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บทคัดย่อ 
      การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2) เปรียบเทียบ
ระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการเป็นครู ศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จํานวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครู (1) สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบวัดเจตคติ
วิชาชีพครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผัน (C.V.) และ t-test แบบ Independent   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

กุล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ( X = 4.11, S.D. = 0.64, C.V. = 15.57)  
2. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

กุล ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการเป็นครูต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 
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Abstract 
      This research aimed to study (1) the attitudes level of the students towards the 
teaching profession, The Certificate of Teaching Program, Faculty of Education at 
Vongchavalitkul University. And (2) compare the attitudes level of the students 
classified by gender, educational level and period of being a teacher. The samples 
were 88 students from the Certificate of Teaching Program in the 1st semester of 2017 
Academic year Faculty of Education, Vongchavalitkul University, but only 74 students 
returned the questionnaire. The tool used to collect data was a questionnaire. Data 
was analysis in terms of Percentage, Mean ( X ) , Standard Deviation (S.D.), Coefficients 
of variation (C.V.) and Independent t-test.  
      The research found that;  
 1. The certificate of teaching program, students have a positive attitude towards 
the teaching profession ( X = 4.11, S.D. = 0.64, C.V. = 15.57)  
 2. Gender educational level, and being teacher period had no influence on the 
students’ attitude towards the teaching profession. 
 
Keywords: Attitude towards the teaching profession, the students of the Certificate of 
Teaching Program  
 
บทนํา 
      ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก    
เรียกได้ว่าเป็นกระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์หรือกระแสแห่งยุคโลกไร้พรมแดน ทําให้เกิดการแข่งขัน       
ในระดับนานาชาติมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาท่ีเป็นองค์การทางการศึกษาอย่างมาก จําเป็น
อย่างย่ิงที่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอนสมควรต้องมีเจตคติต่อวิชาชีพครูในทางบวก 
ซึ่งต้องใช้แนวคิดในการบริหารงานในรูปแบบใหม่เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว (ธมลวรรณ  มีเหมย, 2553) 
      การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2561 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการ
อ่าน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวม ทํางานเป็น
ทีม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย (ธีระ  รุญเจริญ, 2553) 
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      การจัดการศึกษาไทยให้ประสบผลสําเร็จตามแนวทางการปฏิรูปน้ันบุคลากรสําคัญที่ต้องมี
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางการศึกษาคือ ผู้สอนรู้จักการวางแผนการสอน 
รู้จักการดําเนินการสอน และรู้จักการวัดและการประเมินผลการสอนเป็นอย่างดี (สําเริง บุญเรืองรัตน์, 
2556) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความสําคัญสําหรับบุคคลท่ีเป็นครูและผู้ศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือจะเป็น
ครู เมื่อบุคคลเกิดเจตคติที่ดีต่องานของตนหรือพอใจในงานที่ตนทําอยู่ ย่อมทําให้ทํางานอย่างมี
ความสุข และมีความต้ังใจในการทํางานอย่างดีที่สุด  

ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความสําคัญมากดุจเดียวกับโครงสร้างเหล็ก
ภายในท่ีช่วยยึดอาคารให้มั่นคงแข็งแรง (Orathai Education, 2560) เจตคติ เป็น ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่เห็นชอบ เห็นดี หรือไม่เห็นชอบหรือเฉยๆ เป็นกลาง ดังน้ัน เจตคติ
ต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่มี
ต่อวิชาชีพครู 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
      2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทางการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการเป็นครู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
      การศึกษาระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study) ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จํานวน 88 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.09 
      ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
      ตัวแปรตาม คือ เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
      ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นครู 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือและวิธีวัดตัวแปรในการวิจัยคือแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครู มี 2 ตอน ดังน้ี 
         ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ 
          ตอนที่ 2 แบบวัดเจตคติวิชาชีพครู จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบวัดของ อดิศักด์ิ  ศรีวรบุญ 
(2541) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิคเคิร์ท (Likert) คือ 1,2,3,4 และ 5 
โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 4 หมายถึง              
เห็นด้วย 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง วิเคราะห์อํานาจจําแนกของแบบวัดเจตคติแต่ละข้อด้วยเทคนิค 
25% ที่แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีเจตคติที่ดีและกลุ่มผู้ที่มีเจตคติไม่ดี แล้วหาค่า t ได้ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ 2.00 
แสดงว่าแบบวัดเจตคติข้อน้ันมีอํานาจจําแนก แบบวัดฉบับน้ีทุกข้อมีอํานาจจําแนกและมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.83  
   เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนเจตคติต่อวิชาชีพครู ข้อความทางบวก-ทางลบ ดังน้ี 
    ข้อที่เป็นข้อความทางบวก มีความหมาย ดังน้ี 
     5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
       4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
     3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
     2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 
     1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 
    ข้อที่เป็นข้อความทางลบ มีความหมาย ดังน้ี 
     1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
       2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
     3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
     4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 
     5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองในชั้นเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 88 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. คํานวณร้อยละ (Percentage)  

2. คํานวณค่าเฉล่ีย ( X )  
3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
4. ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผัน (C.V.)   
5. t-test แบบ Independent   
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ผลการวิจัย  
        1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จําแนกตามสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 
                  ชาย 
                  หญิง 

 
21 
53 

 
28.38 
71.62 

รวม 74 100 
2. ระดับการศึกษา 
                 ปริญญาตรี 
                 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
68 
6 

 
91.89 
8.11 

รวม 74 100 
3. ระยะเวลาในการเป็นคร ู
                ตํ่ากว่า 2 ปี  
                2 ปี ขึ้นไป 

 
15 
59 

 
20.27 
79.73 

รวม 74 100 

  
 จากตารางที่ 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 71.62  การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 
91.98  มีระยะเวลาในการเป็นครู 2 ปีขึ้นไป จํานวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ  79.73 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยภาพรวมและรายข้อ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2  
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ตารางที่ 2 ระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อท่ี พฤติกรรมด้านเจตคติ ระดับเจตคติต่อวิชาชีพครู 

X  S.D. C.V. การแปลความหมาย 
1 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 4.74 0.60 12.66 มีเจตคติดีท่ีสุด 
2 อาชีพครูเหมาะสําหรับคนประจบสอพลอ 4.16 0.99 23.80 มีเจตคติท่ีดี 
3 อาชีพครูเป็นอาชีพของคนซ่ือสัตย์ 4.42 0.86 19.46 มีเจตคติท่ีดี 
4 ผู้ประกอบวิชาชีพครูมักมีมาตรฐานทางสังคมต่ํา 4.08 1.16 28.43 มีเจตคติท่ีดี 
5 ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพดีน่าเลื่อมใส 4.54 0.73 16.08 มีเจตคติดีท่ีสุด 
6 ผู้ประกอบวิชาชีพครูมักชอบด่ืมสุรา สูบบุหร่ี 3.77 1.03 27.32 มีเจตคติท่ีดี 
7 ข้าพเจ้าศึกษาวิชาชีพครูเพราะจํายอม 4.36 0.88 20.18 มีเจตคติท่ีดี 
8 ข้าพเจ้าภูมิใจมากท่ีได้ประกอบวิชาชีพครู 4.73 0.58 12.26 มีเจตคติดีท่ีสุด 
9 อาชีพครูมีจริยธรรมสูงกว่าอาชีพอ่ืน 4.19 0.96 22.91 มีเจตคติท่ีดี 
10 ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน 4.68 0.60 12.82 มีเจตคติดีท่ีสุด 
11 ครูคือตัวอย่างท่ีดีในสังคม 4.68 0.70 14.96 มีเจตคติดีท่ีสุด 
12 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 4.46 0.95 21.30 มีเจตคติท่ีดี 
13 อาชีพครูมีส่วนในการพัฒนาสังคมค่อนข้างน้อย 4.32 1.02 23.61 มีเจตคติท่ีดี 
14 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต้องเสียสละ 4.78 0.50 10.46 มีเจตคติดีท่ีสุด 
15 ครู คือผู้นําทางจริยธรรมในสังคม 4.58 0.60 13.10 มีเจตคติดีท่ีสุด 
16 อาชีพครูต้องรับผิดชอบต่อสังคมสูง 4.59 0.57 12.42 มีเจตคติดีท่ีสุด 
17 อาชีพครูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาเยาวชน

ของชาติ 
4.80 0.52 10.83 มีเจตคติดีท่ีสุด 

18 อาชีพครูมีความเจริญก้าวหน้าช้า 3.09 1.23 39.81 มีเจตคติปานกลาง 
19 อาชีพครูเหมาะสําหรับคนเฉื่อยชา 4.49 0.83 18.49 มีเจตคติท่ีดี 
20 คนขยันเท่านั้นท่ีจะก้าวหน้าในวิขาชีพครู 3.70 1.24 33.51 มีเจตคติท่ีดี 
21 อาชีพครูจําเจ ซํ้าซาก น่าเบื่อหน่าย 3.91 1.09 27.88 มีเจตคติท่ีดี 
22 อาชีพครูเป็นอาชีพของคนเกียจคร้าน 4.65 0.75 16.13 มีเจตคติดีท่ีสุด 
23 ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความล้าหลังทางวิชาการ 4.08 1.06 12.66 มีเจตคติท่ีดี 
24 ผู้ประกอบวิชาชพีครูเป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดี 4.15 0.99 23.86 มีเจตคติท่ีดี 
25 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีไม่ม่ันคงทางด้านรายได้ 3.65 1.19 32.60 มีเจตคติท่ีดี 
26 ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีรายได้ตํ่า 3.23 1.23 38.08 มีเจตคติปานกลาง 
27 อาชีพครูมีสวัสดิการดี 3.96 1.14 28.79 มีเจตคติท่ีดี 
28 อาชีพครูมีโอกาสคอรัปชั่นได้มาก 3.72 1.26 33.87 มีเจตคติท่ีดี 
29 ครูส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนไม่คุ้มกับการทํางาน 2.46 1.23 50.00 มีเจตคติไม่ค่อยดี 
30 ครูส่วนใหญ่มักจะมีหนี้สิ้นล้นพันตัว 2.36 1.19 50.42 มีเจตคติไม่ค่อยดี 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.64 15.57 มีเจตคติท่ีดี 
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ( X = 4.11, S.D. = 0.64, C.V. = 15.57)                     

เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพครูมี
บทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนาเยาวชนของชาติ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ อาชีพครูเป็น
อาชีพที่มีเกียรติในสังคม  

3. การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการ
สอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นครู 

ผลการเปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทางการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็น
ครู พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นครูที่ต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 
ดังแสดงในตารางที่ 3 – 5 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการ

สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 

การเปรียบเทียบ N X  S.D. C.V. t df p 
เพศชาย 21 3.99 0.34 8.52 

.327 72 .744 
เพศหญิง 53 4.02 0.42 10.45 

      
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพศชายและเพศหญิง มีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการ

สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระหว่างระดับการศึกษาที่ต่างกัน 

การเปรียบเทียบ N X  S.D. C.V. t df p 
ปริญญาตรี 68 4.02 0.40 9.95 

.937 72 .352 
ปริญญาโท 6 3.87 0.28 7.23 

      
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระหว่างระยะเวลาในการเป็นครูที่ต่างกัน 

จํานวนปีในการเป็นคร ู N X  S.D. C.V. t df p 
ตํ่ากว่า 2 ปี 15 4.08 0.43 10.54 

.730 72 .468 
ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 59 3.99 0.39 9.77 

      
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่มีระยะเวลาในการเป็นครูต่างกันมีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 
 

ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังน้ี 
1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์

ชวลิตกุล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ( X = 4.11, S.D. = 0.64, C.V. = 15.57)  

2. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล เพศชายและเพศหญิง มีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 

3. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 

4. นักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล ที่มีระยะเวลาในการเป็นครูต่างกันมีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
      1. ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีเจตคติต่อวิชาชีพครูในภาพรวมในระดับดีและนักศึกษาแต่ละคนมีเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูแตกต่างกันพอควร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพ
ครูอยู่ในระดับดี ข้อที่นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพครูดีมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพครูมีบทบาท
สําคัญที่สุดในการพัฒนาเยาวชนของชาติ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ อาชีพครูเป็นอาชีพที่มี
เกียรติในสังคม และนักศึกษาภูมิใจมากที่ได้ประกอบอาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาต่อ 4 
ประเด็นน้ีแตกต่างกันพอควร จากผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงว่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครูในระดับดี บ่งบอกถึง
ลักษณะการเป็นครูที่ดีหรือเป็นครูมืออาชีพ ทําให้ครูทุกคนต้องตระหนักถึงสถานภาพของวิชาชีพครู 
โดยต้องทําหน้าที่ในการรับผิดชอบเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู บุคคลที่เป็นครูเมื่อเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ย่อมทําให้ทํางานอย่างมีความสุข ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากนักศึกษาที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครูในทางบวกเป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ครู หรือนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูส่งผลต่อการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา นักศึกษาที่ได้
ตระหนักในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของ
ครูที่ต้องเสียสละเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมและรู้สึกภูมิใจต่อวิชาชีพครู 
       2. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเป็นครู ที่ต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูไม่ต่างกัน                     
เป็นเพราะว่าก่อนที่บุคคลท่ีจะประกอบวิชาชีพครูได้รับการอบรมในวิชาชีพครูได้รับการก่อนและควร
ได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ืองอย่างสม่ําเสมอ สําหรับการประกอบวิชาชีพครูไม่ว่าจะมีความแตกต่าง
กันทางเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นครู ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วย
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูของตน ทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน ประกอบกับการ
ได้รับวิทยาฐานะ ตําแหน่ง ระดับช้ัน และการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ันครูทุกคน         
มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันกับข้าราชการอื่นๆ โดยเฉพาะข้าราชการในมหาวิทยาลัยจึงทําให้ครูมีขวัญ
และกําลังใจและต้ังใจประกอบอาชีพครูอย่างเต็มความสามารถ  
 
ข้อเสนอแนะ  
      1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
 จากการวิจัยที่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ดังน้ัน จึงสมควรอย่างย่ิงในพัฒนาความ
เป็นครูอย่างมืออาชีพเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญในการเป็นผู้ให้ เกิดความรัก เกิดความศรัทธา เกิดการ
ทุ่มเทการทํางาน เพราะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพที่สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งน้ี 
      2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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