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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะ          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติ
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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1) ระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด ได้แก่ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานภาพวิชาชีพครู 
ด้านลักษณะความเป็นครู  และด้านความคาดหวังต่อวิชาชีพครู ตามล าดับ 

2) รูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่ งผลต่อเจตคติ วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า ตัวแปรบรรยากาศ       การ
เรียนการสอน ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และตัวแปรการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู เป็นตัวแปรที่มี
นัยส าคัญมีอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง ดังนี้ 0.23, 0.20, 0.17, 0.14  และ 
0.13 ตามล าดับและสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร้อยละ 69 และ ผลการวิเคราะห์
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (2 = 0.00, df =0 , p-value = 1.00 , RMSEA =0.000)  
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครู  เจตคติต่อวิชาชีพครู 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the attitude toward the teaching 

profession of students in the Faculty of Education in Valaya Alongkron Rajabhat University under 
the Royal Patronage. 2) To study factors affecting the attitude toward the teaching profession of 
students in Faculty of Education in Valaya Alongkron Rajabhat University under the Royal 
Patronage. The research sample consisted of 306 elementary students in the Faculty of 
Education Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University and student were studied in 
the second semester of the 2559 academic year. The instrument used was a questionnaire 
measuring factors affecting the attitude toward the teaching profession of students in Faculty of 
Education in Valaya Alongkron Rajabhat University under the Royal Patronage.   The reliability of 
the questionnaire was 0.938. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Analysis of correlation and causal relationships model using with statistical program. 

The research findings were as follows: 
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1 ) the attitude toward the teaching profession of students  in the Faculty of 
Education Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University were high in all 
aspects. The highest was instructional processes, then teaching professional status and 
the expect toward the teaching profession respectively. 
 2) the results of the causal relationship analysis of factors affecting the attitude 
toward the teaching profession of students in the Faculty of Education. The teaching 
atmosphere variable were significant variables had the highest direct influence on the 
attitude toward the teaching profession of students in the Faculty of Education. The 
path coefficients was 0.23, then the family support variable was 0.20, motivation variable 
was 0.17, the correlation between teacher-student interactions was 0.14, and the good 
role model of a teacher was 0.13 , respectively. The causal model accounted for 82 % 
of variance in the attitude toward the teaching profession of students in the Faculty of 
Education Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University The causal model 
fitted the empirical data. (2 =0.00, df = 0, p-value = 1.00, RMSEA = 0.000)   
 
Keywords 
 Factors Affecting the Attitude toward the Teaching Profession, the Attitude 
toward the Teaching Profession 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและในมาตรา 
52 กล่าวว่าให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานงานให้
สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และในมาตรา 56 กล่าวว่า 
การผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพครูไว้ (Announcement of the Teachers Council of Thailand, 2014) โดยกล่าวถึง มาตรฐาน
บัณฑิตครูไว้ว่า บัณฑิตต้องมีความรู้ มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความ
เป็นครูและการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและด้วยเหตุที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นวิชาชีพ
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ควบคุม กล่าวคือ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพครู มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมีอ านาจในการออก 
พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ และเป็นตัวแทน ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งแม้จะมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็ยังมีครูจ านวนหนึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 
2542-2551) ในประเด็นปัญหาด้านการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาว่า 
หลักสูตรการผลิตครูไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ขาดการประสานระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยที่ใช้ครู 
คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และความศรัทธาต่อวิชาชีพครูยังมีน้อย ท าให้คนดี คนเก่ง ไม่ต้องการเป็น
ครู ท าให้ขาดครูที่มีคุณภาพ ครูบางส่วนยังขาดจิตส านึก จิตวิญญาณความเป็นครู (Office of the Education 
Council, 2009) 

ทั้งนี้วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบ มีความเตรียมตัวอีกทั้งยังเป็นวิชาชีพที่ได้รับ
การคาดหวังจากสังคมที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไว้ว่า ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้นั่นต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐาน
ความรู้ 11 ข้อดังต่อไปนี้ 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาส าหรับครู 
5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Announcement of the Teachers Council of 
Thailand Board, 2013)  เมื่อพิจารณาพบว่าในข้อ 1) ความเป็นครูบรรจุสาระความรู้ เรื่องการสร้างเจตคติคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครูไว้ด้วย ซึ่งการสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพครูอาจครอบคลุมถึงความรู้สึกหรือมีศรัทธาต่องาน 
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในสถานศึกษา 
และการปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู จะก่อให้เกิดการมีจิตใจเอนเอียงในทางบวกต่ออาชีพครูว่าเป็น
อาชีพที่ส าคัญต่อสังคม เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมากจน
เป็นระดับวิชาชีพ บุคคลที่ประกอบอาชีพครูโดยมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูย่อมมีโอกาสที่จะสอนได้ดีกว่าบุคคลที่ดู
หมิ่น ดูแคลน หรือเบื่อหน่ายวิชาชีพครูอย่างแน่นอน (Intharaprawat, 2014 cited in Pawabutr, 2015) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทในการผลิตครู
ตามหลักสูตร 5 ปี โดยการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี และออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในปีสุดท้ายอีก 1 ปี โดยมีการนิเทศให้ค าแนะน าในการปรึกษาและติดตามประเมินผล
จากอาจารย์นิเทศร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อีกทั้งจากข้อสรุปของ
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์  ที่เป็นอาจารย์นิเทศ พบว่า พฤติกรรมที่ยังเป็นปัญหา
บางส่วน ก็คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมความเป็นครูขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบ อดทนและมีจิต
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อาสาในการท างานและจากการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์บางส่วนบางคนมีความรู้สึกและมี
ความคิดเห็นว่า ต้องการย้ายไปศึกษาคณะอ่ืน ๆ และ/หรือ ถ้าจบการศึกษาแล้วอาจไม่ไปประกอบอาชีพครู 
อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น บรรยากาศในการเรียนการสอนที่น่าเบื่อ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู การ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เป็นต้น  

จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์มี
หน้าที่อบรมให้ความรู้และจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา จึงมองเห็นถึงความส าคัญของผู้ที่จะมาประกอบ
วิชาชีพครู ต้องมีพ้ืนฐานมาจากความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูจึงจะสามารถเป็นครูที่ดีได้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาและวิจัยเรื่องเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะครุศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูและ/หรือพัฒนากิจกรรมที่
ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครูที่คณะครุศาสตร์ต้องมีข้อมูลน าไปพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักศึกษาในคณะครุศาสตร์นั้นมีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับใดและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
เจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 รวม 7 สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 1,336 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน          
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎที่ชูแมคเกอร์ และ โลแมกซ์ 
แฮร์ และคณะ (Schumacher & Lomax, 1996; Hair et al,1998) แนะน าให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 – 20 
คน ต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คนต่อ 1 ตัวแปร การวิจัยครั้ง
นี้ศึกษาตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 5 ตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 100 คน แต่เพ่ือให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนน้อยลงจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 306 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบกลับที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล   

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ ส่ งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา             

คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  2) ระดับเจตคติต่อ
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในจังหวัดปทุมธานี แบบสอบถามนี้มีค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.938 

  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร 
ได้แก่ ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และตัวแปรการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบ
อาชีพครู  2. ตัวแปรตามได้แก่ เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากสาขาวิชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อม 
และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
   3.3 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกสาขาวิชาแล้ว น าแบบสอบถาม ทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ในการตอบได้แบบสอบถามจ านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป   

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
    ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    4.1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลข

คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
    4.2 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วยค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ขนาดของเส้นอิทธิพล ลักษณะอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรใน
โมเดล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2562 

  
 

29 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 
 

ระดับเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา 
 

n= 306  
ระดับ 

X  S.D. 
1.ด้านสถานภาพวิชาชีพครู 4.54 0.43 มากที่สุด 
2.ด้านลักษณะความเป็นครู 4.52 0.46 มากที่สุด 
3.ด้านความคาดหวังต่อวิชาชีพครู 4.51 0.43 มากที่สุด 
4.ด้านกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพครู 4.58 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.38 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1  พบว่าระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.54, S.D. = 0.38) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด ได้แก่ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ 
ด้านสถานภาพวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.43)  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่ าสุด คือ ด้านความคาดหวังต่อวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.51, S.D =0.43) ตามล าดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 2.1 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งหมด 5 ตัวแปร ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบค่าบ่งชี้การไม่เกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างคู่ตัวแปร (Multicollinearity) โดย
พิจารณาจาก 1) ค่าVariance Inflation Factor (VIF) ต้องมีค่าไม่มากกว่า 10 และ 2) ค่า Tolerance 
ไม่น้อยกว่า 0.100 ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  ค่าสถิติของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  
จากตารางที่  2  พบว่า ตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งหมด 5 ตัวแปร มีค่า
องค์ประกอบที่สูงเกินความเป็นจริง (VIF)  อยู่ระหว่าง 2.207 ถึง 2.845  มีค่าไม่มากกว่า 10  แสดงว่า ตัว
แปรทั้ง 5 ตัวแปรไม่มีปัญหาเกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างคู่ตัวแปร (Multicollinearity) และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมได้ (Tolerance)  อยู่ระหว่าง 0.352 ถึง 0.453 ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจึง
สามารถน าตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรสาเหตุวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) บรรยากาศ
การเรียนการสอน (X1, b = 0.228, t = 5.27) 2) การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (X5, b = 0.205, t 
= 4.53) 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3, b = 0.170, t = 3.54) 4) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
(X2, b = 0.137, t = 2.99)  และ 5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู (X4, b = 0.130 , 
t = 3.22) ตามล าดับ มี อิทธิพลทางตรงหรือส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ รูปแบบตามสมมุติฐาน 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์
เส้นทางด้วย  การทดสอบค่าสถิติทดสอบ t (t-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ รวมทั้งผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกั บข้อมูล          
เชิงประจักษแ์สดงดังภาพที่ 1 และตารางที ่3 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย t Sig. Tolerance VIF 
b β 

X1 .228 .251 5.27 .000 .453 2.207 
X2 .137 .155 2.99 .003 .382 2.620 
X3 .170 .191 3.54 .000 .352 2.845 
X4 .130 .159 3.22 .001 .423 2.366 
X5 .205 .219 4.53 .000 .438 2.283 

R = 0.830   R² = 0.688   F Change  = 134.27  Sig. F Change =0.000   Durbin-Watson =1.778 
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ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ            

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางที่ 3 แสดงสัมประสิทธิ์เส้นทาง ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพ

ครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์      
จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาและผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตามสมมุติฐาน 

 
ตัวแปรเหต ุ ตัวแปรผล R R2 Pij t Sig. 

X1    0.23 5.27 0.00 
X2    0.14 2.99 0.00 
X3 Attitude  0.83 0.69 0.17 3.54 0.00 

X4    0.13 3.22 0.00 
X5    0.20 4.53 0.00 

2 =0.000 , df =0 , p-value = 1.000 , RMSEA =0.000 

 
จากภาพที่ 1 และตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศการเรียน

การสอนการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปฏิสัม พันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา และการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู เป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญมีอิทธิพลทางตรง
หรือส่งผลต่อตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ดังนี้ 0.23, 0.20, 
0.17, 0.14  และ 0.13 ตามล าดับ ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 1 (January – April 2019) 

 
 

32 

แปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 69  
 สรุปโดยภาพรวมพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี (2 =0.00, df =0 , p-value = 1.00 , RMSEA = 0.000) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 1) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่ได้มีการเรียนรู้ รับรู้ มี
ความเข้าใจ และมีโอกาสได้เรียนรู้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและอาจประทับใจใน
บรรยากาศการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์และหรือคุณครูที่ เคยสอนนักศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษา จึงท าให้นักศึกษาที่เรียนในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา มีระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับ
มากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของแบลค และเพจ (Black and Page, 1958 cited in Saiyos, 1997) ที่ศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่ออาชีพครูของนักเรียนที่เรียนปีที่สองกับ ปีสุดท้ายพบว่า ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากประทับใจในลักษณะต่าง ๆ ของคุณครูที่เคยสอนมาและอาชีพครูเป็นอาชีพที่คอยดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมองนักเรียนเป็นลูกศิษย์ของตนเองเปรียบเหมือนลูกของตนเองมีความรู้สึกหวังดีต่อนักเรียน และ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ส่วน
ใหญ่ของคนเรานั้นเกิดขึ้น จากตัวแบบที่มีความใกล้ชิดเช่น ถ้าในโรงเรียนมีครูเป็นตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อ
นักเรียน โดยนอกจากครูจะเป็นตัวแบบแล้วยังช่วยสอนให้นักเรียนเป็นทั้งตัวแบบและผู้เรียนที่มีคุณค่า มี
พฤติกรรมตามที่สังคมต้องการการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีนั้น ๆ ซึ่งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ท าหน้าที่สอนและ
อบรมนักศึกษานั้นเป็นทั้งตัวแบบที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาและเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนให้นักศึกษามี
ความรู้สึกนึกคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและอาจเป็นเพราะว่านักเรียนที่เลือกศึกษาคณะครุศาสตร์เพราะ
ต้องการเป็นครูและชอบเป็นครู และเห็นว่าเป็นอาชีพที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติ อาชีพครูมีประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวม ต้องการความเสียสละ และความอดทน เป็นวิชาชีพที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีเกียรติสูงใน
สังคม เป็นผู้รักษาและถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของชาติ เป็นที่นับถือของคนในสังคม 

2) จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสังเกตได้ ทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศการเรียนการสอน 
การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และ
การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามล าดับอภิปรายผลได้ดังนี้  

บรรยากาศการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า คณาจารย์คณะครุศาสตร์นอกจากจะสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายแล้วในแต่ละรายวิชา
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ต้องมีหน้าที่ปลูกฝังเจตคติวิชาชีพครูตั้งแต่เริ่มแรกในการเข้าศึกษาต่อ มุ่งเน้นให้
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นักศึกษาได้รับรู้ บทบาทความส าคัญของครูที่มีต่อสังคมแสดงให้เห็นว่า วิชาชีพครู มีเกียรติสูง   น่ายกย่อง ให้
ความรู้เกี่ยวกับรายได้ โอกาสในการด าเนินวิชาชีพให้ถูกต้อง  ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ท าในรูปแบบของการ
ปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เช่น 
กิจกรรมวันครู วันก่อตั้งสถาบัน เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับงานของครูไทย เช่น ชีวประวัติ 
ผลงาน วิธีการสอน ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกฝังเจตคติวิชาชีพครูและเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาครูในทุกชั้นปี   

 การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจาก บิดามารดา 
หรือผู้ปกครอง มีการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก ความใกล้ชิด เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือสนับสนุน ไว้วางใจกัน รับ
ฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย ประหยัด อดทน 
เสียสละ กตัญญู และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ส่งผลให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
เจตคติที่ดีต่อทุก ๆ เรื่องที่นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ เฮอร์ล็อค (Hurlock, 
1967)  ซึ่งพบว่า ผลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยวิธีประชาธิปไตย ให้ความรัก ความสนใจ และเห็นความส าคัญ
ของเด็ก จะท าให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเพ่ือนมาก เป็นมิตร ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ร่าเริง มีอารมณ์มั่นคง 
มีความคิดริเริ่ม พ่ึงตนเอง สามารถเผชิญชีวิตด้วยความมั่นใจและท าให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่มีความเชื่อ
ว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเราเกิดขึ้นจากตัวแบบ ซึ่งตัวแบบที่เป็นบุคคลจริงจะมีผลต่อการเรียนรู้และการ
เกิดพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง ผู้ปกครอง คือ ตัวแบบที่มีความ
ใกล้ชิดกับนักศึกษา พฤติกรรมของผู้ปกครองจึงมีผลต่อนักศึกษา นั่นคือ ถ้าผู้ปกครองมีเจตคติวิชาชีพครูที่ดีก็
จะส่งผลให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความ
ปรารถนาจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ของคณะครุ
ศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาต้องมีแรงจูงใจที่ศึกษาวิชาชีพครูอย่างตั้งใจ
นักศึกษาจึงต้องมีแรงจูงใจที่จะต้องพยายามท าให้ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ผลักดันให้นักศึกษาที่มีความต้องการประกอบอาชีพครู ต้องการมีสถานะที่สูงขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น มีความต้องการความส าเร็จสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์แมนส์ (Hermans, 1970) ที่กล่าวไว้ว่า
ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง พบว่า บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบสูงด้วยและบุคคลนั้นค านึงถึง
เหตุการณ์ในอนาคตมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงตามไปด้วย  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจากอาจารย์เป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดและด าเนินกิจกรรมการสอนในห้องเรียน อาจารย์เป็นผู้น าความคิดและเป็นผู้มี
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อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
พฤติกรรมของอาจารย์นั้นจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และมีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของผู้เรียนรวมทั้งมีเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อสังคม ปฏิสัมพันธ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
อาจารย์และนักศึกษามีการโต้ตอบและสื่อความหมายต่อกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการอธิบาย การ
ถามค าถาม การตอบค าถาม การซักถาม จะเห็นได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นส่วนที่ช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างมากสอดคล้องกับแฟลนเดอร์ (Flanders, 1970) ได้ศึกษาปัญหา พฤติกรรม
การสอนที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการ
ประสบผลส าเร็จ พบว่า ถ้าอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับนักศึกษาก็จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ปรับตัวให้กับนักศึกษา แต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์ในทางลบก็จะท าให้นักศึกษาเกิดความคับข้องใจและเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ได้ รวมทั้งส่งผลต่อเจตคติในทางที่ดีด้วย เพราะฉะนั้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาจึงส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครูส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจาก 
อาจารย์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษา ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์และหรือครูแสดงออกย่อมมีอิทธิพลต่อนักศึกษา 
การให้ความรู้และการอบรมย่อมมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด การเป็นตัวแบบ ถ้าเป็นการกระท าที่ถูกต้องจะต้อง
ท าให้มีการคล้อยตาม อาจารย์ผู้เป็นตัวแบบจึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและดีงามเสมอ และครูอาจารย์
ควรเป็นบุคคลที่กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพิเศษ เพราะเด็กและเยาวชนต้องการแบบอย่าง การกระท า
ที่ถูกต้องดีงาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตน อีกทั้งในปัจจุบันพฤติกรรมต่าง ๆ ของ เด็ก
จ านวนมากมักจะได้มาจากแบบอย่างที่มาจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือเพ่ือนบ้าน แบบอย่างบางประการ ที่
ได้มา จาก สื่อมวลชนอาจจะดี แต่ก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ ลอกเลียนมาเป็นไปในทางลบ เยาวชนที่ขาดความ
รักความอบอุ่น จากบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และไม่ได้แบบอย่างที่ดีงามจากครูอาจารย์มักจะปฏิบัติตัวไป
ในทางเสื่อมเสียตามที่ตนเองได้ตัดสินใจ ครูอาจารย์ควรมีการกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ ที่ตนเอง
รับผิดชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่ครูอาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือสังคมได้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีจะ
เป็นเครื่องชักน าให้ผู้อ่ืนท าตาม การที่ผู้บังคับบัญชาจะน าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยตัวผู้บังคับบัญชาเอง
จะต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเสียก่อน รวมถึงการสร้างศรัทธา ซึ่งความศรัทธาจะน ามาซึ่งขวัญ ก าลังใจ มี
ความรัก ความร่วมมือร่วมใจ หากผู้ ใต้บังคับบัญชามีความศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา ต่องานที่ท า ต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน บุคคลนั้นก็จะท างานอย่างมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ร่วมมือประสานงาน
และป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ งด้ ว ยความ เต็ ม ใจ  (National Institute for Development of Educational 
Administrators, 1998) เพราะฉะนั้น การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู  จึงเป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครู
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ค่าไคสแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและดัชนีค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
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โดยประมาณ (RMSEA) ที่มีค่าเท่ากับ 0.000 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์  GFI (Good of Fit) ที่มีค่าเท่ากับ 1.000 มีค่ามากกว่า 
0.90 ถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้จากค่าสถิติ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ถึงแม้ว่าตัวแปรทุกตัวแปรจะส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่อย่างไรก็
ตามผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมทั้งควรจะต้องมีแนวทางส่งเสริม คณาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ แม้ว่าจะเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ตาม เพราะ
การดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างใกล้ชิด จะช่วยท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีเจตคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพครู มีคุณธรรม มีจริยธรรมสูงขึ้นในทุก ๆ ด้านอีกด้วย โดยคณะครุศาสตร์ควรมีการพัฒนา
กิจกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางความคิด และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ที่เป็นการมุ่งเน้นที่การ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาทั้งคณะหรือทั้งระบบมหาวิทยาลัยให้
เกิดความร้อยรัดกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความตระหนัก จิตส านึก ค่านิยม และรวมถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation) ในการด าเนินการพัฒนานักศึกษา
ทั้งระบบมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ชุมชนในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี ส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่น
เป็นฐาน  โดยอาจสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดท าคู่มือกิจกรรมส าหรับพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

2. ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติวิชาชีพครูนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 69 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น ามาศึกษาดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพิจารณาตัวแปรทีค่าดว่าจะส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มาศึกษาเพ่ิมเติม  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยว่ารูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มีความแตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของกระบวนการหล่อหลอมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ว่ามีอิทธิพลและกระบวนการอย่างไร ที่ท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีเจตคติวิชาชีพครูสูงขึ้น 
 5. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความแปรเปลี่ยนของเจตคติวิชาชีพครูว่า มีความแปรเปลี่ยนตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไปหรือระดับชั้นในแต่ละปีของนักศึกษาหรือไม่ 
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