดรับอิทธิพลทางออมจาก
การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว โดยผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และเอกลักษณนักศึกษา
ครู และยังไดรับอิทธิพลทางออมจากการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู โดยผานการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และเอกลักษณนักศึกษาครู โดยตัวแปรเหลานี้รวมกัน
ทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66
1.2 เอกลักษณนักศึกษาครู ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการถายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ฝกหัดครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และไดรับ
อิทธิพลทางออมจากการถายทางสังคมจากครอบครัว โดยผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และไดรับ
อิทธิพลทางออมจากการถายทอดจากสถาบันฝกหัดครู โดยผานการรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัย ซึ่งตัวแปรทั้งหมดรวมกันสามารถทํานายเอกลักษณนักศึกษาครูไดรอยละ 65
1.3 ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว โดยทํานายความยึดมั่นผูกพันในบทบาทไดรอยละ 51
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1.4 การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู โดยสามารถทํานายไดรอยละ 6
4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบโมเดลระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3
และชั้นปที่ 2
4.2.1 การวิเคราะหโมเดลพื้นฐาน
ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบโมเดลพื้นฐานของกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2
ปรากฏดังภาพประกอบ 4-6
ผลการทดสอบความสอดคล อ งของแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
เอกลักษณและพฤติกรรมการวิจัย ในดัชนีกลุมสมบูรณ พบวา คาไค-สแควร (χ2) มีคา 52.33; df = 46;
p-value=.24; RMSEA=.021; SRMR=0.025; GFI=.98; AGFI=.95; CN=421.23 สวนในกลุม
เปรียบเทียบ พบวา CFI=.99; NNFI=98 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลองของโมเดลกับขอมูล
เชิงประจักษ พบวา คาไควสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดัชนีตัวอื่นๆมีคาอยูในเกณฑที่กําหนด แสดง
วาโมเดลสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หมายความวาโมเดลที่สรางขึ้นสามารถนํามา
อธิบายเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูชั้นปที่ 4 ได
ผลการทดสอบความสอดคล อ งของแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
เอกลักษณและพฤติกรรมการวิจัย ในดัชนีกลุมสมบูรณ พบวา คาไค-สแควร (χ2) มีคา 69.57; df = 44;
p-value=.008; RMSER=.044; SRMR=0.025; GFI=.97; AGFI=.93; CN=284.89 สวนในกลุม
เปรียบเทียบ พบวา CFI=.99; NNFI=.98 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลองของโมเดลกับขอมูล
เชิงประจักษ พบวา คาไควสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดัชนีตัวอื่นๆมีคาอยูในเกณฑที่กําหนด แสดง
วาโมเดลสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หมายความวาโมเดลที่สรางขึ้นสามารถนํามา
อธิบายเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูชั้นปที่ 3 ได
ผลการทดสอบความสอดคล อ งของแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
เอกลักษณและพฤติกรรมการวิจัย ในดัชนีกลุมสมบูรณ พบวา คาไค-สแควร (χ2) มีคา 52.33; df = 46;
p-value=.24; RMSEA=.021; SRMR=0.025; GFI=.98; AGFI=.95; CN=421.23 สวนในกลุม
เปรียบเทียบ พบวา CFI=.99, NNFI=.98 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลองของโมเดลกับขอมูล
เชิงประจักษ พบวา คาไควสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดัชนีตัวอื่นๆ มีคาอยูในเกณฑที่กําหนด
แสดงวาโมเดลสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หมายความวาโมเดลที่สรางขึ้นสามารถ
นํามาอธิบายเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูชั้นปที่ 2 ได
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.70

เหตุผล

ตัวแบบ
.40

.53

.00

ความเดน

ครอบครัว

โรงเรียน
1.00
.16
.31

.30

.55

.77

.73

โรงเรียน

.06

ปฏิสัมพันธ

.92

อารมณ

.83

ภาคภูมิใจ
.84

.58

เอกลักษณ

สําคัญ
.77

ยึดมั่น
.31

.10

.61
.40

ฝกหัดครู
.68

.76

เรียนรูดวยตนเอง

ฝกประสบการณ

.53

.42

การรับรู
ความสามาร

1.00

.66
.77 วิจัย
พฤติ
กรรม .78 ตั้งใจ
สอน

รับรูความ
สามารถฯ

ภาพประกอบ 4 ผลการประมาณคาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรม
ครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน
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.68

.79
.25

.07

.97

.28

อารมณ
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เอกลักษณ

.69

.21
.87

เรียนรูดวยตนเอง

ฝกประสบการณ

.41

.24

.09

การรับรู
ความสามาร

.78

วิจัย

.39

พฤติ
กรรม .92 ตั้งใจ
สอน

ยึดมั่น
.55

ฝกหัดครู

.54

.68

โรงเรียน
ปฏิสัมพันธ

สําคัญ

.92

.09

1.00

รับรูความ
สามารถฯ

ภาพประกอบ 5 ผลการประมาณคาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรม
ครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 308 คน

.15

.00

123

.50

.42 .

เหตุผล

ตัวแบบ
.44

.71

.76

ภาคภูมิใจ

ความเดน

ครอบครัว
โรงเรียน
1.00

.19

.75

.63
.20

.16

.88

.23

อารมณ

.92

.76

เอกลักษณ

.72

ยึดมั่น
.71

ฝกหัดครู

สําคัญ

.78

โรงเรียน
ปฏิสัมพันธ

.90

.09
.86

เรียนรูดวยตนเอง

ฝกประสบการณ

.42

.26

.08

การรับรู
ความสามารถ

.18

1.00

.39
.81 วิจัย
พฤติ
กรรม .90 ตั้งใจ
สอน

รับรูความ
สามารถฯ

.00

ภาพประกอบ 6 ผลการประมาณคาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรม
ครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน
เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมและอํานาจในการทํานายระหวางตัวแปรสาเหตุกับ
ตัวแปรผลของนักศึกษาครูทั้งในกลุมรวมและกลุมที่เรียนชั้นปตางกัน พบวา (ดูตาราง 11) อิทธิพลรวมที่
สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัยมากที่สุดคือเอกลักษณนักศึกษาครู โดยมีขนาดสัมประสิทธิ์อิทธิพลใกลเคียง
กัน (ชั้นปที่ 4=.77; ชั้นปที่ 3=.69; และ ชั้นปที่ 2=.72 ) รองลงมาคือ การถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครู ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางนักศึกษาชั้นปที่4 และชั้นปที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปที่ 3
(ชั้นปที่ 4=.56; ชั้นปที่ 2=.52; และ ชั้นปที่ 3=.39)

.34
.19
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect
effects: IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)
ในกลุมรวม กลุมชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2
ตัวแปรที่เปน
สาเหตุ
กลุม
การถายทอด
ทางสังคม
จากครอบครัว

รวม
ป 4
ป 3
ป 2
การถายทอด
รวม
ทางสังคม
ป 4
ป 3
จากโรงเรียน
ป 2
การถายทอดทาง รวม
สังคมจากสถาบัน ป 4
ป 3
ฝกหัดครู
ป 2
ความยึดมัน่
รวม
ผูกพันในบทบาท ป 4
ป 3
ป 2
เอกลักษณ
รวม
นักศึกษาครู
ป 4
ป 3
ป 2

ค ว า ม ยึ ด มั่ น
ผูกพัน
DE IE TE
.72 - .72
.73 - .73
.79 - .79
.63 - .63
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัวแปรผล
ความเดนของ การรับรูความ
เอกลักษณ
สามารถของตน
DE IE TE DE IE TE
- .11 .11 - - - .04 .04 - - - .20 .20 - - - .13 .13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .64 .03 .67 .24 - .24
.61 .12 .73 .40 - .40
.55 .02 .57 .21 - .21
.71 .01 .72 .09 - .09
.16 - 16 - - .06 - .06 - - .25 - .25 - - .20 - .20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พฤติกรรมครู
นักวิจัย
DE IE TE
- .08 .08
- .03 .03
- .14 .14
- .09 .09
.13 - .13
.10 - .10
.09 - .09
.18 - .18
- .48 .48
- .56 .56
- .39 .39
- .52 .52
- .11 .11
- .04 .04
- .17 .17
- .14 .14
.72 - .72
.77 - .77
.69 - .69
.72 - .72
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ตาราง 11 (ตอ)
ตัวแปรที่เปน
สาเหตุ

การรับรู
ความสามารถ
ของตนในการ
เปนครูนักวิจัย
อํานาจในการ
ทํานาย
R2

ตัวแปรผล
ค ว า ม ยึ ด มั่ น ความเดนของ การรับรูความ
เอกลักษณ
สามารถของตน
กลุม ผูกพัน
DE IE TE DE IE TE DE IE TE
รวม - - - .12 - .12 - - ป 4 - - - .31 - 31 - - ป 3 - - - .09 - .09 - - ป 2 - - - .08 - .08 - - รวม
0.51
0.65
0.06
ป 4
0 .54
0 .68
0.16
ป 3
0.63
0.61
0.04
ป 2
0.40
0.70
0.01

พฤติกรรมครู
นักวิจัย
DE IE TE
- .09 .09
- .24 .24
- .06 .06
- .05 .05
0.66
0.70
0.55
0.75

เมื่อพิจารณาอํานาจในการทํานายของตัวแปรสาเหตุที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัย พบวา อํานาจ
ในการทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 4 มีความแตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่
3 (ชั้นปที่ 2 R2=.75; ชั้นปที่ 4 R2=.70; และ ชั้นปที่ 3 R2=.55)
ในสวนของอิทธิพลรวมที่สงผลตอเอกลักษณนักศึกษามากที่สุดคือ การถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครู โดยมีขนาดสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่แตกตางกันระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4และชั้นปที่ 2กับ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 (ชั้นปที่ 4=.73; ชั้นปที่ 2=.72; และ ชั้นปที่ 3=.57 ) รองลงมา คือ ความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่แตกตางกันระหวางนักศึกษาชั้นปที่3และชั้นปที่ 2 กับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 (ชั้นปที่ 3=.25; ชั้นปที่; 2=.20; และ ชั้นปที่ 4=.06 ) เมื่อพิจารณาอํานาจในการทํานายของตัว
แปรสาเหตุที่มี ตอเอกลักษณ นักศึกษาครู พบว า อํานาจในการทํ านายเอกลักษณนักศึกษาครู พบวา
อํานาจในการทํานายมีความใกลเคียงกัน (ชั้นปที่ 4 R2=.68; ชั้นปที่ 3 R2=.61; และ ชั้นปที่ 2 R2=.70)
สวนอิทธิพลรวมที่สงผลตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท พบวา การถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวเพียงตัวแปรเดียวที่สงผลตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล และ
อํานาจในการทํานายใกลเคียงกันในทุกชั้นป (สัมประสิทธิ์อิทธิพลชั้นปที่ 4=.73; ชั้นปที่ 3=.79; และ
ชั้นปที่ 2=.63) อํานาจในการทํานาย (ชั้นปที่ 4 R2=.54; ชั้นปที่ 3 R2=.63; และ ชั้นปที่ 2 R2=.40)
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สําหรับตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย พบวาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม
จากตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูเพียงตัวแปรเดียวที่สงผลตอการรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีความแตกตางกันระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4 กับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้น
ปที่ 2 (ชั้นปที่ 4 =.40; ชั้นปที่ 3=.21; และ ชั้นปที่ 2=.09) อํานาจในการทํานาย (ชั้นปที่ 4 R2=.4; ชัน้ ปที่
3 R2=.04; และ ชั้นปที่ 2 R2=.01)
4.2.2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบและคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเอกลักษณ
นักศึกษาครูและพฤติกรรมครูนักวิจัยระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2
การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของสัมประสิทธิ์ของการถายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ฝกหัดครู การรับรูความสามารถของตน และความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มีตอเอกลักษณนักศึกษา
ครู และเอกลักษณนักศึกษาครูกับพฤติกรรมครูนักวิจัย พบวา (ดูตาราง 12) การเปรียบเทียบรูปแบบ
โครงสรางการถายทอดทางสังคมระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2 คาไควสแควรมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนในแตละกลุมยอย พบวา ทั้งสามชั้นปโมเดลมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เปนอยางดี คือมีคา GFI สูงกวา .90 และมีคา SRMR ต่ํากวา
.08 ทุกกลุม
การวิ เคราะห ข อมู ลในสวนนี้สรุปได ว า สมการความสั มพั นธ เชิ งสาเหตุ ของเอกลั กษณ และ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาทั้งสามชั้นปมีรูปแบบความสัมพันธไมแตกตางกัน ซึ่งหมายความวา
รูปแบบความสัมพันธที่เสนอไวสามารถอธิบายเอกลักษณนักศึกษาครูและพฤติกรรมครูนักวิจัยไดทั้ง
สามกลุม
สําหรับการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มีตอเอกลักษณ
นักศึกษาครูระหวางนักศึกษาทั้งสามชั้นปคือป 4 ป 3 และ 2 พบผลดังนี้
การวิเคราะหโมเดลของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 โดยกําหนดคาพารามิเตอรจากการถายทอด
ทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู (Lins) ไปยังเอกลักษณของนักศึกษาครู (Liden) ในทุกชั้นป พบวา มีคา χ2
=351.85, df=161, p=.00, RMSEA=.062, คา GFI ป 4=.93, ป 3=.95, ป 2=.97 และคา SRMR ป4=.110,
ป3=.033 และป2=.050 แสดงวาทั้งสามชั้นปโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เพราะคาทุกคา
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด เมื่อเปรียบเทียบคา χ2 ของโมเดลที่มีการกําหนดคาพารามิเตอรคงที่กับ
โมเดลพื้นฐาน (form) พบวาความแตกตางของคา Δ χ2 มีคาเทากับ 24.21, Δ df=2, p>.05 และ
χ2/df=2.185 แสดงวาไมมีความแตกตางระหวางโมเดลทั้งสองในทุกชั้นป แตเมื่อดูคาความกลมกลืน
ของแตละชั้นป พบวา ชั้นปที่ 4 มีคาแตกตางจากชั้นปที่ 3 และป 2 แสดงวาอิทธิพลของการถายทอด
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ทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูไปยังเอกลักษณนักศึกษาครูในทุกชั้นปมีความสําคัญ แตมีแนวโนมวา
จะพบความแตกตางของนักศึกษาชั้นปที่ 4 จากชั้นปที่ 3 และ 2
ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัย ระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2
สมมติฐาน

χ2

df

P

RMSEA

GFI

327.24

159

.000

.058

ป4
.93

351.85
H β1 Lins liden
H β2Leff Liden 352.66
H β3Lcom Liden 347.54
H β4Liden Lbeh 349.36

161
161
161
161

.000
.000
.000
.000

.061
.062
.061
.061

.91
.93
.93
.93

Δ χ2

Δ df

24.21

2

P
>.05

χ2/ df
2.185

25.02

2

>.05

2.190

19.54

2

>.05

2.160

21.72

2

>.05

2.170

Hform

Hβ1เทียบ Hform
Hβ2เทียบ Hform
Hβ3เทียบ Hform
Hβ4เทียบ Hform

SRMR

ป3
.95

ป2
.97

ป4
.071

ป3
.033

ป2
.026

.95
.95
.95
.95

.97
.97
.97
.97

.110
.085
.120
.071

.033
.040
.037
.038

.050
.031
.033
.034

การวิเคราะหโมเดลของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 โดยกําหนดคาพารามิเตอรจากการรับรูความ
สามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย (Leff) ไปยังเอกลักษณของนักศึกษาครู (Liden) ใหเทากันในทุกชั้นป
พบวา มีคา χ2 =352.66, df=161, p=.000, RMSEA=.062 คาGFI ป 4=.93, ป 3=.95, ป 2=.97 และคา
SRMR ป4=.085, ป3=.040 และป2=.031 แสดงวาทั้งสามชั้นปโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ เพราะคาทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เมื่อเปรียบเทียบคา χ2 ของโมเดลที่มีการกําหนด
คาพารามิเตอรคงที่กับโมเดลพื้นฐาน (form) พบวาความแตกตางของคา Δ χ2 มีคาเทากับ 25.02
, Δ df=2, p>.05 และ χ2/df=2.190 แสดงวาไมมีความแตกตางระหวางโมเดลทั้งสองในทุกชั้นป แต
เมื่อดูคาความกลมกลืนของแตละชั้นป พบวา ชั้นปที่ 4 มีคาแตกตางจากชั้นปที่ 3 และป 2 แสดงวา
อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยไปยังเอกลักษณของนักศึกษาครู ในทุกชัน้ ป
มีมีความสําคัญ แตมีแนวโนมวาจะพบความแตกตางของนักศึกษาชั้นปที่ 4 จากชั้นปที่ 3 และ 2
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การวิเคราะหโมเดลของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 โดยกําหนดคาพารามิเตอรจากความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท(Lcom) ไปยังเอกลักษณนักศึกษาครู (Liden) ใหเทากันในทุกชั้นป พบวา มีคา χ2=
347.54, df=161, p=.000, RMSEA=.061 คาGFI ป 4=.93, ป 3=.95, ป 2=.97 และคา SRMR ของ
นักศึกษาป4=.120, ป3=.037 และป2=.033 แสดงวาทั้งสามชั้นปโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ เมื่อเปรียบเทียบคา χ2 ของโมเดลที่มีการกําหนดคาพารามิเตอรคงที่กับโมเดลพื้นฐาน (form)
พบวาความแตกตางของคา Δ χ2 มีคาเทากับ 19.54, Δ df=2, p>.05 และ χ2/df=2.160 แสดงวาไมมี
ความแตกตางระหวางโมเดลทั้งสองในทุกชั้นป แตเมื่อดูคาความกลมกลืนของแตละชั้นป พบวา ชั้นปที่
4 มีคาแตกตางจากชั้นปที่ 3 และปที่ 2 แสดงวาอิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในบทบาทไปยัง
เอกลักษณนักศึกษาครูในทุกชั้นปมีมีความสําคัญ แตมีแนวโนมวาจะพบความแตกตางของนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 จากชั้นปที่ 3 และปที่ 2
การวิเคราะหโมเดลของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 โดยกําหนดคาพารามิเตอรจากเอกลักษณ
ของนักศึกษาครู (Liden) ไปยังพฤติกรรมครูนักวิจัย (Lbeh) พบวา มีคา χ2=349.36, df=161, p=.000,
RMSEA=.061, GFI ป 4=.93, ป 3=.95, ป 2=.97 และคา SRMR ป4=.071, ป3=.038 และป2=.034
ประจักษ เมื่อเปรียบเทียบคา χ2 ของโมเดลที่มีการกําหนดคาพารามิเตอรคงที่กับโมเดลพื้นฐาน (form)
พบวาความแตกตางของคา Δ χ2 มีคาเทากับ 21.72, Δ df=2 ,p>.05 และ χ2/df=2.170 แสดงวาไมมี
ความแตกตางระหวางโมเดลทั้งสองในทุกชั้นป แตเมื่อดูคาความกลมกลืนของแตละชั้นปพบวา ชั้นปที่
4 มีคาแตกตางจากชั้นปที่ 3 และปที่ 2 แสดงวาอิทธิพลของเอกลักษณนักศึกษาครูไปยังพฤติกรรมครู
นักวิจัยในทุกชั้นปมีความสําคัญ แตมีแนวโนมวาจะพบความแตกตางของนักศึกษาชั้นปที่ 4 จากชั้นปที่
3 และปที่ 2
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากการถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
ที่มีตอเอกลักษณ และสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากเอกลักษณนักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยไม
แตกตางกันในทุกชั้นป นั่นแสดงวาเอกลักษณของนักศึกษาครูของนักศึกษาทุกชั้นปไมแตกตางกันไมวา
จะไดรับผลมาจากสิ่งใด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมครูนักวิจัยก็ไมแตกตางกันอันเนื่องมาจากสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของเอกลักษณนักศึกษาครู
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5. เอกลักษณนักศึกษาครู ตามความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางโดยพิจารณา
ความแปรปรวนของเอกลักษณนักศึกษาครูทีละดาน คือ ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจใน
บทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ ตามปฏิสัมพันธของตัวแปรตัวแปรอิสระสองตัว ไดแก ตาม
ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผล
ดังนี้
ความเดนของลักษณ พิจารณาตามความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึด
มั่นผูกพันเชิงอารมณ
ความเดนของเอกลักษณ หมายถึง ความคิดของนักศึกษาที่จะนําเอกลักษณออกมาใชโดย
ประเมินวาเอกลักษณที่แสดงออกมานั้นจะไดรับการยอมรับ รวมทั้งชวยในการแสดงบทบาทที่ตองการ
และเปนประโยชนตอตนเองกอนที่จะแสดงเอกลักษณของความเปนนักศึกษาครู และคุณลักษณะของ
ครูนักวิจัย ผูตอบแตละคนอาจมีคะแนนเอกลักษณเดนไดตั้งแต 15–90 คะแนน พิสัยที่พบในกลุม
ตัวอยางคือ 36 ถึง 89 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 62.73 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 8.36 คะแนน
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง คะแนนความเดนของเอกลักษณ พิจารณา
ตามปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ พบวา
(ดูตาราง 13) คะแนนความเดนของเอกลักษณไมไดแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่น
ผูกพันและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณแตอยางใด แตแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระครั้งละหนึ่งตัว
แยกกันอยางเดนชัด คือ ผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงเปนผูที่มีความเดนของเอกลักษณสูง
กวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธต่ํา ( X =65.15; S.D.=8.14; และ X 59.98; S.D.=7.75
ตามลําดับ) และยังพบวาคะแนนความเดนของเอกลักษณยังแปรปรวนไปตามความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ โดยผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูงเปนผูที่มีความเดนของเอกลักษณสูงกวาผูที่มีความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณต่ํา ( X = 65; S.D.=8.23; และ X =59.80; S.D.=7.48 ตามลําดับ)
ความภาคภูมิใจในบทบาท พิจารณาตามความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
ความภาคภูมิใจในบทบาท หมายถึง การที่นักศึกษามีความรูสึก นับถือตนเอง พอใจใน
ตนเอง มีความปรารถนา และเชื่อวาจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหวังของตนในฐานะนักศึกษาครู
และการเปนครูนักวิจัย ผูตอบแตละคนอาจมีคะแนนความเดนของเอกลักษณไดตั้งแต13 ถึง 78
คะแนน พิสัยที่พบในกลุมตัวอยางคือ 26 ถึง 78 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 61.29 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 8.81 คะแนน
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จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง คะแนนความภาคภูมิใจในบทบาท พิจารณา
ตามปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ พบวา
(ดูตาราง 14) คะแนนความภาคภูมิใจในบทบาท ไมไดแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางคะแนน
ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและคะแนนความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณแตอยางใด แตแปรปรวน
ไปตามตัวแปรอิสระครั้งละหนึ่งตัวแยกกันอยางเดนชัด คือ ผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูง
เปนผู ที่มี ความภาคภูมิ ใจในบทบาทสูงกวาผู ที่มี ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพั นธต่ํา ( X =64.67,
S.D.=7.37 X =57.42, S.D.=8.76 ตามลําดับ) และยังแปรปรวนไปตามความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ โดยผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูงเปนผูที่มีความภาคภูมิใจในบทบาทสูงกวาผูที่มี
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณต่ํา ( X =64.73,S.D.=7.24 และ X =57.54,S.D.=8.86 ตามลําดับ)
ตาราง 13 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความเดนของลักษณ โดย
พิจารณาจากความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ ในกลุมรวม
จํานวน 945 คน
แหลงความแปรปรวน SS
Df
MS
F
Sig
intercept
2396205.74
1 2396205.74 39369.34***
ความยึดมั่นผูกพันเชิง
1244.82
1
1244.82
ปฏิสัมพันธ (ก)
20.45***
ความยึดมั่นผูกพันเชิง
1390.71
1
1390.71
อารมณ (ข)
39.28***
กx ข
16.61
1
16.61
0.27
สวนที่เหลือ
57273.74
941
60.87
รวม
3786033.00
945
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

.000
.000
.000
.601

ความสํ า คัญของเอกลัก ษณ พิจารณาตามความยึดมั่น ผู ก พัน เชิง ปฏิ สัมพั นธแ ละ
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
ความสําคัญของเอกลักษณ หมายถึง หมายถึง ความคิดที่มีตอตนเองในเชิงบวกในการเปนครู
นักวิจัย เห็นความสําคัญของการนําผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย มาใชในการเรียนการสอน คือ
การกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การ
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วิเคราะหขอมูล การสรุป อภิปรายผล และนักศึก ษารูสึก ไดว าสถานการณเหลา นั้นมี ความสํ าคั ญ
สํา หรั บ ตนเองมากหรือ น อ ย ซึ่ ง ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาแสดงพฤติ ก รรมตอบโต กั บ สถานการณ ใ นระดั บ ที่
แตกตางกันตามการประเมินของตนผูตอบแตละคนอาจมีคะแนนความสําคัญของเอกลักษณไดตั้งแต
15–90 คะแนน พิสัยที่พบในกลุมตัวอยางคือ30 ถึง 84 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 64.16 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 8.75 คะแนน
ตาราง 14 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความภาคภูมิใจในบทบาท โดย
พิจารณาจากความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ ในกลุมรวม
จํานวน 945 คน
แหลงความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
Sig
Intercept
2274933.92 1
2274933.92 36983.45***
.000
ความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธ (ก)
3290.19
1
3290.18
53.49***
.000
ความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ (ข)
3042.08
1
3042.08
49.46***
.000
กx ข
54.81
1
54.81
0.89
.345
สวนที่เหลือ
57882.99 941
61.51
รวม
3623513.00 945
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง คะแนนความสําคัญของเอกลักษณ พิจารณา
ตามปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ พบวา (ดู
ตาราง 15) คะแนนความสําคัญเอกลักษณไมไดแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่น
ผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณแตอยางใด แตแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ครั้งละหนึ่งตัวแยกกันอยางเดน ชัด คือ ผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงเปนผูที่มีความสําคัญ
เอกลักษณสูงกวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธต่ํา ( X =66.69; S.D.=7.73; และ X =61.25
S.D.=8.97 ตามลําดับ) พบวาความสําคัญของเอกลักษณยังแปรปรวนไปตามความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ โดยผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูงเปนผูที่มีความสําคัญของเอกลักษณสูงกวาผูที่มี
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณต่ํา ( X =67.04; S.D.=7.92; และ X =61.00; S.D.=8.54 ตามลําดับ)
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ตาราง 15 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความสําคัญของเอกลักษณ โดย
พิจารณาจากความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ ในกลุมรวม
จํานวน 945 คน
แหลงความแปรปรวน
Intercept
ความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธ (ก)
ความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ (ข)
กx ข
สวนที่เหลือ
รวม

SS
2540533.72

1

MS
2540533.72

F
38409.63***

1

1231.87

18.62***

.000

3013.66
1
3013.66
221.46
1
221.46
62240.70
941
66.14
3961772.00
945
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

45.56***
3.35

.000
.068

1231.87

df

Sig
.000

ความยึดมั่นผูกพันในแตละดานคือความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพัน
เชิงอารมณแตละตัวตางสงผลตอเอกลักษณนักศึกษาครูในแตละดาน คือ ความเดนของเอกลักษณ
ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณ โดยผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ
สู ง เป น ผู ที่ มี เ อกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู ใ นแต ล ะด า นสู ง กว า ผู ที่ ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ต่ํ า
ขณะเดียวกันผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูงเปนผูที่มีเอกลักษณนักศึกษาครูในแตละดานสูง
กวาผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณต่ําเชนกัน
นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลของตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล การเปน
แบบอยางของบิดามารดา การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน การสอนของอาจารยที่เนนการเรียนรู
ดวยตนเอง การฝกประสบการณวิชาชีพครู ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ ความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท ความสําคัญของเอกลักษณ พฤติกรรม
การวิจัย และความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในกลุมนักศึกษาที่เรียนชัน้ ปที่ 4 ทีไ่ ดรบั ทุน
และไมไดรับทุน พบวา (ดูตาราง 16) ไมมีความแตกตางระหวางนักศึกษาที่ไดรับทุนและไมไดรับ
ทุนการศึกษาในทุกดานของตัวแปรที่ศึกษา
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ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบตัวแปรตาม ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ไดรับทุนและไมไดรับทุนการศึกษา
จํานวน 317 คน
ทุนการศึกษา
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน
ไดรับทุน
ไมไดรับทุน

ตัวแปรตาม
การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
การเปนแบบอยางของบิดามารดา
การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
การสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
ความเดนของเอกลักษณ
ความภาคภูมิใจในบทบาท
ความสําคัญของเอกลักษณ
การรับรูความสามารถของตนฯ
พฤติกรรมการวิจัย
ความตั้งใจในการสอนโดยใชการวิจัย

N
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215
102
215

X

46.95
46.98
40.41
40.33
41.33
40.56
36.86
37.18
43.93
44.07
52.82
51.18
55.53
54.13
65.60
64.60
62.01
62.04
68.11
67.12
38.66
38.46
57.01
55.97
57.16
56.42

S.D.
6.71
6.80
9.88
8.37
6.01
6.55
5.75
5.40
6.28
6.54
8.24
8.40
7.40
7.07
8.64
8.85
8.64
8.12
7.51
8.39
7.24
6.38
6.00
6.49
6.72
7.67

t
-.04
.08
1.01
-.48
-.18
1.63
1.62
.94
-.03
1.02
.25
1.37
.83
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท
ความสําคัญของเอกลักษณ พฤติกรรมการวิจัย และความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยใน
กลุมนักศึกษาผานการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู พบวา (ดูตาราง 17) ความเดนของ
เอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท ความสําคัญของเอกลักษณ การรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัยและพฤติกรรมการวิจัยแปรปรวนไปตามการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
แตไมพบในความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Bonferroni พบวา (ดูตาราง 18) ผูที่เรียนวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูแลวมีความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจ ความสําคัญของเอกลักษณ
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมการวิจัยสูงกวาสูงกวาผูที่ยังไมได
เรี ย น และยั ง พบต อไปวา ผู ที่ เ รี ย นรายวิช าดัง กลา วแลว ยั ง มีค วามสํา คัญของเอกลัก ษณ การรั บรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมการวิจัยสูงกวาผูที่กําลังเรียน
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสามารถสรุปได ดังนี้
1. แบบจําลองพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ หลังจากการปรับโมเดลแลว โดยคาไค-สแควร (χ2) มีคา 99.86; df=41; p-value=.00;
RMSEA=.039; SRMR=0.021; GFI=.98; AGFI=.96; CN=584.79 และตัวแปรในแบบจําลอง
สามารถอธิบายตัวแปรภายในแตละตัวไดรอยละ 6 ถึง 66
2. การพิจารณาขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล พบวาตัวแปร
สาเหตุมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล โดยตัวแปรแตละกลุมสาเหตุมีอิทธิพลตอตัวแปรผล ดังนี้
2.1 ในกลุมทฤษฎีเอกลักษณ พบวา ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรง
ตอเอกลักษณนักศึกษาครู (β=.16; t=3.78) และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู (β=.11; t=3.75) และเอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย (β=.72; t=3.75)ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร สวนตัวแปรทาง
จิ ต วิ ท ยาคื อ การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเป น ครู นั ก วิ จั ย มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ
นักศึกษาครู (β=.12; t=14.65)และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย (β=.09; t=4.73)
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบตัวแปรตาม ตามกลุมนักศึกษาที่กําลังเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู เรียนเรียบรอยแลว และยังไมไดเรียน
ตัวแปรตาม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

864.10
65144.90
66008.99

2
942
944

432.05
6.248**
69.16

ความภาคภูมใิ จในบทบาท

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

487.47
72927.92
73415.39

2
942
944

243.74
77.42

ความสําคัญของเอกลักษณ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1797.36
70544.08
72341.44

2
942
944

898.68
12.00***
74.89

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

401.85
29216.69
29618.53
710.57
59211.49
59922.06

2
942
944
2
942
944

200.92
31.02

6.48**

355.29
62.86

5.65**

ระหวางกลุม
183.21
2
ภายในกลุม
64079.44
942
การสอนใชกระบวนการวิจัย
944
รวม
64262.65
***,**,* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ .001,01และ.05 ตามลําดับ

91.62
68.03

ความเดนของเอกลักษณ

การรับรูความสามารถฯในการวิจัย

การวิจัย

SS

df

MS

F

3.148*

1.35
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบตัวแปรตาม ในตัวแปรทีพ่ บความแตกตางระหวางกลุม
ตัวแปร
ความเดนของเอกลักษณ

ความภาคภูมิใจ

ความสําคัญของเอกลักษณ

ระดับ
กําลังเรียน (1)
เรียนแลว (2)
ยังไมเรียน (3)
กําลังเรียน (1)
เรียนแลว (2)
ยังไมเรียน (3)
กําลังเรียน (1)
เรียนแลว (2)
ยังไมเรียน (3)

การรับรูความสามารถฯในการวิจัย กําลังเรียน (1)
เรียนแลว (2)
ยังไมเรียน (3)
การวิจัย

X

62.95
64.53
61.91
X

61.58
62.52
60.62
X

64.73
66.50
62.85
X

36.79
38.41
36.67
X

กําลังเรียน (1)
54.95
เรียนแลว (2)
56.98
ยังไมเรียน (3)
54.61
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05

1

2
-1.58
-

3
1.04
2.62*
-

-

-0.94
-

0.97
1.90*
-

-

-1.76
-

1.88*
3.65*
-

-

-1.62*
-

0.13
1.75*
-

-

-2.03*
-

0.34
2.37*
-

-

2.2 ในกลุมการถายทอดทางสังคม พบวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท (β=.72; t=18.10) มีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณ
นักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท (β=.11; t=3.76)และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย (β=08; t=3.73) สวนการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย (β=.13; t=3.59) สําหรับการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครู (β=.64; t=12.82)และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
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(β=.24; t=6.99) มีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู (β=.03; t=3.98) และมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย (β=.48; t=10.61)
3. เมื่อทําการเปรียบเทียบโมเดลการทํานายในกลุมรวมและกลุมนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน
พบวา โมเดลในการอธิบายเอกลักษณนักศึกษาครูและพฤติกรรมครูนักวิจัยนั้นไมแตกตางกันในนักศึกษา
ที่เรียนชั้นปตางกัน คือ ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2
4. เมื่อพิจารณาตัวแปรความยึดมั่นผูกพันกับเอกลักษณนักศึกษาครูตามแนวคิดของ
สไตรเกอรนั้น เกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ ไมพบปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณกับความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ
ที่มีตอเอกลักษณของนักศึกษาในแตละดาน แตพบวา ความยึดมั่นผูกพันในแตละดานคือความยึดมั่น
ผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณแตละตัวแปรตางสงผลตอเอกลักษณนักศึกษา
ครู ใ นแต ล ะด า น คื อ ความเด น ของเอกลั ก ษณ ความภาคภู มิใ จในบทบาท และความสํ า คั ญ ของ
เอกลักษณ โดยผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงเปนผูที่มีเอกลักษณนักศึกษาครูในแตละดาน
สูงกวาผูที่ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธต่ํา ขณะเดียวกันผูที่มีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูงเปน
ผู ที่ มี เ อกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู ใ นแต ล ะด า นสู ง กว า ผู ที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น เชิ ง อารมณ ต่ํ า เช น กั น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของเอกลักษณ
นัก ศึ กษาครู และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนั กวิ จั ยกั บพฤติ กรรมครูนัก วิ จัยของ
นักศึกษาครูที่กําลังเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีจุดมุงหมายเฉพาะ คือ 1) เพื่อศึกษา
องคประกอบสําคัญของเอกลักษณ 2) เพื่อศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่สงผลตอเอกลักษณ
นักศึกษาครู และผลของเอกลักษณนักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในกลุมรวม
และในกลุมนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน ตามทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร 3) เพื่อศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นเชิงอารมณที่มีตอเอกลักษณ
นักศึกษาครูในแตละดาน คือ ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญ
ของเอกลักษณ 4) เพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว จากโรงเรียน และสถาบันฝกหัดครู
ที่มีตอความยึดมั่นผูกพัน และเอกลักษณนักศึกษาครู และ5) เพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครูที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และผลของการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษากับนักศึกษาครูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5
ป) ที่เขาเรียนในปการศึกษา 2547 ถึง 2549 ในเขตภาคใต จํานวน 945 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต 5 แหงคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 183 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จํานวน 193 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 173 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 189
คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 203 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) ซึ่งใชชั้นปเปนตัวแบงชั้น เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน ชั้นปที่ 3
จํานวน 308 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและผูชวยนักวิจัย โดยใช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 14 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะชีวสังคม
และภูมิหลัง ชุดที่ 2-14 เปนแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
การไดรับแบบอยางจากบิดามารดา แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน แบบวัดการสอนที่เนน
การเรียนรูดวยตนเอง แบบวัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู แบบวัดความยึดมั่นเชิงปฏิสัมพันธ แบบ
วัดความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ แบบวัดความเดนของเอกลักษณ แบบวัดความภาคภูมิใจในบทบาท
แบบวัดความสําคัญของเอกลักษณ แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย แบบวัด
พฤติกรรมการวิจัย และแบบวัดความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย โดยแบบวัดตางๆ มีคา
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สัม ประสิท ธิ์ค วามเชื่ อมั่น ชนิ ดความสอดคล อ งภายในแบบแอลฟา ทั้ง ฉบับ ของฉบั บ ที่ใช จริ ง มีค า
ระหวาง .66-.93
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยออกเปน 4 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกต และตัวแปรแฝง และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับตัวแปรเอกลักษณนักศึกษา
ครู ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ
นักศึกษาครู และการรับรูความสามารถในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัย และตอนที่ 4
เปนการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณที่
มีตอเอกลักษณนักศึกษาครู โดยในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดนี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows version 11.5 และ LISREL version 8.72

การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ตั้ ง สมมติ ฐ านในภาพรวมไว ว า รู ป แบบโครงสร า งของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ และผลของเอกลักษณ และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนกั วิจยั
กับพฤติกรรมครูนักวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมครูนักวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหลังจากการ
ปรับ มีคาไค-สแควร ( χ 2) เทากับ 99.86ที่องศาอิสระ (df) 41 คาความนาจะเปน (p–value) เทากับ
.00 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ .98 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแก
แลว (AGFI) เทากับ .96 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เทากับ
.039 คาขนาดตัวอยางวิกฤต (CN) เทากับ 584.79 แสดงวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ขอคนพบแสดงใหเห็นวาตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว
(ไดแก การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และการไดรับแบบอยางจากครอบครัว) ตัวแปรการ
ถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู (ไดแก การสอนที่
เนนการเรียนรูดวยตนเอง การฝกประสบการณวิชาชีพครู) ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในบทบาท (ไดแก
ความยึดมั่ นผูกพั นเชิง ปฏิ สัม พัน ธ ความยึดมั่น ผูกพันเชิง อารมณ) ตัวแปรเอกลักษณนักศึ กษาครู
(ไดแก ความเดนของเอกลักษณ ความภาคภูมิใจในบทบาท ความสําคัญของเอกลักษณ) และตัวแปร
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย สงผลตอพฤติกรรมครูนักวิจัย (ไดแก พฤติกรรม
การวิ จั ย และความตั้ ง ใจในการสอนโดยใช ก ระบวนการวิ จั ย ) โดยตั ว แปรในรู ป แบบโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงเหตุผลของพฤติกรรมครูนักวิจัยสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
ครูนักวิจัยไดรอยละ 66 ตัวแปรที่สงผล (โดยตรงและโดยออม)ตอพฤติกรรมครูนักวิจัย มากที่สุดและมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เอกลักษณนักศึกษาครู (β=.72, t=14.65) รองลงมาคือ การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู (β=.48, t=10.61) การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
(β=.48, t=3.59) ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท (β=.13, t=3.75) การรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย (β=.09, t=4.73) และการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (β=.08, t=3.73)
ตามลําดับ นั่นหมายความวาการที่นักศึกษาครูมีเอกลักษณนักศึกษาครู ไดรับการถายทอดทางสังคม
จากสถาบันฝกหัดครู ไดรับการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน มีความยึดมั่นผูกพันในบทบาท มีการ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และไดรับการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูง ยิ่งทํา
ใหมีพฤติกรรมครูนักวิจัยสูงดวย

การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 1 สมมติฐานการวิจัย กลาววา “การ
ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาทและเอกลักษณ
นักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท” นั้น
พบวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และมี
อิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัย ผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
แตไมพบอิทธิพลทางตรงที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครู จะเห็นไดวาผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน
เป น ส ว นใหญ มี เ พี ย งอิ ท ธิ พ ลทางตรงที่ ส ง ผลต อ เอกลั ก ษณ เ ท า นั้ น ที่ ไ ม เ ป น ไปตามสมมติ ฐ าน
(ดูภาพประกอบ 7)

ครอบครัว

ยึดมั่น
ผูกพัน

เอกลักษณ
นักศึกษา
แทน
แทน

สมมติฐาน
ผลที่พบ

ภาพประกอบ 7 สมมติฐานการวิจัยและผลที่พบ

พฤติกรรม
ครูนักวิจัย
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จากผลการวิจัยที่พบวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอความยึด
มั่นผูกพันในบทบาท และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู ผานความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาท นั้น เปน ไปไดว า ครอบครั วซึ่งเปนหนว ยแรกทางสังคมที่ บุคคลมีปฏิ สัม พันธดว ยในฐานะ
สมาชิกของสังคม ทําใหใหบุคคลมีการเรียนรู กอใหเกิดพัฒนาการดานบุคลิกภาพ ดานแนวความคิด
ดานสัญชาตญาณ และสิ่งที่ตามมาของประสบการณ คือ ระบบความคิดที่ทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งสิ่ง
เหลานั้นมีศู น ย ก ลางมาจากการถ า ยทอดทางสั ง คมครอบครั ว ผ า นตั ว แทนทางสั ง คม คื อ บิ ด า
มารดา(Sullivan. 2004: 78) ที่ชวยในการสืบทอดมรดกทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
อยางเปนปกแผนใหแกบุตรไดประพฤติปฏิบัติตอกันตามวิถีการดําเนินชีวิต (Torres. 2004: 313 citing
Marin. 2000: 184; Ceja. 2006: 100-102) การเปนแบบอยางของผูใหญที่ประพฤติปฏิบัติตอกันทั้งที่
เปนเชิงบวก เชิงลบ การตัดสินใจ และทาทีของผูใหญที่มีตอกัน การชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสมให
นําไปปฏิบัติอันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีถูกตองตามแบบของครอบครัว และเปนแรงจูงใจที่จะกาว
ตอไปเพื่อแสวงหาและพัฒนาเอกลักษณของตน พรอมที่จะเรียนรูกับผูอื่นในสังคม (Koivers; et.al.
2005: 596) และในการศึกษาของบอยด ฮันท แคนเดล และลูแคส (Boyd; Hunt; Kandell; & Lucas.
2003: 155-160) ที่ไดศึกษาระยะยาวกับนักเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่เรียน
ชั้นปที่ 1 เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ และความสําเร็จทางการเรียน ก็พบวาการที่ครอบครัว
ใหขอมูลขาวสารตางๆ อยางถูกตอง ไดทํากิจกรรมรวมกัน การเห็นการปฏิบัติกิจกรรมของบิดามารดา
ที่กระทํารวมกับผูอื่น การเปนปกแผนของครอบครัวทําใหเด็กซึมซับและผูกพันกับครอบครัว จนนํามา
เปนแบบอย า งในการกระทํ าของตนเอง ทํา ใหเ ด็ก เหลา นั้น มี การพัฒ นาเอกลั ก ษณ ของตน และมี
ความสําเร็จในการเรียน
นั่ น แสดงให เ ห็ น ว า เอกลั ก ษณ ข องบุ ค คลได รั บ การพั ฒ นามาอย า งเป น ขั้ น ตอนและมี
กระบวนการที่เหมาะสม โดยครอบครัวจะเปนตั วชวยสงเสริม หลอหลอมแนวคิด สรางความเป น
ปกแผนใหกับครอบครัวของตน ทําใหเด็กคอยซึมซับ แนวคิด วิถีการปฏิบัติ และลักษณะตางๆ เขามา
เปนของตน ทําใหตนเองแสดงบทบาทที่เหมาะสม จนนําไปสูการสรางและพัฒนาเอกลักษณ
นอกจากนี้ผลการวิจัย พบวา การถายทอดทางสังคมของครอบครัวไมมีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูนั้น ซีสซา(Sessa. 2005: 63-64) นั้นมองวาครอบครัวเปนตัวกําหนดเอกลักษณ
ของบุคคลในหลายๆดาน ที่เปนพื้นฐานจะนําไปสูการพัฒนาเอกลักษณดานวิชาชีพของบุคคลตอไป
เมื่ อ มี ค วามมั่ น คงในเอกลั ก ษณ แ ล ว และในการศึ ก ษาเขาได ทํ า การศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 พบวา นักศึกษามี เอกลักษณทางดานการเมือง เชื้อชาติ/เผาพันธุ และ
ศาสนาเปนผลมาจากการอบรมโดยใหความรูและเหตุผลจากครอบครัว รวมทั้งการเลือกเรียนในสาขา
ตางๆ ที่นําลักษณะของตนเองรวมกับแนวคิดของครอบครัวมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน
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ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปรับตัวไดในวัฒนธรรมที่แตกตาง การเปดโอกาสใหบุตร
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงประเด็นตางๆ ใหชัดเจน มีการใชเหตุผลกับเด็ก ทําให เด็ก มีการ
ยอมรับในประเด็นที่พูดคุ ยกันหรือถกเถียงกันมีสวนชวยใหนั กศึกษาตัดสิ นใจการปรับตัวและการ
พัฒนาเอกลักษณ นั่นแสดงใหเห็นวาครอบครัวที่เปนตัวแทนในการถายทอดทางสังคมในระยะเริ่มแรก
นั้นจะพัฒนาเอกลักษณของบุคคลที่เปนเอกลักษณพื้นฐาน แตการพัฒนาเอกลักษณที่มีลักษณะ
เฉพาะที่เปนเอกลักษณทางวิชาชีพ จะตองมีความเขมแข็งทางเอกลักษณพื้นฐานเสียกอน แลวจะทําให
บุคคลพัฒนาผานไปสูเอกลักษณวิชาชีพได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเอกลักษณเชิงวิชาชีพ
ครู ผลการวิจัยนี้จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัยของซีสซา (Sessa)
ดังนั้น การที่ทําใหบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลานนั้น ครอบครัวตองมีการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการถายทอดความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก อยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการ
เปนวิถีในการปฏิบัติที่เหมาะสม จะชวยใหเด็กนั้นเชื่อมั่นในครอบครัวของตน และนํามาสูการยอมรับ
บทบาทของครอบครัวที่มีตอการดําเนินชีวิตและบทบาทของตนเอง มีความแนนแฟนภายในครอบครัว
นําไปสูการการแสดงบทบาทที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยในการพัฒนาเอกลักษณของตนตอไป
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 2 สมมติฐานการวิจัยกลาววา “การ
ถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาทและเอกลักษณ
นักศึกษาครู และมีอิทธิ พลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท”
ผลการวิจั ย พบวา การถ า ยทอดทางสัง คมจากโรงเรีย นมี อิท ธิพ ลทางตรงต อ พฤติกรรมครู นั ก วิ จั ย
(ดูภาพประกอบ 8) ซึ่งผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
โรงเรียน

เอกลักษณ
นักศึกษาครู

ยึดมั่น
ผูกพัน

แทน
แทน

สมมติฐาน
ผลที่พบ

ภาพประกอบ 8 สมมติฐานการวิจัยและผลการวิจัย

พฤติกรรม
ครูนักวิจัย
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การที่ ก ารถา ยทอดทางสั ง คมจากโรงเรีย นไมมี อิท ธิ พ ลทางตรงตอ ความยึ ดมั่ น ผู ก พั น ใน
บทบาทและเอกลักษณนักศึกษาครู และอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาทนั้น ในสวนนี้สมิท-โลวิน (Smith-Lovin. 2007: 106) กลาววา ปจจุบันสังคมมีความ
สลับซับซอนและแตกตางกันมาก การอธิบายเอกลักษณของบุคคลโดยดูระบบโครงสรางทางสังคมตอง
มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น และบุคคลที่เกี่ยวของมีความแนนแฟนกันไมเพียงพอในเชิงปฏิสัมพันธ ที่
ชวยใหเด็กซึมซับเอามาเปนแนวคิดของตนเอง มีแนวโนมวาเยาวชนจะนําขอมูลภายนอก เชน เพื่อน
สื่อทางอินเตอรเน็ท หรือสื่ออื่นๆ หรือหนวยสังคมอื่นเขมแข็งกวาเขามาประกอบเปนแนวคิด และหลอ
หลอมความเปนตัวตนมากขึ้น และมีความเปนไปไดที่จะมีความยึดมั่นผูกพันกับกลุมเล็กๆ เชน กับ
เพื่อน 2-3 คน หรือเพื่อนที่มีการติดตอกันทางอินเตอรเน็ท นํามาพัฒนาความเปนตัวตนระยะเวลาที่
ติดตอกันนานมีความเพียงพอที่จะนําไปสูเอกลักษณของบุคคล ตลอดจนรูปแบบของความเชื่อ บริบท
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่แตกตางหลากหลายทั้งสังคมใหญและสังคมเล็ก เยาวชนมีโอกาส
ไดรับรูมากขึ้น นําไปสูการเปรียบเทียบทําใหเกิดมีความสับสนทั้งทางความคิดจนไมสามารถที่จะ
พัฒนาความเปนตัวตนของตนเอง (Ridgeway. 2006: 5-6) ดังนั้นอาจเปนเปนไปไดที่ครูเนนการ
กระทํามากกวาที่จะเนนปฏิสัมพันธอันมั่นคงกับนักเรียน
ในสวนของผลการวิจัยที่พบวา การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัย นั้นสอดคลองกับผลการวิจัยของงามตา วนินทานนท และอุษา ศรีจินดารัตน
(กําลังดําเนินการเขียนรายงานการวิจัย) ที่พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยูในสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนที่มีความสัมพันธกันระหวางเพื่อนกับเพื่อนและกับครูจากโรงเรียนนั้น มีพฤติกรรมการเรียน
อยางรับผิดชอบ โดยที่มีการเตรียมความพรอมของตนในการเรียน ตั้งใจ สนใจเรียนในหองเรียนและ
ทํางานที่มอบหมายตามที่กําหนด ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาการพัฒนานักเรียนของครูในระดับมัธยมศึกษา
ไดมุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และเปนแบบอยางในเชิงพฤติกรรมแกผูเรียนเพื่อใหนักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และเห็นผลทันทีในดานพฤติกรรมที่พึงปรารถนา จากแนวคิดของมารคและ
จอหน (Marks; & Jones.2004: 307-319) ที่ไดสรุปแนวคิดจากการศึกษากับนักศึกษาครูวา นักศึกษา
ครูที่ไดมีโอกาสเรียนรูวิชาการและขอมูลในการศึกษาจากครู ครูแนะแนว นั้นจะสงผลใหนักเรียนนํามา
เปนขอมูลมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของตัวเอง เกิดภาพพจนในใจของผูเรียนในการตัดสินใจ
เลือกเรียนครูในระดับอุดมศึกษาตอไป ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับการศึกษาของไบลน
และ จอหนตัน (Blinne; & Johnton. 1998: 569-576) ที่พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการอบรมสั่ง
สอนจากครูผูสอน ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวที่สอนในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งขาวสารที่ไดรับ
สงผลตอการตัดสินใจการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่จะพัฒนาไปสูวิชาชีพของตนและกระทํา
พฤติกรรมใหสอดรับกับสิ่งที่ตนเองสนใจ นั่นแสดงใหเห็นวา นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนในวิชาชีพที่
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ตนเองสนใจก็จะแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับวิชีพนั้นที่เขาไดรับการชี้แนะ ขอมูล แบบอยางมา
ประกอบการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของตนจากครูสวนหนึ่งดวย
นั่นแสดงใหเห็นวา การที่ครูและบุคคลที่เกี่ยวของในระดับมัธยมศึกษา มีอิทธิพลตอนักเรียน
ในการกระทําพฤติกรรม ทําใหนักเรียนเหลานั้นนําเปนแนวปฏิบัติในการตัดสินใจในการเลือกเรียน และ
วิธีการเรียนของตนในระดับอุดมศึกษา
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 3 สมมติฐานการวิจัยกลาววา “การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท เอกลักษณ
นั ก ศึ ก ษาครู และการรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเป น ครู นั ก วิ จั ย และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
เอกลักษณนักศึกษาและพฤติกรรมครูนักวิจัยครูผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท” ผลการวิจัยพบวา
การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย (ดูภาพประกอบ 9) แสดง
ใหเห็นวาผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานเพียงครึ่งเดียว

ยึดมั่น
ผูกพัน
สถาบัน
ฝกหัดครู

เอกลักษณ
นักศึกษาครู

พฤติกรรม
ครูนักวิจัย

การรับรูความ
สามารถฯ
แทน สมมติฐาน
แทน ผลที่พบ
ภาพประกอบ 9 สมมติฐานการวิจัยและผลการวิจยั

จากผลการวิจัยที่พบวา การถายทอดทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู
และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษา
ครูผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย ผลในประเด็นเกี่ยวกับเอกลักษณนักศึกษา
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ครู นั้น มี ผ ลงานและแนวคิ ด ที่ ส อดคล องซึ่ง ชี้ ให เ ห็น ว า เอกลั ก ษณ ข องนัก ศึ ก ษาครู นั้น มี ก ารกอ รู ป
สรางขึ้น และปรับเปลี่ยนดวยการสรางองคความรูดวยตนเอง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นที่มี
ความเกี่ยวของกันในการพัฒนา (Smagorinsky; et. al. 2004: 12-13; Mockler, Nornanhurst &
Sachs. 2002: 8)แลวคอยเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบในสถาบันฝกหัดครู โดยมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การทํากิจกรรม การฝกประสบการณวิชาชีพครู การเรียนรูการทํางาน
รวมกับชุมชน การปรับตัว และแนวคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับความเปนครู รวมทั้งการประเมิน
สถานการณ ประสบการณ การแสวงหาขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งการการนําเสนอแนวคิด
ของตนจะชวยพัฒนาเอกลักษณความเปนครูของนักศึกษา (Franzak. 2002: 259; Lundberg &
Schreiner. 2004: 549-576 Smagorinsky; et. al. 2004: 9 citing Smilie. 1994; Yerkes. 2004: 30)
ที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาเอกลักษณความเปนครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความแตกตางจาก
วิชาชีพอื่น เกิดเปนเอกลักษณที่เดนชัด ทําใหบุคคลมีความรัก ศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ครูของตน (Entwistle; & Peterson. 2004: 48)
การมีหลักสูตร กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความหลากหลายทั้ง
ดานประสบการณ (Milem; Umbach; & Liang. 2004: 688; Hahs-Vaughn. 2004: 483) ทําให
นักศึกษามีความรู ทักษะการคิดวิจารณญาณ แนวคิดเพื่อใชเปนทางเลือกอยางตระหนักรูดวยตนเอง
มีมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งผลเหลานี้จะนําไปสูการมีเอกลักษณของบุคคล (Barty. 2004: 4 citing: Hu;
& Kuh. 2003; Entwistled; & Peterson. 2004; King; & Baxter Magolda. 1996) การสรางและ
พัฒนาเอกลักษณของบุคคลเปนเปาหมายขั้นแรกในการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับรูเอกลักษณเฉพาะของตนเพื่อใหใชชีวิตในสังคมได เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปรียบเสมือนภาพ
จําลองของสังคมใหญที่ชวยพัฒนานักศึกษาใหสามารถปรับตัวได (Kasworm. 2005 citing National
Center for Education Statistics. 2004) ซึ่งกระบวนการพัฒนาเอกลักษณใหแกนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน เพื่อพัฒนา
เอกลักษณของนักศึกษาอยางเปนระบบตามสาขาวิชา (Jones; & Abes. 2004: 149-150 citing
Baxter Magolda. 1999: 12)
ในการศึกษาการถายทอดทางสังคมครั้งนี้ผูวิจัยไดใชตัวแปรสังเกตสองตัว คือ การสอนของ
อาจารยที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการฝกประสบการณวิชาชีพครู และการที่นักศึกษาครูไดรับ
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ใ นขณะที่ เ รี ย นอยู ใ นสถาบั น ฝ ก หั ด ครู นั้ น ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณตรงในเชิงสังคมวิชาชีพครู นําไปสูการพัฒนาวิธีคิด พลังอํานาจในการพัฒนาวิชาชีพ รับรู
ถึงเทคนิควิธีการในการสอน ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเปนตัวตน
และพัฒนาเปนเอกลักษณในวิชาชีพของตนในที่สุด (Boote. 2006: 474) การที่อาจารยใหอิสระแก
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นักศึกษาหรือใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง มิลเลอร(Miller. 2005) กลาววาเปนมิติใหมของ
การคนพบ เกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณครูที่แตกตางจากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเอกลักษณครูที่มี
มาในอดีตที่จะชวยปรับมุมมองของนักวิชาการใหมเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณ ทําใหนักศึกษาครู
เขาใจตนเอง และจะนําแนวคิด ความรูที่ไดรับมาประยุกตใช เกิดการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ จะ
คอยเปลี่ยนความคิดและพัฒนาตนเองใหมีเอกลักษณในวิชาชีพครู สามารถพัฒนาความรูและนําไปสู
การพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในบริบทที่เหมาะสม สามารถตอบคําถามผูเรียนไดอยางถองแทชัดเจน ชวย
พัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงไปสูการมีเอกลักษณของความเปนครูอยางลึกซึ้ง และชวยใหนักศึกษาเลือก
ศาสตรวิธีสอน (Pedagogy choices)ที่เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของโรงเรียน และพัฒนาการ
ปฏิบัติการสอนของตนในอนาคตอีกดวย (Barty. 2004: 4 citing. Lee. 2001; Seixas. 1998;
McNabb. 2004) นอกจากนี้ในการศึกษาของรีฟด และแจง (Reeved; & Jang. 2006: 213-217) ยัง
พบผลที่สอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา การเรียนรูดวยตนเองทําใหนักศึกษามีอิสระ สามารถนํา
ความรูที่แตกตางมานําเสนอตออาจารย เพื่อนรวมชั้นเรียน สามารถสรางสารสนเทศใหมในการเรียน
สรางแรงจูงใจในการเรียน รวมทั้งทําใหนักศึกษารูศักยภาพของตนเองอีกดวย และมีความสอดคลอง
กับการศึกษาของคริสพินและอีเวอรส (Chitpin; & Evers. 2005: 420) ที่ศึกษากับนักศึกษาที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู พบวา นักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนขณะเรียนในสถาบันฝกหัดครูโดยมี
อิสระในการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งไดมีโอกาสแสดงความเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน จะชวยพัฒนา
เอกลักษณเฉพาะบุคคลที่มีความแตกตางจากบุคคลอื่น และนักศึกษาไดมีโอกาสในการที่จะแสดงออก
อยางเดนชัดมากขึ้นในขณะที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสวนของการรับรูความสามารถของตนของบุคคลนั้นสถาบันการศึกษาไดมีการพัฒนา
บุคคลใหมีความสามารถของตน และไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูวาตนเองมีความสามารถในดานใด
หรือชวยชี้ ใหเห็ นความสามารถของเขา ทํา ใหผูเรียนไดรูวาตนเองนั้นควรจะไดรับการพัฒนาหรื อ
สงเสริมตนเองในดานใด ทําใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่สอดคลองกับความรูความสามารถ และทําให
ตนเองมีการแสดงคุณลักษณะที่เดนชัดสอดคลองกับสิ่งที่ตนเองที่ไดสั่งสมมา
นั่นแสดงใหเห็นวา การที่นักศึกษาไดมีโอกาสไดเรียนรูดวยตนเอง มีการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การไดรับคําชี้แนะจากอาจารยผูสอนในดานการสอน การเรียน ความเปนครู การใหไดรับ
ประสบการณตรงจากกิจกรรมทําใหนักศึกษาครูรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกับการวิจัย จะชวย
พัฒนาเอกลักษณของตนในฐานะนักศึกษาครูที่ตองเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
นักเรียนตอไป
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การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 4 สมมติฐานการวิจัยกลาววา “ความยึด
มั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
ครูนักวิจัยผานเอกลักษณนักศึกษาครูและเอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย” ในการศึกษาครั้งนี้ พบผลที่สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว (ดูภาพประกอบ 10)
นั่นแสดงใหเห็นวานักศึกษาที่มีความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของครูทั้งเชิงปฏิสัมพันธและเชิงอารมณ
นั้ น จะเป น ผู ที่ มี เ อกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู สู ง ทั้ ง ด า นความเด น ความภาคภู มิ ใ จในบทบาท และ
ความสําคัญในเอกลักษณของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมครูนักวิจัยในแตละดาน คือในดานการวิจัย
และความตั้งใจในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยดวย

ยึดมั่น
ผูกพัน

เอกลักษณ
นักศึกษาครู
แทน
แทน

พฤติกรรม
ครูนักวิจัย
สมมติฐาน
ผลที่พบ

ภาพประกอบ 10 สมมติฐานการวิจยั และผลการวิจยั
ผลการวิจัยนี้เปนไปตามทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร ที่อธิบายถึงพฤติกรรมตามบทบาท
ของบุคคล (Role performance) ที่เปนผลมาจากโครงสรางทางสังคม (Society) ที่เปนระดับมหภาค
โดยมีความยึดมั่นผูกพันในบทบาท (Commitment) เปนตัวเชื่อมระหวางเครือขายทางสังคม และใน
ระดับจุลภาค คือ ตัวตน (Self) โดยมีเอกลักษณ (Identity) เปนแรงผลักดันใหแสดงพฤติกรรมออกมา
ตามความเด น ของเอกลัก ษณ โดยทฤษฎี มีห ลัก การวา ความยึดมั่น ผูก พันในบทบาทจะส งผลตอ
เอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณจะสงผลตอพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker. 2000: 27;
Burke. 2006: 81-82,93) โดยขึ้นอยูกับการใหความสําคัญกับความเดนของเอกลักษณ
(Stryker;1987: 97, 2000: 27) และการมีเอกลักษณที่มั่นคงจากการพัฒนาจากแหลงที่หลากหลายทํา
ใหบุคคลคงดํารงรักษาเอกลักษณเอาไว และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได (Burke. 2006:
81-94) สําหรับเอกลักษณของนักศึกษาครูเปนปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล
จริยธรรมของวิชาชีพและบริบททางสังคม ทั้งนี้เพราะบุคคลมีความเปนตัวของตัวเอง ประกอบกับ
สังคมมีการเคลื่อนไหวที่บุคคลตองติดตอสัมพันธกัน โดยอาศัยบรรทัดฐานทางสังคม การที่ครูจะ
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ออกไปรับใชสังคมตองผานกระบวนการพัฒนาใหมีเอกลักษณภายใตบริบทของสังคม และสอดคลอง
กับความเปนตัวของตนเอง โดยที่นักศึกษาตองไดมีโอกาสพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง มีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมตางๆ โดยใชบรรทัดฐานของสังคม ทําใหนักศึกษาซึมซับสิ่งเหลานี้เขาไปเปนแนวคิด
และนําไปสูเปาหมายสําหรับตนเอง ซึ่งการพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณของความเปนครู ตองมี
สถานการณตองทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกระทําพฤติกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เมื่อบุคคลไดเลือกปฏิบัติ
และเปนที่ยอมรับของสังคม ก็จะกลายเปนบรรทัดฐานในการยึดถือปฏิบัติของเขาตอไปจนกลายเปน
เอกลักษณ (Agee. 2004: 749–750 citing Dub. 1969)
ผลการศึกษานี้จึงมีความสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในบทบาทกับ
เอกลั ก ษณ แ ละพฤติก รรมตามทฤษฎี เ อกลั ก ษณข องบุ คคลของสไตรเกอร และมีผ ลการศึ ก ษาใน
ลักษณะดังกลาวมาโดยตอเนื่องตลอด และพบผลที่สอดคลองกันวาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ เอกลั ก ษณ แ ละมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมตามบทบาท ตั ว อย า งเช น
ผลการวิจัยของเซอรเป (Serpe. 1981)เกี่ยวกับพฤติกรรมในบทบาทศาสนา และพฤติกรรมนักศึกษา
(Serpe.1987)นัทบล็อกและฟรอยดไดเกอร (Nuttbrock; & Freudiger. 1991) เกี่ยวกับเอกลักษณและ
พฤติกรรมของความเปนมารดา และงานของเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991) ไดศึกษา
เอกลักษณนักศึกษา ซึ่งมีการแบงเอกลักษณออกเปน 3 องคประกอบ คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง
(Self esteem) ความเดน (Salience) และความสําคัญ (Centrality) สไตรเกอรและเซอรเป (Stryker &
Serpe. 1994) เกี่ยวกับเอกลักษณนักศึกษาใน 4 บทบาท คือ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมสวนบุคคล
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานกีฬา เอกลักษณนักวิทยาศาสตรของลี (Lee. 2002) เอกลักษณ
ทางครอบครัวของโอเวนและเซอรเป (Owen; & Serpe. 2003) นอกจากนี้ในการศึกษาของเบอรค
สเตทส และเซอรเวน (Burke; Stets; & Cerven. 2007: 27) ยังพบผลที่ยืนยันวา ความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทที่มีความยาวนานเพียงพอจะนําไปสูการพัฒนาเอกลักษณและการยืนยันถึงเอกลักษณของตน
ที่สงผลตอไปถึงพฤติกรรมของบุคคลดวย
ในสวนของการศึกษาเอกลักษณเฉพาะในวิชาชีพครูพบผลที่ชี้ใหเห็นวาสถาบันการศึกษา ที่
ไดพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการคิดวิจารณญาณ การสรางปรัชญา มีมุมมองเฉพาะของตนใหมี
เอกลักษณเฉพาะ จะส งผลโดยตรงหรือโดยอ อมตอการเรียนรูในสังคม และการเลื อกวิธีการสอน
(Pedagogical choice) เพื่อประกอบอาชีพของตนในอนาคต (Barty. 2004: 4 citing. Gibson. 1995;
Gandelli. 1999; Miller Marsh. 2002) ซึ่งเอกลักษณนักศึกษาครูนั้นเมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีความมั่นคง
และมีการธํารงรักษาไวเพื่อที่จะแสดงบทบาทที่สอดคลองกับเอกลักษณของตน และสามารถแสดง
พฤติกรรมตามบทบาททั้งดานการเรียน การทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความเปนครูในขณะที่เรียนในสถาบัน
ฝกหัดครูไดอยางเหมาะสมพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานของตนในฐานะวิชาชีพตอไป (Lounbury;
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Huffstetler; Leong; & Gibson. 2005: 501, 507-509) และยังมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ
Etheridge (2005: Abstract) เกี่ยวกับบทบาทของครูนักวิจัย (Roles as teacher-researcher) ที่พบวา
นักศึกษาที่ทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดนั้นเกิดจากการนําความรูและประสบการณที่ไดรับมา
จากสถาบันฝกหัดครู รวมกับเอกลักษณความเปนวิชาชีพครูของตนที่ตนเองสั่งสมมาในขณะเรียนรูจาก
สถาบันออกมาใชในการปฏิบัติงานของตนในการวิจัย
นั่นแสดงใหเห็นวาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย ผลการวิจัยที่พบครั้งนี้เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใน
ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอรใหมีความเดนชัดในการศึกษาตามบริบทที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 5 สมมติฐานการวิจัยกลาววา “การรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย” ผลการวิจัยไมพบ
อิทธิพลทางตรงของการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัย แต
พบวา การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย ผานเอกลักษณนักศึกษาครู ผลการวิจัยจึงสนับสนุน
สมมติฐานที่ตั้งไว (ดูภาพประกอบ 11)
เอกลักษณ
นักศึกษาครู
พฤติกรรม
ครูนักวิจัย

การรับรูความ
สามารถฯ
แทน

สมมติฐาน

แทน

ผลที่พบ

ภาพประกอบ 11 สมมติฐานการวิจยั และผลการวิจยั
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จากผลการวิจัยที่ไมพบอิทธิพลทางตรงของการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
กับพฤติกรรมครูนักวิจัยนั้น อาจจะเปนไปไดวาในสังคมปจจุบันการเรียนการสอนไดมุงเนนดูที่ผลงาน
นั ก ศึ ก ษามากกว า และมี ก ารถู ก ฝ ก มาจากการเรี ย นการสอนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ มุ ง พั ฒ นาที่
พฤติกรรมของผูเรียน ดังที่ไบลน และ จอหนตัน (Blinne; & Johnton. 1998: 569-576) ไดชี้ใหเห็นวา
พฤติกรรมของผูเรียนมาผลมาจากการปฏิบัติของครูในระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาการรับรูความสามารถของตนเพื่อทํานายพฤติกรรมควบคูกับเอกลักษณนั้น เปนไป
ตามแนวคิดของเบอรค (Burke. 1980, 2006) ที่มองวาการทํานายพฤติกรรมของบุคคลจะเดนชัดมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อใชตัวแปรทางจิตวิทยาเขาไปศึกษารวมกับเอกลักษณ แตไมเปนไปตามทฤษฎีเอกลักษณของ
บุคคลของสไตรเกอร ทั้งนี้ผูวิจัยคิ ดวาการรับรูความสามารถของตนในการเปนครู นักวิจัย นั้นตาม
แนวคิดของเบอรคไดกลาววาตัวแปรทางจิตวิทยาอาจจะมีลักษณะคาบเกี่ยว (Over lab) กันไดกับ
เอกลักษณและหรืออาจจะสงผลซึ่งกันและกันกอนที่จะสงผลตอพฤติกรรม (Burke. 1980, 2006) หรือ
อาจจะเปนไปไดที่อาจารยผูสอนในสถาบันฝกหัดครูไมไดเนนย้ําใหนักศึกษาคิดและตัดสินใจไดดวย
ตนเองในทางวิชาการมากเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะอาจารยมุงเนนที่ผลงานของนักศึกษา
มากกวา ทําใหนักศึกษามีการแกไขงานตามที่อาจารยแนะนํามากกวาที่เชื่อมั่นในเชิงวิชาการของตนใน
การวิจัย จึงทําใหผลการวิจัยไมเปนไปตามแนวคิดของแบนดูราไดกลาวไววาการตัดสินใจของบุคคลที่
จะกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆ ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ การรับรูความสามารถของตน
และความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น โดยมองวาการรับรูความสามารถของตนจะเปนตัวตัดสิน
ความสามารถของการกระทํานั้นวาจะกอใหเกิดผลลัพธอยางไร ซึ่งการรับรูความสามารถของตนจะ
เป น ตั ว กํ า หนดแบบแผน กระบวนการรู คิ ด กระบวนการจู ง ใจ กระบวนการด า นความรู สึ ก และ
กระบวนการเลื อ ก เมื่ อ บุ ค คลอยู ใ นสภาพการณ ที่ ต อ งใช ค วามพยายามสู ง และบุ ค คลที่ ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนสูงจะมองสถานการณที่เกิดขึ้นวาเปนโอกาสที่จะจูงใจตนเอง มีสภาวะอารมณทดี่ ี
และพรอมที่เลือกกิจกรรมที่ทาทายเพื่อใหตนเองไปสูเปาหมาย
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 6 สมมติฐานการวิจัยกลาววา “มีความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยในการอธิบายเอกลักษณนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน” พบวา ไมมีความแตกตางใน
ประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัยดังกลาวจึงไมสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว
แตอย างไรก็ต าม เมื่อพิจารณาผลตามแนวคิดทฤษฎีการถา ยทอดทางสัง คม พบวา การ
ถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย ในขณะที่การถายทอดทาง
สังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรูความสามารถของ
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ตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยที่การถายทอดทางสังคม
จากโรงเรียนนั้นมีสัมประสิทธิอิทธิพลสูงในชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่สอง และลดลงอยางเดนชัดใน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 (ชั้นปที่ 2=.18, ชั้นปที่ 3=.09 และชั้นปที่ 4=.10) ในขณะการถายทอดทางสังคม
จากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลตอเอกลักษณนักศึกษาครูในแตละชั้นปแตกตางกัน(ชั้นปที่ 2=.72, ชั้นป
ที่ 3=.55 และชั้นปที่ 4=.61) และมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย แตละชั้นป(ชั้นปที่ 2=.09, ชั้นปที่ 3=.21 และชั้นปที่ 4=.40) และมีอิทธิพลทางออมตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูผานการรับรูความสามารถขอตนในการเปนครูนักวิจัยแตกตางกันในแตละชั้นป
(ชั้นปที่ 2=.08, ชั้นปที่ 3=.09 และชั้นปที่ 4=.31) (ดูภาพประกอบ 4, 5 และ 6 หนา 122-124)
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วนั้ น ชี้ ใ ห ค วามเชื่ อ มโยงของทฤษฎี ที่ นํ า มาศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ มี
ความสัมพันธสอดรับกันในการอธิบายเอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครูนักวิจัย คือ แนวทฤษฎี
การถายทอดทางสังคม ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร และทฤษฎีการรูคิดทางสังคม
เกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา เพราะทฤษฎีการถายทอดทางสังคมตามแนวคิด
ของสเตตัน และฮันท (staton; & Hunt. 1992: 109-137) ที่นําไดทฤษฎีและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู ตามลําดับระยะเวลาการเขาสูบทบาทในวิชาชีพครู ซึ่งมี 3 ระยะ คือ
1)ระยะภูมิหลังกอนเขารับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู 2) ระยะเวลาการถายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพครู ระหวางการศึกษากอนการเปนครูประจําการ และ 3) ระยะการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งในระยะแรกเด็กจะเกิดมโนทัศน
เกี่ยวกับวิชาชีพครูจากครูผูสอนในระดับกอนอุดมศึกษา ครอบครัว หรือสื่อตางๆ ที่สรางเจตคติ คานิยม
อุดมการณ เกี่ยวกับวิชาชีพครู ทําใหตองตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพครู แตนักเรียนเหลานั้นผานการ
คัดเลือกเขาเรียนในสถาบันฝกหัดครู ลักษณะดังกลาวจะถูกถอดถอน (Desocialization) จาก
สถานภาพการนักเรียนเขาสูการถายทอดการเปนวิชาชีพครู (Resocialization) อีกครั้งจากสถาบัน
ฝ ก หั ด ครู ทั้ ง การกระทํ า ที่ เ ป น ทางการ และไม เ ป น ทางการจากอาจารย เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา การฝ ก
ประสบการณ หรือการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักศึกษามีการรูคิด มีความตระหนักในตนเอง การ
พัฒนาเอกลักษณความเปนวิชาชีพครูของตน (Barty. 2004: 2-4) และมีการแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาทตามเอกลักษณของตน ซึ่งแนวคิดการถายทอดทางสังคม ซึ่งนักศึกษาไดรับจากโรงเรียน และ
สถาบั น ฝก หั ดครู นั้ น ได แ สดงให เ ห็ น วา สถาบั น ฝก หั ดครูที่ ทํา หน า ที่ใ นการผลิ ต ครู นั้น ไดมี ก ารจั ด
การศึกษา และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณเฉพาะของความเปนวิชาชีพครู
และทําใหนักศึกษาแสดงบทบาทที่สอดรับกับเอกลักษณของตน โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปนครู
นักวิจัยตามแนวปฏิรูปการศึกษา
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เมื่อพิจารณาการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูที่มีตอการรับรูความสามารถขงตน
ในการเปนครูนักวิจัย ซึ่งทุกชั้นปนั้นพบผลที่แตกตางกัน โดยการรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัยนั้นคอยๆ เพิ่ม และเพิ่มขึ้นชัดเจนในนักศึกษาชั้นปที่ 4 เมื่อดูจากพัฒนาการของนักศึกษาชั้น
ปที่ 2, 3 และ 4 นั้นแสดงใหเห็นวาสถาบันฝกหัดครูไดพัฒนานักศึกษาใหรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อที่สรางความเปนเอกลักษณของนักศึกษา เพื่อที่จะชวยใหนักศึกษาไดนําไปใชใน
กระทําหนาที่ครูตามแนวปฏิรูปการศึกษาไดในอนาคต ซึ่งตามแนวคิดของเบอรค (Burke. 1980:
2006) นั้นไดเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเอกลักษณของบุคคลตามทฤษฎีของสไตรเกอร การ
ทํานายพฤติกรรมตามบทบาทของบุคคลนั้น ควรใชตัวแปรทางจิตวิทยามาศึกษารวม อาจใชตัวแปร
ทางจิตวิทยาดวยมาศึกษาในระดับที่เทาเทียมกัน หรือศึกษาโดยใชตัวแปรทางจิตวิทยาเพื่ออธิบาย
เอกลักษณ โดยที่ทั้งสองลักษณะนี้จะชวยทํานายพฤติกรรมของบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตามแนวคิด
ของเบอรค และทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอรนั้น ไดกลาววา การที่บุคคลไดมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลในเครือขายทางสังคมจะสงผลตอเอกลักษณ หรือลักษณะทางจิตใจของบุคคล และลักษณะ
ดังกลาวจะนําไปสูการทํานายพฤติกรรมตามบทบาทของบุคคล (Stryker; & Burke. 2000: 284-297)
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําตัวแปรทางจิตวิทยา คือ การรับรูความสามารถของตนการเปนครู
นักวิจัย ซึ่งเปนตัวแปรทางจิตตามสถานการณ ตามทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura. 1978) มาศึกษา
เพื่อทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยที่แบนดูราไดกลาวไววา ถาบุคคลรับรูความสามารถของตนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะชวยใหแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับสิ่งที่ตนรับรู ถึงแมวาผลการวิจัยครั้งนี้ไมพบ
อิทธิพลทางตรงของการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัย แต
พบวาการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
โดยผานเอกลักษณนักศึกษาครู ซึ่งเปนการเชื่อมตอทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา
และทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอรเขาดวยกันในการอธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักศึกษาครู
จากผลการวิจัยที่พบวา การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 แตกตางกัน และยังพบวาการถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย แตกตางกันในนักศึกษาที่เรียนชั้นป
ตางกันนั้น เปนการเชื่อมโยงทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการถายทอดทางสังคม ทฤษฎีเอกลักษณของ
บุคคล และทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเขาดวยกันเพื่ออธิบายเอกลักษณของนักศึกษาครู การ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่ง
สารสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ชวยในการทํานายลักษณะดังกลาวใหมีความชัดเจนขึ้น และยังแสดง
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ใหเห็นวาสถาบันฝกหัดครูไดทําหนาที่ในการถายทอดและพัฒนาเอกลักษณของความเปนวิชาชีพครู
และพั ฒนาการรั บรู ความสามารถของตนในการเปน ครูนั ก วิจั ยเพื่ อให มีพ ฤติกรรมของการเปน ครู
นักวิจัยที่สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานขอที่ 7 สมมติฐานการวิจัยกลาววา “นักศึกษาที่
ผู ก พั น เชิ ง อารมณ ด า นบวกสู ง และมี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ด า นบวกสู ง หรื อ ต่ํ า จะมี
เอกลักษณของนักศึกษาครูสูงกวาผูที่มีตรงกันขามในกลุมเปรียบเทียบอีก 2 กลุม” การศึกษาครั้งนี้
พบวา ความยึดมั่นผูกพันแตละดาน คือ ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิง
อารมณ แตละตัวแปรมีผลตอเอกลักษณนักศึกษาครูในแตละดาน คือ ความเดนของเอกลักษณ ความ
ภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณแยกกันอยางเดนชัด
ผลการวิจัยในประเด็นดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และไมเปนไป
ตามแนวคิดของสไตรเกอรที่เสนอไววา ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ และความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยที่ความยึดมั่นผูกพันแตละมิติตางก็มีอิทธิพลตอความเดน
ของเอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกบทบาท โดยที่ความยึด
มั่นผูกพันทั้งสองมิติสูงขึ้นหรือต่ําลง จะสงผลตอความเดนของเอกลักษณ ถาในบางสถานการณมี
ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณดานบวกสูง มีความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธต่ําจะสงผลใหมีความ
เดนของเอกลักษณสูง แตและหากมีเงื่อนไขวามีความยึดมั่นผูกพันทางอารมณดานลบสูงและมีความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธสูงจะสงผลใหความเดนของเอกลักษณอื่นมีโอกาสขึ้นมาอยูลําดับสูงแทน
(Stryker. 1987: 97–100)
แต อ ย า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษาตามทฤษฎี เ อกลั ก ษณ ข องบุ ค คลของสไตรเกอร นั้ น ได มี
การศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทกับความเดนของเอกลักษณ โดยศึกษาความยึดมั่นผูกพันเปน
ตัวแปรสังเกตเพียงตัวเดียว และในชวงตอมามีการศึกษาความยึดมั่นผูกพันเปน 2 มิติ และศึกษาเปน
ตัวแปรสังเกตในแตละมิติ คือ ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ
ในการศึกษาในชวงแรกของการวิจัยในมิติเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันนั้น เปนการศึกษา
เกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันเพียงมิติเดียว พบวา ความยึดมั่นผูกพันมีอิทธิพลทางตรงเอกลักษณเดน
ของนักศึกษา (Serpe. 1987: 44-55; Park - Kerry. 1988: 202) และความยึดมั่นผูกพันมีอิทธิพล
ทางตรงกับความเดนเอกลักษณทางศาสนา (Stryker; & Serpe. 1982: 209-218) และมีความ
สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในแตละมิติที่มีตอเอกลักษณ กลาวคือ
การศึกษาของเคอรรีและวีนเนอร (Curry; & Weaner. 1987: 280-288) ที่ศึกษาเอกลักษณเดนของ
นักกีฬา คอลเลอโร (Callero. 1985: 203-215) เกี่ยวกับเอกลักษณการบริจาคโลหิต
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สวนการศึกษาของ นัทบล็อก และ ฟรอยดไดเกอร (Nuttbrock; & Freudiger. 1991: 149150) พบวา ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธและความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณในแตละมิติมีอิทธิพล
ตอความเดนของเอกลักษณและความสําคัญของเอกลักษณความเปนมารดา และในการศึกษาของลี
(Lee. 2002: 256-258) พบผลเชนเดียวกันวาความยึดมั่นผูกพันในแตละมิติสงผลตอความเดนของ
เอกลักษณทางวิทยาศาสตรและความสําคัญของเอกลักษณในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโอเวนสและ เซอรเป (Owens; & Serpe. 2003: 89)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณดานครอบครัว
สําหรับผลการศึกษาของเบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes. 1991: 245) พบวา ความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาทในแตละมิติสงผลตอเอกลักษณของความเปนนักศึกษา ในแตละองคประกอบ คือ
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) ความเดน (Salience) และความสําคัญ (Centrality)
นั่นแสดงใหเห็นวา ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธ และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณตา งก็
มี ผ ลต อ เอกลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษาครู ใ นแต ล ะด า นแตกต า งกั น กล า วคื อ ผู ที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น เชิ ง
ปฏิสัมพันธสูง หรือมีความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณสูง ยอมทําใหมีความเดนของเอกลักษณ ความ
ภาคภูมิใจในบทบาท และความสําคัญของเอกลักษณในแตละดานสูงดวย

ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ การรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น จากผลการวิจัยที่ศึกษาครั้งนี้ พบวา
1. การศึกษาตามแนวทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร (Stryker‘ Identity Theory)
นั้น พบวา ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย ผานเอกลักษณนักศึกษาครู และเอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
2. ในกลุมการถายทอดทางสังคม พบวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความ
ยึดมั่นผูกพันในบทบาท โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย สําหรับการถายทอดทาง
สังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยและ
เอกลักษณนักศึกษาครู และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมนักวิจัย จากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
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ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ตัวแทนในการถายทอดทางสังคม ซึ่งจะทําใหโครงสรางทางสังคมมีความเขมแข็ง และชวยให
เยาวชนมีความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของตน นําไปสูการมีเอกลักษณที่มีความเขมแข็ง และนําไปสู
การกระทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับเอกลักษณของตน ดังนั้นตัวแทนทางสังคม คือครอบครัว กับ
สถานศึกษาควรทําหนาที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน โดยที่ครอบครัวซึ่งเปนตัวแทนในการถายทอดทางสังคม
หนวยแรกที่เยาวชนใกลชิดและมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตน สรางความยึดมั่นผูกพันที่ดีแกเด็กใหอยู
กับครอบครัว และพัฒนาเอกลักษณพื้นฐานที่จะนําไปสูการมีเอกลักษณทางวิชาชีพที่ดีตอไป โดยตัว
แทนที่รับชวงตอที่สําคัญคือสถานศึกษา โดยในแตละหนวยของสังคมควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญหลักในการอบรมดูแลเด็ก ควรเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กใน
การคิด การแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่เอื้อตอการกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสม มีการอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลานดวยเหตุดวยผล ใหไดกระทํากิจกรรมดวยตนเองมากยิ่งขึ้น และควรมีการชื่นชมเมื่อบุตร
หลานกระทํ า กิ จ กรรมต า งๆได ด ว ยตนเองตามโอกาสอั น สมควร เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ยาวชนกระทํ า
พฤติกรรมที่เหมาะสม อันจะชวยยับยั้งพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาไดดวย
2. โรงเรียนควรมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดมีโอกาส
พั ฒ นาความรู ค วามสามารถด ว ยตนเอง ด ว ยกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย กระตุ น และให กํ า ลั ง ใจใน
ความสามารถของนักเรียนที่กระทําผลงานดวยตนเองในบางโอกาส รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมที่กระทํากับเพื่อน ชุมชนดวยเพื่อที่ใหนักเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูสิ่งตางๆจากสังคมมากขึ้นในการพัฒนาตนเอง แนวทางสําหรับโรงเรียน ควรมีการจัด
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาเนื้อหาที่ใหนักเรียนมีการกระทําที่ถูกตองของการกระทํานั้นๆ รวมทั้งควรมี
การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งมี
การประสานงานกับผูปกครองเปนระยะๆ
3. สถาบันฝกหัดครูในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะคณะครุศาสตรซึ่งทําหนาที่
ในการผลิตครูโดยตรง ควรมีการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของการเปนครูนักวิจัยที่สอดคลอง
กับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
ดานหลักสูตร หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามีคุณลักษณะความเปนครูนักวิจัย เปนมโนทัศน
ที่สําคัญ ที่ทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปใชในการสอนในสถานการณจริงภายใต
บริบทของผูเรียน โดยควรมีหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสในการเรียนรูกระบวนการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง มีกรอบและทิศทางในในการปฏิบัติการสอนเพื่อใชการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู เพื่อ
พัฒนานักศึกษามีความมุงมั่น มีความภาคภูมิใจ และเห็นถึงความสําคัญวาตนเองจะตองมีบทบาทใน
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหมีความรูความสามารถในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง
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และสรางองคความรูไดดวยเองใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
มีความรวดเร็ว
เกี่ยวกับอาจารยผูสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรที่จะนําผลการวิจัยมาใชใน
การเรียนการสอน หรือการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน โดยสามารถที่จะทําไดใน 4 รูปแบบ (ไพฑูรย
สินลารัตน. 2547: 3-4) คือ 1) การสอนที่อาจารยผูสอนนําการวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอน 2)
การสอนที่มุงใหนักศึกษาแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอน 3)ผูสอนมี
บทบาทใหผูเรียนฝกปฏิบัติการวิจัย และหรือใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัยกับอาจารยผูสอน
และ 4) การสอนที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ จั ย ด ว ยตนเองในทุ ก ขั้ น ตอน โดยอาจารย เ ป น ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษา
ชวยเหลือในทุกขั้นตอน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสในการแสวงหาความรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน
ในการทําการสอนและดําเนินกิจกรรมตางเหลานี้อาจารยนอกจากใหความชวยเหลือในดาน
ความรูแลว ควรที่จะกระตุน ใหกําลังใจ สรางความมุงมั่น ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
และเห็นถึงความสําคัญในการใชการวิจัย และกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
การพัฒนาผูเรียนในอนาคต
สถาบันฝกหัดครู ควรมีกลไกคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการเปนครูในอนาคต ในการทดสอบทางวิชาการ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของความ
เปนครู โดยการทําแบบทดสอบวัดแววการเปนครู เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในบทบาทของความเปน
นักศึกษาครู เห็นความสําคัญของการเปนครู เปนผูที่พรอมที่จะมีการเรียนรู วางแผน แสวงหาความรู
ดวยตนเอง
สําหรับนักศึกษา ควรมีความพรอมและตระหนั กในบทบาทของตนในฐานะนัก ศึกษาครู
นอกจากมีการพัฒนาความรูในเชิงวิชาการ และในวิชาชีพที่ทางสถาบันจัดใหแลว ควรที่จะพัฒนา
ตนเองใหมีความสามารถในการวางแผนการเรียน การแสวงหาความรู ในสิ่งใหมๆดวยตนเอง ตระหนัก
ในบทบาทของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในบทบาทของตน เห็นความสําคัญของตนเองในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพครู สวนหนึ่งที่ตองพัฒนาผูเรียนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใหสามารถเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยมาสรางและพัฒนาองคความรูดวยตนเอง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากการวิจัยนี้ไดนําผลจากแนวการปฏิรูปการศึกษามาศึกษาในดานการผลิตครูที่มี
ความเกี่ยวของถึงคุณภาพครูมากที่สุดนั้น ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา การรับรองมาตรฐานของหลักสูตร ควรมีการตรวจสอบอยางลึกซึ้ง ทั้งโครงสรางของ
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมการพัฒนาความเปน
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วิชาชีพครู มีการกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน ดังที่ Boote (2006: 461) ไดกลาวไววาการกําหนดเปน
นโยบายจะเปนแนวทางที่นําไปสูการปฏิบัติที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพครูอยางลุมลึก และ
สรางความเปนเอกภาพในการผลิตครูใหมีคุณภาพ และปรับตัวไดกับความหลากหลายของสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองหรือสรางหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดานการวิจัยในฐานะที่จะเปนผูนําความรูนี้ไปพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรูโดยการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และสร างองคความรูดวยตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงของสัง คมที่
รวดเร็ว โดยการสรางชุดพัฒนากิจกรรม ความรูและกระบวนการวิจัย อาจใชตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุที่
สําคัญในการวิจัยนี้พัฒนาควบคูไปดวย เพราะผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการที่นักศึกษาจะมีพฤติกรรม
ของครูนัก วิจัย นั้นมี ผลมาจากความยึดมั่น ผูกพั นในบทบาท มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็ น
ความสําคัญในการวิจัย ซึ่งการใชตัวแปรเหลานี้พัฒนาคุณลักษณะรวมกับการวิจัยของนักศึกษาจะ
ชวยใหพฤติกรรมของบุคคลมีความคงทนมากขึ้น
2. ควรทําการประมวลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนําตัวแปรทางจิตวิทยาที่สําคัญอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกับคุณลักษณะของความเปนครู เชน เจตคติ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ เขามารวมศึกษา
รวมกับเอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรม เพราะตามแนวคิดของเบอรค (Burke. 2006: 81-89) และ
แนวคิดของสมิธ โลวิน (Smith-Lovin. 2007: 111-112) ไดเสนอแนะไววา ตัวแปรทางจิตวิทยาเหลานี้
จะรวมกันในการทํานายพฤติกรรมของบุคคลไดดี หากนํามาศึกษารวมกับเอกลักษณของบุคคล และ
จะชวยเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงแบบวัดตัว
แปรการรับรูสามารถของตนในการวิจัยในฐานะตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับสถานการณที่สําคัญ
ในการวิจัยนี้เพื่อใหมีคุณภาพมากขึ้นกวาที่ใชในการวิจัยนี้
3. เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการของเอกลักษณวิชาชีพครู อาจทําการวิจัยเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาของนักศึกษา ควรมีการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) ดวยการวัดซ้ํา
(Repeated measure) ในกลุมตัวอยางของนักศึกษาครูที่เขาเรียนตั้งแตชั้นปที่ 1 จนกระทั่งจบ
หลักสูตร ดวยเครื่องมือเดิม เพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษา หรือดูวาสัมประสิทธิ์ถดถอยวามีความ
แปรเปลี่ยนหรือมีความคงที่ในการวัดแตละครั้งหรือไม
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
คุณภาพเครือ่ งมือการวิจยั
ชื่อแบบวัดตัวแปรที่ใชในการวิจัย
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เรียน นักศึกษาครู ทีร่ ักทุกคน
นักศึกษาเปนตัวแทนของนักศึกษาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตร 5 ป) ที่ตองมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (การวิจัยชั้นเรียน) ตั้งแตการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และการประกอบอาชีพครูในอนาคต ที่จะตองพัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางองค
ความรูดวยตนเอง ใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาตอง
พัฒนาการเรียนรูของตนเองในฐานะนักศึกษาครู ดังนั้น นักศึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
นักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ชวยตอบคําถามเพื่อใชในการวิจัย และผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาครูในอนาคตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการจัดการศึกษา
ตอไป
ดังนั้นขอใหนักศึกษาตอบคําถามตามความเปนจริงและดวยความตั้งใจผูวิจัยขอขอบคุณ
นักศึกษาที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
วรรณะ บรรจง
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา
1. เพศ ( ) ชาย
( )หญิง
2. กําลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
( ) นครศรีธรรมราช
( ) ภูเก็ต
( ) ยะลา
( ) สงขลา
( ) สุราษฎรธานี
3. สาขาวิชาทีเ่ รียน
( ) การศึกษาปฐมวัย
( ) สังคมศึกษา
( ) ภาษาไทย
( ) ภาษาอังกฤษ
( ) คณิตศาสตร
( ) วิทยาศาสตร
( ) ศิลปศึกษา
( ) ดนตรี
( ) การศึกษาพิเศษ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................
4. กําลังเรียนชั้นปที่ ( ) ชั้นปที่ 2
( ) ชั้นปที่ 3
( ) ชั้นปที่ 4
5. เกรดเฉลี่ยสะสม.......................................
6. การเรียนวิชาการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
( ) กําลังเรียน
( ) เรียนเรียบรอยแลว
( ) ยังไมเรียน
7. ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
( ) ไดรับ
( ) ไมไดรับ
7. อาชีพของบิดา…………………………………………………………………………………...
8. อาชีพของมารดา…………………………………………………………………………………
9. ที่พักขณะทีเ่ รียน
( ) ครอบครัว
( ) หอพัก
( ) บานเชา
( ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................
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การปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนวิจัย
คําชี้แจง ใหนักศึกษาเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่เห็นวา
ตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษามากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ
1 ในการทําวิจยั ขาพเจาเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจ
.....................
มากที่สุด

.....................
มาก

...................... ...................... ...................... .......................
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ถามีหวั ขอวิจัยใหเลือกหลายหัวขอ ขาพเจาจะเลือกหัวขอเรื่องที่ใหขอคนพบ(คําตอบ)ที่มี
ประโยชนแกคนหมูม าก
...................... ....................... ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. ขาพเจาวางแผนทบทวนวรรณกรรมอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหสามารถคนควาเอกสารไดสะดวก
และครบถวนโดยเร็ว
...................... ....................... ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. ขาพเจาคนเอกสารมาหลายๆเรื่อง แลวนํามาสังเคราะหและสรุปเปนสํานวนของตนเอง
แมจะเสียเวลา และสํานวนจะไมดีเทาที่ควร
....................... ...................... ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. ขาพเจากําหนดเนื้อหาของแบบสอบถามใหชัดเจน กอนจะรางแบบสอบถาม
...................... ....................... ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ขาพเจาใชเครื่องมือที่ไดผานการหาคุณภาพเครื่องมือมากอนที่จะนําไปเก็บขอมูลจริง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................

มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
7. ขาพเจาตรวจสอบขอมูลกอนนํามาวิเคราะห

นอย

นอยที่สุด

....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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8. ขาพเจาปรึกษาอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการวิเคราะหขอมูล
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. ขาพเจานําผลการวิจัยมาใชเมื่อเห็นวามีขอมูลที่สมเหตุสมผลตามหลักการและทฤษฎี
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. ขาพเจาเลือกผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาสาระใกลเคียงกับเรื่องที่ขาพเจาจะทํา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

11.ขาพเจาเขียนรายงานการวิจัยโดยพยายามอางอิงเปนระบบเดียวกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

12 ขาพเจาเขียนขอเสนอแนะตามผลการวิจัยที่คน พบ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

ความตั้งใจในการปฏิบัติการสอน
คําชี้แจง คําถามนี้เปนการถามความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมของนักศึกษาเมื่อไดทําหนาที่
ปฏิบัติการสอน ซึง่ นักศึกษาคาดวาตนเองนาจะมีพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพียงใด
เมื่อเปรียบเทียบกับความรูความสามารถ และคุณลักษณะของตนเอง แลวกาเครื่องหมาย
9 ลงในชองที่เห็นวาตรงกับความตั้งใจในการปฏิบัติของนักศึกษามากทีส่ ุด
เพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. ขาพเจาตัง้ ใจเปดโอกาสและกระตุนใหผูเรียนถาม ขณะทําการสอน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ขาพเจามุง มั่นทีจ่ ะกระตุน ใหผูเรียนถามปญหาที่สรางสรรคในการเรียน แมวาจะยาก
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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3. ขาพเจาตัง้ ใจฝกใหผูเรียนตั้งคําถามทีอ่ าจพัฒนาไปสูปญหาการวิจัยได
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. ขาพเจาพรอมที่จะพัฒนาใหผูเรียนฝกหาเหตุผลประกอบการคาดคะเนคําตอบ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. ขาพเจาตัง้ ใจจะแนะนําผูเ รียนคนควาขอมูลใหตรงประเด็นที่ตองการ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ขาพเจาจะกระตุนใหผูเรียนฝกหาขอมูลจากหลายแหลง แมวา จะตองใชเวลามาก
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. ขาพเจาตัง้ ใจจะพัฒนาใหผูเรียนรูจกั เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับขอมูลที่ตอ งการ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. ขาพเจาตัง้ ใจจะเปดโอกาสใหผูเรียนเสนอแนวทางในการเก็บขอมูลดวยตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. เมื่อมีประเด็นในการการเรียนทีห่ ลากหลาย ขาพเจาพรอมจะฝกใหผูเรียนรูจกั แยกแยะประเด็นที่
สําคัญในการเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10.เมื่อผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาในการเรียนไดแตกตางกัน ขาพเจา
พรอมที่จะชวยพัฒนาผูเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

11. แมการนําขอมูลเชิงทฤษฎีมาใชในการอภิปรายเปนเรื่องเสียเวลามากในการฝกใหผูเรียนทําได
ขาพเจาก็ตั้งใจจะทํา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

12. ขาพเจาจะชี้แนะและหาขอสรุป เมื่อนักเรียนมีความคิดเห็นที่หลากหลายหรือแตกตางกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาครู
คําชี้แจง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ตรงกับแนวโนมในการปฏิบัติตนของนักศึกษามากที่สุด
แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่เห็นวาตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุดเพียง
ระดับเดียวในแตละขอ
1. เมื่อพอแมของขาพเจาแนะนําใหรูจักกับบุคคลอื่น ถามีโอกาสเหมาะสม ขาพเจาพรอมที่
จะแนะนําตนเองวาเปนนักศึกษาครู
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. เมื่อเพื่อนชวนคุยเกี่ยวกับสาขาที่เรียน ขาพเจาจะเลีย่ งไปคุยประเด็นอื่นแทน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. เมื่อมีโอกาสไปรวมสัมมนากับเพื่อนตางสถาบัน ขาพเจาไมอยากจะแนะนําตนเองวา
เปนนักศึกษาครู
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. เมื่อมีการพูดคุยกับเพื่อนใหม มีความเปนไปไดที่ขาพเจาจะนําเรื่องอื่นมาคุยมากกวาเรื่องของครู
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. ขาพเจาจะแสดงใหผูอื่นเห็นวาขาพเจาเปนผูทเี่ ชื่อมัน่ และศรัทธาในวิชาชีพครู
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. เมื่อมีการพูดคุยในชั้นเรียน ขาพเจามักสอดแทรกเกี่ยวกับการวิจัยเขาไปดวย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. ถามีโอกาสขาพเจาจะนําประเด็นเกีย่ วกับ ความจําเปนที่ครูตองทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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8. ในเวลาวางเมื่อมีบุคคลอื่นมาชวนคุยเกีย่ วกับการวิจยั ขาพเจาจะเลีย่ งไปคุยในประเด็นอื่นแทน
การวิจยั
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. เมื่อไปรวมประชุมกับเพื่อนนักศึกษาตางสถาบัน ถามีโอกาสขาพเจาจะแสดงความเห็นวา
นักศึกษาครูตองมีความรูเ กี่ยวกับการวิจัย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. เมื่อใหนําเสนอในประเด็นที่ตนเองชอบ ขาพเจาจะนําเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยมานําเสนอ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

11. ถึงแมจะมีโอกาส ขาพเจาไมคิดจะพูดคุยเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกับบุคคลอาชีพเดียวกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

12. ถามีโอกาส ขาพเจามักสนทนาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยมาใช ประกอบการเรียนการสอน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

13. ขาพเจาพรอมที่จะบอกกับผูอื่นวาขาพเจาตองทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

14. ขาพเจาจะบอกกับผูอนื่ วา นักศึกษาครูมีศักยภาพในการวิจัยไมแพหรือดีกวาสาขาอื่น
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

15. ขาพเจามีความตระหนักที่จะพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการวิจยั
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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ความภาคภูมิใจในตนเอง
คําชี้แจง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ตรงกับแนวโนมในการปฏิบัติตนของนักศึกษามากที่สุด
แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่เห็นวาตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุด
เพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. ขาพเจามีความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษาครู
....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ขาพเจายินดีที่ไดพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู ในขณะที่ศึกษาในสถาบันของขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. ขาพเจามีความภาคภูมิใจในสาขาที่เรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. ขาพเจามีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อไดทํากิจกรรมเพือ่ พัฒนาความเปนครูรวมกับผูอื่น
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. หลังจากไดทํางานพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู ขาพเจามีความชืน่ ชมในตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ขาพเจารูสกึ มีคุณคาเมื่อสามารถทําวิจยั ได
........................ ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. ขาพเจามีความภาคภูมิใจ ที่ไดนาํ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนมาพูดคุยกับเพื่อนๆ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................

มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
8. เมื่อไปรวมประชุมกับเพื่อนนักศึกษาตางสถาบัน ขาพเจามีความภูมใิ จที่ไดแสดงความคิดเห็นวา
นักศึกษาครูตองมีความรูเ กี่ยวกับการวิจัย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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9. ขาพเจามัน่ ใจในการเปนนักศึกษาครูทดี่ ี เพราะมักจะไดแสดงความคิดเห็นกับอาจารยเกี่ยวกับการ
นําผลการวิจยั มาประกอบการเรียนการสอน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. ขาพเจาภูมิใจในความสามารถของตนที่ไดศึกษา และนําผลการวิจยั มาใชประกอบในการเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

11. ขาพเจารูส ึกภูมิใจที่มีผลงานวิจยั เปนของตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

12. ขาพเจามีความภูมิใจที่ไดนําเสนอผลงานวิจัยของตนกับบุคคลอื่น
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

13. ขาพเจามีความปรารถนาจะใชผลการวิจัยของตนเองในการพัฒนาการเรียนการสอน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

ความสําคัญของการเปนนักศึกษาครู
คําชี้แจง คําถามนี้ไดถามการกระทําของนักศึกษา แลวจากการกระทําของนักศึกษานัน้
ทําใหนกั ศึกษามีความรูสึกวามีความสําคัญตอตนเองอยางไร แลวกาเครื่องหมาย 9
ลงในชองที่เห็นวาตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. การแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวิจัยดานการเรียนการสอน เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับขาพเจา
....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ขาพเจาไมคิดจะพูดคุยเกี่ยวกับการวิจยั ในชัน้ เรียนกับเพื่อนครูดวยกัน เพราะมีความสําคัญนอย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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3. การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน เพื่อนํามากําหนดประเด็นในการศึกษา เปนสิง่ สําคัญสําหรับ
ขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. การรูปญหาของผูเรียนจะชวยใหทาํ วิจยั เพื่อพัฒนาผูเ รียนอยางแทจริง เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
ขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. การใชเหตุผลประกอบการคาดคะเนคําตอบที่จะเกิดขึ้นนัน้ เปนสิ่งสําคัญสําหรับขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ขาพเจาเห็นวาไมจําเปนตองคิดถึงคําตอบในสิ่งทีจ่ ะเรียนหรือศึกษาลวงหนา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. การรูจักใชแหลงขอมูลใหเหมาะสมกับสิ่งที่ศึกษา มีประโยชนสําหรับขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. การเขาถึงแหลงขอมูลอยางรวดเร็ว เปนทักษะจําเปนที่ขาพเจาควรจะมี
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. ขาพเจาเห็นวาการกําหนดกรอบประเด็นเนื้อหาใหมีความชัดเจนกอนสรางแบบสอบถาม
เปนสิ่งสําคัญ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. การวางแผนกอนการเก็บขอมูลมีความสําคัญสําหรับขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

11. การที่ขาพเจามีความสามารถในการนําประเด็นที่ศึกษา มาเปรียบเทียบในดานความเหมือน
ความแตกตาง นับวามีความสําคัญ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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12. การนําขอมูลที่มีประเด็นที่คลายคลึงกันมาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนของตนเองอีกครั้ง ทําให
ขาพเจาเสียเวลาโดยไมจาํ เปน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

13. การมีทักษะในการสรุปเปนสิ่งที่มีประโยชนสาํ หรับขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

14. การรูจักเลือกขอมูลมาเสริมเพื่ออธิบายประเด็นที่ศึกษาเพิ่มเติมใหมีเดนชัด เปนสิ่งที่มีคุณคา
สําหรับขาพเจา

พฤติกรรมของครูระดับมัธยมศึกษา
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาคิดถึงการสอนหรือพฤติกรรมของครูที่สอนนักศึกษากอนที่จะเขาเรียน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวาครูไดมีพฤติกรรมดังกลาวมากนอยเพียงใด แลวกาเครื่องหมาย
9 ลงในชองที่เห็นวาตรงกับการปฏิบัติของครูมากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. ครูมีตัวอยางมาใหนกั เรียนศึกษา เพื่อคนหาคําตอบจากประเด็นทีศ่ ึกษา
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ครูไดนําประเด็นปญหา มาใหนักเรียนวิเคราะหรวมกันหาคําตอบ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. ครูของขาพเจาไดแนะนําผูเรียนใหไปศึกษาปญหาทีส่ อดคลองกับประเด็นที่เรียนเพื่อการเรียนรู
รวมกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. ครูใหนักเรียนหาขอมูลตามประเด็นเนือ้ หาสาระเพื่อใชประกอบในการเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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5. ครูฝกใหนักเรียนหาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับประเด็นทีศ่ ึกษา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ในการเรียนครูฝกใหนักเรียนแยกประเด็นการเรียนรูจากเปนหลักเปนประเด็นยอยๆ เพื่อใหงา ย
ตอการเรียนรู
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. มักใหนักเรียนมีการวิเคราะหเนื้อหาในการเรียนรวมกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. ครูฝกใหผูเรียนมีการสรุปประเด็นที่เรียนรวมกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. ครูของขาพเจาพยายามใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เรียน
......................

.......................

มากที่สุด

มาก

.......................

.......................

คอนขางมาก คอนขางนอย

........................

........................

นอย

นอยที่สุด

ความสามารถของฉันเกี่ยวกับการวิจัย
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาเลือกตอบที่คิดวาตรงกับความสามารถของตนเองเกีย่ วกับการวิจยั เพียงคําตอบเดียว
แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่เห็นวาตรงกับลักษณะของนักศึกษามากที่สุดเพียง
ระดับเดียวในแตละขอ
1. การเลือกหัวขอวิจัยตรงกับความรูความสามารถเปนเรือ่ งยากสําหรับขาพเจา
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2.ขาพเจาเห็นวาในการกําหนดปญหาในการวิจัยใหชัดเจนเปนเรื่องยากลําบาก
...................
มากที่สุด

....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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3. ขาพเจาสามารถศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มากําหนดเปนประเด็นที่จะทําวิจัยได
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. ขาพเจาเห็นวาเปนเรื่องยากทีจ่ ะสรุปเนือ้ หาที่หลากหลายมาเปนสํานวนของตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. ขาพเจาไมทราบวาจะเริม่ ตนอยางไรในการสรางเครือ่ งมือ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ขาพเจามัน่ ใจวาสามารถกําหนดประชากร และกลุม ตัวอยางในการวิจัยได
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. ขาพเจามัน่ ใจวาสามารถแปลความหมายขอมูลที่วิเคราะหได
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. ขาพเจาคิดวาจะพึง่ พาผูอื่นในการวิเคราะหขอมูลในประเด็นทีท่ ําการวิจัย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. ขาพเจามัน่ ใจวาจะสามารถนําขอมูลมาใชในการอภิปรายผลการวิจัยไดอยาง สมเหตุสมผล
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. ขาพเจาขาดทักษะในการสรุปงานการวิจัย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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การสอนของอาจารย
คําชี้แจง ใหนกั ศึกษาเลือกตอบคําถามทีค่ ิดวาสอดคลองกับการปฏิบัติการสอนของอาจารย
ที่มตี อนักศึกษา ตั้งแตเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจนถึงปจจุบนั แลวกาเครื่องหมาย
9 ลงในชองที่เห็นวาตรงกับสิง่ ที่นกั ศึกษาไดรับมากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. อาจารยใหความเห็นวาขาพเจาควรกําหนดแนวทางการทํางานของตนเอง เพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. อาจารยใหขาพเจาตั้งเปาหมายในการเรียนของตนเอง และใหมีการตรวจสอบเสมอ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. อาจารยไดแนะนําใหขาพเจา อานตําราเรียนลวงหนากอนเขาเรียน เพื่อใหเขาใจบทเรียน
ที่อาจารยสอนมากยิง่ ขึ้น
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. อาจารยแนะนําใหขาพเจาอานหนังสือประกอบการเรียนทีห่ ลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรูของ
ตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. เมื่อมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง อาจารยจะใหผเู รียนแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนเพื่อความ
เขาใจ ในประเด็นดังกลาวใหชัดเจนขึ้น
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. อาจารยเปดโอกาสใหขา พเจาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน หองสมุด ชุมชน
อินเตอรเน็ต เปนตน เพือ่ ประกอบการเรียน
....................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. อาจารยแนะนําวา ขาพเจาควรจะถามสิง่ ที่ตนสงสัยจากผูที่จะใหความกระจางในประเด็นนัน้ ๆ ได
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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8. อาจารยไดแนะนําใหขาพเจาประเมินผลการทํางานของตนเองอยูเสมอ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

การฝกประสบการณวิชาชีพครู
คําชี้แจง ใหนักศึกษาตอบคําถามที่สอดคลองกับสิ่งทีต่ นเองไดปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความ
เปนครูของนักศึกษา และการฝกประสบการณวิชาชีพครู แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงใน
ชองที่เห็นวาตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษามากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. ขาพเจาไดกําหนดแนวทาง ในการศึกษาแผนการบริหารวิชาการของโรงเรียน
..................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ขาพเจาไดกําหนดแนวทางในการศึกษาผูเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. ขาพเจาไดคนควาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนลวงหนา กอนออกไปฝก
ประสบการณ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. ขาพเจาไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการผูเรียนเปนแนวทางในการศึกษาผูเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. ขาพเจาบันทึกการแบงสายงานในการบริหารของโรงเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. ขาพเจาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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7. ขาพเจานําขอมูลของผูเรียนมาวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. ขาพเจานําแผนงานวิชาการมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการเสนอตอกลุมเรียน
....................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. ขาพเจานําขอมูลการบริหารโรงเรียนมาสรุปเปนประเด็นและภาพรวม
....................... ....................... ...................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10.ขาพเจานําผลการศึกษาผูเรียนมาศึกษาเปรียบเทียบกับทฤษฎีมาอภิปราย เพื่อเปนแนวทาง
ในการฝกประสบการณตอไป
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

การกระทําของพอแม
คําชี้แจง ใหนักศึกษาคิดถึงการกระทําของพอแม หรือบุคคลที่เลี้ยงดู ไดกระทําพฤติกรรม
เหลานี้กบั นักศึกษามากนอยเพียงใด แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ที่เห็นวาตรง
กับการปฏิบัติของบิดามารดาที่มีตอนักศึกษามากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. พอแมของขาพเจา มักนําปญหามาใหรวมวิเคราะหกันในครอบครัว
....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. ในการหาคําตอบจากพอแมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พอแมมักตั้งคําถามยอนกลับใหขาพเจา
ตอบและสรุปคําตอบเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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3. พอแมของขาพเจาชอบถามเรื่องราวตางๆ ที่ขา พเจาไปคนความาอยูเสมอ
....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. พอแมของขาพเจามักจะแนะนําใหบุคคลในครอบครัวหาขอมูลในประเด็นที่เปนปญหา
กอนที่จะตัดสินใจ
........................ ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. พอแมของขาพเจาฝกใหขาพเจาจัดทําสถิติการใชจายประจําวันของตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. พอแมของขาพเจามีการตรวจสอบและเปรียบเทียบการใชจายในแตละเดือน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. เมื่อทํางานรวมกับพอแม มักจะถูกตั้งคําถามใหคิดหาคําตอบอยูเสมอ
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. เมื่อขาพเจาบอกพอแมวา ตนเองไดทํากิจกรรมตางๆในการเรียน พอแมมักจะใหบอกวา
มีประโยชนอยางไรบาง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

9. พอแมของขาพเจามักจะนําประเด็นดังๆทางสื่อ มาใหรวมกันแสดงความคิดเห็น
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. พอแมของขาพเจามักจะใหนาํ ประเด็นที่เปนปญหามาถกถียงกัน
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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การอบรมเลี้ยงดูของพอแม
คําชี้แจง ใหนักศึกษาคิดถึงการกระทําของพอแม หรือบุคคลที่เลี้ยงดู ไดกระทําพฤติกรรม
เหลานี้กบั นักศึกษามากนอยเพียงใด แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ที่เห็นวาตรงกับ
การปฏิบัติของบิดามารดาที่มีตอ นักศึกษามากที่สุด เพียงระดับเดียวในแตละขอ
1. พอแมของขาเจามักอธิบายเหตุผลกอนที่จะทําโทษลูกทุกครั้ง
....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

2. พอแมของขาพเจาจะสนับสนุนในการกระทําตางๆ อยางมีเหตุผล
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

3. พอแมของขาพเจาจะเปดโอกาสให ลูกอธิบายเหตุผลกอนที่จะลงโทษลูก
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

4. พอแมของขาพเจามักจะบอกเหตุผล กอนที่จะใหรางวัลวาลูกไดทําความดีอะไรไว
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

5. พอแมมักใหลูกๆมีสวนรวมรับรูหรือแกปญหาในครอบครัว
....................... ........................ ....................... ....................... ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

6. เมื่อมีปญหาพอแมใหขอคิด เพื่อใหลกู ๆตัดสินปญหาดวยตนเอง
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

7. ขาพเจาไดมีโอกาสโตแยงพอแมดวยเหตุผล
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

8. พอแมมกั แบงงานใหลูกๆทําอยางเหมาะสม
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด
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9. พอแมมักจะนําสิง่ ตางๆ มาพูดคุยกับลูกๆอยางมีเหตุผล
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

10. พอแมมกั จะใหเหตุผลแกขาพเจา ในการสนับสนุนใหทาํ สิ่งหนึง่ สิง่ ใด
....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

ความผูกพันกับการเปนนักศึกษาครู
คําชี้แจง ในชุดนี้ประเด็นคําถามหนึ่งๆ ใหนักศึกษาเลือกตอบใน 2 ประเด็น คือ การปฏิบัติ
และความรูส ึกจากการกระทําพฤติกรรมนั้น แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่เห็น
วาตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษามากที่สุดเพียงระดับเดียวในแตละขอ

ประเด็นคําถาม
1. ขาพเจาพูดคุยกับเพือ่ นๆ
วา การเรียนรูเ กี่ยวกับวิจยั
เพื่อพัฒนาผูเ รียน เปนเรื่องที่
นักศึกษาครูตองลงมือปฏิบัติ
2.ขาพเจาคุยกับอาจารยวา
การมีความสามารถในการ
วิจัย ควรไดรับคาตอบแทนที่
คุมคา
3. ขาพเจาไดบอกเพื่อนวา
ในการคัดเลือกหัวขอวิจัย
ตองอยูในความสนใจของ
สังคม

ความรูส ึก

การปฏิบัติ
มากที่สุด
6
5

มากที่สุด
6
5

มากที่สุด
6
5

4

4

4

3

นอยที่สุด มีคุณคา
2
1
6
5

3

นอยที่สุด มั่นใจในตนเอง
2
1
6
5
4

3

นอยที่สุด ยอมรับตนเอง
2
1
6
5
4

4

3

ไมมีคุณคา
2
1

3

ไมมั่นใจ
2
1

3

ไมยอมรับ
2
1
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ความผูกพันกับการเปนนักศึกษาครู (ตอ)

ประเด็นคําถาม
4. ขาพเจาเสนออาจารยวา
การวิจยั ในชัน้ เรียนตอง
เลือกหัวขอที่เปนประโยชน
ทั้งผูสอนและผูเรียน
5.ขาพเจารวมมือกับเพือ่ นใน
การปรับประเด็นขอมูลที่
คนความาใหมคี วามกระชับ
ขึ้น
6. ขาพเจาไดพูดคุยกับ
อาจารยวา ในการศึกษา
เอกสาร จะเลือกเฉพาะ
ประเด็นที่ตรงกับเรื่องที่
สนใจเทานัน้
7. ขาพเจาไดเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผน
ในการเก็บขอมูลกับอาจารย
8. ขาพเจาไดนําวิธีการสราง
เครื่องมือของผูอื่นมาวิจารณ
ในชั้นเรียน

การปฏิบัติ
มากที่สุด
6
5

มากที่สุด
6
5

มากที่สุด
6
5

มากที่สุด
6
5
มากที่สุด
6
5

4

4

4

4

4

ความรูส ึก

3

นอยที่สุด ปลื้มใจ
2
1
6
5

ทอแท

3

นอยที่สุด มั่นใจ
2
1
6
5

3

นอยที่สุด มีคุณคา
2
1
6
5

3

นอยที่สุด มั่นใจ
2
1
6
5

3

นอยที่สุด ยอมรับตนเอง
2
1
6
5
4

4

3

2

ไมมั่นใจ
4

3

2

ดอยคุณคา
4

4

3

3

ไมมั่นใจ
2
1

ไมยอมรับตนเอง
3
2
1
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ความผูกพันกับการเปนนักศึกษาครู (ตอ)
ประเด็นคําถาม
9.ขาพเจาจะปรึกษา
อาจารยเพื่อวางแผนการ
วิเคราะหขอมูล
10. ขาพเจาขอความคิดเห็น
จากอาจารยเกี่ยวกับวิธกี าร
และการเลือกใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล
11. ขาพเจาไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ สรุป
ผลการวิจยั กับเพื่อนๆ
12. ขาพเจากลาแสดงความ
คิดเห็นที่แตกตางกับ
อาจารย โดยมีขอมูล
หลักฐานยืนยัน

การปฏิบัติ
มากที่สุด
6
5
มากที่สุด
6
5

มากที่สุด
6
5

4

4

4

3

นอยที่สุด ภูมิใจ
2
1
6
5

3

นอยที่สุด เชื่อมั่น
2
1
6
5

3

นอยที่สุด มั่นใจในความคิด
2
1
6
5
4

ไมมั่นใจในความคิด
3
2
1

นอยที่สุด เชื่อมั่นในตนเอง

ไมเชื่อมั่นในตนเอง

มากที่สุด

6

5

4

ความรูส ึก

3

2

1

6

5

ขอขอบคุณในความรวมมือและเสียสละเวลา

4

4

4

3

ไมภูมิใจ
2
1

3

ไมเชื่อมั่น
2
1

3

2

1
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คุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
ตาราง 19 คุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปร
ขอที่ การอบรม
เลี้ยงดูแบบ
ใชเหตุผล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

.6339
.6670
.6361
.5519
.5796
.6689
.5014
.5974
.6929
.6607

การเปน
การถาย
ตัวแบบของ ทอดทาง
บิดามารดา สังคมจาก
โรงเรียน
.6379
.6883
.7064
.7398
.7387
.7294
.7115
.7001
.6691
.7353
.6557
.6890
.7372
.7274
.6670
.7261
.6524
.7010
.5679

α

.8854

.9096

.9200

การสอนที่
เนนการ
เรียนรูดวย
ตนเอง
.5918
.6611
.7096
.7455
.7139
.6716
.6824
.5325

การฝก
ความยึดมัน่
ประสบการณ ผูกพันเชิง
วิชาชีพครู
ปฏิสัมพันธ

.8896

.9164

.6673
.6972
.6373
.7549
.6925
.6692
.7216
.7358
.6630
.6627

.5965
.5034
.5911
.6255
.7015
.5704
.6871
.4378
.7123
.6878
.6967
.6440
.8989
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ตาราง 19 คุณภาพเครื่องมือวัด (ตอ)
ขอที่ ความยึด
มั่นผูกพัน
เชิง
อารมณ

การรับรู
ความ
สามารถ
ของตน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.6311
.5343
.6103
.6584
.6848
.5591
.6781
.4979
.7028
.6831
.6772
.6297

.4523
.5063
.1151
.4788
.4830
.1625
.1350
.3067
.1906
.4329

α

.9030

.6604

พฤติกรรม ความตั้งใน
ความเดน ความ
ความ
ภาคภูมิใจ สําคัญของ การวิจยั
การสอน
ของ
โดยใช
เอกลักษณ ในบทบาท เอกลักษณ
กระบวน
การวิจยั
.3859
.6298
.5625
.5705
.6779
.3003
.6803
.3372
.6301
.7140
.3314
.6252
.5826
.6419
.6651
.3694
.6792
.6953
.6084
.7156
.5032
.6813
.5457
.7032
.7072
.2097
.5904
.3039
.6691
.6705
.4329
.6466
.7079
.7073
.7175
.2899
.5918
.6284
.6638
.7076
.4333
.5715
.6615
.6827
.7195
.2697
.6696
.7105
.6269
.6992
.2796
.6912
.5643
.6670
.7019
.4225
.7045
.2651
.6007
.7106
.5351
.6683
.6482
.5552
.6644
.5671
.7768
.9171
.8730
.9117
.9309
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ชื่อแบบวัดที่ใชในการวิจัย
ตาราง 20 ชื่อแบบวัดที่ใชในการวิจยั
ชื่อแบบวัดในเครื่องมือเก็บขอมูล
1. การอบรมเลี้ยงดูของพอแม
2. การกระทําของพอแม
3. พฤติกรรมของครูระดับมัธยมศึกษา
4. การสอนของอาจารย
5. การฝกประสบการณวิชาชีพครู
6. ความผูกพันกับการเปนนักศึกษาครู
7. ความผูกพันกับการเปนนักศึกษาครู
8. ลักษณะเฉพาะนักศึกษาครู
9. ความภาคภูมิใจในบทบาทนักศึกษาครู
10. ความสําคัญของการเปนนักศึกษา
11. การรับรูความสามารถของตนเองเกี่ยวกับ
การวิจัย
12. การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวิจัย
13. ความตั้งใจในการปฏิบตั ิการสอน

ชื่อแบบวัดตามตัวแปรทีใ่ ชในการวิจยั
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
2. การเปนแบบอยางของบิดามารดา
3. การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
4. การสอนทีเ่ นนการเรียนรูดวยตนเอง
5. การฝกประสบการณวิชาชีพครู
6. ความยึดมัน่ เชิงปฏิสัมพันธ
7. ความยึดมัน่ ผูกพันเชิงอารมณ
8. ความเดนของเอกลักษณ
9. ความภาคภูมิใจในตนเอง
10. ความสําคัญของเอกลักษณ
11. การรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย
12. พฤติกรรมการวิจยั
13. ความตั้งในการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร.พิสณุ ฟองศรี
2. ผศ.ดร. พรรณอร อุชุภาพ
3. ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
4. ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
5. รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา

สถานทีท่ ํางาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎรธานี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎรธานี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราภัฏเลย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนป เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบนั

นางสาววรรณะ บรรจง
16 กรกฎาคม 2503
อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 หมูท ี่ 4 ตําบลทองลําเจียก อําเภอเชียรใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย ระดับ 7
สถานทีท่ ํางานปจจุบนั
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2551

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)
จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศนียบัตรการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ. ชัน้ สูง) วิชาเอกสังคมศึกษา
จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก (วท.ด.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

