
177 
 

 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้

บริบทของสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพบริบท ปัญหาและความต้องการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) 

พัฒนายุทธวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3) ศึกษาผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์

นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร

สถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีต่อยุทธวิธี

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ู
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน ครูพี่เลี้ยง 5 คน จากโรงเรียน

บ้านป่าตัน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้าน

สันกลางเหนอื อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม ่และ โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 2 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 6 คน รวม 18 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 3) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  4) ชุดพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  5) แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  6) แบบบันทึกผลการพัฒนา

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 
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7) แบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อยุทธวิธีการพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ู

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนขอ้มูลเชงิคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สภาพบริบทของโรงเรียน  

  1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท และมีความเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากที่สุดในการเป็นโรงเรียนเครือข่าย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวิชาการในการจัด 

การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 60-70 และมีความพร้อมที่จะจัดครู  

พี่เลี้ยงให้ดูแลเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับมากถึงมากที่สุด 

โรงเรียนทุกโรงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนต้น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา โรงเรียนมเีครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 25-75 เครื่อง 

โดยโรงเรียนสันทรายหลวง มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด ส่วนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน มี

เครื่องคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด ในส่วนของจ านวนผู้สอนโรงเรียนมีจ านวนผู้สอนระหว่าง 12-36 

คน และมีจ านวนนักเรียนระหว่าง 140-760 คน 

  1.2 ข้อมูลพื้นฐานของครูพี่เลีย้ง พบว่า ครูพี่เลี้ยงเป็นเพศหญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่

ด ารงต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีความคิดเห็นต่อ

สภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับการเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่ในระดับมาก โดยความ

คิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง มีความพึงพอใจยินดีรับภาระงานเป็นครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และสามารถดูแล ให้ค าปรึกษา นิเทศ นักศึกษาตลอดระยะเวลาใน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นครูพี่เลี้ยงมีความ

คิดเห็นระดับมากที่สุดในด้านบุคลิกภาพ ส่วนด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานและด้าน

สังคมมคีวามคิดเห็นระดับมาก โดยมีความคดิเห็นระดับน้อย ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

  1.3 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ พบว่า เป็นเพศชาย 2 คน และหญิง 4 คน ท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
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ระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน โดยมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน และทักษะเทคนิคการสอนระดับ

มากในเรื่อง การวางแผนจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน การ

จัดช้ันเรียน และการท าวิจัยในช้ันเรียน ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู พบว่ามีความคิดเห็นระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครูระดับมากด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพในวิชาชีพ และด้านสังคม 

แตม่ีความคิดเห็นระดับปานกลางด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

  1.4 ปัญหา ความตอ้งการ และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง 

นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู และอาจารย์นเิทศก์ 

   1.4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนไม่ได้รับนักศึกษาที่จะ

มาฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทุกปี บางปีการศึกษามีนักศึกษามาฝึกเพียงหนึ่งภาคเรียน 

นอกจากนี้แล้วครูพี่เลี้ยงก็ขาดการฝึกที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในส่วน

ความรู้ ทักษะที่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนมาจากมหาวิทยาลัยนั้น ไม่สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานของโรงเรียน ท าให้นักศึกษาเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้

อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยยังขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่

ต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษามาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่โรงเรียน

จะได้เป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างแท้จริง ครูพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง   

   1.4.2 ครูพี่เลี้ยง มีความคิดเห็นว่า ขาดความต่อเนื่องในการส่งนักศึกษามา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บางโรงเรียนไม่เคยได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บาง

โรงเรียนมีการเว้นช่วงไปหลายปี และไม่ได้รับนักศึกษาวิชาเอกนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง  ครูพี่เลี้ยง

ส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  และควรมี

โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยงต่างโรงเรียน และครูพี่เลี้ยงกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนมกีารวางแผนการด าเนินงานรว่มกัน 

   1.4.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความคิดเห็นว่า ในช่วงแรก

ของการเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนการ

เลือกโรงเรียนมักจะเลือกตามเพื่อน หรือโรงเรียนที่ก าหนดโดยอาจารย์นิ เทศก์ของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาฝกึส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารเสนอชื่อโรงเรียนที่มีความความพร้อมและ
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ความตอ้งการ มีครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการนิเทศ เทคนิคการสอน และสามารถ

ให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษายังต้องการพัฒนา

ตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงการวิจัยในช้ันเรียน และการนิเทศ

แบบเป็นกัลยาณมิตร 

  1.5 ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

   1.5.1 ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ควรจะ

เป็นเกี่ยวกับการเป็นครูพี่เลี้ยง 

    1.5.1.1 ในภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันในการ

เป็นครูพี่เลี้ยงอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง 

มีความยินดีรับภาระงานเป็นครูพี่เลี้ยงใหน้ักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู และสามารถดูแล 

ให้ค าปรึกษา นิเทศ นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  รองลงมาคือ 

มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพียงใด มีความพึงพอใจ

ยินดีรับภาระงานเป็นครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมีความเข้าใจ

ขอบข่าย/ภาระงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง มี

ความรู้สกึว่าต าแหน่งครูพี่เลีย้งเป็นการเพิ่มภาระงาน  

    1.5.1.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีต่อสภาพปัจจุบันกับสภาพที่ควรจะเป็นในการเป็นครูพี่เลี้ยงพบว่า มี

ความคิดเห็นแตกต่างกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรจะเป็นสูงกว่าสภาพที่

เป็นจริง ยกเว้นเรื่อง มีความรู้สึกว่าต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเป็นการเพิ่มภาระงานของท่านเพียงใด   

ที่มีความคิดเห็นต่อสภาพที่ควรจะเป็นต่ ากว่าสภาพที่เป็นจริง ทั้งนี้ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็น

แตกต่างกันมากที่สุดในเรื่อง ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา นิเทศการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  รองลงมาคือเรื่อง มีความเข้าใจขอบข่าย/ภาระงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และมีความเข้าใจ

ขอบข่าย / ภาระงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามล าดับ  โดยมีความคิดเห็นที่

แตกต่างกันน้อยที่สุด คือ มีความพึงพอใจยินดีรับภาระงานเป็นครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

   1.5.2 ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครู 



181 
 

    1.5.2.1 ในภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนบุคคล

ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง สุขภาพทั้งทางกายและ

จติใจ รองลงมาคือ อายุการท างาน และภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยมีความคิดเห็นต่ าสุด

ในเรื่อง เพศมีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู 

   1.5.2.2 ในภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นด้านปัจจัยความรู้ใน

วิชาชีพระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเห็นสูงสุดในเรื่อง ความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความรู้ด้านการวัดประเมินผล และความรู้ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง สถาบันการศึกษาที่จบ  

    1.5.2.3 ในภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้าน

บุคลิกภาพระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง มีความ

เอื้ออาทรต่อศิษย์ มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ และทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อการท างาน โดยมีความ

คิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง การมเีหตุผลในการตัดสินใจ 

   1.5.2.4 ในภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การได้

รับขวัญก าลังใจ รองลงมาคือ การได้รับโอกาสในการท างานที่ถนัด และการได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการจัด โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 

   1.5.2.5 ในภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านสังคม

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง โรงเรียนมีบรรยากาศ

ทางวิชาการ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมท างานกับบุคลากรในโรงเรียน และแรงบันดาลใจจาก

ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศกึษา 

   1.5.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

   1.5.3.1 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการวางแผนจัดการ

เรียนรูร้ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ รองลงมาคือ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.5.3.2 ในภาพรวมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มคีวามคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง สามารถน าไปสอนได้จริง รองลงมาคือ 

รูปแบบ องค์ประกอบสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง สอดคล้องกับ

ธรรมชาติเนื้อหาวิชาที่สอน 
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   1.5.3.3 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการสอน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การใช้สื่อ / แหล่งการ

เรียนรู้มี รองลงมาคือ การใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง การวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู ้

   1.5.3.4 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดช้ันเรียนระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การแก้ไข การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่อบอุ่นเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีความคิดเห็นต่ าสุด

ในเรื่อง การควบคุม ดูแลวินัยนักเรียน 

   1.5.3.5 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง ความต้องการความ

ช่วยเหลือในการท าวิจัยในช้ันเรียน รองลงมาคือ ความรู้การท าวิจัยในช้ันเรียน โดยมีความ

คิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง ความตอ้งการความช่วยเหลือในการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

   1.5.3.6 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน

เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การดูแลเอาใจใส่จากครูพี่เลี้ยง รองลงมาคือ การ

ดูแลเอาใจใส่จากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง การดูแลเอาใจใส่

จากผู้บริหารโรงเรียน 

   1.5.3.7 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาวชิาชีพคร ูด้านปัจจัยส่วนบุคคลระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ

คิดเห็นสูงสุดในเรื่อง สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ รองลงมาคือ อายุการท างาน และภาระ

รับผิดชอบต่อครอบครัว โดยมีความคดิเห็นต่ าสุดในเรื่อง เพศ    

   1.5.3.8 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นด้านความรู้ในวิชาชีพ

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มคีวามคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาตรงสาขาที่สอน และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โดยมี

ความคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง สถาบันการศึกษาที่จบ     

   1.5.3.9 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นด้านบุคลิกภาพระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง ความประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี รองลงมาคือ มีความเอื้ออาทรต่อศิษย์ และมีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้สูงขึ้น  

และการมสีัมมาคารวะ โดยมคีวามคิดเห็นต่ าสุดในเรื่อง ทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อการท างาน 
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   1.5.3.10 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงาน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การได้รับขวัญก าลังใจ 

รองลงมาคือ การได้รับแรงกระตุ้นทางวิชาการจากเพื่อนร่วมงาน และการได้รับโอกาสในการ

ท างานที่ถนัด โดยมีความคดิเห็นต่ าสุดในเรื่อง สถานที่ตั้งของโรงเรียน 

   1.5.3.11 ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นด้านสังคมระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การมีส่วนร่วมท างานกับ

บุคลากรในโรงเรียน รองลงมาคือ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และโรงเรียนมี

บรรยากาศทางวิชาการ โดยมีความคดิเห็นต่ าสุดในเรื่อง การมเีวทีทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 

 2. ผลการพัฒนายุทธวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์

นิเทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ  

  2.1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูพี่เลี้ยง  

   2.2 ขั้นการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู กระบวนการนเิทศ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศกึษา 

  2.3 ขั้นการยกร่างแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ในการนิเทศ

นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู โดยจัดท าเป็นเว็บไซต์ http://www.ptrp.cmru.ac.th/  

  2.4 ขั้นการยกร่างคู่มือการนิเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ ตลอดจนคู่มือวิธีการใช้ฐานข้อมูล

ส าหรับนักศกึษา 

  2.5 ขั้นการน าเว็บไซต์ http://www.ptrp.cmru.ac.th/ ไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ

ความเสถียรของเว็บไซต์ และความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

 3. ผลการพัฒนา ในการน ายุทธวิธีการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง 

อาจารย์นเิทศก์ และนักศกึษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู โดยมีผลการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน

ดังนี้ 

  3.1 ขั้นที่ 1 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการวิจัยระดับสถานศึกษา 

พบว่า  

   3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และอาจารย์นิ เทศก์  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวปฏิบัติของ

โครงการวิจัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของตนเอง

และผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความ

http://www.ptrp.cmru.ac.th/%20เพื่อ
http://www.ptrp.cmru.ac.th/%20เพื่อ
http://www.ptrp.cmru.ac.th/%20เพื่อ
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ต้องการที่จะท าโครงการวิจัยระดับสถาบันควบคู่ไปกับการเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ รวมทั้ง

ต้องการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการนิเทศใหม่ ๆ การจัดการเรียนรู ้

และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   

   3.1.2 ครูพี่เลี้ยงมีความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  เทคนิคการ

สอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 โดยครูพี่เลี้ยงยังมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาท

หน้าที่ของการเป็นครูพี่เลี้ยงและสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการ

ผลติครูที่ตรงกันอย่างชัดเจน  

   3.1.3 นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู เห็นความส าคัญของการเข้าร่วม

โครงการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วม

โครงการวิจัยฯ ต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอน  การ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมนิผลตามสภาพจริง  

   3.1.4 อาจารย์นิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนมคีวามรูค้วามเข้าใจที่ ชัดเจนในบทบาทหนา้ที่ของการเป็นอาจารย์

นิเทศก์ และสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัย  และมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการนิเทศ การใช้สื่อเทคโนโลยี การ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนิเทศร่วมกันระหว่าง

อาจารย์นเิทศก์กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นเิทศก์ด้วยกัน 

  3.2 ขั้นที่ 2 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศของผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่

เลี้ยงนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการ

จัดประชุมปฏิบัติการ 

  3.3 ขั้นที่ 3 การด าเนินการนิเทศโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ

อาจารย์นเิทศก์ พบว่า  

   3.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ยุทธวิธีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ใน

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการประชุม ชี้แจง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แนะน าบุคลากร แนวทางการด าเนินงานในยุทธวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครูพี่

เลี้ยง  
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   3.3.2 ครูพี่เลี้ยงใช้ยุทธวิธี KM การสอนแนะ (Coaching) พี่เลี้ยง (Mentoring) 

การพูดคุยรายบุคคล การตรวจ / ประเมินงาน และการสังเกตและสะท้อนผลการสอน ท าให้

นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางวิธีการเขียนแผนตามรูปแบบขั้นตอนของการสอนภาษา 

อังกฤษ แนวทางการก าหนด Rubric ในการประเมิน มีความมั่นใจและเกิดก าลังใจในการปฏิบัติ 

การสอน ตลอดจนพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น 

    3.3.3 อาจารย์นิเทศก์ ใช้ยุทธวิธีการนิเทศด้วยการสังเกตการสอน และ

ตรวจแผนการสอน ซึ่งได้มีการให้ค าแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเรื่องการ

เขียนแผนต้องเขียนให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

และเป็นล าดับขั้นตอน 

  3.4 ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลการสังเกตการสอนในชั้นเรียน โดยอาจารย์นิเทศก์   

คร ูพี่เลีย้ง และผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีการสังเกตการสอน การตรวจแผนการสอน และการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

   3.4.1 ผลการสะท้อนของอาจารย์นเิทศก์  

     3.4.1.1 ด้านคุณลักษณะของความเป็นครู พบว่า นักศึกษามี

พัฒนาการที่ดีขึน้จากการนเิทศครั้งที่ 1 และ 2  โดยในครั้งแรก ๆ นั้น นักศึกษาขาดการพูดที่มี

หางเสียง  

     3.4.1.2 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในครั้งแรกนักศึกษาส่วน

ใหญ่ยังเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบไม่ถูกต้อง ขาดความสอดคล้องกันใน

แต่ละองค์ประกอบ การเขียน Rubric ยังไม่ครอบคลุมประเด็นการประเมิน แต่ในครั้งที่ 2 และ 

3 ได้มกีารพัฒนาขึน้ 

     3.4.1.3 ด้านการปฏิบัติการสอน พบว่า ในครั้งแรกนักศึกษาส่วนใหญ่

ยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นได้ไม่ชัดเจน ขาดการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึก

ทักษะทางภาษา มีการใช้ภาษาไทยในการสอน ขาดการเสริมแรง ขาดการประเมินผลระหว่าง

เรียน และการยกตัวอย่างประกอบค่อนขา้งนอ้ย 

   3.4.2 ผลการสะท้อนของครูพี่เลีย้ง 

     3.4.2.1 ด้านคุณลักษณะของความเป็นครู พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ความเป็นครู ตั้งใจสอน มีความรับผดิชอบ 

     3.4.2.2 ดา้นแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีการท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบสอดคล้อง สัมพันธ์กัน และมีพัฒนาการในการเขียนแผน 

การจัดการเรียนรู้ตามล าดับ  
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     3.4.3.3 ด้านการปฏิบัติการสอน พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติการสอน สอนได้ดีตามล าดับ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอน นักเรียนมี

ความสนุกสนาน นักศึกษามีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่น่าสนใจ สอนได้ดี มีการสอดแทรก

คุณธรรม จรยิธรรมระหว่างเรียนด้วย 

    3.4.3 ผลการสะท้อนของผู้บริหาร พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติงาน มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อตนเองและผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเหลือ

งาน มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู มี

ความมุง่มั่น ศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อตนเองและผู้เรียนการเรียนรู้ มีการท างานเป็นทีมที่ดี

สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่วางไว้ มีการน าเสนอเข้าสู่บทเรียนและ

จัดการเรยีนรู้ได้อย่างดี  

 4. ความพึงพอใจที่มตี่อยุทธวิธีการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์

นิเทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู พบว่า 

  4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจตอ่ยุทธวิธีที่ใช้เทคโนโลยี 

สารสนทศเป็นแนวทางในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพราะสามารถท าการ

นิเทศได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการนเิทศ  

   ครูพี่เลี้ยงส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนิเทศ และการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ อย่างไรก็ตามมีครูพี่เลี้ยงจ านวนหนึ่งกล่าวว่า ในช่วง

ระหว่างการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม หรอืเว็บไซต์นัน้ไม่ค่อยเข้าใจ การสาธิตการใช้ไม่สามารถ

เข้าระบบได้ ท าใหไ้ม่เข้าใจวิธีการ 

   อาจารย์นเิทศก์มคีวามเห็นวา่ยุทธวิธีที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทาง

ในการนเิทศนัน้ เป็นนวัตกรรมหนึ่งของการนิเทศนักศกึษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ท าให้เกิด

ความสะดวก รวดเร็วในการแนะน า ช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ แต่ข้อจ ากัดในครั้งนี้ คือ การที่นักศึกษาไม่ได้ up load ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการ

เรียนรู้ ท าให้ไม่สามารถใหค้ าแนะน าผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

   นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นวา่ยุทธวิธีที่ใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางในการนเิทศนัน้ เป็นวิธีการที่นา่สนใจ แตใ่นทางปฏิบัติพบว่า  

การเข้าถึงเว็บไซต์ของโครงการค่อนข้างยาก ไม่สามารถ up load ข้อมูลได้ และผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก็ไม่ค่อยได้ให้ค าแนะน าผ่านอินเทอร์เน็ต 

นอกจากนี้ไม่ได้ใช้เว็บไซต์ http://www. ptrp. cmru.ac.th/ เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเต็ม
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ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการสบืค้นขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  

  4.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อเว็บไซต์โครงการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี

ความพึงพอใจด้านเนือ้หาในระดับปานกลาง ส่วนด้านบริบทของการใช้ ด้านผลผลิต และความ

คุ้มทุนที่มคีวามพึงพอใจในระดับน้อย ครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา ด้านบริบทของการ

ใช้ และด้านผลผลิตอยู่ในระดับน้อย และด้านความคุ้มทุนในระดับน้อยที่สุด อาจารย์นิเทศก์มี

ความพึงพอใจด้านเนือ้หา ด้านบริบทของการใช้ ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับน้อย ส่วน

ด้านความคุ้มทุนอยู่ในระดับน้อยที่สุด และนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจ

ด้านเนือ้หา ด้านผลผลิต และด้านความคุ้มทุนอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านบริบทของการใช้อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด   

   

อภิปรายผล 

 

1. จากสภาพบริบทของโรงเรียนที่พบว่า ทุกโรงเรยีนมีความพร้อมที่จะจัดครูพี่เลีย้ง 

เพื่อดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากถึงมากที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะโรงเรียน

เหล่านีม้ีความพร้อมทั้งในด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา และที่ส าคัญคือครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการสอนมาอย่าง

ยาวนาน โดยครูผู้สอนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีวิทยฐานะในต าแหน่ง

ครูช านาญการพิเศษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการพัฒนา

คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู 3 ด้าน คือมาตรฐานด้าน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้ายการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 1) ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมือ

อาชีพได้ในอนาคต เป็นครูที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง (ศศิธร  ขันติ

ธรางกูร, 2551 : 1) 
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 2. การที่ครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นว่าในสภาพ

ปัจจุบัน ตนเองมีความพึงพอใจยินดีรับภาระงานเป็นครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  และสามารถดูแล ให้ค าปรึกษา นิเทศ นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือ 

และนิเทศนักศึกษาของครูพี่เลี้ยง ในส่วนสภาพที่ควรจะเป็นนั้น ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นมาก

ที่สุด โดยสอดคล้องกับความคิดของผูบ้ริหารสถานศกึษาทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษา

มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าเพื่อที่โรงเรียนจะได้เป็นสถานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ครูพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงในสภาพที่ควรจะเป็นว่าตนเอง

สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู  ในการปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูในระดับมากที่สุด 

 3. ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูด้านปัจจัยความรู้ในวิชาชีพ

ว่า ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครูมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า

ครูพี่เลี้ยงและนักศกึษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูต่างก็ตระหนักและให้ความส าคัญกับความรู้

ในด้านเนื้อหาวิชา ทั้งนีอ้าจเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีของครูด้านความรู้ประการหนึ่ง คือ ครูต้องมี

ความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนัส  หันนาคิน (2542 : 48-

55) ที่กล่าวถึงครูที่ดีด้านงานอาชีพว่า ครูที่ดีควรมีความรู้ในวิชาที่สอน มีความสามารถในวิชา

ที่สอน เชน่เดียวกับ ศักรินทร์  สุวรรณโรจน (2543: 2-13) ทีไ่ดสรุปและสังเคราะหลักษณะของ

ครูที่ดีตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่

ครูอาวุโสของคุรุสภาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ 1) ครูต้องมีความรักและเมตตาต่อ

ศษิย์หรอืผูเ้รียน 2) ครูต้องมีความเสียสละและอดทน 3) ครูต้องท าความดีเพื่อความดีมิใช่เพื่อ

ยศศักดิ์ ความร่ ารวยหรือประโยชนทางวัตถุอื่นใด และ 4) ครูต้องถึงพรอมด้วยความรู 

เช่นเดียวกับ Hessong and Weeks (1987 อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2544 : 66-67) ไดสรุป

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดีที่เกี่ยวกับความรู้ว่า ครูต้องเป็นผู้มีความรอบรู (Being 

Knowledgeable) มีความรู ความเข้าใจในวิชาการตา่งๆ 

 นอกจากนีน้ักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ยังมีความคิดเห็นสูงสุดว่าครูต้องมี

ความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สีหนาท  โชตยาสีหนาท (2539 

: บทคัดย่อ) ที่พบว่า คุณลักษณะความเป็นครูประการหนึ่งคือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่นักเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ แต่ครูพี่เลี้ยงกลับมีความคิดเห็นในระดับสงสุดในเรื่อง 
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ครูต้องมีความเอื้ออาทรต่อศิษย์ ซึ่งสอดคล้องกับจรรยาบรรณครู ตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วย

จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ข้อ 1 (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540 : 21) ที่ว่า “ครูต้องรัก

และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่

ศิษย์โดยเสมอหน้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ทั้งสอง

เรื่องนั้นต่างก็เป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญของครู การที่ครูพี่เลี้ยงมีความเห็นว่าการเอื้ออาทรต่อ

ศษิย์นั้นอาจเป็นเพราะครูพี่เลี้ยงเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอน มีความใกล้ชิดกับนักเรียนจึง

เห็นว่าครูต้องมีความเอือ้อาทรตอ่ศษิย์ สว่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์นั้นยังเป็นผู้เรียนอยู่ จึงมี

ความคาดหวังว่าคนที่เป็นครูที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นได้ 

 4. การที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนไม่ได้รับ

นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สอดคล้องกับวิธีการเลือกโรงเรียน

เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา ที่ว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอในการเลือก

โรงเรียน นักศึกษาส่วนหนึ่งเลือกโรงเรียนตามเพื่อน หรือเป็นโรงเรียนที่อาจารย์พี่เลี้ยงก าหนด 

ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพาพร  สุจารี (2551 : 135) ที่กล่าวว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งฝึกมีไม่

เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา กรณีเช่นนี้อาจจะส่งผลให้โรงเรียนขาดการพัฒนาให้

เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่มีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์

อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ขาดการประสานงานที่ต่อเนื่องระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดธิดา  จันทร์มณี (2540) ที่พบว่า ในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถาบันราชภัฏเชียงรายนั้น การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถาบันมีการ

ด าเนนิการอยู่ในระดับปานกลาง 

 5. กระบวนที่ใช้ในการพัฒนายุทธวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 

ขั้น คือ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2) วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 3) ยกร่างแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ในการนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการจัดท าเป็นเว็บไซต์ http://www.ptrp.cmru.ac.th/  4) ยกร่าง

คู่มือการนิเทศ และ 5) ทดลองใช้เว็บไซต์ http://www.ptrp.cmru.ac.th/ ซึ่งเป็นกระบวนการ 

พัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการทั่วไปในการพัฒนานวัตกรรม เช่น แนวคิดของ Hughes (1971)  

ที่กล่าวว่า นวัตกรรม เป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับ

การพัฒนามาแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการคิดค้น (Invention) 2) ขั้นการพัฒนา  

(Development) และ 3) ขั้นน าไปปฏิบัติจริง  

http://www.ptrp.cmru.ac.th/%20เพื่อ
http://www.ptrp.cmru.ac.th/%20เพื่อ
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 6. การด าเนินการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์มี

ความแตกต่างกัน มกีารใชว้ิธีการนเิทศที่หลากหลาย เชน่ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีการประชุม 

ชี้แจง ส่วนครูพี่เลี้ยงใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การสอนแนะ 

(Coaching) วิธีพี่เลี้ยง (Mentoring) การพูดคุยเป็นรายบุคคล การตรวจและประเมินผลงาน และ

การสังเกตการสอน รวมทั้งการสะท้อนผลการสังเกต ส่วนอาจารย์นิเทศก์นั้นใช้วิธีการสังเกต

การสอน การตรวจผลงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ได้ใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งเป็น

หลักการที่ส าคัญในการนิเทศที่มีความเชื่อว่าผู้รับการนิเทศนั้นมีความแตกต่างกันทั้งด้าน

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดังนั้นวิธีการนิเทศเพื่อพัฒนา ช่วยเหลือผู้รับการ

นิเทศนั้นต้องมีความหลากหลาย โดยพิจารณาถึงความพร้อม ความต้องการ ความสนใจของ

ผู้รับการนิเทศ (Glatthorn. 1984 อ้างถึงใน ยุพิน  ยืนยง, 2553 : 197) เนื่องจากผู้รับการนิเทศ

มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ การใช้วิธีการนิเทศแบบเดียวกันกับผู้รับการนิเทศทุกคน

อาจจะท าให้ไม่ได้รับผลส าเร็จเท่าที่ควร  

 นอกจากนี้การที่ครูพี่เลี้ยงบางคนได้น าวิธีการนิเทศแบบใหม่มาใช้ เช่น การสอน

แนะ นัน้ กล่าวได้ว่าเป็นวิธีการที่ดี เนื่องจากการนเิทศแบบสอนแนะนั้น ช่วยให้ผู้รับการนิเทศ มี

สมรรถภาพการท างานเพิ่มขึ้น โดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน (ส านัก

ทดสอบทางการศึกษา. Online) วิธีการนิเทศแบบนี้ผู้นิเทศจะท าหน้าที่ชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้

ค าปรึกษาแก่ผู้รับการนเิทศจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

 7. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่ เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์  และ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อเว็บไซต์โครงการวิจัยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการ

นิเทศ สามารถช่วยท าให้สามารถนิเทศนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจเป็นเพราะ

ความสามารถของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อ สื่อสารในกระบวนการนิเทศนั้นเป็นไปได้

ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาในการเดินทางไปนิเทศ และหากนักศึกษามีปัญหา ข้อ

สงสัยก็สามารถปรึกษาผูน้ิเทศก์ได้ทันที  

 อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โครงการวิจัย ในระดับน้อยที่สุดถึงปาน

กลาง โดยเฉพาะด้านความคุ้มทุนนั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากความเสถียรในการเข้า

เว็บไซต์โครงการ ฯ ประการที่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่มคีวามพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ 
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 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตครูควรให้

ความส าคัญกับการนเิทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ากขึ้น 

  1.2 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตครูควรจัดท า

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่อเนื่องและทันสมัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการเรียนการ

สอน เทคนิค / รูปแบบการสอน ฯลฯ ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูพี่เลี้ยง และ

อาจารย์นเิทศก์ 

  1.3 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศ 

  1.4 ควรมีการเผยแพร่ สรา้งความเข้าใจระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง 

อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิต

บัณฑติครู  

  1.5 ควรมีการพัฒนาระบบการสื่อสารและยุทธวิธีให้มีความเสถียร ใช้งานง่าย

และรวดเร็ว 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

  2.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของยุทธวิธีที่ใช้ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่

สู่ครูมอือาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ใช้ยุทธวิธีการพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้

บริบทของสถานศึกษา 

  2.3 ควรท าการศกึษาผลในระยะยาว (Longitudinal Research) และศึกษาเชงิลกึ 

  2.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของการใช้ยุทธวิธีการ

พัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมอือาชีพภายใต้บริบทของสถานศกึษา 




