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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ชั้นปที่ 1-5 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

2554 จํานวนทั้งสิ้น 723 คน เครื่องมือที่ใชในการวัดทัศนคติในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 

ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน มีทัศนคติตอวิชาชีพครูอยูในระดับดี โดยที่ทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิตอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ p < 

.05 ไปตามเพศ สาขาที่ศึกษา ชั้นป และคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกตางกันของนิสิต แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติไปตามที่ อาชีพผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อันดับที่เลือกเขาศึกษาและความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

คําสําคัญ : ทัศนคติตอวิชาชีพครู 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study attitude towards teaching profession of 

undergraduate students, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, 

Kamphaeng Saen campus. Population in this research were 723 undergraduate students whose 

studying in year1-5 in this semester and majoring in Faculty of Education and Development Sciences, 

Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus. The instrument used for collecting the data was a set 
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of five-level rating scale questionnaires. Statistical tools used for analyzing data were percentage, 

mean, and standard deviation, t-test and F-test. 

The research results were found that undergraduate students Faculty of Education and 

Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus showed their attitudes towards 

teaching professional at a high level. Attitude towards teaching profession were found of being 

significantly different (p < .05) go to follow sex, the majors of study, year of studying and grade point 

average. But no significant difference in their attitudes toward teaching profession go to follow students 

with different parent is occupation, economical status, first choice education and the students 

satisfaction and dissatisfaction on Faculty Teaching Curriculum. 

Key Words : Attitudes Towards Teaching Profession 

E-mail : feduswv@ku.ac.th 

 
คํานํา 

มนุษยนับวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาอยางยิ่ง สมควรที่จะไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเปนประชากร ที่มี

คุณภาพ และมีศักยภาพ ทามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม โลก และ สังคมในปจจุบัน สงผลกระทบตอ

การดําเนินชีวิตประจําวัน แนวคิด คานิยม การเมือง สังคมและสิ่งแวดลอม จากที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคม

เกษตรมาสูสังคมอุตสาหกรรมและสังคมฐานความรูในปจจุบันนี้ สังคมฐานความรู (Knowledge – Based 

Society) เปนกระบวนทัศน (paradigm) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสังคมตามกระแสโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงทางดานตางๆ เชน เทคโนโลยีและกระบวนการสื่อสารสมัยใหม อยางเชน โทรศัพทมือถือ และ

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเก็บรวบรวมความรู การสืบคนความรู และกระบวนการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การไหลเวียนของขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว 

การศึกษาเปนหนึ่งในหลายตอหลายสวนที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อใหสอดคลองและ

สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในฐานะที่การศึกษาเปนกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จําเปนตองปรับและพัฒนาบทบาทหนาที่ใหมี

ประสิทธิภาพอยางยิ่ง ดวยเหตุผลสําคัญ 3 ประการ  ประการแรก การศึกษาระดับอุดมศึกษาตองปรับตัวตาม

สังคมไทยและสังคมโลก ประการที่สอง ระบบอุดมศึกษา จําเปนตองเตรียมพรอมสถาบันเอง กําลังคน การสราง

องคกรความรู และการบริหารวิชาการ เพื่อเตรียมสรางระบบสังคมใหพรอมสําหรับอนาคตที่จะมาถึง และประการที่

สาม คือ ระบบอุดมศึกษา ตองอนุรักษส่ิงที่ดีงามตางๆ ตองปรับปรุงพัฒนาและบางอยางตองยืนหยัดชี้นําสังคมมิให

เส่ือมทรามลง (ประกอบ คุปรัตน, 2536: 1) 

อาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเยาวชน เปนวิชาชีพที่ใหบริการทางดาน

การศึกษา ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ มีหนาที่ใหการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ให

มีศักยภาพที่จะปรับตัว ปรับใจใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 

โดยเนนใหความรู ความเขาใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะผานระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง และเพื่อใหสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนใหอยูในระดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
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7 (วัลนิภา  พัคเปย, 2539: 2) ดังนั้นวิชาชีพครูจึงเปนวิชาชีพที่ตองมีความรับผิดชอบ  มีความเตรียมตัว อีกทั้งยัง

เปนวิชาชีพที่ไดรับการคาดหวังจากสังคมที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Evans & Brueckner, 

1992: 31) 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพไววา ผูที่จะ

ประกอบวิชาชีพครูไดนั่นตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา

รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปน้ี 1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู 4. 

จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจัดการในหองเรียน 7. การวิจัยทางการศึกษา 

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9. ความเปนครู เมื่อพิจารณาพบวาในขอ 9. ความเปนครู 

บรรจุสาระความรูในขอ 4 เร่ืองการสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูไวดวย ดังนั้น การสรางทัศนคติที่ดีตออาชีพครู อาจ

ครอบคลุมถึงความรูสึกหรือมีศรัทธาตองานการสอนและ กิจกรรมที่ทําการสรางสมรรถภาพความเปนครู 

ประกอบดวย 1. ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองใหเปนผูยึดมั่นอยูในคุณงามความดี ความถูกตอง และความชอบธรรม 

2. พัฒนาตนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่ทันสมัย  และรูจัก

ปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) 

การปลูกฝงใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู จะกอใหเกิดการมีใจเอนเอียงในทางบวกตออาชีพครู วาเปน

อาชีพที่สําคัญตอสังคม เปนอาชีพในระดับวิชาชีพ เปนอาชีพที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ และวุฒิภาวะทุก ๆ 

ดานเปนอยางมาก บุคคลที่ประกอบอาชีพครูโดยมีทัศนคติทีดีตอวิชาชีพครูยอมมีโอกาสที่จะสอนไดดีกวาบุคคลที่ดู

หมิ่นดูแคลน หรือเบื่อหนายวิชาชีพครูอยางแนนอน 

จากสถิติขอมูลของสํานักทะเบียนมหาวิทยาลัย 2552 พบวา นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สวน

ใหญมักเลือกที่จะประกอบอาชีพดานอื่น ๆ มากกวาจะที่จะเลือกประกอบวิชาชีพครู สาขาที่ตนไดสําเร็จการศึกษา

มา อาจเนื่องมาจากเหตุผลในเรื่องคาตอบแทนที่สูงกวา ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่นาศึกษาถึงทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ในการศึกษาถึงทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิต ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ภาควิชา และการพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดการ

เรียนการสอน และหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในอนาคต เพื่อประโยชนในการผลิตกําลังคน

ทางดานการศึกษา อีกทั้งเพื่อวัดทัศนคติของนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรและทัศนคติที่นิสิตมีตอ

วิชาชีพครู เพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตอไป 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร 

คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ชั้นปที่ 1-5 ที่กําลัง

ศึกษาอยูในปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 723 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม

ทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาที่ศึกษา ชั้นป ฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวนิสิต อาชีพของผูปกครอง คะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ลําดับที่เลือกเขาศึกษาและ

ระดับความพึงพอใจในการศึกษาตามหลักสูตร เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list) จํานวน 8 ขอ 

ตอนที่  2  แบบสอบถามทัศนคติต อวิชาชีพครูของนิ สิตคณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตาม

แบบของลิเคิรท แตละขอมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีขอความทั้งเชิงนิมานและนิเสธ จํานวนทั้งส้ิน 50 ขอ  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวความคิด เอกสาร ขอมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษา 

2. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สมบูรณไปสอบถามกับนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนทั้งส้ิน 723 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 

703 ชุด คิดเปนรอยละ 97.23 
การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

และนําผลจากการประมวลมาจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติเพื่อเสนอเปนผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยนําขอมูลมาแจกแจงความถี่และหาคา

รอยละ  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยผูวิจัยใชเกณฑการสรางแบบสอบถามเปนมาตรวัด การแปลความหมาย

ของคะแนนดังนี้ 

สําหรับตัวเลือกของแบบสอบถามในตอนที่ 2 มีการใหคะแนนดังนี้ 

ขอความนิมาน ขอความเชิงนิเสธ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  ให 5 คะแนน   1 คะแนน 

เห็นดวย ให 4 คะแนน  2 คะแนน 

ไมแนใจ ให 3 คะแนน  3 คะแนน 

ไมเห็นดวย ให 2 คะแนน  4 คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 1 คะแนน  5 คะแนน 

สําหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 มีการแปลความหมายของคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง  

นิดแกว, 2535: 22-25) 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวา   ผูตอบมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา   ผูตอบมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับดี 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา  ผูตอบมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา   ผูตอบมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับไมดี 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา   ผูตอบมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับไมดีมาก 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. คาสถิติรอยละ (Percentage) ใชสําหรับการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2. คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายถึงทัศนคติตอวิชาชีพครู 

3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีจําแนกได

สองกลุม และเลือกใชสถิติ F-test ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ ที่จําแนกไดมากกวาสองกลุมขึ้นไป หากพบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe Method)         

4. คานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ กําหนดไวที่ระดับ .05 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ผลการศึกษาทัศนคตติอวิชาชีพครูของนสิิตคณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร  
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีทัศนคติที่มี

ตอวิชาชีพครูจัดอยูในระดับดี (Mean=3.92 และ SD=0.95) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่มีตอ

วิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดอยูใน

ระดับสูงเนื่องจากคะแนนคาเฉลี่ยที่ไดรายขอทั้งหมดมีคะแนนอยูในระดับสูง คือ สูงกวา 3.50 ขึ้นไป โดยขอคะแนน

ที่แสดงวานิสิตมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูสูง 3 ลําดับแรกไดแก 

 ขอที่ 10 ครู เปนอาชีพที่มีเกียรติและเปนที่ยอมรับในสังคม (Mean=4.49, SD=0.65) 

 ขอที่ 11 การสั่งสอนและมอบความรูแกนักเรียน เปนงานที่นาภูมิใจอยางยิ่ง (Mean=4.46, SD=0.66) 

 ขอที่ 5 วิชาชีพครู ฝกใหทานเปนคนดี เสียสละ และอดทน (Mean=4.45, SD=0.64) 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร 

   และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

(N = 703) 

ขอที่ ขอความ 
  

ระดับทัศนคต ิ

1. การแกปญหาเฉพาะหนาขณะสอนหนังสือ เปนเรื่องสนุก

และทาทายความสามารถ 

4.04 0.68 ดี 

2. ทานมั่นใจวาความสามารถของทานสามารถนําไป

ประกอบวิชาชพีอื่นไดดีกวาการเปนครู 

3.61 0.83 ดี 

3. ทานคอยใหกําลังใจเพื่อนๆที่ทอแท หรือไมพอใจในสาขา

วิชาชีพครู ที่กําลังศึกษาอยู 

4.10 0.65 ดี 

4. ทานมั่นใจวาสาขาวิชาชีพที่ศกึษาอยูเปนวชิาชีพที่ดีและ

จะเปนอาชีพทีด่ีตอไปในอนาคตของทาน 

4.37 0.69 ดี 

5. วิชาชีพครู ฝกใหทานเปนคนดี เสียสละ และอดทน 4.45 0.64 ดี 

6. วิชาชีพครู ปลูกฝงคุณลักษณะความเปนประชาธปิไตย 4.31 0.68 ดี 
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ใหแกทาน 

7. วิชาชีพครู ชวยใหทานมองโลกในแงดี 4.24 0.72 ดี 

8. วิชาชีพครู ฝกใหทานเปนคนรอบคอบ วิเคราะหและแกไข

ปญหาตางๆไดอยางดี 

4.30 0.66 ดี 

9. ทานมั่นใจวา ทานจะมีความสขุในการเลือกประกอบ

อาชพีครูในอนาคต 

4.11 0.75 ดี 

10. ครู เปนอาชีพทีม่ีเกียรติและเปนที่ยอมรับในสงัคม 4.49 0.65 ดี 

11. การสั่งสอนและมอบความรูแกนักเรียน เปนงานที่นา

ภูมิใจอยางยิ่ง 

4.46 0.66 ดี 

12. ทานมั่นใจวาครู เปนอาชพีที่ดีและมั่นคง 4.41 0.70 ดี 

13. อาชพีครู เปนอาชีพที่ทานจะไดใชความรูและ

ความสามารถไดอยางเต็มที่ 

4.32 0.67 ดี 

14. ทานรูสึกหดหูและไมสบายใจ กับขาวทางลบของครูใน

หนาหนังสือพิมพ 

4.17 0.77 ดี 

15. ทานมักเขาหองสมุดและอานบทความทางวชิาการ

เกี่ยวกับครู เพื่อเพิ่มพูนความรูของทานอยูเสมอ 

3.62 0.84 ดี 

16. ครูเปนอาชีพแรกที่ทานคิดวาจะประกอบเปนอาชพี หลัง

สําเร็จการศึกษา 

4.15 0.86 ดี 

17. ทานมักสนับสนุนและใหขอมลูแกผูที่สนใจจะเลือกศึกษา

หรือประกอบวชิาชพีครู 

4.15 0.73 ดี 

18. ทานศรัทธาในความเสียสละของครู ที่มีตอสังคม 4.39 0.70 ดี 

19. หากเลือกไดทานจะไมศึกษาในสาขาวิชาชีพครูหรือเปน

ครู 

2.93 1.33 ปานกลาง 

20. อาชพีครูคือการทําหนาที่เพียงการสอน ไมจําเปนตองมี

หลักเกณฑใดๆ 

3.43 1.27 ปานกลาง 

21. ครูเปนอาชีพทีล่าสมัย ไมเปนที่ยอมรับในสังคมเทาเทียม

กับอาชีพอื่นๆ 

3.60 1.30 ดี 

22. ครู จะเปนอาชพีสุดทายที่ทานจะเลือกในการประกอบ

อาชพี 

3.52 1.30 ดี 

23. การสอนหนังสือ เปนเรื่องนาเบื่อหนาย 3.45 1.23 ปานกลาง 

24. การเตรียมการสอนและการจดัทําส่ือ เปนสิ่งยุงยากและ

นารําคาญ 

3.25 1.18 ปานกลาง 

26. คนที่เรียนอะไรมิไดแลวเทานั้น จึงเลือกวิชาชพีครู เพราะ 3.72 1.35 ดี 
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33. ครูเปนปจจัยทีสํ่าคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และประเทศ 

4.37 0.72 ดี 

34. อาชพีครูเปนอาชีพที่มอีุดมการณและจุดมุงหมายชัดเจน 4.36 0.71 ดี 

35. ทานทุมเทและสนใจในการศึกษา เพราะเชื่อวาจะเปน

ประโยชนสําคญัยิ่งตอการประกอบอาชีพครูในอนาคต

ของทาน 

4.21 0.75 ดี 

36. ครูเปนอาชีพที่เปดโอกาสใหทานทําประโยชนใหแกสังคม 4.33 0.70 ดี 

37. ทานสมัครใจและตั้งใจอยางยิง่ในการเลือกศึกษาในสาขา

วิชาชีพครู 

4.17 0.81 ดี 

38. ผูที่จะประกอบอาชพีครู คือผูที่เสียสละเพื่อสังคมอยาง

แทจริง 

4.29 0.76 ดี 

39. ทานรูสึกทอแทและเบื่อหนายในการศึกษาในวิชาชีพครู 3.21 1.26 ปานกลาง 

40. ครูเปนอาชีพทีน่าเบื่อและไมทนัสมัย 3.53 1.34 ดี 

41. การศึกษาวิชาชีพครู ฝกใหทานตัดสินใจ วิเคราะหปญหา 

และแกไขปญหาตางๆไดดียิ่งขึ้น 

4.15 0.76 ดี 

42. การศึกษาวิชาชีพครู ฝกใหทานรูจักควบคุมตนเอง และ

เปนผูนํา 

4.17 0.69 ดี 

43. ทานจําเปนตองศึกษาวิชาชีพครู เพราะไมสามารถสอบ

เขาหรือเลือกเรียนสาขาที่ตนเองตองการได 

3.41 1.33 ปานกลาง 

44. ทานเชื่อวา ครูคือผูที่รับจางสอนหนังสือเทานั้น 3.64 1.32 ดี 

45. ทานมักอายที่จะบอกกบัใครๆวาทานกําลังศึกษาในสาขา 3.76 1.36 ดี 

เปนสาขาวิชาทีง่ายที่สุดแลว 

27. ใบประกอบวิชาชีพคร ูเปนสิ่งไมจําเปน และไมเกี่ยวของ

กับการสอนหรือการเปนครู 

3.62 1.38 ดี 

28. การเปนครูคือการสั่งสอนและใหความรูทางวิชาการ

เทานั้น 

3.52 1.25 ดี 

29. ทานรูสึกหดหูทันทีเมื่อคิดวาเมื่อจบการศึกษาแลวจะตอง

ไปประกอบวชิาชีพคร ู

3.52 1.31 ดี 

30. การฝกสอนหรือการดูงานการสอนเปนสิ่งนาเบื่อหนาย 

และหากเลือกไดทานไมอยากเขารวม 

3.43 1.23 ปานกลาง 

31. ทานมั่นใจวา ทานจะเปนครูที่ดีตอไปในอนาคต 4.09 0.77 ดี 

32. การประชมุทางวิชาการ เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนา

วิชาชีพครู 

4.12 0.74 ดี 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

544 

วิชาชีพครู 

46. บอยครั้งทานหลีกเลี่ยงที่จะบอกวาทานกําลังศึกษาใน

สาขาวิชาชีพครู 

3.77 1.37 ดี 

47. ทานคิดวาครูที่ดีมีอุดมการณยังมีอยูเปนจํานวนมาก 4.14 0.80 ดี 

48. ทานคิดวาอาชพีครูเปนอาชีพชั้นสูง มีความ

เจริญกาวหนา และมีคาตอบแทนที่พอสมควร 

4.12 0.85 ดี 

49. ในปจจุบันคนทั่วไปไมยอมรับและศรัทธาในผูที่เปนครูอยู

แลว 

3.13 1.27 ปานกลาง 

50. หลังจากจบปริญญาตรีแลวทานจะศึกษาตอปริญญาโท

ทางดานครู 

3.79 0.97 ดี 

รวม 3.92 0.95 ดี 

 
ผลการเปรียบเทียบทัศนคตติอวิชาชีพครขูองนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา นิสิตที่มี เพศ สาขาที่ศึกษา ชั้นป และคะแนนเฉลี่ยที่แตกตางกันมี

ทัศนคติตอวิชาชีพครูแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   ดังสรุปไดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา นิสิตที่มี เพศ สาขาที่ศึกษา ชั้นป และคะแนนเฉลี่ยที่แตกตาง

กันมีทัศนคติตอวิชาชีพครูแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้  

เพศ พบวา นิสิตเพศหญิงมีทัศนคติตอวิชาชีพครูสูงกวาเพศชาย (เพศหญิง=3.98, เพศชาย=3.68) 

ตัวแปรอิสระ 
คานัยสําคัญ 
ทางสถิติ 

ผลการทดสอบ 
เปนไปตาม 
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม 
สมมติฐาน 

   1. เพศ 0.000   
   2. สาขาที่ศึกษา 0.000   
   3. ชั้นป 0.000   
   4. ฐานะทางเศรษฐกิจ 0.056   
   5. อาชีพของผูปกครอง 0.569   
   6. คะแนนเฉลี่ยะสะสม 0.000   

   7. ลําดับการเลือกเขาศึกษา 0.081   

   8. ระดับความพึงพอใจในการศึกษาตามหลักสูตร 0.143   
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การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

546 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงควรมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการที่จะสนับสนุนนิสิตใหมีศักยภาพ

ทางวิชาการที่สูงขึ้น และยังสงผลใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพดียิ่งขึ้นอีกดวย เพื่อนิสิตจะไดมีความพรอมท่ีจะประกอบ

อาชีพครู และยังมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและอาชีพของตนตอไปอีกดวย 
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