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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกบาคุณลักษณะความเบ้นครู เจนคติต่อวิชาชีพครู และความพึงพอใจต่อ 

การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตสกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ประชากร คือ น ิส ิต,ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เรียนในรายวิชาสกทักษะวิชาชีพครู 2 จำนวน 
60 คน ครูพี่เลี้ยง 30 คน และอาจารย์นิเทศก์ 15 คน เครื่องมือที่ใซในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณลักษณะความเบ้นครู 
ของนิสิตสกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตสกประสบการณ์วิชาชีพครู 
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเที่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า
1. นิสิตมีคุณลักษณะความเบ้นครูอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.59, รอ = 0.49) โดยครูพื่เลี้ยงและอาจารย์ 

น ิเทศก ์ม ีความเห ็นว ่าน ิส ิตม ีค ุณ ล ักษณ ะความเบ ้นครูในด ้านค ุณ ธรรมจริยธรรมมากท ี,สุด (X  = 4.78, รอ = 0.42) 
ซึ่งนิสิตสามารถปฏิบัต ิตามกฎระเบียบและข้อบังค ับของโรงเรียนสกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เบ้นอย่างดี (X  = 4.88,
รอ = 0.33)
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2. นิสิตมีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยูในระดับดี (X  = 3.98, รอ = 0.78)โดยนิสิตมีความคิดเห็นว่าอาชีพครูเป็น 
อาชีพที,ม ีเก ียรต ิและเป ็นท ี,ยอมรับในสังคม (X  = 4.71, รอ = 0.49) และครูเป ็นป ็จจ ัยท ี,สำคัญที,สุดในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์และประเทศสังคม (X  = 4.57, รอ = 0.53)

3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดับดี (X  = 4.07, รอ = 0.70) โดยนิสิตมี 
ความพึงพอใจต่อการการทำหน้าท ี่ของครูพ ี่เล ี้ยง (X  = 4.46, รอ = 0.70) และการการทำหน้าท ี่ของอาจารย์น ิเทศก์ 
(X  = 4.28, รอ = 0.76)
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คำสำคัญ: คุณลักษณะ เจตคติ วิชาชพีครู นสิิตครูวิทยาศาสตร์ ชีเกประสบการณวิ์ชาชีพ

Abstract
The objectives o f this research are to  study the characteristics o f teaching, the attitude with 

teacher profession, and satisfaction on the intern experience o f science teaching students in the course 
o f intern experience skill II. The research group in this study was 60 fourth-year students in science major, 
Faculty o f Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 30 cooperating teachers and 15 university 
supervisors. The evaluation was performed through assessments o f the characteristics o f teaching for 
teacher profession, the measurement o f attitudes toward teacher profession, and the questionnaire o f 
satisfaction on the teacher professional experience o f science teachers. The data were analyzed by mean, 
arithmetic mean and standard deviation. The results revealed that;

1. The students had the highest level o f characteristics o f teaching ( X  = 4.59, รอ = 0.49). 
เท addition, the teachers and mentors agreed tha t the students developed the most o f characteristics o f 
teaching in moral aspect (X  = 4.78, รอ = 0.42). Moreover, students behaved w ell following the rules and 
regulations o f the school (X  = 4.88, รอ = 0.33).

2. The students expressed the attitude toward teaching profession in good level (X  = 3.98, 
รอ = 0.78). Furthermore, the students had an opinion tha t teacher career was a prestigious and w ell- 
recognized in society (X  = 4.71, รอ = 0.49). Therefore, teachers are one o f the most important factor in 
developing o f human and society (X  = 4.57, รอ = 0.53).

3. The students were satisfied w ith their professional experience in good level ( X  = 4.07, 
รอ = 0.70). เท which, students were satisfied w ith the supports from teachers (X  = 4.46, รอ = 0.70) and 
mentors (X  = 4.28, รอ = 0.76).
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