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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 
21  (2)  ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3)  ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โมเดลที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัว และตัวแปรแฝง 6  ตัว กลุ่มตัวอย่างคือ  นักศึกษาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร จ านวน 700 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 109 ข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่า
ความเชื่อมั่นของชุดข้อค าถามวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวอยู่ระหว่าง 0.82 – 95 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM)  ผลการวิจัยพบว่า 

(1) องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านบุคลิกภาพของครู  และด้านทักษะและเทคนิค
การสอนแนวใหม่  ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู  ปัจจัย
ด้านการยอมรับต่อองค์กร ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  และปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา  ทั้งภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  

(2)  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(Chi-Square=26.76, df=109, P-
value=1.00,  GFI=0.99, AGFI=0.99, RMSEA=0.00, NFI=0.99, SRMR=0.00, IFI=1.00)  

 (3)  อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  1) อิทธิพลทางตรง 3  ปัจจัย  คือ  
ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง   2)  อิทธิพล
ทางอ้อม 5  ปัจจัย คือ   ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู
และปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนา
ตนเอง  ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรมีอิทธิพล  ทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและ
ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพ
ครูและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ปัจจัยด้านการยอมรับต่ออาจารย์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  องค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  
ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง   ปัจจัยด้านการยอมรับต่อ
องค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีอิทธิพล
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ทางอ้อมผ่านตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง และปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปร
ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  3) อิทธิพลรวม 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา  ปัจจัยด้านการยอมรับต่อ
องค์กร ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง 
 
ค าส าคัญ :  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  
คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study level of factors affecting the Characteristics 
of Professional Teachers in the 21st Century, 2) to investigate the congruence of Linear Structural 
Causal Model in factors affecting the Characteristics of Professional Teachers in the 21st Century, 
developed by the researcher from empirical data, and 3) to study the direct effect, indirect effect, 
and total effect of factors affecting the Characteristics of Professional Teachers in the 21st Century. 
The development model included 19 observed variables and 6 latent or unobserved variables. The 
sample consisted of 700 educational students at Sakon Nakhon Rajabhat University selected by 
multistage sampling. The research instrument was 138 items of a five rating scale questionnaire and 
5 conducted content validity by 5 experts with reliability value observed variable between 0.82 to 
95. Data were analyzed  by  Structural Equation Modeling (SEM).  The research findings found that: 

(1)  For factors of the Characteristics of Professional Teachers in the 21st Century  
composed of  moral and code of ethics of teaching profession , knowledge and professional 
experience,   personality of the teacher, and skills and new teaching techniques,  was at a high 
level both in the overall aspect and in each aspect.  For  factors  affecting the  characteristics of  
professional  teachers in the 21st Century composed of   instructors' characteristics factor,  attitude 
toward teacher profession factor,   adoption of organization factor,  self-development  factor  and  
students’ background factor,  was at a high level both in the overall aspect and in each aspect. 

(2)  For the finding of investigation in congruence of structural causal model in 
Characteristics of Professional Teachers in the 21st Century, developed by the researcher, was 
congruent with empirical data with  Chi-Square=26.76, df=109, P-value=1.00,  GFI=0.99, AGFI=0.99, 
RMSEA=0.00, NFI=0.99, SRMR=0.00, IFI=1.00 
 (3)  For the direct effect, indirect effect, and total effect of factors affecting the 
Characteristics of Professional Teachers in the 21st Century,  ranking in order were as follows: 1) 
three  direct  effect including: self-development factor , instructors' characteristics ,  self-
development   and, 2)  Indirect effect   including:  students’ background factor  was  indirectly 
affected by attitude toward teacher profession factor and self-development factor, students’ 
background factor was indirectly affected by self-development factor, adoption of organization 
factor  was  indirectly affected  by  instructors' characteristics and  self-development factor, 
adoption of organization factor  was  indirectly affected  by attitude toward teacher profession 
factor  and  self-development factor,  adoption of organization factor  was  indirectly affected  by 
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instructors' characteristics, adoption of organization factor  was  indirectly affected  by attitude 
toward teacher profession factor ,instructors' characteristics was  indirectly affected  by self-
development factor, attitude toward teacher profession factor  was indirectly affected  by self-
development factor ,  3) five total effect including: students’ background, adoption of organization, 
attitude,  instructors' characteristics and self-development. 
 
Keywords: A Structural Equation Model, Factors Affecting the Characteristics of Professional 
Teachers in the 21st Century, the Characteristics of Professional Teachers in the 21st Century. 
  
บทน า 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
โลกแห่งการเรียนรู้เปิดกว้างและง่ายต่อการเข้าถึง ขณะเดียวกันตลาดแรงงานก็ต้องการเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ มีความเป็นเลิศทั้งวิชาการและเต็มเปี่ยมด้วยทักษะในการด าเนินชีวิตและการท างาน  พร้อมที่จะเรียนรู้และรู้เท่า
ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  (ตะวัน เทวอักษ, 2555) กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 
และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้มีความรู้ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่า
ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content 
Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่า
ทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  
21 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (สุทัศน์  สังคะพันธ์, 2557) 
 ซึ่งครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้ ในปัจจุบัน
เริ่มมีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 แต่ยังไม่มีคู่มือประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครูให้พร้อมต่อการ
เรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาทักษะครูไทยในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะในการ
ตั้งค าถาม เพื่อช่วยให้ศิษย์ก าหนดรู้เป้าหมายและคิดได้ด้วยตนเอง 2) ทักษะที่สอนให้เด็กหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและ
ด้วยการลงมือปฏิบัติ 3) ทักษะในการคัดเลือกความรู้ตามสภาพแวดล้อมจริง 4) ทักษะในการสร้างความรู้ ใช้เกณฑ์การ
ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร เพื่อท าให้ศิษย์เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง 5) ทักษะให้ศิษย์คิดเป็น หรือ
ตกผลึกทางความคิด 6) ทักษะในการประยุกต์ใช้ และ 7) ทักษะในการประเมินผล  รวมถึงองค์ประกอบของครูยุคใหม่
นั้นประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก่  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ  ด้านทักษะการสอน ด้านอารมณ์
และ ด้านความรู้ความสามารถ (สุเทพ  ธรรมะตะกูล. 2555)    
 สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรที่ผลิตครู คือ คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องผลิตครูที่เก่ง ดี และมีความสามารถให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  นอกเหนือจากที่เป็นองค์กร
ผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้และวิชาชีพของคุรุสภาเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนา
องค์กร  หน่วยงานในคณะ  บุคลากรในสถาบันให้มีความรู้สามารถที่พึงปรารถนาของนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาที่ผลิต
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ออกจากสถาบันมีคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะวามเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่   21  จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้
สถาบันการศึกษาได้เตรียมพร้อมเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่  21 
ตามความต้องการของโรงเรียนและหน่วยงานที่ใช้ครูต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21   
2.  ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ

ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
3.  ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครู

วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
 

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด 
 ครูรุ่นใหม่เป็นบุคลากรวิชาชีพ  ซึ่งท าหน้าที่หลักทั้งทางด้านการเรียนการสอน  และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนโดยมีองค์ประกอบคุณลักษณะที่เพียบพร้อมในด้านความ
รอบรู้ในวิทยาการในฐานะครูและพลเมืองที่มีคุณภาพ  มีความสามารถและทักษะในด้านการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์
การเรียนรู้ สมกับเป็นบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพสมกับความเป็นครู  และมีความรู้
อย่างลึกซึ้ง กว้างขวางในศาสตร์สาขาที่สอน  (Subject  Matter) อันน าไปสู่บุคลากรวิชาชีพ  ผู้ซึ่งสมควรได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สภาวิชาชีพครูจะก าหนด การด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั่วไป   เริ่มต้นตั้งแต่
การปรับปรุงระบบการผลิตครูเพื่อให้การผลิตครูสอดคล้องกับสภาพความต้องการ  ความจ าเป็นทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพโดยการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูรุ่นใหม่ให้เข้มข้นในศาสตร์ที่สอนและหลากหลายในวิธีการสอน  
(คุณลักษณะครูรุ่นใหม่กับการปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูในศตวรรษ 21, 2014)  จากค ากล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิด
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดด้านคุณลักษณะครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  สุเทพ  ธรรมะตระกูลและคณะ (2555) ; สุพรทิพย์  
ธนภัทรโชติวัต  (2558) ; วิจารณ์  พานิช  (2557) ; เพชรรัตน์  สายน าพามีลาภ  (2557) ; ทัศนา  ประสานตรี  
(2555) ; ภาวัต  ตั้งเพชรเดโช  (2556) ; อภิณห์พร  สถิตภาคีกุลและคณะ  (2556) ; ผกามาศ  ชูสิทธิ์  (2556)  ภายใต้
พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู  (พระราชด ารัส พระบรม
ราโชวาทฯเกี่ยวกับครู, 2555) “...มหาวิทยาลัย มุ่งสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้
เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือ ทั้งเก่งและทั้งดีมา
เป็นก าลัง ของบ้านเมือง…. ”   
 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มานี  แสงหิรัญ (2551) ; จิตติรัตน์  
แสงเลิศอุทัย (2557) ; ธันยากร  ช่วยทุกข์เพื่อน (2558) ; วสันต์  ปานทอง (2556) ; สมเกียรติ  ทานอก (2555) ; 
กานต์ชนก  ผลจันทร์ (2556) ; ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล(2545) ; ปราณี จันทราราชัย (2551) ;สายชล เทียนงาม  
(2556)  ; ลดาพร ทอง (2556) ; สุริยา เสียงเย็น (2550) ; นงลักษณ์  วิรัชชัย และสุวิมล  ว่องวาณิช (2541) 
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ขอบเขตการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเนื่องจากเป็นการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง ซึ่งเป็นโมเดลที่อธิบายความสัมพันธ์แบบ
เส้นตรงระหว่างตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือเรียกว่า ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ตัวแปรแฝงคัน
กลาง (intervening latent variable) ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) แต่ด้วยข้อก าหนดของ
โปรแกรมลิสเรลได้ก าหนดให้ ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายใน รวมเรียกว่าตัวแปรภายในและการศึกษาตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจัดกลุ่มตัวแปรแฝงที่ใช้ ในการ 
ศึกษา ดังนี้ 1) ตัวแปรแฝงภายนอก  ได้แก่  ด้านภูมิหลังของนักศึกษา  และด้านการยอมรับต่อองค์กร  และ 2)  ตัว
แปรแฝงภายใน ได้แก่  ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนด้านการพัฒนาตนเอง และคุณลักษณะ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
 
สมมติฐานการวิจัย 

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตามทฤษฎีระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษ
ที ่21  สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.รูปแบบงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพรรณนา (Survey and Descriptive 
Research) มีการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ  คือ  ระยะที่ 1 พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 10 คน สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 5  จ านวน 50 คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน ระยะที่ 2 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยและแปรความหมายข้อมูล ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ านวน 3700 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้าง  ควรใช้อย่างน้อย 20  หน่วยต่อหนึ่งตัวแปร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variables) ไว้  19 ตัว ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 580  คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random  Sampling)  และการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power3 (Faul, F. et 

al (2007)   ก าหนด  Effect size w =  0.3  α err prob  =  0.05  Power (1-β err prob)  = 0.80  Df  =  190   

ผลที่ได้  Noncentrality parameter λ  = 53.9100000  Critical χ²  =  223.1602  Total sample size  =  599  
Actual power  =  0.8001335  จะเห็นว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2  วิธี ผลที่ได้ใกล้เคียงกัน  ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  700 คน  ขั้นตอนของการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 
การสุ่มสาขาวิชา  การสุ่มชั้นปีและการสุ่มนักศึกษา  ได้รับแบบสอบถามกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ  1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้สัมภาษณ์การสัมภาษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาคณะครุศาสตร์ จ านวน 10 คน สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 5  
จ านวน 50 คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัย  2)  แบบสอบถามที่ใช้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 109  ข้อ จากนักศึกษาครู  
จ านวน  700 คน  สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านปัจจัย 5  ด้านและคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  

3. การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามของแต่ละตัวแปรตามกรอบแนวคิด 
ของการวิจัยจากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน ตรวจสอบความตรง (Validity) และน ามาปรับปรุง
แก้ไขน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพโดยหาค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination) โดยวิธี
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละด้าน  (Item total Correlation 
Coeffiffiificient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) โดยเลือกข้อที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะกลุ่มตัวอย่าง  2) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่  21ใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป  3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้โปรแกรม LISREL Version8.52 น าเสนอในรูปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ 
ค่าสถิติส าคัญที่ใช้ในการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าสถิติไค-
สแควร์ (Chi-Square Statistics) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ Chi-square/df < 2 or 3, P-value>.05, RMSEA < .05 (นง
ลักษณ์  วิรัชชัย,2542) 
  
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมพบว่า 
คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงจากมากไปน้อย
ดังนี้  ด้านทักษะและเทคนิคการสอนแนวใหม่ ด้านบุคลิกภาพของครู  ด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ  และ
ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ตามล าดับ  และผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครู
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมพบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยโดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้  ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู  ปัจจัยด้านการ
พัฒนาตนเอง  ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรและปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  ตามล าดับ  ส่วนปัจจัย
ด้านภูมิหลังของนักศึกษา ซึ่งได้แก่เพศ  สาขาวิชา  ผลการเรียนและอาชีพของผู้ปกครอง  โดยส่วนมากประกอบด้วย 
เพศหญิง สาขาวิทยาศาสตร์ ผลการเรียน ระดับ 3.00  ขึ้นไป และผู้ปกครองรับราชการ  ตามล าดับ 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  

700  คน  ผลการทดสอบ  โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว กล่าวคือ ค่าไคสแคว (χ2) แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตาราง  
 
ตารางที ่1 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว 

รายการ เกณฑ์การพิจารณา ค่าสถิติโมเดล ผลการพิจารณา 

ค่าไคสแคว์ (χ2) Not Significant Chi-Square=31.33, df=127,P-value=1.000 ผ่านเกณฑ์ 

ค่า GFI ≥.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
ค่า AGFI ≥.90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
ค่า RMSEA ≥.07 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
ค่า NFI ≥.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
ค่า RMR ≥.05 0.02 ผ่านเกณฑ์ 
ค่า IFI ≥.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้  3.1) อิทธิพลทางตรง 3  
ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน และปัจจัยด้านการยอมรับต่อ
องค์กรตามล าดับ 3.2) อิทธิพลทางอ้อมประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมคุณลักษณะ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง (2) ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรมี
อิทธิพลทางอ้อมคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
และปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง (3) ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านตัวแปรด้านเจตคติต่อวิชาชีพและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง (4) ปัจจัยด้านการยอมรับต่อ
องค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู
และปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง (5) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีอิทธิพลทางอ้อมคุณลักษณะความเป็น
ครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  (6)  ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูมีอิทธิพล
ทางอ้อมคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  (7) อิทธิพลรวม
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 คือ ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู  ปัจจัยด้าน
การยอมรับต่อองค์กร ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยด้านการพัฒนา
ตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร ดังรายละเอียดในตาราง 
 
ตารางที ่2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของโมเดล 

 
ตัวแปรผล 

 
 

R2 

ตัวแปรสาเหตุ 
อิทธิพล ปัจจัยด้าน

การยอมรับ
ต่อองค์กร 

ปัจจัยด้าน
ภูมิหลังของ
นักศึกษา 

ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะ
ของอาจารย์

ผู้สอน 

ปัจจัยด้าน
เจตคติต่อ
วิชาชีพคร ู

ปัจจัยด้าน
การพัฒนา

ตนเอง 

ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอน 

0.98* DE 0.99*(0.05) - - - - 
IE - - - - - 
TE 0.99*(0.05) - - - - 

ปัจจัยด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพคร ู

0.98* DE 0.06*(0.07) 0.93* - - - 
IE - - - - - 
TE 0.06*(0.07) 0.93* - - - 

ปัจจัยด้านการพัฒนา
ตนเอง 

1.00* DE 0.98*(0.05) - 0.02*(0.02) 0.02*(0.02) - 

IE 0.03*(0.03) 0.02*(0.02) - - - 
TE 1.11*(0.05) 0.02*(0.02) 0.02*(0.02) 0.02*(0.02) - 

คุณลักษณะความ
เป็นครูวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

0.97* DE - 0.92*(0.02) 0.02*(0.02) 0.02*(0.02) 0.02*(0.02) 
IE 0.05*(0.05) 0.02*(0.02) 0.00*(0.00) 0.00*(0.00) - 

TE 0.05*(0.05) 0.94*(0.02) 0.022*(0.02) 0.022*(0.02) 0.022*(0.02) 
ค่าสถิติ   Chi-Square = 26.76    df = 109    P =  1.000  GFI =0.99  AGFI0.99  RMSEA  = 0.00 

หมายเหตุ:  * p-value < 0.05 (DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม   
TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม) 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมพบว่าคุณลักษณะความเป็นครู
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ คุณลักษณะด้านทักษะและเทคนิคการสอนแนว
ใหม่   ด้านบุคลิกภาพของครู ด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ  และด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของวิชาชีพครู 
เช่น  สุพรทิพย ์ธนภัทรโชติวัต  (2558); วิจารณ์ พานิช (2557); เพชรรัตน ์สายน าพามีลาภ (2557); ทัศนา ประสานตรี 
(2555); ภาวัต  ตั้งเพชรเดโช (2556); อภิณห์พร สถิตภาคีกุลและคณะ  (2556); ผกามาศ  ชูสิทธิ์ (2556) ;ปนัดดา วัฒ
โนและคณะ (2554) ; สุบิน ยุระรัช (2556); ภูริ วงศ์วิเชียร (2558)  โดยที่ลักษณะความเป็นครูต้องมีองค์ประกอบดังนี้  
คุณลักษณะด้านความรอบรู้ และทักษะทางปัญญา คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะด้านความรู้เชิง
วิชาการ และวิชาชีพ คุณลักษณะด้านความเป็นประชาธิปไตย  คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
คุณลักษณะด้านการปรับตัวต้องการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะด้านการพัฒนาตนเอง คุณลักษณะด้านภาษา สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะด้านความเป็นไทย และสอดคล้องกับ  สุเทพ  ธรรมะตระกูล (2555)  วิจัยเรื่อง
การศึกษาลักษณะของครูยุคใหม่ ผลการวิจัยพบว่า วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของคุณลักษณะของครูยุคใหม่ได้
จ านวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และพบว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หลักในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าไคว-สแคว์  ที่ไม่มีนัยส าคัญหรือค่า p-value สูงกว่า 0.05 แสดง
ว่าโมเดลมีความกลมกลืน,ค่า GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90–1.00 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืน ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90–
1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนค่า  RMSEA  มีค่าต่ ากว่า 0.05 ซึ่งถือว่างานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  เป็นต้น 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีโมเดลเหมือนกันกับ
โมเดล เชิงสมมติฐานที่เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกต คือ ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน ปัจจัย
ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู  ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กร ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  และปัจจัยด้านภูมิหลังของ
นักศึกษา  มีความสอดคล้องในลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้างตามสมมติฐานการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี  มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ 0.97 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการศึกษามุ่งศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะความเป็นครูวิชาชีพจึงท าให้ผลการศึกษามีความสอดคล้องใน
ระดับร้อยละ97  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี  จันทราราชัย (2551) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความ
เป็นครูมืออาชีพ ได้แก่ 1) ภูมิหลังของครู 2) การสนับสนุนในสถานศึกษา 3) การพัฒนาตนเองของครู 4) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5)วัฒนธรรมการเรียนรู้ 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน  และสอดคล้องกับ  วสันต์ ปานทอง (2556)   
พบว่า  คุณลักษณะครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย วสันต์  
ปานทอง (2556)  คุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม มีคุณลักษณะ 12 ประการ ด้านการจัดการเรียนรู้ มี
คุณลักษณะ 15 ประการ ด้านความรู้และทักษะ มีคุณลักษณะ 12 ประการ ด้านเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ มี
คุณลักษณะ 5 ประการ และด้านการมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะผู้เรียน มีคุณลักษณะ 4 ประการ
กระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีกระบวนการ 5 
ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความต้องการจ าเป็น ก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายการพัฒนา ก าหนดวิธีการพัฒนา ด าเนินการ
พัฒนา และประเมินผลการพัฒนา  เป็นต้น 
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3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกต่อคุณลักษณะความเป็นครู
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 สูงสุด โดยมีน้ าหนักอิทธิพลรวมเท่ากับ 3.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากข้อ
ค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยขอน าเสนอดังนี้ 

3.1)  อิทธิพลทางตรง  3  ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน  และปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงโมเดลของกรอบแนวคิด  ซึ่งสามารถอธิบายโดยรวมดังนี้  ประการที่ 1  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอน  เป็นปัจจัยที่เป็นตัวแบบหรือแม่พิมพ์ที่นักศึกษาให้ความส าคัญดังนั้นความน่าเชื่อถือ  คุณลักษณะของ
ครูจึงมีความส าคัญ  โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะในวิชาชีพของอาจารย์  ประกอบด้วย  อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหา
ที่จะสอนอย่างเพียงพอ,  อาจารย์มีความสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการเรียนการสอน , อาจารย์มี
ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ,  อาจารย์มีทักษะในการประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน
และจัดกิจกรรมได้เหมาะสม,  อาจารย์มีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครู,  อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้,  อาจารย์มีพัฒนาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ  ด้านการปฏิบัติตนของอาจารย์  ประกอบด้วย  อาจารย์รักษาชื่อเสียง มีความรัก และศรัทธาในอาชีพ
ครู ส านึกและตระหนักที่จะเป็นครูที่ดี,อาจารย์มีความรัก เมตตาต่อศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน ,อาจารย์มีความรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนไม่บกพร่อง,  อาจารย์มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น,  
อาจารย์เป็นบุคคลที่เป็นแบอย่างที่ดี  น่ายกย่อง,  อาจารย์เป็นผู้มีบุคลิกภาพทางกายและวาจาสุภาพเรียบร้อย ,  
อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์และน าศิษย์เก่ามาท าประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบัน สอดคล้อง ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 
(2545)  ศึกษาคุณลักษณะครูพึงประสงค์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแบ่งเป็น 
6 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านสังคม ด้านบุคลิกภาพและด้านการปฏิบัติตนของครูในการ
สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและความมั่นคงทางจิตใจให้กับผู้เรียน  ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ของผู้เรียนส่งผลทางตรง
เนื่องจากการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยต้องร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครองและครูในฐานะที่มี
บทบาทใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เพื่อจะได้มีแนวทางร่วมกัน ในการที่จะสร้างแบบแผนพฤติกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมท่ีถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยเด็กมีแรงจูงใจต่อการเรียน  มีพฤติกรรมการเรียนการเรียนที่ดี  รวมถึง
ผู้เรียนมีวินัยในตนเองประกอบด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล เทียนงาม  (2556)  ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎ : การเคราะห์สมการ
โครงสร้างพหุระดับงาน  ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตามระดับนักศึกษา คือตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการสอนของตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณภาพครูพี่เลี้ยงระดับอาจารย์นิเทศก์ ตัวแปรคุณภาพของอาจารย์นิเทศก์ และประสบการณ์ในการนิเทศ  และ
สอดคล้องกับ  Schreck (2009 : 50) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะส าคัญของครู ที่ถูก
ก าหนดให้เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 เนื่องจากสังคมโลกใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ครูจะต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  
การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์  ประการที่ 3 ปัจจัยด้านการยอมรับต่อ
องค์กร  ประกอบด้วย  ด้านความศรัทธาต่อคณะครุศาสตร์  ด้านคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน  ด้านหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์  กิจกรรมเสริมความเป็นครู  มีอิทธิพลทางตรงสอดคล้องกับ  จิตติรัตน์  
แสงเลิศอุทัย (2557)  ท าการวิจัยเร่ือง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผลการวิจัย พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ
ครูตัวแปรที่รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคต หลักสูตรการเรียนการสอน การได้รับการ
ยอมรับนับถือและความคาดหวังของผู้ปกครอง ร่วมกันเป็นตัวท านายแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูร้อยละ 
51.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01เป็นต้น 

3.2) อิทธิพลทางอ้อม สามารถอธิปรายได้ดังนี้  ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา จะส่งผลต่อคุณลักษณะ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ผ่านปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ  เนื่องจากเมื่อนักศึกษา
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย  สอดคล้องกับที่ศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาปี 2, 3,4 และ 5 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นถ้าบุคคลใดมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงก็จะท าให้มีพฤติกรรมการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วย  รวมถึงถ้านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น
ด้วย เพราะ เกรดเฉลี่ยสะสมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมาของผู้เรียน ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ย่อมมีความพร้อมในองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความรู้ความตั้งใจ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเรียนรู้ที่
ดีกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมในการเรียนดีกว่า
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า การศึกษาครั้งนี้พบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพ ให้เห็นว่าในนักศึกษาที่
มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนที่ดีรวมถึงมีทัศนคติต่อวิชาชีพในเชิง
บวกและมีความคิดเห็นรับรู้ที่พึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดีด้วย สอดคล้องกับที่พบว่าความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคือ 
นิสัยในการเรียน เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม ทัศนคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อนและบรรยากาศ
วิชาการภายในสถาบัน ส่วนทางอ้อม คือ เกรดเฉลี่ยเดิม  เมื่อนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียนที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กที่สูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวคิดหลัก ของ ลดาพร  ทอง 
(2556)  กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  (ลดาพร  ทองสง, 2556)  ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21  ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง   ซึ่ง
ประกอบด้วย  ความศรัทธาต่อคณะครุศาสตร์  คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน  หลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์และกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นปัจจัยส าคัญของการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ ระหว่างก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในระดับอุดมศึกษา ไม่สอดคล้องกัน โดยก่อนเข้าเรียนนักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยแรก ทั้งนี้อาจเนื่อง มาจากในการพิจารณาการเลือกเรียนก่อนที่จะเข้ามาเรียนในแต่ละแห่ง
ส่วนมากจะพิจารณาจาก ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ความมีชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยว่าเมื่อเรียน
จบแล้ว จะมีงานท า กล่าวคือคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2541) ที่กล่าวว่า คุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่นักศึกษาและผู้ปกครองใช้พิจารณาและตัดสินใจ และสอดคล้อง กับ สุริยา  เสียงเย็น (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ ปัจจัยในด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา อีกทั้งสอดคล้องกับที่นักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวไว้เกี่ยวกับข้อดีของการน ากรณีตัวอย่างมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้  ความคิด และทัศนคติของ
ผู้เรียน เนื่องจากกรณีตัวอย่างเปรียบเสมือนการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) อันเกิดจากประสบการณ์ตรง
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ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการจัดการกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เป็นการประสานช่องว่างระหว่างการเรียน
ในทางทฤษฎีกับการน าไปปฏิบัติจริงที่ผู้ศึกษากรณีตัวอย่างสามารถท าความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม(Christensen, 1981 : 65 ; Davis, 1993 : 162)  กล่าวคือโมเดลโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  มีอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 คือ ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ปัจจัยด้านการยอมรับต่อองค์กร  ปัจจัยด้านภูมิหลังของนักศึกษา 
ปัจจัยคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  เพราะพฤติกรรม

การสอนของครูและทักษะการสอนเป็นสิ่งส าคัญต่อการยอมรับของผู้เรียน  ดังนั้นตัวครูเองควรมีการพัฒนาตนเอง  ทั้ง
ทางด้านทักษะความรู้  ความสามารถในการสอนต่อเนื่องสม่ าเสมอ  รวมถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  ควรที่จะประพฤติตนในอยู่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพครู  จะท าให้ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของอาจารย์ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพสูงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนารูปแบบการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี

ของสถาบันผลิตครู ในมหาวิทยาลัยของตนเองเพื่อให้สถาบันผลิตนักศึกษาได้มีประสิทธิภาพ และในการศึกษาครั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาแต่บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครดังนั้นเพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครู
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรมีการน าไปศึกษาสถาบันผลิตครูที่มีบริบทใกล้เคียงกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบแล้วน ามา
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยของตนได้มากขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด  โมเดลก่อนปรับ 
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ภาพประกอบ 2  โมเดลหลังปรับ 
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