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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครู เจนคติต่อวิชาชีพครู และความพึงพอใจต่อ
การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ประชากร คือ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เรียนในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 จำนวน
60 คน ครูพี่เลี้ยง 30 คน และอาจารย์นิเทศก์ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. นิสิตมีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.59, SD = 0.49) โดยครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์มีความเห็นว่านิสิตมีคุณลักษณะความเป็นครูในด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด (𝑥 = 4.78, SD = 0.42)
ซึ่งนิสิตสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี (𝑥 = 4.88,
SD = 0.33)
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2. นิสิตมีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับดี (𝑥 = 3.98, SD = 0.78) โดยนิสิตมีความคิดเห็นว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับในสังคม (𝑥 = 4.71, SD = 0.49) และครูเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และประเทศสังคม (𝑥 = 4.57, SD = 0.53)
3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.07, SD = 0.70) โดยนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อการการทำหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง (𝑥 = 4.46, SD = 0.70) และการการทำหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์
(𝑥 = 4.28, SD = 0.76)

คำสำคัญ: คุณลักษณะ เจตคติ วิชาชีพครู นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Abstract
The objectives of this research are to study the characteristics of teaching, the attitude with
teacher profession, and satisfaction on the intern experience of science teaching students in the course
of intern experience skill II. The research group in this study was 60 fourth-year students in science major,
Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 30 cooperating teachers and 15 university
supervisors. The evaluation was performed through assessments of the characteristics of teaching for
teacher profession, the measurement of attitudes toward teacher profession, and the questionnaire of
satisfaction on the teacher professional experience of science teachers. The data were analyzed by mean,
arithmetic mean and standard deviation. The results revealed that;
1. The students had the highest level of characteristics of teaching (𝑥 = 4.59, SD = 0.49).
In addition, the teachers and mentors agreed that the students developed the most of characteristics of
teaching in moral aspect (𝑥 = 4.78, SD = 0.42). Moreover, students behaved well following the rules and
regulations of the school (𝑥 = 4.88, SD = 0.33).
2. The students expressed the attitude toward teaching profession in good level (𝑥 = 3.98,
SD = 0.78). Furthermore, the students had an opinion that teacher career was a prestigious and wellrecognized in society (𝑥 = 4.71, SD = 0.49). Therefore, teachers are one of the most important factor in
developing of human and society (𝑥 = 4.57, SD = 0.53).
3. The students were satisfied with their professional experience in good level (𝑥 = 4.07,
SD = 0.70). In which, students were satisfied with the supports from teachers (𝑥 = 4.46, SD = 0.70) and
mentors (𝑥 = 4.28, SD = 0.76).

Keywords: Characteristics, Attitude, Teacher Profession, Science Teaching Student, Teaching
Professional Practices
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บทนำ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครู
มายาวนานอย่างต่อเนื่อง จากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับหลักสูตรผลิตครูจาก 4 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งเน้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์จึงได้จัดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครูระหว่างเรียน จำนวน
2 รายวิชา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 2 รายวิชา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5
เพื่อให้นิสิตครูได้รับประสบการณ์จริงช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้มีประสิทธิภาพ และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพครู และในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
ได้ ปรั บปรุ งรายวิ ชาฝึ กประสบการณ์ ข ึ ้ นใหม่ เพื ่ อให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ มาตรฐานประสบการณ์ ว ิ ชาชี พ ครู
(The Teachers' Council of Thailand, 2016) มากยิ่งขึ้น โดยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ได้แก่
รายวิชาฝึกทักษะวิ ชาชี พครู 1 ซึ่งนิสิตจะได้เรียนในภาคเรียนที ่ 1 เป็นรายวิชาที่นิสิตจะต้องเข้ าสังเกตการสอน
ณ สถานศึกษาเป็นจำนวน 15 วัน เพื่อเรียนรู้รายละเอียดของงาน และบริบทของอาชีพครู เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับ
การรายวิชาต่อไปในภาคเรียนที่ 2 คือ รายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 เป็นรายวิชาที่นิสิตจะต้องเข้าไปทดลองสอน
ณ สถานศึกษา เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งเห็นได้ว่ารายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 และ 2 นั้น เป็นรายวิชาที่ช่วยเตรียม
ความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์ ณ สถานศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู และเจตคติต่อ
วิชาชีพครูให้กับนิสิตได้มากยิ่งขึ้ น (Sukreeyapong, et al., 2009, pp. 128-137; Lertamornpong, 2010, pp. 1-16;
Faikhamta & Yutakom, 2011, pp. 148-161)
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ได้ ผลิ ตนิ ส ิ ตครู ว ิ ทยาศาสตร์ มาเป็ นระยะเวลาร่ วม 10 ปี โดยในปี 2555 ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2556 โดยหลักสูตร
ที่ปรับปรุงได้มีการเน้นรายวิชาทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งวิชาเอกเฉพาะเมื่อนิสิตเข้าสู่ชั้นปีที่ 3 โดยแบ่ง
วิชาเอกเฉพาะเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเรียนในรายวิชาสัมมนา
วิ ชาโครงงานทางวิ ทยาศาสตร์ และการสอน แยกตามวิ ชาเอกที ่ ได้ เลื อก รวมถึ งการจั ดกิ จกรรมเสริ มย่ อยตาม
ลั กษณะเฉพาะของรายวิ ชาเอก และในปี การศึ กษา 2559 นิ ส ิ ตครู ว ิ ทยาศาสตร์ ในหลั กสู ตรปรั บปรุ งจะได้ เข้ าสู่
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนเป็นรุ่นแรก ดั งนั้น เมื่อผ่านการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรี ยนใน
รายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาการบวนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในขณะเรียน รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
2. เพือ่ ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
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3. เพื่อศึกษาความพึ งพอใจต่ อการจัดฝึกประสบการวิ ชาชีพรายวิ ชาทั กษะวิ ชาชีพครู 2 ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นิ ส ิ ตฝึ กประสบการณ์ ว ิ ชาชี พครู ว ิ ทยาศาสตร์ หมายถึ งนิ ส ิ ตในหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ตสาขา
วิทยาศาสตร์ (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
รายวิชาฝึกทักษะ 2 ปีการศึกษา 2559
2. คุณลักษณะความเป็นครู หมายถึงพฤติกรรมหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครู
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อวิชาชีพครู ได้แก่การตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพ
ครู ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผ่านการฝึกประสบการณ์วิขาชีพ
ในรายวิชาฝึกทักษะ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน ครูพี่เลี้ยง 30 คน อาจารย์นิเทศก์ 15 คน
เป็นประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นและได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) เท่ ากั บ 0.67 – 1.00 และมี ค ่ าความเชื่ อมั่ น เท่ ากั บ .84 แบบประเมินนี้
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน และตอนที่ 2 เป็นการถามเพื่อให้ผู้ตอบ
ประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูโดยใช้การประเมินค่า 5 ระดับ เนื้อหาการประเมิน
แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการเรียนรู้
2. แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
และได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 และ
คำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
และตอนที่ 2 เป็นการถามเพื่อวัดเจตคติต่อวิชาชีพครู เป็นคำถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของ ลิเคิร์ท (Likert’s scale) ซึ่งมีข้อคำถามเชิงบวก และเชิงลบในจำนวนละ 15 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดฝึกประสบการณ์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและได้ รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ
0.67 – 1.00 และมีความเชื่อมั่นค่าเท่ากับ .86 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการถามข้อมูลทั่วไปของ
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ผู้ตอบแบบประเมิน และตอนที่ 2 เป็นการถามความพึงพอใจของนิสิต จำนวน 12 ข้อโดยเป็นคำถามมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ
การเก็บข้อมูล หลังจากจบการฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยส่งแบบประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ให้กับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้ตอบ
แบบสอบถามภายในวั น 3 วันสุดท้ายของการฝึ กประสบการณ์ว ิ ชาชี พในภาคต้ นและภาคปลาย และผู้วิจั ยได้ ส่ ง
แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดฝึกประสบการณ์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิต เพื่อให้ตอบแบบสอบถามภายใน
1 สัปดาห์ หลังจากจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคต้นและภาคปลาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (𝑥)
และส่ วนเบี ่ ยงเบนมาตฐาน (SD) โดยมี ระดั บการให้ คะแนนของแบบประเมิ นคุ ณลั กษณะความเป็ นครู ของนิ สิ ต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ดีมาก
5
คะแนน
ดี
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
พอใช้
2
คะแนน
ปรับปรุง
1
คะแนน
และแปรความหมายของคะแนนของแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับน้อยมาก
2. ศึกษาเจนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ด้วยสถิติค่ าเฉลี่ย (𝑥) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (SD) โดยมีระดับการให้คะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ ดังนี้
ข้อความเชิงบวก
ข้อความเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5 คะแนน
1 คะแนน
เห็นด้วย
4 คะแนน
2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
3 คะแนน
3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2 คะแนน
4 คะแนน
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 คะแนน
5 คะแนน
และแปรความหมายจากคะแนนของแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับดี
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับไม่ดี
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับไม่ดีมาก
ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (SD) โดยมีระดับการให้คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ดีมาก
5
คะแนน
ดี
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
พอใช้
2
คะแนน
ปรับปรุง
1
คะแนน
และแปรความหมายจากคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
พึงพอใจในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
พึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
พึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
พึงพอใจในระดับน้อยมาก

ผลการวิจัย
ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกในรายวิชาฝึกทักษะ
วิชาชีพ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 25 โรงเรียน มีครูพี่เลี้ยงทั้งสิ้น 30 คน อายุเฉลี่ย 43.4 ปี มีประสบการณ์สอน เฉลี่ย 5.7 ปี และมีอาจารย์นิเทศก์
จำนวน 15 คน อายุเฉลี่ย 43.4 ปี มีประสบการณ์สอน เฉลี่ย 5.7 ปี
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1. คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
จากการศึ กษาคุ ณลั กษณะความเป็ นครู ของนิ ส ิ ตฝึ กสอนโดยมี ครู พ ี ่ เลี ้ ยงและอาจารย์ น ิ เทศเป็ น
ผู้ประเมินด้วยแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ได้ผลการศึกษา
ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้ ความสามารถ
3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5. ด้านการจัดการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

𝑥
4.78
4.48
4.70
4.50
4.48
4.59

SD
0.42
0.52
0.46
0.50
0.54
0.49

ระดับ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จากตาราง 1 ครู พ ี ่ เลี ้ ยงและอาจารย์ น ิ เทศก์ ม ี ความเห็นว่ าคุ ณลั กษณะความเป็ นครูของนิ ส ิ ตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีครูวิทยาศาสตร์มีอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดี
มากจำนวน 3 ด้าน โดยมีคะแนนสูงสุดในด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาเป็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตามลำดับ ส่วนในด้านความรู้ ความสามารถ
และ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนอยู่ในระดับดี
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีครูวิทยาศาสตร์ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่า
อยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.78) เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดีมากทุกหัวข้อ โดยในหัวข้อปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีคะแนนสูงสุด (𝑥 = 4.88) รองลงมาเป็น มีสัมมา
คารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน (𝑥 = 4.83) และหัวข้อ แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของสถาบันและ
เหมาะสมกับความเป็นครู และหัวข้อ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคะแนนเท่ากันเป็นอันดับสาม (𝑥 = 4.80)
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีครูวิทยาศาสตร์ ในด้านความรู้ความสามารถ
มีค่าอยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.48) เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดีมากจำนวน 1 หัวข้อ และอยู่ในระดับ
ดีจำนวน 4 หัวข้อ โดยในหัวข้อ มีความสามารถในการสืบค้นและเลือกสรร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม มีคะแนนสูงสุด (𝑥 = 4.60) รองลงมาเป็น มีความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ (𝑥 = 4.48) และในหัวข้อ
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยใช้หลักการคิดและเหตุผล และหัวข้อ มีความรอบรู้เหมาะสมกับวิชาชีพครู
มีคะแนนเท่ากันเป็นอันดับสาม (𝑥 = 4.45)
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีครูวิทยาศาสตร์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีค่าอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.70) เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกหัวข้อ โดยในหัวข้อ ยอมรับ
คำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โดยไม่แสดงอารมณ์และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขมีคะแนน
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สูงสุด (𝑥 = 80) รองลงมาเป็น มีส่วนร่วมในการทำงานและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืองานภายในกลุ่ม (𝑥 = 75)
และ ในหัวข้อ มีอารมณ์มั่นคง แจ่มใสและมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนักศึกษานักเรียน และบุคคลอื่น และหัวข้อ
ยอมรับความคิดเห็นต่าง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นมีคะแนนเท่ากันเป็นอันดับสาม (𝑥 = 73)
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนอยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.50) เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่ามีคะแนนอยู่ใน
ระดับดีมากจำนวน 3 หัวข้อ และอยู่ในระดับดีจำนวน 4 หัวข้อ โดยในหัวข้อ มีความสามารถในการค้นหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนสูงสุด (𝑥 = 4.68)รองลงมาเป็น มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการ
ทำงานด้วยเอกสาร เช่น โปรแกรม word, excel, Power Point (𝑥 = 4.63) และ มีความสามารถสื่อสารความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ (𝑥 = 4.63) ตามลำดับ
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ มีคะแนน
แฉลี่ยอยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.48) เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดีมากจำนวน 5 หัวข้อ และอยู่ในระดับ
ดี จำนวน 5 หั วข้ อ โดยในหั วข้ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ ู ้ เรี ยนมี ส ่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ อย่ างเหมาะสมทั ้ งการฝึ กทั กษะ
การวิ เคราะห์ และการปฏิ บ ั ติ มี คะแนนสู งสุ ด (𝑥 = 4.61) รองลงมามี คะแนนเท่ ากั นในหั วข้ อ มี การจั ดทำแผน
การจัดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จัดการเรียนรู้ และหัวข้อ มีการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (𝑥 = 4.56) และ
ในหัวข้อ จัดสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และหัวข้อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เวลา และสถานที่ มีคะแนนเท่ากันเป็นอันดับสาม (𝑥 = 4.5)
2. เจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยการให้นิสิตตอบ
แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับ
ดี (𝑥= 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า คะแนนของระดับเจตคติเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากจำนวน 6 ข้อ ระดับดี
จำนวน 1 ข้อ และระดับพอใช้จำนวน 4 ข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับเจตคติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ “ครูเป็นปัจจัยที่
สำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศสังคม” (𝑥= 4.75) “นิสิตมั่นใจว่าจะเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต”
(𝑥= 4.63) และ “นิสิตศรัทธาในความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม” (𝑥= 4.61) ตามลำดับ และคะแนนของระดับเจตคติ
เฉลี่ยน้อยสุด 3 อันดับแรก คือ “นิสิตคิดว่าครูที่ดีในปัจจุบันหาได้ยากและมีอยู่น้อยมาก” (𝑥= 2.61) “นิสิตมั่นใจว่า
ความสามารถของนิสิตสามารถนำไปประกอบอาชีพอื่นได้ดีกว่าอาชีพครู” (𝑥= 2.98) และ “ปัจจุบันคนทั่วไปไม่ยอมรับ
และศรัทธากับคนที่เป็นครู” (𝑥= 3.32) ตามลำดับ
3. ความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 คน ที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์วิ ชาชี พครู ในรายวิ ชาฝึกทั กษะวิ ชาชี พครู 2 ประจำภาคเรี ยนที ่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า นิสิตมี
ความพึ งพอใจต่ อการจั ดฝึ กประสบการวิชาชี พครู ในรายวิ ชาฝึ กทั กษะวิ ชาชี พ 2 มี ค ่ าเฉลี่ ยรวมอยู ่ในระดั บมาก
(𝑥 = 4.28) และอยู่ในระดับมากในทุกรายการ ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 ของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
การชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กระบวนการจัดอาจารย์นิเทศให้นิสิต
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์นิเทศ
การกำหนดระยะเวลาให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในรายวิชาที่นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การประสานงานของหลักสูตรและคณะครุศาสตร์ในการจัดฝึก
ประสบการณ์
ความพร้อมของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการรับนิสิตเข้าฝึก
ประสบการวิชาชีพ
การปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
การจัดให้นิสิตสังเกตการณ์ และมอบหมายงานตรงกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
การให้ความช่วยเหลือและการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของ
โรงเรียน
การจัดการ และการประสานงานของโรงเรียนต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ภาพรวมของการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เฉลี่ยรวม

x

4.18
4.18
4.27
4.48
4.15

SD
0.59
0.61
0.66
0.62
0.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11

0.68

มาก

4.24

0.62

มาก

4.55
4.24

0.53
0.62

มากที่สุด
มาก

4.32

0.54

มาก

4.32

0.57

มาก

4.35
4.28

0.48
0.60

มาก
มาก

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่าอยู่ในระดับดีมากจำนวน 1 รายการ และอยู่ในระดับมาก
11 รายการ โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง (𝑥= 4.55) การปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์นิเทศก์ (𝑥= 4.48) และภาพรวมของการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (𝑥= 4.35) คะแนนเฉลี่ยน้อยสุด
3 อันดับแรก คือ การประสานงานของสาขาวิชาและคณะครุศาสตร์ในการจัดฝึกประสบการณ์ (𝑥= 4.11) การกำหนด
ระยะเวลาให้ น ิ ส ิ ตเข้ าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ในรายวิ ชาที ่ น ิ ส ิ ตฝึ กประสบการณ์ ว ิ ชาชี พ (𝑥= 4.15) และการชี ้ แจง
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (𝑥= 4.18)
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. จากการประเมิ นคุ ณลั กษณะความเป็ นครูท ั ้ ง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
และด้านการจัดการเรียนรู้ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศมีความเห็นว่านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
มีคุณลักษณะความเป็นครูอยู่ในระดับมาก โดยในด้านคุณธรรมจริยธรรมในรายการ “ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากนิสิตรู้และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกิจกรรมปฐมนิเทศ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์และทางสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศให้กับนิสิตก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนิสิตได้ผ่านการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรายวิชาฝึกทักษะ 1 ทำให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน เมื่อเรียนในรายวิชาฝึกทักษะ 2 จึงสามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukreeyapong, et al. (2009, pp. 128137) พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกสาขาทุกชั้นปี มีคุณลักษณะความเป็นครูค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรมด้านบุคลิกภาคความเป็นครู และพฤติกรรมต่อหน้าที่ความเป็นครู และ
งานวิจัยของ Lertamornpong (2010, pp. 1-16) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลให้นิสิตมีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ทำให้สามารถวางตัวอยู่ในกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้น Faikhamta and
Yutakom (2011, pp. 148-161) พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่งผลให้นิสิตมีความรู้ในสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอน
นักเรียนในระดับมากที่สุด นิสิตสามารถปฏิบัติตนในสังคมโรงเรียนอย่างเหมาะสม และทำให้นิสิตพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์หลายด้าน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในด้านความรู้ความสามารถนิสิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากแต่ยังมี
คะแนนน้อยกว่าด้านอื่น อาจเนื่องมาจากในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาเอก การบูรณาการระหว่างรายวิชาและ
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที ่ เน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นสำคั ญยั งไม่ เพี ยงพอ นิ ส ิ ตจึ งขาดการเชื่ อมโยงของความรู ้ ดั งนั้ น
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงควรจัดให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแบบการสะเต็มศึกษา เพื่อให้
นิสิตเกิดทักษะในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้านความรู้และปัญญา (Klomim, 2016, pp. 334-348)
2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับดี โดยนิสิตมีความคิดเห็น
ว่า “ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศสังคม” เนื่องจากการฝึกในทั้งรายวิชานี้เป็น
การสังเกตและทดลองสอน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้นิสิตได้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทอาชีพครูในโรงเรียนและ
สังคมมากยิ่งขึ้น อาจเนื่องมาจากในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอกและรายวิชาครู และการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวิชาชีพครูที่ทางคณะครุศาสตร์ได้จัดให้กับนิสิต นอกจากนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมและจัดกิจกรรม
เสริมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการเข้าค่ายครูจิตอาสา ทำให้เกิดการบ่มเพาะเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิต
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ponjan (2014, pp. 620-631) พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตจะเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แต่ในหัวคำถามย่อย
มีค่าต่ำสุดของระดับเจตคติอยู่ที่ระดับพอใช้ ดังนั้น นิสิตยังคงต้องมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาเจตคติ
ให้มีระดับที่สูงขึ้นในทุกๆ ข้อคำถาม
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3. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ใน
ระดับดี สอดคล้องกับ Jantarakantee, et al. (2012, pp. 150-165) พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจมากในการการจั ด
ประสบการณ์วิชาชีพ และมีการรับรู้ในระดับมากเกี่ยวกับปริมาณงานในหน้าที่ครูและความเป็ นครูที่เกิดขึ้ นจาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องมาจากการการวางแผนที่ดีจาก ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ ซึ่งใน
การบวนการมีการประชุม ติดตาม และประสานโดยมีความร่วมมืออันดีระหว่าง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนในเครือข่าย แม้ว่าเกิดปัญหาในช่วงแรก เนื่องจากการเปิดและปิดภาคเรียนแบบอาเซียนทำให้ช่ วงเวลา
การฝึกซ้อนทับกับช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่ผลิตครูมายาวนานจึงมีประสบการณ์และเครือข่ายจำนวนมาก ทำให้สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการฝึกประสบการณผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อพิจารณาใน
รายการข้อคำถาม พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงมากที่สุด รองลงมาเป็นการทำหน้าที่ของ
อาจารย์นิเทศก์สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์โดยใช้เกณฑ์ตามข้อกำหนดของ
คุรุสภา และการบริหารงานอาจารย์นิเทศก์โดยได้มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับอาจารย์นิเทศก์ในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ และการจัดการจับคู่อาจารย์นิเทศก์และนิสิตโดยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ทำให้ได้ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถและทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ข้อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของคุรุสภาที่
กำหนดให้ครูพี่เลี้ยงต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 3 ปี และอาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์นิเทศอย่างน้อย 2 ปี
หรือมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 3 ปี เป็นเกณฑ์กำหนดที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการนำไปใช้ และระบบการจัดการ
เกี่ยวกับการอาจารย์นิเทศก์ของหลักสูตรได้ใช้วิธีการที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ในการเก็ บข้ อมู ลจากแบบสอบถามเจตคติ พบว่ ามี แบบสอบถามบางชุ ดที ่ ต ้ องตั ดทิ ้ งเนื ่ องจาก
ความผิดพลาดในการอ่านข้อคำถาม จึงควรมีการเน้นหรืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของแบบสอบถาม เนื่องจากมี
คำถามเชิงบวกแบะเชิงลบปะปนกัน หากผู้ตอบแบบสอบถามอ่านไม่ละเอียดทุกข้อจะทำให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นเป็นข้อคำถามปลายปิดทำให้ได้ข้อมูลไม่ครอบคลุมดังนั้นควรศึกษาโดยใช้
เครื่องมือที่มีความหลากหลายอย่าง เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ครบถ้วน และ
หลากหลายประเด็น นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเอกมีความแตกต่างกันดังนั้นควรมีการเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ศึกษาระหว่างวิชาเอก
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