
การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู* 

พูลทรัพย  นาคนาคา  และคณะ** 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้ งวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้  1. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มี 

ความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูโดยมุงศึกษาตัวแปรในดานคุณลักษณะสวนตัวและ 
ครอบครัว ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูและดานสถานศึกษา 2. เพื่อสรางสมการทํานายความสําเร็จในการ 
ประกอบวิชาชีพครูจากความสัมพันธของตัวแปรที่พบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูแหงชาติ 
และครูตนแบบ ซ่ึงผานการคัดเลือกจากเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในระหวางป 
พ.ศ. 2541-2544 จํานวนทั้งส้ิน 482 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคาความเที่ยง 
เทากับ 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ 
ในการประกอบวิชาชีพครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ไดแก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
(r = .62) ภูมิหลังทางครอบครัว  (r = .59) การทําวิจัยในชั้นเรียน  (r = .58) การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(r = .52) ความพรอมในดานแผนการจัดการเรียนรู  (r = .45) ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตน และวิชาชีพ (r = .38) 
การใหนักเรียนทําโครงงาน (r  =  .37) การใชแหลงวิทยาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (r  =  .35) 
ภูมิหลังดานการศึกษา (r = .28) การเปนคณะกรรมการวิชาการ (r =  .27) บรรยากาศทางวิชาการ (r = .21) 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (r = .20) สภาพของเพื่อนรวมงาน (r = .17) และความพรอมดานส่ือและอุปกรณ 
(r = .16) ตามลําดับ  2. สมการทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ตัวแปรสําคัญที่สงผลและสามารถ 
นํามาใชทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ไดแก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและการทําวิจัย 
ในชั้นเรียน สมการทํานายในรูปของคะแนนดิบ ซ่ึงมีอํานาจในการพยากรณได รอยละ 38.00 ไดแก 
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู  =  2.146 + 0.432 X 3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) + 

0.124 X 8 (ทําการวิจัยในชั้นเรียน) 
สมการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐานไดแก 
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู  =  0.457 Z 3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) + 0.145 Z 8 

(ทําการวิจัยในชั้นเรียน) 

ที่มา  *  วารสารวิจัย  มสด.  ปที่ 4  ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  2551 
**  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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บทนํา 
ครูเปนปจจัยหลักอันสําคัญยิ่งในการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติในทุกระดับและเปน 

เครื่องชี้วัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของกระบวนการจัดการศึกษา หากไดครูที่มีความรู 
ความสามารถ มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี มีทักษะกระบวนการสอนที่ดีเยี่ยม และมีคุณลักษณะของ ปูชนีย 
บุคคลแลว จะทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอการ 
พัฒนาคุณภาพของประชาชนและประเทศเปนสําคัญ (ธีรวุฒิ เอกะกุล,  2541 : 1) การฝกหัดครูจึงเปน 
หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐ ท่ีจะตองเรงสรางมาตรฐานในการฝกหัดครูใหไดมาตรฐาน เพื่อสนอง 
ความตองการของสังคม รวมทั้งเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุ 
เปาประสงคที่ไดตั้งไว ผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับครูชี้ชัดวาสภาพการณ โดยทั่วไปในวิชาชีพ 
ครูยังคงมีปญหาอยู จากการสังเคราะหงานวิจัยในภาพรวมยังมีปญหาในเรื่องครูขาดคุณภาพ ขาด 
ความสามารถ มีวิธีการคัดเลือกครูที่ไมเปนธรรม  รวมทั้งมีดัชนีบงชี้วา หลักสูตรการเรียนการสอนไม 
สามารถทําใหนักศึกษามีศรัทธาในความเปนครู จนทําใหมีผูสําเร็จการศึกษา สวนหนึ่งออกไปประกอบ 
อาชีพอ่ืน ในดานสถาบันที่รับผิดชอบในการผลิตครูโดยตรงพบวา วิธีการสอนของอาจารยสวนใหญยังใช 
วิธีการบรรยาย ไมทําใหนักศึกษาครูมีโลกทัศนที่กวางไกลจนสามารถเกิดปญญา วิเคราะห สังเคราะห 
และคิดอยางมีระบบ รวมทั้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของผูสําเร็จการศึกษา จากสถาบันฝกหัดครูยังอยูใน 
ขั้นวิกฤตศรัทธา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2547 : 3) 

ครูตนแบบและครูแหงชาติ คือ กลุมบุคลากรในสาขาวิชาชีพครูที่จัดไดวาเปนผูที่ประสบ 
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพเพราะบุคลากรดังกลาวเปนผูที่ผานการคัดกรองในเรื่องคุณภาพในการ 
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูมืออาชีพมาแลว ฉะนั้นทรรศนะและคุณลักษณะของครูตนแบบและครูแหงชาติ 
จึงเปนส่ิงที่นาสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาคําตอบในการที่จะใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการยกระดับ 
คุณภาพของครูใหมีมาตรฐานตามที่สังคมคาดหวัง การศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จใน 
การประกอบวิชาชีพครูเปนงานวิจัยที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยกับกลุมตัวอยางที่เปนครตูนแบบและครแูหงชาติ 
ทั่วประเทศ ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับองคกรทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของไดใชประโยชน 
รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูใหไดมาตรฐานตอไป
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาตวัแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู 

โดยมุงศึกษาตวัแปรในปจจัยดานตาง ๆ ตอไปนี้ 
1.1 ดานคณุลักษณะสวนตัวของครูและครอบครัว 
1.2 ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.3 ดานสถานศึกษา 

2. เพ่ือสรางสมการทํานายที่สามารถอธิบายความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพครู 
จากความสัมพันธของตวัแปรที่พบ 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่องตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู เปนการศกึษาที่มุง 

หาคําตอบจากกลุมตัวอยางที่เปนครูแหงชาติและครตูนแบบซ่ึงถือวาเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในการ 
ประกอบวิชาชีพครู ผลของการศกึษาครั้งนี้มุงตอบคําถามการวิจัยหลักดังตอไปนี้ 

1. ตัวแปรใดที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความสําเร็จในการ 
ประกอบวิชาชีพครู 

2. ตัวแปรใดที่สามารถอธิบายและทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูได 
รายละเอียดของการศกึษาวิจัยครั้งนี้มดีังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูแหงชาติ 

และครูตนแบบที่ไดรับการคัดเลือกในระหวางป พ.ศ. 2541-2544  มีจํานวนทั้งส้ิน 612 คน ผูวิจัย 
ใชการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยกําหนดชั้นภูมิในการสุมจากประชากรรายจังหวัดทกุ 
จังหวัดที่มีครูตนแบบและครูแหงชาติ ไดกลุมตัวอยางรวม 489  คน รวบรวมขอมูลโดยการสง 
แบบสอบถามตามกลุมตัวอยางที่กําหนดไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมาเพื่อวิเคราะห จํานวน 
482 ฉบับ 

2. ขั้นตอนการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิทยวิธีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย 
มีกระบวนการวิจัยโดยรวมดังนี้
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วิทยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตาม 
กรอบแนวคิดของการวิจัย ครั้งนี้ ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดดวยโปรแกรม SPSS โดยการ 
วิเคราะหคาความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรยอยปจจัยดานตาง ๆ กับความสําเร็จ 
ในการประกอบวิชาชีพครูของกลุมตัวอยางและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธีเพ่ิมตัวแปรทีละตัว 
เพื่อสรางสมการทํานายตัวแปรที่สําคัญที่สามารถอธิบายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู 

วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดจัดกลุมสนทนายอย (Focus Group) โดยเชิญกลุมตัวอยางที่ 
ประสบความสําเร็จในวิชาชีพครูในแตละสาขาวิชาและในแตละระดับการศึกษาที่สอน จํานวน 12 คน มา 
สนทนากลุมยอยเพ่ือยืนยันผลที่ไดจากการใชวิทยวิธีเชิงปริมาณ ในการสนทนาจะใชการอภิปรายภายใต 
กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ขอมูลที่ไดในสวนวิทยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือ 
ยืนยันผลที่ไดจากขอมูลเชิงปริมาณ  2) มุงหารายละเอียดเชิงคุณภาพของแตละตัวแปรที่สําคัญ จากกลุม 
ตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู 

3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในสวนของวิทยวิธีเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ไดสังเคราะหไว โดยเครื่องมือดังกลาวมี 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานในวิชาชีพครูและปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามท่ีใหผูตอบระบุขอเท็จจริงในแตละประเด็น 

ทั้งปลายปดและปลายเปด คําถามในตอนที่ 1 มี 11 ขอ และคําถามในตอนที่ 2 ประกอบดวยขอคําถาม 21 
ขอ รวม 32 ขอ โครงสรางของขอกระทงคําถามในสวนที่เกี่ยวของกับครูแหงชาติและครูตนแบบซ่ึงเปน 
กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ดาน คือ 1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัว 
และครอบครัว ซ่ึงจะประกอบดวยตัวแปรยอย 4 ตัวแปร คือ ภูมิหลังทางครอบครัว ภูมิหลังดานการศึกษา 
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู ความมุงม่ันที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ  2) ปจจัยดานการปฏิบัติงานใน 
วิชาชีพครู ซ่ึงจะประกอบดวยตัวแปรยอย 5 ตัวแปร คือ การใชวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชแหลง 
วิทยาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การใหนักเรียนทําโครงงาน การทําวิจัยในชั้นเรียน การเปน 
คณะกรรมการวิชาการในโรงเรียน 3)ปจจัยดานสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรยอย 5 ตัวแปร คือ ความ 
พรอมดานแผนการจัดการเรียนรู ความพรอมดานส่ือและอุปกรณ บรรยากาศทางวิชาการ สภาพแวดลอม 
ทางกายภาพและสภาพของเพื่อนรวมงาน เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบสอบถามผานการหา
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คุณภาพของเครื่องมือทั้งความตรง (validity) จากผูทรงคุณวุฒิและการหาคาความเที่ยง (reliability) โดยการ 
นําไปทดลองใช (try-out) กับกลุมประชากรที่ไมไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยง 
รวมทั้งฉบับเทากับ 0.8940 เม่ือจําแนกคาความเที่ยงเปนรายดาน มีดังนี้ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและ 
ครอบครัว ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.7963 ปจจัยการปฏิบัติงานใน 
วิชาชีพครูประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ มีคาความเท่ียงเทากับ 0.8521 ปจจัยดานสถานศึกษา 
ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงเทากับ 0.8312 

สวนวิทยวิธีเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ คือ แบบบันทึกการอภิปรายในกลุมยอย 
เพ่ือใชในการบันทึกการสรุปประเด็นของการอภิปรายกลุมยอยในแตละประเด็นที่กลุมยอยไดอภิปราย 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย 
ตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู โดยไดทบทวนวรรณกรรมในสวนของ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งการศึกษาจากผลงานวิจัย 
ในสวนที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพครู จัดกลุมของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบ 
วิชาชีพครูไดกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพท่ี 1
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ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยตวัแปรที่ศึกษา 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช การวิจัยครั้งนี้ในสวนของวิทยวิธีเชิงปริมาณ ผูวิจัยได 
วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหทางสถิติโดยใช 
โปรแกรม SPSS โดยมีสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก การวิเคราะห เพื่อ 
หาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู 
นอกจากนั้นไดวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  ดวยวิธีเพิ่มตัวแปร 
ทีละตัว (Stepwise) เพ่ือการสรางสมการทํานาย 

ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและครอบครัว 
X 1 = ภูมิหลังทางครอบครัว 
X 2 = ภูมิหลังดานการศึกษา 
X 3 = ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
X 4 = ความมุงม่ันที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ 

ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู
X 5 = การใชวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
X 6 = การใชแหลงวิทยาการทั้งภายใน 

และภายนอกโรงเรียน 
X 7 = การใหนักเรียนทําโครงงาน 
X 8 = การวิจัยในช้ันเรียน 
X 9 = การเปนคณะกรรมการวิชาการในโรงเรียน 

ปจจัยดานสถานศึกษา 
X 10 = ความพรอมดานแผนการจัดการเรียนรู 
X 11 = ความพรอมดานสื่อและอุปกรณ 
X 12 = บรรยากาศทางวิชาการ 
X 13 = สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
X 14 = สภาพของเพื่อนรวมงาน 

ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพคร ู
- ครูดีเดนระดับประเทศ / ชาติ 
- ครูดีเดนระดับภูมิภาค / เขตการศึกษา 
- ครูดีเดนระดับจังหวัด 
- ครูดีเดนระดับอําเภอ / เขต 
- ครูดีเดนระดับโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน
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สําหรับในสวนของวิทยวิธีเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดจัดกลุมสนทนา (Focus Group) อภิปราย 
ประเด็นตาง ๆ ที่พบในการวิจัยจากวิทยวิธีเชิงปริมาณและสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมสนทนา เพื่อศึกษา 
ทรรศนะของกลุมสนทนาที่ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู นําเสนอขอมูลในสวนของวิทย 
วิธีเชิงคุณภาพประกอบกับขอมูลที่ไดในสวนของการศึกษาดวยวิทยวิธีเชิงปริมาณหลังจากที่กลุมสนทนา 
ยอยอภิปรายอยางกวางขวาง 

6. เกณฑในการแปลผลความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพคร ูหมายถึง ระดับความสําเร็จ  ใน 
การประกอบวิชาชีพครูที่ครูแตละคนไดรับ  จําแนกตามระดับความสําเร็จของรางวัลที่ครไูดรับใชเกณฑ 
การวิเคราะหระดับความสําเร็จโดยจําแนกเปนคาระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง ครูดีเดนระดับชาติ / ประเทศ เปนครูที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับประเทศ 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง ครูดีเดนระดับภูมิภาค / เขตการศึกษา เปนครูที่ไดรับรางวัลใน 
ระดับภูมิภาคหรือระดับเขตการศึกษา 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ครดูีเดนระดับจังหวดั เปนครูที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 
ระดับคะแนน 2หมายถึง ครูดีเดนระดับอําเภอ / เขต เปนครูที่ไดรับรางวัลในระดับอําเภอ / เขต 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ครูดีเดนในระดับโรงเรียน / กลุมโรงเรียนเปนครูที่ไดรับรางวัลใน 

ระดับโรงเรียน / กลุมโรงเรียน 
การวดัความสําเร็จวัดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใหครูระบุรางวัลทีค่รูไดรับแลว 

นํามาจัดกลุมตามระดับความสําเร็จตามระดับเกณฑในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย แปลผลดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ประสบความสําเร็จในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ประสบความสําเร็จในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ประสบความสําเร็จในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50 หมายถึง ประสบความสําเร็จในระดับนอยที่สุด 

7. ขอบเขตระยะเวลาในการวจิัย รวม1ป 7 เดือน เริ่มตั้งแต 1 ตลุาคม2549-31 พฤษภาคม 2551
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ผลการศกึษา 
ผลการวิจัยจากวิทยวิธีเชิงปริมาณ 
1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและครอบครัว กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

มีจํานวนรอยละ 83.40 อายุเฉล่ียระหวาง 41-45 ป รอยละ 29.15 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
รอยละ 69.09 มีสถานภาพครอบครัวสมรส รอยละ 85.89 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนาที่ครู 16-20 ป รอยละ 
28.46 มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพครู รอยละ 88.38 มาจากครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบวิชาชพีครู 
รอยละ 53.53 มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนโดยมีเหตุผลนาเช่ือถือมากรอยละ 27.59 

2. ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ครูแหงชาติและครูตนแบบมีระดับการปฏิบัติงาน 
ในวิชาชีพครูในแตละปจจัยยอยพบวา การวิจัยในชั้นเรียนคาเฉล่ียสูงสุด (  = 4.09, SD = 0.59) รองลงมา 
ไดแก การใหนักเรียนทําโครงงาน (  = 3.82, SD = 0. 95) การใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (  = 
3.65, SD = 1.09) การเปนกรรมการวิชาการในโรงเรียน (  = 3.57, SD = 1.35) และการใชแหลงวิทยาการ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (  = 3.48, SD = 1.01) ตามลําดับ 

3. ปจจัยดานสถานศึกษา ครูแหงชาติและครูตนแบบมีปจจัยดานสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู 
ในแตละปจจัยยอย พบวา บรรยากาศทางวิชาการมีคาเฉล่ียสูงสุด (  = 3.82, SD = 0.81) รองลงมาไดแก 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (  = 3.59, SD = 1.03) ความพรอมดานแผนการจัดการเรียนรู (  = 3.58, SD 
= 1.10) สภาพของเพื่อนรวมงาน (  = 2.91, SD = 1.09) และความพรอมของส่ือและอุปกรณ (  = 2.60, 
SD = 1.59) ตามลําดับ 

4. ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู พบวา ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู 
โดยรวมมีความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง (  = 3.06, SD = 1.39) 

5. ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู โดยตัวแปรดังกลาว 
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูในระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .01 ไดแก 
ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู (r = .62) ภูมิหลังทางครอบครัว (r = .59) การทําวิจัยในชั้นเรียน 
(r = .58)  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (r = .52) ความพรอมในดานแผนการจัดการเรียนรู (r = .45) 
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพครู (r =  .38) การใหนักเรียนทําโครงงาน (r =  .37) การใชแหลง 
วิทยาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (r  =  .35) ภูมิหลังดานการศึกษา (r  =  .28) การเปน 
คณะกรรมการวิชาการ (r = .27) บรรยากาศทางวิชาการ (r = .21) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (r = .20) 
สภาพของเพื่อนรวมงาน (r = .17) และความพรอมดานส่ือและอุปกรณ (r = .16) ตามลําดับ
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6. สมการทํานายความสําเรจ็ในการประกอบวชิาชีพครู ตัวแปรสําคัญที่สงผลและสามารถ 
นํามาใชทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ไดแก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และการทํา 
วิจัยในชัน้เรียน สมการทํานายในรูปของคะแนนดิบซ่ึงมีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 38.00 ไดแก 
ความสําเร็จในการประกอบวชิาชีพครู  = 2.146 + 0.432  X 3 (ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพคร)ู + 

0.124 X 8  (การทําวิจัยในชัน้เรียน) 
สมการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
ความสําเร็จในการประกอบวชิาชีพครู  = 0.457  Z 3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) + 

0.145  Z 8  (การทําวิจัยในชั้นเรยีน) 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรยอยในปจจัยแตละดานตามทรรศนะของสมาชิกกลุม 

ยอย (Focus Group) ซ่ึงเปนครูตนแบบและครูแหงชาติซ่ึงคัดเลือกจากครูที่ประสบความสําเร็จสูงสุดได 
อภิปรายภายในกลุมยอย โดยสมาชิกแตละคนไดจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรยอยในปจจัย แตละดาน 
ดวยการใหคะแนนตามลําดับของความสําคัญ อันดับที่มีความสําคัญสูงสุดจะไดคะแนนมากที่สุด 
เรียงลําดับจนถึงอันดับสุดทายในแตละปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดขอสรุปดังนี้ 

1.  ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและครอบครัว สมาชิกในกลุมสนทนายอย  12 คน 
ไดจัดเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรในปจจัยนี้ พบวา ตัวแปรยอยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (X 3 ) มี 
คะแนนรวมเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ (X 4 ) ภูมิหลังทาง 
การศึกษา (X 2 ) และภูมิหลังทางครอบครัว (X 1 ) ตามลําดับ 

2. ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู สมาชิกในกลุมสนทนายอย 12 คน ไดจัดเรียงลําดับ 
ความสําคัญของตัวแปรในปจจัยนี้ พบวา ตัวแปรยอยการใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X 5 ) 
มีคะแนนรวมเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก การทําวิจัยในชั้นเรียน ((X 8 ) การใหนักเรียนทําโครงงาน (X 7 ) 
การใชแหลงวิทยาการภายในและนอกโรงเรียน (X 6 ) และการเปนคณะกรรมการวิชาการในโรงเรียน 
(X 9 )ตามลําดับ 

3. ปจจัยดานสถานศึกษา สมาชิกในกลุมสนทนายอย 12 คน ไดจัดเรยีงลําดับความสําคัญ 
ของตัวแปรในปจจัยนี้ พบวา ตัวแปรยอยความพรอมดานแผนการจดัการเรียนรู (X 10 ) มีคะแนนรวมเปน 
อันดับ 1 รองลงมาไดแก ความพรอมในดานสื่อและอุปกรณ (X 11 ) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (X 13 ) 
บรรยากาศทางวิชาการ (X 12 ) และสภาพของเพื่อนรวมงาน (X 14 ) ตามลําดับ
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การจัดเรียงลําดับความสําคัญของแตละตัวแปรยอยในแตละปจจัยไดผลสรุปดังกลาวมาแลว 
ขางตน กลุมสนทนาไดอภิปรายกันอยางกวางขวางในประเด็นของตัวแปรในปจจัยแตละดานที่เกี่ยวของ 
กับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูและจัดเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรยอยในภาพรวมของทกุ 
ปจจัย โดยคัดเลือกตัวแปรที่มีอันดับความสําคัญ 2 อันดับแรกในปจจัยแตละดานจากการเรียงลําดับในครั้ง 
แรกแลวนํามาจัดเรียงลําดับความสําคัญโดยใหคาน้ําหนักคะแนนใชเกณฑเดิม คือ ตัวแปรที่มีลําดับ 
ความสําคัญสูงสุด จะไดคาน้ําหนักคะแนนมากที่สุด ผลการจัดอันดับตัวแปรยอยในภาพรวมของทุกปจจัย 
โดยเลือกมาปจจัยละ 2 ตัวแปร รวม 6 ตัวแปร จัดเรียงอันดับใหมโดยกลุมสนทนา พบวา คะแนนจากการ 
เรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู โดยเรียงลําดับจาก 
อันดับ 1-6 คือ ตัวแปรดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (X 3 ) รองลงมาไดแก การทําวิจัยในชั้นเรียน (X 8 ) 
การใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X 5 ) ความมุงม่ันที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ (X 4 ) ความพรอมใน 
ดานแผนการเรียนรู (X 10 ) และความพรอมดานส่ือและอุปกรณ (X 11 ) ตามลําดับ 

ขอคิดเห็นทีก่ลุมสนทนายอยไดอภิปรายและลงขอสรุปในตัวแปรยอยท่ีกลุมไดให 
ความสําคัญมีรายละเอียดในแตละตัวแปรจากการอภิปรายในกลุมยอย ดังนี้ 

1. ความรกัและศรัทธาในวิชาชพีครู (Love and Faith in the Teacher Profession) เปนพื้นฐานที่ 
สําคัญ ในการนําสูความสําเร็จของการประกอบวิชาชีพครู กลุมตัวอยางทุกคนใหความเห็นตรงกันวาโดย 
พื้นฐานความชอบในวิชาชีพแลวทุกคนในกลุมสนทนายอยมีความชอบและมีความรักศรัทธาในวิชาชีพนี้ 
ขอสรุปของตัวแปรนีจ้ากการสนทนากลุมยอย (Focus Group) ไดอภิปรายประเด็นตาง ๆ ที่เกีย่วของกับ 
ตัวแปรนี้ดังตอไปนี้

1.1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เปนคุณสมบัติที่มีความจําเปนและเปนพื้นฐาน 
ที่สําคัญยิ่ง สําหรับการสรางสรรคผลงานในวิชาชีพใหบรรลุเปาประสงค เพราะเมื่อรักศรัทธาก็จะมีความ 
มุงม่ันที่จะพัฒนางานในหนาที่ 

1.2  ผลจากการที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูจะทําใหครูมีความเชื่อมั่นวา 
ทุกปญหาที่ผานเขามาสามารถแกไขได กลุมสนทนายอยไดอภิปรายและใหความเห็นตรงกันวามี 
ความชอบอาชีพครู และมุงม่ันที่จะสรางสรรคงานที่มีคุณภาพตอไป 

1.3  หากใหมีการเลือกอาชีพใหม กลุมสนทนายอยไดอภิปรายใหความเห็นวาจะยัง 
ไมเปล่ียนใจ ยังยึดอาชีพครูอยูเหมือนเดิมเพราะมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพนี้ตั้งแตเริ่มตนของ 
การประกอบวิชาชีพครู
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1.4  ความศรัทธาในวิชาชีพนี้มีความเชื่อเปนพื้นฐานที่เชื่อวาหากเปรียบเทียบกับอาชีพ 
แพทย ตํารวจ นักกฎหมาย ฯลฯ ในบรรดาอาชีพ (Profession) ทั้งหลายที่มีอยูในสังคมปจจุบันนี้อาชีพครู 
นับเปนอาชีพที่มีเกียรติและเปนอาชีพที่ทาทายในมิติของการสรางและพัฒนาคนซ่ึงเปนทรัพยากร ที่ 
สําคัญ โดยใหเหตุผลวา กลุมเปาหมายท่ีเดินเขามาหาครู คือ ผูที่ตองการเจริญงอกงาม นับเปนงานสรางคน 
ที่ไดบุญไดกุศล ทําใหชีวิตเปนสุขและทุกคนยังรักอาชีพการเปนครู ขอสรุปโดยรวมของคุณลักษณะการ 
รักและศรัทธาในวิชาชีพครูจึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการที่กาวสูความสําเร็จในการประกอบ 
อาชีพดังกลาว 

2. การทําวิจัยในชั้นเรียน (Doing Classroom Research) กลุมสนทนาไดอภิปรายในประเด็นนี้วา 
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการที่จะเปนครูที่ประสบความสําเร็จในยุค 
ปจจุบันเนื่องจากเปนเงื่อนไขที่สําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหครูตอง 
เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนวิธีการที่ทําใหครูคิดเปนและรูจักวิธกีารคดิอยาง 
เปนระบบ สามารถแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดจริง วิธีการที่ทําวิจัยถาครูใสใจและมุงม่ันที่จะพัฒนางาน 
ในวิชาชีพของตน ก็สามารถทําไดจากการเรียนรูดวยตนเองหรือการเขารับการฝกอบรม ครูที่ประสบ 
ความสําเร็จในวิชาชีพครูที่ไดรับการคัดเลือกเปนครูแหงชาติ ไดรับรางวัลระดับชาติเปนครูผูมีจํานวน 
ผลงานวิจัยมากกวา 2 เรื่อง ตอป 

3.  การใชวิ ธีการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ  (Learner-centered  Teaching) ขอสรุป 
ของกลุมสนทนาใหความเห็นวา ปจจุบันครูทุกคนมีความรูและความเขาใจในนิยามของวิธีการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูโดยผานประสบการณจริงทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา ทํา 
ใหบทเรียนมีความนาสนใจและสรางกระบวนการคิดที่เปนวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน กิจกรรมในการ 
จัดการเรียนการสอนที่กลุมสนทนาใชในการเรียนการสอนจะประกอบไปดวยกิจกรรมหลากหลาย ครูทํา 
หนาท่ีเปนเพียงผูชวยเหลือสนับสนุน (Facilitator) เทานั้น กลุมสนทนาใหความเห็นวาในการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองมีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรูมาอยางดี จึงจะทําใหผลลัพธ 
การเรียนรูของผูเรียนบรรลุเปาประสงคตามแผนการเรียนรูที่ตั้งไว 

4. ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ (Commitment  for Self  and Profession  Development) 
กลุมสนทนาใหความเห็นวาในวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่ครูตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาครูที่จะ 
ประสบความสําเร็จและความกาวหนาในวิชาชีพจะตองไมเปนผูหยุดนิ่งในการพัฒนาตนและวิชาชีพ 
วิธีการที่กลุมสนทนายอยใชในการพัฒนาตนและวิชาชีพ ไดแก การเขารับการฝกอบรมในหัวขอที่ตนเอง
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สนใจ การเขารับการฝกอบรมตามความตองการของสถานศึกษา และการศึกษาดวยตนเองโดยผานส่ือ 
ตาง ๆ การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะตนเอง เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตนในวิชาชีพครู 

5. ความพรอมในดานแผนการเรียนรู (School’s Readiness on Learning Plans) กลุมสนทนา 
ใหความเห็นวา ความพรอมดานแผนการเรียนรูมีความสําคัญ หากครูมีการวางแผนอยางมีคุณภาพลวงหนา 
คุณภาพการเรียนการสอนก็จะมีคุณภาพสูง ความเห็นที่กลุมสนทนาใหในประเด็นดังกลาวคือ การวางแผน 
ลวงหนาทําใหครูมีโอกาสทบทวนกิจกรรมกอนการเรียนการสอนจริง ซ่ึงจะทําใหการจัดกิจกรรมใน 
ชั้นเรียนมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับแผนการจัดการเรียนรูที่ครูทําเพื่อให 
กลไกของการควบคุมคุณภาพมีคุณภาพสูงสุด กลุมสนทนาใหความเห็นตรงกันวาบันทึกหลังการสอน 
เปนส่ิงที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาชีพครู 

6. ความพรอมดานส่ือและอุปกรณ (School’s  Readiness  on  Instructional  Media  and 
Teaching Aids) กลุมสนทนาไดอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับตัวแปรนี้ โดยใหความเห็นวา ส่ือ 
และอุปกรณเปนตัวแปรที่มีความสําคัญในประเด็นของการจัดกิจกรรการเรียนรูใหไดผล และ  สรางความ 
เขาใจใหกับผูเรียนสวนใหญแลวครูผูสอนและเปนผูจัดหาและจัดทําอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนของ 
ตนเอง ตัวแปรดานสื่อและอุปกรณจะมีความสัมพันธกับแผนการจัดการเรียนรูและเนื้อหาที่ใชสอนกลุม 
สนทนาซ่ึงไดชื่อวาเปนตัวอยางของครูที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพเพราะเปนครูแหงชาติทุกคนให 
ความเห็นวา สวนใหญครูผูสอนจะมีส่ือและอุปกรณสวนหนึ่งที่เปนของตนเอง จะใชส่ือและอุปกรณของ 
สถานศึกษาในกรณีที่เปนโสตทัศนูปกรณ  และจะจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือและอุปกรณในการจดัการ 
เรียนการสอนเกือบทุกชั่วโมงและลักษณะของส่ือและอุปกรณจะมีหลากหลายลักษณะตามเนื้อหา การใช 
ส่ือและอุปกรณจะมีการพัฒนาและปรับปรุงทุกปการศึกษาและในการจัดการเรียนการสอนจะใชส่ือ 
อุปกรณประกอบการสอนทั้งที่ใชวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและวิธีการสอนที่ เนนครูเปน 
ศูนยกลาง 

กลาวโดยสรุปทั้งวิทยวิธีเชิงปริมาณและวิทยวิธีเชิงคุณภาพโดยการจัดสนทนากลุมยอย 
(Focus  Group) ใหผลการวิจัยสอดคลองในประเด็นของตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ 
ในการประกอบวิชาชีพครู โดยตัวแปรที่มีความสําคัญอันดับ 1 ทั้งวิทยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิทยวิธีเชิง 
คุณภาพ ยังคงเปนความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู (X 3 ) และการทําวิจัยในชั้นเรียน (X 8 ) ซ่ึงเปนตัว 
แปรที่เขาสูการทํานายทั้ง 2 ตัวแปร
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ไดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประเด็นที่นาสนใจ คือ กลุมตัวอยางเปนผูท่ีผานการ 

คัดกรองในเรื่องความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู เพราะเปนครูแหงชาติและครูตนแบบท้ังส้ิน ฉะนัน้ 
ทรรศนะและมุมมองจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนส่ิงที่นาสนใจ ผลการวิจัยสะทอนขอเท็จจริง 
ในแตละปจจัยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ (1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและครอบครัว พบวา ตัวแปร 
ยอย ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความสัมพันธกับความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพคร ูโดย 
มีคาความสัมพันธ (r  =  .62) เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธสูงสุด รองลงมาไดแก ตัวแปรภูมิหลังทาง 
ครอบครัว (r = .59) ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลงานวิจัยของอัญชลี เซงตระกูล (2549 : 150) ซ่ึง 
พบวาความผูกพันในวิชาชีพครู ไดรับอิทธิพลทางตรงในทิศทางตรงและมีอิทธิพลรวมสูงสุดจากปจจัย 
ดานครอบครัวและตัวแปรดังกลาวยังสงผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ความสอดคลอง 
ดังกลาวนี้เปนขอสรุปยืนยันผลการวิจัยในความสัมพันธของตัวแปรดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
และตัวแปรภูมิหลังดานครอบครัวที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2)  ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู พบวา ตัวแปรการทําวิจัยในชั้น 
เรียนมีคาความสัมพันธสูงสุดในปจจัยดานนี้กับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู (r  =  .58) 
ผลการวิจัยสะทอนขอเท็จจริงในชั้นเรียนที่ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะ 
เหตุผลที่แทจริงการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุงพัฒนาผูเรียน แนวคิดดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของคิน 
เชโร ซ่ึงไดเสนอแนวคิดวาครูตองทําหนาที่นักวิจัย บทบาทที่สําคัญที่สุดของครู คือ การตรวจสอบ 
วิเคราะหปญหาดานวิธีการสอนโดยกระบวนการแสวงหาความรูจากการวิจัย ผลของการแสวงหาความรู 
ของครูมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จและความลมเหลวของโรงเรียน (Kincheloe : (1991) อางถึงในนง 
ลักษณ วิรัชชัย, 2548)  (3) ปจจัยดานสถานศึกษา พบวา ตัวแปรยอยในเรื่องความพรอมดานแผนการจัดการ 
เรียนรู เปนตัวแปรที่มีคาความสัมพันธสูงสุดกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู (r = .45) อภิปราย 
ไดวาความพรอมของแผนการจัดการเรียนรูเปนตัวแปรสําคัญในการกาวสูการเปนครูมืออาชีพ สอดคลอง 
กับผลการวิจัยของวิฑูรย สิมะโชคดี (2547) ที่พบวาการจัดทําแผนการเรียนรูเปนกระบวนการที่แสดงถึง 
ความสัมพันธระหวางวิชาชีพและเปาหมายทําใหบุคคลทราบถึงโอกาสและอุปสรรคตลอดจนทางเลือก 
และความกาวหนาในวิชาชีพ นอกจากนั้นในดานการทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู พบวา 
ตัวแปร 2 ตัว เขาสูสมการทํานาย คือ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู (X 3 ) (r  =  .62) ตัวแปรดังกลาว 
สอดคลองกับแนวคิดดานทัศนคติ โดยทั่วไปที่ความรักและความศรัทธามีอิทธิพลตอการเรียนรูการรับรู
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ของมนุษยขอคนพบดังกลาวนําสูการปฏิบัติในเรื่องของการคัดคนเขาสูระบบวิชาชีพครู รวมทั้งกระบวนการ 
ผลิตครูจะตองสอดแทรกในเรื่องของความรักและศรัทธาใหกับนักศึกษาครูดวย สวนตัวแปรการทําวิจัยใน 
ชั้นเรียน (X 8 ) ซ่ึงเปนตัวแปรที่เขาสูสมการทํานายในครั้งนี้อธิบายไดวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาครั้งนี้เปนผูผาน 
การคัดเลือกใหเปนครูแหงชาติและครูตนแบบ เกณฑในการคัดเลือกสําหรับการเปนครูแหงชาติและครู 
ตนแบบ คือ การที่จะตองมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใชสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ที่ใชในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนวิทยวิธีท่ีครูทุกคนควรรูนอกจากจะเปนขอกําหนดทางกฎหมายท่ี 
ครูตองปฏิบัติแลวดวยตัวของกระบวนการวิจัยยังเปนวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดตรงประเด็น ผล 
จากการวิจัยครั้งนี้ควรไดนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือยกคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหได 
มาตรฐานตอไป หากพิจารณาตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูดังกลาวแลวเทียบเคียง 
ตัวแปรความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูเทียบไดกับหลักอิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา คือ “ฉันทะ” ความ 
พึงพอใจรักใครในงานที่ทําและการทําวิจัยในชั้นเรียนเทียบไดกับวิธีการทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนวิธีแหง 
เหตุผล ฉะนั้นคุณลักษณะดังกลาวจึงเปนคุณลักษณะภายในตัวบุคคลซ่ึงมีความสําคัญยิ่ง คือ ความเปนผูท่ี 
มีความรักในวิชาชีพ มีจิตใจมุงมั่นเช่ือและศรัทธาในวิชาชีพนี้และเปนผูที่ “คิดเปน” บนหลักแหงเหตุผล 
ซ่ึงคือกระบวนการวิจัยนั่นเอง ฉะนั้นกลไกที่ทุกฝายที่เกี่ยวของในเรื่องการผลิตครูจึงควรตองหันมา 
ทบทวนกลไกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.  กระบวนการคัดกรองคนเขาสูระบบวิชาชีพครู ควรคํานึงถึงทัศนคติสวนบุคคล 

ในดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมคือการใชแบบทดสอบวัดแวว 
ความเปนครู ควรดําเนินการตอไป โดยใชแบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพก็จะไดคนที่มีคุณภาพเขาสูระบบ 
การผลิตบุคลากรในวิชาชีพครู 

2. กระบวนการผลิตครู นอกจากสถานศึกษาที่ทําหนาที่ในฐานะสถาบันที่ผลิตครูจะตอง 
ปลูกฝงสาระดานเนื้อหาความรูในวิชาชีพแลว กระบวนการผลิตบุคลากรสาขาครุศาสตรคงตองหันมา 
ตระหนักและสอดแทรกในเรื่องทัศนคติตอความรักและความศรัทธาในวิชาชีพใหกับนักศึกษาตลอด 
หลักสูตรตลอดระยะเวลาของการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ซ่ึงจะตองเปนคุณลักษณะที่ 
ระบบการผลิตครูตองหันกลับมาทบทวนและมุงม่ันสรางเสริมคุณลักษณะและทักษะดังกลาวใหเกดิขึน้ใน 
ตัวผูเรียนใหจงได
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3.  กระบวนการพัฒนาบุคลากร ในระบบการพัฒนาบุคลากรควรใหความสําคัญกับ 
ความเขาใจในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนแกครู และการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงใหบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูมีความศรัทธาในวิชาชีพและสรางเสริมเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูควรไดดําเนินการ 
อยางจริงจัง 

4.  การบริหารในสถานศึกษา ควรสนับสนุนสงเสริมใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน 
โดยจัดโครงการสงเสริมทั้งดานความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนและปจจัยอ่ืน ๆ ในการ 
สนับสนุนใหครูไดมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสถานศึกษาควรมีความพรอมในเรื่อง 
แผนการจัดการเรียนรูเนื่องจากเปนตัวแปรที่มีคาความสัมพันธสูงสุดกับความสําเร็จในการประกอบ 
วิชาชีพครูในปจจัยดานสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตในสาขาครุศาสตรจากหลักสูตรที่ 

เนนกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตรปกติ 
2.  ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพฤติกรรมการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูของครูตนแบบและ 

ครูแหงชาติในแตละสาขาวิชา 
3. สังเคราะหงานวิจัยในชัน้เรียนของครูตนแบบและครูแหงชาติในระดับประเทศ
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