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คํานํา 
 
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยและกระบวนการที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังนี้  ไดรับทุนสนับสนุนจาก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหาร 
หรืออาจารยประจําในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับศึกษาศาสตรชวยกรุณาใหขอมูลเบ้ืองตนที่เปน
ประโยชนในประเด็นเกี่ยวกับสมรรถภาพเชิงวิชาชีพที่จําเปน และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร  และความอนุเคราะหจากคณาจารยของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ชวยประสานงานและใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
นักศึกษา  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย  รองศาสตราจารยลิขิต  
กาญจนาภรณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญสิริ  จีระเดชากุล  รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย   
นิรัญทวี  และผูชวยศาสตราจารยสุนีย  แจงใจธรรม ที่เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัย ขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คุณจารินีย  ปอมสุข  และ
ผูเกี่ยวของอีกหลายทานซ่ึงมิไดเอยนามในที่นี้ที่มีสวนใหคําปรึกษาแนะนําทําใหงานวิจัยคร้ังนี้
สําเร็จดวยดี 
 การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบถึงปจจัยและกระบวนการที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถใชเปนขอสนเทศและ
แนวทางใหคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
วิชาชีพสาขาศึกษาศาสตรใหสอดคลองกับปณิธาน ความสามารถและทรัพยากรของแตละ
ภาควิชา และนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนสาขาศึกษาศาสตรตามบริบทของสังคมไทยใหมี 
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและผูใชประโยชนในสังคมตอไป 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเร่ือง  ปจจัยและกระบวนการที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษา
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษา  2)  เปรียบเทียบสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษาจําแนก
ตามเพศ สาขาวิชาเอก การศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดรวมของผูปกครอง 
และระดับคะแนนเฉล่ียสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย  3) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษา  4)  ศึกษากระบวนการที่เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพของนักศึกษา   กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ปการศึกษา 2548  การสุมกลุมตัวอยางแบงเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 จํานวน 115 คน ใชวิธี
สุมอยางงาย  ตอนที่ 2 จํานวน 18 คน เลือกเปนกรณีตัวอยางจากนักศึกษา 6 วิชาเอก วิชาเอกละ 
3 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  3 ฉบับ  และแบบสัมภาษณ 1 ฉบับ  การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ใชคา  รอยละ (%)  คาเฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบคาที (t-test)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับข้ันความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
1. สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษาอยูในระดับมาก 
2. สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาเอก แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษาจําแนกตาม
เพศ การศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง  รายไดรวมของผูปกครอง  และ
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย ไมแตกตางกัน 
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3. โปรแกรมการเรียนการสอนที่เปนนวัตกรรม ทัศนคติตอกลุมเพื่อนนอกสถาบัน 
ประสบการณในช้ันเรียน และประสบการณงานพิเศษ สามารถรวมกันทํานาย
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนักศึกษาไดรอยละ 40.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 

4. การเรียนรูจากประสบการณและการเรียนรูจากสถานการณเปนกระบวนการที่เอ้ือตอ
การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรูของนักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน  การฝกประสบการณวิชาชีพ  
การจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
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Abstract 
 
 The purposes of the research “Factors and process facilitating professional 
competency development of education students : A case study of Silpakorn University” 
were  1) To study students’ level of professional competency  2) To compare students’ 
professional competency as classified by gender, major field of studies, parents’ 
educational background, occupation, annual income and the students’ grade point 
average priors to entering the university. 3) To determine factors as predictors of 
professional competency, and 4) To study processes which facilitate the students’ 
professional competency. Samples were 115 fourth year students in Faculty of 
Education Silpakorn University in the academic year 2005 derived by simple random 
sampling for the first phase of study, and for the second phase of study  were purposive 
sampling of 18 students from 6 major of studies each of 3 students. Instruments used to 
collect data were 3 sets of questionnaires and 1 interview questionnaire constructed by 
the searcher. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test,        
One-Way ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis. Content analysis were 
also used for qualitative data. 
 The results found that : 
 1.  The students’ professional competency were prevalented at the high level. 
 2.  The students’ professional competency as classified by field major of studies 
were different statistically significant at .001, while classified by gender, parents’ 
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educational background, occupation, and annual income and the students grade point 
average prior to entering the university were not statistical difference.  
 3.  Program of innovative studies, attitude toward friends of different institution, 
in-class experiences and field experiences predicted the students’ professional 
competency at the percentage of 40.1 with statistical significance at .001. 
 4.  Learning from direct experience as well as from situational experience were 
the processes which facilitated the development of students’ professional competency 
according to their awareness, especially from participation in teaching-learning process, 
field experience practicum, professional experience practicum, and projects concern 
professional experience. 
 


