
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

595 

การบูรณาการคุณลกัษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพคร ู
ในรายวิชากลยุทธการจัดการเรยีนรู 

The Integration of Desirable Characteristics and Attitude towards Teaching Profession 
in Strategies of Learning Management 

 

สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา1 
Surin  Xoomsai Na Ayudhya1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครู โดย

บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดจัดทําประมวลการสอน

รายวิชากลยุทธในการจัดการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหาในรายวิชาเพื่อบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติ

ตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหา จัดการเรียนรูใหนิสิตตามประมวลการสอนโดยใชวิธีสอน

หลากหลาย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวานิสิตมีผล

การเรียนในระดับ A รอยละ 93.24 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+ รอยละ 5.41 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ C+ 

รอยละ 1.35 นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากที่สุด รอยละ 41.89 นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ในระดับมาก รอยละ 58.11 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด 25.68 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับ

มาก 71.62 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับปานกลาง 2.70 

คําสําคัญ : การบูรณาการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เจตคติตอวิชาชีพคร ู

 

ABSTRACT 
This research has objectives to study learning results,desirable characteristics and attitude 

towards teaching profession from the integration of desirable characteristics and attitude towards 

teaching profession in learning management.The researcher had made a course syllabus of Strategies 

of learning management and analized contents of this subject in order to integrate desirable 

characteristics and attitude towards teaching profession in learning management corresponding to its 

contents in the course syllabus by appling diverse teaching methods.The data was analized by 

percentage,mean and standard deviation.The result of this research found that the learning result of 

students was 93.24 percent at A level, 5.41 percent at  B level and 1.35 percent at C level. The most 

desirable characteristics students was 41.89  percent and the more desirable characteristics students 

was  58.11 percent. 25.68 percent of students had best attitude towards teaching profession,71.62 

percent had good attitude towards teaching profession and 2.70 percent had modeste attitude towards 

teaching profession.    
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คํานํา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 24 

การจัดกระบวนการเรียนรู ใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 

อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี

การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 14 -15)  ดังนั้นในการจัดการศึกษาทุกระดับควรจะ

สนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว การจัดการเรียนรูรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูมีจุดมุงหมายให

นิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูและมีทักษะในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน รายวิชานี้

เปนรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู นิสิตจะตองมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู นอกจาก

เนื้อหาสาระในหลักสูตรแลวส่ิงที่สําคัญมากของหลักสูตรคือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามที่

หลักสูตรกําหนดไว 8 ดานคือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน 

รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ จากประสบการณการสอนรายวิชาชีพครูผูวิจัยพบวานิสิตบางคนยังไมมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคทุกดานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งนิสิตครู

จะตองไปทําหนาที่พัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว ถาครูยังไมมีคุณลักษณะดังกลาวก็จะไมสามารถเปน

แบบอยางที่ดีของผูเรียนไดและจะไมสามารถปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวใหผูเรียนได จะสงผลตอคุณภาพของ

พลเมืองของชาติในอนาคต การทําหนาที่ครูนิสิตจะตองมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพของตนดวยซึ่งจะทําใหมีความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพอันจะสงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานที่รับผิดชอบ 

ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงควรบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูเพื่อใหนิสิต 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูเพื่อจะไดเปนแบบอยางในการกลอมเกลาและปลูกฝงให

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูโดยบูรณาการคุณลักษณะอัน

พึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู 
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อุปกรณและวิธีการ 
ในการวิจัยเรื่องการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธการ

จัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติ

ตอวิชาชีพครูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําประมวลการสอนรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหาในรายวิชาเพื่อบูรณาการ

คุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหา 

การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครู หมายถึง 

การจัดการเรียนรูในรายวิชาที่ผสมผสานและสอดแทรกเรื่องสมรรถนะความเปนครูและเจตคติตอวิชาชีพครูใน

เนื้อหาสาระที่สอนไปดวยทุกเนื้อหาและทุกขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมและสื่อตาง ๆ เชน 

ตัวอยางชีวิตครู กรณีศึกษา สถานการณจําลอง ละคร ขาวและเหตุการณจริงในสังคม การปฏิบัติจริงในสถานการณ

ตาง ๆ เปนตน  
ตารางการวิเคราะหเนื้อหาในรายวิชาเพื่อบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครู 
สัปดาห
ที่ 

สาระการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค/เจตคติตอ
วิชาชีพคร ู

1 ปฐมนิเทศ 

ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู 
 

1.เจตคติตอวิชาชีพครู 

2.รักชาติ ศาสน กษัตริย 

3.ใฝเรียนรู 

4.มีวินัย 

2 การประยุกตใชทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู 

อิงมาตรฐาน 

1.ใฝเรียนรู 

2.ซื่อสัตยสุจริต 

3.มีวินัย 

4.เจตคติตอวิชาชีพครู 

3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และสาระการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.ซื่อสัตยสุจริต 

2.มีวินัย 

3.รักความเปนไทย 

4.เจตคติตอวิชาชีพครู 

 

4  พระราชบัญญตัิการศึกษา พทุธศักราช 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

1.รักชาติ ศาสน กษัตริย 

2.เจตคติตอวิชาชีพครู 

3.มีจิตสาธารณะ 

4.เจตคติตอวิชาชีพครู 

5  Backward Design กับการสรางหนวยการเรียนรู 
 

1.มุงมั่นในการทํางาน 

2.ใฝเรียนรู 
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3.เจตคติตอวิชาชีพครู 

6 1.การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชัน้ปและ

ตัวชี้วัดชวงชั้นและสาระการเรียนรูในหลักสูตร 

2.การสรางหนวยการเรียนรู 

1.มุงมั่นในการทํางาน 

2.ใฝเรียนรู 

3.มีวินัย 

4.เจตคติตอวิชาชีพครู 

7 1.การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชัน้ปและ

ตัวชี้วัดชวงชั้นและสาระการเรียนรูในหลักสูตร 

1.มุงมั่นในการทํางาน 

2.ใฝเรียนรู 

3.มีวินัย 

4.เจตคติตอวิชาชีพครู 

8 1.การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการ

จัดการเรียนรูเพื่อพฒันากระบวนการคิด 

2.การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม หลักการ

ประชาธิปไตยและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1.อยูอยางพอเพียง 

2.ซื่อสัตยสุจริต 

3.มุงมั่นในการทํางาน 

4.ใฝเรียนรู 

5.เจตคติตอวิชาชีพครู 

9 สอบกลางภาค ทําแบบทดสอบ 

10 ทักษะพื้นฐานในการสอน ระบบ รูปแบบ วิธีการและ

เทคนิคการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

1.มีวินัย 

2.ใฝเรียนรู 

3.อยูอยางพอเพียง 

4.มุงมั่นในการทํางาน 

5.เจตคติตอวิชาชีพครู 

11 1.Backward Design กับการออกแบบการจัดการเรียนรู

และการจัดประสบการณการเรียนรู 

2.การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

1.มีวินัย 

2.ใฝเรียนรู 

3.อยูอยางพอเพียง 

4.มุงมั่นในการทํางาน 

5.เจตคติตอวิชาชีพครู 

12 การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรม 1.มีวินัย 

2.ใฝเรียนรู 

3.อยูอยางพอเพียง 

4.มุงมั่นในการทํางาน 

5.เจตคติตอวิชาชีพครู 

13 Backward Design กับการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู 

1.มีวินัย 

2.ใฝเรียนรู 

3.อยูอยางพอเพียง 

4.มุงมั่นในการทํางาน 
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5.เจตคติตอวิชาชีพครู 

14 การฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 1.เจตคติตอวิชาชีพครู 

2.มีจิตสาธารณะ 

3.มีวินัย 

15 การฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 1.เจตคติตอวิชาชีพครู 

2.มีจิตสาธารณะ 

3.มีวินัย 

16 สอบปลายภาค ทําแบบทดสอบ 

 

3. จัดการเรียนรูใหนิสิตตามประมวลการสอนซึ่งบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอ

วิชาชีพครูดวยวิธีการสอนที่หลากหลายเปนเวลา 1 ภาคเรียน 

4. สรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย โดยดําเนินการดังนี้ 

4.1 แบบวัดผลและการประเมินผลการเรียน ผูวิจัยสรางแบบวัดผลการเรียนกลางภาคและปลายภาค

โดยใชขอสอบแบบอัตนัยโดยผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบการใชภาษา

แลวนําไปทดลองใชกับนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางและนํามาปรับปรุงแกไข  

การใหคะแนนการวัดผลการเรียนมีรายละเอียดดังนี้ การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรู   10 % งานรายบุคคล 20 % มีดังนี้คือ การออกแบบการจัดการเรียนรูและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัด

ประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน ประเมินจากการตรวจสอบองคประกอบและความสอดคลองของแผนการจัดการ

เรียนรู 10 % และจากการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน  10  % งานกลุม 30 % คือการจัดทําหนวยการ

เรียนรู ประเมินจากองคประกอบและความสอดคลองของหนวยการเรียนรู 30 % การสอบกลางภาค 20 % การสอบ

ปลายภาค 20 %   สวนเกณฑการใหระดับคะแนน ใชเกณฑการประเมินดังตอไปน้ี 

    80 คะแนนขึ้นไป     ไดระดับคะแนน      A  หรือ  4.0 

        75-79 คะแนน            ไดระดับคะแนน     B+ หรือ  3.5 

        70-74 คะแนน              ไดระดับคะแนน     B  หรือ  3.0 

        65-69 คะแนน             ไดระดับคะแนน     C+ หรือ  2.5 

        60-64 คะแนน             ไดระดับคะแนน     C  หรือ  2.0 

        55-59 คะแนน             ไดระดับคะแนน      D+ หรือ  1.5 

        50-54 คะแนน             ไดระดับคะแนน      D หรือ  1.0 

4.2 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค สรางจากคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย รักชาติ ศาสน กษัตริย 

ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ซึ่งนิสิตครูจะตองไป

เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนและจะตองทําหนาที่ปลูกฝงและกลอมเกลาใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว 
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ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนน

ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคมีในระดับมาก 

 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับนอยที่สุด 

4.3 แบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครู ใชแบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครูของสุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ในงานวิจัย

เร่ืองการใหคําปรึกษาโดยใชระบบคูสัญญาสําหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสรางระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

มาตรฐานความรู ความมีวินัยในตนเองและเจตคติตอวิชาชีพครู มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .82 

การใหคะแนนแบบวัดใหคะแนนดังนี้ดังนี้ 

ขอกระทงทางบวกใหคะแนนตรงตามที่กําหนดในแบบวัดคือ       5    4    3   2   1 

ขอกระทงทางลบใหคะแนนไมตรงตามที่กําหนดในแบบวัดคือ     1     2   3   4   5 

ในการวัดเจตคติตอวิชาชีพครู ไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูในระดับนอยที่สุด 

5. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชากลยุทธการจัด 

การเรียนรู ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและวัดเจตคติตอวิชาชีพครูปลายภาคเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคา

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. สรุปผลการวิจัย รายงานผลการวิจัยและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ในการวิจัยเรื่อง การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธการ

จัดการเรียนรู ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนของนิสิตในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรู 
คะแนน ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 

80-100 A 69 93.24 

75-79 B+ 4 5.41 

70-74 B - - 

65-69 C+ 1 1.35 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานิสิตมีผลการเรียนในระดับ A รอยละ 93.24 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+    

รอยละ 5.41 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ C+ รอยละ 1.35 แสดงวานิสิตสวนมากมีผลการเรียนในระดับ A 
 
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนิสิต 
ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค จํานวน รอยละ 

นิสิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากที่สุด 31 41.89 

นิสิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมาก 43 58.11 

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากที่สุดรอยละ 41.89 นิสิต              

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากรอยละ 58.11 แสดงวานิสิตสวนมากมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ

มาก 
 
ตารางที่ 3 แสดงรอยละของระดับเจตคติตอวิชาชีพครู 
ระดับเจตคติตอวิชาชีพครู จํานวน รอยละ 

นิสิตที่มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด 19 25.68 

นิสิตที่มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมาก 53 71.62 

นิสิตที่มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับปานกลาง 2 2.70 

 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวานิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับมากที่สุดรอยละ 25.68 นิสิตมีเจตคติตอ

วิชาชีพครูในระดับมากรอยละ 71.62 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับปานกลางรอยละ 2.70 แสดงวานิสิต

สวนมาก มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมาก 

การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรู ทํา

ใหนิสิตมีผลการเรียนในระดับ A รอยละ 93.24 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+ รอยละ 5.41 นิสิตมีผลการเรียนใน

ระดับ C+   รอยละ 1.35 เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคทําใหนิสิตมีพฤติกรรม

ที่ดีในการเรียน นิสิตจะตองเปนครูซึ่งมีหนาที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย

สุจริต ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ดังนั้นนิสิตจะตองพัฒนา

ตนเองใหเปนผูมีคุณลักษณะดังกลาวเสียกอน จึงจะไปเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนได เมื่อนิสิต มีคุณลักษณะที่

ดีจึงทําใหมีผลการเรียนที่ดีไปดวย จะเห็นวามีนิสิตเพียงรอยละ 1.35 เทานั้นที่มีผลการเรียนระดับ C+การบูรณาการ

เจตคติตอวิชาชีพครูทําใหนิสิตมีความรูสึกที่ดีตอส่ิงที่เรียน วิเคราะหประโยชนที่จะนําไปใชในการประกอบวิชาชีพใน

อนาคตได ทําใหเรียนรูอยางมีความหมาย มีความสุขในการเรียน ในการเรียนวิชานี้มีการฝกทักษะในชั้นเรียนดวยจึง

ทําใหนิสิตมีความเขาใจอยางแทจริงเพราะไดลงมือปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาของรายวิชาเปน

อยางดี 

นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากที่สุด รอยละ 41.89 นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคใน

ระดับมาก รอยละ 58.11 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับมากที่สุด รอยละ 25.68 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ใน
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ระดับมาก    รอยละ  71.62 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับปานกลาง รอยละ 2.70 แสดงใหเห็นวาการบูรณา

การคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูทําใหนิสิตสวนใหญมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติ

ตอวิชาชีพครูอยูในระดับที่ดีซึ่งจะทําใหนิสิตพัฒนาตนเองเพื่อเปนครูที่ดีในอนาคตตอไป 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ในการวิจัยเรื่องการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครู ในรายวิชากลยุทธการ

จัดการเรียนรู นิสิตมีผลการเรียนในระดับ A  รอยละ  93.24 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+ รอยละ 5.41 นิสิต นิสิต

มีผลการเรียนในระดับ C+ รอยละ 1.35 นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมากที่สุดรอยละ 41.89 นิสิต  มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมาก รอยละ 58.11 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด รอยละ 25.68 

นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมาก รอยละ 71.62 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับปานกลาง รอยละ 2.70 

การจัดการเรียนรูในรายวิชาชีพครูควรบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพราะนิสิตครูจะตองไปทําหนาที่ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน ดังนั้นครูควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกดานเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน การบูรณาการเจตคติ

ตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูจะชวยกลอมเกลานิสิตครูใหเปนครูที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพของตน ทําใหนิสิตได

พัฒนาความเปนครูในขณะที่เขากําลังศึกษาอยูอยางเต็มศักยภาพ จะทําใหสถาบันผลิตครูไดผลผลิตที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการศึกษาของชาติตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูในรายวิชาชีพครูควรบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติตอวิชาชีพครูใน

การจัดการเรียนรูเพราะจะชวยกลอมเกลานิสิตครูใหเปนครูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปนครูที่มีเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพของตน ทําใหนิสิตไดพัฒนาความเปนครูในขณะที่เขากําลังศึกษาอยูอยางเต็มศักยภาพ จะทําใหสถาบัน

ผลิตครูไดผลผลิตคือครูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาของ

ชาติตอไป 

2. การจัดการเรียนรูรายวิชาชีพครูควรมีภาคปฏิบัติเพราะนิสิตจะไดประยุกตใชความรูในการปฏิบัติ

หลังจากการเรียนภาคทฤษฎีไปแลว ถานิสิตไมเขาใจก็จะไมสามารถปฏิบัติได ทําใหตองกลับมาทบทวนใหม ซึ่งจะ

ทําใหนิสิตเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงจนสามารถนําความรูไปใชได 

3. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตในดานอื่น ๆ และกลุมอื่น ๆ ตอไป 

4. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในการจัดการเรียนรูในกลุม

สาระตาง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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