การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู*
พูลทรัพย นาคนาคา และคณะ**
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ตั้ งวั ต ถุ ประสงค ข องการศึ ก ษาดั งนี้ 1. เพื่ อศึ ก ษาตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูโดยมุงศึกษาตัวแปรในดานคุณลักษณะสวนตัวและ
ครอบครัว ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูและดานสถานศึกษา 2. เพื่อสรางสมการทํานายความสําเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพครูจากความสัมพันธของตัวแปรที่พบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูแหงชาติ
และครูตนแบบ ซึ่งผานการคัดเลือกจากเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในระหวางป
พ.ศ. 2541-2544 จํานวนทั้งสิ้น 482 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคาความเที่ยง
เทากับ 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
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) และความพรอมดานสื่อและอุปกรณ
(r = .16) ตามลําดับ 2. สมการทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ตัวแปรสําคัญที่สงผลและสามารถ
นํามาใชทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ไดแก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและการทําวิจัย
ในชั้นเรียน สมการทํานายในรูปของคะแนนดิบ ซึ่งมีอํานาจในการพยากรณได รอยละ 38.00 ไดแก
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู = 2.146 + 0.432 X3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) +
0.124 X8 (ทําการวิจัยในชั้นเรียน)
สมการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐานไดแก
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู = 0.457 Z3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) + 0.145 Z8
(ทําการวิจัยในชั้นเรียน)
ที่มา * วารสารวิจัย มสด. ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551
** คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-2บทนํา
ครูเปนปจจัยหลักอันสําคัญยิ่งในการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติในทุกระดับและเปน
เครื่ อ งชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ หรื อ ความล ม เหลวของกระบวนการจั ด การศึ ก ษา หากได ค รู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี มีทักษะกระบวนการสอนที่ดีเยี่ยม และมีคุณลักษณะของ ปูชนีย
บุคคลแลว จะทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนและประเทศเปนสําคัญ (ธีร วุฒิ เอกะกุล, 2541 : 1) การฝกหัดครู จึงเปน
หนาที่สําคัญประการหนึ่งของรัฐ ที่จะตองเรงสรางมาตรฐานในการฝกหัดครูใหไดมาตรฐาน เพื่อสนอง
ความต อ งการของสั ง คม รวมทั้ง เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นระบบการปฏิ รู ป การศึ ก ษาให บ รรลุ
เปาประสงคที่ไดตั้งไว ผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับครูชี้ชัดวาสภาพการณ โดยทั่วไปในวิชาชีพ
ครู ยั งคงมีปญ หาอยู จากการสังเคราะห งานวิ จั ย ในภาพรวมยั งมีป ญ หาในเรื่ องครู ข าดคุณ ภาพ ขาด
ความสามารถ มีวิธีการคัดเลือกครูที่ไมเปนธรรม รวมทั้งมีดัชนีบงชี้วา หลักสูตรการเรียนการสอนไม
สามารถทําใหนักศึกษามีศรัทธาในความเปนครู จนทําใหมีผูสําเร็จการศึกษา สวนหนึ่งออกไปประกอบ
อาชีพอื่น ในดานสถาบันที่รับผิดชอบในการผลิตครูโดยตรงพบวา วิธีการสอนของอาจารยสวนใหญยังใช
วิธีการบรรยาย ไมทําใหนักศึกษาครูมีโลกทัศนที่กวางไกลจนสามารถเกิดปญญา วิเคราะห สังเคราะห
และคิดอยางมีระบบ รวมทั้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของผูสําเร็จการศึกษา จากสถาบันฝกหัดครูยังอยูใน
ขั้นวิกฤตศรัทธา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2547 : 3)
ครูตนแบบและครูแหงชาติ คือ กลุมบุคลากรในสาขาวิชาชีพครูที่จัดไดวาเปนผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพเพราะบุคลากรดังกลาวเปนผูที่ผานการคัดกรองในเรื่องคุณภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูมืออาชีพมาแลว ฉะนั้นทรรศนะและคุณลักษณะของครูตนแบบและครูแหงชาติ
จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อคนหาคําตอบในการที่จะใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการยกระดับ
คุณภาพของครูใหมีมาตรฐานตามที่สังคมคาดหวัง การศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จใน
การประกอบวิชาชีพครูเปนงานวิจัยที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยกับกลุมตัวอยางที่เปนครูตน แบบและครูแหงชาติ
ทั่วประเทศ ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับองคกรทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของไดใชประโยชน
รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูใหไดมาตรฐานตอไป

-3วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
โดยมุงศึกษาตัวแปรในปจจัยดานตาง ๆ ตอไปนี้
1.1 ดานคุณลักษณะสวนตัวของครูและครอบครัว
1.2 ดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.3 ดานสถานศึกษา
2. เพื่อสรางสมการทํานายที่สามารถอธิบายความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพครู
จากความสัมพันธของตัวแปรที่พบ
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู เปนการศึกษาที่มุง
หาคําตอบจากกลุมตัวอยางที่เปนครูแหงชาติและครูตนแบบซึ่งถือวาเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพครู ผลของการศึกษาครั้งนี้มุงตอบคําถามการวิจัยหลักดังตอไปนี้
1. ตัวแปรใดที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความสําเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพครู
2. ตัวแปรใดที่สามารถอธิบายและทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูได
รายละเอียดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มดี ังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุม ตั ว อย าง กลุม ประชากรในการศึก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คือ ครู แ หง ชาติ
และครู ต น แบบที่ได รั บการคัด เลือกในระหว างป พ.ศ. 2541-2544 มี จํ านวนทั้ง สิ้น 612 คน ผูวิ จั ย
ใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยกําหนดชั้นภูมิในการสุมจากประชากรรายจังหวัดทุก
จั ง หวั ด ที่ มี ค รู ต น แบบและครู แ ห ง ชาติ ได ก ลุ ม ตั ว อย า งรวม 489 คน รวบรวมข อ มู ล โดยการส ง
แบบสอบถามตามกลุมตัวอยางที่กําหนดไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมาเพื่อวิเคราะห จํานวน
482 ฉบับ
2. ขั้นตอนการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิทยวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
มีกระบวนการวิจัยโดยรวมดังนี้

-4วิทยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัย ครั้งนี้ ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดดวยโปรแกรม SPSS โดยการ
วิเคราะหคาความสัมพันธของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางตัวแปรยอยปจจัยดานตาง ๆ กับความสําเร็จ
ในการประกอบวิชาชีพครูของกลุมตัวอยางและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธีเพิ่มตัวแปรทีละตัว
เพื่อสรางสมการทํานายตัวแปรที่สําคัญที่สามารถอธิบายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดจัดกลุมสนทนายอย (Focus Group) โดยเชิญกลุมตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จในวิชาชีพครูในแตละสาขาวิชาและในแตละระดับการศึกษาที่สอน จํานวน 12 คน มา
สนทนากลุมยอยเพื่อยืนยันผลที่ไดจากการใชวิทยวิธีเชิงปริมาณ ในการสนทนาจะใชการอภิปรายภายใต
กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ขอมูลที่ไดในสวนวิทยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ยืนยันผลที่ไดจากขอมูลเชิงปริมาณ 2) มุงหารายละเอียดเชิงคุณภาพของแต ละตัวแปรที่สําคัญ จากกลุม
ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชใ นการวิ จัยในสวนของวิทยวิธีเชิงปริ มาณ คือ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ไดสังเคราะหไว โดยเครื่องมือดังกลาวมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานในวิชาชีพครูและปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบระบุขอเท็จจริงในแตละประเด็น
ทั้งปลายปดและปลายเปด คําถามในตอนที่ 1 มี 11 ขอ และคําถามในตอนที่ 2 ประกอบดวยขอคําถาม 21
ขอ รวม 32 ขอ โครงสรางของขอกระทงคําถามในสวนที่เกี่ยวของกับครูแหงชาติและครูตนแบบซึ่งเปน
กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ดาน คือ 1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัว
และครอบครัว ซึ่งจะประกอบดวยตัวแปรยอย 4 ตัวแปร คือ ภูมิหลังทางครอบครัว ภูมิหลังดานการศึกษา
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ 2) ปจจัยดานการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู ซึ่งจะประกอบดวยตัวแปรยอย 5 ตัวแปร คือ การใชวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชแหลง
วิทยาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน การใหนั กเรี ยนทําโครงงาน การทําวิ จั ยในชั้นเรียน การเปน
คณะกรรมการวิชาการในโรงเรียน 3) ปจจัยดานสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรยอย 5 ตัวแปร คือ ความ
พรอมดานแผนการจัดการเรียนรู ความพรอมดานสื่อและอุปกรณ บรรยากาศทางวิชาการ สภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสภาพของเพื่อนรวมงาน เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบสอบถามผานการหา

-5คุณภาพของเครื่องมือทั้งความตรง (validity) จากผูทรงคุณวุฒิและการหาคาความเที่ยง (reliability) โดยการ
นําไปทดลองใช (try-out) กับกลุมประชากรที่ไมไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยง
รวมทั้งฉบับเทากับ 0.8940 เมื่อจําแนกคาความเที่ยงเปนรายดาน มีดังนี้ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและ
ครอบครัว ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.7963 ปจจัยการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู ประกอบด วยขอคําถามจํ านวน 13 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.8521 ปจจัยด านสถานศึกษา
ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.8312
สวนวิทยวิธีเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ คือ แบบบันทึกการอภิปรายในกลุมยอย
เพื่อใชในการบันทึกการสรุปประเด็นของการอภิปรายกลุมยอยในแตละประเด็นที่กลุมยอยไดอภิปราย
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจั ย
ตัว แปรที่สัมพัน ธกับความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพครู โดยไดทบทวนวรรณกรรมในสว นของ
ตัว แปรที่มีค วามสัมพัน ธกับความสําเร็ จ ในการประกอบวิ ชาชีพครู รวมทั้งการศึกษาจากผลงานวิ จั ย
ในสวนที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพครู จัดกลุมของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบ
วิชาชีพครูไดกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพที่ 1

-6ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและครอบครัว
X1 = ภูมิหลังทางครอบครัว
X2 = ภูมิหลังดานการศึกษา
X3 = ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
X4 = ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ
ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
X5 = การใชวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
X6 = การใชแหลงวิทยาการทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
X7 = การใหนักเรียนทําโครงงาน
X8 = การวิจัยในชั้นเรียน
X9 = การเปนคณะกรรมการวิชาการในโรงเรียน

ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
- ครูดีเดนระดับประเทศ / ชาติ
- ครูดีเดนระดับภูมิภาค / เขตการศึกษา
- ครูดีเดนระดับจังหวัด
- ครูดีเดนระดับอําเภอ / เขต
- ครูดีเดนระดับโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน

ปจจัยดานสถานศึกษา
X10 = ความพรอมดานแผนการจัดการเรียนรู
X11 = ความพรอมดานสื่อและอุปกรณ
X12 = บรรยากาศทางวิชาการ
X13 = สภาพแวดลอมทางกายภาพ
X14 = สภาพของเพื่อนรวมงาน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรที่ศึกษา
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช การวิจัยครั้งนี้ในสวนของวิทยวิธีเชิงปริมาณ ผูวิจัยได
วิ เคราะหขอมู ลเพื่อตอบวั ต ถุ ประสงคก ารวิ จั ย การวิ เคราะหขอ มูลใชก ารวิ เคราะหท างสถิติ โ ดยใช
โปรแกรม SPSS โดยมีสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก การวิเคราะห เพื่อ
หาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
นอกจากนั้นไดวิเคราะหโ ดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression ด วยวิธีเพิ่มตัวแปร
ทีละตัว (Stepwise) เพื่อการสรางสมการทํานาย

-7สําหรับในสวนของวิทยวิธีเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดจัดกลุมสนทนา (Focus Group) อภิปราย
ประเด็นตาง ๆ ที่พบในการวิจัยจากวิทยวิธีเชิงปริมาณและสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมสนทนา เพื่อศึกษา
ทรรศนะของกลุมสนทนาที่ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู นําเสนอขอมูลในสวนของวิทย
วิธีเชิงคุณภาพประกอบกับขอมูลที่ไดในสวนของการศึกษาดวยวิทยวิธีเชิงปริมาณหลังจากที่กลุมสนทนา
ยอยอภิปรายอยางกวางขวาง
6. เกณฑในการแปลผลความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ระดับความสําเร็จ ใน
การประกอบวิชาชีพครูที่ครูแตละคนไดรับ จําแนกตามระดับความสําเร็จของรางวัลที่ครูไดรับใชเกณฑ
การวิเคราะหระดับความสําเร็จโดยจําแนกเปนคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ครูดีเดนระดับชาติ / ประเทศ เปนครูที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับประเทศ
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ครูดีเดนระดับภูมิภาค / เขตการศึกษา เปนครูที่ไดรับรางวัลใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับเขตการศึกษา
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ครูดีเดนระดับจังหวัด เปนครูที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ครูดีเดนระดับอําเภอ / เขต เปนครูที่ไดรับรางวัลในระดับอําเภอ / เขต
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ครูดีเดนในระดับโรงเรียน / กลุมโรงเรียนเปนครูที่ไดรับรางวัลใน
ระดับโรงเรียน / กลุมโรงเรียน
การวัดความสําเร็จวัดจากแบบสอบถามที่ผวู ิจัยสรางขึ้น โดยใหครูระบุรางวัลทีค่ รูไดรับแลว
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. ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย รวม 1 ป 7 เดือน เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2549-31 พฤษภาคม 2551

-8ผลการศึกษา
ผลการวิจัยจากวิทยวิธีเชิงปริมาณ
1. ปจ จั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะส ว นตั ว และครอบครั ว กลุ ม ตั ว อย า งสว นใหญ เ ปน เพศหญิ ง
มีจํ านวนร อยละ 83.40 อายุ เฉลี่ย ระหว า ง 41-45 ป ร อยละ 29.15 สําเร็ จ การศึก ษาระดั บปริ ญ ญาโท
รอยละ 69.09 มีสถานภาพครอบครัวสมรส รอยละ 85.89 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนาที่ครู 16-20 ป รอยละ
28.46 มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพครู รอยละ 88.38 มาจากครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบวิชาชีพครู
รอยละ 53.53 มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนโดยมีเหตุผลนาเชื่อถือมากรอยละ 27.59
2. ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ครูแหงชาติและครูตนแบบมีระดับการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครูในแตละปจจัยยอยพบวา การวิจัยในชั้นเรียนคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 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 บรรยากาศทางวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.82, SD = 0.81) รองลงมาไดแก
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( = 3.59, SD = 1.03) ความพรอมดานแผนการจัดการเรียนรู ( = 3.58, SD
= 1.10) สภาพของเพื่อนรวมงาน ( = 2.91, SD = 1.09) และความพรอมของสื่อและอุปกรณ ( = 2.60,
SD = 1.59) ตามลําดับ
4. ความสําเร็ จในการประกอบวิชาชีพครู พบว า ความสําเร็ จในการประกอบวิชาชีพครู
โดยรวมมีความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง ( = 3.06, SD = 1.39)
5. ตั วแปรที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิ ชาชีพครู โดยตัวแปรดั งกลาว
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
วิทยาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึก ษา (r = .35) ภู มิหลังด านการศึก ษา (r = .28) การเปน
คณะกรรมการวิชาการ (r = .27) บรรยากาศทางวิชาการ (r = .21) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (r = .20)
สภาพของเพื่อนรวมงาน (r = .17) และความพรอมดานสื่อและอุปกรณ (r = .16) ตามลําดับ

-96. สมการทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ตัวแปรสําคัญที่สงผลและสามารถ
นํามาใชทํานายความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ไดแก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และการทํา
วิจัยในชัน้ เรียน สมการทํานายในรูปของคะแนนดิบซึ่งมีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 38.00 ไดแก
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู

= 2.146 + 0.432 X3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) +
0.124 X8 (การทําวิจัยในชัน้ เรียน)

สมการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน ไดแก
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู

= 0.457 Z3 (ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) +
0.145 Z8 (การทําวิจัยในชั้นเรียน)

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรยอยในปจจัยแตละดานตามทรรศนะของสมาชิกกลุม
ยอย (Focus Group) ซึ่งเปนครูตนแบบและครูแหงชาติซึ่งคัดเลือกจากครูที่ประสบความสําเร็จสูงสุดได
อภิปรายภายในกลุมยอย โดยสมาชิกแตละคนไดจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรยอยในปจจัย แตละดาน
ด ว ยการใหค ะแนนตามลํ าดั บ ของความสํ าคัญ อัน ดั บที่ มีค วามสําคั ญ สูง สุด จะได ค ะแนนมากที่สุ ด
เรียงลําดับจนถึงอันดับสุดทายในแตละปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดขอสรุปดังนี้
1. ป จ จั ย ด า นคุณ ลั ก ษณะส ว นตั ว และครอบครั ว สมาชิ ก ในกลุ ม สนทนาย อย 12 คน
ไดจัดเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรในปจจัยนี้ พบวา ตัวแปรยอยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (X3) มี
คะแนนรวมเป น อัน ดั บ 1 รองลงมาได แก ความมุ งมั่น ที่จ ะพัฒ นาตนและวิ ชาชี พ (X4) ภู มิหลั งทาง
การศึกษา (X2) และภูมิหลังทางครอบครัว (X1) ตามลําดับ
2. ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู สมาชิกในกลุมสนทนายอย 12 คน ได จัดเรีย งลําดั บ
ความสําคัญ ของตัว แปรในปจ จัย นี้ พบวา ตั ว แปรย อยการใชวิธีการสอนที่เน นผูเรี ยนเปน สําคัญ (X5)
มีคะแนนรวมเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก การทําวิจัยในชั้นเรียน ((X8) การใหนักเรียนทําโครงงาน (X7)
การใช แหลงวิ ทยาการภายในและนอกโรงเรี ยน (X6) และการเปน คณะกรรมการวิ ชาการในโรงเรี ย น
(X9)ตามลําดับ
3. ปจจัยดานสถานศึกษา สมาชิกในกลุมสนทนายอย 12 คน ไดจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรในปจจัยนี้ พบวา ตัวแปรยอยความพรอมดานแผนการจัดการเรียนรู (X10) มีคะแนนรวมเปน
อันดับ 1 รองลงมาไดแก ความพรอมในดานสื่อและอุปกรณ (X11) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (X13)
บรรยากาศทางวิชาการ (X12) และสภาพของเพื่อนรวมงาน (X14) ตามลําดับ
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ขางตน กลุมสนทนาไดอภิปรายกันอยางกวางขวางในประเด็นของตัวแปรในปจจัยแตละดานที่เกี่ยวของ
กับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูและจัดเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรยอยในภาพรวมของทุก
ปจจัย โดยคัดเลือกตัวแปรที่มีอันดับความสําคัญ 2 อันดับแรกในปจจัยแตละดานจากการเรียงลําดับในครั้ง
แรกแล วนํ ามาจั ดเรี ยงลําดั บความสําคัญ โดยใหคาน้ํ าหนั กคะแนนใชเกณฑเดิ ม คือ ตั ว แปรที่ มีลําดั บ
ความสําคัญสูงสุด จะไดคาน้ําหนักคะแนนมากที่สุด ผลการจัดอันดับตัวแปรยอยในภาพรวมของทุกปจจัย
โดยเลือกมาปจจัยละ 2 ตัวแปร รวม 6 ตัวแปร จั ดเรี ยงอันดับใหมโดยกลุมสนทนา พบวา คะแนนจากการ
เรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพครู โดยเรียงลําดับจาก
อันดับ 1-6 คือ ตัวแปรดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (X3) รองลงมาไดแก การทําวิจัยในชั้นเรียน (X8)
การใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (X5) ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ (X4) ความพรอมใน
ดานแผนการเรียนรู (X10) และความพรอมดานสื่อและอุปกรณ (X11) ตามลําดับ
ขอคิดเห็นทีก่ ลุมสนทนายอยไดอภิปรายและลงขอสรุปในตัวแปรยอยที่กลุมไดให
ความสําคัญมีรายละเอียดในแตละตัวแปรจากการอภิปรายในกลุมยอย ดังนี้
1. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู (Love and Faith in the Teacher Profession) เปนพื้นฐานที่
สําคัญ ในการนําสูค วามสําเร็จของการประกอบวิชาชีพครู กลุมตัวอยางทุกคนใหความเห็นตรงกันวาโดย
พื้นฐานความชอบในวิชาชีพแลวทุกคนในกลุมสนทนายอยมีความชอบและมีความรักศรัทธาในวิชาชีพนี้
ขอสรุปของตัวแปรนีจ้ ากการสนทนากลุมยอย (Focus Group) ไดอภิปรายประเด็นตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับ
ตัวแปรนี้ดังตอไปนี้
1.1 ความรั ก และศรั ทธาในวิ ชาชีพครู เปนคุณ สมบัติ ที่มีค วามจํ าเปน และเปน พื้น ฐาน
ที่สําคัญยิ่ง สําหรับการสรางสรรคผลงานในวิชาชีพใหบรรลุเปาประสงค เพราะเมื่อรักศรัทธาก็จะมีความ
มุงมั่นที่จะพัฒนางานในหนาที่
1.2 ผลจากการที่ มี ค วามรั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู จ ะทํ า ให ค รู มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว า
ทุก ป ญ หาที่ผา นเขามาสามารถแกไขได กลุม สนทนาย อยได อ ภิ ป รายและใหค วามเห็ น ตรงกัน ว า มี
ความชอบอาชีพครู และมุงมั่นที่จะสรางสรรคงานที่มีคุณภาพตอไป
1.3 หากใหมีก ารเลือกอาชีพใหม กลุมสนทนาย อยได อภิ ปรายใหค วามเห็น ว าจะยั ง
ไมเปลี่ย นใจ ยั งยึ ด อาชีพครูอยู เหมือนเดิ มเพราะมีค วามรั ก และศรั ทธาในวิ ชาชีพนี้ ตั้ งแต เริ่ มต น ของ
การประกอบวิชาชีพครู

- 11 1.4 ความศรัทธาในวิชาชีพนี้มีความเชื่อเปนพื้นฐานที่เชื่อวาหากเปรียบเทียบกับอาชีพ
แพทย ตํารวจ นักกฎหมาย ฯลฯ ในบรรดาอาชีพ (Profession) ทั้งหลายที่มีอยูในสังคมปจจุบันนี้อาชีพครู
นับเปน อาชีพที่มีเกีย รติ และเปน อาชีพที่ทาทายในมิติ ของการสร างและพัฒ นาคนซึ่งเปน ทรั พยากร ที่
สําคัญ โดยใหเหตุผลวา กลุมเปาหมายที่เดินเขามาหาครู คือ ผูที่ตองการเจริญงอกงาม นับเปนงานสรางคน
ที่ไดบุญไดกุศล ทําใหชีวิตเปนสุขและทุกคนยังรักอาชีพการเปนครู ขอสรุปโดยรวมของคุณลักษณะการ
รักและศรัทธาในวิชาชีพครูจึงเปนคุณลัก ษณะที่จําเปนสําหรับการที่กาวสูความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพดังกลาว
2. การทําวิจัยในชั้นเรียน (Doing Classroom Research) กลุมสนทนาไดอภิปรายในประเด็นนี้วา
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ และมีความจํ าเปน อยางยิ่ งในการที่จ ะเปน ครู ที่ประสบความสําเร็จ ในยุ ค
ปจจุบันเนื่องจากเปนเงื่อนไขที่สําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหครูตอง
เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนวิธีการที่ทําใหครูคิดเปนและรูจักวิธกี ารคิดอยาง
เปนระบบ สามารถแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดจริง วิธีการที่ทําวิจัยถาครูใสใจและมุงมั่นที่จะพัฒนางาน
ในวิชาชีพของตน ก็สามารถทําไดจากการเรี ยนรูด วยตนเองหรื อการเขารับการฝกอบรม ครูที่ประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพครูที่ไดรับการคัดเลือกเปนครูแหงชาติ ไดรับรางวัลระดับชาติเปนครูผูมีจํานวน
ผลงานวิจัยมากกวา 2 เรื่อง ตอป
3. การใช วิ ธี ก ารสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ (Learner-centered Teaching) ข อ สรุ ป
ของกลุมสนทนาใหค วามเห็นว า ปจ จุบันครูทุกคนมีค วามรู และความเขาใจในนิ ยามของวิธีการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูโดยผานประสบการณจริงทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา ทํา
ใหบทเรียนมีความน าสนใจและสรางกระบวนการคิดที่เปนวิทยาศาสตรใหกับผูเรี ยน กิจ กรรมในการ
จัดการเรียนการสอนที่กลุมสนทนาใชในการเรี ยนการสอนจะประกอบไปด วยกิจกรรมหลากหลาย ครู ทํา
หนาที่เปนเพียงผูชวยเหลือสนับสนุน (Facilitator) เทานั้น กลุมสนทนาใหความเห็นวาในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองมีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรูมาอยางดี จึงจะทําใหผลลัพธ
การเรียนรูของผูเรียนบรรลุเปาประสงคตามแผนการเรียนรูที่ตั้งไว
4. ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนและวิชาชีพ (Commitment for Self and Profession Development)
กลุมสนทนาใหความเห็น ว าในวิ ชาชีพครู เปนวิ ชาชีพที่ค รู ต องมีก ารพัฒ นาตนเองตลอดเวลาครู ที่จ ะ
ประสบความสําเร็ จและความกาวหน าในวิ ชาชีพจะตองไมเปนผูหยุดนิ่ งในการพัฒนาตนและวิ ชาชีพ
วิธีการที่กลุมสนทนายอยใชในการพัฒนาตนและวิชาชีพ ไดแก การเขารับการฝกอบรมในหัวขอที่ตนเอง
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ตาง ๆ การทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตนเอง เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตนในวิชาชีพครู
5. ความพรอมในดานแผนการเรียนรู (School’s Readiness on Learning Plans) กลุมสนทนา
ใหความเห็นวา ความพรอมดานแผนการเรียนรูมีความสําคัญ หากครูมีการวางแผนอยางมีคุณภาพลวงหนา
คุณภาพการเรียนการสอนก็จะมีคุณภาพสูง ความเห็นที่กลุมสนทนาใหในประเด็นดังกลาวคือ การวางแผน
ลวงหนาทําใหครู มีโอกาสทบทวนกิจกรรมกอนการเรียนการสอนจริง ซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียนมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับแผนการจัดการเรียนรูที่ครูทําเพื่อให
กลไกของการควบคุมคุณภาพมีคุณภาพสูงสุด กลุมสนทนาใหความเห็นตรงกันวาบันทึกหลังการสอน
เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาชีพครู
6. ความพร อมดานสื่อและอุปกรณ (School’s Readiness on Instructional Media and
Teaching Aids) กลุมสนทนาไดอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับตัวแปรนี้ โดยใหความเห็นวา สื่อ
และอุปกรณเปนตัวแปรที่มีความสําคัญในประเด็นของการจัดกิจกรรการเรียนรูใหไดผล และ สรางความ
เขาใจใหกับผูเรียนสวนใหญแลวครูผูสอนและเปนผูจัดหาและจัดทําอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนของ
ตนเอง ตัวแปรดานสื่อและอุปกรณจะมีความสัมพันธกับแผนการจัดการเรียนรูและเนื้อหาที่ใชสอนกลุม
สนทนาซึ่งไดชื่อวาเปนตัวอยางของครูที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพเพราะเปนครูแหงชาติทุกคนให
ความเห็นวา สวนใหญครูผูสอนจะมีสื่อและอุปกรณสวนหนึ่งที่เปนของตนเอง จะใชสื่อและอุปกรณของ
สถานศึกษาในกรณีที่เปนโสตทัศนูปกรณ และจะจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อและอุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนเกือบทุกชั่วโมงและลักษณะของสื่อและอุปกรณจะมีหลากหลายลักษณะตามเนื้อหา การใช
สื่อและอุปกรณ จะมีก ารพัฒ นาและปรั บปรุงทุก ปก ารศึก ษาและในการจั ดการเรี ยนการสอนจะใชสื่อ
อุปกรณ ประกอบการสอนทั้ง ที่ใ ช วิ ธีสอนที่เ น น ผูเ รี ย นเปน ศู น ย ก ลางและวิ ธี ก ารสอนที่ เน น ครู เป น
ศูนยกลาง
กลาวโดยสรุปทั้งวิทยวิ ธีเชิงปริ มาณและวิทยวิ ธีเชิงคุณ ภาพโดยการจั ดสนทนากลุมย อย
(Focus Group) ให ผ ลการวิ จั ย สอดคล องในประเด็ น ของตั ว แปรที่ มีค วามสัม พัน ธ กับ ความสํ าเร็ จ
ในการประกอบวิชาชีพครู โดยตัวแปรที่มีความสําคัญอันดับ 1 ทั้งวิทยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิทยวิธีเชิง
คุณภาพ ยังคงเปนความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู (X3) และการทําวิจัยในชั้นเรียน (X8) ซึ่งเปนตัว
แปรที่เขาสูการทํานายทั้ง 2 ตัวแปร
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จากผลการวิจัยที่ไดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประเด็นที่นาสนใจ คือ กลุมตัวอยางเปนผูที่ผานการ
คัดกรองในเรื่องความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู เพราะเปนครูแหงชาติและครูตนแบบทั้งสิน้ ฉะนัน้
ทรรศนะและมุมมองจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนสิ่งที่นาสนใจ ผลการวิจัยสะทอนขอเท็จจริง
ในแตละปจจัยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ (1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวและครอบครัว พบวา ตัวแปร
ยอย ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความสัมพันธกับความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพครู โดย
มีคาความสัมพัน ธ (r = .62) เปน ตัว แปรที่มีค วามสัมพันธสูงสุด รองลงมาไดแก ตัว แปรภูมิหลังทาง
ครอบครัว (r = .59) ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลงานวิจัยของอัญชลี เซงตระกูล (2549 : 150) ซึ่ง
พบวาความผูกพันในวิชาชีพครู ไดรับอิทธิพลทางตรงในทิศทางตรงและมีอิทธิพลรวมสูงสุดจากปจจัย
ดานครอบครัว และตัวแปรดังกลาวยังสงผลตอความสําเร็ จในการประกอบวิชาชีพครู ความสอดคลอง
ดังกลาวนี้เปนขอสรุปยืนยันผลการวิจัยในความสัมพันธของตัวแปรดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
และตั วแปรภูมิหลังด านครอบครัว ที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ ในการประกอบวิชาชีพครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ปจจัยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู พบวา ตัวแปรการทําวิจัยในชั้น
เรี ย นมีคา ความสัม พัน ธสูงสุ ด ในปจ จั ย ด านนี้ กั บความสํ าเร็ จ ในการประกอบวิ ชาชี พครู (r = .58)
ผลการวิจัยสะทอนขอเท็จจริงในชั้นเรียนที่ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะ
เหตุผลที่แทจริงการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุงพัฒนาผูเรียน แนวคิดดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของคิน
เชโร ซึ่งได เสนอแนวคิด ว าครู ต องทําหน าที่นั ก วิ จัย บทบาทที่สําคัญ ที่สุด ของครู 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 (X3) (r = .62) ตัวแปรดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดดานทัศนคติ โดยทั่วไปที่ความรักและความศรัทธามีอิทธิพลตอการเรียนรูการรับรู
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ผลิตครูจะตองสอดแทรกในเรื่องของความรักและศรัทธาใหกับนักศึกษาครูดวย สวนตัวแปรการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน (X8) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขาสูสมการทํานายในครั้งนี้อธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้เปนผูผาน
การคัดเลือกใหเปนครูแหงชาติและครู ตนแบบ เกณฑ ในการคัดเลือกสําหรั บการเปนครูแหงชาติและครู
ต น แบบ คื อ การที่ จ ะต องมี ผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น เพื่ อใช สํ าหรั บการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่ใชในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนวิทยวิธีที่ครูทุกคนควรรูนอกจากจะเปนขอกําหนดทางกฎหมายที่
ครูตองปฏิบัติแลวดวยตัวของกระบวนการวิจัยยังเปนวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดตรงประเด็น ผล
จากการวิจัยครั้งนี้ควรไดนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อยกคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานตอไป หากพิจารณาตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครูดังกลาวแลวเทียบเคียง
ตัวแปรความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูเทียบไดกับหลักอิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา คือ “ฉันทะ” ความ
พึงพอใจรักใครในงานที่ ทําและการทําวิ จัยในชั้นเรียนเทียบไดกับวิธีการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนวิธีแหง
เหตุผล ฉะนั้นคุณลักษณะดังกลาวจึงเปนคุณลักษณะภายในตัวบุคคลซึ่งมีความสําคัญยิ่ง คือ ความเปนผูที่
มีความรักในวิชาชีพ มีจิตใจมุงมั่นเชื่อและศรัทธาในวิชาชีพนี้และเปนผูที่ “คิดเปน” บนหลักแหงเหตุผล
ซึ่งคือกระบวนการวิจั ยนั่ นเอง ฉะนั้น กลไกที่ทุก ฝายที่เกี่ย วของในเรื่ องการผลิตครูจึ งควรต องหัน มา
ทบทวนกลไกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. กระบวนการคั ด กรองคนเข า สู ร ะบบวิ ช าชี พ ครู ควรคํ า นึ ง ถึ ง ทั ศ นคติ ส ว นบุ ค คล
ในดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมคือการใชแบบทดสอบวัดแวว
ความเปนครู ควรดําเนินการตอไป โดยใชแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพก็จะไดคนที่มีคุณภาพเขาสูระบบ
การผลิตบุคลากรในวิชาชีพครู
2. กระบวนการผลิตครู นอกจากสถานศึกษาที่ทําหนาที่ใ นฐานะสถาบันที่ผลิต ครูจะตอง
ปลูกฝงสาระดานเนื้อหาความรูในวิชาชีพแลว กระบวนการผลิตบุคลากรสาขาครุศาสตรคงตองหันมา
ตระหนักและสอดแทรกในเรื่ องทัศนคติต อความรักและความศรั ทธาในวิชาชีพใหกับนัก ศึกษาตลอด
หลักสูตรตลอดระยะเวลาของการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ซึ่งจะตองเปนคุณลักษณะที่
ระบบการผลิตครูตองหันกลับมาทบทวนและมุงมั่นสรางเสริมคุณลักษณะและทักษะดังกลาวใหเกิดขึน้ ใน
ตัวผูเรียนใหจงได
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ความเขาใจในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนแกครู และการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงใหบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูมีความศรัทธาในวิชาชีพและสรางเสริมเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูควรไดดําเนินการ
อยางจริงจัง
4. การบริ ห ารในสถานศึ ก ษา ควรสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ค รู ไ ด ทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
โดยจั ด โครงการสงเสริ มทั้งด านความรู ความเขาใจในการทําวิจั ย ในชั้น เรีย นและปจ จัย อื่น ๆ ในการ
สนับสนุนใหครูไดมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสถานศึกษาควรมีความพรอมในเรื่อง
แผนการจั ดการเรีย นรูเนื่องจากเปน ตัว แปรที่มีคาความสัมพันธสูงสุดกับความสําเร็ จในการประกอบ
วิชาชีพครูในปจจัยดานสถานศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตในสาขาครุศาสตรจากหลักสูตรที่
เนนกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตรปกติ
2. ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ ครู ข องครู ต น แบบและ
ครูแหงชาติในแตละสาขาวิชา
3. สังเคราะหงานวิจัยในชัน้ เรียนของครูตน แบบและครูแหงชาติในระดับประเทศ

บรรณานุกรม
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2540). ครูดี ครูเกงในโครงการคุรุทายาท. ปริญญานิพนธ. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร).
พูลทรัพย นาคนาคา. (2551). การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู.
กรุงเทพฯ: ศูนยถายเอกสารครบวงจรพล.
วิทูรย สิมะโชคดี. (2547). จิตวิทยาองคกรอุตสาหกรรม : การพัฒนาองคกรและนววิศวกรรม.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
อัชลี เซงตระกูล. (2549). องคประกอบที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู. ปริญญานิพนธ.
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพ:
สํานักพิมพบริษัทวิญูชน จํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2541). ครูแหงชาติ. กรุงเทพ: เซเวนพริ้นติ้ง กรุป จํากัด.
Kincheloe, J.L. (1991). Teacher as Researchers : Qualitative Inquiry as a to Empowerment.
London: The Falmer Press.
Gardner, Howard. (1993). Multiple Intelligence : Theory and Practice. New York: Basic Books.
Slavin, Robert E. (1994). Educational Psychology. Boston: Allyn & Bacon.
Woolfolk, Anita E. (1993). Educational Psychology. Massachusetts:: Allyn & Bacon.

