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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ คือ (1) เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การสอนและการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และ (2) เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าที่พฒันาขึน้  ด าเนินการวิจยัด้วยวิธีการวิจยั
และพฒันา กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน และนกัเรียน จ านวน 488 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ แบบ
ประเมิน แบบบนัทกึ แบบสงัเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ วิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนือ้หา   

ผลการวิจยั พบวา่  
1. รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน  มีช่ือว่า 

รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงหลกัการและ
วตัถปุระสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  และองค์ประกอบเชิงระบบสนบัสนนุ  รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าที่
พฒันาขึน้ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing Phase = P) 
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning Phase = P) ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentoring Phase = M) ประกอบไปด้วยการด าเนินการดงันี ้1) การประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
(Preconference) 2) การสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู (Observation and Data Gathering) 3) การร่วมกนัวิเคราะห์
และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and Analysis) 4) การประชมุหลงักระบวนการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) ระยะที่ 4 ระยะประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase = 
E) ซึง่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ทา่น 

2. ผลการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี พบว่า สมรรถนะของอาจารย์นิเทศก์ในด้านการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่ในระดบัสงูมาก สมรรถนะด้านการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยู่ในระดบัสงู
มาก สมรรถนะด้านการท าวิจัยในชัน้เรียน อยู่ในระดับสูงมาก นอกจากนีร้ะดบัความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ต่อ
รูปแบบดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สดุ ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากที่สดุ และเมื่อพิจารณาผลการเรียนของนกัเรียน พบว่าผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนที่สอนโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุม่ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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            KANITHA CHAOWATTHANAKUN : THE DEVELOPMENT OF A MENTORING MODEL FOR 
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The purposes of this research were to develop a mentoring model for enhancing 
competency in teaching and conducting classroom action research for pre-service mathematics 
teachers and to examine evidentially effectiveness of the model. The research and development procedures 
were processed. The purposive sampling subjects were 5 faculty supervisors, 10 pre-service mathematics 
student teachers and 488 students. The research instruments were an achievement test, competency evaluation 
form, record form, observation form, questionnaire and focus group items. Statistical analyses were mean, 
percentage, standard deviation, dependent t-test and content analysis. The mentoring model was proved to 
be effective as verified by seven experts.   

The research results were:   
1. Mentoring model for enhancing competency in teaching and conducting classroom action 

research called “The PPME Mentoring Model” which consisted of principles and objective component, process 
component and support system component. The process of mentoring were: step 1: Preparing Phase (P), step 
2: Planning Phase (P), step 3: Mentoring Phase (M) (which were composed of 3.1 Preconference, 3.2 
Observation and Data Gathering, 3.3 Collaborative Reflection and Analysis, 3.4 Postconference) and step 
4: Evaluating Phase (E). The mentoring model was proved to be effective as verified by the seven 
experts.   

2. The results of PPME Mentoring Model implementation revealed that PPME Mentoring Model 
was evidentially effective as verified by the experts. Faculty supervisors’ mentoring competence after the 
implementation of the model was at the highest level. Pre-service Mathematics student teacher’ teaching 
competence and conducting classroom action research was at the highest level. Faculty supervisors’ 
satisfaction with the PPME Mentoring Model was at the highest level. Pre-service mathematics student 
teachers’ satisfaction with the mentoring was at the highest level. Students learning achievements from 
Pre-service Mathematics student teachers, prior to and after the implementation of the model were 
statistically significant different at the level of .05.  
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ตลอดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
        การวิจยั (Research) เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีส าคญัอย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้และ
พฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพฒันาทางด้านการศกึษา เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและ ความ
มัน่คงของชาติ รวมทัง้เป็นกระบวนการและเทคนิคท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาตา่งๆของมนษุย์ โดย
การศกึษาวิทยาการความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐาน
ของการปฏิบตัิงานให้เกิด ผลผลิต ผลลพัธ์ และ ผลกระทบ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตอย่าง
แท้จริง (นที เทียมศรีจนัทร์  2543 : 12)   
        การวิจยัเป็นการสร้างความรู้อย่างหนึ่งซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาและการวิจยัมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ดงัท่ี นิภา ศรีไพโรจน์ (http://www.watpon 
.com/Elearning/res9.htm) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยัว่า 1) การวิจยัช่วยให้เกิดวิทยาการ 
ใหม่ๆ เพิ่มพนูมากยิ่งขึน้ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ  2)การวิจยัสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถกูต้องและยตุิธรรม 3)การวิจยัจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมตา่ง ๆ 
ได้ดีขึน้ และสามารถใช้ท านายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามญัส านึก 4) การวิจยัสามารถช่วยในด้านการก าหนด
นโยบาย การวางแผนงาน การตดัสินปัญหาหรือการวินิจฉัยสัง่การของผู้บริหารให้เป็นได้อย่าง
ถกูต้องและรวดเร็ว 5) การวิจยัสามารถตอบค าถามท่ียงัคลมุเครือให้กระจ่างชดัยิ่งขึน้ 6) การวิจยั
จะช่วยกระตุ้นความสนใจของนกัวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจยัและท างานค้นคว้าวิจยัต่อไป              
7) การวิจยัจะท าให้ทราบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ซึง่น ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพฒันา
บคุคลและหน่วยงานตา่ง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึน้ 8) การวิจยัท าให้มีผลงานวิจยัเพิ่มมากขึน้ ซึง่
จะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวางและแจ่มชดัยิ่งขึน้ 9) การวิจยัจะช่วยกระตุ้นบคุคลให้
มีเหตผุล รู้จกัคดิ และค้นคว้าหาความรู้อยูเ่สมอ 10) การวิจยัช่วยให้มีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม ่
ๆ ท่ีทนัสมยัเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา ซึง่อ านวยความสะดวกสบายให้แก่มนษุย์ 
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        การวิจัยจึงเป็นกระบวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติตาม
สมมตุิฐานจากทฤษฎีโดยใช้ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นระบบ มีการใช้เคร่ืองมือเชิงประจกัษ์
มีการควบคุมปัจจยัแทรกซ้อนต่างๆ และมีการด าเนินการเป็นขัน้ตอน โดยแต่ละชัน้ตอนมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัน าไปสูค่ าตอบปัญหาการวิจยั  ผลการวิจยัท่ีได้เป็นความรู้ใหม่เป็นผล
ของการพฒันาสิ่งใหม่ๆ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อและมนษุย์และสงัคม (นงลกัษณ์ วิรัชชยั 2541:1) 
ซึง่สอดคล้องกบั พจน์ สะเพียรชยั และอนนัต์ ศรีโสภา (http://tessaban3.ob.tc/-View.php?N=4) 
ท่ีกลา่วถึงความหมายของการวิจยัในท านองเดียวกนัท่ีว่า "การวิจยั คือ กระบวนการเสาะแสวงหา
วิธีแก้ปัญหาท่ีมีระบบแบบแผนเช่ือถือได้ เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีเช่ือถือได้"   
        แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พุทธศกัราช 2550 – 2554 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ  2545 : 16-17) กลา่วถึงความส าคญัของการวิจยัว่า “การพฒันาประเทศมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเน้นให้ความส าคัญกับการวิจัยและการพัฒนาในทุกสาขาวิชา  
เพื่อให้ผู้วิจยัได้พฒันาทกัษะกระบวนการคิดและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  สามารถ
น าผลงานวิจยัมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการร่วมมือเพื่อการพฒันาประเทศ  และรวมถึง
พฒันาความสามารถของประเทศในการแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดบันานาชาติ”  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวการพัฒนาสงัคมตามแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม   
พ.ศ.2545 – 2559 ในแนวนโยบายในการด าเนินการข้อท่ี 6 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2545 : 14) ท่ีว่า “ให้มีการสง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างและพฒันา
ความรู้และการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพของคนไทย และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” รวมทัง้ พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
ข้อ 5 ได้ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ สอน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนีใ้น      
หมวด 4 มาตรา 30 ก าหนดให้สถานศกึษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้การสง่เสริมให้ผู้สอนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนในแตล่ะระดบั
การศกึษา   
        การวิจัยจึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง ครูมีหน้าท่ีพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ซึ่งถ้าครูมีความรู้ในการวิจัย 
ตลอดจนมีความสามารถในการน าความรู้ทางการท าวิจัยไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ี
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เกิดขึน้ในชัน้เรียน สภาพความแตกต่างระหว่างบคุคลย่อมส่งผลต่อคณุภาพของผู้ เรียนในอนาคต
เช่นกนั   
        การปฏิบตัิการวิจยัในชัน้เรียนหรือการวิจยัในชัน้เรียน (Classroom  Action Research) มี
ความส าคญัต่อวิชาชีพครูมากท่ีสุดอย่างหนึ่งเพราะเป็นกระบวนการท่ีครูใช้ในการประเมินการ
ท างานของตนเอง และเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขณะ
ปฏิบตัิการสอน เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง (สวุิมล ว่องวานิช  
2546 : 4) การวิจยัในชัน้เรียน เป็นการวิจยัแบบการวิจยัปฏิบตัิการท่ีท าในชัน้เรียนโดยครูเป็น
ผู้ด าเนินการ เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้สวุิมล ว่องวานิช (2550 : 
83) ได้กล่าวไว้ในสารานุกรมวิชาชีพครูว่า “การด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนต้องมีการด าเนินงานท่ี
เป็นวงจรต่อเน่ือง มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  และเป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานปกติ  เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริง”  การวิจยัใน
ชัน้เรียน เกิดจากแนวคิดการบูรณาการวิธีการปฏิบตัิงานกบัการพฒันาองค์ความรู้ให้เกิดขึน้จาก
การปฏิบตัิ ดงัท่ี พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2544 : 10) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการท าวิจยัในชัน้เรียน 
ว่า 1) เป็นการพฒันาหลกัสตูรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิงานเพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนการ
สอนด้วยการวิจยั 2) เป็นการพฒันาวิชาชีพครู 3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วย
การเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิ และ 4) เป็นการส่งเสริมสนบัสนนุความก้าวหน้าของการ
วิจยัทางการศกึษา 
        วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของการวิจัยในชัน้เรียน คือ เพื่อหาความรู้เก่ียวกับผู้ เรียน  ผู้ สอน 
กระบวนการการเรียนการสอน และสภาพห้องเรียน โดยท าไปพร้อมๆกนักบัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนนัน้ตามปกติ (สรชยั พิศาลบตุร 2549 : 24) ซึง่สอดคล้องกบั พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2544 : 
10) กล่าวว่าเป้าหมายของการวิจยัในชัน้เรียนท่ีส าคญัคือเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพการ
เรียนการสอนให้เกิดผลดีท่ีสุดด้วยตัวครูเองนอกจากนี ้สเตนเฮ้าส์ (Stenhouse ,อ้างถึงใน                     
ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู 2543 : 21) ได้กลา่วถึงบทบาทของครูกบัการวิจยัวา่ บทบาทของครูอยู่ใน
สองสถานะ คือ ในฐานะผู้ปฏิบตัิการสอน และฐานะนกัวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  จากท่ีกล่าวมาจะเห็น
ได้ว่าการวิจัยในชัน้เรียนถือเป็นภาระงานหนึ่งท่ีส าคัญของครูท่ีจะปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และ
ปรับปรุงวิธีการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
        การท่ีครูเป็นผู้ ท าวิจัยในชัน้เรียนไปพร้อมๆกับการสอน จะก่อให้เกิดผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษา เพราะการวิจยัในชัน้เรียนเป็นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
อาจจะกล่าวได้ว่าการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีครูมี
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การท าวิจยัในชัน้เรียนตลอดเวลา ดงัท่ี สวุฒันา สวุรรณเขตนิคม (2538 : 163) กลา่วว่าการท าวิจยั
ควบคู่กบัการปฏิบตัิการสอนจะก่อให้เกิดผลดีตอ่วงการศกึษาและวิชาชีพครูอย่างน้อย 3 ประการ 
คือ 

1. นกัเรียนจะมีการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
2. วงการวิชาการจะมีความรู้และนวตักรรมทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นจริงเกิดมาก

ขึน้  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ครูและเพ่ือนครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 
3. วิถีชีวิตของครู หรือนวตักรรมในการท างานของครู จะพฒันาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

(Professional Teacher) มากยิ่งขึน้ เพราะครูนกัวิจยัจะมีคณุสมบตัิของการเป็นผู้แสวงหาความรู้
หรือผู้ เรียน (Learner) ในศาสตร์แห่งการสอนอย่างตอ่เน่ืองและมีชีวิตชีวา 
        จากการศึกษาสงัเคราะห์การปฏิบตัิงานการวิจยัในชัน้เรียนของครู ในรายงานการวิจยัเร่ือง 
การท าวิจยัในชัน้เรียนของครูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียน พบว่า 
ครูสว่นใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนและมีความคิดว่าการท าวิจยัเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก 
ต้องมีการเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ท่ีซบัซ้อน ทัง้นีค้รูส่วนใหญ่ท่ีไม่ท างานวิจยัเน่ืองจากไม่เช่ือว่า
ผลของการท าวิจยัในชัน้เรียนสามารถน าไปแก้ปัญหาหรือพฒันาผู้ เรียนได้ (กานดา พูนลาภทวี 
และ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 2545 : 23) 
        ดงันัน้การพฒันาครูให้เป็นครูนกัวิจยัได้  วิธีหนึ่งคือการเร่ิมตัง้แต่กระบวนการในการผลิตครู 
เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการวิจยัในชัน้เรียน และพฒันาความสามารถท่ีจะท าการวิจยั
ในชัน้เรียนในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควบคู่ไปกบัการจดัเรียนการสอนซึง่จะส่งผลถึงการ
เป็นครูมืออาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือเป็นหวัใจส าคญัของการผลิตครู (Guyton และ 
McIntyre 1990 : 514) ดงัท่ี สาวิตรี โรจนะสมิต และวรรณทิพา รอดแรงค้า (2547 : 1) กลา่วถึง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูว่าเป็นกระบวนการภาคปฏิบตัิท่ีช่วยเสริมสร้างคุณภาพของการ
ผลิตครูให้มีความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของครูได้เป็นอย่างดี  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูต้องมีการก าหนดจดุมุ่งหมายให้ชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้ไปสูเ่ป้าหมาย
อย่างถกูต้อง จดุมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ต้องการให้นิสิตนกัศกึษาได้น า
ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบตัิ  ให้นิสิตนักศึกษาได้
ตรวจสอบความสามารถ บคุลิกภาพของตนและทศันคติของความเป็นครู เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อน
ออกไปประกอบอาชีพจริง ตลอดทัง้ยงัต้องการให้นิสิต นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รู้จกั
การแก้ปัญหา การท างานร่วมกบัคนอ่ืน และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงาน (Office of Rajabhat 
Institute Council 2004)  
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        การผลิตครูให้เป็นครูนักวิจัยพบว่ายังไม่ประสบความส าเร็จ ดงัท่ี สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 
(2545 : 22) กล่าวว่า ครูมีบทบาทในการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนควบคู่กับการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ สิ่งส าคัญท่ีส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนัน้เกิด
ประสิทธิผล การผลิตครูในปัจจุบนัพบว่าไม่เอือ้ต่อการพฒันาครูให้เป็นครูนกัวิจยัทัง้ทางด้าน
ความรู้ เจตคติ ทกัษะ และแหลง่สนบัสนนุการเรียนรู้ ท าให้ขาดความรู้และเทคนิคในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
        ปัญหาการผลิตครูท่ีผ่านมาในอดีตเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี ้คือ การขาดการประสาน
เช่ือมโยงระหว่างองค์กรวิชาชีพครูและหน่วยงานใช้ครู การสอนท่ีเน้นเนือ้หาวิชาการมากกว่าการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและเชาว์ทางอารมณ์  คณาจารย์ย่อหย่อนในบทบาทและความ
รับผิดชอบการประเมินผลไม่มีคณุภาพ เน้นการควบคมุมากกว่าการพฒันาวิชาการ แยกตวัออก
จากความเป็นจริงทางสงัคม บณัฑิตครูไม่ประกอบอาชีพครู สถาบนัผลิตครูสอนเทคนิควิทยา
มากกว่าปรัชญาและความคิด และการได้มาซึ่งผู้บริหารท่ีไม่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
(สมหวงั พิธิยานวุฒัน์  2543 : 15)  
        ปัจจบุนัสถาบนัท่ีผลิตครูใช้หลกัสตูร การผลิตครู 5 ปี ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีครู 1 ปี ภายใต้การนิเทศของอาจารย์จากสถาบนัอดุมศกึษาและอาจารย์พี่เลีย้งของโรงเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่นปฏิบตัิการสอนในชัน้เรียน ท างานวิจยัในชัน้เรียน การพฒันา
หลกัสตูรสถานศึกษางานบริการของโรงเรียน ศึกษาชุมชน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
(กระทรวงศกึษาธิการ 2547 : 6) 
        จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ครูนกัวิจยัควรสามารถสร้างขึน้ได้จากกระบวนการผลิตครู
ท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมุ่งเน้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีให้นิสิต/นกัศกึษาครูได้ทดลองปฏิบตัิ
จริงในสถานท่ีจริง  ปัจจบุนัรัฐบาลได้มีการก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการเลขาธิการครุุสภามี
หน้าท่ีในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนญุาต ก ากบั  ดแูลการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้การพฒันาวิชาชีพ  ซึง่พระราชบญัญตัิสภาครู
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ก าหนดให้การหลกัสตูรในการผลิตครูในประเทศ
ไทยมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
        1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ จดัการศึกษา ซึ่งก าหนดส าหรับผู้ ท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพ
จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับ
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลกัฐานแสดงว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการศกึษาได้ 
        2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานหรือการพฒันางาน ซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบตัิงานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้เกิดความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ ทัง้ความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดบัคณุภาพ
ของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพฒันาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดว่ามีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตอ่ไป
ได้หรือไม่ นัน่ก็คือ การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องตอ่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทกุๆ 5 ปี 
        3. มาตรฐานการปฏิบตัิตน  หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดขึน้เป็นแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบตัิ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศกัดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตามแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยครุุสภาก าหนดเป็นข้อบงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพผู้ ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จนได้รับการ
ร้องเรียนถึงครุุสภาแล้ว ผู้นัน้อาจถกูคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉยัชีข้าดลงโทษได้ 
        การด าเนินการตามมาตรฐานในด้านประสบการณ์วิชาชีพหลกัสตูรการฝึกหดัครู 5 ปี จึงถกู
ก าหนดขึน้ตามกรอบมาตรฐานโดยส านกัคณะกรรมการอดุมศึกษา  และส านกังานเลขาธิการครุุ
สภา  โดยนักศึกษาครูต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตัิการสอนตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ ซึง่เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการครุุสภาก าหนด คือ 1) การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรียน  และ          
2) การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ซึ่งสมรรถนะท่ีส าคญัส าหรับการ
ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะคาดหวงัให้นิสติ/นกัศกึษามีสมรรถนะ ดงันี ้
        1. สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
        2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศกัยภาพของ
ผู้ เรียน 
        3. สามารถท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 
        4. สามารถจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผู้ เรียน 
        จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้การฝึกหัดครู หลักสูตรครู 5 ปี นิสิต/นักศึกษาต้องฝึก
ประสบการณ์จริงในโรงเรียนอยา่งน้อย 1 ปี ทัง้นีเ้กณฑ์ขัน้ต ่าท่ีส านกังานเลขาธิการครุุสภาก าหนด 
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ประการท่ีส าคญัประการหนึ่งคือ นิสิต/นักศึกษาต้องมีความสามารถจัดท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อ
พฒันาผู้ เรียนด้วย   
        ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐท่ีมีระบบจ ากดัจ านวนการรับนกัศกึษาของประเทศไทย
มีทั ง้หมด 10 สถาบัน  ไ ด้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิ ท ยาลัยบู รพา  มหาวิ ทยาลัยมหาสา รคาม  มหาวิ ทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีการผลตินิสติ/นกัศกึษาในหลกัสตูรทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
หลกัสตูรครู 5 ปี ทัง้นีก้ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
ในสถาบันท่ีกล่าวมามีรูปแบบการจัดการท่ีแตกต่างกัน แต่ต่างมีจุดมุ่งหมายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสอดคล้องกัน คือเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาครูมีโอกาสในการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ดงัท่ี นิคม ตงัคะพิภพ (2528: 2) กล่าวไว้ว่า การฝึกประสบการณ์ของนกัศกึษา
วิชาชีพครูมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้นิสติได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ ฝึกปฏิบตัิทักษะในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และเข้าใจถึงบทบาท 
ภารกิจในหน้าท่ีของผู้ ท่ีจะประกอบอาชีพครูในอนาคต ดงันัน้การท่ีนิสิต/นักศึกษาได้ท าการฝึก
ปฏิบัติงานจริงจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการสอนควบคู่กับการ
ปฏิบตัิการวิจยัเพื่อพฒันาการสอน แตจ่ากการศกึษาการจดัการหลกัสตูรฝึกหดัครูคณิตศาสตร์ใน
ทัง้ 10 สถาบันท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่า การปฏิบัติการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิต/นักศึกษาบาง
สถาบนัจัดให้มีการสอนในรายวิชาการวิจยัในชัน้เรียนเป็นวิชาบงัคบัในก่อนปีการศึกษาท่ีนิสิต/
นกัศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ ในขณะท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลายสถาบนัไม่มีรูปแบบ
การนิเทศติดตามการท าวิจยัในชัน้เรียนโดยเฉพาะ ซึง่จากรายงานการวิจยัเร่ือง การศกึษารูปแบบ
การนิ เ ทศวิ จัย ในชั น้ เ รี ยนของนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์วิ ช า ชีพค รูสาขาคณิตศาสต ร์                           
(กนิษฐา เชาว์วฒันกลุ และคณะ 2551 : 23) โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเปิดการเรียน
การสอนในหลกัสูตรครู 5 ปี หลกัสูตรครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 มหาวิทยาลยั 
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 5 แห่ง มีการกระบวนการติดตามการท าวิจยัในชัน้เรียนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์ไปพร้อมกับการนิเทศการสอน โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างทัง้ 5 มหาวิทยาลยัไม่มี
รูปแบบการนิเทศการสอนควบคูก่บัการติดตามงานวิจยัในชัน้เรียนโดยเฉพาะ ท าให้การด าเนินการ
วิจยัในชัน้เรียนของนิสติ/นกัศกึษาไมส่ามารถแก้ปัญหาในชัน้เรียนและเกิดประโยชน์ได้อยา่งจริงจงั  
นิสิตประสบปัญหาอย่างมากจากการท าวิจัยในชัน้เรียนขณะท่ีปฏิบตัิการสอนในชัน้ปีสุดท้าย  
ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้นิสิต/นกัศึกษาสามารถพฒันาความสามารถการท าวิจยัในชัน้เรียนได้ คือ
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การช่วยเหลือนิสติ/นกัศกึษาโดยอาจารย์ผู้นิเทศ ควบคูก่บัการติดตามช่วยเหลือโดยอาจารย์พี่เลีย้ง  
ซึง่สอดคล้องกบั กรมการฝึกหดัครู (2531 : 23) ได้ให้ความหมายและแนวทางปฏิบตัิของอาจารย์
นิเทศก์ไว้ว่า เป็นผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษา เป็นบุคคลท่ีให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือต่างๆ นอกจากนีอ้าจารย์นิเทศก์ในมหาวิทยาลัยยังต้อง
ประสานงานกบัผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลีย้งและครูอ่ืนๆ ในโรงเรียน และจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีความ
รับผิดชอบควบคู่กับเป็นผู้ มีลักษณะนิสัยมีคุณธรรมมีเมตตาจิต อันจะท าให้การนิเทศบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้และประสบความส าเร็จ ดงันัน้ อาจารย์นิเทศก์จึงมีอีกบทบาทหน้าท่ีในการ
ให้ค าแนะน าปรึกษาให้แก่นิสิต/นกัศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทัง้ในด้านการสอน และ
กา รท า วิ จั ย ในชั น้ เ รี ยน  ซึ่ ง ปั จจุบันพบว่ า  ในกา ร ฝึ กประสบการ ณ์วิ ช า ชีพค รู ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสนนัน้ ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์
นิเทศก์ทัง้ในด้านการสอนและด้านการท าวิจยัในชัน้เรียนยงัไมมี่ประสทิธิภาพประสิทธิผลเท่าท่ีควร
จะเป็น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสขุวฒันานนัท์               
(2545 : 3) ท่ีได้กลา่วถึงปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในปีการศกึษา 2544 และพบว่านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัง้หมดมีปัญหาด้านการด าเนินการ
สอน และด้านตวันกัเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นปัญหาด้านอ่ืนๆ มีอยู่ในระดบัน้อย นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความคิดเห็นวา่อาจารย์พี่เลีย้งและอาจารย์นิเทศก์ควรมีหน้าท่ีให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัการสอน ติดตาม ประเมินและสง่เสริมพฒันาและดแูลการปฏิบตัิภาระงานครูท่ีนิสิตต้อง
ฝึกปฏิบตัิมากยิ่งขึน้  ซึง่ อทุมุพร จามรมาน (http://pioneer.chula.ac.th/~jutumpor/research_c 
ounselor.doc) ได้กล่าวถึงบทบาทของการดูแลให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัยว่า ผู้ ให้ค าปรึกษา
ด้านการท าวิจยัจะต้องมีความรู้ความสามารถในเร่ือง 1) ความรู้ในเนือ้หาท่ีจะวิจยั  2) ความรู้ใน
วิธีการวิจยั และ 3) ปัญหาในการท าวิจยั 
        จากการศกึษาติดตามการด าเนินการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหลกัสตูรศกึษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสนในปัจจบุนั ซึง่ด าเนินการในลกัษณะเดียวกบัในวิทยาเขตบางเขน พบว่าเป้าหมายของ
การนิเทศมุ่งเน้นท่ีการนิเทศการสอนของนิสิตเป็นหลกั  อาจารย์นิเทศก์จะเป็นผู้ดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน านิสิตด้านงานวิจยัควบคู่กบัการนิเทศการสอน  โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และประเด็นใน
การให้ค าปรึกษางานวิจยัไม่ชดัเจนแน่นอนขึน้อยู่กบัความสะดวกระหว่างคณาจารย์ผู้นิเทศและ
นิสิต  และมีการก าหนดให้มีการนิเทศการสอนควบคูก่บัการให้ค าปรึกษาและติดตามงานวิจัยเป็น
เวลาประมาณ 3 ครัง้ตอ่ 1 ภาคเรียนตอ่นิสิต 1 คน ซึง่จากการสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์และนิสิต
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ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ (วนัท่ี 13 มกราคม 2553) พบว่าอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสาขาการสอนคณิตศาสตร์มีความต้องการให้ก าหนดกรอบการให้
ค าปรึกษาแนะน างานวิจยัท่ีชดัเจน  มีประเด็นในการให้ค าปรึกษาตามล าดบัขัน้ตอนของงานวิจยัท่ี
ถูกต้อง ตลอดจนควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีแน่นอนให้แก่อาจารย์นิเทศก์ในการดูแล
งานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งการปฏิบตัิดงักล่าว จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของนิสิตควบคู่กนัไปด้วย เน่ืองจากการวิจยัในชัน้เรียนคือการ
ปรับปรุง แก้ไขและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง (Glickman and others 2001 : 
420) 
        จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขา
การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีผ่านมา เปรียบเทียบกบัความคาดหวงัจากการ
สมัภาษณ์อาจารย์ผู้ นิเทศและนิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน (วนัท่ี 13 มกราคม 2553) แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1    การเปรียบเทียบการนิเทศการสอนในปัจจบุนักบัการนิเทศการสอนควบคูก่บัรูปแบบ 
                  การให้ค าปรึกษาแนะน างานวิจยัท่ีคาดหวงั 
 

ประเดน็ กำรนิเทศกำรสอนในปัจจุบัน 
กำรนิเทศกำรสอนควบคู่กำรดแูล
ให้ค ำปรึกษำงำนวจิัยที่คำดหวัง 

จ านวนครัง้ของการ
นิเทศ 

น้อยกวา่ 3 ครัง้ตอ่ 1 ภาคเรียน มากกว่า 3 ครัง้ต่อ 1 ภาคเรียนโดยมี
กระบวนการให้ค าปรึกษางานวิจัย
อยา่งตอ่เน่ือง 

ประเด็นการนิเทศ มุ่งเน้นท่ีกระบวนการสอน และ
ศาสตร์ทางการสอน 

มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะการสอน
ควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะการ
ท าวิจยั 

จุดมุ่งหมายของการ
นิเทศ 

พิจารณาจากพฒันาการทางการ
สอนของนิสติ 

พิจารณาจากพัฒนาการทางการ
สอน และผลงานวิจยัของนิสิตในแต่
ละครัง้ 
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ตารางท่ี 1  (ตอ่) 
 

ประเดน็ กำรนิเทศกำรสอนในปัจจุบัน 
กำรนิเทศกำรสอนควบคู่กำรดแูล
ให้ค ำปรึกษำงำนวจิัยที่คำดหวัง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
นิเทศ 

เคร่ืองมือในการนิเทศการสอน 
ซึ่งในแต่ละครัง้ใช้เคร่ืองมือฉบบั
เดียวกนั ในการดพูฒันาการการ
สอนและการท าวิจยั 

เคร่ืองมือในการนิเทศท่ีเหมาะสม
ส าหรับดูแลการติดตามทัง้ในเร่ือง
การสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน
ของนิสิต และแต่ละครั ง้ของการ
นิเทศใช้เคร่ืองมือท่ีสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ในการนิเทศท่ีชดัเจน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์
การสอนควบคู่กับการท าวิจยัใน
ชัน้เรียน 16 สปัดาห์ 

ใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์การ
สอนควบคู่กบัการท าวิจยัในชัน้เรียน 
16 สปัดาห์ 

ลกัษณะการ
ด าเนินการ 

มีการด าเนินการใน 3 สว่น คือ 
- การปฐมนิ เทศก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- การประชุม สัมมนาระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ในการด าเนินการในแต่ละครั ง้ มี
ระบบการดูแลท่ีเป็นระบบ มีแบบ
แผน และก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจน 

 
        จากการวิเคราะห์ข้อมลูตามตารางท่ี 1 พบว่า สิ่งท่ีต้องเติมเต็มในระบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตให้มีลักษณะของการเป็นครู
นกัวิจยัในอนาคตนัน้  มีความต้องการจ าเป็นในการพฒันาวิธีการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีประเด็นของการพัฒนาสรุปได้ 3 
ประการ ได้แก่ 
        1. วิธีการติดตามดแูล กระบวนการและแนวทางการปฏิบตัิและแผนการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าการด าเนินงานวิจยัในชัน้เรียนให้แก่นิสติ มีกระบวนการขัน้ตอนท่ีเป็นระบบชดัเจน   
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2. การประเมินงานวิจัยควบคู่กับการประเมินการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท่ี
น าไปสูก่ารพฒันาในวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
        3. เคร่ืองมือท่ีมุง่สง่เสริมคณุภาพการสอนและการวิจยัในชัน้เรียนท่ีจะน าไปใช้ในการนิเทศให้
ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์             
วิชาชีพครู 
        ในงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องสวมบทบาท
เสมือนเป็นครูฝึกหัดหรือครูใหม่ท่ีเร่ิมเข้าสู่อาชีพ มีประสบการณ์ความช านาญในการสอนน้อย  
ดังนัน้ในการส่งเสริมงานครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จึงขึน้อยู่กับการให้การส่งเสริมและ
สนบัสนนุของผู้ ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า  รวมทัง้ระบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
Program) ท่ีมีประสิทธิภาพและสง่ผลกระทบทางบวกตอ่การปฏิบตัิงานของครูใหม่ (Mentee) ได้
เป็นอยา่งดี (สวีนี Sweeny 2008: 46) 
        สวีนี (Sweeny 2003: 35) กล่าวว่า การท างานร่วมกนั ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่กบัครูใหม่ จะน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถของครูใหม่มากยิ่งขึน้ และยงั
มีผลการวิจยัอีกมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่า การสอนงานโดยผู้ ท่ีมีประสบการณ์ให้กับผู้ ท่ีเร่ิมงาน
ใหมน่บัเป็นกลยทุธ์หนึง่ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้บคุคลเข้าสูอ่าชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
        ดงันัน้การผลิตครูหรือการพฒันาครูใหม่ด้วยการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบท่ีเน้นความร่วมมือกันมากขึน้จึงน่าจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถเชิงทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาการเรียนการสอนด้วยการวิจยั
ในชัน้เรียนให้บงัเกิดขึน้กับนิสิต/นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นครูใหม่ด้วยได้ดี
ยิ่งขึน้   
        การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) คือ การได้รับข้อมลูหรือแนวทาง การแบ่งปัน
ประสบการณ์โดยบุคคลท่ีมีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับท่ีจะ
ช่วยให้ผู้ อ่ืนได้พฒันาทัง้ทางอาชีพและเร่ืองสว่นตวั (Bell 2000, อ้างถึงใน เฮอร์มีเนีย 2550 : 90) 
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยบุคคลทัง้สองร่วมกันก าหนดบทบาท การคิดสิ่ง
ต่างๆ ร่วมกัน รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ในการให้
ค าปรึกษาดแูล โดยผู้ ให้ค าปรึกษาดแูลจะไม่เป็นผู้ตดัสินว่าถูกหรือผิด แต่การกระท าจากผู้ รับ
ค าปรึกษาดแูลเองจะเป็นการให้เขาได้คิดและตัง้ค าถามในตวัเอง ดงันัน้ผู้ รับค าปรึกษาดแูลจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งท่ีเขาท าและการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) อย่างถกูวิธี  การได้รับข้อมลูย้อนกลบั
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เก่ียวกับสิ่งท่ีท าหรือสิ่งท่ีปฏิบตัิจึงเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ รวมทัง้เป็นการเสริม
พลงัอ านาจให้ผู้ รับค าปรึกษา (Pask and Joy 2007 : 17 ; Rolfe 2008 : 38)  
        ปาร์คและจอย (Pask and Joy 2007: 17) กล่าวว่า ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) 
จะต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ค าแนะน าได้และมีอิทธิพลตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น เม่ือบอกหรือแนะน าอะไร
อีกฝ่ายหนึง่ยอมรับและปฏิบตัติามอยา่งเต็มใจ สว่นเบลล์ (Bell 2000, อ้างถึงใน เฮอร์มีเนีย 2550: 
25) ให้ความหมายของ Mentor ว่าเป็นผู้ ท่ีคอยช่วยบคุคลอ่ืนเพิ่มพนูประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้
และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ นอกจากนี ้โรลนัโด คลซู (Rolando Cruz 2002 : 102) กลา่วถึงลกัษณะ
ของผู้ ท่ีจะเป็น Mentor ว่า ต้องเป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความเอาใจใส่ตอ่ผู้ อ่ืน มี
ลกัษณะโดดเดน่และเป็นท่ียอมรับและช านาญในเร่ืองนัน้ๆ  
        ดงันัน้จะเห็นได้วา่บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศก์จงึเปรียบเหมือนกบัผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูล
ให้ปรึกษาแนะน าเพื่อเป็นการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ดงัท่ี แอนเดอร์สนัและชานอล (Anderson and 
Shannon 1988: 3) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ว่ามีหน้าท่ี                      
1) สอน  2) ให้การสนบัสนนุ  3) กระตุ้นสง่เสริม 4) ให้ค าปรึกษาแนะน า และ 5) ให้ความเป็นมิตร
เป็นผู้ช่วยเหลือและให้โอกาสให้การเรียนรู้แก่ผู้ รับการปรึกษาแนะน า 
        อนึ่งการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการวิจยัในชัน้เรียนให้บรรลเุป้าหมาย
และประสบผลส าเร็จส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ครัง้นี ้ผู้ วิจัยเลือก
พฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี Mentoring Program 
ของสวีนี (Sweeny 2003: 43 - 48)  อนัประกอบไปด้วยสาระส าคญัดงัตอ่ไปนีค้ือ 1) การหา
อาสาสมคัรผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) 2) การเลือกผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) 
3) การฝึกอบรมผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  4) การจบัคูผู่้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) 5) การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ให้และรับ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 6) การวางแผนสปัดาห์แรกของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 7) การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ รับการดแูลให้ปรึกษาแนะน า 8) การตรวจสอบความสมัพนัธ์
ของการให้ค าปรึกษา 9)การตดิตอ่สื่อสารการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัใน
ชัน้เรียนในครัง้นีผู้้วิจยัยงัได้ศกึษาหลกัการปฏิบตัิตามกระบวนการ Mentoring ของ มาร์เลนและ
แมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002 : 5 -12) ท่ีก าหนดกระบวนการดแูลให้การปรึกษาท่ีเป็น
วงจรตอ่เน่ืองกนัโดยตลอด คือ 1) การประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Preconference) 
2) การสงัเกตและรวบรวมข้อมลู(Observation and Data Gathering) 3) การประชมุหลงัการดแูล
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ให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) 4) การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการ
ปฏิบตั ิ(Collaborative Reflection and Analysis)  
        ทัง้นี ้แนวคิดของ สวีนี (Sweeny 2003 : 43 - 48) และมาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and 
Mchenry 2002 : 5 -12) เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกบับริบทของการด าเนินการงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  กล่าวคือ การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของ
อาจารย์นิเทศก์มีทัง้ในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ ผสมผสานกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าแบบท่ี
เป็นทางการควบคู่กันไป ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ ดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า (อาจารย์นิเทศก์) ผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู) และเร่ืองท่ีให้การปรึกษา โดยอาจารย์นิเทศอาจจะต้องมีการเพิ่มพนูและพฒันาทกัษะ
ในการให้ค าแนะน า การสื่อสารและเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ และกลยทุธ์ท่ีหลากหลายใน
การควบคมุดแูลประสานงานการท างานร่วมกบันิสติ เช่น การติดตอ่กนัทางอีเมล์ หรือทางโทรศพัท์ 
การประชมุแลกเปลี่ยนความรู้ความคดิระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
 
        ดงันัน้ในขัน้ตอนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้
ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
Program) ภายใต้หลกัการและแนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอนเชิงระบบของเควิน 
ครู๊ส Kevin Kruse Model (ADDIE Model) และดกิค์ คาเรย์และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey) 
ร่วมกบัการ บูรณาการหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny) 
และมาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry) เพื่อการด าเนินการใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพประสทิธิผลสงูสดุ  ดงักรอบแนวคดิในการวิจยัดงันี ้
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
        ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการวิจัยตามแบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ทัง้นีศ้กึษาจากกรอบแนวคดิ ทฤษฎีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
        1. หลกัการ แนวคดิในการออกแบบระบบ 
        2. หลกัการ แนวคดิเร่ืองการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
        3. แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) 
        4. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีทางด้านการวิจยัและการประเมินงานวิจยั 
        ซึง่จากหลกัการ แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว สรุปประเด็นเนือ้หาได้ดงันี ้
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      1.  หลักกำร แนวคดิในกำรออกแบบระบบ 
        การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) ได้จากแนวคิดในการ
น ากระบวนการของวิธีระบบ (system approach) มาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ดงัท่ี เซียเลส (Searles 1967 : 4) กล่าวว่า ระบบเป็นการ
จดัล าดบัสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบขัน้ตอนท่ีเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั บานาธี (Banathy 1968 : 7) 
กล่าวว่า “ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมาท างานร่วมกันเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันเพื่อให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีได้ก าหนดไว้”  จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าระบบจะต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์ มีการโต้ตอบ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน มี
ปฏิสมัพนัธ์กนัและมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ ร่วมกนั การออกแบบระบบการเรียน
การสอน จึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นท่ียอมรับในการน ามาใช้ในการพฒันางาน  เน่ืองจากการ
ออกแบบด้วยวิธีการเชิงระบบนีไ้ด้ด าเนินการในทกุๆ รายละเอียดของกิจกรรมตามขัน้ตอนอย่าง
เป็นระบบมีความสอดคล้องและสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองรวมถึงสามารถตรวจสอบและให้ข้อมลู
ย้อนกลบัในทุกๆ ขัน้ตอนเพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ  จาก
การศึกษาแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี 
(2548: 8) กาญจนา คณุารักษ์ (2545 : 7) เควิน ครู๊ส (Kevin Kruse 2010) ดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ 
(Dick, Carey and Carey 2005 : 10) ซึง่สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นรากฐาน
ของการออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยน ากระบวนการของวิธีการเชิงระบบ  (System 
Approach) มาใช้ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) โครงสร้างหลกัในการท างานเชิงระบบประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่ สิ่ง
ท่ีน าเข้า/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output) ซึง่ในแตล่ะขัน้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือเง่ือนไขการเรียนรู้และการปฏิบตัิอยา่งครบถ้วน  
 
        2. หลักกำร แนวคดิเร่ืองกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) 
        การวิจยัและพฒันาเป็นการวิจยัรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นบทบาทของประชาชนในการพฒันา  โดย
เป็นการทดสอบแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์โดยให้ประชาชนผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการทดสอบตัง้แต่
การตดัสินใจเลือกท าโครงการ การมีสว่นร่วมในระดบัด าเนินการการมีสว่นร่วมในการก่อสร้างและ
การมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ซึง่ผลของกระบวนการนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมโครงการพฒันาหาวิธีการ
พึง่ตนเองได้ในท่ีสดุ (อมรา พงศาพิชญ์ 2544 : 29-30) หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) พบว่า การวิจยัและพฒันาประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั 
คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ตอนของการวิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน เช่น ศึกษานโยบาย เป้าหมายของ
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องค์กร การศกึษาจากเอกสาร ต าราต่างๆ หรือผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนางานวิจัย  ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตอนของการออกแบบและสังเคราะห์
รูปแบบ  เป็นขัน้ตอนของการประมวลผลการวิเคราะห์ในขัน้แรกมาประกอบการพิจารณากับ
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และน ามาสร้างรูปแบบท่ีพึงประสงค์ ขัน้ท่ี 3 ขัน้ตอนของการทดลองใช้
รูปแบบท่ีสร้างขึน้  เพื่อเป็นการศกึษาความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบท่ีพฒันาขึน้ไปใช้และพฒันา
ปรับปรุงให้สมบรูณ์  ขัน้ท่ี 4 ขัน้ตอนของการประเมินผล ปรับปรุงและพฒันารูปแบบ เพื่อพฒันา
ผลส ารวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบโดยน าข้อเสนอแนะตา่งๆจากการทดลองใช้ไป
ปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทของเร่ืองท่ีจะพฒันาให้มากท่ีสดุ 
 
        3. แนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Mentoring Program) 
        องค์ประกอบพืน้ฐานของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ของผู้ให้
ค าปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ มีความสามารถในด้านสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์ มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิ 2) ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีส าคญัท่ีผู้ รับค าปรึกษาขาดไปและมี
ความต้องการในระหว่างกระบวนการให้ค าปรึกษา และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีได้รับ
ค าแนะน าและผู้ ให้ค าแนะน าโดยผู้ ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
สู่ผู้ มีประสบการณ์น้อยกว่าด้วยการพูดคยุ ซกัถาม ให้การยอมรับและแสดงความเข้าใจอีกฝ่าย
หนึ่ง นอกจากนีแ้นวคิดกระบวนการนิเทศของกลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others               
2010 : 296) กลา่วถึง รูปแบบการนิเทศท่ีประสบความส าเร็จบรรลเุป้าหมายได้ดี ผู้นิเทศจะต้องมี
ความรู้และทักษะท่ีจะต้องมีมาก่อน (Prerequisites) โดยผู้นิเทศต้องมีความรู้ (Knowledge) มี
ทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี (Interpersonal Skills) และทกัษะในด้านเทคนิคต่างๆ (Technical 
Skills) ดงันัน้ สิ่งท่ีต้องตระหนกัเป็นอนัดบัแรก คือ ผู้ ให้ค าแนะน าจะต้องทราบว่าความรู้/ทกัษะใด
ท่ีต้องการพฒันา รวมถึงการศกึษาวฒันธรรมและบริบทขององค์กรเพื่อเลือกกลยทุธ์ในการพฒันา
ได้อย่างเหมาะสม (Newby and Corner 1997: 46) โดยผู้ให้ค าปรึกษาดแูลจะต้องมีความเช่ือใจ
ซึง่กนัและกนั หลกัการต่อไป คือ ไม่มีรูปแบบใดท่ีดีท่ีสดุรูปแบบเดียวในการให้ค าปรึกษาดแูล ทัง้
ผู้ ให้และรับค าปรึกษาดูแลต่างมีเอกลกัษณ์ของตนเองในกระบวนการให้ค าปรึกษาดูแล ซึ่งใน
ระหว่างการพดูคยุปรึกษาหารือกนันัน้จะเกิดการพฒันาทัง้ 2 ฝ่าย เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั ดงันัน้
ความเข้าใจ เช่ือมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งท่ีส าคญัมากในกระบวนการให้ค าปรึกษาดแูล 
โดยความไว้วางใจนัน้จะต้องสร้างให้เกิดขึน้ทัง้ก่อน ในระหว่างกระบวนการ และจะต้องมีการ
พฒันาให้ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง (Pask and Joy 2007) และหากบคุคลมีความสมคัรใจและเต็มใจใน
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การเข้าร่วมกระบวนการพฒันาจะท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีในการให้ค าปรึกษา (Rolfe 2008; 
Pask and Joy 2007) กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาจะได้รับการสนบัสนนุถ้าอยู่บนพืน้ฐานของ
สิ่งท่ีผู้ เข้าร่วมอยากทราบ อยากศึกษา สนใจ อยากรู้ และมีประโยชน์ต่อตนเองและเขาสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการท างานของตนเองภายในองค์กรได้อีกด้วย (Pask and Joy 2007) 
        การวางแผนการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาของสถาบนั Mentor (2009) ขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ได้ก าหนดไว้ 8 ขัน้ตอน คือ 1) รับสมคัรผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับค าปรึกษาแนะน าและ
อาสาสมคัรอ่ืนๆ 2) คดัเลือกผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับค าปรึกษาแนะน า 3) ฝึกอบรมผู้ ให้
ค าปรึกษาแนะน าและรับค าปรึกษาแนะน า 4) จบัคู่ผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับค าปรึกษา
แนะน า 5) น าผู้ ให้ปรึกษาแนะน าและผู้ รับค าปรึกษาเข้าสูก่ระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน า 6) ให้
การสนบัสนนุตลอดการด าเนินงาน ให้ค าแนะน าและก ากบัติดตามความสมัพนัธ์การให้ค าปรึกษา 
7) จ าผู้ มีสว่นร่วมในโปรแกรมได้ และ 8) ช่วยผู้ให้และรับค าปรึกษาจนถึงตอนสดุท้ายของการจบ
ความสมัพนัธ์ 
        นอกจากนี ้แอคคีสนั และกอล (Acheson and Gall 2003: 90 ,อ้างถึงใน วชัรา เลา่เรียนดี 
2553: 22) กล่าวถึงกระบวนการนิเทศการสอนไว้ 3 ขัน้ตอน คือ 1) จดัประชุมเพื่อวางแผน 
(Planning Conference) 2) การสงัเกตการสอน (Observation) 3) การประชมุให้ข้อมลูย้อนกลบั 
(Feedback Conference) คอพแลนด์และโบยนั (Copeland and Boyan 1978: 3 ,อ้างถึงใน                 
วชัรา เลา่เรียนดี 2553: 22) ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศการสอนท่ีสอดคล้องกนั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1) ประชุมก่อนการสงัเกตการสอน (Preobservation Conference) 2) การสงัเกตการณ์สอน 
(Observation)  3) การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสงัเกตการสอน (Analysis Results) 4) การประชมุ
ภายหลงัการสงัเกตการสอน (Postobservation Conference)   
    
        4. หลักกำร แนวคดิ ทฤษฎีทำงด้ำนกำรวิจัยและกำรประเมินงำนวิจัย กำรท ำวิจยัใน
ชัน้เรียน และควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยในชัน้เรียน 
        การวิจยั (research) เป็นกระบวนการสืบค้นหาข้อเท็จจริง ค าตอบ การหาองค์ความรู้ใหม่ ซึง่
ในวงการการศึกษาได้น าความรู้เก่ียวกับการปฏิบตัิการวิจยัมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
การสอน เรียกว่า การวิจยัในชัน้เรียน (classroom research) ซึง่สอดคล้องกบัท่ี พิชิต ฤทธ์ิจรูญ
(2544 : 12) กลา่วว่า การวิจยัในชัน้เรียน หมายถึง การวิจยัปฏิบตัิการท่ีครูแสวงหาวิธีการหรือ
นวตักรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ผู้ เรียน สวุิมล วอ่งวาณิช (2546 : 39) ได้สงัเคราะห์นิยามเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน
ว่า การวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียน คือ การวิจัยท่ีท าโดยครูผู้ สอนในชัน้เรียน เพื่อแก้ ไขปัญหาท่ี
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เกิดขึน้ในชัน้เรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน การวิจยัต้องท าอย่างรวดเร็วและน า
ผลไปใช้ทนัที แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการท าวิจยั หรือคณุสมบตัิของนกัวิจยันัน้มี
นกัวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นไว้หลายท่าน  ซึ่งสามารถก าหนดความสามารถดงักล่าวแบ่งออกเป็น                
2 ด้านส าคัญ คือ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและลักษณะนิสัยท่ีเอือ้ต่อการท าวิจัย 
ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณของนกัวิจยั   
        การประเมินงานวิจัยสามารถท าได้ใน 2 ระยะ คือ 1) การประเมินโครงการระหว่างวิจัย 
โครงการระหวา่งวิจยั (On-going) เป็นโครงการท่ีท าตอ่จากโครงการท่ีได้ด าเนินการมาก่อน และมี
การพฒันาต่อให้เกิดความก้าวหน้าตอ่ไป เพื่อท้ายสดุจะได้ผลผลิตท่ีใช้ประโยชน์ได้ การประเมิน
โครงการระหว่างวิจยัมีการประเมินเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความจ าเป็นเพียงใดท่ีจะด าเนินการ
ต่อไป หรือมีความต้องการมากน้อยเพียงใดท่ีองค์กรจะเห็นความส าคญัของงานในกลุ่มนัน้                    
2)  การประเมินหลงัด าเนินงานโครงการเสร็จสิน้ เป็นการประเมินด้านการบริหารงบประมาณ และ
ด้านความคุ้มค่าและผลสมัฤทธ์ิของโครงการวิจยั โดยประเมินในหวัข้อ ความมุ่งหมายของ
โครงงาน ความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ และประโยชน์จากผลผลติและผลลพัธ์ 
        นอกจากนี ้ฐปนีย์  โคตรชมุ (2548 : 52) และมาเรียม นิลพนัธุ์ (2549 : 235 – 237) ได้เสนอ
เกณฑ์ในการประเมินงานวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อย อันได้แก่ 1) ส่วนน า 2) บทน า 3) 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 4) วิธีการด าเนินการวิจยั 5) ผลการวิจยั 6) สรุปผลการวิจยั อธิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ 7) บรรณานกุรม/เอกสารอ้างอิง/ภาคผนวก และ 8) บทคดัยอ่  
 
        ส าหรับแนวคิด การออกแบบระบบการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า และการวิจยัในชัน้เรียน ผู้วิจยัน ามาสร้างกรอบแนวคิด เพื่อพฒันารูปแบบการ
ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สรุปสาระส าคญัตามขัน้ตอนได้ดงันี ้ 
        ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษำวิเครำะห์สภำพและข้อมูลพืน้ฐำนกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
Research (R1) ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ศกึษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าซึ่งประกอบด้วย วิเคราะห์สิ่งท่ีคาดหวงักับสิ่งท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจบุนัจากข้อมลูพืน้ฐานเชิงนโยบาย หลกัการแนวคดิในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการนิเทศและการให้ค าปรึกษา ศกึษาหลกัการ แนวคิด เป้าหมายของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทัง้การฝึกการปฏิบตัิการสอนและการท าวิจยั ศึกษานโยบายและ
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เป้าหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรอบมาตรฐานการผลิตครู 5 ปี แนวคิดและหลกัการ
ให้ค าปรึกษางานวิจัย  ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบเชิงระบบ ศึกษาและ
สงัเคราะห์ผลท่ีคาดหวงัของการท าวิจยัในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบุเป้าหมายของ
การให้ค าแนะน าปรึกษาดูแลงานวิจัยควบคู่กับการนิเทศการสอน นอกจากนีย้ังรวมถึงการ
วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถทางด้านการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้และการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศก์ และนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์ท่ีจับคู่ในการให้ค าปรึกษากัน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของระบบ Mentoring 
Program เพื่อพิจารณาช่องว่าง (Gaps) ในการเติมเต็มสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานให้แก่ทัง้อาจารย์นิเทศก์  
นิสติฝึกประสบการณ์ก่อนการพฒันาและใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ดงัแผนภาพท่ี 1 
        เม่ือได้ข้อมลูจากการวิเคราะห์เบือ้งต้นดงักล่าว จากวิธีการออกแบบวิธีคิดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
(Desired Outcomes) ท าให้ได้แนวทางในการสงัเคราะห์รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนในขัน้ตอ่ไป 
 

 

แผนภมูิท่ี 1  วิธีการวิเคราะห์สิง่ท่ีเป็นจริงและสิง่คาดหวงัเพ่ือหาผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเดน็ศกึษา เขารู้อะไร/ปฏิบตัิอยา่งไร สิ่งท่ีควรรู้/ท่ีควรปฏิบตัิ สิ่งท่ีต้องเติมเต็ม 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์นิเทศก์
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       ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ Development 
(D1) ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ของการสงัเคราะห์ร่างรูปแบบต้นแบบของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การด าเนินการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์และหา
ประสิทธิภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ  ซึ่งในขัน้นีผู้้ วิจัยได้พิจารณาด าเนินการขัน้ออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองมือต่างๆ ควบคู่กันไป โดยอาศยัข้อมูลท่ีได้จากขัน้การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีชดัเจนและใช้เป็น
แนวทางเพื่อการตดัสินใจในการก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน  โดยได้น าสาระส าคญัท่ีต้องเติม
เต็มท่ีได้จากการพิจารณาจากสภาพปัจจัยและผลลพัธ์ท่ีคาดหวัง (Desired Outcome) มา
วิเคราะห์เพื่อพฒันาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นให้กับอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ทัง้นีข้ัน้ตอนและกระบวนการของรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เรียกว่า
รูปแบบดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) ประกอบด้วยกระบวนการท่ี
เป็นการปฏิบตัิ 4 ระยะดงันี ้
 
        ระยะที่ 1 ระยะเตรียมกำร/เตรียมควำมพร้อม (Preparing Phase = P)  
        ในระยะของการเตรียมการ/เตรียมความพร้อมเป็นระยะในการหาอาสาสมัครอาจารย์
นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีความสนใจและตัง้ใจใน
การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยรูปแบบหรือวิธีการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีแตกต่างจากวิธีเดิม 
นอกจากนีจ้ากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีวิธีการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ             
ดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey) และของเควิน ครู๊ส (Kevin Kruse) พบว่า
ลกัษณะเด่นท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะแก่การน ามาประยกุต์ใช้ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
ครัง้นี ้คือการวิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) เพื่อการก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์การเรียนการ
สอนท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะด าเนินการในขัน้อ่ืนตอ่ไป ดงันัน้เม่ือได้อาสาสมคัรจากอาจารย์นิเทศก์และ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็น
อาสาสมคัรร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน ประเด็นความต้องการจ าเป็น  (Needs  
Assessment) เพื่อก าหนดเป็นปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของ
อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อน าข้อมลูมาใช้ส าหรับการเตรียมความรู้
และเทคนิควิธีการต่างๆด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนเข้าสูก่ระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีก้ารพฒันาความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นให้แก่อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการฝึกอบรมนีจ้ะต้อง
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ด าเนินการไปพร้อมกบัการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตให้
ได้ตามเง่ือนไขการปฏิบตัิด้านความรู้และทกัษะการปฏิบตัิ (Prerequisite Knowledge and Skills) 
ตามแนวคิดของแนวคิดของ กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 2010: 296) ท่ีกลา่วว่า 
การนิเทศท่ีประสบความส าเร็จมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การเตรียมความพร้อมทัง้ด้านความรู้และ
การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนปฏิบตัิตามกระบวนการนิเทศ ดงันัน้ เพื่อให้ทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิต                              
ฝึกประสบการณ์มีความรู้ ทกัษะเพียงพอท่ีจะด าเนินการระบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ด าเนินการวิจยัท่ีได้พฒันาขึน้ วิธีการให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันา
ความรู้และทกัษะในช่วงเวลาระยะสัน้ๆ อาจให้ผลไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากเป็นการด าเนินการตาม
ข้อจ ากดัท่ีมีอยู่ทัง้ในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ดงัท่ี วชิรา เครือค าอ้าย (2552 : 19) กลา่วว่า 
การพฒันาความรู้และทกัษะด้วยวิธีการอบรมเชิงปฏิบตัิการแม้ว่าจะมีความขดัแย้งจากแนวคิดท่ี
เช่ือว่าการอบรมเชิงปฏิบตัิการในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ไม่ช่วยก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในเชิงปฏิบตัิ แต่
เม่ือพิจารณาถึงเหตผุลในเชิงทฤษฎีทัง้ในเร่ืองข้อจ ากดัด้านเวลา ความทุ่มเทฝึกปฏิบตัิการอย่าง
จริงจงัและให้แรงจงูใจและงบประมาณจึงส่งผลให้ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้
อยา่งชดัเจนระดบัหนึง่  
 
       ระยะที่ 2 ระยะเตรียมวำงแผนกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Planning Phase = P) 
         ในระยะนีผู้้ วิจยัได้ศึกษารูปแบบ/กระบวนการในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
Program) ของนกัคิดและนกัการศึกษาในศาสตร์การนิเทศทัง้ต่างประเทศและประเทศไทยได้แก่ 
ศึกษากระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny)ประยุกต์กับแนวทางการ
ปฏิบตัิการดแูลให้ค าปรึกษาของ มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002 : 5 -12)  
ท่ีก าหนดกระบวนการดแูลให้การปรึกษาท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนัโดยตลอด คือ 1) การประชมุก่อน
การให้ค าปรึกษา (Preconference) 2) การสงัเกตและรวบรวมข้อมลู(Observation and Data 
Gathering) 3) การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษา (Postconference) 4) การร่วมกนัวิเคราะห์และ
การสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and Analysis) กระบวนการ
ขัน้ตอนการให้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของ ยงัและคณะ (Young and others 1950 : 19 - 21) อนั
ได้แก่ 1) ขัน้การเตรียมความพร้อม (Preparation stage) 2) ขัน้การเจรจาให้ค าแนะน า 
(Negotiating stage) 3) ขัน้การแสดงความสามารถ/ขัน้ปฏิบตัิ (Enabling stage) 4) ขัน้ของการ
ปิดการเจรจา (Closure stage) ซึง่จากการศกึษา พบวา่แนวคิดในการพฒันารูปแบบ/กระบวนการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของนกัคิดและนกัการศกึษาดงักลา่วทกุท่านมีความสอดคล้องตรงกนัใน
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ประเด็นท่ีต้องมีการร่วมมือกนัวางแผนการนิเทศการสอนและเตรียมเคร่ืองมือการสงัเกตการสอน
ก่อนท่ีจะด าเนินการนิเทศในระยะตอ่ไป 
        ดงันัน้ในระยะนีผู้้ วิจยัได้จึงก าหนดรูปแบบของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยให้อาจารย์
นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านการฝึกอบรมในระยะขัน้ต้น ประชมุหารือร่วมกนั
เพื่อจบัคูผู่้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee)
จากนัน้ให้คู่ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าประชมุหารือร่วมกนั
เพื่อวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning) เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์ สาระส าคญัของ
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา วิธีการและเคร่ืองมือในการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า วางแผนการท าวิจัยในชัน้เรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการวิจยั เพื่อน าแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แผนการวิจยัและแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ใช้ในระยะตอ่ไป 
 
        ระยะที่ 3 ระยะด ำเนินกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Mentoring Phase = M)  
         ในระยะนีน้ิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบตัิการสอนในชัน้เรียนควบคู่กับการจัดท า
โครงการวิจยัในชัน้เรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้และแผนการวิจยัท่ีวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมี
อาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ด าเนินการสงัเกตการสอนและดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตตามแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีได้ก าหนดร่วมกัน  ซึ่งในขัน้ของการน าไปใช้
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้การประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า(Preconference) 
2) ขัน้การสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู (Observation and Data Gathering) 3) ขัน้การ
วิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and  Analysis)                   
4) ขัน้การประชมุหลงักระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) ซึง่ 4 ขัน้ตอนท่ีได้
กล่าวมานัน้ได้มาจากฐานคิดและการศึกษารูปแบบ /กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของ
ต่างประเทศและประเทศไทยโดยศึกษาองค์ประกอบของโปรแกรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
ของสวีนี (Sweeny 2008 : 54 - 55) ท่ีประกอบไปด้วย 1) การปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าในเร่ือง
ตา่งๆ (Orientation) 2) การลงปฏิบตัิงานและการฝึกอบรม (Workshops and Training) 3) การ
วางแผนปฏิบตัิและก าหนดเป้าหมายของโปรแกรม (Professional Development Goals and 
Action Plan)  4) การสงัเกตในชัน้เรียน  (Classroom Observation) 5) การท าแฟ้มสะสมผลงาน
เพื่อพฒันาความเป็นมืออาชีพ (Professional Development Portfolio) 6) การจดักิจกรรมสง่เสริม
สนบัสนนุ (Peer Support Activities) ร่วมกบักระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 8 ขัน้ของ 
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เฮอร์มีเนีย (Herminia 2550 : 201 – 203) คือ 1)ขัน้เตรียมความพร้อม 2) ขัน้จดัประชมุเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3) การสะท้อนผลงานท่ีดีและไม่ดี 4) การหาสาเหตท่ีุแท้จริงท่ีท าให้ผู้ รับ
ค าปรึกษามีผลงานต ่ากว่าท่ีคาดไว้ 5) วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาผลการปฏิบตัิงาน 6) ทบทวน
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน 7) จัดท าบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ติดตามผล 
นอกจากนี ้แอคคีสนั และกอล (Acheson and Gall 2003: 90, อ้างถึงใน วชัรา เลา่เรียนดี 2553 : 
22) กล่าวถึงกระบวนการนิเทศการสอนไว้ 3 ขัน้ตอน คือ 1) จดัประชมุเพื่อวางแผน (Planning 
Conference) 2) การสงัเกตการสอน (Observation) 3) การประชมุให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback 
Conference) คอพแลนด์ และโบยนั (Copeland and Boyan 1978 : 3, อ้างถึงใน วชัรา เลา่เรียน
ดี 2553: 22) ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศการสอนท่ีสอดคล้องกนั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ประชมุ
ก่อนการสงัเกตการสอน (Preobservation Conference) 2) การสงัเกตการสอน (Observation)  
3) การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสงัเกตการสอน (Analysis Results) 4) การประชมุภายหลงัการ
สงัเกตการสอน (Postobservation Conference)  ซึง่จากการศกึษาแนวคิดพืน้ฐานต่างๆ พบว่า
ขัน้ตอนหลกัๆของการด าเนินงานในกระบวนการนิเทศและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามีขัน้ตอน
หลกัท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ขัน้ประชมุเตรียมการก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  ขัน้ประชมุเพื่อ
วางเป้าหมายของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  ขัน้ของการสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู ขัน้
การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกันระหว่างผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดแูลรับการ
ปรึกษาแนะน า และขัน้ประชุมหลงัการดแูลให้ค าปรึกษา จากรายละเอียดดงักล่าวพบว่าถึงแม้ว่า
นกัคิดและนกัการศึกษาบางท่านก็ได้เพิ่มรายละเอียดของขัน้ตอนแต่ก็ขึน้อยู่กับการพิจารณาถึง
เป้าหมายและสภาพบริบทของสถานศกึษาท่ีจะน าไปใช้ในแต่ละแห่ง ดงันัน้ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ภายใต้บริบทของสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน จงึได้ด าเนินการนิเทศใน 4 ขัน้ตอนดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น  
 
        ระยะที่ 4 ระยะประเมินผลกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Evaluating Phase = E)  
         จากการศึกษารูปแบบ /กระบวนการนิเทศการสอนของนักคิดและนักการศึกษาทัง้
ต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า การก าหนดขัน้ประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าได้
ก าหนดไว้ในขัน้สดุท้ายของรูปแบบและกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อสรุปให้เห็นถึง
ผลของการด าเนินงานในทกุขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ ซึง่จากการศกึษารูปแบบ/กระบวนการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าดงักลา่วผู้วิจยัได้ออกแบบรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในขัน้สดุท้ายเป็น
ขัน้การประเมินผลเช่นเดียวกนั  โดยเป็นการประเมินผลระหว่างการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและ
หลงัสิน้สดุการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นระยะท่ีผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับ
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การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าร่วมกนัประเมินผล ผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ท า
การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตทุกครัง้ท่ีมีการสังเกตและด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาท่ี
ด าเนินการในแต่ละครัง้ว่าเป็นอย่างไร ประสบความส าเร็จดังท่ีตัง้เป้าหมายไว้หรือไม่ ซึ่งการ
ด าเนินการดงักล่าวผู้วิจยัได้ก าหนดไว้เป็นขัน้ตอนระยะสดุท้ายของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อให้เห็นถึงการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบ   
 
        ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองใช้และประเมินรูปแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ Research 
(R2) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของการน ารูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้ไป
ทดลองใช้ ตามหลกัการ แนวคิดและแนวทางการปฏิบตัิ Mentoring Program ของสวีนี (Sweeny 
2003) มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002) โดยมีกระบวนการในการปฏิบตัิ 4 
ระยะ ดงันี ้
        ระยะท่ี 1 การเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing Phase = P) 
        ระยะท่ี 2 การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning Phase = P) 
        ระยะท่ี 3 การด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Phase = M) 
                1. ขัน้การประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า(Preconference)  
                2. ขัน้การสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู (Observation and Data Gathering)   
                3. ขัน้การวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ                                     

        (Collaborative Reflection and  Analysis)  
                4. ขัน้การประชมุหลงักระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) 
        ระยะท่ี 4 การประเมนิผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase = E)  
        เม่ือทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้ ผู้วิจยัด าเนินการประเมินผล
ของการใช้รูปแบบ ได้แก่ การประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์  
การประเมินสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ความ
คิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
และศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็น
กลุม่ตวัอยา่ง  
         
       ขัน้ตอนที่ 4 ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเผยแพร่ 
Development (D2) เป็นขัน้ตอนของการน าผลการประเมินการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
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แนะน าในขัน้ตอนท่ี 3 มาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน และตรวจสอบความสมบรูณ์จากการน ารูปแบบไปทดลองใช้จริงก่อนท่ี
จะน าไปใช้เผยแพร่ตอ่ไป 
 

การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา  
R & D (Research and Development) ตามแนวคิดของวิธีการเชิงระบบและน าทฤษฎีการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบมาประยุกต์และบูรณาการในการสร้างรูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าร่วมกบัทฤษฎีการติดตามดแูลช่วยเหลือให้การแนะน า (Mentoring) ส าหรับครู
ใหม่เพื่อช่วยเหลือครูในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้สภาพบริบทของการจัด
การศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งท าให้ได้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีผ่าน
กระบวนการ วิธีการเชิงระบบในทกุขัน้ตอน ซึง่ท าให้ได้รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี
สอดคล้องตามปัญหาและความต้องการของสถาบนั นอกจากนีก้ารพัฒนารูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาสมรรถนะ
การสอนและการวิจยัในชัน้เรียนในครัง้นีย้งัได้สนองตอบต่อเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตในสาย
วิชาชีพครู ตามมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู ท่ีต้องพัฒนากระบวนการทัง้ด้านความรู้ 
ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัยในชัน้เรียน ดังปรากฏรายละเอียดใน 
แผนภมูิท่ี 2  ดงันี ้
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รูปแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนและกำรวจิัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพครูสำขำกำรสอนคณิตศำสตร์ 

แผนภมูิท่ี 2 แสดงกรอบแนวคดิการวิจยั 
 

1. ศกึษาวิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  Research (R1) 
 

1. วิเคราะห์สิ่งท่ีคาดหวงักบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนัจากข้อมลูพืน้ฐานเชิงนโยบาย  

2. ศกึษาหลกัการและแนวคิดในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   

3. ศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการนิเทศและ
การให้ค าปรึกษา   

4. ศกึษาหลกัการ แนวคิด เป้าหมายของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทัง้การฝึกการ
ปฏิบตัิการสอนและการท าวิจยั   

5. ศกึษากรอบมาตรฐานการผลิตครู 5 ปี   
6. ศกึษาแนวคิดและหลกัการให้ค าปรึกษา
งานวิจยั   

7. ศกึษาหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการ
ออกแบบเชิงระบบ  

8. ศกึษาและสงัเคราะห์ผลท่ีคาดหวงัของการ
ท าวิจยัในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

9. ระบเุป้าหมายของการให้ค าแนะน าปรึกษา
ดแูลงานวิจยัควบคู่กบัการนิเทศการสอน   

 

2.ออกแบบและพฒันารูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า Development (D1) 

 

1. ร่างรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าการด าเนินการสอนและการวิจยัในชัน้
เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์  ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการ/เตรียมความ
พร้อม (Preparing Phase = P) 

ระยะท่ี 2 ระยะเตรียมวางแผนการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning Phase = P) 

ระยะท่ี 3 ระยะด าเนินการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Phase= M) 

ระยะท่ี 4 ระยะประเมินผลการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase = E)  

2. ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน  

3. ปรับปรุงต้นแบบรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 

4. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือในการวิจยั โดย
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

 
 

3.ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
Research (R2) 

 

1. ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
2. ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. ทดลองน ารูปแบบต้นแบบไปใช้ โดยประกอบด้วย 
    ระยะที่ 1 ระยะเตรียมกำร/เตรียมควำมพร้อม (Preparing Phase) 
         -   การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
         -   อาจารย์นิเทศและนิสิตร่วมกนัก าหนดปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน 
         -   ฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ระยะที่ 2 ระยะเตรียมวำงแผนกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Planning Phase) 
         -  ประชมุหารือร่วมกนัเพ่ือจบัคู่ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) 
        -   ร่วมกนัเพื่อวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แผนการวิจยัและแผนการจดัการ

เรียนรู้ 
    ระยะที่ 3 ระยะด ำเนินกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Mentoring Phase) ได้แก่    
        -   Preconference   -  Observation and Data Gathering   
        -   Collaborative Reflection and  Analysis    -  Postconference 
     ระยะที่ 4 ระยะประเมินผลกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Evaluating Phase)  
4. ประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
5. ประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
7. ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศ 
8. ประเมินความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
10. ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่าง เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียน 
 

ผลการใช้รูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ 
 
 

-สมรรถนะการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าของ
อาจารย์นิเทศก์ 
-สมรรถนะการสอนของ
นิสิต 
-สมรรถนะการวิจยัในชัน้
เรียนของนิสิต 
-ความพงึพอใจของ
อาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อ
รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 
-ความคิดเห็นของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมี
ต่อการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน 
 

4. ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าและเผยแพร่ Development (D2) 

 

ผู้วิจยัทบทวนและปรับปรุงรูปแบบต้นร่างการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน 
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้จากการน ารูปแบบ
ไปใช้ก่อนน าไปใช้เผยแพร่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
        1. เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการ
วิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
        2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ี
พฒันาขึน้ ด้วยวิธี  
                2.1 ประเมนิสมรรถนะในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
                2.2 ประเมนิสมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ 
                2.3 ประเมนิผลสมรรถนะในการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
                2.4 ประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 
                2.5 ประเมนิความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
                2.6 ประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนกบันิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  

ค ำถำมกำรวิจัย 
        1. รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยในชัน้
เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบและ
กระบวนการอยา่งไร 
        2. ประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  เป็นอยา่งไร  ดงันี ้ 
                2.1 สมรรถนะในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ อยูใ่นระดบัใด และ
เป็นอยา่งไร 
                2.2 สมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์  อยูใ่นระดบัใด และเป็นอย่างไร 
                2.3 สมรรถนะในการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์  อยูใ่นระดบัใด 
                2.4 ความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  อยู่
ในระดบัใด  และเป็นอยา่งไร 
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                2.5 ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์  อยูใ่นระดบัใด  และเป็นอยา่งไร 
                2.6                                              ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน          ไ  
 
สมมตฐิำนกำรวิจัย 
        1. หลงัการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอาจารย์นิเทศก์มีสมรรถนะในการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าอยูใ่นระดบัสงู 
        2. หลงัการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี
สมรรถนะการสอนอยูใ่นระดบัสงู 
        3. หลงัการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี
สมรรถนะในการวิจยัในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัสงู 
        4. ความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยูใ่นระดบั
มาก 
        5. ความคดิเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของ
อาจารย์นิเทศก์อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
        6.        หลงัการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
           
 
ขอบเขตของกำรท ำวิจัย 
        การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ซึง่ผู้วิจยัได้ 
ก าหนดขอบเขตไว้ดงันี ้
        1.  ประชำกร ประกอบด้วย 
                1.1 อาจารย์นิเทศก์ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
                1.2 นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 5 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
                1.3 นกัเรียนในชัน้เรียนท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ปฏิบตัิการสอน 
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      2. กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 
                2.1 อาจารย์นิเทศก์ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึง่ได้จากการอาสาสมคัร จ านวน 4 คน จากผู้ มีคณุสมบตัิ 
ดงันี ้
                        2.1.1   เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการนิเทศการสอนของนิสติ ไม่น้อยกวา่ 1 ปี 
                        2.1.2   เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชานัน้ๆ ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
                        2.1.3   จบการศกึษาระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า  

           หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
           หรือมีผลงานวิจยั 

                2.2 นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีศกึษาในสาขาการสอนคณิตศาสตร์มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ชัน้ปีท่ี 5 จ านวน 10 คน (ได้กลุม่ตวัอย่างจากการส ารวจ
ความสมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจยัของนิสติ) 
                2.3 นกัเรียนท่ีเรียนในห้องเรียนท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผู้สอน  
        3. ตัวแปรที่ศึกษำ 
            ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
            3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
            3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย   
                   3.2.1 สมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ได้แก่ 
                             3.2.1.1  ความรู้เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
                             3.2.1.2  ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
                   3.2.2 สมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ 
                             3.2.2.1  ความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
                   3.2.3  สมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ 
                             3.2.3.1  ความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียน 
                             3.2.3.2  ความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน 
                   3.2.4  ความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
                   3.2.5  ความคดิเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
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                   3.2.6  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
        เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั ผู้วิจยัจงึได้นิยามศพัท์เฉพาะของค าตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้
        กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ หมายถึง กระบวนการออกแบบและ
สร้างความคิดท่ีแสดงองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของการให้การดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดยประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษา
วิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R1) ขัน้ตอนท่ี 2 
ออกแบบและพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Development (D1) ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลอง
ใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R2) และขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินผล/ปรับปรุง
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและเผยแพร่ Development (D2) 
        รูปแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนและกำรท ำวิจัย
ในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ หมายถึง  
กระบวนการองค์ประกอบและกระบวนการเชิงระบบในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้โดยประยุกต์แนวคิด 
Mentoring Program ของสวีนี (Sweeny) และมาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry)  
อนัประกอบไปด้วยกระบวนการปฏิบตัิ 4 ระยะหลกั ได้แก่ ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม 
(Preparing Phase =P) ระยะวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning Phase =P) ระยะ
ด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Phase = M)  ระยะประเมินผลการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase = E) 
        ประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ของรูปแบบ หมายถึง คะแนนท่ีได้รับจากการใช้เคร่ืองมือวิจยั
ในการตรวจสอบรูปแบบ และการน ารูปแบบไปทดลองใช้ ประกอบด้วย เคร่ืองมือตรวจสอบความ
สมเหตสุมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ เคร่ืองมือวดัและประเมินสมรรถนะการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า สมรรถนะการสอน สมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียน และความพึงพอใจ
ของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อรูปแบบดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า และความคิดเห็นของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
        สมรรถนะในกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำของอำจำรย์นิเทศก์ หมายถึง คะแนนด้าน
ความรู้และความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ท่ีได้จากแบบทดสอบ
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วดัด้านความรู้เก่ียวกับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าควบคู่กับคะแนนด้านความสามารถในการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าซึ่งได้จากแบบประเมินความสามารถด้านการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์และผู้ วิจัย)  แบบประเมินความสามารถด้านการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า (ประเมินตนเอง) และแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า (ประเมินโดยผู้วิจยั) 
        สมรรถนะกำรสอนของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู หมายถึง คะแนนด้าน
ความสามารถในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยได้
จากแบบประเมินความสามารถด้านการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ (ประเมินตนเอง) แบบประเมินความสามารถด้านการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั) และแบบประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั)  
        กำรวิจัยในชัน้เรียน หมายถึง กระบวนการศกึษาท่ีเป็นระบบระเบียบขัน้ตอน อนัได้แก่ การ
ก าหนดช่ือเร่ืองการวิจยั ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั วตัถปุระสงค์ของการวิจยั การก าหนด
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง การระบุเคร่ืองมือในการวิจยั การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือใน
การวิจัย การเก็บข้อมูลวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการสรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะของการวิจยั ทัง้นีเ้ป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน โดยในงานวิจยั
ครัง้นีก้ าหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพด าเนินการท าวิจยัในชัน้เรียนโดยการเลือกเทคนิค
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  เป็นงานวิจยัประเภททดลองกบันกัเรียน
ในระดบัชัน้ท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบตัิการสอน  
       สมรรถนะกำรท ำวิจัยในชัน้เรียน หมายถึง ความรู้และความสามารถในการท าวิจยัในชัน้
เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่ประกอบด้วยคะแนนด้านความรู้ในการปฏิบตัิการวิจยั
ในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดยได้จากแบบทดสอบ
วดัความรู้ เร่ือง การท าวิจยัในชัน้เรียนและคะแนนความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียนโดยได้
จากแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจัย) โดยประเมินด้าน
ความสามารถของการก าหนดช่ือเร่ืองการวิจยั ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั วตัถปุระสงค์ของ
การวิจัย การก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่าง การระบุเคร่ืองมือในการวิจัย การตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บข้อมลูวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ และการสรุป
ผลการวิจยัและข้อเสนอแนะของการวิจยั 
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         ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนการท าแบบทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ ท่ีได้รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนจากอาจารย์
นิเทศก์ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยคะแนนดงักล่าวได้
จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีสอนใน
ห้องนัน้ๆ ทัง้นีผู้้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติ 
        ควำมพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สกึท่ีแสดงถึงความชอบหรือไม่ชอบ และความคิดเห็น
ของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพัฒนาขึน้ ประกอบด้วย                     
ความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ และ
ด้านผลของการใช้รูปแบบ 
        อำจำรย์นิเทศก์ หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาซึ่งท าหน้าท่ีสอนในสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและสงัเกตการ
สอนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยท าหน้าท่ีนิเทศประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกบั
ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
        นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ชัน้
ปีท่ี 5 คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  ปีการศกึษา 2553 ในโรงเรียนเครือข่ายของศนูย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และต้องผา่นการปฐมนิเทศตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
        นักเรียน หมายถึง ผู้ เรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 ท่ีได้รับการสอนจากนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่ได้รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน
จากอาจารย์นิเทศก์ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
        การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการการสอนและการวิจยัในชัน้
เรียน ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีแนวทางในการพฒันางานวิจยั
ของนิสิตจากการฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริงควบคูก่บัการปฏิบตัิการสอนท่ีนิสิตประสบ
จากการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ส าหรับแนวคิด  ทฤษฎีในการพฒันารูปแบบการสอนครัง้นี ้ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาเอกสาร หรือวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ตอ่ไปนี ้
        1. การผลติครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

1.1  ประวตัิความเป็นมาของการผลิตครู 
1.2  มาตรฐานหลกัสตูรการผลิตครู 

                1.3  สมรรถนะความเป็นครู 
        2. รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
        3. ทฤษฎีการเรียนรู้วยัผู้ใหญ่ 
        4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
        5. หลกัการ แนวคดิเก่ียวกบัการนิเทศการสอน และการดแูลให้ค าปรึกษา  
                5.1  การนิเทศการสอน  
                5.2  การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
        6. การวิจยัในชัน้เรียน 
        7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การผลิตครูและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
ประวัตคิวามเป็นมาของการผลิตครู 
        การศกึษาด้านประวตัิความเป็นของการศกึษาไทยตัง้แตส่มยัอดีตจนถึงปัจจบุนัได้มีการแบ่ง
ยุคสมัยของการศึกษาไว้หลากหลายสมัย นักการศึกษาได้ท าการสืบเสาะค้นคว้าเชิง
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ประวตัิศาสตร์เก่ียวกับความเป็นมา  นโยบายการจดัการศึกษาในสมยัต่างๆ  ปัจจยั ท่ีส าคญัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การจดัการศกึษาในยคุสมยัใดยคุสมยัหนึง่  การศกึษาของไทยในระยะเร่ิมแรกก่อตวัขึน้
ยงัไม่ชดัเจนนกัตัง้แต่สมยัสโุขทยั  ซึ่งยงัไม่มีระบบการศกึษาอย่างเช่นในปัจจบุนั  กลุ่มเป้าหมาย
ของการศกึษาอยูท่ี่ความส าคญักบัการศกึษาของลกูผู้ชาย  การศกึษาเพื่อการตอ่สู้ เพื่อขยายอาณา
เขต การศกึษาเพื่อชีวิตประจ าวนั ลกัษณะของการศกึษาเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่น   
เม่ือเข้ายงัรัชสมยัอยธุยา การติดต่อค้าขายกบัต่างประเทศมีมากขึน้ ไทยได้รับวิชาการมากขึน้ทัง้
ด้านการช่าง การครัว โคลง กาพย์ บทละคร ฯลฯ  เมื่อพิจารณาความเป็นมาของการศกึษาจากท่ีมี
ผู้ ศึกษาไว้พบว่า  ระบบการศึกษาของไทยเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึน้ในยุคสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ซึง่มีการจดัตัง้โรงเรียนสามเณร (โรงเรียนสอนศาสนาของมิชนารี) เม่ือมีโรงเรียน
ท่ีก่อตัง้โดยชาวยุโรปท าให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการสอนภาษาไทยให้แก่คนไทยขึน้จึงเกิด
หนงัสือเลม่แรก คือ หนงัสือจินดามณี  โดยมีเนือ้หาในการอธิบายศพัท์  การจ าแนกอกัษร การแจก
ลกู การผนั รวมถึงวิธีการแต่งกาพย์กลอนเกิดขึน้ การศึกษาของไทยจึงเร่ิมมีพฒันาเกิดขึน้ในยุค
สมยัตอ่ไปมาโดยมีนโยบายของการจดัการศกึษาของไทยในยคุตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนั 
        ในปี พ.ศ.2441 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการขยายงานด้านการศึกษาไปยงัส่วนต่างๆ ของ
ประเทศ  โดยได้น าแนวคิดของการศกึษาในประเทศองักฤษมาพฒันาโครงการการศกึษาชาติขึน้ 
เพื่ อ ใ ห้ การศึกษาของ ไทย มีแบบแผนขึ น้  และในยุคสมัยของการปฏิ รูปการศึกษา                                    
(พ.ศ.2412- 2474) นัน่เองที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการจดัการศกึษาครัง้ใหญ่  คือเปลี่ยนแปลง
การศกึษาจากแบบท่ีไม่มีแบบแผนเป็นมีแบบแผน  อนัได้แก่ 
        1.  มีการจดัตัง้สถานศึกษาขึน้จากเดิมท่ีมีการเรียนการสอนตามวดั ตามบ้าน ลกัษณะการ
เรียนจากพ่อสู่ลกู พระสู่ฆราวาส ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการตัง้โรงเรียนอย่างเป็นแบบแผน อนั
ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษาไทย โรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอนวิชา
แพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงเรียนท าแผนท่ี โรงเรียนพระปริยตัิธรรม และได้มีการจัดตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครูขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 
        2.  มีการจดัตัง้กรมศกึษาธิการขึน้ในปี พ.ศ.2430 มีหน้าท่ีในการจดัการศกึษา ซึง่ปัจจบุนัคือ 
กระทรวงศกึษาธิการ 
        3.  ให้ความส าคญักบัการผลติครูผู้สอนทัง้นีใ้นปี พ.ศ. 2435 มีการจดัตัง้โรงเรียนมลูศกึษาขึน้
ในวดัทัว่ไปทัง้ในกรุงเทพมหานครและหวัเมือง โดยประสงค์จะขยายการศกึษาเลา่เรียนหนงัสือไทย
ให้แพร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งขึน้ และตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูเป็นแห่งแรกท่ีต าบลโรงเลีย้งเด็ก ซึ่ง
ตอ่มาย้ายไปอยูท่ี่วดัเทพศริินทราวาส 
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        4.  ให้ความส าคญักบัการผลิตแบบเรียนและการสอบไล่  มีหนงัสือแบบเรียนหลาวง 6 เล่ม 
เกิดขึน้ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาล
การันต์ 
        5.  มีแผนการศึกษาของชาติเกิดขึน้ ซึ่งในระยะแรกมีแผนการศึกษาอยู่ในรูปแบบของ
โครงการการศึกษาชาติ จนเม่ือพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ได้ไปดูงานของ
ประเทศในแถบยโุรปจึงได้น าแผนการศกึษาของชาติฉบบัแรกมาใช้ในประเทศไทย 
        การศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษาของไทยได้กล่าวถึงการศึกษาในแง่มุมของ
นโยบาย และลกัษณะของการจดัการศกึษาไว้มากมาย  แต่สิ่งท่ีส าคญัประการหนึ่งของการศกึษา
อยูท่ี่ครูผู้สอนในรายวิชาเนือ้หาตา่งๆ  การฝึกหดัครูจงึเข้ามามีบทบาทตอ่การจดัการศกึษาของไทย
มากขึน้ 
        การฝึกหดัครูเป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้นในการให้หลกัการ การฝึกฝนความสามารถในการ
เป็นครู และสร้างเสริมคณุธรรมของการเป็นครู ซึง่ต้องเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ฐานทางวิชาการแล้วอย่างน้อย
ในระดบัมธัยมศกึษา มารับการศกึษาฝึกหดัอบรมก่อนท่ีจะไปเป็นครู หรือมารับการศกึษาฝึกหดั
อบรมในระหว่างท่ีเป็นครูประจ าการ สถาบนัฝึกหดัครู จึงเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเน้นการผลิตครู
โดยปฏิบตัิงานอย่างประสานสมัพนัธ์กบัองค์กรตา่งๆ ในชมุชน และหน่วยงานการศกึษาอ่ืนๆ เพื่อ
ท าหน้าท่ีผลิตหรือเตรียมครู อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเสริมวิทยฐานะของครู 
ท างานด้านวิจัยทางการศึกษาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ า รุ งส่ง เสริม
ศิลปวฒันธรรม  จากอดีตจึงเห็นได้ว่าการให้ความส าคญักับการผลิตครูเร่ิมมาตัง้แต่ พ.ศ.2435  
โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนด ารงราชานภุาพ  ซึง่ในระยะแรกการฝึกหดัครูยงัไม่มีรายละเอียด
เดน่ชดัแตรั่บเอาแบบอย่างมาจากประเทศองักฤษ  โดยนกัเรียนทนุรัฐบาลกลุม่แรกนบัได้วา่ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาอย่างดียิ่ง  ระบบการฝึกหดัครูในสมยันัน้เป็นการให้นักเรียนในขณะท่ี
เรียนฝึกหดัท าการสอนไปในขณะเรียนซึง่เป็นหลกัปฏิบตัิเดียวกบัของประเทศองักฤษ  พ.ศ.2445  
กรมศกึษาธิการได้แต่งตัง้คณะบคุคลขึน้เพื่อพฒันาการฝึกหดัครูให้ช่ือว่า  กรมการฝึกหดัอาจารย์ 
ในปี พ.ศ.2446 ประเทศไทยได้มีการจดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูเพิ่มขึน้อีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า โรงเรียน
ฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตกท่ีโรงเรียนราชวิยาลยัเก่า (บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจบุนั) ซึง่สอนเพียงให้
เป็นครูชัน้มลูศกึษา และประถมศกึษา มีหลวงบ าเหน็จวรญาณเป็นอาจารย์ใหญ่  จึงได้มีการก่อตัง้
โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์เทพศิรินทร์ เพื่อฝึกหัดครูในระดบัสงูขึน้คือระดบัมธัยม ทัง้นีมี้การเรียนใน
ภาษาตา่งประเทศด้วย ภายหลงัประเทศไทยได้มีการขยายโรงเรียนฝึกหดัครูในตา่งจงัหวดัมากขึน้ 
การสง่นกัเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตกมีน้อยลง ทางราชการจึงได้ย้าย
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โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์เทพศิรินทร์ มาอยู่ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตก แล้วเรียกช่ือใหม่ว่า 
"โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์ฝ่ังตะวนัตก" เม่ือปี พ.ศ.2449 ซึง่ต่อมา เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"  
        ตัง้แต่ปี พ.ศ.2449 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์หรือโรงเรียนฝึกหัดครูจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น
วิทยาลยัครู ในการท าหน้าท่ีผลิตบคุคลในสายวิชาชีพครูซึง่ต่อมาใน พ.ศ.2496 ปัญหาการขาด
แคลนครูและนกัการศกึษาเป็นปัญหาท่ีรุนแรงยิ่งขึน้ในสงัคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมในทกุๆ ด้าน ศ.ดร.สาโรช บวัศรี ผู้น าการศกึษาสมยัใหม่ซึง่มีแนวคิดตามปรัชญาการศกึษา
แบบพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตัง้วิทยาลยัวิชา
การศกึษา (College of Education)ขึน้ เพื่อผลิตครูตามปรัชญา แนวคิดและความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการศึกษาสมยัใหม่ ให้สอดคล้องกับสงัคมไทยในปัจจุบนัซึ่งเป็นยุคของความเป็น
ประชาธิปไตย รวมทัง้การพฒันาศาสตร์ทางด้านการศกึษาให้เป็นวิชาชีพท่ีมีระบบแบบแผนมาก
ขึน้ ประเทศไทยในขณะนัน้ได้มีการสถาปนาวิทยาลยัวิชาการศึกษาขึน้แทน โรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สงู โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในระหว่างพ.ศ. 
2497–2499 และศ.ดร.สาโรช บวัศรี ด ารงต าแหน่งหวัหน้าคณะวิชาการศกึษา หลงัจากนัน้จึงได้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีวิทยาลยัวิชาการศกึษา จนถึงพทุธศกัราช 2511 การเปลี่ยนแปลงในครัง้
ดงักลา่วท าให้ประเทศไทยได้มีการประสาทปริญญาทางด้านศกึษาศาสตร์ ทัง้ในระดบัปริญญาตรี 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) ระดบัปริญญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) และ 
ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.) เป็นครัง้แรกใน วิทยาลยัวิชาการศกึษา 
ได้เป็นผู้น าในการจดัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  พร้อมกบัการจดัโรงเรียน
สาธิต (Demonstration School) เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้า ในระบบการศกึษา
พืน้ฐานสมยัใหม่ของวิทยาลยัวิชาการศกึษา  
        ในยุคนัน้หลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับการฝึกหัดครูเช่นเดียวกันกับประเทศไทย 
ตวัอย่างเช่น ในประเทศมหาอ านาจทางการเรียนรู้ อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกระทรวง
ศกึษาของรัฐบาลกลางท าหน้าท่ีก าหนดและควบคมุหลกัการ นโยบาย แผนงานการสอน กฎและ
ระเบียบต่างๆ เก่ียวกับการศึกษาของชาติ กระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษาสู่ท้องถ่ิน  
กระทรวงศกึษาธิการมีกรมการอดุมศกึษาท่ีมีมหาวิทยาลยัและคณะครุศาสตร์สงักดัอยู่มีหน้าท่ีใน
การผลิตครู และมีโรงเรียนฝึกหัดครูอยู่ทั่วประเทศ การฝึกหัดครูในสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ลักษณะท่ีไม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก งานผลิตครูในสถานศึกษามีอยู่หลายระดับ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลยัครู และโรงเรียนฝึกหัดครู ในประเทศญ่ีปุ่ นการฝึกหัดครูไม่จ ากัดแต่ใน
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วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัของรัฐบาลเท่านัน้ วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัเอกชนก็สามารถผลิตครู
ได้แตง่ตัง้ได้รับการรับรองและควบคมุจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  
        การฝึกหดัครูหรือการผลิตครูมีความส าคญัตอ่สงัคมไทยตลอดมาจะเห็นได้ว่า ในสถาบนัการ
อดุมศกึษาของไทยทัง้ของรัฐบาลและสถาบนัราชภัฏหลากหลายแห่ง มีแนวโน้มการเปิดหลกัสตูร
การผลิตครูสูงขึน้ควบคู่กับการผลิตบุคลากรในวิชาชีพอ่ืน การผลิตครูในปัจจุบันมีหลักสูตรท่ี
หลากหลายมีแนวความคิดในการจดัการหลกัสตูรท่ีแตกตา่งกนัจงึท าให้คณุภาพของครูท่ีเกิดขึน้ใน
สายวิชาเดียวกนัมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 
        ส านกังานเลขาธิการครุุสภา ได้เล็งเห็นความส าคญัของการผลิตครูให้มีคณุภาพเท่าเทียมกนั  
จึงได้ก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครู 5 ปีขึน้ และก าหนดให้มีการออกใบรับรอง
ประกอบวิชาชีพครูขึน้ 
 
มาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู 
        พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ก าหนดให้มี
มาตรฐานวิชาชีพใน 3 ด้าน ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับ
คณุลกัษณะและคณุภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษาต้องประพฤติปฏิบตัิตาม เพื่อให้เกิดคณุภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ศรัทธาให้แก่ผู้ รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการท่ีมีคณุภาพ ตอบสงัคมได้ว่าท่ี
กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และท่ีก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนัน้  
เน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบ
วิชาชีพ ประกอบด้วย 
        1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ จดัการศึกษา ซึ่งก าหนดส าหรับผู้ ท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพ
จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลกัฐานแสดงว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการศกึษาได้ 

        2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานหรือการพฒันางาน ซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบตัิงานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้เกิดความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ ทัง้ความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดบัคณุภาพ
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ของมาตรฐานการปฏิบตัิงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพฒันาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดว่ามีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตอ่ไป
ได้หรือไม่ นัน่ก็คือ การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องตอ่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทกุๆ 5 ปี 

        3. มาตรฐานการปฏิบตัิตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดขึน้เป็นแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบตัิ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศกัดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตามแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยครุุสภาก าหนดเป็นข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพผู้ ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จนได้รับการ
ร้องเรียนถึงครุุสภาแล้ว ผู้นัน้อาจถกูคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉยัชีข้าดลงโทษได้ 

        มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้ ประกอบวิชาชีพท่ีจะต้อง
ประพฤติปฏิบตัิเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ รับบริการอนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผู้ ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เ กิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ให้
สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงูและได้รับการยอมรับยกย่อง
จากสงัคม 

        มาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
        1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

           1.1 มาตรฐานความรู้ 
                มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู้ ดงัตอ่ไปนี ้

                        1.  ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
                        2.  การพฒันาหลกัสตูร 
                        3.  การจดัการเรียนรู้ 
                        4.  จิตวิทยาส าหรับครู 
                        5.  การวดัและประเมินผลการศกึษา 
                        6.  การบริหารจดัการในห้องเรียน 

                        7.  การวิจยัทางการศกึษา 
                        8.  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
                        9.  ความเป็นครู 
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                1.2  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

                ผา่นการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาทางการศกึษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตัิการสอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการครุุสภาก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                         1.2.1 การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน 
                                  สาระการฝึกทกัษะ ได้แก่ 
                                  1. การบรูณาการความรู้ทัง้หมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศกึษา 
                                  2. ฝึกปฏิบตัิการวางแผนการศกึษาผู้ เรียน โดยการสงัเกต สมัภาษณ์ 
รวบรวมข้อมลูและน าเสนอผลการศกึษา 
                                  3. มีสว่นร่วมกบัสถานศกึษาในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูร รวมทัง้
การน าหลกัสตูรไปใช้ 
                                  4. ฝึกการจดัท าแผนการเรียนรู้ร่วมกบัสถานศกึษา 
                                  5. ฝึกปฏิบตัิการด าเนินการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยเข้าไป
มีสว่นร่วมในสถานศกึษา 
                                  6. การจดัท าโครงการทางวิชาการ 
                                 สมรรถนะ ได้แก่ 
                                 1. สามารถศกึษาและแยกแยะผู้ เรียนได้ตามความแตกตา่งของผู้ เรียน 
                                 2. สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้ 
                                 3. สามารถฝึกปฏิบตัิการสอน ตัง้แตก่ารจดัท าแผนการสอน ปฏิบตัิการสอน 
ประเมินผลและปรับปรุง 
                                 4. สามารถจดัท าโครงงานทางวิชาการ 
   1.2.2 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
                                  สาระการฝึกทกัษะ ได้แก่ 
                                 1. การบรูณาการความรู้ทัง้หมดมาใช้ในการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 
                                 2. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นส าคญั 
                                 3. การจดักระบวนการเรียนรู้ 
                                 4. การเลือกใช้ การผลติสื่อและนวตักรรมท่ีสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ 
                                 5. การใช้เทคนิคและยทุธวิธีในการจดัการเรียนรู้ 
                                 6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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                                 7. การท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 
                                 8. การน าผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้และคณุภาพผู้ เรียน 
                                 9. การบนัทกึและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
                                 10. การสมัมนาทางการศกึษา 
                                 สมรรถนะ ได้แก่ 
                                 1. สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
                                 2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั 
ศกัยภาพของผู้ เรียน 
                                 3. สามารถท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 
                                 4. สามารถจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผู้ เรียน 
 
        2. สาระความรู้และสมรรถนะของครูตามมาตรฐานความรู้ 
             2.1     ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
                        สาระความรู้ 
                        1. ภาษาไทยส าหรับครู 
                        2. ภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ส าหรับครู 
                        3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
      สมรรถนะ 
          1. สามารถใช้ทกัษะในการฟัง การพดู การอา่น การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อ
ความหมายได้อยา่งถกูต้อง 
       2. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อยา่งถกูต้อง 
                       3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐาน 

              2.2   การพัฒนาหลักสูตร 
     สาระความรู้ 
                        1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศกึษา 
  2. ประวตัิความเป็นมาและระบบการจดัการศกึษาไทย 
  3. วิสยัทศัน์และแผนพฒันาการศกึษาไทย 
  4. ทฤษฎีหลกัสตูร 
  5. การพฒันาหลกัสตูร 
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  6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชัน้ของหลกัสตูร 
  7. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
  8. ปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสตูร 
     สมรรถนะ 
                        1. สามารถวิเคราะห์หลกัสตูร 
                        2. สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรได้อยา่งหลากหลาย 
                        3. สามารถประเมินหลกัสตูรได้ทัง้ก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูร 
                        4. สามารถจดัท าหลกัสตูร 
                2.3  การจดัการเรียนรู้สาระความรู้ 
                        สาระความรู้ 
                        1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 

                        2. รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

                        3. การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
                        4. การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
                        5. การบรูณาการการเรียนรู้แบบรวม 

                        6. เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้ 
                        7. การใช้และการผลิตสื่อและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้ 
                        8. การจดัการเรียนรู้แบบยดึผู้ เรียนเป็นส าคญั 

                        9. การประเมินผลการเรียนรู้ 
                        สมรรถนะ 
                        1. สามารถน าประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 

                        2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 

                        3. สามารถเลือกใช้ พฒันา และสร้างสื่อ อปุกรณ์ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

                        4. สามารถจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และจ าแนกระดับการเรียนรู้
ของผู้ เรียนจากการประเมินผล 
                2.4 จติวิทยาส าหรับครู 
                        สาระความรู้ 
                        1. จิตวทิยาพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการมนษุย์ 
                        2. จิตวทิยาการศกึษา 
                        3. จิตวทิยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
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       สมรรถนะ 
                        1. เข้าใจธรรมชาติของผู้ เรียน 

                        2. สามารถช่วยเหลือผู้ เรียนให้เรียนรู้และพฒันาได้ตามศกัยภาพของตน 

                        3. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึน้ 

                        4. สามารถสง่เสริมความถนดัและความสนใจของผู้ เรียน 

                2.5 การวัดและประเมินผลการศกึษา 
                         สาระความรู้ 
                        1. หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศกึษา 
                        2. การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศกึษา 
                        3. การประเมินตามสภาพจริง 
                        4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

                        5. การประเมินภาคปฏิบตัิ 
                        6. การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 

                        สมรรถนะ 
                        1. สามารถวดัและประเมนิผลได้ตามสภาพความเป็นจริง 
                        2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสตูร 
                2.6  การบริหารจัดการในห้องเรียน 

                        สาระความรู้ 
                        1. ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ 
                        2. ภาวะผู้น าทางการศกึษา 
                        3. การคิดอยา่งเป็นระบบ 

                        4. การเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร 
                        5. มนษุยสมัพนัธ์ในองค์กร 
                        6. การติดตอ่สื่อสารในองค์กร 
                        7. การบริหารจดัการชัน้เรียน 

                        8. การประกนัคณุภาพการศกึษา 
                        9. การท างานเป็นทีม 

                        10. การจดัท าโครงงานทางวิชาการ 
                        11. การจดัโครงการฝึกอาชีพ 

                        12. การจดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือพฒันา 
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                        13. การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ 
                        14. การศกึษาเพ่ือพฒันาชมุชน 

                        สมรรถนะ 
                        1. มีภาวะผู้น า 
                        2. สามารถบริหารจดัการในชัน้เรียน 

                        3. สามารถในการประสานประโยชน์ 

                        4. สามารถในการประสานประโยชน์ 

                        5. สามารถน านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการบริหารจดัการ 
                2.7 การวิจัยทางการศึกษา 
                        สาระความรู้ 
                        1. ทฤษฎีการวิจยั 
                        2. รูปแบบการวิจยั 
                        3. การออกแบบการวิจยั 
                        4. กระบวนการวิจยั 
                        5. สถิติเพื่อการวิจยั 
                        6. การวิจยัในชัน้เรียน 

                        7. การฝึกปฏิบตัิการวิจยั 
                        8. การน าเสนอผลงานวิจยั 
                        9. การค้นคว้า ศกึษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
                        10. การใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา 
                        11. การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั 
                        สมรรถนะ 
                        1. สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

                        2. สามารถท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียน 

                2.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
                        สาระความรู้ 
                       1. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนา
คณุภาพการเรียนรู้ 
                        2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                        3. การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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                        4. แหลง่การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
                        5. การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวตักรรม 

                        สมรรถนะ 
                        1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีด ี
                        2. สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
                        3. สามารถแสวงหาแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

                2.9 ความเป็นครู 
                       สาระความรู้ 
                        1. ความส าคญัของวิชาชีพครู บทบาท หน้าท่ี ภาระงานของครู 
                        2. พฒันาการของวิชาชีพครู 
                        3. คณุลกัษณะของครูท่ีดี 
                        4. การสร้างทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู 
                        5. การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
                        6. การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
                        7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
                        8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
                        9. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
                        สมรรถนะ 
                        1. รัก เมตตา และปรารถนาดีตอ่ผู้ เรียน 

                        2. อดทนและรับผิดชอบ 

                        3. เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
                        4. มีวิสยัทศัน์ 

                        5. ศรัทธาในวิชาชีพครู 
                        6. ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 
        3. มาตรฐานการปฏบิัตงิานของครู 
                มาตรฐานที่ 1  ปฏิบตัิกิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
                        การปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง 
การศกึษาค้นคว้าเพื่อพฒันาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
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วิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจดัขึน้ เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และ
การประชมุปฏิบตัิการ เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน 

                มาตรฐานที่ 2  ตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ โดยค านงึถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้ เรียน 

                        การตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ โดยค านงึถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้ เรียน หมายถึง การ
เลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและหวงัดีต่อผู้ เรียน ดงันัน้ ในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องค านงึถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้ เรียนเป็นหลกั 
                มาตรฐานที่ 3  มุง่พฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ 

                        การมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถของครูท่ีจะให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดตามความถนัด ความสนใจ 
ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทัง้การส่งเสริมพฒันาการด้านต่างๆ ตามศกัยภาพของผู้ เรียนแต่
ละคนอยา่งเป็นระบบ 

                มาตรฐานที่ 4  พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง 
                        การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ 
ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
น าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 
                มาตรฐานที่ 5  พฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
                        การพฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  หมายถึง การประดิษฐ์ 
คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เอกสารสิง่พิมพ์ เทคนิควิธีการตา่งๆ เพื่อให้ผู้ เรียน
บรรลจุดุประสงค์ของการเรียนรู้ 
                 มาตรฐานที่ 6  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้ เรียน  
                        การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้ เรียน  หมายถึง  การ
จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบตัิจริง และสรุปความรู้ทัง้หลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยม
และนิสยัในการปฏิบตัิจนเป็นบคุลิกภาพถาวรติดตวัผู้ เรียนตลอดไป 

                มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนได้อยา่งมีระบบ 

                        การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การ
รายงานผลการพฒันาผู้ เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบตัิการเรียนรู้ให้ครอบคลมุสาเหต ุปัจจยั และการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบตัิในรายละเอียด ดงันี ้
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                        1. ปัญหาความต้องการของผู้ เรียนท่ีต้องได้รับการพฒันา และเป้าหมายของการ
พฒันาผู้ เรียน 

                        2. เทคนิค วธีิการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพฒันา
คณุภาพของผู้ เรียนและขัน้ตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวตักรรมนัน้ๆ 
                        3. ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนดท่ีเกิดแก่ผู้ เรียน 

                        4. ข้อเสนอแนะ แนวทางใหม่ๆ  ในการปรับปรุงและพฒันาผู้ เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึน้ 

                มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้ เรียน 

                       การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน  หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ
และปฏิบตัิในด้านบุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความ
เป็นครูอยา่งสม ่าเสมอ ท่ีท าให้ผู้ เรียนเลื่อมใส ศรัทธา และถือเป็นแบบอยา่ง 
                มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในสถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ 
                        การร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิ
กิจกรรมตา่งๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของสถานศกึษา และร่วม
รับผลท่ีเกิดขึน้จากการกระท านัน้ 

                มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในชมุชนอยา่งสร้างสรรค์ 
                        การร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้ างสรรค์  หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และ
ร่วมมือปฏิบตัิงานเพื่อพฒันางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษาท่ีมีการยอมรับซึ่งกัน
และกนั และปฏิบตัิงานร่วมกนัด้วยความเตม็ใจ 
                มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา 
                        การแสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา  หมายถึง การค้นหา สงัเกต จดจ า 
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสงัคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมลูประกอบการแก้ปัญหา พฒันา
ตนเอง พฒันางาน และพฒันาสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

                มาตรฐานที่ 12  สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทกุสถานการณ์ 

                        การสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทกุสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพฒันาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในการเรียนและการ
จดักิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพฒันาของผู้ เรียนท่ี
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ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึง่ท่ีจะน าเอาวิกฤตตา่งๆ มาเป็นโอกาสในการ
พฒันา ครูจ าเป็นต้องมองมมุตา่งๆ ของปัญหาแล้วผนัมมุของปัญหาไปในทางการพฒันา ก าหนด
เป็นกิจกรรมในการพฒันาผู้ เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมมุบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าท่ีจะ
เผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มมุแบบ
ตรงตวั ครูสามารถมองหกัมมุในทกุๆ โอกาสมองเห็นแนวทางที่น ามาสูผ่ลก้าวหน้าของผู้ เรียน 

 
สมรรถนะความเป็นครู 
        สมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครู เป็นลกัษณะหนึ่งท่ีเป็นสิ่งท่ีจะ
ควรตระหนกัเป็นจดุมุง่หมายของการผลิตครูท่ีดีและมีคณุภาพ เดวิด แอสซิน (David Assin 1989, 
อ้างถึงในธีรศกัดิ ์อคัรบวร 2542: 67) ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะของบคุคลท่ีประกอบวิชาชีพ
รูว่ามีลกัษณะเฉพาะท่ีท าให้วิชาชีพนีมี้ความแตกต่างจากวิชาชีพอ่ืนคือ  เป็นคุณลกัษณะท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกให้ครูมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเป็นครูท่ีมีคณุภาพและต้องเน้นใน
มิติด้านตา่งๆ ประกอบด้วย 
                1. ความรู้ (Knowledge) เก่ียวกบัสาระเนือ้หาของหลกัสตูรตลอดจนเป้าหมายของ
หลกัสตูรนัน้ๆ 
                2. ทกัษะวิชาครู (Skill of Effective Pedagogy) ครูต้องมีทกัษะรวมทัง้มีความสามารถ
ในการน าวิชาครูไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย ตลอดทัง้มีวิธีการและ
ยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ตา่งๆ 
                3. การสะท้อนความคดิ (Reflection) และความสามารถในการวิพากษ์ตนเอง 
                4. ความส านึกและการยอมรับผู้ อ่ืน (Empathy) การรู้จกัการยอมรับผู้ อ่ืนทัง้ท่ีเป็น
ผู้ ร่วมงานและศิษย์เพื่อบรรลเุป้าประสงค์ในการจดัการศกึษา ทัง้ด้านจิตพิสยัและพทุธิพิสยัของ
ศิษย์ 
                5. สมรรถนะในการจดัการ (Managerial Competence) ความสามารถพืน้ฐานประการ
หนึง่ของครู คือ ความรับผิดชอบในการจดัการทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน  
        นอกจากนีส้ถาบนัการฝึกหดัครูรัฐแคลฟิอร์เนีย (The California Commission on Teacher 
Credentialing and the California Department of Education 2009 : 25) ได้เสนอถึงสมรรถนะ
ครูท่ีส าคญั 6 ประการ ประกอบด้วย 
                1. สร้างความสนใจในการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือส าหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน 
                2. สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์และบรรยากาศของการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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                3. เข้าใจถึงการจดัเนือ้หาสาระวิชาส าหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน 
                4. วางแผนการเรียนการสอนและออกแบบการจดัการเรียนรู้และประสบการณ์ส าหรับ
นกัเรียนทกุคน 
                5. ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
                6. พฒันาตนเสมือนครูมืออาชีพ 
 

รูปแบบการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
        รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
นัน้ ปัจจบุนัมีการบริหารจดัการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปของคณะกรรมการซึง่ตวัแทน
ได้มาจากคณาจารย์ในภาควิชาตา่งๆ   
        ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พัฒ น ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ได้วางแผนการปฏิบตัิงานฝึกสอนเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการผลิตบคุลากรครูออกไปรับใช้สงัคมเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

        1. การปฐมนิเทศและส่งตัวนิสิตฝึกสอน  คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดการปฐมนิเทศและสมัมนาเชิงปฏิบตัิการให้กับนิสิตก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศ เพื่อให้นิสิตได้ท าความเข้าใจเร่ืองของ
ขบวนการจดัประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของนิสิตในระหว่างฝึกปฏิบตัิการสอน
และสร้างเสริมศกัยภาพและประชุมอาจารย์นิเทศก์พี่เลีย้งและผู้บริหารโรงเรียน  นอกจากนีค้ณะ
กรรมการฯ อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งนิสิตฝึกสอนและอาจารย์พี่เลีย้งได้พบปะพดูคยุ
เพื่อท าความเข้าใจในเร่ืองของการฝึกประสบการณ์ฯ ให้ตรงกัน และส่งมอบตัวนิสิตฝึก
ประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์พี่เลีย้ง 
        2. การสังเกตการสอนของอาจารย์พี่ เลีย้ง  ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์แรกของนิสิตฝึก
ประสบการณ์ในโรงเรียน จะเป็นช่วงท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์ท าการสงัเกตการสอนของอาจารย์พี่
เลีย้ง ศกึษาโครงการของหมวดวิชา ท าความคุ้นเคยกบับคุลากรต่างๆ ในโรงเรียนภายใต้การดแูล
ให้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลีย้งและนิสติจะต้องฝึกปฏิบตัิงานการสอนอยา่งเต็มเวลาเสมือนครูคน
หนึง่ของโรงเรียนตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลา 1 ปีการศกึษา 
        3. การเยี่ยมสถาบันฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ออกไปเยี่ยมสถาบนัและ
นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ในสปัดาห์ท่ี 3 ของการไปฝึกประสบการณ์ฯ
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ของนิสติ โดยคณะกรรมการจะพบกบัผู้บริหาร อาจารย์หัวหน้าหมวดวิชา และอาจารย์พี่เลีย้ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบนั
ฝึกประสบการณ์ฯ 
        4. การประชุมอภิปรายระหว่างการฝึกประสบการณ์และการวิจัยในชัน้เรียน  คณะ
กรรมการฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุอภิปรายระหว่างการฝึกประสบการณ์ฯ เดือนละ 1 ครัง้  โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้นิสติได้กลบัมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาบางประการ
ท่ีนิสิตประสบในระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ แต่ละโรงเรียน โดยอาจารย์นิเทศก์ทุกคนจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในสว่นนี ้และนิสติต้องน าเสนอผลงานวิจยัในชัน้เรียนในการประชมุวิชาการ 
        5. การสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์  คณะกรรมการฯ ร่วมกบัอาจารย์นิเทศก์ จะจดั
สัมมนาหลังจากนิสิตเสร็จสิน้ภาระการฝึกปฏิบัติงานการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้น า
ประสบการณ์และข้อคิดจากการฝึกปฏิบตัิงานการสอน และการปฏิบตัิงานครูมาวิเคราะห์ ประเมิน
ผลรวมสรุปพร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อคณะกรรมการฯ จะได้น ามาปรับปรุงการท างานให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพส าหรับ
นิสติรุ่นตอ่ๆ ไป 

 
ความมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        เพื่อให้นิสิตท าความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และเกิดประสบการณ์ตรงในวิชาชีพศกึษาศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงันี ้
        1. เพื่อให้นิสติน าทฤษฎีวิชาชีพท่ีได้เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบตัิการสอน  และปรับปรุงใช้ให้
เหมาะสมกบันกัเรียน และปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. เพื่อให้นิสติได้ศกึษาและเรียนรู้งานการบริหาร และการจดัการโรงเรียน ตลอดจนปัญหา
และวิธีการแก้ไข 

3. เพื่อให้นิสติปรับตวัเข้ากบัสงัคมในฐานะท่ีเป็นครู  และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน 
อาจารย์ และบคุลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน ตลอดจนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบนัเดียวกนั 
และตา่งสถาบนั 

4. เพื่อให้นิสติรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
5. เพื่อให้นิสติได้ฝึกการเป็นครูท่ีดี รู้จกัปฏิบตัิตนตามระเบียบข้าราชการ และกฎระเบยีบของ

โรงเรียนท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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6. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพกบัคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

7. เพื่อให้นิสติมีเจตคตท่ีิดี และตระหนกัถึงคณุคา่ของวิชาชีพครู ซึง่เป็นวิชาชีพชัน้สงู และ
ธ ารงไว้ซึง่สถาบนัวิชาชีพศกึษาศาสตร์ 
 
การด าเนินการการจัดประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
        นิสติจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศกึษาศาสตร์ จ านวน 5 รายวิชา               
15 หน่วยกิต ดงันี ้
        1. 01162221  การสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานในโรงเรียน  1 หนว่ยกิต 
        2. 01162322 การสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานในชัน้เรียน  1 หนว่ยกิต 
        3. 01162421 การสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานครู   1 หนว่ยกิต 
        4. 01162422 การปฏิบตัิการสอน    6 หนว่ยกิต 
        5. 01162423 การปฏิบตัิการสอนและการวิจยัในชัน้เรียน  6 หนว่ยกิต 
 
ลักษณะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึง่จดัประสบการณ์การสอนในโรงเรียนให้กบันิสิตทกุสาขาวิชา 
แบง่ขัน้ตอนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
        ขัน้ท่ี 1 การสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงาน (Observation and Participation) รหสัวิชา 01162221 
01162322 และ 01162421 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในสถาบนัการศึกษา 
จ านวนวิชาละ 1 หน่วยกิต  
        ขัน้ท่ี 2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกปฏิบตัิการสอน (Student Teaching) รหสั
วิชา  01162422 และ 01162423 เ ป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ใน
สถาบนัการศกึษา จ านวนวิชาละ 6 หน่วยกิต นิสิตต้องลงทะเบียนวิชานีเ้พื่ออกฝึกปฏิบตัิการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียนในโรงเรียน เป็นระยะเวลา 18 สปัดาห์ ก่อนการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิต
จะต้องกลบัมาประชมุอภิปราย (Conference) ท่ีคณะศกึษาศาสตร์ 2 ครัง้ ในแตล่ะภาคการศกึษา 
 
หน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ 
        อาจารย์นิเทศก์ในสาขาวิชาเอกตา่งๆ ให้ท าหน้าท่ีนิเทศการสอนนิสิตท่ีออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะต้อง
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เป็นผู้ ให้ค าปรึกษา  แนะน าเก่ียวกับปัญหาการเรียนการสอน  การปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อให้นิสิต
พัฒนาตนเองให้พร้อมท่ีจะปฏิบตัิวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  และอาจารย์นิเทศก์
จะต้องท าหน้าท่ีประสานงานระหว่าง อาจารย์พี่เลีย้ง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กบัคณะ
ศกึษาศาสตร์ 
        หน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์นิเทศก์ มีดงันี ้
        1. นิเทศการฝึกปฏิบตัิการสอนของนิสิต ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะศกึษาศาสตร์ และ
สถาบนัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. นิเทศการฝึกปฏิบตัิงานการสอนของนิสติ โดยตรวจบนัทึกการสอนและบนัทึกผลการนิเทศ
การสอนแตล่ะครัง้เพื่อติดตามผลพฒันาการสอนของนิสติ 
       3. สังเกตการสอนในชัน้เรียนและบันทึกผลการนิเทศการสอนแต่ละครัง้เพื่อติดตามผล
พฒันาการของนิสติ 
        4. ตรวจตราและวดัผลการปฏิบตัิงานของนิสิต เช่น การลงเวลาปฏิบตัิงาน การจัดท า
แผนการสอน ปรึกษากบัอาจารย์พี่เลีย้งเก่ียวกบัก าหนดการสอนของนิสิตเพื่อจดัท าแผนการสอน
ของนิสติ 
        5. พบนิสิตเป็นกลุ่มและรายบคุคล เพื่อรับทราบปัญหาในการฝึกปฏิบตัิงานการสอนในชัน้
เรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอยา่งสม ่าเสมอ 

6. นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ และสังเกตการ
ปฏบิตัิงานทัว่ๆ ไปของนิสติ พร้อมทัง้บนัทกึผลการพฒันาการไว้ทกุครัง้ เพื่อน ามาสรุปประเมินผล 
        7. พบกบัอาจารย์พี่เลีย้ง เพื่อให้การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตได้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ 
        8. พบกบัผู้บริหารโรงเรียน เพื่อทราบนโยบายของโรงเรียน และเสริมสร้างสมัพนัธภาพอนัดี
ตามโอกาสอนัควร 

9. เข้าร่วมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนส่งนิสิตไปสถาบนัการศึกษา เข้า
ร่วมประชุมอภิปรายระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Conference) และเข้าร่วมสมัมนา
หลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
        10. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสติตามระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทัง้
สรุปประเมินผลสง่คณะกรรมการด าเนินงานประสบการณ์วิชาชีพครู 
        11. เสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานประสบการณ์วิชาชีพตอ่คณะกรรมการ 
ด าเนินงานประสบการณ์วิชาชีพศกึษาศาสตร์ 
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หน้าที่ของอาจารย์พี่เลีย้ง มีดงันี ้

        อาจารย์พี่เลีย้ง เป็นอาจารย์ท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าท่ีดแูล ช่วยเหลือ และแนะน าแก่นิสติ โดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

        1. ให้ค าแนะน าแก่นิสติในเร่ืองตอ่ไปนี ้
                1.1 แนะน าให้นิสิตรู้จกักับผู้บริหารโรงเรียน เช่น ผู้อ านวยการ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ 
หวัหน้าหมวดวิชา และบคุลากรอ่ืนๆ 
                1.2 แนะน าเก่ียวกบัระบบการบริหารของโรงเรียน ประวตัิความเป็นมาของโรงเรียน 
ตลอดจนชมุชนท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ 
                1.3 แนะน าเก่ียวกับระเบียบวินยั ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีใช้ในโรงเรียน ข้อตกลงร่วมกัน
ระหวา่งครูและนกัเรียนในชัน้ เพื่อนิสติจะได้ปฏิบตัิภารกิจได้ถกูต้อง 
                1.4 แนะน าชีแ้จงให้นิสิตเข้าใจเก่ียวกบันโยบายของโรงเรียน ขอบเขตหน้าท่ีของครูและ
การปฏิบตัิตน 
                1.5 แนะน าให้นิสิตรู้จกันกัเรียนท่ีจะสอนและงานธุรการของชัน้เรียน แนะน าและจดัหา
เก่ียวกบัหลกัสตูร คูมื่อครู เพื่อประโยชน์ตอ่การฝึกปฏิบตัิงานการสอน 

2. ช่วยจดัหาท่ีท างานท่ีเหมาะสมให้กบันิสติฝึกประสบการณ์ฯ 
        3. จดัให้นิสิตได้สงัเกตการสอนในสปัดาห์แรก ก่อนลงมือปฏิบตัิการสอนจริง เพื่อให้เห็นการ
สอนท่ีดี อนัจะเป็นแนวทางการสอนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นิสติ 
        4. จดัให้นิสิตปฏิบตัิงานการสอน สงัเกตการสอนของนิสิตในชัน้เรียน พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า
การสอนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นิสติ 
        5. ตรวจแผนการสอนของนิสิตลว่งหน้าก่อนสอน ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใน
การพฒันาการสอนให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
        6. จดัให้นิสิตได้มีโอกาสร่วมมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน ทัง้กิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น งานกิจกรรมชุมชน และกิจกรรมโรงเรียน เช่น การเข้าร่วมประชุมกับคณะครูในหมวด
วิชา เป็นต้น 
        7. ช่วยแนะน า ส่งเสริม เพื่อพฒันาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และการปฏิบตัิตนตามระเบียบ
ข้าราชการและจรรยาบรรณครู 
        8. ประเมินผลความก้าวหน้าทางด้านพฤติกรรมการสอน ได้แก่ การสอนตลอดภาคของนิสิต  
การท าแผนการสอน การสอนหรือการสอนพิเศษของนิสติ ความรับผิดชอบของนิสติ 

        9. รายงานเก่ียวกบันิสติให้อาจารย์นิเทศก์ได้ทราบ เพื่อการประเมินผลอยา่งถกูต้อง 
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        10. ร่วมมือกบัอาจารย์นิเทศก์ในการแก้ไขปัญหาการฝึกปฏิบตัิงานการสอนของนิสติ 

 

บทบาทหน้าที่ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ 
        1. เคารพและปฏิบตัิตามนโยบายของสถาบนัฝึกประสบการณ์ฯ อย่างเคร่งครัดเสมือน
บคุลากรคนหนึง่ของสถาบนันัน้ ตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์ฯ 

2. รับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิและอปุกรณ์ตา่งๆ ของสถาบนัฝึกประสบการณ์ฯ 
        3. แตง่กายสภุาพ เรียบร้อย สะอาด ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และสถาบนั
ฝึกประสบการณ์ฯ 
        4. ให้ความเคารพและปฏิบตัิตนต่ออาจารย์ในสถาบนัฝึกประสบการณ์ฯ เช่นเดียวกบัการ
ปฏิบตัิตอ่อาจารย์นิเทศก์ของคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        5. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรในสถาบนัฝึกประสบการณ์ฯ และนิสติฝึกประสบ 
การณ์ฯ สถาบนัอื่น หลีกเลี่ยงการนินทาวา่ร้ายนกัเรียน อาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัฝึก
ประสบการณ์ฯ 

6. รับผิดชอบและเอาใจใสต่อ่การสอน โดย 
                6.1 วางแผนการสอนลว่งหน้าร่วมกบัอาจารย์พี่เลีย้ง และท าการสอนตามแผนการสอน
ท่ีวางไว้ให้เกิดผลดีตอ่นกัเรียน 

                6.2 จดัท าบนัทึกการสอน และน าเสนออาจารย์พี่เลีย้งตรวจแก้ไขลว่งหน้าทกุครัง้ก่อน
การสอน 
                6.3 สอนด้วยความเตม็ใจ เตม็เวลา เข้าสอนตรงเวลา 
                6.4 มาปฏิบตัิการสอนเต็มเวลา ไม่ขาดการสอนโดยไม่มีเหตผุล และหากลากิจ ลาป่วย 
ต้องปฏิบตัิตามระเบียบของสถาบนัฝึกประสบการณ์ฯ 
                6.5 ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ปราศจากอคติตอ่นกัเรียน 
                6.6 รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์พี่เลีย้ง และปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อพฒันา
ความสามารถของการเป็นครูท่ีดี 
                6.7 ประพฤติตนในฐานะเป็นครูท่ีดี และเป็นตวัอย่างท่ีดีของนกัเรียนทัง้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 
                6.8 ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเตม็ใจและด้วยความรับผิดชอบ 
อบรมแนะน านกัเรียนเก่ียวกบัความประพฤตใิห้ถกูต้องด้วยความหวงัดี 
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ทฤษฎีการเรียนรู้วัยผู้ใหญ่ 
 
        การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนษุย์ทุกคน การ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมและกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและครอบคลมุช่วงเวลายาวนานตลอด
ชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวยั การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกห้องเรียน ทัง้นีมี้
นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของค าวา่ การเรียนรู้ ไว้ดงันี ้ 
        ชนาธิป พรกุล (2544 : 53)  ให้ความหมายการเรียนรู้ว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างต่อเน่ือง หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึง่  ซึง่เป็นผลมาจากการฝึกปฏิบตัิหรือการได้รับประสบการณ์ 
        ทิศนา แขมมณี (2551 : 1) กลา่วว่า  การเรียนรู้มีขอบเขตหมายรวมประเด็น 2 ประการ คือ  
การเรียนรู้ในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process) ซึ่งหมายถึงการ
ด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนหรือการใช้วิธีการต่างๆ ท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 
ในความหมายของ “ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)”  ซึ่งได้แก่ความรู้ความเข้าใจในสาระ
ตา่งๆ ความสามารถในการกระท า ใช้ทกัษะกระบวนการตา่งๆ รวมทัง้ความรู้สกึหรือเจตคติอนัเป็น
ผลท่ีเกิดขึน้จากระบวนการเรียนรู้หรือการใช้วิธีการเรียนรู้ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การเรียนรู้มี
ลักษณะเป็นทัง้ผลลัพธ์อันเป็นเป้าหมายปลายทาง (Ends) และวิธีการท่ีน าไปสู่เป้าหมาย  
(Means) ซึ่งลกัษณะทัง้สองเป็นองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กันและส่งผลกระทบต่อกัน หากบุคคลมี
กระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีดี มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตน บคุคลนัน้ก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะ
เกิดความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกระบวนการต่างๆ ได้อย่างกระจ่างถ่องแท้และลึกซึง้ เกิด
ความรู้สึกหรือเจตคติไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการกระท าหรือ
พฤตกิรรมไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์ 
        ศิริชยั กาญจนวาสี (2543 : 4) กลา่ววา่การเรียนรู้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนัตอ่
เน่ืองมาจากประสบการณ์ของการมีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งค าว่าพฤติกรรมนัน้ให้รวมทัง้
พฤติกรรมภายนอกท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ และพฤติกรรมภายในท่ีมองไม่เห็นและการ
เปลี่ยนแปลงนี ้รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของพฤติกรรมด้านการเรียนรู้  
ความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และทกัษะการปฏิบตัิการ  
        ฤกษ์ชัย คุณูปการ (2539 : 32) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของบคุคลอย่างคอ่นข้างถาวรอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์เดิม เป็น
กระบวนการท่ีคนเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อให้บรรลผุล
ตามความมุง่หมาย คือ สามารถสนองความต้องการของร่างกายมนษุย์ได้และตนเองได้   
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        คลิฟฟอร์ด (Clifford 1981 : 233) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสมัพทัธ์ของพฤตกิรรมอนัตอ่เน่ืองมาจากการได้รับประสบการณ์หรือการฝึกอบรม 
        โรห์เวอร์ และโฮวี (Rohwer and Howe 1980, อ้างถึงใน Martin and others 1984 : 1039) 
ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงสติปัญญาท่ีค่อนข้างถาวรและ
สามารถสงัเกตการเปลี่ยนแปลงนัน้ได้จากพฤตกิรรมของบคุคล 
        สลาวิน (Slavin 1991 : 543) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง
ของบคุคลอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์  
        วลูฟอร์คและคณะ (Woolfolk and others 1999 : 257) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็น
กระบวนการท่ีประสบการณ์ไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้หรือพฤตกิรรมอย่างถาวร 
        จากความหมายของการเรียนรู้ตามแนวคิดของนกัการศกึษาจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเกิดจากผลของการฝึกฝนตามแตป่ระสบการณ์ของแตล่ะบคุคลท่ีจะได้
รับมาแตใ่นอดีต ซึง่สามารถพฒันาและฝึกฝนได้ตลอดชีวิตและตอ่เน่ือง  
        ทฤษฏีของบลมู Bloom (http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html)ได้จ าแนก
พฤตกิรรมการเรียนรู้ของมนษุย์ออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ 
        1. ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางด้านสมองในการคิดเก่ียวกบั

สิง่ตา่งๆ ซึง่แบง่การเรียนรู้ด้านสติปัญญาออกเป็น 6 ขัน้ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  

การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ 

        2. ด้านจิตพิสยัหรือจิตใจ (Affective Domain) เป็นความสามารถในการรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ 

รวมถึงทัศนคติ ความเช่ือถือ หรือค่านิยม แบ่งการเรียนรู้ด้านจิตพิสยัออกเป็น 5 ขัน้ คือการรับรู้ 

การให้ความสนใจและการตอบสนองการประเมินและการสร้างคุณค่า การจัดระบบ และสร้าง

ลกัษณะนิสยั 

        3. ด้านทกัษะหรือการปฏิบตัิ (Psychomotor Domain) เป็นความสามารถด้านการปฏิบตัิ

หรือการเคลื่อนไหวทางร่างกาย แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คือ การเลียนแบบ การท าตามแบบ การหา

ความถกูต้อง การท าอยา่งตอ่เน่ือง และการท าโดยธรรมชาติ 

        การเรียนรู้ของบคุคลในสภาพสิง่แวดล้อมการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะครัง้อาจครอบคลมุ
พฤติกรรมทัง้ 3 ด้านหรือเกิดพฤติกรรมในด้านใดด้านหนึ่งอันขึน้อยู่กับสิ่งท่ีเรียนรู้และรับรู้ของ
บคุคลนัน้ๆ และประสบการณ์ท่ีรับรู้ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั 
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ประเภทของการเรียนรู้ 
        ครอส (Cross 1996 : 43) ได้แบง่การเรียนรู้เป็น 3 ประเภท ได้ดงันี ้
        1. การเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนต่างๆ ซึง่จดัขึน้โดยหน่วยงานต่างๆ การเรียนรู้ในกลุ่มนี ้

หมายถึงการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีจดัโดย หน่วยงานในท้องถ่ิน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั โรงงาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ หลกัสตูรท่ีจดัขึน้เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กบับคุคล 

        2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึง่สมคัรใจ และมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ 
คนเหลา่นีแ้นวโน้มจะเป็นคนซึง่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong  Learners) ลกัษณะของกลุม่เหลา่นีจ้ะ
เป็นคนซึง่สนใจขวนขวายตลอดเวลา 
        3. การเรียนรู้จากสถาบนัการศกึษา ผู้ เรียนจะเข้าเรียนในสถาบนัการศกึษาซึง่มีหลกัสตูร  
วิธีการวดัผล  มีข้อก าหนดตา่งๆ ซึง่ผู้ เรียนจะต้องปฏิบตัิตาม 
        สมิธ (Smith 1982 : 87) เสนอการเรียนรู้อาจแบง่ได้ 3 ประเภท ได้แก่  
        1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะเด่น คือ ผู้ เรียนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความ

ยืดหยุน่ วิธีการเรียนรู้แบบนีใ้ช้ได้ดีเม่ือผู้ เรียนมีแรงจงูใจสงู และหวัข้อท่ีเรียนไมย่ากจนเกิน 

        2. การเรียนรู้โดยกลุ่ม มีลกัษณะเด่น คือ ผู้ เรียนพบว่าบุคคลอ่ืนมีความสนใจและมีความ

ต้องการตรงกนั สมาชิกจะช่วยกนัจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอ่ืน วิธีการเรียนรู้แบบ

นีใ้ช้ได้ดีเม่ือผู้ เรียนต้องการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของวิธีการ

เรียนรู้แบบนีค้ือ ลกัษณะความเป็นผู้น าของแตล่ะบคุคลยงัไมเ่หมะสม ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

บคุคลและปัญหาเร่ืองการสื่อสาร 

        3. การเรียนรู้จากสถาบนัการศกึษา มีลกัษณะเด่น คือ มีผู้ เช่ียวชาญท าหน้าท่ีก ากบัดแูล มี

อปุกรณ์ต่างๆ จ านวนพอเพียง วิธีการเรียนรู้แบบนีใ้ช่ได้ดีเม่ือ ต้องการความรู้ในลกัษณะลึกหรือ

เม่ือต้องการวฒุิบตัร  

        จากประเภทของการเรียนรู้ตามท่ีเสนอมาจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้มีทัง้การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการเรียนจากสถาบนัการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับความหมายของการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ทกุท่ี อยา่งตอ่เน่ือง 
 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
        การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่แตกต่างไปจากการเรียนรู้ของเด็ก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในระบบ
โรงเรียน ผู้ ใหญ่แต่ละช่วงวัยจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ีแตกต่างกนั การท าให้ผู้ ใหญ่เกิด
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การเรียนรู้จึงต้องศึกษาพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่เพื่อน ามาเป็นพืน้ฐานส าหรับการ
พฒันา แกลทธอน (Glatthorn 1990 ,อ้างถึงใน สวุฒัน์  วฒันวงศ์ 2547 : 75 – 79) ได้สงัเคราะห์
พฒันาการวยัผู้ใหญ่ไว้ดงันี ้

 
ตารางท่ี 2  แสดงพฒันาการวยัผู้ใหญ่ 
 

 
 

ระยะพัฒนาการ สมรรถนะ 
วัยผู้ ใหญ่ตอนต้นเข้าสู่
วยัผู้ใหญ่ 
(ช่วงอาย ุ22-28 ปี) 

1. เลือกและทดสอบทางเลือกเบือ้งต้นท่ีหลากหลายเช่นอาชีพ ความ
สมัพนัธภาพ ลีลาของชีวิต  
2. ค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตของผู้ ใหญ่ การพฒันาลกัษณะ
ของตวัเอง 
3. สร้างโครงสร้างชีวิตท่ีมัน่คง ด้วยความสบัสนในการด ารงอยู่ในโลก
ของผู้ใหญ่ 
4. ค้นหาผู้ ท่ีสามารถให้ค าปรึกษาหรือผู้ ท่ีไว้ใจได้ 

วัยผู้ ใหญ่ตอนต้นการ
เปลี่ยนผา่นในวยั 30 
(ช่วงอาย ุ28-33 ปี) 

1. ตรวจสอบทางเลือกท่ีเลือกไว้ซ า้ 
2. เผชิญกบัความเครียดของการตรวจสอบซ า้ 
3. เร่ิมก าหนดเป้าหมายในระยะยาวอยา่งมีความหมาย ส าคญัตอ่การ
สร้างความมัน่คง 

วัยผู้ ใหญ่ตอนต้นตั ง้
รกราก 
(ช่วงอาย ุ33-40 ปี) 

1. พยายามค้นหาตนเองในสงัคม 
2. ตอ่สู้สูค่วามก้าวหน้าในอาชีพ 
3. บรรลคุวามเป็นอิสระและอ านาจหน้าท่ี 
4. ประเมินคณุคา่ในตนเองซ า้ เพื่อให้มัน่ใจว่าเพียงพอส าหรับใน
จดุหมายในระยะยาว 

วยัผู้ ใหญ่ตอนกลางการ
เปลี่ยนผา่นช่วงกึ่งกลาง
ชีวิต  
(ช่วงอาย ุ40-50 ปี) 

1. ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการก่อโครงสร้างชีวิตท่ีผา่นมา 
2. เช่ือมโยงการเปลี่ยนผา่นจากวยัผู้ใหญ่ตอนต้นถึงตอนกลาง 
3. จดัการกบัวิกฤตการท่ียุง่ยากของการเปลี่ยนผา่น 
4. วางแผนพบกบัหนทางใหมใ่นระยะปลายของชีวิต 
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 ตารางท่ี 2  (ตอ่) 
 

 
       นอกจากนี ้ โลเวลล์ (Lovell 1980, อ้างถึงใน รุ่งอรุณ ไสยโสภณ 2551 : 112-115) กลา่วถึง
ขัน้ตอนและพฒันาการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตล่ะวยั โดยสรุปดงันี ้ 
        1. การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ16-20 ปี 
        เป็นช่วงระหวา่งท่ีวยัรุ่นก าลงัพฒันาเข้าสูก่ารเป็นผู้ใหญ่ ซึง่จะเป็นช่วงของการเรียนรู้ในระบบ
โรงเรียน (Formal Learning) และได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึน้  ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรม 
(Training) เพื่อให้ได้ความสอดคล้องกบัการประกอบอาชีพในสว่นท่ีเก่ียวกบัสภาพทางสงัคมก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงบทบาทในการพึง่พาพอ่-แม่ไปสูล่กัษณะท่ีเป็นตวัของตวัองได้มากขึน้  เป็นช่วงวยั
ท่ีต้องพยายามท่ีจะแสวงหาความเหมาะสมจนท าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant  Behavior) 

ระยะพัฒนาการ สมรรถนะ 
วยัผู้ใหญ่ตอนกลางเข้า
สูว่ยักลางคน 
(ช่วงอาย ุ45-50 ปี) 

1. เลือกทางเลอืกใหมแ่ละก่อโครงสร้างชีวิตใหม่ 
2. เร่ิมตระหนกัถึงข้อจ ากดัทางด้านร่างกายของตนเอง 
3. ไตร่ตรองความเปลีย่นแปลงในครอบครัว อาชีพ งานอดิเรก 
4. พบจดุเปลี่ยนในมมุของของอาชีพ หากไมใ่ช่การเร่ิมเคลื่อนไปสูฝ่ั่ง ก็
เป็นการพบพลงัจากต าแหน่งใหม ่

วยัผู้ใหญ่ตอนกลางการ
เปลี่ยนถ่ายในวยั 50 
(ช่วงอาย ุ50-55 ปี) 
 

1. จดัการกบัความเครียดท่ีเกิดจากความตระหนกัในปัญหาท่ีแก้ไม่ได้
ในช่วงเปลี่ยนผ่านในวยักลางคน 
2. ทบทวนทางเลือกในช่วงต้นซ า้ 
3. ไตร่ตรองถึงการเปลีย่นแปลงในโครงสร้างชีวิต 

วยัผู้ใหญ่ตอนกลางการ
บรรลถุึงจดุสงูสดุในวยั
ผู้ใหญ่ตอนกลาง 
(ช่วงอาย ุ55-60ปี) 

1. ยอมรับและปรับตวักบักระบวนการสงูอาย ุ
2. รู้สกึถึงความห่วงใยเก่ียวกบัเป้าหมายท่ียงัไมบ่รรล ุ
3. เผชิญกบัปัญหาด้านสขุภาพกาย 
4. เตรียมส าหรับการเกษียณ 

วยัผู้ใหญ่ตอนปลาย
การเปลี่ยนผ่านในช่วง
ปลาย 
(ช่วงอาย ุ60-65 ปี) 
 

1. ประสบกบัความเสื่อมลงของสมรรถนะทางกาย 
2. มีความลงเอยในหน้าท่ีการงานของวยัผู้ใหญ่ตอนกลาง 
3. รู้สกึตระหนกัเก่ียวกบัวาระทางการเงินหลงัการเกษียณ 
4. คอ่ยๆวางมือจากกิจกรรมบางอยา่ง 
5. ต้องการวางเง่ือนไขกบับัน้ปลายในชีวิต 
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ในกลุม่เยาวชนและบางคนก็จะจบักลุม่ในลกัษณะท่ีตอ่ต้านสงัคม (Anti-social) โดยความเป็นจริง
แล้ว  บุคคลในวยันีส้่วนมากจะมีลกัษณะรักการผจญภยั  มีความคิดสร้างสรรค์  ชอบเข้าสงัคม  
และมกัจะยดึอดุมการณ์ (Idealistic) 
        2. การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ20-25 ปี 
        การเรียนรู้ของบุคคลในช่วงวัยนีจ้ะมีพัฒนาการด้านร่างกายและสรีระวิทยารวมทัง้ 
พฒันาการทางสงัคมด้านจิตใจและอารมณ์ผสมผสานกนัมากยิ่งขึน้  แต่พฒันาการทางด้านการ
เจริญเติบโตและร่างกายจะเร่ิมมีพฒันาการในอตัราท่ีลดลง  ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัระยะวยัแรก
รุ่นในวยันีน้บัว่าอยู่ในช่วงของผู้ใหญ่วยัต้น (Early Adulthood) บคุคลจะเร่ิมได้รับการยอมรับ ว่ามี
ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตวัมากยิ่งขึน้และจะเร่ิมมีการงานอาชีพท่ีแน่นอนมัน่คงขึน้ตลอดจนเร่ิมการมี
ชีวิตคู่ ส าหรับในชนชัน้กลางแล้วส่วนมากคนวยันีอ้าจจะยงัคงได้รับการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
(Higher Education) หรือการฝึกอบรมในอาชีพตอ่ไป 
        ส าหรับพัฒนาการทางด้านร่างกายนัน้บุคคลส่วนมากจะมาถึงจุดสุดยอดของพัฒนาการ
ในช่วงนี ้ ดงันัน้ ความสามารถทางการศกึษาและกีฬาก็จะเป็นช่วงท าช่ือเสียงให้ได้มากท่ีสดุด้วย  
ส่วนทางด้านสมองนัน้ คนในวันนีจ้ะมีส่วนให้ความช่วยเหลือแก่สงัคมได้บ้างแล้ว อาจจะเป็น
ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ ศลิปวฒันธรรม และวรรณคดี 
        3. การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ25-40 ปี 
       เป็นช่วงวยัผู้ ใหญ่กลางคน (Middle Adulthood) มีพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจน
ขึน้ในเร่ือง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและบทบาททางสงัคม ซึ่งส่วนมากก็สามารถเสาะแสวงหา
ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพได้แล้วตลอดจนได้รับความมีช่ือเสียงและเกียรติยศมากขึน้
(Prestige) และนบัวา่เป็นวยัท่ีก าลงัมีศกัยภาพท่ีสามารถจะพฒันาตนเองได้อยา่งเต็มท่ี 
        4. การเรียนรู้ในช่วงอาย ุ40 – 60 ปี 
         พฒันาการในช่วงวยัดงักลา่วถือเป็นช่วงวยัผู้ ใหญ่ตอนปลาย (Late Adulthood) ซึง่ต่อเน่ือง
จากผู้ ใหญ่วยักลางคนจึงค่อนข้างจะเป็นระยะท่ีบุคคลมีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสมบูรณ์
สดุขีด ซึง่ถ้ายงัไมส่ามารถมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในวยัชราเพิ่มขึน้ เพศ
หญิงจะเป็นช่วงท่ีสภาพร่างกายมกัหมดภาระรอบเดือน (Menopause) เป็นช่วงเวลาแห่งการ
ปรับตวัเก่ียวกบัสภาพในครอบครัว โดยเฉพาะจะเกิดความรู้สกึท่ีเงียบเหงาได้ในบางช่วง คนในช่วง
วยันี ้มกัจะทบทวนถึงอดีต และเปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนัในแง่มมุต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกับทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือถือต่างๆ เพื่อปรับสภาพเก่ียวกับมโนภาพแห่งตนให้
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เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพร่างกาย ซึง่มกัจะเร่ิมมีอาการเจ็บป่วยได้บ่อยครัง้ในช่วงนี ้บาง
คนถ้าไมส่ามารถปรับตวัได้ก็อาจจะมีอาการวิตกกงัวลมากจนกลายเป็นโรคประสาท 
        จากท่ีกลา่วมาจะพบว่า ระดบัพฒันาการของมนษุย์ในแตล่ะช่วงวยัมีความแตกตา่งทางด้าน
การเรียนรู้และการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีน้ิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นกลุ่มอาสาสมคัร
ของงานวิจยัมีช่วงอายรุะหว่าง 22 -24 ปี ซึง่จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่าการเรียนรู้ของบคุคล
ในช่วงวยันีจ้ะมีพฒันาการด้านร่างกายและอารมณ์ผสมผสานกนัมากยิ่งขึน้ นบัเป็นช่วงผู้ ใหญ่วยั
ต้น (Early Adulthood) บคุคลในกลุม่นีมี้ลกัษณะต้องการการยอมรับมากยิ่งขึน้ ดงันัน้การจดัการ
เรียนรู้ต่างๆจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบคุคลในวยัดงักล่าวจึงจะท าให้เกิดการเ รียนรู้
ได้ดีขึน้ 
 
วิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
        การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองยาวนานตลอดชีวิต ซึง่แต่ละช่วงวยัอาจมี
วิธีการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัไป ในเร่ืองวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นัน้ สวุฒัน์  วฒันวงศ์ (2547 : 61-64) 
กลา่ววา่สามารถจดัแบง่ได้ 2 ลกัษณะ นัน่คือ การเรียนรู้ตามแบบแผน และการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
ดงัตอ่ไปนี ้
        การเรียนรู้ตามแบบแผน (Formal Learning) 
        ลกัษณะของการเรียนรู้ตามแบบแผนนัน้จ าเป็นจะต้องมีสถานท่ีเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน 
(Classroom) หรือจะใช้ห้องปฏิบตัิการก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีครูหรือผู้สอน
อย่างเป็นทางการ เพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการแนะน าให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ความก้าวหน้าใน
การเรียน ตลอดจนมีความจ าเป็นท่ีจะมีหลกัสตูร (Formal Syllabus) หรือแผนการเรียนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างของการเรียนรู้ในลักษณะนี ้ได้แก่ การเรียนใน
มหาวิทยาลยั วิทยาลยัเทคโนโลยี และอาชีวศกึษา วิทยาลยัครู วิทยาลยัชุมชน ตลอดจนสถาบนั
ทางด้านอดุมศกึษาอ่ืนๆ หรือศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนทกุจงัหวดั โรงเรียนสารพดัช่าง สถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น สถาบนัตา่งๆ ดงักลา่วนีจ้ะช่วยท าหน้าท่ีจดัสอนวิชาการตา่งๆ 
รวมทัง้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักศึกษาผู้ ใหญ่สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบ
อาชีพ นบัเป็นการเตรียมตวัลว่งหน้าในการท่ีจะเข้าสูว่งการอาชีพอย่างเต็มตวัและแท้จริงต่อไปใน
อนาคต 
        หน่วยงานท่ีให้บริการด้านการเรียนรู้อย่างมีระบบแบบแผนนี ้จะมีทัง้หน่วยงานของรัฐบาล
และหน่วยงานจากเอกชน ส าหรับผู้ประกอบการในสว่นของเอกชนสามารถจะจดัการเรียนการสอน
ในลกัษณะท่ีมีความยืดหยุ่นและความคล่องตวัได้มากจนอาจจะมีลกัษณะเป็นการสอนเฉพาะ
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บคุคล (Individual  Tuition) ทัง้นีเ้พื่อให้มีความสอดคล้องกบัความสนใจและความสามารถพิเศษ
ของผู้ เรียน ซึง่ผู้ เรียนอาจจะเลือกเรียนเก่ียวกบัการขบัรถยนต์ การพิมพ์ดีด การเสริมสวย และการ
ตดัเย็บเสือ้ผา การประกอบอาหารต่างๆ การเรียนทางด้านดนตรี รวมทัง้การฝึกฝนทางด้านกีฬา 
ลักษณะการเรียนการสอนดังกล่าวนีเ้ป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นทางด้านภาคปฏิบัติ (Performance) 
ดงันัน้ผู้ เรียนกบัผู้สอนจงึสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของผู้ เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
        การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Incidental Learning)  
        การเรียนรู้ตามอธัยาศยั คือการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีบุคคลทุกคนได้ประสบพบเห็นจาก
ประสบการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั (Everyday Experiences) บางครัง้ก็เรียกว่าการเรียนรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยท่ีผู้ ใหญ่สามารถจะได้รับรู้สิ่งต่างๆได้แก่ ข้อเท็จจริงทัง้หลาย ความคิดเห็น
ใหม่ๆ ความช านาญและทกัษะ ทศันคติและความเช่ือต่างๆ สิ่งท่ีกล่าวมาแล้วนีบ้คุคลจะมีโอกาส
พบปะ สงัสรรค์จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตวัเอง สถานท่ีท างานก็มีส่วนก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบนีไ้ด้
อย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทภาระหน้าท่ีก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ตามอธัยาศยัได้เช่นกนั 
ในกรณีของการมีบทบาทเร่ิมเป็นพ่อ-แม่ใหม่ๆ ย่อมจะท าให้ต้องเรียนรู้สิ่งตา่งๆมากมาย อาทิ การ
เปลี่ยนผ้าอ้อมลกู การเตรียมชงนม และการท าความสะอาดขวดนม วิธีการอุ้มเดก็เพื่ออาบน า้ การ
เตรียมตัวศึกษาในด้านโรคภัยและการจัดการป้องกันให้แก่เด็ก การรู้จัดเลือกขนาดเสือ้ผ้าท่ี
เหมาะสมให้ลกู กิจกรรมเหล่านีย้่อมท าให้พ่อ-แม่ได้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ และเป็น
การได้รับประสบการณ์ตรง 
        นอกจากนีแ้ล้ว แกลทธอน (Glatthorn 1990, อ้างถึงใน สวุฒัน์ วฒันวงศ์ (2547 : 80 - 82))  
ได้สงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ดงันี ้
        โครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ชอบก าหนดการท่ียืดหยุน่ ท่ีสามารถตอบสนองกบัช่วงเวลาท่ีรัดตวั 

2. เรียนได้ดีกวา่ หากเป็นการเรียนท่ีเฉพาะบคุคล หรือเฉพาะกลุม่ตามความต้องการ 

3. ชอบการเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การฝึกหดั การฝึกปฏิบตัิการมากกว่าการเรียน

อยา่งอิสระจากวิดีโอ เทปบนัทกึเสียง 

4. ได้รับประโยชน์จากการเรียนในกลุม่ท่ีมีความหลากหลาย ด้านอายหุรือประสบการณ์ 

        บรรยากาศการเรียนรู้ 
        1. เรียนได้ดีขึน้ในบรรยากาศของการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

2. เรียนได้ดีในบรรยากาศท่ีมีความไว้วางใจและการยอมรับความแตกตา่ง 
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3. ช่ืนชอบในโอกาสท่ีแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นด้านตรงข้าม 

4. เรียนรู้ด้วยความมุง่หวงัท่ีชดัเจน และคาดหวงัวา่ผู้สอนสามารถน าไปสูส่ิง่ท่ีคาดหวงัได้ 

        จดุสนใจในการเรียนรู้ 
        1. จะได้รับประโยชน์สงูสดุจากการสอนท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการฝึกการ
สะท้อนความคิด วิเคราะห์ และวิจารณญาณ 
        2. ให้คณุคา่กบัการเรียนรู้ท่ีเพิ่มศกัยภาพ และมีความส าคญั 
        3. สนใจการเรียนรู้แบบ how-to ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 
        กลยทุธ์การเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ 
        1.  การเรียนรู้การแก้ปัญหา และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
        2. การเรียนรู้โดยมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนร่วมกบัการให้ข้อมลูย้อนกลบัไม่ควร
สอนด้วยการบรรยายระยะยาว 
 
หลักการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
        มาล์คอม โนลว์  (Malcom Knowles 1990, อ้างถึงใน  Glickman, Gordon and Ross-
Gordon 2001: 50-55) ได้เสนอข้อสรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้ 4 ประการ   คือ  
        1.  ผู้ใหญ่มีความต้องการทางด้านจิตใจท่ีจะน าตวัเอง 
        2.  ผู้ใหญ่สามารถท่ีจะน าประสบการณ์ท่ีได้สัง่สมมาใช้ในสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ได้   
และสามารถน ากระบวนการเหลา่นัน้มาใช้ให้ได้ 
        3.  ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีอิทธิพลจากความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาชีวิตจริง ซึง่
เก่ียวข้องกบังานท่ีต้องพฒันาของตนเองด้วย 
        4.  ผู้ใหญ่ใช้วิธีการปฏิบตัิจริงในการเรียนรู้  และขณะเดียวกนัต้องการใช้ความรู้นัน้ในทนัที 
        5.  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากแรงจงูใจภายใน (Intrinsic  motivated) 
        สตีเฟน บรู๊กฟิลด์ (Stephen Brookfield 1986, อ้างถึงใน Glickman, Gordon and Ross-
Gordon 2001: 80-81)  ได้เสนอหลกัการส าคญัในการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้ดงันี ้คือ 
        1.  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่เป็นไปด้วยความสมคัรใจ การบงัคบัควบคมุไม่
สามารถจงูใจให้ผู้ใหญ่มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิงานได้ 
        2.  การปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของผู้ใหญ่จะเกิดขึน้เมื่อมีการยอมรับนบัถือให้คณุคา่แก่
กนัและกนัภายในกลุม่ 
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        3. การสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ คือ การเข้าไปร่วมมือและผู้สนบัสนุนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
        4. การได้ปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นเป็นหัวใจของการสนับสนุนการเ รียนรู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ผู้ใหญ่และผู้สนบัสนนุต้องมีสว่นร่วมในกิจกรรมร่วมกนัโดยตลอด พร้อมกบัมีการ
ตอบสนองตอ่กิจกรรมนัน้ 
        5. การสนบัสนนุการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเคยชินกบัการ
ตอบสนองด้วยความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงันัน้ควรมีการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการถามค าถาม
หลายด้าน เช่น ด้านอาชีพ และชีวิตการเมือง เป็นต้น 
        6. เป้าหมายของการสนบัสนุนกาเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ คือ การรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการ
ชีน้ าหรือน าตนเอง การให้อ านาจแก่ผู้ใหญ่เพื่อให้ปฏิบตัิงานเชิงรุก 
        การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ท่ีได้ผลนอกจากจะประยกุต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
ต่างๆ ดังกล่าวมาตอนต้นแล้ว หากได้ออกแบบโดยอาศัยข้อสรุปเก่ียวกับการเรียนรู้และการ
สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ก็จะท าให้สามารถออกแบบได้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ 
และสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง 
        วิกร  ตณัฑวทุโฒ (2536 : 10) ได้สรุปเปรียบเทียบการเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่ตามฐาน
แนวคดิของ มาล์คอม โนลว์ (Malcom Knowles) ดงันี ้  
        1. ความสามารถในการเรียนรู้ (Ability to learn) ผู้ใหญ่และเด็กมีลกัษณะคล้ายๆกนั คือ 
ความสามารถในการรับรู้ความรู้ใหม่ หรือ การรับทกัษะใหม่ของแต่ละคนนัน้ไม่เท่าเทียมกนั แปร 
เปลี่ยนไปตามความแตกต่างกัน อนัเน่ืองมาจากองค์ประกอบทางสงัคม ทางจิตวิทยาและทาง
กายภาพ 
        2. ผู้ ใหญ่มีลกัษณะแตกต่างกนัในเร่ืองของการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (Adults differ in 
their approach learning) อาจกลา่วได้ว่าความแตกตา่งระหว่างบคุคลในวยัผู้ ใหญ่นัน้มีมาก การ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่แตล่ะคนจึงมีลกัษณะหรือเป็นการกระท าท่ีแตกตา่งกนัไป ความแตกตา่งของการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบคุคลนีจ้ดัเป็นตวัแปรอนัส าคญัยิ่งต่อต่อการจกักิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนวยัผู้ ใหญ่ 
        3. ผู้ เรียนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองกระบวนการรับรู้ (Adults differ in the way they 
process information) องค์ประกอบทางกายภาพและทางสงัคมมีอิทธิพลต่อการรวบรวมสะสม  
และร าลกึถึงความรู่ท่ีเคยเรียนมาของผู้ ใหญ่ ซึง่องค์ประกอบเหล่านีมี้ความส าคัญต่อแนวทางการ
ปฏิบตัิทางการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง 
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        4. ผู้ใหญ่มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัในเร่ืองของวิธีการคิด(Adults differ in the way they think) 
ในสว่นนีค้รอบคลมุถึงวิธีการท่ีผู้ใหญ่รู้เนือ้หาวิชาการตา่งๆรูปแบบความคิดทางปัญญา ดงันัน้การ
ชีแ้นะท่ีสง่เสริมหรือชีน้ าถึงผลส าเร็จมกัจะสง่ผลให้เกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
 
การเรียนการสอนรายบุคคล 
        นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคล ไว้ตา่งๆ ดงันี ้
        เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต (2528 : 12) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคลหรือ
การเรียนด้วยตนเอง เป็นการจดัการศกึษาท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาเลา่เรียนได้ด้วยตนเอง  และก้าว
ไปตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อม โดยจดัสิ่งแวดล้อมส าหรับการเรียนให้ผู้ เรียนได้
เรียนอยา่งอิสระ  
        พชัรี พลาวงศ์ (2526 : 83) ได้ให้ความหมายของการเรียนด้วยตนเอง ไว้ว่า การเรียนด้วย
ตนเองหมายถึง วิชาท่ีเรียนชนิดหนึ่งท่ีมีโครงสร้าง มีระบบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนได้ การเรียนแบบนีผู้้ เรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานท่ีระยะเวลาในการเรียน
แตล่ะบท แตจ่ะต้องอยูจ่ ากดัภายใต้โครงสร้างของบทเรียนนัน้ๆ เพราะในแตล่ะบทเรียนจะมีวิธีการ
ชีแ้นะไว้ในคูมื่อ (Study Guide)  
        สรุปได้ว่า การเรียนการสอนรายบคุคลหรือการเรียนด้วยตนเอง หรือการเรียนรายบคุคลเป็น
รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนหรือเรียนตาม
ความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยค านึงถึงหลกัของความแตกตา่งระหว่างบคุคล ซึง่ได้แก่
ความแตกตา่งในด้านความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ด้านร่างกาย อารมณ์
และสงัคม โดยการเรียนด้วยตนเองเป็นการประยกุต์ร่วมกนัระหว่างเทคนิคและสื่อการสอนให้
สอดคล้องกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ได้แก่ การเรียนการสอนแบบโปรแกรม ชดุการเรียนการ
สอน การจดัตารางเรียนแบบยืดหยุ่น การสอนแบบโมดลู การสอนแบบ PSI ซึง่วิธีการเรียนเหลา่นี ้
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการด าเนินการจดัการเรียนการสอนได้อยา่งเต็มท่ี  
         ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบคุคล เป็นการมุ่งสอนผู้ เรียนตามความแตกตา่งโดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความพร้อมและความถนดั ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนรายบคุคล คือ ทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ได้แก่ (เสาวณีย์ สกิขาบณัฑิต 2528 : 96)  
        1. ความแตกตา่งในด้านความสามารถ (Ability Difference)  
        2. ความแตกตา่งในด้านสติปัญญา (Intelligent Difference)  
        3. ความแตกตา่งในด้านความต้องการ (Need Difference)  
        4. ความแตกตา่งในด้านความสนใจ (Interest Difference)  
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        5. ความแตกตา่งในด้านร่างกาย (Physical Difference)  
        6. ความแตกตา่งในด้านอารมณ์ (Emotional Difference)  
        7. ความแตกตา่งในด้านสงัคม (Social Difference)  
        จะเห็นได้วา่การจดัการเรียนการสอนแบบนี ้เป็นการจดัท่ีรวมแนวทางใหม่ในการปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนและการจดัห้องเรียน จากแบบเดิมท่ีมีครูเป็นผู้น าแตเ่พียงผู้ เดียว มาเป็นระบบท่ี
ครูและผู้ เรียนมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบ การจดัการศกึษาจะเป็นแบบเปิด (Open Education) ผู้
เรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบตัิด้วยตนเอง จนสามารถบรรลเุป้าหมายได้เม่ือจบบทเรียนแตล่ะหน่วย
หรือแตล่ะบทเรียน โดยจะมีการทดสอบ หากผู้ เรียนสามารถสอบผ่าน จึงจะสามารถเรียนบทเรียน
หรือหน่วยเรียนบทต่อไปได้ บทเรียนนัน้อาจท าในรูปของชุดการเรียนการสอน ( Instructional 
Package) บทเรียนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) หรือโมดลู (Instructional Module) การ
เรียนการสอนรายบคุคลส าหรับเป็นการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝน  ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
ทางการศึกษา การเรียนการสอนแบบนีจ้ะใช้เม่ือเราต้องการช่วยผู้ เรียนให้เรียนทักษะการ
ปฏิบตัิงานทางด้านตา่งๆ    

 
        วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล  
        เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต (2528 : 97 - 99) ได้กลา่วถึง วตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียนการ
สอนรายบคุคล ดงันี ้
        1. การเรียนการสอนรายบุคคลมุ่งสนบัสนุนให้ผู้ เรียนรู้จกัรับผิดชอบในการเรียนรู้  รู้จกั
แก้ปัญหาและตดัสินใจเอง การเรียนการสอนรายบคุคลสอดคล้องและส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษานอกโรงเรียน ครูและผู้ เรียนเช่ือว่า การศึกษาไม่ใช่มีหรือสิน้สดุอยู่เพียงใน
โรงเรียนเท่านัน้ การเรียนการสอนรายบคุคลสนบัสนนุให้ผู้ เรียนรู้จกัแสวงหาและเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและตวัเอง ให้รู้จกัแก้ปัญหา รู้จกัตดัสินใจ มีความรับผิดชอบและพฒันา
ความคดิในทางสร้างสรรค์มากกวา่ท าลาย  
        2. การเรียนการสอนรายบคุคลสนองความแตกตา่งของผู้ เรียนให้ได้เรียนบรรลผุลกบัทกุคน 
การเรียนการสอนรายบคุคลสนบัสนุนความจริงท่ีว่า คนย่อมมีความแตกต่างกนัทกุคน  ไม่ว่าจะ
เป็นด้านบคุลิกภาพ สติปัญญา หรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกต่างท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ท่ี
ส าคญั 4 ประการ คือ  
                2.1 ความแตกตา่งในเร่ืองอตัราเร็วของการเรียนรู้ (Rate of learning) ผู้ เรียนแตล่ะคน
จะใช้เวลาในการเรียนรู้และท าความเข้าใจในสิง่เดียวกนั ในเวลาท่ีแตกตา่งกนั  
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                2.2 ความแตกต่างในเร่ืองความสามารถ (Ability) เช่น ความฉลาด ไหวพริบ ความ 
สามารถในแง่ของความส าเร็จ ความสามารถพิเศษตา่งๆ  
                2.3 ความแตกต่างในเร่ืองวิธีการเรียน (Style of learning) ผู้ เรียนเรียนรู้ในทางท่ี
แตกตา่งกนัและมีวิธีเรียนท่ีแตกตา่งกนัด้วย  
                2.4 ความแตกตา่งกนัในเร่ืองความสนใจและสิ่งท่ีชอบ (Interests and preference)  
เม่ือผู้ เรียนแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัในหลายด้านเช่นนี  ้ ครูจึงต้องจดับทเรียนและอปุกรณ์การ
เรียนในระดบัและลกัษณะตา่งๆ ให้ผู้ เรียนได้เลือกด้วยตนเอง (Self-selection) เพื่อสนองความ
แตกตา่งดงักลา่ว  
        3. การเรียนการสอนรายบคุคล เน้นเสรีภาพในการเรียนรู้ เช่ือว่าถ้าผู้ เรียนเรียนด้วยความ
อยากเรียนด้วยความกระตือรือร้นท่ีได้เกิดขึน้ ผู้ เรียนจะเกิดแรงจงูใจและการกระตุ้นให้พฒันาการ
เรียนรู้ โดยท่ีครูไม่จ าเป็นต้องท าโทษหรือให้รางวลัและผู้ เรียนก็จะรู้จกัตนเอง  มีความมัน่ใจในการ
ก้าวหน้าไปข้างหน้า ตามความพร้อมและขีดความสามารถ (Self-pacing)  
        4. การเรียนการสอนรายบคุคล ขึน้อยู่กบักระบวนการและวิชาดารท่ีเสนอความรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
การเรียนการสอนรายบุคคลเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นปรากฏการณ์ส่วนตวัท่ีเกิดขึน้ในแต่ละบุคคล 
การเรียนรู้เกิดขึน้เร็วหรือช้าและจะเกิดขึน้อยู่กับผู้ เรียนได้นานหรือไม่  นอกจากจะขึน้อยู่กับ
ความสามารถ ความสนใจของผู้ เรียนแล้ว ยงัขึน้อยู่กบักระบวนดารและวิธีการท่ีเสนอความรู้นัน้
ให้แก่ผู้ เรียน การก าหนดให้ผู้ เรียนรู้เร่ืองหนึง่ในระยะเวลาหนึง่ และเรียนรู้เร่ืองหนึ่งด้วยวิธีการเดียว
ไม่เป็นการยตุิธรรมต่อผู้ เรียน ผู้ เรียนควรจะได้เป็นผู้ก าหนดเวลาด้วยตนเองและควรจะมีโอกาส
เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยขบวนการและวิธีการตา่งๆ  
        5. การเรียนการสอนรายบคุคลมุ่งแก้ปัญหาความยากง่ายของบทเรียน เป็นการสนองตอบ
ท่ีวา่ การศกึษาควรมีระดบัแตกตา่งกนัไปตามความยากง่าย ถ้าบทเรียนนัน้ง่ายก็ท าให้บทเรียนสัน้
ขึน้ ถ้าบทเรียนนัน้ยากมาก ผู้สอนก็สามารถท่ีจะจดัย่อยเนือ้หาท่ียากนัน้ออกเป็นส่วนๆและ
ปรับปรุงให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ อาจจะเพิ่มเวลาท่ีเรียนให้ได้สดัส่วนกบัความยากโดยเรียงล าดบัจาก
เร่ืองท่ีง่ายไปสูเ่ร่ืองราวท่ียากขึน้ตามล าดบั  
        กาเย่ และบริกส์ (Gagne and Briggs 1974 : 185-187) ได้กลา่วถึงการเรียนด้วยตนเองว่า 
เป็นวิธีการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  โดยมี
วตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั 5 ประการ คือ  
        1. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินทกัษะท่ีแตกตา่งกนัของผู้ เรียน  
        2. เพื่อช่วยในการค้นหาจดุเร่ิมต้นของผู้ เรียนแตล่ะคนในการจดัล าดบัเนือ้หาการเรียน  
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        3. ช่วยในการจดัส่ือ วสัดอุปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน  
        4. เพื่อสะดวกตอ่การประเมินผลความก้าวหน้าของนกัเรียนแตล่ะคน  
        5. เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง 
        จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคคลมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ทัง้นีก้ารจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อสนองตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
  

การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 

        การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) มาจากแนวคดิในการ
ใช้กระบวนการของวิธีระบบ (system approach)   
        เซียเลส (Searles 1967 : 4) กลา่วว่า ระบบเป็นการจดัล าดบัสิ่งตา่งๆให้เป็นระเบียบขัน้ตอน  
บานาธี (Banathy 1968: 7) กลา่วว่า “ระบบ หมายถึง องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมาท างานร่วมกนัเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกันเพื่อให้บรรลถุึงจุดมุ่งหมายท่ีได้ก าหนดไว้” จากความหมายข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่าระบบจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์ มีการโต้ตอบ มีปฏิสมัพนัธ์
กนัและมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ ร่วมกนั 
        ได้มีนกัการศกึษาหลายท่านได้เสนอแนวคดิในการออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้ดงันี ้
        ดกิค์  คาเรย์ และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005: 6 - 8) ได้เสนอรูปแบบระบบการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน สรุปรวมได้ 3 องค์ประกอบ คือ 
        1. ก าหนดจดุมุง่หมายของการสอน 
        2. การพฒันาการสอน 
        3. การประเมินการเรียนการสอน 
        จาก 3 องค์ประกอบ สามารถจดัแบ่งกิจกรรมการออกแบบระบบการสอนออกเป็น 10 
ขัน้ตอน คือ 
        1. ก าหนดจดุมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการก าหนดความมุ่ง
หมายการสอน ซึ่งต้องพฒันาให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมายทางการศึกษา จากนัน้ก็ท าการ
วิเคราะห์ความจ าเป็น (Needs Analysis) และวิเคราะห์ผู้ เรียน 
        2. การวิเคราะห์การสอน (Conduct Instructional Analysis) ขัน้ตอนนีอ้าจท าก่อนหรือหลงั
ขัน้ท่ี 3 หรืออาจท าไปพร้อมๆ กนัก็ได้ การวิเคราะห์การสอนเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ หรือวิเคราะห์
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ขัน้ตอนด าเนินการสอน ผลการวิเคราะห์การสอนท่ีได้ จะเป็นการจดัหมวดหมู่ของภารกิจ (Task 
Classification) ตามลกัษณะของจดุมุง่หมายการสอน 
        3. ศกึษาพฤติกรรมเบือ้งต้นและคณุลกัษณะของผู้ เรียน (Identify Entry Behaviors) ว่าเป็น
ผู้ เรียนระดบัใด มีพืน้ความรู้เพียงใด 
        4. เขียนจดุมุ่งหมายการเรียน (Write Performance Objectives) ซึง่เป็นจดุมุ่งหมายเฉพาะ
หรือจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม และสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการสอน  
        5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion Referenced Test Items) เพื่อประเมิน
การเรียนการสอน 
        6. พฒันายทุธศาสตร์การสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นแผนการสอนหรือ
เหตกุารณ์การสอน ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามจดุมุ่งหมายการสอน 
        7. พฒันาและเลือกวสัดกุารเรียนการสอน (Develop and Select Instructional Materials) 
เป็นการพฒันาและเลือกสื่อการเรียนการสอนทัง้สื่อสิง่พิมพ์และสื่อโสตทศัน์ 
        8. ออกแบบและจดัการประเมินระหว่างเรียน (Design and Conduct Formative 
Evaluation) 
        9. ออกแบบและจดัการประเมินหลงัเรียน (Design and Conduct Summative 
Evaluation) 
        10. แก้ไขปรับปรุงการสอน (Revise Instruction) เป็นขัน้การแก้ไขและปรับปรุงการสอน
ตัง้แตข่ัน้ท่ี 2 ถึงขัน้ท่ี 8 
 

หลักการ แนวคดิเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
และการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) 

 
        การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส าคญัในการจดัการศึกษา  รวมทัง้เป็นงานท่ี
ส าคญัส าหรับการบริหาร ซึง่การบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพนัน้จะต้องมีกระบวนการนิเทศท่ี
ดีด้วย ดงันัน้ผู้บริหารการศกึษา หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษามีความจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจกับความหมายของการนิเทศการศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกนั ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 
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ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
        การนิเทศการศกึษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งครูและบคุลากรทางการศกึษาเพื่อ
การพฒันาการทางการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดงัท่ีได้มีนกัการศกึษาหลายท่าน
ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกบัความหมายของการนิเทศการศกึษาไว้ดงันี  ้สงดั อทุรานนัท์ (2530: 9) 
ให้ความหมายของการนิเทศการศกึษาไว้ว่า คือ กระบวนการท างานร่วมกบัครู และบคุลากร
ทางการศกึษา เพ่ือให้ได้มาซึง่สมัฤทธ์ิผลอนัสงูสดุในการเรียนของนกัเรียน 
        กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการให้ความเห็นว่า การนิเทศการศกึษา เป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกนัระหวา่งผู้นิเทศกบัผู้ รับการนิเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การท างานสู่
ความส าเร็จท่ีคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้
ความหมายว่า การนิเทศการศกึษา หมายถึง การสง่เสริม สนบัสนนุหรือให้ความช่วยเหลือครูให้
ประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลกั คือ การสอนหรือการเสริมสร้างพฒันาการ
ของนกัเรียนทกุด้านทัง้ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมให้เหมาะสมกบัวยัและ
ตามศกัยภาพ 
        กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 2010: 105) ให้ความหมายของการนิเทศ
การศกึษาว่า การนิเทศการศกึษาเป็นกระบวนการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผู้นิเทศหรือผู้บริหาร
และผู้ รับการนิเทศในอนัท่ีจะสง่เสริมสนบัสนนุ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ
สอนให้สงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 
จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
        เป้าหมายของการนิเทศการศึกษาท่ีส าคัญคือการให้ความช่วยเหลือครูในการพัฒนา
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน ดงัท่ี                    
กู๊ด (Good 1973: 271) กลา่วว่า เป็นการช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน ซึง่จะเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและการพฒันาตนเองในเร่ืองการเลือกและปรับปรุง
จดุประสงค์การสอน สื่อการสอน วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัท่ี วชัรา 
เล่าเรียนดี (2553: 3) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือการปรับปรุงกระบวนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูท่ีส่งผลโดยตรงต่อการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน 
        ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2541 : 26 – 17) ได้ก าหนดจดุมุ่งหมาย
ของการนิเทศการศกึษาไว้ดงันี ้ 
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        1. เพื่อสง่เสริมและพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ของส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ 
        2. เพื่อแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรของ
โรงเรียนในสงักดั ในการด าเนินงานจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสตูร ให้บรรลจุดุหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรและนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ 
        3. เพื่อพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีรูปแบบการเรียนการสอนและการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน  
        4. เพื่อพฒันาบคุลากรโรงเรียนในสงักดัให้มีความรู้และประสบการณ์อนัจ าเป็นในการจดัการ
เรียนการสอนและสามารถแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้จากการด าเนินการดงักล่าวได้  รวมทัง้ให้มีขวญั
ก าลงัใจในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ 
        จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ การนิเทศการศกึษา มีจดุมุง่หมายเพ่ือช่วยเหลือครูให้มีความรู้
ความสามารถในการปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอน ทัง้ยงัสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบตัิงาน อนัจะสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา และช่วยให้ก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
 
กระบวนการนิเทศการสอน 
        กระบวนการการนิเทศการสอน คือ การด าเนินการอยา่งเป็นระบบขัน้ตอนเป็นการด าเนินการ
ระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ เพื่อพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ทัง้นีมี้นกัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศได้ให้ข้อเสนอเก่ียวกบัขัน้ตอนกระบวนการนิเทศไว้
ดงันี ้
        โบยนัและโคพแลนด์ (Boyan and Copeland, อ้างถึงในวชัรา เลา่เรียนดี 2553: 19 – 20)  
ได้กลา่วถึง กระบวนการนิเทศการสอนวา่มีรายละเอียดขัน้ตอนกระบวนการดงันี ้
        ขัน้ตอนท่ี 1  ขัน้ประชมุก่อนการสงัเกตการสอน (Pre-observation Conference) เป็นการ
ประชมุปรึกษาหารือระหวา่งผู้ รับการนิเทศและผู้นิเทศ ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
                1.1  ผู้นิเทศพดูปรึกษาหารือกบัผู้ รับการนิเทศ เก่ียวกบัประเด็นท่ีสนใจ หรือประเด็นท่ีมี
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้มองเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนหรือพฤติกรรม               
การเรียนท่ีประสบปัญหาในชัน้เรียน  ทัง้นีพ้ฤติกรรมดงักล่าวต้องเป็นพฤติกรรมท่ีสงัเกตเห็นได้                  
และวดัได้ 
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                1.2  การตกลงกนัในเร่ืองพฤติกรรมท่ีสงัเกตเห็นในห้องเรียนท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไข ถ้า
ผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศไม่ได้คยุปรึกษาหารือกนัมาก่อน ผู้นิเทศก็จะก าหนดเกณฑ์ท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของพฤตกิรรมท่ีควรจะเกิดในชัน้เรียน เพื่อจะได้บนัทกึได้ตรงกนั แตถ้่าผู้ รับการนิเทศและผู้นิเทศได้
พูดจาตกลงกันก่อนแล้วเก่ียวกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาในขัน้ตอนท่ีสอง ก็จะต้องพยายามนิยาม
พฤติกรรมนัน้ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขจดุท่ีเป็นปัญหา แตใ่นขัน้ตอนนีท้ัง้ผู้นิเทศและ
ผู้ รับการนิเทศจะต้องช่วยกันก าหนดเกณฑ์มาตรฐานพืน้ฐาน การปฏิบตัิท่ีผู้ รับการนิเทศควรจะ
ปฏิบตัิได้ เช่น ครูควรถามค าถามประเภทความคดิอย่างน้อย 5 ค าถามใน 30 นาที เป็นต้น 
                1.3  การเลือกเคร่ืองมือหรือสร้างเคร่ืองมือในการสงัเกตการสอน โดยท่ีผู้นิเทศอาจจะ
เสนอเคร่ืองมือในการสงัเกตการสอนในชัน้เรียนท่ีจะใช้ในการเก็บบนัทึกข้อมลูพฤติกรรมต่างๆ ท่ี
ก าหนดและเก่ียวข้องกบัประเด็นท่ีเป็นปัญหาและเกิดขึน้ในชัน้เรียนให้ผู้ รับการนิเทศได้รับทราบ 
        ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้การสงัเกต (Observation) เป็นขัน้ตอนของการสงัเกตพฤติกรรมการสอน
เฉพาะท่ีได้ตกลงกนัไว้แล้ว  โดยผู้นิเทศจะด าเนินการสงัเกตการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
ตัง้แต่ต้นจนจบหรือในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีตกลงกันไว้ระหว่างผู้ รับการนิเทศและผู้นิเทศ  
โดยใช้เคร่ืองมือท่ีได้เลือกหรือสร้างขึน้มาท าการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการสอน เช่น 
พฤติกรรมการสอนของครูตามรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ หรือการถามค าถามของครู  
ประเภทของค าถามตามท่ีตกลงกนัไว้ลว่งหน้าวา่จะสงัเกตอะไร เป็นต้น 
        ขัน้ตอนท่ี 3  ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสงัเกต
การสอนและระบจุดุหรือประเด็นท่ีต้องการแก้ไขปรับปรุง ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนยอ่ย ได้แก่ 
                3.1 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ผลจากการสงัเกตการสอน  ผู้นิเทศรวบรวมเรียบเรียงข้อมลูท่ี
ได้จากการสงัเกตการณ์สอนให้ชดัเจน เข้าใจง่าย พร้อมท่ีจะน าเสนอให้ผู้ รับการนิเทศทราบโดยผู้
นิเทศจะต้องจดัการกบัข้อมลูอยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ แปลผลของข้อมลูจากการสงัเกตให้ผู้ รับการนิเทศ
เข้าใจอย่างชัดเจน แต่ไม่ควรให้ความคิดเห็นส่วนตัวเชิงประเมินผล หรือวิพากษ์วิจารณ์การ
ปฏิบตัิงานของผู้ รับการนิเทศเพียงเพ่ือเสนอให้ผู้ รับการนิเทศทราบวา่ จากการสงัเกตพฤติกรรมการ
สอนนัน้ พฤติกรรมท่ีบนัทึกมาตามท่ีปรากฏในเคร่ืองมือและร่วมกนัคิดพิจารณาพฤติกรรมท่ีต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือพฤตกิรรมท่ีควรคงไว้หลงัจากท่ีครูยอมรับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ 
                3.2  ขัน้ตอนการร่วมพิจารณาพฤติกรรมท่ีจะต้องคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง จากการ
วิเคราะห์ผลของการสงัเกต ในขัน้ตอนท่ี 3.1 ผู้นิเทศจะพิจารณาพฤติกรรมต่างๆ ซึง่ดีอยู่แล้วและ
ควรจะคงไว้ และพฤติกรรมการสอนท่ีควรจะเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการสอนของผู้ รับ
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การนิเทศ โดยท่ีผู้นิเทศจะต้องวางแผนยทุธวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว
ซึง่จะร่วมพิจารณาร่วมกบัผู้ รับการนิเทศก็ได้ 
        ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ประชมุหลงัการสงัเกต (Post-observation Conference) เป็นการประชุม
ปรึกษาหารือหลงัการสงัเกตการสอน  เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของกระบวนการนิเทศการสอนก่อนท่ีจะ
มีการด าเนินการซ า้  ขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย 2 ขัน้ตอนยอ่ยคือ 
                4.1  ขัน้ตอนการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ รับการนิเทศเก่ียวกบัผลการสงัเกตพฤติกรรม
การสอน  ผู้นิเทศจะทบทวนข้อตกลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัประเด็นปัญหาในการสอนของครู และวิธีการ
ท่ีได้มาซึง่ข้อมลูดงักลา่ว การให้ข้อมลูย้อนกลบัจะต้องเป็นไปในลกัษณะท่ีพยายามท าให้ครูเข้าใจ
และกระตุ้นสง่เสริมให้ผู้ รับการนิเทศได้ท าการพิจารณาข้อมลูนัน้ด้วยตนเอง แม้ว่าผู้นิเทศจะได้ท า
การวิเคราะห์มาแล้วก็ตาม แต่ผลการวิเคราะห์ของผู้นิเทศจะยงัไม่น าเสนอให้ครูทราบ แตจ่ะใช้วิธี
น าและฝึกให้ครูได้อาศยัข้อมลูจากการสงัเกต เพื่อสรุปผลของประเด็นท่ีเป็นปัญหา หรือประเด็นท่ี
ต้องแก้ไขด้วยตนเองให้ได้ 
                4.2  ขัน้ตอนพิจารณายทุธวิธีการแก้ปัญหาของผู้ รับการนิเทศ โดยผู้นิเทศจะเป็นผู้ช่วย 
ทัง้คู่จะช่วยกนัพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี ้คือ 1) พฤติกรรมการสอนท่ีเหมาะสมควรแก่การ
คงไว้  2) พฤติกรรมการสอนท่ีไม่ถกูต้อง ควรต้องปรับปรุงแก้ไข 3) ยทุธวิธีต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา และ 4) การด าเนินการตามกระบวนการนิเทศการสอนอีก
ครัง้  
        สงดั  อทุรานนัท์ (2530, อ้างถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2553: 24) ได้เสนอขัน้ตอนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว้ดงันี ้
        ขัน้ท่ี 1  วางแผนการนิเทศ (Planning) 
        ขัน้ท่ี 2  ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน (Informing) 
        ขัน้ท่ี 3  ลงมือปฏิบตัิงาน (Doing) 
        ขัน้ท่ี 4  สร้างเสริมก าลงัใจ (Reinforcing) 
        ขัน้ท่ี 5  ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating) 
        วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 27) ได้เสนอกระบวนการนิเทศการสอน ประกอบด้วย                       
7  ขัน้ตอน คือ  1) วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ (ครูและคณะครู) 2) เลือก
ประเด็นหรือเร่ืองท่ีสนใจจะปรับปรุงและพฒันา 3) น าเสนอโครงการพฒันาและขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเพื่ออนุมัติการด าเนินการ 4) ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จาก
เอกสารต่างๆ และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับเทคนิคการสงัเกตการสอนในชัน้เรียน 
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และความรู้เก่ียวกบัวิธีสอนและนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีสนใจ  5) จดัท าแผนการนิเทศ ก าหนดวนั เวลาท่ี
จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์                    
6) ด าเนินการตามแผนโดยครูและผู้นิเทศ (แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการนิเทศ)  7) สรุปและ
ประเมินผลการปรับปรุงและพฒันา รายงานผลส าเร็จ     
        นอกจากนี ้แฮริส (Harris 1985: 13 - 15) ได้เสนอกระบวนการนิเทศการสอน ประกอบด้วย  
5 ขัน้ตอน คือ   
        1. ขัน้วางแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตัง้วตัถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้า                 
การก าหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบตัิงาน และการวางโปรแกรมงาน   
        2. ขัน้การจดัโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตัง้เกณฑ์มาตรฐาน  การรวบรวมทรัพยากรท่ี
มีอยู่ทัง้คนและวสัดุอุปกรณ์  ความสมัพนัธ์แต่ละขัน้  การมอบหมายงาน การประสานงาน การ
กระจายอ านาจตามหน้าท่ี โครงสร้างขององค์กร และการพฒันานโยบาย   
        3. ขัน้การน าเข้าสูก่ารปฏิบตัิ (Leading) ได้แก่ การตดัสินใจ การเลือกสรรบคุคล การเร้าจงูใจ
ให้มีก าลงัใจคิดริเร่ิมอะไรใหม่ๆ  การสาธิต การจูงใจ และให้ค าแนะน า การสื่อสาร การกระตุ้น
สง่เสริมก าลงัใจ  การแนะน านวตักรรมใหม่ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน   
        4. ขัน้การควบคมุ (Controlling)  ได้แก่ การสัง่การ การให้รางวลั การลงโทษ การให้โอกาส 
การต าหนิ การไลอ่อก และการบงัคบัให้กระท าตาม   
        5. ขัน้ประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตดัสินการปฏิบตัิงาน การวิจยั และการวดัผลการ
ปฏิบตัิงาน 
        แอคคีสนั และกอล (Acheson and Gall 2003: 90, อ้างถึงใน วชัรา เลา่เรียนดี 2553: 20) 
กล่าวถึงกระบวนการนิเทศการสอนไว้ 3 ขัน้ตอน คือ 1) จดัประชุมเพื่อวางแผน (Planning 
Conference) 2) การสงัเกตการสอน (Observation) 3) การประชมุให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback 
Conference)   
        จากแนวคิดพืน้ฐานดงักล่าว จะเห็นได้ว่าขัน้ตอนหลกัๆของการด าเนินงานในกระบวนการ
นิเทศมีขัน้ตอนหลกัท่ีไม่แตกตา่งกัน คือ ขัน้ประชมุก่อนการนิเทศการสอน  ขัน้สงัเกตการสอน  ขัน้
วิเคราะห์และสะท้อนผล  และขัน้ประชมุหลงัการสงัเกตการสอน  
 

การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) 
 

        การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) เป็นลกัษณะหนึ่งของการนิเทศ 
(Supervision) ซึ่งผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าต้องเป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพนัน้ๆ สงูกว่า
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ผู้ รับการนิเทศ จะต้องคอยช่วยเหลือแนะน าช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
การปฏิบตัิงานในวิชาชีพนัน้ๆ เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
 
ความหมายของค าว่าการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 
        การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) มีนักการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศได้ให้
ความหมายไว้ดงันี ้
        สเุดือนเพ็ญ คงคะจนัทร์ และคณะ (2550 : 7 - 8) ได้ให้ความหมายของการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentoring) ว่า  Mentoring  หมายถึงพี่เลีย้ง เป็นการให้ผู้ ท่ีมีความสามารถหรือเป็นท่ี
ยอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงานให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ ท่ีอยู่ในระดบัต ่า
กว่าในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึน้แต่อาจไม่เก่ียวกับหน้าท่ีใน
ปัจจบุนัโดยตรง  
        มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002 : 2 – 5) ได้ให้ความหมายของค าว่า
ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) คือ การเป็นผู้ ฝึกสอน (Coach) การเป็นผู้แนะน า (Guides) 
การเป็นแบบอย่าง (Models) เป็นครู (teachers) และการเป็นผู้ ฝึกสอน (trainers) โดยท่ีโฮลเดน 
(Holden 1995 : 5) ให้ค าอธิบายความหมายของค าวา่ Mentor ไว้ดงันี ้
        1. Mentor เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ประสบความส าเร็จ และมีความเป็นมืออาชีพทางความรู้

ซึง่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจ 

        2. Mentor เป็นเสมือนเพื่อนท่ีมีทศันคติและมีความรู้สกึ อารมณ์ท่ีดีตอ่กนั 

        3. Mentor เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือครูใหม ่เป็นผู้ ท่ีมีทศันคติ ความ

เช่ือ และปรัชญาทางด้านการสอน 

        4. Mentor เป็นผู้ ท่ีไวตอ่ความรู้สกึ สขุมุรอบคอบ มีบคุลิกท่าทาง ความรู้และความเอาใจใส่ 

        เบลล์ (Bell 2000, อ้างถึงใน เฮอร์มีเนีย 2550: 12) ได้ให้ความหมายของ Mentor คือ ผู้ ท่ี

คอยช่วยบคุคลอ่ืนให้ได้มีประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้และเจริญก้าวหน้า 

        รูลฟ์ (Rolfe 2008 : 2) กลา่วว่า การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (mentoring)  เป็นการพฒันา
สิง่ท่ีมีอยูภ่ายในเพื่อน าไปสูอ่นาคตซึง่เป็นความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนักบับคุคลสองคนหรือ
มากกวา่ ในกระบวนการมีการสง่เสริมให้น าไปสูค่วามส าเร็จมากกวา่ท่ีจะด าเนินไปคนเดียว 
        จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า หมายถึง กระบวนการของผู้
ท่ีมีประสบการณ์สงู หรือผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์นัน้ๆ ดูแล ช่วยเหลือ แนะน า และติดตามผู้
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ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าเพื่อพฒันางานในด้านตา่งๆ โดยอาศยัการยอมรับและความไว้วางใจซึง่
กนัและกนั 
 
บทบาทของผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) 
        ไลยอนและพินเนล (Lyons and Pinnell 2001 : 49) กลา่วถึงบทบาทของ “ผู้ ท่ีมีประสบ 
การณ์สงู” (Mentor) วา่เป็นผู้ ท่ีให้และเสนอความคดิเห็นท่ีจะประสบความส าเร็จได้ เป็นผู้นึกถึงขัน้
ต่อไปของการเรียนรู้  มีหน้าท่ีช่วยและลดขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนในงานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นช่วย
รักษาภาพใหญ่ของงานและองค์ประกอบย่อยๆของกระบวนการให้การสนบัสนุนและให้ก าลงัใจ  
ช่วยประเมินผลท่ีคาดหวงัและเสนอแนวพฒันาปรับปรุง เป็นผู้ เร่ิมต้นกระบวนการในขัน้ตอนท่ี
สงูขึน้ 
        ปาร์คและจอย (Pask and Joy 2007 : 23) กลา่วถึงบทบาทของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
และบทบาทของการเป็นผู้สอนงาน (Mentoring and Coaching) ว่าระบบทัง้สองนัน้มีความ
เช่ือมโยงกนั  จึงใช้ค าว่า Mentoring-Coaching แตส่ิ่งท่ีสามารถแยกการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Mentoring) ออกจากการสอนงาน (Coaching) ได้คือประเภทของพฤติกรรมในการให้ค าปรึกษา 
เช่น การแนะน า การบอก การสอน ฯลฯ ทัง้นี ้โรเจอร์ (Roger 1961, อ้างถึงใน Pask and Joy 
2007: 25) กลา่วว่า  การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและการสอนงาน (Mentoring-Coaching) เป็น
เพียงกระบวนการท่ีช่วยเหลือบุคคลในการท าสิ่งท่ีดีท่ีสุดได้ด้วยตัวของพวกเขาเองและใน
ขณะเดียวกนัก็เกิดการพฒันายิ่งขึน้ไป เช่นเดียวกนักบั เฮอร์มิเนีย (Herminia 2550 : 123) ท่ีกลา่ว
ว่า การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (mentoring) เป็นการสนบัสนนุให้เกิดการพฒันารายบคุคลจาก
บทบาทท่ีเก่ียวกับงานและการด ารงตนอยู่ในสงัคม ขอบเขตของการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(mentoring)  จึงกว้างกว่าความหมายของการสอนงาน (Coaching)  ซึง่ในการสอนงานนัน้เป็น
ส่วนหนึ่งของการให้ค าปรึกษาดูแล อีกทัง้ยงัไม่ได้จ ากดัอยู่แต่เพียงแค่การพฒันากลุ่มทกัษะหรือ
พฤตกิรรมเพียงบางอยา่งเท่านัน้ แตเ่ป็นภาพรวมของคนคนนัน้รวมถึงการท างานของเขาด้วย สรุป
แล้วคือ การสอนงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบังานเฉพาะแต่ละงาน แต่การให้ค าปรึกษาดแูลจะเก่ียวกับ
การประกอบวิชาชีพของการท างานควบคมุหลายด้าน  

        เอเดอร์สนัและซานอล (Anderson and Shannon 1988, อ้างถึงใน เซเดปา Zedapa 2003 : 
210) กลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) 5 ประการ ได้แก่ 1) การสอน 
(Teaching) 2) การสนบัสนนุ (Sponsoring) 3) การให้กระตุ้นสง่เสริม (Encouraging) 4) การให้
ค าปรึกษา (Counseling) และ 5) ความเป็นมิตร (Befriending)  
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        สตาร์ซีเวียส (Starcevish 2009) แสดงความแตกต่างระหว่างผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Mentor)  และผู้สอนงาน (Coach) ซึง่สอดคล้องกบัเฮอร์มิเนีย (Herminia 2550: 125-126) ดงันี ้
 
ตารางท่ี 3  แสดงความแตกตา่งระหวา่งผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor)     
                   และผู้สอนงาน (Coach) 
 

 การสอนงาน  
(Coach) 

การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Mentor) 

จุดเน้นและ
เป้าหมายส าคัญ 

เพื่อแก้ไขพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และเตรียม
ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่ผู้ท างานใหม่ 

เพื่อสนบัสนนุและเป็นแนวทางใน
ความเจริญก้าวหน้าของผู้ รับการ
ดแูลปรึกษาแนะน า 

บทบาท ผู้สอนงานเป็นผู้สัง่การเรียนรู้และ
ให้การชีแ้นะ 

ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นผู้
อ านวยความสะดวกเท่านัน้  

ความสัมพันธ์ ขึน้กบัหน้าท่ีในงาน  ผู้สอนงานเป็น
เจ้านายของผู้ถกูสอนงาน 

เลือกด้วยตนเอง เกิดจากความ
สมคัรใจ ไมจ่ าเป็นต้องเป็นการ
แตง่ตัง้โดยผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 

ประเดน็ที่น่าสนใจ ปัญหาใกล้ตวัและโอกาสในการ
เรียนรู้ 

การพฒันาวิชาชีพในระยะยาว 

บทบาท เน้นท่ีการให้ข้อมลูย้อนกลบัท่ี
เหมาะสม 

เน้นท่ีการรับฟัง การเป็นต้นแบบท่ี
ดี  รวมทัง้การให้ค าแนะน า 

ระยะเวลา โดยปกติจะเน้นไปท่ีความจ าเป็นใน
ระยะสัน้เป็นครัง้ๆ ตอ่เน่ือง  

ตอ่เน่ืองในระยะยาว 

 

        รูลฟ์ (Rolfe 2008 : 45) กลา่วถึงบทบาทผู้ ให้ค าปรึกษาคือ การสร้างความสมัพนัธ์ ถาม
ค าถาม ฟังและน าเอาความสามารถของผู้ รับค าปรึกษาออกมา ผู้ ให้ค าปรึกษาไม่ใช่ผู้ ท่ีมีอายุ
มากกว่า ฉลาดกว่า แต่ต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะในการน าไปสู่บทสนทนาในการให้ค าปรึกษา เกิด
ค าถามจากผู้ให้ค าปรึกษาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาได้คิดอย่างอิสระ มีการพฒันากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การสะท้อนประสบการณ์ของพวกเขาในสถานการณ์นัน้ๆ มีการวางแผนการ
ด าเนินการ การให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่างต่อเน่ือง โดยผู้ รับค าปรึกษาจะได้รับการเสริมพลงัอ านาจ
และก่อให้เกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยค าถามท่ีช่วยในการพฒันาตนเอง คือ 1) ตอนนีฉ้นัก าลงั
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เป็นอยา่งไร 2) ฉนัต้องไปถึงจดุใด 3) ฉนัจะไปถึงได้อยา่งไร  และ 4) ฉนัจะต้องท าอย่างไรบ้าง โดย
ผู้ให้ค าปรึกษาต้องสะท้อนความคดิเห็น สร้างวตัถปุระสงค์ ก าหนดกลยทุธ์ในการปฏิบตัิ วางกรอบ
ความต้องการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 
        นอกจากนี ้รูลฟ์ (Rolfe 2008 : 35) ได้สรุปถึงความแตกตา่งของกระบวนการให้ค าปรึกษา
แบบดัง้เดมิและแบบปัจจบุนัดงันี ้
 

ตารางท่ี 4 แสดงความแตกตา่งของกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบดัง้เดมิและแบบปัจจบุนั 
 

การให้ค าปรึกษาแบบดัง้เดมิ การให้ค าปรึกษาในปัจจุบัน 
1. ผู้ให้ค าปรึกษาค้นหาผู้ รับค าปรึกษา 1. ผู้ รับค าปรึกษาจะต้องมองหาผู้ให้ค าปรึกษา 
2. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องเป็นผู้อาวโุสกวา่ 2. ผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นใครก็ได้ท่ีสามารถเรียนรู้ได้

โดยมิได้ค านงึถึงอายหุรือต าแหน่ง 
3. การให้ค าปรึกษาส าหรับบคุคลท่ีออ่นวยั 3. การให้ค าปรึกษาส าหรับทกุคน ทกุวยั  
4. มีผู้ให้ค าปรึกษา 1 คน 4. มีผู้ ให้ค าปรึกษาหลายท่านท่ีมีความแตกต่าง

กนัด้วยความเช่ียวชาญแตล่ะคน 
5. การให้ค าปรึกษาเป็นแบบ 1 ตอ่ 1 5. มีหลายแนวทางในการให้ค าปรึกษาทัง้แบบ

เดี่ยว แบบกลุม่ และแบบวงจรการให้
ค าปรึกษา 

6. ผู้ให้ค าปรึกษาจะบอกวา่ต้องท าอะไร 6. ผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้ รับฟังมากยิ่งขึน้ 
7. ผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า 7. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยเหลือในการท าการ

ตดัสินใจและการแก้ปัญหา 
8. ผู้ ให้ค าปรึกษาท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
หรือผู้ รับค าปรึกษาเท่านัน้ 

8. ผู้ ให้ค าปรึกษาท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ให้ค าปรึกษา
และผู้ รับค าปรึกษาในเวลาเดียวกนั 

 
กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
        วชัรา  เลา่เรียนดี  (2553 : 277-278)  ได้เสนอกระบวนการหรือรูปแบบการเพิ่มพนูสมรรถนะ
การสอนส าหรับครูใหม ่ (Mentoring Model) ดงันี ้

        1.  เตรียมความพร้อม (Preparation) ได้แก่  ด้านความรู้ เทคนิคและทักษะด้านหลกัสูตร  
และการจดัการเรียนรู้   
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        2.  ประชมุวางแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ (Planning) ได้แก่ ก าหนดปัญหาและ
ประเด็นในการปรับปรุงและพฒันา  และจดัท าแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ 
        3.  ประชมุก่อนการสงัเกตการสอน  (Pre-Observation Conference) ได้แก่ ทบทวนแผนการ
จดัการเรียนรู้  ก าหนดประเด็นการสงัเกตและบนัทกึ  และเลือกเคร่ืองมือสงัเกตการสอน 
        4.  สงัเกตการสอนในชัน้เรียน (Observation) ได้แก่ สงัเกตบนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรียนรู้
และสงัเกตบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน 
        5.  ประชุมเพื่อให้ข้อมลูย้อนกลบั (Post-Observation Conference) ได้แก่ ทบทวนข้อมลู
สงัเกตการสอน อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนแผนการ
ปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป 
        มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002 : 5 -12) ได้ก าหนดกลา่วถึงขัน้ตอน
และกระบวนการของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ได้แก่  
        1. ประชมุก่อนการให้ค าปรึกษา (Preconference)  
        2. สงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บข้อมลู (Observation and Data Gathering)  
        3. การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection 
and Analysis)  
        4. ประชมุหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) 
        ยงัและคณะ (Young and others 1950 : 19-21) ได้ก าหนดกระบวนการขัน้ตอนของการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าคือ  
        1. ขัน้การเตรียมความพร้อม (Preparation stage)   
        2. ขัน้การเจรจาให้ค าแนะน า (Negotiating stage)   
        3. ขัน้การแสดงความสามารถ/ขัน้ปฏิบตัิ (Enabling stage)   
        4. ขัน้ของการปิดการเจรจา (Closure stage) 
        สวีนี (Sweeny  2008 : 54 - 55) กลา่วถึง องค์ประกอบของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ประกอบไปด้วย 1) การปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ (Orientation) 2) การลงปฏิบตัิ 
งานและการฝึกอบรม (Workshops and Training) 3) การวางแผนปฏิบตัิและก าหนดเป้าหมาย
ของโปรแกรม (Professional Development Goals and Action Plan) 4) การสงัเกตในชัน้เรียน  
(Classroom Observation) 5) การท าแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพฒันาความเป็นมืออาชีพ 
(Professional Development Portfolio) 6) การจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนนุ (Peer Support 
Activities) 
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        นอกจากนี ้สถาบนั Mentor International Study Consultants (2009 : 16) ได้เสนอกระบวน 
การขัน้ตอนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 4 ขัน้ตอน อนัประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี 1 การออกแบบ
และการวางแผน ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัการการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบตัิการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดยในแตล่ะ
ขัน้ตอนมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้
 
ตารางท่ี 5   กระบวนการขัน้ตอนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
                 โดยสถาบนั Mentor International Study Consultants (2009) 
 

ขัน้ตอน การด าเนินการ 
ขัน้ตอนท่ี 1  
การออกแบบและ
การวางแผน  

1. ออกแบบ ก าหนดกลุ่มผู้ เข้าร่วมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ประเภท
ของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
2.  วางแผนในการด า เนินการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า  ก าหนด
ผู้ รับผิดชอบโครงการ  งบประมาณ  วางแผนขัน้ตอนการด าเนินงาน อนั
ประกอบด้วย  
     2.1 การหาอาสาสมคัร 
     2.2 คดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้น 
     2.3 ให้การฝึกอบรมผู้ให้และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
     2.4 จบัคูผู่้ ให้และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
     2.5 ด าเนินการตามขัน้ตอนดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
     2.6 จดัระบบสนบัสนนุเพื่อแนะน า ก ากบัติดตามความสมัพนัธ์ของ  
           กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. วางแผนการประเมินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ขัน้ตอนท่ี 2  
การจดัการการ
ดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า  

1. ระบรูุปแบบ บทบาท ความรับผิดชอบของกลุม่ให้ค าแนะน าปรึกษา 
2. ท าความเข้าใจในรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าให้กบัผู้ ให้และ
ผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. ออกแบบแผนการพฒันาทรัพยากร การหาแหลง่ทนุ 
4. การออกแบบระบบการก ากบัติดตามโปรแกรม 
5. สร้างแผนการพฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นมืออาชีพ 
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ตารางท่ี 5  (ตอ่) 
 

ขัน้ตอน การด าเนินการ 
     5.1 เตรียมการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีตลอดโครงการ 

    5.2 สร้างความรู้และทกัษะตอ่สมาชิกเจ้าหน้าท่ี 
6. สนบัสนนุการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
7. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนท่ี 3  
การปฏิบตัิการดแูล
ให้ค าปรึกษา
แนะน า  

1. รับสมคัรผู้ให้และรับค าปรึกษาและอาสาสมคัรอ่ืนๆ 
2. คดัเลือกผู้ ให้และรับค าปรึกษาจากใบสมคัร ตรวจสอบประวตัิ ศึกษา
คณุลกัษณะ การสมัภาษณ์ 
3. ฝึกอบรมผู้ให้และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
4. จบัคูผู่้ ให้และรับค าปรึกษา โดยการสร้างเกณฑ์  เรียงล าดบัการแนะน า
ระหวา่งผู้ให้และรับค าปรึกษา 
5. น าผู้ให้และรับค าปรึกษาเข้าสูก่ระบวนการให้ค าปรึกษา 
6. ให้การสนบัสนนุตลอดการด าเนินงาน ให้ค าแนะน าและก ากบัติดตาม
ความสมัพนัธ์การให้ค าปรึกษา 
7. ช่วยผู้ให้และรับค าปรึกษาจนถึงตอนสดุท้ายของการจบความสมัพนัธ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4  
การประเมนิการ
ดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 

1. พฒันาแผนและกระบวนการประเมินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ระบุ 
ตวับง่ชี ้พฒันาระบบการจดัการข้อมลู 
2. พฒันาแผนและวดัผลลพัธ์ความคาดหวงั 
3. สร้างกระบวนการในการสะท้อนและการเผยแพร่การประเมิน 

 
        สวีนี (Sweeny 2003 : 53) ได้เสนอแผนผงัขัน้ตอนของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
Mentoring ดงันี ้
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แผนภมูิท่ี 3  แสดงกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดย Sweeny (2003) 
 

        จากแผนภาพ กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2003: 216)  
ประกอบด้วยขัน้ตอนการปฏิบตัิ 17 ขัน้ตอน ดงันี ้
        ขัน้ตอนท่ี 1   การหาอาสาสมคัรผู้ให้ค าปรึกษา (Mentor) 
        ขัน้ตอนท่ี 2   การเลือกผู้ให้ค าปรึกษา (Mentor) 
        ขัน้ตอนท่ี 3   การฝึกอบรมผู้ให้ค าปรึกษา 
        ขัน้ตอนท่ี 4   การจบัคูผู่้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับการปรึกษา (Mentor and Mentee) 
        ขัน้ตอนท่ี 5   การเร่ิมติดตอ่ผู้ รับการปรึกษา 
        ขัน้ตอนท่ี 6   การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ให้และรับค าปรึกษา 
        ขัน้ตอนท่ี 7   สปัดาห์แรกของการให้ค าปรึกษา 
        ขัน้ตอนท่ี 8   บทบาทและหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาควรเป็นผู้ชว่ยในการเป็น 
แหลง่ทรัพยากรท่ีมีประสบการณ์ในการสอน เป็นผู้ให้เวลา ให้พลงั ให้การสนบัสนนุ เป็นผู้ เช่ือมโยง 
ระหวา่งทรัพยากรและบทเรียน  
        ขัน้ตอนท่ี 9   ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ รับการปรึกษา 
        ขัน้ตอนท่ี 10 ช่วงเดือนแรกของการให้ค าปรึกษาควรมีการตรวจสอบความสมัพนัธ์  
(Re-check Relation) 
        ขัน้ตอนท่ี 11 ก าหนดรูปแบบและกระบวนการให้ค าปรึกษา 
        ขัน้ตอนท่ี 12 ด าเนินการตดิตาม นิเทศและสนบัสนนุเป็นระยะๆ  
        ขัน้ตอนท่ี 13 กลยทุธ์ส าหรับผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีประสทิธิภาพ 

13.1   จดัเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีผลตอ่ผู้ เรียนแตล่ะคน 
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13.2   ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ วิเคราะห์ สะท้อน  
ความคดิและประสบการณ์ 

13.3   ถามค าถามเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนค้นพบจากการท างาน 
13.4   อ านวยความสะดวก การวางแผนผู้ เรียนวา่จะน าไปใช้พฒันาการเรียนรู้ 

และความสามารถอยา่งไร 
13.5   สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้และทกัษะนัน้ๆ ในการพฒันา 

งานของตนเอง 
        ขัน้ตอนท่ี 14 ใช้กระบวนการการติดตอ่สื่อสารการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสทิธิภาพ 
        ขัน้ตอนท่ี 15 ใช้กลยทุธ์ท่ีหลากหลายในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
        ขัน้ตอนท่ี 16 หลงัจากกระบวนการให้ค าปรึกษา สิ่งท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาควรเตรียมตวัในขัน้ตอน
นีค้ือ 1) เราจะรักษาให้สิง่นัน้คงอยูไ่ด้อยา่งไร 2) เราจะมีการศกึษาวิจยัในขัน้ตอนท่ีเป็นเหตเุป็นผล
อย่างไร 3) คิดในเชิงกลยทุธ์อย่างไร 4) การคิดสะท้อนสิ่งท่ีท าในวนันีแ้ละสิ่งท่ีควรท าในอนาคต               
5) หนทางท่ีจะท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ต้องด าเนินการอยา่งไรบ้าง  
        ขัน้ตอนท่ี 17 การประเมินผลเมื่อจบของการให้ค าปรึกษา 

 
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
        รูลฟ์ (Rolfe 2008 : 73) ได้กลา่วถึงแนวทางของการให้ค าปรึกษาว่า เดิมในอดีตกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาจะเป็นกระบวนการแบบ 1 ต่อ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ค าปรึกษาแบบไม่เป็น
ทางการและไมมี่โครงสร้าง ในปัจจบุนัการให้ค าปรึกษาสามารถท าได้หลายรูปแบบผ่านทางการให้
ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเกิดขึน้โดยธรรมชาติและน ากระบวนการให้ค าปรึกษาท่ีเป็น
ทางการเข้ามาผสมผสานด้วย โดยผู้ เขียนได้เสนอแนวทางในการให้ค าปรึกษาดงันี ้
         1.  การให้ค าปรึกษาท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Mentoring) หมายถึง รูปแบบการสนทนาท่ี
ไม่มีการก าหนดหัวข้อ/ประเด็น วนั/เวลาท่ีชัดเจน เกิดจากการพูดคุยกับเพื่อนเม่ือมีโอกาสและ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในขณะนัน้ๆ ซึง่การพดูคยุนัน้จะเป็นการสนบัสนนุและกระตุ้นความคิด  
         2.  การให้ค าปรึกษาท่ีเป็นทางการ (Formal Mentoring) หมายถึง รูปแบบการสนทนาท่ีมี
โครงสร้าง มีข้อตกลงในการปรึกษาและถกูศกึษา มีกรอบแนวคิดส าหรับการให้ค าปรึกษาท่ีชดัเจน
มีการร่วมกนัอภิปรายความคาดหวงั วตัถปุระสงค์ และกระบวนการเรียนรู้ซึง่จะเกิดขึน้เม่ือมีความ
ตัง้ใจในการพฒันาความรู้ผา่นการสนทนา  
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         3. การให้ค าปรึกษาโดยเพื่อน (Peer Mentoring) นิวบีและคอร์นเนอร์ (Newby and Corner 
1997: 34-40) ได้กลา่วว่า เน่ืองจากปัญหาการให้ค าปรึกษาท่ีผ่านมาคือ เพศ อายขุองทัง้ผู้ ให้/รับ
ค าปรึกษามีความแตกต่างกนั และในบางครัง้เราต้องการผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีทกัษะเฉพาะจึงมีการ
เปลี่ยนบทบาทกัน ผู้ ให้ค าปรึกษาอาจกลายมาเป็นผู้ รับค าปรึกษาเน่ืองจากความสามารถของ
ทกัษะนัน้มีความแตกต่างกนัไป เพื่อนผู้ ให้ค าปรึกษาจึงกลายมาเป็นท่ีปรึกษาซึง่กนัและกนั มีการ
ตัง้ค าถาม การฟังและการสะท้อนความคิด ซึ่งเป็นการเสนอมุมมองอ่ืนๆร่วมกัน แต่ทัง้นีก้าร
ตดัสินใจหลกัยงัขึน้อยูก่บัเจ้าของผู้ปฏิบตัิการ 
        4.  การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ (Group Mentoring) คือ ผู้ให้ค าปรึกษาหนึง่คนกบัผู้ รับ
ค าปรึกษาหลายๆคน 
        5.  การให้ค าปรึกษารอบกลุม่ (Mentoring-Round-Tables) คือ การให้ค าปรึกษาโดยการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนในการสนทนาของกลุม่ท่ีให้ค าปรึกษา 
        6.  การให้ค าปรึกษาท่ีมีการวางแผนและการสอนงานท่ีเป็นเชิงธรุกิจ (Mastermind 
Mentoring and Business Coaching) โดยผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ 
        สวีนี (Sweeny 2003 : 52-54) ได้ก าหนดรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาโดยใช้หลกัการ
ประเมินตนเองในการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ ให้ค าปรึกษามองเห็นจดุแข็งและจุดท่ีควรพฒันา
ของตนเองโดยผลการประเมินจะเป็นตวัสะท้อนถึงสิ่งท่ีควรท าตอ่ไป  โดยรูปแบบการให้ค าปรึกษา
ของ Sweeny แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
        รูปแบบท่ี 1 บอก (Tell) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นการสอน
เก่ียวกับข้อมลูสารสนเทศเพื่อน าไปสู่ค าตอบหรือวิธีการปฏิบตัิท่ีถูกต้องโดยผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้
ถ่ายทอดสูผู่้ รับค าปรึกษา 
        รูปแบบท่ี 2 เสนอแนะ (Sell) โดยผู้ รับค าปรึกษาจะเรียนรู้และทราบว่าจะตอบค าถามอย่างไร
ให้เหมาะสมกบัในแตล่ะสถานการณ์ท่ีอาจมีค าตอบแตกตา่งกนัไป โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะคอยดอูยู่
เป็นระยะแตท่ัง้นีก้ารตดัสินใจหลกัจะขึน้อยูก่บัผู้ รับค าปรึกษา 
        รูปแบบท่ี 3 ร่วมกนั (Collaborate) โดยทัง้สองคนจะกลายมาเป็นคูก่นัอย่างแท้จริง รู้สกึถึง
ความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของส าหรับการให้ค าปรึกษาร่วมกัน โดยผู้ ให้ค าปรึกษาต้องน าผู้ รับ
ค าปรึกษาเข้าสูส่ถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
        รูปแบบท่ี 4 มอบอ านาจ (Delegate) เป็นขัน้สดุท้ายโดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้สนบัสนนุ
ผู้ รับค าปรึกษาซึ่งนับว่าเป็นขัน้ท่ียากส าหรับผู้ ให้ค าปรึกษาหลายๆท่าน ผู้ รับค าปรึกษาต้อง
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สามารถยืนหยัดด้วยตนเองโดยเขาได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ต้องการความช่วยเหลือจากปัจจัย
ภายนอกใดๆ 

 
เงื่อนไขของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) 
        วชัรา  เลา่เรียนดี  (2553 : 276-277) กลา่วถึงเง่ือนไขของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ดงันี ้
        1.  ผู้ท าหน้าท่ี  Mentor  มีความรู้ความเช่ียวชาญสงูกวา่ผู้ รับการพฒันา  (Mentee)  
Mentoring  จงึเหมาะสมส าหรับครูใหมแ่ละผู้ มีประสบการณ์การสอนน้อย 
        2.  ผู้ท าหน้าท่ี  Mentor  ยอมรับ  เตม็ใจท่ีจะท าหน้าท่ีดงักลา่ว  และมีความสามารถท่ีจะชว่ย
ให้ผู้ รับการพฒันาสามารถพฒันาตนเองจนเช่ียวชาญได้ 
        3.  ผู้ท าหน้าท่ี  Mentor  มีบทบาทหน้าท่ีหรือแตกตา่งจากศกึษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ 
โดยทัว่ไป  โดยเป็นสื่อกลางเพื่อการพฒันาท่ีสงูขึน้ (Mediator) มากกวา่เป็นผู้แนะน าช่วยเหลือ 
        4.  ผู้ท าหน้าท่ี  Mentor  กบัผู้ ได้รับการพฒันามุง่เน้นการพฒันาในวิชาชีพพร้อมทัง้ 2 ฝ่าย 
        นิวบีและคอร์นเนอร์ (Newby and Corner 1997: 53) กลา่วถึง องค์ประกอบพืน้ฐานส าหรับ
การสร้างความสัมพันธ์ในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย                         
1) ประสบการณ์ของผู้ ให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ มีความสามารถในด้านสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ มีทกัษะและประสบการณ์ในเร่ืองท่ีผ่านมา 2) ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีผู้ รับค าปรึกษา
ขาดไปและมีความต้องการในระหว่างกระบวนการให้ค าปรึกษา และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ของบุคคลท่ีขาดไปโดยผู้ ท่ี มีประสบการณ์มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์สูผู่้ มีประสบการณ์น้อยกว่าผ่านทางการพดูคยุ โดยสิ่งท่ีต้องตระหนกัเป็นอนัดบัแรก 
คือ ผู้ด าเนินการต้องทราบว่าความรู้/ทกัษะใดท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องการพฒันา รวมถึงการศึกษา
วฒันธรรมและบริบทขององค์กรเพื่อเลือกกลยทุธ์ในการพฒันาได้อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้รูลฟ์ (Rolfe 
2008 : 12) และปาร์คและจอย (Pask and Joy 2007 : 25-43) ได้กลา่วถึงเง่ือนไขของการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าวา่ควรพิจารณา ดงันี ้
        1. ไม่มีรูปแบบดีท่ีสดุเพียงรูปแบบเดียวในการให้ค าปรึกษาแนะน าเน่ืองจากทัง้ผู้ ให้และรับ
ค าปรึกษาดแูลตา่งมีเอกลกัษณ์ของตนเองในกระบวนการให้ค าปรึกษาดแูล ซึง่ในระหว่างการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน ากันนัน้จะเกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ดงันัน้ความ
เข้าใจ เช่ือมัน่และไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งท่ีส าคญัมากในกระบวนการให้ค าปรึกษาดูแล โดย
ความไว้วางใจนัน้จะเกิดขึน้เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาดแูลมีประสบการณ์ในด้านนัน้ๆแล้ว  
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        2. การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของบุคคลท่ีมีความสมัครใจและเต็มใจในการเข้าร่วม
กระบวนการจะสร้างแนวทางของความสมัพนัธ์ในการท่ีให้ค าปรึกษาท่ีดีตอ่ไป  
        3. กระบวนการให้ค าปรึกษาดแูลจะได้รับการสนบัสนนุหากอยู่บนพืน้ฐานของสิ่งท่ีผู้ เข้าร่วม
กระบวนการอยากรู้ อยากศกึษาและสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการท างานของแตล่ะบคุคลและ
องค์กรได้  
        สวีนี (Sweeny 2008 : 80-83) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของ Mentoring Program 
ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
        1. สิ่งท่ีต้องค านึงถึงอนัดบัแรกๆ คือทิศทางของสถาบนัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ี ชมุชน 
ภาระงานท่ีคาดหวงั และหลกัสตูรในโรงเรียน 
        2. การพฒันาบคุลากรตามระบบ Mentoring Program ต้องเร่ิมต้นด้วยความต้องการของครู
ใหม ่(teachers’ needs) หรือบคุลากรใหม่ 
        3. การร่วมมือกนัของเพื่อนร่วมงานในการสนบัสนนุกิจกรรมนัน้ๆ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นทัง้ส าหรับ
ครูใหม ่(Mentee) และผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) 
        4. การเรียนรู้ของครูใหมเ่กิดจากการสงัเกตและวิเคราะห์งานท่ีมีประสิทธิภาพ 
        5. ผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ในด้านนัน้ๆ (Mentor) มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าและวางแผน
ช่วยสอนให้กบัครูใหม ่(Mentee) 
        6. เป้าหมายของการพฒันาวิชาชีพอยู่บนพืน้ฐานของผลการปฏิบตัิงานในปัจจุบนักับ
มาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัครูใหม่ 
        7. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อพฒันาวิชาชีพเป็นเอกสารท่ีช่วยสง่เสริมการพฒันาวิชาชีพและการ
เพิ่มพนูทกัษะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
        สวีนี (Sweeny 2003 : 19) ได้กลา่วถึง สิง่จ าเป็นของการให้ค าปรึกษาท่ีต้องพิจารณาคือ  
        1.  การมีสว่นร่วมในการท างาน  
        2.  ความคาดหวงัในการพฒันาและการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
        3.  การสนบัสนนุดแูลกนั 
        4.  อยูบ่นความเช่ือท่ีวา่ การด าเนินงานโดยสามารถรักษาความสมัพนัธ์นัน้ไว้ได้ 
        5.  การเปิดรับการเรียนรู้ ให้ความเคารพซึง่กนัและกนั 
        6.  การยดึถือวตัถปุระสงค์และเน้นการแก้ปัญหา 
        7.  การมีความมัน่ใจ และความพยายามในการสร้างความคิดใหม ่
        8.  มีการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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        9.  การเปิดรับส าหรับการให้ค าปรึกษาท่ีไม่เป็นทางการจากผู้ ร่วมงานคนอ่ืนๆด้วย 
        10. มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิ ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถและ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
        11. มีการสะท้อนผล การประเมินตนเอง การคิดวิเคราะห์ การประเมินและการตรวจสอบ
ข้อตกลงของตนเอง 
         
        จากแนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่าสิ่งท่ีส าคญัของการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าคือ การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) เร่ิมท่ีความสมคัรใจและความ
เข้าใจในระบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ต้องมีกระบวนการคดัเลือกและหาอาสาสมคัรผู้ท า
หน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) จะต้องเป็น
ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับในเร่ืองท่ีจะให้ค าปรึกษา  การฝึกอบรมเป็นแนวทางท่ีช่วย
ในการพฒันาความรู้และทกัษะของบคุคลเพื่อการพฒันาความสามารถตอ่ไป นอกจากนีค้วรมีการ
วางแผนการส ารวจการจับคู่กันผิดหรือการประสบปัญหาจากการจับคู่นัน้ๆ หลังจากเร่ิมให้
ค าปรึกษาไปได้สกัระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 เดือน) และควรมีการตรวจสอบความสมัพนัธ์ของผู้ดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ทกัษะที่จ าเป็นต่อการนิเทศการศึกษาและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
        ในการนิเทศการสอนและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
ปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์นัน้  วชัรา เลา่เรียนดี (2550: 
18-19) ไวลส์ และคณะ (Wiles and others 1967: 33) ได้กลา่วถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในการนิเทศไว้
สอดคล้องกันคือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะด้านการจัดการ   
รายละเอียดแตล่ะด้านมีดงันี ้
        1. ทกัษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการและ
เทคนิคท่ีจ าเป็นและท่ีเก่ียวข้องส าหรับการนิเทศ ซึ่งในการนิเทศแต่ละครัง้ผู้นิเทศหรือผู้ท าหน้าท่ี
นิเทศจะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะอย่าง ต้องมีความรู้และความเข้าใจเทคนิควิธี และ
สามารถใช้เทคนิควิธีเหลา่นัน้ได้ เช่น เทคนิคการนิเทศแบบพฒันาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 
เทคนิคการสงัเกตการสอนและการจดัประชมุให้ข้อมลูย้อนกลบั รวมทัง้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัเทคนิควิธีสอนแบบตา่งๆ ที่ส าคญั และสามารถสาธิตแนะน าให้ครูได้ 
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        2. ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการสร้างความ
ร่วมมือให้เกิดขึน้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงความสามารถในการจูงใจและการมีอิทธิพล
เหนือคนอ่ืน การได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจ ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายท่ี
ชัดเจน สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกัน การสามารถพัฒนากลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างการ
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงมากขึน้ 
        3. ทกัษะด้านการจดัการ (Managerial Skills) เป็นความสามารถในการท่ีจะจดัการสิ่งตา่งๆ
ตามสภาพเง่ือนไขท่ีจะเป็นการสนบัสนนุการท างานหน่วยงานหรือกลไกในการรักษาไว้และท าให้
องค์กรดีมีประสิทธิภาพขึน้ ประกอบด้วยทกัษะในการจดัการตอ่ไปนี ้
        จากทักษะการนิเทศการสอนดงักล่าว สรุปได้ว่า ทกัษะท่ีจ าเป็นในการนิเทศท่ีส าคญั  ก็คือ               
1) ทกัษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 2) ทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ (Human Skills) และ                       
3) ทกัษะด้านการจดัการ (Managerial Skills) ซึง่ทกัษะทัง้สามด้านจะต้องผสมผสานกนัในการ
น าไปใช้ในการปฏิบตัิการนิเทศและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าทกุรูปแบบ 
 

การวิจัยในชัน้เรียน 
 

        การวิจยัในชัน้เรียน (Action  Research) เป็นการวิจยัท่ีกระท าในชัน้เรียนโดยครูหรือบคุคล
อ่ืนเพื่อการแก้ปัญหาและพฒันางานท่ีด าเนินอยูใ่ห้บรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ 
        การวิจัยในชัน้เ รียน หมายถึง ร่องรอยของการพัฒนาผู้ เ รียนอย่างมีระบบหรือเป็น
กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือแสวงหาค าตอบจากข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ในการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรียน อาจเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือเป็นทัง้ชัน้อย่างมี
ขัน้ตอน ประกอบด้วย การวางแผน การพฒันาสื่อ หรือวิธีการท่ีน าไปใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์
และสรุปผลการวิจัย และการน าเสนอผลการศึกษา และข้อคันพบท่ีได้ในรูปเอกสารวิจัยหรือ
รายงานการพฒันาผู้ เรียน (ยทุธนา ปฐมวรชาติ 2544 : 60) 
        การวิจยัเชิงปฏิบตัิการหรือการวิจยัในชัน้เรียน เป็นงานท่ีส าคญังานหนึ่งโดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี
การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของครู อนัท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาสมรรถภาพของครูและ
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน การวิจยั (research) เป็นกระบวนการสืบค้นหาข้อเท็จจริง ค าตอบ การ
หาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งในวงการการศึกษาได้น าความรู้เก่ียวกับการปฏิบตัิการวิจัยมาใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน เรียกวา่ การวิจยัในชัน้เรียน (classroom research) ซึง่สอดคล้อง
กบัท่ี พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544 : 12) กลา่วว่า การวิจยัในชัน้เรียน หมายถึง การวิจยัปฏิบตัิการท่ีครู
แสวงหาวิธีการหรือนวตักรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่อให้
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เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน สวุิมล ว่องวานิช (2546 : 39) ได้สงัเคราะห์นิยามเก่ียวกบัการวิจยั
ปฏิบตัิการในชัน้เรียนว่า การวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน คือ การวิจยัท่ีท าโดยครูผู้สอนในชัน้เรียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับผู้ เรียน การวิจยัต้องท า
อยา่งรวดเร็วและน าผลไปใช้ทนัที นอกจากนี ้วชัรา  เลา่เรียนดี (2550 : 157) กลา่วว่า การวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ เป็นการศกึษาท่ีเป็นระบบและมีขัน้ตอนล าดบั เป็นรูปแบบการวิจยัเชิงทดลองและการ
วิจัยเชิงทดลองผสมผสานกันกับการวิจัยเชิงบรรยาย  มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ในชัน้ เรียนหรือใน
โรงเรียนกบักลุม่บคุคล เช่น  ครู  นกัเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน หรือบคุลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน เพื่อท่ีจะ
ศกึษาหาค าตอบของปัญหาหรือศกึษาหาวิธีการ หรือนวตักรรมการสอนใหม่ๆ  เพื่อน าผลการศกึษา
นัน้มาแก้ปัญหา หรือปฏิบตัิการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนตา่งๆ ในโรงเรียน   
        อทุมุพร จามรมาน (2537: 25) ได้ให้ความหมายของค าว่าการวิจยัในชัน้เรียนว่า เป็นการ
แสวงหาค าตอบโดยครูซึ่งอยู่ในสถานการณ์ของการศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวคิดเชิงเหตุผลและ
ความถกูต้องของ 1) สภาพการณ์ท่ีตนเก่ียวข้อง 2) ความเข้าใจของครูในสิ่งท่ีประพฤติปฏิบตัิ และ 
3) บทบาทท่ีตนเก่ียวข้อง   
        กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 19) สรุปว่า การวิจยัในชัน้เรียนเป็นการวิจยัท่ีมุ่ง
ให้ผู้ เรียนท าวิจยัเพื่อใช้กระบวนการวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถวิจยัในเร่ืองท่ี
สนใจหรือต้องการหาความรู้หรือต้องการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ได้ ซึ่งกระบวนการวิจยัจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการวางแผน ฝึกการด าเนินงานและฝึกหาเหตผุลในการตอบปัญหา โดย
ผสมผสานองค์ความรู้แบบบรูณาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง   
        กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 2010 : 228) กลา่วว่า การวิจยัในชัน้เรียนเป็น
การวิจยัทางด้านสงัคม เป็นพืน้ฐานการด าเนินงานของกลุ่มซึง่น าไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน   
        แอลลอท (Elliott 1988, อ้างถึงใน Nancy and Diane 2009 : 4) ให้ความหมายของการวิจัย
ในชัน้เรียนว่า เป็นการให้ความส าคญักับปัญหาท่ีพบในโรงเรียน และเกิดกับครูในโรงเรียน เพื่อ
ช่วยครูผู้สอนให้มีการปรับปรุงพฒันาเก่ียวกบัการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มากขึน้ 
        จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ การวิจยัในชัน้เรียน เป็นการศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนในชัน้เรียน ตลอดจนเป็นการพฒันาปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนให้
ดีขึน้ เพื่อประสทิธิภาพของการจดัการเรียนการสอนและคณุภาพผู้ เรียนเป็นส าคญั 
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การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 
        ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547 : 11) กลา่วถึงการพฒันาการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนเป็นยุทธศาสตร์ ว่ามีแนวทางการปฏิบัติ 5 ประการ  
ดงัตอ่ไปนี ้
        1. การท่ีจะรู้ว่าการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานในหน้าท่ีของตนมีปัญหาท่ีจุดใด หรือจะต้อง
พฒันาท่ีจดุใด ครูจ าเป็นต้องมองการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และจะต้องวิเคราะห์ระบบการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นระบบย่อยของโรงเรียน ในระบบการเรียนการสอนอาจกล่าวได้ว่า ผลผลิต
ของการเรียนการสอนก็คือ ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในด้านความรู้ เจตคติ ทักษะตลอดจน
บคุลิกลกัษณะของนกัเรียนซึง่ผา่นกระบวนการเรียนการสอนในบทเรียนนัน้ๆ 
        2. การท่ีจะแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน้าท่ีของตนให้ได้ผลดียิ่งขึน้ไปนัน้ ครูจะต้องยึด
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิธีการเชิงระบบนัน้เป็น
แนวคดิพืน้ฐานซึง่น าไปสูก่ารท าวิจยัในชัน้เรียนซึง่จะกลา่วถึงตอ่ไป 
        3. การท่ีศึกษาปัญหาเพื่อให้รู้รายละเอียดของปัญหาขอบเขตของปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหานัน้ ครูควรจะรวบรวมข้อมูลหลกัฐานต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย เช่น  
การส ารวจ ในบางกรณีอาจจะต้องใช้การวิจยัเชิงคุณภาพเข้ามาประกอบด้วย เพื่อให้ถึงสาเหตุ
ลึกซึง้ของปัญหา ซึ่งการวิจัยเชิงส ารวจท่ีเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณอาจไม่สามารถค้นหา
ค าตอบได้   
        4. การศกึษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ครูควรจะต้องศกึษางานวิจยัตา่งๆ
ท่ีมีผู้กระท าไว้แล้ว ซึง่จะช่วยให้ครูเกิดความคิดน ามาประยกุต์ใช้ในงานของตนหรือดดัแปลงหรือ
สร้างนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาและพฒันางานของตนได้ 
        5. การท่ีจะหมัน่ใจได้วา่วิธีการหรือนวตักรรมท่ีน ามาใช้แก้ไขปัญหาหรือพฒันางานตนได้ผลดี
หรือไมเ่พียงใดนัน้ ครูจ าเป็นต้องด าเนินการทดลองและประเมินผลการทดลองตามระเบียบวิธีวิจยั
ท่ียอมรับและใช้ในการตรวจสอบนวตักรรมนัน้ๆได้ดีท่ีสดุ 
 
ประโยชน์ของการวิจัยในชัน้เรียน 
        ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547 : 12) กล่าวถึง ประโยชน์ของการ
จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยอาศยักระบวนการวิจยัในชัน้เรียน ว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ทัง้ครู
และนกัเรียน ทัง้นีจ้ากผลท่ีเกิดขึน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อนวตักรรมต่างๆ ตลอดจน
วิธีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆเหล่านีเ้ม่ือน ามารวบรวมไว้ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ สอน
พิจารณาเลือกมาใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลา ช่วยให้นักเรียนมี
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ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนุกสนานมีความสขุกบัการเรียนรู้ทัง้ครูละนกัเรียน อนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา คณุภาพชีวิต ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความเจริญ
ให้แก่ชมุชน สงัคม ประเทศชาติอย่างยัง่ยืน  
        การวิจยัในชัน้เรียนก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสรุปได้ดงันี ้
        1.  ท าให้การจดัการเรียนการสอนบรรลผุลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรมากยิ่งขึน้ เพราะ
ครูผู้สอนสามารถใช้นวตักรรมสื่อการสอน วิธีการหรือเทคนิคการสอนใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพในการ
แก้ปัญหา หรือพฒันาการเรียนการสอน 
        2.  ครูพฒันางานของตนเองให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึน้ และสามารถใช้เป็นผลงานทางวิชาการ
เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้ได้ 
        3.  ผู้ เรียนได้รับการพฒันาและสง่เสริมตามศกัยภาพสงูสดุของผู้ เรียน 
        4.  เป็นข้อมลูในการปรับปรุง หรือพฒันาการจดัการศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
        5.  สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในลกัษณะตา่งๆ ซึง่อาจท าได้โดยผู้บริหาร น าไปใช้สนบัสนนุ
ด้านการเรียนการสอน โดยก าหนดนโยบาย และการด าเนินงานตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน 
        6.  ผู้วิจยัน าไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรงหรือน าผลการวิจยัไปใช้
เป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
        7.  ครู และบคุลากรในโรงเรียนใช้เป็นแบบอยา่งในการพฒันางานของแตล่ะคนได้ 
 
ขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร  
        มีนกัการศึกษาและนกัวิจยัได้น าเสนอขัน้ตอนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการไว้แตกต่างกันในด้าน
จ านวนขัน้ตอนการปฏิบตัิ  
        กรมสามญัศกึษา (2540 : 49 – 72) ได้ก าหนดขัน้ตอนในการท าวิจยัในชัน้เรียน ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
        1.  การก าหนดปัญหาและหวัข้อส าหรับการวิจยั 
        2.  ศกึษาหลกัการและทฤษฎีพืน้ฐาน 
        3.  ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
        4.  นิยามตวัแปรและศพัท์เฉพาะ 
        5.  ก าหนดจ านวนและลกัษณะของตวัแปร 
        6.  สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
        7.  ก าหนดขอบเขตประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 
        8.  เก็บรวบรวมข้อมลู 
        9.  วิเคราะห์ข้อมลู แปลผล และอภิปรายผล 
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        10. การเขียนรายงานการวิจยั  
        ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2547 : 8-23) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
        1. การก าหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจยั  
        ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัย เป็นประเด็นท่ีก าหนดแสดงความต้องการค าตอบ หรือ
ค าอธิบาย หรือหาข้อสรุปโดยใช้กระบวนการวิจยั ทัง้นีปั้ญหาหรือเป้าหมายการวิจยัจะก าหนดจาก
ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน หรือก าหนดจากความต้องการการพัฒนางานก็ได้ ซึ่งถ้าเป็น
ข้อความท่ีเขียนในลกัษณะค าถามอาจเรียกว่า ค าถามวิจยั หรือเป้าหมายของการวิจยั เช่น เพื่อ
ศกึษาพฤตกิรรมการใช้ห้องสมดุของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 นอกจากนัน้ในการเลือกปัญหา
และการก าหนดเป้าหมายการวิจยั จะต้องพิจารณาและเลือกให้เหมาะสม โดยเร่ิมจากการเลือก
ปัญหาท่ีน่าสนใจ ส าคญั และเกิดประโยชน์จริง 
        2. การก าหนดวิธีการวิจยั 
        การก าหนดวิธีการวิจัย เป็นขัน้ของการวางแผนด าเนินการวิจัย ซึ่งถ้ าก าหนดวิธีการได้
เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ครอบคลุมและชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลได้ง่าย และการวางแผนท่ีดีจะท าให้กระบวนการวิจัยน่าเช่ือถือได้มาก วิธีการวิจัยมี
รายละเอียดครอบคลมุการด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน ประกอบด้วยส่วนส าคญั ดงันี ้1) วิธีการ 
จะด าเนินการกับใคร ท่ีไหน อย่างไรบ้าง เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างไร ด้วยเคร่ืองมืออะไร 
เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงตามความต้องการ โดยอาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิง
ปริมาณ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัญหาวิจยัท่ีก าหนด  2) การวิเคราะห์ข้อมลู จะท าอย่างไรจึงจะได้ข้อสรุป
เพื่อเขียนตอบค าถามได้  3) แผนเวลาการด าเนินการ จะท าอะไร เม่ือไร 
        3. การรวบรวมข้อมลูตามวิธีการท่ีก าหนด 
        การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการท่ีก าหนด เป็นขัน้ปฏิบัติการตามแผนท่ีก าหนดไว้ และจะ
ด าเนินการร่วมกบัขัน้การจดัการเรียนรู้ และวดัประเมินผลการเรียนรู้ เพราะข้อมลูท่ีรวบรวมได้จะ
มาจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ระหว่างการจดัการเรียนรู้ โดยครูบนัทึกไว้ทัง้ระหว่างเรียน หลงัเรียน และจาก
การวดัประเมินผลท่ีได้ก าหนดไว้ 
        4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
        การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการน าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ หรือจัดกระท าให้ได้ความหมายท่ี
จะน าไปสูก่ารตอบค าถามการวิจยั หรืออธิบายผลตามเป้าหมายของการวิจยัท่ีต้องการทราบ ซึง่ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูสามารถด าเนินการได้หลายลกัษณะ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการก าหนดวิธีการวิจยัให้มี
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ความเหมาะสมกบัปัญหาหรือเป้าหมายของการวิจยั เช่น การวิจยับางเร่ืองอาจใช้การวิเคราะห์
ข้อมลูในลกัษณะการสรุป ตีความ(เชิงคณุภาพ) โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปริมาณ) หรือ
การวิจัยบางเร่ือง อาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ประกอบ 
        5. การสรุปและเขียนรายงานการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
        เม่ือครูด าเนินการตามกระบวนการของการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ข้อมูลหรือข้อ
ค้นพบตามท่ีครูคาดหวังไว้หรือไม่ก็ตาม ครูควรเขียนสรุปผลการวิจัยท่ีค้นพบเก็บไว้ใช้ในการ
พฒันางานตอ่ไป หรือให้ผู้ อ่ืนได้รับทราบ โดยเน้นการเขียนรายงานการวิจยัตามสภาพท่ีเกิดขึน้จริง 
ประกอบด้วยประเด็นหัวข้อรายงานการวิจัยท่ีเป็นหัวข้อหลกั คือ ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัย  
วิธีการวิจยัหรือวิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการพฒันา  และผลการวิจยั หรือผลการแก้ปัญหา หรือผล
การพัฒนา อาจมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ทัง้ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  หรือการ
ศกึษาวิจยัตอ่เน่ือง 
        แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการท าวิจัยหรือคุณสมบัติของนักวิจัยนัน้มี
นกัวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นไว้หลายท่าน  ซึง่สามารถก าหนดความสามารถดงักลา่วแบง่เป็น 2 ด้าน 
คือ ด้านความรู้และทกัษะ ด้านเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอือ้ต่อการท าวิจยั ตลอดจนจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนกัวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ความสามารถของนกัวิจยัด้านความรู้และทกัษะ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 15;  
ธวชัชยั วรพงศธร 2540 : 36) รายละเอียดของสมรรถนะในด้านความรู้และทกัษะมีดงัตอ่ไปนี ้
                1.1 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะท าการวิจยัเพราะนกัวิจยัย่อม
ต้องการทราบและเข้าใจปัญหาท่ีท าการวิจยัโดยตลอด 
                1.2 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ คือ สามารถวิเคราะห์คดัเลือกงานวิจยัและ
ความรู้จากเอกสารต่างๆท่ีต้องการได้เหมาะสมและรวดเร็ว และสามารถเลือกใช้ผลงานวิจยัได้
ถกูต้อง 
                1.3 มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั อนัได้แก่ การมีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบของการ
วิจยั กระบวนการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่าง การเลือกหรือพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และ
วิธีการตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
                1.4 มีความสามารถในเชิงวิพากษ์วิจารณ์  และพยากรณ์ค าตอบได้ดี 
                1.5 มีความสามารถในเชิงสงัเคราะห์ คือ สามารถน าสิ่งท่ีได้ศึกษาและข้อค้นพบมา
เขียนและสรุปรายงานให้เข้าใจได้ง่ายและชดัเจน 
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              1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ และตรรกวิทยา 
        2. ความสามารถของนักวิจัยด้านเจตคติและลักษณะนิสัยท่ีเอือ้ต่อการท าวิจัย                                  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 15; ธวชัชัย วรพงศธร 2540: 36-37; ทัสสนี นุชประยูร และ                                
เติมศรี ช านิจารกิจ 2533 : 11) รายละเอียดของคณุลกัษณะในด้านเจตคติและลกัษณะนิสยัท่ีเอือ้
ตอ่การท าวิจยัมีดงันี ้
                2.1 มีความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่ออธิบาย
ปัญหาท่ีพบ  ศกึษาค้นคว้าทดลองอยูเ่สมอ 
                2.2 มีการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและถกูต้อง 
                2.3 ซื่อสตัย์ตอ่หลกัวิชาและมีใจเป็นกลางไมอ่คติ มีความรับผิดชอบตอ่ผลของงาน 
                2.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นและค าวิจารณ์ของผู้ อ่ืน และกล้าวิจารณ์ด้วยหลกัเหตผุล 
                2.5 จดจ ารายละเอียดและช่างสงัเกตอยา่งมีระบบมีความมุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จ 
                2.6 มีความอิสระในการคิดและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                2.7 ไม่เช่ือตอ่สิ่งใดง่ายๆ มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
                2.8 มีความอดทน รู้จกัคอย 
                2.9 มีมนษุยสมัพนัธ์ในการตดิตอ่กบัผู้ อ่ืน มีความถ่อมตนไมห่ยิ่งยโสหรืออวดรู้ 
                2.10 ใช้สารสนเทศเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ 
                2.11 ท างานอยา่งเป็นระบบ 
        นอกจากนี ้ นิภา ศรีไพโรจน์ (http://www.watpon.com/Elearning/res10.htm) ได้กลา่วถงึ
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นของนกัวิจยัดงันี ้
        1. มีความรู้พืน้ฐานในสาขาวิชาท่ีท าการวิจยัเป็นอย่างดี นกัวิจยัจะต้องมีความรู้เป็นอย่างดี
ในสาขาวิชาท่ีตนท าการวิจัยอยู่เพื่อจะได้เลือกใช้เทคนิค  วิธีการและเคร่ืองมือให้เหมาะสม
สอดคล้องกบัลกัษณะของงานวิจยันัน้ และสามารถค้นหาหรือเลือกใช้ความรู้จากงานวิจยัท่ีแล้วมา
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนีก้ารท่ีนักวิจัยมีความรู้ดีก็จะสามารถสรุปผลของข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ฉะนัน้นกัวิจยัจึงต้องค้นคว้าติดตามอ่านผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ  
เพื่อจะได้ศกึษาความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคนิคใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา  
      2. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีก าลงัท าอยู่ นกัวิจยัจะต้องมีความรู้ใน
วิชาอ่ืนด้วย เพราะในการวิจยันัน้อาจจะพาดพิงหรือเก่ียวข้องกบัวิชาต่างๆ อยู่บ้าง  เน่ืองจาก
ขอบเขตของการวิจยัไม่สามารถจะแยกออกไปได้อย่างชดัเจนเหมือนวิชาเรียนในห้องเรียน เช่น 
การศกึษาเร่ืองการคายน า้ของพืช ก็ต้องอาศยัความรู้ทางชีววิทยาและเคมี เป็นต้น  ฉะนัน้นกัวิจยั
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จึงต้องศึกษาและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องด้วย  ซึ่งอาจจะกลบัไป
ทบทวนความรู้ท่ีเคยเรียนมาก่อนหรือไม่ก็ต้องศึกษาเพิ่มเตมิ  
      3. มีความอยากรู้อยากเห็น นกัวิจยัท่ีดีต้องมีความกระตือรือร้นในการท างานวิจยัเพื่อหา
ความรู้ใหม่ๆ  ตามท่ีตนเองสนใจ แม้จะได้ผลวิจยัแล้วก็ไม่ยอมหยดุท่ีจะท าการวิจยัตอ่ไปเพื่อค้นหา
ให้ได้ค าตอบใหม่ๆ ออกมาอีก ในการวิจยัเพื่อค้นหาค าตอบนัน้อาจจะพบปัญหาเพิ่มขึน้ซึง่จะเป็น
การท้าทายนกัวิจยัและนกัวิจยัก็จะไม่ยอมหยดุยัง้ท่ีจะค้นหาค าตอบของปัญหานัน้ๆ ให้ได้ การท่ี
นกัวิจยัมีความอยากรู้อยากเห็นอยากท่ีจะได้ค าตอบของปัญหาตา่งๆ นี  ้ ท าให้เกิดความก้าวหน้า
ในศาสตร์ด้านตา่งๆ เป็นอนัมาก เช่น ความอยากรู้ของเบนจามิน แฟรงคลิน ถึงสาเหตขุองการเกิด
ฟ้าแลบฟ้าผา่ ก็ได้มีการค้นคว้าทดลองจนได้ค าตอบในท่ีสดุ  
      4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตามปกตินกัวิจยัต้องใช้สมองในการคิดมากกว่าวิชาอ่ืนๆ มาก 
เพราะในการวิจยันัน้สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือ ความคิดของนกัวิจยัอนัจะก่อให้เกิดความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ ขึน้มาได้ การดดัแปลงวิธีการท่ีมีผู้ ใช้กนัอยู่แล้วมาปรับปรุงใช้ก็ถือได้ว่ามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึง่วิธีนีจ้ะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายและเวลาในการศกึษามาก แต่นกัวิจยัจะท าได้
มากหรือน้อยอย่างไรนัน้ย่อมขึน้อยู่กบัภมูิหลงั ความสนใจ การอ่าน และการรวบรวมผลการวิจยัท่ี
เคยมีคนท ามาก่อน ตลอดจนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของแตล่ะคนวา่มีมากน้อยเพียงใดด้วย  
      5. มีความอดทนเม่ือผจญกบัอปุสรรคและความล้มเหลว นกัวิจยัควรตระหนกัเสมอว่าการ
ท างานวิจยัเป็นการผจญภยัอย่างหนึ่ง ซึง่ย่อมจะต้องมีปัญหาหรืออปุสรรคนานปัการ นกัวิจยัจึง
ต้องมีความอดทนพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาหรืออปุสรรคนัน้ๆ อยู่ตลอดเวลา และหาทางแก้ไข
เพื่อให้งานวิจยันัน้ด าเนินต่อไปได้อย่างราบร่ืน ฉะนัน้นกัวิจยัท่ีดีจึงต้องเตรียมตวัเตรียมใจให้ได้
เสียก่อนว่าอปุสรรคในการวิจยันัน้มีทัง้สิ่งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น  ซึง่อาจจะเกิดขึน้เม่ือไรก็ได้ ใน
กรณีท่ีการวิจยันัน้ไม่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว นกัวิจยัก็ควรยอมรับเพราะการท าการวิจยั
นัน้ขึน้อยู่กบัส่วนประกอบหลายอย่าง ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็อาจท าให้งานวิจยัหยดุชะงกัหรือ
ต้องล้มเลิกไปก็ได้ นกัวิจยัก็ไม่ควรท่ีจะรู้สกึผิดหวงัและหมดก าลงัใจท่ีจะคิดท าการวิจยัตอ่ไป แต่
ขอให้นึกเสมอว่าการประสบผลส าเร็จในการวิจยันัน้ขึน้อยู่กบัเวลาด้วยเหมือนกนั  เพราะการวิจยั
บางชนิดต้องลงทนุมากและใช้เวลานานกวา่จะเห็นผล  
      6. มีความกล้าท่ีจะตดัสินใจ นกัวิจยัท่ีดีจะต้องมีความกล้าท่ีจะคิดและตดัสินใจในการท างาน
วิจยันัน้ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตนเองโดยมีความคิดเป็นอิสระ และมีความซื่อสตัย์ต่อ
หลักวิชาไม่ล าเอียงต่อผลการวิจัยท่ีได้  พร้อมเสมอท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นและค า
วิพากษ์วิจารณ์ของคนอ่ืนในเร่ืองท่ีตดัสินใจเพื่องานวิจยันัน้  
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      7. มีความสามารถในการบงัคบัตนเอง เป็นท่ียอมรับกนัแล้วว่าการวิจยัเป็นงานท่ีต้องใช้ความ
วิริยะ อตุสาหะเป็นอย่างมากจึงจะส าเร็จได้ ดงันัน้นกัวิจยัท่ีดีจะต้องรู้จกัควบคมุตนเองเพื่อให้งาน
การวิจยันัน้ด าเนินไปได้อย่างตอ่เน่ืองและบรรจผุลในท่ีสดุ ด้วยเหตนีุน้กัวิจยัจึงควรมีความอดทน 
ไม่เบื่อง่าย รู้จกัประมาณตน รู้ก าลงัและขอบเขตความสามารถของตนด้วย สิ่งตา่ง ๆ ดงักลา่วจะ
เป็นสว่นหนึง่ท่ีจะช่วยให้งานวิจยัประสบความส าเร็จได้  
        เก่ียวกับคุณสมบตัิของนักวิจัยนี ้คณะกรรมการท่ีเรียกว่า National Committee on 
Secondary Education ของอเมริกา (นิภา ศรีไพโรจน์ http://www.watpon.com/Elearning/ 
res10.htm) ก็ได้ก าหนดคณุลกัษณะของนกัวิจยัไว้ดงันี ้ 
      1. ด้านอารมณ์และแรงขบั (Emotional factor - drive) ผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการวิจยันัน้
มกัจะมีแรงขบัในทางอารมณ์ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
                1.1 มีความอยากรู้อยากเห็นอนัเกิดจากแรงขบัภายในตวัเอง  
                1.2 เป็นคนท่ีมีความสขุและเพลิดเพลินต่องานคิดสร้างสรรค์ของใหม่ เป็นความสขุ
ภายในอันเกิดขึน้จากผลงานของตนเองมากกว่าท่ีจะเป็นความสุขอันเกิดขึน้จากวัตถุหรือสิ่ง
ภายนอก  
                1.3 เป็นคนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หรือเป็นคนท่ีมุง่หวงัหรือต้องการจะท าอะไรให้ส าเร็จ
มากและมีความคิดว่าผลงานท่ีเขาท านัน้มกัจะมีประโยชน์ตอ่ตนเองและคนอ่ืน ๆ  
      2. ด้านความรู้และประสทิธิภาพ (Knowledge - efficiency) ผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการวิจยั
นัน้มกัจะมีลกัษณะเดน่ในทางความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้ 
                2.1 เป็นผู้ มีความสามารถในการค้นหา เลือก และใช้ความรู้จากผลงานวิจยัท่ีผ่านมาได้
อยา่งรวดเร็ว  
                2.2 มีความรู้ความสามารถท่ีจะใช้กระบวนการทดลองท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และ
มีความสามารถในการใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ ตรรกวิทยาในการทดลอง  
                2.3 เป็นผู้ มีความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือการวิจยัประเภทต่างๆ และสามารถ
เลือกใช้เคร่ืองมือได้อยา่งเหมาะสม  
                2.4 มีความรู้และทกัษะในวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู รู้ว่าข้อมลูใดควรใช้สถิติแบบใด และ
สามารถแปลผลท่ีได้จากการใช้สถิตินัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้อง  
                2.5 มีความสามารถในการขมวดความคิดหรือสรุปผลข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
                2.6 มีความสามารถในการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และคาดคะเนได้ดี  
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                2.7 มีความสามารถในการท างานท่ีมีระเบียบ สามารถจดัหมวดหมู่ของความคิด และ
เขียนรายงานการวิจยัได้ดี  
      3. ด้านการตดัสินใจและบงัคบัตน (Volition - control) นกัวิจยัท่ีดีควรจะมีความสามารถใน
ด้านการตดัสินใจและบงัคบัตนเองในด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ 
                3.1 เป็นคนกล้าคิด  
                3.2 เป็นคนอดทน วิริยะ อตุสาหะ ไม่เบื่อง่าย  
                3.3 เป็นคนใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  
                3.4 เป็นคนถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน มีความสขุมุรอบคอบ และสภุาพตอ่คนทัว่ไป  ไม่
ใช้อารมณ์ในการตดัสินใจ แตใ่ช้ปัญญาท่ีสขุมุรอบคอบในการตดัสินใจทกุๆ อยา่ง  
                3.5 มีความซื่อสตัย์ต่อหลกัวิชา คือยึดมัน่ในหลกัวิชาท่ีดีงามและยตุิธรรม  เป็นคนท่ีมี
พลงัใจการใช้ปัญญาความคดิท่ีมีเหตผุลชัน้สงู  
                3.6 มีแนวทางเป็นของตนเอง มีความคดิท่ีเป็นอิสระและน าตนไปในทางท่ีดีงาม  
                3.7 รู้จกัประมาณตน คือรู้จกัก าลงัและขอบเขตความสามารถของตน  
                3.8 เป็นผู้ มีความสามารถในการควบคมุตนเองให้เป็นไปตามหลกัวิชาท่ีดีงามและ
ยตุิธรรม  
                3.9 มีความเช่ือในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ คือเช่ือว่าธรรมชาติมีเอกลกัษณ์ กฎ การ
เปลี่ยนแปลง เหตแุละผล  
                3.10 มีความเช่ือมัน่วา่ตนเองมีศกัยภาพ เข้าใจสงัคมและเข้าใจการควบคมุตนเอง  
                3.11 เป็นผู้ มีความเช่ือว่ามีโอกาสท่ีจะค้นหาความจริงได้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ
สงัคม  
        จากแนวความคิดเห็นต่างๆ ข้างต้น  สรุปได้ว่าผู้ ท่ีจะเป็นนกัวิจยัท่ีดีนัน้ ควรมีความสามารถ
หลกัท่ีส าคญัคือ 1) ความสามารถด้านความรู้ความสามารถ อนัได้แก่ ความรู้ในเร่ืองท่ีจะท าการ
วิจยั  และความรู้ในเร่ืองของระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูความรู้ ทกัษะ
ในการปฏิบัติการวิจัย และการน าผลการวิจับไปใช้ 2)ความสามารถด้านเจตคติ อันได้แก่ 
คณุลกัษณะการมีลกัษณะนิสยัท่ีเอือ้ตอ่การท าวิจยั มีความใฝ่หาความรู้ อยากแสวงหาตลอดเวลา
และอดทนต่อการปฏิบตัิท่ีล้มเหลว มีเจตคติเป็นเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนกัวิจยั ซึง่ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีดีของนกัวิจยั สามารถพฒันาได้จาก
การเห็นแบบอย่างท่ีดี การช่วยเหลือแนะน าวิธีปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม 
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การประเมินงานวจิัย 
 

        การประเมินงานวิจยัเป็นกระบวนการท่ีช่วยตรวจสอบคณุภาพงานวิจยัให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดงัท่ี เพียรพรรค ทศัคร (2551 : 1) ให้ความหมายของค าว่า การประเมินความคุ้มคา่
ของการวิจัย ว่าเป็นการแสดงให้เห็นความเหมาะสมของงานวิจัยและความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลงานวิจยัท่ีใช้ประโยชน์ได้และเก่ียวพนักับการพฒันาประเทศ  โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพื่อประเมินว่า การวิจยัท่ีด าเนินการนัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ในด้านใด แก่
กลุม่วิจยัในสายงานเดียวกนัหรือท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้องค์กร สงัคม และประเทศชาต ิ  

        มาเรียม  นิลพนัธุ์ (2549 : 230–231) ได้ให้ความหมายของการประเมินงานวิจยั (Evaluation 
of Research) ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีคณุค่า มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้จะใช้
ผลงานวิจัยส าหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อขยายความก้าวหน้าในศาสตร์ต่างๆ ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ ท่ีต้องการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ ท่ีก าหนด
นโยบาย วางแผนการด าเนินงานก็ควรท าการประเมิน รายงานการวิจยัก่อนน าไปใช้ 
        มาเรียม นิลพนัธุ์ (2549 : 231–232) กล่าวถึงความส าคญัของการประเมินงานวิจยัว่ามี
ประโยชน์ดงันี ้
        1. เป็นประโยชน์ส าหรับนกับริโภคงานวิจยั (Research Consumers) ในการตดัสินใจว่าจะ
บริโภคงานวิจยัหรือไม่  โดยการท่ีผู้บริโภคงานวิจยัก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแล้วน าผลจาก
การประเมินไปตดัสินใจวา่งานวิจยัมีคณุภาพตามเกณฑ์หรือไม่ 
        2. เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในการทราบแนวทางการประเมิน
งานวิจัย เน่ืองจากเม่ือนิสิตนักศึกษาทราบแนวทางวิธีการหรือข้อก าหนดเก่ียวกับการประเมิน
คณุภาพงานวิจยัแล้วจะท าให้ได้ทราบว่า งานวิจยัท่ีมีคณุภาพนัน้พิจารณาในประเด็นใดบ้าง เพื่อ
เป็นข้อควรระวงัในการท าวิจยัของตนเอง ซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภาพงานวิจยัของนกัศกึษา 
        3. ในบทบาทของนกัวิจยัมืออาชีพ จะท าให้ทราบได้ว่างานวิจยันัน้ๆ มีจุดเด่น จุดท่ีควร
พฒันาใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันางานของตนเอง 
        4. ในบทบาทของท่ีปรึกษางานวิจยั และอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยัต่างๆ ในการน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันางานวิจยัของนกัศกึษา 
        5. เป็นประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปใช้ โดยเฉพาะผู้ท าวิจยั เพราะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปัญหาการวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด วิธีด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัยและ
อภิปรายผลการวิจยั 
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        6. เป็นการลดข้อผิดพลาดในการท าวิจัยของนิสิตนักศึกษา เน่ืองจากหลงัการประเมิน
งานวิจยัแล้วพบจดุท่ีควรพฒันา ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
        7. เป็นประโยชน์ในการสงัเคราะห์งานวิจยั (Synthesis of Research) เน่ืองจากในการ
สงัเคราะห์งานวิจยัจ าเป็นต้องมีการประเมินงานวิจยัว่างานวิจยันัน้มีความเท่ียงตรงภายใน ความ
เท่ียงภายนอก เพื่อพิจารณาคุณภาพว่าสมควรน างานไปสังเคราะห์หรือไม่ก่อนท่ีจะน าไปหา
ข้อสรุป 
        8. ท าให้เกิดองค์ความรู้ทางการวิจยั เน่ืองจากการประเมินงานวิจยัจะท าให้ทราบคณุภาพ
ของงานวิจัยในมิติต่างๆ ท าให้ผู้ ประเมินงานวิจัยมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เก่ียวกับ
งานวิจยั ท าให้เห็นภาพรวมของงานวิจยั และสามารถแยกแยะงานวิจยัท่ีดีและไมด่ีได้ 
        9. เป็นประโยชน์ในการพิจารณาตดัสินใจในการให้ทุนต่อเน่ือง หรือจดัสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม ส าหรับหน่วยงานส านกังานท่ีเก่ียวข้องกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาตดัสินวา่สมควรให้ทนุตอ่อีกหรือไม่ หรือเพิ่มทนุให้อีกหรือไม่ 
        10. เป็นประโยชน์ในการพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัการให้รางวลังานวิจยั การพิจารณาให้ทนุ
เพื่อสนบัสนนุการพิมพ์ การเผยแพร่งานวิจยัทัง้ในรูปเอกสาร การเสนอในท่ีประชมุทางวิชาการ 
        11. เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคณุภาพงานวิจยัของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานตา่งๆ 
เก่ียวกับสภาพขอบเขต ทิศทาง แนวโน้ม การวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ หรือขอบข่ายเนือ้หาของ
หน่วยงานส านกังาน เพราะจะท าให้ได้ข้อสรุปจากงานวิจยัจ านวนมากเพื่อตอบค าถามท่ีว่าทิศทาง
แนวโน้มงานวิจยัของสถาบนั/หน่วยงานนัน้เป็นอย่างไร ท าให้หน่วยงาน/สถาบนัสามารถก าหนด
ขอบเขต ทิศทางการวิจยัได้ 
        12. เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันางานของหน่วยงานสถาบนัตา่งๆ  
        ดงันัน้ในการด าเนินการวิจัยผู้ วิจัยต้องระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่าง
ชดัเจน ดงัท่ี เพียรพรรค ทศัคร (2551 : 3) กลา่วว่า ค าถามท่ีนกัวิจยัจะต้องตัง้ไว้เพื่อใช้ในการ
ประเมิน คือ 1) งานวิจยันีด้ าเนินการเพื่ออะไร 2) งานวิจยันีผู้้ ได้รับประโยชน์คือใคร 3) ผลการวิจยั
นีส้ามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ณ ท่ีใด และ 4) ผลงานวิจยันี ้สามารถใช้ได้ภายใต้เง่ือนไข 
หรือสถานการณ์ใด โดยการประเมินงานวิจยัสามารถท าได้ใน 2 ระยะ คือ 
        1.  การประเมินโครงการระหวา่งวิจยั โครงการระหวา่งวิจยั (On-going) เป็นโครงการท่ีท าตอ่
จากโครงการท่ีได้ด าเนินการมาก่อน และมีการพฒันาต่อให้เกิดความก้าวหน้าตอ่ไป เพื่อท้ายสดุ
จะได้ผลผลิตท่ีใช้ประโยชน์ได้ การประเมินโครงการระหว่างวิจยัมีการประเมินเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจ
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ว่ามีความจ าเป็นเพียงใดท่ีจะด าเนินการต่อไป หรือมีความต้องการมากน้อยเพียงใดท่ีองค์กรจะ
เห็นความส าคญัของงานในกลุม่นัน้ 
        2.  การประเมินหลงัด าเนินงานโครงการเสร็จสิน้ เป็นการประเมินด้านการบริหารงบประมาณ 
และด้านความคุ้มคา่และผลสมัฤทธ์ิของโครงการวิจยั โดยประเมินในหวัข้อ ความมุ่งหมายของ
โครงงาน ความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ และประโยชน์จากผลผลติและผลลพัธ์ 
        มาเรียม  นิลพนัธุ์ (2549 : 235–245) ได้เสนอเกณฑ์ในการประเมินงานวิจยั ดงันี ้
        1. สว่นประกอบ 
                1.1 มีส่วนประกอบตอนต้น เช่น ปก ปกใน บทคดัย่อ (Abstract) กิตติกรรมประกาศ 
สารบญั สารบญัตาราง สารบญัแผนภมูิ สารบญัภาพประกอบ ครบและถกูต้องหรือไม่ 
                1.2 มีสว่นประกอบตอนท้าย เช่น ภาคผนวก ประวตัิผู้วิจยั ครบและถกูต้องหรือไม่ 
                1.3 ส่วนประกอบในข้อ 1.1, 1.2 วางรูปแบบเรียงล าดบั หรือสอดคล้องกบัรูปแบบท่ี
สถาบนัการศกึษาหรือหน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ 
        2. ช่ือเร่ืองวิจยั 
                2.1 ช่ือเร่ืองบอกวิธีด าเนินการวิจยั ประชากรหรือตวัอย่าง และตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั
หรือไม ่
                2.2 ช่ือเร่ือง มีความชดัเจน สัน้ กะทดัรัด แตค่รอบคลมุประเด็นข้อ 2.1 
                2.3 ใช้ค าถกูต้องตามสาขาวิชาหรือศาสตร์ท่ีวิจยัหรือไม่ 
                2.4 หลีกเลี่ยงค าซ า้ ค าฟุ่ มเฟือย หรือไม่ เช่น (การศกึษา) ความสมัพนัธ์ (การศกึษา) 
การเปรียบเทียบ               
        3. ปัญหา ความเป็นมาของปัญหา (Statement of the Problem) 
                3.1 ระบปัุญหาการวิจยัชดัเจนหรือไม่ 
                3.2 กลา่วถึงภมูิหลงัหรือความเป็นมาของปัญหา อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ืองหรือไม่ 
                3.3 ชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็น ความส าคญัท่ีต้องวิจยัหรือไม่ 
                3.4 ชีใ้ห้เห็นถึงตวัแปรท่ีจะวิจยัและความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีจะวิจยักบัปัญหาการ
วิจยัหรือไม่ 
                3.5 วิเคราะห์ปัญหาได้สอดคล้องกบัแนวคดิ ทฤษฎีหรือไม่ 
                3.6 ปัญหาการวิจยันีส้ามารถรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูได้หรือไม่ 
                3.7 ปัญหาการวิจยัมีความส าคญั มีคณุคา่ตอ่การศกึษาทัง้ในแง่ทฤษฎีและการปฏิบตัิ
หรือไม ่
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        4. กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 
                4.1 เสนอกรอบแนวคดิในการวิจยัได้ชดัเจนสอดคล้องกบัปัญหาการวิจยัหรือไม่ 
                4.2 น าเสนอเป็นแผนภมูิ เขียนและใช้สญัลกัษณ์ถกูต้องตามหลกัวิชาการหรือไม่ 
        5. วตัถปุระสงค์การวิจยั (Research Objective) 
                5.1 มีความชดัเจน มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม่ 
                5.2 สอดคล้องกบัปัญหาท่ีท าวิจยั เร่ืองท่ีต้องการศกึษาหรือไม่ 
                5.3 เขียนวตัถปุระสงค์การวิจยัเรียงตามล าดบัความส าคญัของการวิจยัหรือไม่ 
        6. สมมติฐานการวิจยั (Research Hypothesis) 
                6.1 มีทฤษฎี งานวิจัยอ้างอิงสมมติฐานการวิจยัหรือไม่ หรืออาจกล่าวได้ว่าการตัง้  
สมมติฐานการวิจยัควรมีทฤษฎีหรืองานวิจยัรอบรับ หรืออาจกลา่วได้ว่าการตัง้สมมติฐานการวิจยั
ต้องสมเหตสุมผล 
                6.2 สามารถทดสอบได้หรือไม่ 
                6.3 สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยัหรือไม่ 
                6.4 ตอบค าถามการวิจยัได้หรือไม่ 
                6.5 มีความชดัเจนเฉพาะเจาะจงหรือไม ่
        7. ขอบเขตของการวิจยั (Delimitation of Research) 
                7.1 ระบ ุตวัแปร ประชากร ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัหรือไม่ 
                7.2 ระบขุอบเขตของการวิจยัเพื่อเก็บพืน้ท่ีท่ีจะท าการวิจยั ช่วงระยะเวลา เนือ้หาวิชา 
หรือขอบเขตอ่ืนๆ หรือไม่ 
        8. ข้อตกลงเบือ้งต้นและข้อจ ากดัในการวิจยั (Assumption and Limitation) 
                8.1 มีความสมเหตสุมผลหรือไม่ 
                8.2 ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้หรือไม่ 
                8.3 มีครบถ้วนตามท่ีควรจะมีหรือไม่ 
        9. นิยามศพัท์เฉพาะ 
                9.1 นิยามครอบคลมุตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัหรือไม่ 
                9.2 มีความหมายชดัเจนหรือไม่ คือ ไม่ตีความเป็นหลายความหมาย 
                9.3 ใช้ค าฟุ่ มเฟือยหรือไม่ 
                9.4 นิยามในลกัษณะของการนิยามเชิงปฏิบตัิการหรือไม่ 
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        นอกจากนี ้ฐปนีย์  โคตรชมุ (2550 : 52) ได้เสนอเกณฑ์การประเมินโครงการวิจยัตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้
        1. ประเมินหวัข้องานวิจยั ได้แก่ ความชดัเจนของหวัข้อ ความชดัเจนของจุดประสงค์ ความ
สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั ความกะทดัรัด ความน่าสนใจ ความดงึดดูความสนใจ การชีท้าง  
ความยาก-ง่าย 
        2. ความส าคญัของงานวิจยั ได้แก่ ความชดัเจนของความคิดรวบยอด สิ่งชีบ้อกความจ าเป็น  
ความเป็นตวัของตวัเอง  ต้นตอของปัญหาวิจยั ผลตอ่การพฒันาความรู้ในความสามารถท่ีจะน าไป
ประยกุต์ใช้ 
        3. ปัญหาส าหรับการวิจยั ได้แก่ กรอบความคิด จดุสนใจ การควบคมุรูปแบบการวิจยั การ
ควบคุมข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยในการควบคุมการรายงานผลการวิจัย  ความ
พร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบ ความสมัพนัธ์กบัทฤษฎี ความชดัเจน ปัญหายอ่ยส าหรับการวิจยั 
        4. รูปแบบของการวิจยั ได้แก่ ความชดัเจนของข้อมลู ความพร้อมของข้อมลู ความเหมาะสม
ของข้อมูล  ความเช่ือถือได้และความเท่ียงตรงของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง การเลือกข้อมลูท่ีพงึปรารถนา ความพอดีของข้อมลู ความชดัเจนของวิธีการความเช่ือถือ
และเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โอกาสในการเลือกเทคนิคทางสถิติ 
        5.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความเหมาะสมของบทน า เกณฑ์การเลือกวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้อง ภาพรวมเชิงประวตัิศาสตร์  ความสอดคล้องกบัทฤษฎีปัจจบุนั คณุภาพของวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้อง ความสอดคล้องของวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการวิจยั  ความสามารถท่ีจะ
ประยกุต์ใช้ของวิธีการ ความสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเสนอขึน้ใหม่ ความอ่านง่าย สามารถจบั
เนือ้หาสาระได้  การจดัล าดบัหวัข้อการวิจยั ความเหมาะสมของตอนสรุป 
        6.  นิยามและขอบเขตการวิจัย ได้แก่ ความหมายศพัท์บญัญัติ จ านวนศพัท์บญัญัติ การ
สร้างความชดัเจนให้กบัหวัข้อการวิจยั ค าชีแ้จงเก่ียวกบัข้อจ ากดัในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ค า
ชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ค าชีแ้จงเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองเวลา ค าชีแ้จงเก่ียวกบัรูปแบ
ของการวิจยั 
        7.  ช่วงเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ล าดบัเหตกุารณ์ ความเหมาะสมในการแบง่เวลา ส าหรับ
แตล่ะกิจกรรม ความเหมาะสมในการก าหนดเวลา ส าหรับการรายงานผล ความเหมาะสมเก่ียวกบั
การแบง่เวลาของผู้วิจยั  ความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเร่ืองเวลา 
        8.  สภาพทัว่ไปของเค้าโครงวิจยั  ได้แก่ ความถกูต้องของแบบฟอร์ม  ความน่าอา่น  คณุภาพ
การใช้ภาษา  ล าดบัหวัข้อ ความต่อเน่ืองของความเห็น  ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของเนือ้หา
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แต่ละตอน  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ฟอร์มของเชิงอรรถ ภาพประกอบ การใช้ภาพประกอบ  
ล าดบัขัน้ของภาพประกอบ  ต าแหน่งของภาพประกอบ  ความชดัเจนของหวัเร่ือง ฟอร์มและสไตล์
ของภาพประกอบ ภาคเพิ่มเติม การอ้างถึงภาคเพิ่มเติม ความชัดเจนของความถูกต้องของ
บรรณานกุรม  ฟอร์มของบรรณานกุรม 
        จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดหัวข้อและประเด็นในการ
ประเมินงานวิจัยในชัน้เรียน อันได้แก่ ช่ือเ ร่ืองการวิจัย ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการวิจัย การ
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บข้อมูลวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
การสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 
พัฒนาการทางด้านวิชาชีพครู 
        พฒันาการทางวิชาชีพครู เป็นความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ในการปฏิบตัิงานในฐานะครูผู้สอนเป็น
งานเก่ียวกบัการเสริมความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่ครูผู้สอน รวมทัง้
การให้โอกาสครูในการรับรู้เก่ียวกับการลงโทษ  การสนับสนุนให้ปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั ของโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายหลกัในการพัฒนาวิชาชีพครูก็คือ พฒันาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดงันัน้การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจึงเป็น
สิง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง  
        กลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 2001 : 182) ได้กลา่วถึงรูปแบบกิจกรรมในการ
พฒันาวิชาชีพครูไว้หลากหลายวิธี คือ 
        1. โปรแกรมการให้ค าปรึกษาดแูล แนะน าและติดตาม (Mentoring programs) เป็นการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครู โดยครูท่ีมีประสบการณ์มีความรู้มาก
ท าหน้าท่ีช่วยเหลือ แนะน าครูบรรจุใหม่โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแนะน าอย่างต่อเน่ืองเป็น
รายบคุคล 
        2. โปรแกรมการพฒันาทกัษะ (Skill-development programs) มีลกัษณะเป็นการประชมุ
ปฏิบตัิการหลายๆ ครัง้เป็นเวลาหลายเดือน มีการช่วยเหลือแนะน าระหว่างการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ ช่วยให้ครูสามารถถ่ายโยงทกัษะท่ีได้รับมาจากการฝึกอบรมไปใช้จริงในห้องเรียน 
        3. ศนูย์รวมครู (Teacher centers) ครูสามารถมาพบปะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบ- 
การณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การพฒันาทกัษะการสอน การวางแผนทางนวตักรรม หรือ
การรวบรวมและการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
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        4. การสมัมนาครู (Teacher institutes) เป็นลกัษณะในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
ร่วมกนัเฉพาะเร่ืองทกัษะหรือเร่ืองท่ีซบัซ้อนเป็นเวลาตดิตอ่กนัหลายวนัหรือหลายสปัดาห์ 
        5. การสนบัสนนุโดยกลุม่เพื่อนร่วมงาน (Collegial support groups) เป็นลกัษณะท่ีครูใน
โรงเรียนเดียวกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน ร่วมกันทดลองใช้
นวตักรรมใหม่ๆ  ทางด้านการสอน หรือการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
        6. เครือข่าย (Networks) ครูจากโรงเรียนตา่งๆ ร่วมกนัแลกเปลี่ยนข้อมลู สาระความรู้ซึง่กนั
และกนั มีความเข้าใจกนัและมีความส าเร็จตา่งๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเครือข่ายเช่ือมโยง
ทางคอมพิวเตอร์ จดหมาย ข่าว โทรสาร หรือการจดัสมัมนาและจดัประชมุร่วมกนัเป็นครัง้คราว 
        7. ครูผู้น า (Teacher leadership) เป็นลกัษณะท่ีครูมีสว่นร่วมในการเตรียมเป็นผู้น า และการ
ช่วยเหลือครูคนอ่ืนๆ โดยแสดงบทบาทผู้น าในด้านต่างๆ เช่น เป็นผู้น าเสนอการฝึกอบรม
ปฏิบตัิการ ครูผู้ประสานงานเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ เช่ียวชาญ เป็นผู้น าด้านการสอน 
เป็นนกัพฒันาหลกัสตูร เป็นต้น ครูท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้น านัน้ ไม่เพียงแตช่่วยเหลือครูคนอ่ืนๆ แตย่งัได้
ทกัษะและประสบการณ์ด้านการพฒันาในอาชีพ ซึง่เปลี่ยนจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรมเป็นผู้น า
ตา่งๆ ดงักลา่ว 
        8. ครูเป็นนกัเขียน (Teacher as writer) รูปแบบนีเ้ร่ิมเป็นท่ีนิยมในหมู่ครูมากเพราะครูมี
โอกาสได้แสดงออกในการให้ความรู้แก่นกัเรียน การสอนความก้าวหน้าในอาชีพการเขียนอาจอยู่
ในลกัษณะของวารสาร บทความหรือข้อคิดเห็นตา่งๆ ของแตล่ะบคุคล 
        9. แผนการพฒันาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล (Individually planned professional 
development) ครูเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการพฒันาและจดุประสงค์ของการพฒันาส าหรับตนเอง 
วางแผนและด าเนินการตามแผน และประเมินผล 
        10. การมีสว่นร่วม (Partnerships) มีสว่นร่วมกนักบัโรงเรียนอ่ืนๆ และมหาวทิยาลยั หรือกบั
หนว่ยงานองค์การอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนโดยผู้ ร่วมโครงการของแตล่ะหนว่ยงานมีความเสมอ
ภาค มีสทิธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัมีความรับผิดชอบร่วมกนัด าเนินงานร่วมกนั และได้รับประโยชน์
ร่วมกนั 
        นอกจากนี ้ลอเรนซ์ (Lawrence 1982: 86 - 98) ได้ศกึษาโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึง่มีลกัษณะดงันี ้ 
        1. ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นิเทศมีสว่นร่วมในการวางแผนและการด าเนินงาน 
        2. จดัประสบการณ์การฝึกอบรมท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัตามลกัษณะความแตกตา่งของ
ครูผู้สอน 
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        3. ให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการปฏบิตัิงานตามโครงการอยา่งแท้จริงและจริงจงั  
        4. เช่ือมโยงกิจกรรมการฝึกอบรมกบัการพฒันาวชิาชีพครูโดยทัว่ไปของโรงเรียน  
        5. เน้นการสาธิต การแนะน าในการปฏิบตัิงานและการให้ข้อมลูย้อนกลบั  
        6. ครูมีโอกาสเลือกวตัถปุระสงค์และกิจกรรมในการฝึกอบรม 
        7. มีการจดักิจกรรมการฝึกให้ครูมีความคดิริเร่ิมและชีน้ าตวัเองได้ 

        องค์การครูสหรัฐอเมริกา (American Federation of Teachers, อ้างถึงใน จรวยพร ธรณินทร์ 
2550 : 4-5) ได้ระบถุึงการพฒันาวิชาชีพครู ผู้ท าหน้าท่ีพฒันาครูวา่ควรมีลกัษณะท่ีส าคญัดงันี ้
        1. ผู้ท าหน้าท่ีพฒันาครูมีความรู้ในเนือ้หาท่ีลกึซึง้ (deepen and broaden knowledge of 
content) 

2. ผู้ท าหน้าท่ีพฒันาครูควรมีความรู้พืน้ฐานด้านทฤษฎีและหลกัวิชา 
3. ผู้ท าหน้าท่ีพัฒนาครูควรมีความรู้เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน 
4. ผู้ท าหน้าท่ีพฒันาครูควรสามารถสะท้อนผลการวิจยัในการสอนได้ 
5. ผู้ มีพฒันาการทางวิชาชีพครูต้องมีความสามารถในการวดัผลและประเมินผลผู้ เรียน 
6. ผู้ มีพฒันาการทางวิชาชีพครูต้องพฒันาการสอนท่ีซบัซ้อน 
7. การพฒันาการทางวิชาชีพครูต้องออกแบบโดยครูท่ีมีประสบการณ์ในด้านนัน้ๆ 
8. การพฒันาการทางวิชาชีพครูเน้นท่ีความประหยดัในเร่ืองเวลา และแหลง่ทรัพยากร 
9. การพฒันาการทางวิชาชีพครูควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย 
10. การพฒันาการทางวิชาชีพเป็นเร่ืองเฉพาะในสาขาใดสาขานัน้ๆ 

        จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู จะเห็นได้ว่าคณุลกัษณะท่ีดีของความ
เป็นครูคือการเป็นผู้ เชียวชาญในด้านการสอน และการน าความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัมาใช้ในการ
พฒันาวิชาชีพ  ทงันีจ้ากแนวคิดของกลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 2001 : 182) จะ
เห็นได้วา่แนวทางหนึง่ท่ีสามารถช่วยพฒันาความสามารถทางวิชาชีพครูได้นัน้ คือการจดัโปรแกรม
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) 
 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

        นิคม ตงัคพิภพ และคณะ (2543) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคสนาม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิยาลยัศิลปากร โดยการพฒันารูปแบบต้นแบบของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ทดลองใช้รูปแบบต้นแบบท่ีพัฒนาขึน้ และปรับปรุง
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รูปแบบให้เหมาะสม กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุม่ข้อมลูท่ีรวบรวมจากกลุม่อาจารย์นิเทศก์ กลุม่อาจารย์
พี่เลีย้ง นักศึกษาและบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม 
เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสงัเกตและแบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการประชมุระดม
ความคิดเห็น แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย 1) หลกัการของรูปแบบ 2) ทฤษฎีรากฐาน 
ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
บรรลจุุดประสงค์ และทฤษฎีการวดัผลแบบอิงเกณฑ์ ระบบภายในของรูปแบบมีมิติองค์ประกอบ       
3 องค์ประกอบ คือ มิติคณุลกัษณะ มิติภารกิจ มิติบทบาท และ 3) ระบบ กระบวนการนิเทศ และ
ประเมินผล ผลของการทดลองใช้รูปแบบพบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมาก  
        กานดา พนูลาภทวี และ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2545) ท าวิจยัเร่ือง การท าวิจยัในชัน้เรียน
ของครูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผู้ เรียน   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาสภาพการท าวิจยัในชัน้เรียนของครู และน าเสนองานวจิยัท่ีคดัสรรของครูในโครงการโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ผลการวิจยัพบว่า สภาพการท าวิจยัในชัน้เรียนของครู
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการท า วิจยัในชัน้เรียนและมีความคิดว่าการท า วิจยัเป็นเร่ืองท่ี
ยุ่งยากและเกินความสามารถของครู โดยเฉพาะครูท่ีสอนในระดบัอนบุาลหรือประถมศกึษา ครู
สว่นใหญ่จงึเกิดความวิตกกงัวลและขาดความมัน่ใจในการท าวิจยัในชัน้เรียน ทัง้นีแ้นวทางหลกัใน
การส่งเสริมการท าวิจยัในชัน้เรียนของครูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียน ได้แก่ 1) สร้างความตระหนกัให้ครูเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการท าวิจยัในชัน้
เรียน 2) ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนให้ครูทกุคนท าวิจยัในชัน้เรียน 3) สง่เสริมสนบัสนนุให้ครู
เข้ารับการอบรมการท าวิจยัในชัน้เรียน 4) มอบหมายให้ครูทกุคนท าวิจยัในชัน้เรียน 5) สง่เสริมให้
ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยในชัน้เรียน และ6) เผยแพร่ผลงานวิจยัของครูในโรงเรียน  
นอกจากนีว้ิธีการเรียนรู้การท าวิจยัในชัน้เรียนของครูมีหลากหลายได้แก่  1) การเข้าอบรมการวิจยั
ในชัน้เรียน 2) การศกึษาต าราหรือเอกสารเก่ียวกบัการท า วิจยัในชัน้เรียน 3) การศกึษาตวัอย่าง
ผลงานวิจยัในชัน้เรียน 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนครูท่ีมีประสบการณ์ในการท า วิจยัในชัน้
เรียน 5) การปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ นกัวิจยัในพืน้ท่ีหรือศกึษานิเทศก์ และ 6) การปฏิบตัิจริง   
        อรวรรณ  เหมือนสดุใจ (2545) ท าวิจัยเร่ือง การนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชัน้เรียนส าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน และ
ความคิดเห็นของครูภาษาองักฤษท่ีได้รับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  2) เปรียบเทียบ
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ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านวิชาภาษาองักฤษก่อนและหลงัการวิจยัในชัน้เรียนและความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภายหลงัการวิจยัในชัน้เรียนของครูท่ีได้รับการนิเทศการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนนนทบรีุพิทยาคม จ านวน 5 คน และนกัเรียน จ านวน 156 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นเคร่ืองมือท่ีเก็บจากครู ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ทัว่ไป
เร่ืองการวิจัยในชัน้เรียน และประเด็นการสนทนากลุ่ม ส่วนท่ี 2 เป็นเคร่ืองมือท่ีเก็บข้อมูลจาก
นักเรียน ได้แก่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านวิชาภาษาอังกฤษและแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่า หลงัจาก
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแล้ว ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
เร่ืองการวิจยัในชัน้เรียนเพิ่มขึน้ และเห็นวา่การนิเทศการสอนนีช้่วยให้ครูมีความสามารถท าวิจยัใน
ชัน้เรียนได้ประสบความส าเร็จและการวิจยัในชัน้เรียนมีสว่นช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นเพ่ือ
ความเข้าใจวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทกุระดบัชัน้
ก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียนมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอ่การจดัการเรียนการสอนของครูว่าครูสอนตามล าดบัขัน้ตอนและเปิด
โอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้มากขึน้ 
        สุพานี  ช่ืนชิต (2546) ได้พัฒนาความรู้ การท าวิจัยในชัน้เรียนของครูโรงเรียนวัดมะเกลือ  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบระดบัความรู้เร่ืองการวิจัยในชัน้เรียนก่อนและหลงัการพฒันา เพื่อ
ทราบความแตกต่างระหว่างระดับความรู้ เร่ืองการวิจัยในชัน้เรียนของครูโรงเรียนวัดมะเกลือ 
ผลการวิจัยพบว่า หลงัจากท่ีผู้ วิจัยด าเนินการน าสาระเก่ียวกับการวิจัยในชัน้เรียนของ อุทุมพร 
จามรมาน มาเป็นสาระในการพฒันาครูแล้วครูมีการพฒันาความรู้จากระดบัน้อยท่ีสดุเป็นระดบั
ปานกลาง และจากงานวิจยัดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงปัญหาเก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียน คือ การ
เลือกปัญหาเพื่อน ามาท าการวิจยัในชัน้เรียนและการเขียนรายงานการวิจยั โดยครูมีข้อเสนอแนะ
ว่า ผู้บริหารควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาในเร่ืองการท าวิจัยในชัน้เรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง 
        มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2546) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชัน้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชัน้เรียนท่ีมีประสิทธิผล แล้วทดลองใช้
หลกัสตูรกบัครูอาสาสมคัรซึ่งเป็นครูแม่ข่ายกลัยาณมิตรจากโรงเรียนพิษณโุลกศึกษา จ านวน 15 
คน และครูแม่ข่ายกลัยาณมิตรวิจยัน าหลกัสตูรไปขยายเครือข่ายกบัครูลกูข่ายกลัยาณมิตรวิจยัใน
โรงเรียนเดียวกนัอีก 30 คน ผลการวิจยัพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิผลส าคญั 
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คือ 1) เอกสารหลกัสตูรประกอบด้วย คู่มือหลกัสตูรส าหรับผู้ ให้การฝึกอบรมเร่ืองการวิจยัในชัน้
เรียน และคู่มือหลักสูตรส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 2) หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การผ่าน
หลกัสูตรคือผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมตามเวลาท่ีก าหนดไม่ต ่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถเขียนรายงานการวิจยัได้คณุภาพไม่ต ่ากว่าระดบัปานกลาง  และ 3) การน าหลกัสตูรไปใช้
ประกอบด้วยการ่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การติดตามดูแลช่วยเหลือและการให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด การร่วมนิเทศวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียน การก าหนดเวลาให้ค าแนะน าปรึกษาท่ีโรงเรียน 
และการช่วยเผยแพร่ผลงานการวิจยัในชัน้เรียน 
        ประทมุ อตัช ูและคณะ (2548) ศกึษาผลของกระบวนการจดัการสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานครู
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของ
กระบวนการจดัการสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานครูต่อการน าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนิสติคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในด้านวิชาชีพครู บคุลิกภาพความเป็นครู 
บทบาทหน้าท่ีของครู และด้านการสอนสาขาวิชาเอก ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานครูในโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศกึษา 2547 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2547 จ านวน 131 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้
ค่าสถิติร้อยละ และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า 1. ด้านวิชาชีพครู นิสิตส่วนใหญ่
น าไปใช้ในระดบัมากท่ีสดุคือ เห็นความส าคญัของอาชีพครู น าไปใช้ในระดบัมากคือ ความรักและ
ศรัทธาในอาชีพครู และความมัน่ใจในการออกไปประกอบอาชีพครู 2. ด้านบคุลิกภาพความเป็นครู 
นิสิตส่วนใหญ่น าไปใช้ในระดบัมากท่ีสดุคือ การแต่งกายเหมาะสมกบัความเป็นครูและความ
รับผิดชอบ น าไปใช้ในระดบัมากคือ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การบริหารเวลา การใช้ภาษา
และการพดูสื่อความหมาย ความกระตือรือร้น การปฏิบตัิต่อนกัเรียนได้เหมาะสม การมีมนษุย
สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ความมัน่ใจในตนเอง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3. ด้านบทบาทหน้าท่ีของ
ครู นิสิตส่วนใหญ่น าไปใช้ในระดบัมากท่ีสดุคือ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน น าไปใช้ใน
ระดบัมากคือ เทคนิคการปกครองนกัเรียน การปฏิบตัิหน้าท่ีครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเข้าใจ
ปัญหานกัเรียน จิตวิทยาการให้แรงเสริม การช่วยแก้ปัญหานกัเรียนการเขียนบนัทึกและข้อความ
ในการสื่อสาร การดแูลนกัเรียนในฐานะอาจารย์ประจ าชัน้ และการจดักิจกรรมโฮมรูม น าไปใช้ใน
ระดบัปานกลางคือ การจดัป้ายนิเทศ 4.ด้านการสอนสาขาวิชาเอก นิสิตสว่นใหญ่น าไปใช้ในระดบั
มากท่ีสดุคือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า น าไปใช้ในระดบัมากคือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
หลกัสตูร การจดัท าแผนการเรียนรู้ระยะยาว การจดัท าแผนการเรียนรู้รายคาบ การจดัท าสื่อการ
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สอน การใช้สื่อการสอน เทคนิควิธีสอน การสง่เสริมนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง การช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เรียนอ่อน การสร้างแบบฝึกหดั การสร้างข้อสอบ การวดัผลและประเมินผล น าไปใช้ในระดบัปาน
กลางคือ การจดักิจกรรมวิชาการ 
        นิวตัิ   ภิรมย์สขุ (2549) ท าการวิจยัเร่ือง การท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน เพื่อพฒันา
ครูผู้ สอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ใน
อาชีวศกึษาจงัหวดัราชบรีุ การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1)  พฒันาครูผู้สอในการจดัท าวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการในชัน้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนนกัศกึษาก่อนและหลงัการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
ในชัน้เรียนของครูผู้ สอน กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ครูผู้ สอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในอาชีวศึกษา
จังหวัดราชบุรี จ านวน 42  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารส าเนาแบบรายงาน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนนักศึกษารายวิชา แบบสมัภาษณ์ ผู้บริหาร ครูผู้ สอนและ
นักเรียนนักศึกษา แบบสอบถามความต้องการของครูผู้ สอนในการพัฒนาแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า 1)  ครูผู้สอนประเภทวิชาอตุสาหกรรม 
ในอาชีวศึกษาจังหวดัราชบุรี น าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับจากการพฒันาการอบรมท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชัน้เรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาผู้ เรียน และครูผู้ สอนได้เสนอความ
คิดเห็นว่า  การท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ ช่วยท าให้ครูผู้สอน
สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนน าไปพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัท าให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนระหว่างครูผู้ สอนต่อครูผู้ สอน ครูผู้ สอนต่อนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี                               
2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมก่อนและหลังท่ี
ครูผู้ สอนท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน แตกต่างกัน  ดังนี ้2.1 ก่อนครูผู้ สอนเข้ารับการ
พฒันาการจดัท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน  จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน อยู่ในเกณฑ์ขัน้ต ่า-พอใช้  มากกว่า  เม่ือครูผู้ สอนเข้ารับการพัฒนาการจัดท าวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการในชัน้เรียนแล้ว  จ านวนนกัเรียน นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ขัน้ต ่า-
พอใช้  ลดลง  2.2  ก่อนครูผู้สอนเข้ารับการพฒันาการจดัท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน  จ านวน 
นกัเรียนนกัศกึษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้-ดีเยี่ยม น้อยกว่า เม่ือครูผู้ สอนเข้า
รับการพฒันาการจดัท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนแล้ว จ านวนนกัเรียนนกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน อยูใ่นเกณฑ์ดีพอใช้-ดีเย่ียม  มากขึน้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108 
 

        วรรณทิพา รอดแรงค้าและภาวิณี ศรีสขุวฒันานนัท์ (2550) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันา
รูปแบบการจดัประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ โดยมีการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันา
รูปแบบการจดัประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2545 
ผลการวิจยัพบว่า การผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบนัผลิตครูต้องได้รับความ
ร่วมมือจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตนกัศกึษาได้สมัผสัแหลง่เรียนรู้  
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตรงเป็นการเรียนรู้ชีวิตความเป็นครูท่ีแท้จริง  โดยอาจารย์
นิเทศก์แสดงบทบาทหน้าท่ีเดน่ชดั 2 ประการคือ การนิเทศการสอนและการติดตามและประเมิน
การปฏิบตัิงานด้านการสอนของนิสิตนกัศึกษา ความพร้อมของนิสิตนกัศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือก่อนฝึกสอนได้แก่ ด้านความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านทกัษะการปฏิบตัิงานด้านเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูและด้านคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
นอกจากนีย้งัเสนอบทบาทของอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลยัเพิ่มเติมว่า ควรใช้เวลาท่ีมีจ ากดั
ในโรงเรียนเพื่อช่วยอาจารย์พี่เลีย้งให้เป็นนักการศึกษาครูมากกว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับกับ
บทเรียนของนิสิตครู โดยการช่วยให้อาจารย์พี่เลีย้งเป็นนกัการศึกษาครูนัน้ท าได้โดยการพฒันา
อาจารย์พี่เลีย้งให้เป็นผู้ ฟังอย่างกระตือรือร้น การใช้รูปแบบการสอนแบบตา่งๆ ปกครองตนเองได้ 
ชีน้ าตนเอง ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างอาจารย์พี่เลีย้งกบันิสิตครูและการให้ข้อมลูย้อนกลบักบั
นิสติครูมากขึน้ 
        วชิรา เครือค าอ้าย (2552) ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศกึษา โดย กลุ่มตวัอย่างได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์พี่เลีย้ง จ านวน 5 
คน นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 5 คน นกัเรียน จ านวน 180 คน จาก 5 โรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น แบบวิเคราะห์เนือ้หา แบบบนัทกึการสงัเกต แบบประเมินตนเองด้านสมรรถภาพ
การสอนและสมรรถภาพการนิเทศ แบบสงัเกตการณ์สอนแบบพรรณนาความ แบบสมัภาษณ์ 
แบบสอบถาม และการสนทนากลุม่ ใช้สถิติ ร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการคดิของนกัเรียนประถมศกึษา มีช่ือ
ว่า รูปแบบการนิเทศดบัเบิล้พีไออี (PPIE) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้เตรียมความรู้/
เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ (Preparing: P) 2) ขัน้เตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning: P)                   
3) ขัน้ด าเนินการนิเทศการสอน (Implementing: I) 4) ขัน้ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E) 
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รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบจากผู้ เ ช่ียวชาญ และการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ ผลการตรวจสอบพบว่า อาจารย์พี่เลีย้งมีสมรรถภาพการนิเทศการสอน
ท่ีสง่เสริมการคดิ หลงัการใช้รูปแบบสงูกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ นกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด หลงัการใช้รูปแบบสงูกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการนิเทศ และนักเรียนมีความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพงึพอใจ
ต่อรูปแบบการนิเทศในระดบัมากท่ีสุด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในระดบัเห็น
ด้วยมาก ผู้ เก่ียวข้องเสนอแนะว่า ควรน ารูปแบบการนิเทศ ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการผลติและพฒันาครู 
        นิแฮท (Nihat Boz 2008) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัความเช่ือในด้านการสอนคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ในประเทศตุรกี  วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเช่ือของนกัศึกษาฝึกหดัครูในสาขาคณิตศาสตร์เก่ียวกับการเลือกเข้าสู่วิชาชีพครู ประเด็น
การศึกษากล่าวถึงวิธีการสอน บทบาทของครู ปฏิสัมพันธ์ภายในสังคมของนักเรียน และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูและนกัเรียนในชัน้เรียน เก็บข้อมลูกับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ในมหาวิทยาลยัแอนการา (Ankara University) จ านวน 46 คน โดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเช่ือมัน่กับแนวการสอนคณิตศาสตร์
แบบดัง้เดิม นอกจากนีย้ังข้อค้นพบเก่ียวกับการประยุกต์การสอน อีกมากมาย อาทิเช่น 
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนเกิดจากความเช่ือในด้านการสอนของผู้สอนโดยตรง ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมของครูช่วยในการปรับเปลี่ยนมมุมองในการสอนในปัจจบุนั 
        วิลสนั และ ธอร์นตนั (Wilson and Thornton 2008) ได้ศกึษาการวิจยัเร่ืองปัจจยัในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีประสบความส าเร็จจากแนวความคิดของอาจารย์พี่เลีย้ง พบว่า การ
เตรียมตัวและความรู้ทางด้านวิชาการของอาจารย์พี่เลีย้งจ านวนหนึ่งเป็นผลท่ีแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์พี่เลีย้งมีความเข้าใจในบทบาทและสิ่งท่ีต้องรับผิดชอบกบัความคาดหวงัท่ีชดัเจนส าหรับ
ประสบการณ์ ช่วยเพิ่มความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของอาจารย์พี่เลีย้งในการเตรียมครูใหม่ซึง่เป็น
สิง่ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานท่ีประสบความส าเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
        บริทตนั และ แอนเดอร์สนั (Britton and Anderson 2009,อ้างถึงใน วชิรา เครือค าอ้าย 
2552: 153) ได้ศกึษาการวิจยัเร่ือง การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) และนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: การทดสอบเก่ียวกับความคิดรวบยอดท่ีเป็นประโยชน์  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชัน้เรียนท่ีฝึกปฏิบตัิโดย
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นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีลกัษณะการปฏิบตัิโดยนกัศกึษา 4 คนฝึกหดัการนิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนในด้านหน้าท่ีและเทคนิคก่อนท่ีจะเข้าร่วมวงจรการโค้ช  ด้วยการจบัคู่หมนุเวียน
สลบักนัสงัเกตการสอนในชัน้เรียน ฝึกรวบรวมข้อมลู ประชมุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั
และน าข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมี
แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงการฝึกปฏิบตัิการสอน แตมี่ข้อเสนอแนะว่าการฝึกปฏิบตัิการสอนเป็น
แนวโน้มการพฒันาท่ีปราศจากการยืนยนัด้วยหลกัฐานท่ีเพียงพอ และได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ ควรน า
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาบรูณาการใช้ในหลกัสตูรของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
        จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าติดตาม การท า
วิจยัในชัน้เรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญัจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ ท่ีขาดประสบการณ์ในการการด าเนินการ
วิจยัในชัน้เรียน ซึ่งผลการวิจยัสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนเป็นเร่ืองท่ีสามารถ
พฒันาได้หากได้รับการฝึกฝนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งการท าวิจยัในชัน้เรียนในระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูน่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน
โดยอาศัยการดูแลแนะน าติดตามของอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลีย้งท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
        การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์” เป็น
การวิจยัและพฒันา R & D (Research and Development) และใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง
เบือ้งต้น Pre-Experimental Design โดยประยกุต์ใช้แบบการทดลองแบบกลุม่ตวัอยา่งเดียว มีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) (Jack R. Fraenkel 
and Norman E.Wallen 2003: 272) ผสมผสานกบัรูปแบบการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง Quasi 
Experimental Design แบบดลุยภาพเวลาและกลุม่ตวัอย่างของการทดลองตอ่เน่ือง (Equivalent 
Time-Samples Design) (นิคม ตงัคะพิภพ 2543 : 331) มาพฒันาเป็นแบบแผนการวิจยัท่ี
เหมาะสม  ส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน านิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจยัในชัน้เรียนนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการออกแบบการเรียนการ
สอนเชิงระบบของเควิน ครู๊ส (Kevin Kruse: ADDIE Model) และแนวคิดของดกิค์ คาเรย์และ
คาเรย์ (Dick, Carey and Carey) มาบรูณาการร่วมกบัแนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของส
วีนี(Sweeny) มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry) และตรวจสอบความสมเหตสุมผล
เชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไปใช้ จากผู้ เช่ียวชาญเชิงทฤษฎีและผู้ เช่ียวชาญเชิงปฏิบตัิการจ านวน 7 คน และจากผล
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนการคิดของ
อาจารย์นิเทศก์ สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน จากรายงานการท าวิจยัในชัน้เรียนซึง่สะท้อนถึงทกัษะ
การท าวิจัยในชัน้เรียน รวมทัง้ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู
จ านวน 18 ฉบบั ซึง่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 5 คน จากนัน้ได้น ามาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์จ านวน 4 คน นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุม่สาระการ 
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เรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน และนกัเรียน จ านวน 488 คน และเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการ
สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลยัและผู้ดแูลระบบการนิเทศของมหาวิทยาลยัจ านวน 2 
คน  เพื่อมาสนบัสนนุข้อมลูการวิจยัด้วยวิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ การบนัทึกการสอนแบบ
พรรณนาความ (Journal Writing) การประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า การ
ประเมินตนเอง การสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นและการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ประเมินสมรรถนะการสอน การวิจยัในชัน้เรียน และสมรรถนะการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าจากกลุม่ตวัอย่างครบตามองค์ประกอบและกระบวนการของการวิจยัแล้ว  ผู้วิจยั
น าข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัดงักลา่วมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัในลกัษณะเชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพ โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย ตาราง แผนภาพพฒันาและการพรรณนาความ 
เพื่อให้บรรลผุลในการพฒันารูปแบบการดแูลให้ปรึกษาแนะน าของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและพฒันาเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
        ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาวิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า                         
Research (R1) 
        ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบและพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Development (D1) 
        ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R2) 
        ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและเผยแพร่ 
Development (D2) 
แสดงขัน้ตอนการวิจยัท่ีด าเนินการ ดงัแผนภมูิ 4 
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แผนภมูิท่ี 4  ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำรวิจยั 

ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย ผลที่ได้รับจำกกำร                                  
ด ำเนินกำรวจิัย 

R1 

ระบผุลท่ีคาดหวงั การให้ค าปรึกษาจาก
สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงั 

ร่างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย
วิธีการเชิงระบบ 

D1 

ผู้วิจยัน าต้นแบบรูปแบบ 

การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ไปทดลองใช้กบัอาจารย์นิเทศก์ 

และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

R2 

รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือ

สง่เสริมสมรรถนะการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียน 

ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 

D2 

ขัน้ตอนที่ 4 ทบทวน/
ปรับปรุงรูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าและเผยแพร่ 
Development (D2) 

ทบทวนด้วยการประมวลผลจากการทดสอบ
แบบประเมิน การสงัเกต การสมัภาษณ์ และ
ปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยั
ในชัน้เรียนให้มีความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ 

รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพ่ือสง่เสริมสมรรถนะการ
สอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

-สมรรถนะการให้ค าปรึกษาแนะน า
ของอาจารย์นิเทศก์ 

-สมรรถนะการสอนของนิสิต 

-สมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของ
นิสิต 

-ความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ 

-ความคิดเห็นของนิสติ 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษา
วิเคราะห์สภาพและ
ข้อมลูพืน้ฐานการ
ดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 
Research (R1) 

ขัน้ตอนที่ 2 
ออกแบบและพฒันา
รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 
Development (D1) 
 

ขัน้ตอนที่ 3 ทดลอง
และประเมินการใช้
รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 
Research (R2) 

สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน
การดแูลให้ค าปรึกษา
และการนิเทศการสอน
ในโรงเรียน 

ศกึษาเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง สอบถามผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบั             

การนิเทศและการให้ค าปรึกษา 

สงัเกต/สมัภาษณ์ สภาพ 
และข้อมลูพืน้ฐาน ตลอดจนความต้องการ 

การให้ค าปรึกษาแนะน า 
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        เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ผู้วิจยัจงึได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
        ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษำวิเครำะห์สภำพและข้อมูลพืน้ฐำนกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ                         
Research (R1) 
        ในขัน้นีผู้้วิจยัก าหนดวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาสภาพบริบท หลกัการแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดย
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์เอกสารต ารา สงัเกตและสมัภาษณ์ข้อมลูเชิงลกึจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ ประธานศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท า
ให้ได้ข้อมลูเชิงประจกัษ์และสารสนเทศในการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัใน
ชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้
        1. ศกึษาแหลง่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การศกึษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและบทความตา่งๆ 
ได้แก่ 
                1.1 การผลติครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สภาพปัจจบุนัและผลท่ีคาดหวงั 
                1.2 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน สภาพปัจจบุนัและผลท่ีคาดหวงั 
                1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของวยัผู้ใหญ่ 
                1.4 หลกัการ แนวคดิเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
                1.5 หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศการสอนและการดแูลให้ค าปรึกษา 
                1.6 การวิจยัในชัน้เรียน 
                1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
        2. การศกึษาสารสนเทศจากผู้ เช่ียวชาญและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าในประเดน็ อนัได้แก่ 1) สภาพปัจจบุนัและความคาดหวงัของการผลติครูสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ 2) สภาพปัจจบุนัและความคาดหวงัของการพฒันารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยด าเนินการดงันี ้
               2.1 ก าหนดประเด็นในการสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ และสนทนากลุ่มนิสิตท่ีเคยผ่าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์ในขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนใน
ระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
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                2.2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน  และสนทนากลุม่นิสติท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 
5 คน 
                2.3 ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุม่นิสติตามประเด็นท่ีก าหนด 
        3. สงัเคราะห์แนวคิดเป็นกรอบแนวคดิการวิจยั เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 
 
        ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ Development 
(D1) 
        ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าข้อมลูท่ีสงัเคราะห์ขึน้จากขัน้ตอนท่ี 1 ของการวิจยัมาประยกุต์ในการ
สร้าง/สงัเคราะห์รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการ
สอนคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน โดยแบง่เป็น 2 ตอน คือ 
1) การร่างและพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการสอนและการวิจยัในชัน้
เรียน 2) น ารูปแบบต้นแบบท่ีพฒันาขึน้ตรวจสอบความสมเหตสุมผลและความเป็นไปได้ในการใช้
รูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 7 คนพร้อม
ทัง้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
 
        ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองและประเมินกำรใช้รูปแบบกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
Research (R2) 
        เป็นขัน้ตอนของการน ารูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคณุภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ ซึ่งผู้ วิจยัได้ทดลองรูปแบบและเคร่ืองมือโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบ
กลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest 
Design) กบักลุม่ตวัอยา่งอาสาสมคัรท่ีเป็นอาจารย์นิเทศก์จ านวน 4 คน และนิสติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 10 คน จากนัน้ประเมินผลจากการใช้รูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาท่ีพฒันาขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

        อาจารย์นิเทศก์ 
           1. ประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้เก่ียวกับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า แบบประเมินความสามารถในการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า และแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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2. ประเมินความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
โดยใช้ แบบสอบถามความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
และประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกับความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

        นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1. ประเมินสมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แบบประเมิน 

ความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแบบประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. ประเมินสมรรถนะการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้ 
แบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการท าวิจยัในชัน้เรียน และแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน 

3. ประเมินความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษา 
แนะน า โดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า และประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

        นกัเรียนท่ีเรียนกบันิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
1. ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยใช้แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
       ขัน้ตอนที่ 4 ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำและเผยแพร่ 
Development (D2) 
        ในขัน้ตอนนี ้ประกอบด้วย การน าผลการประเมินจากการทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน ามาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าให้สมบรูณ์
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
ระเบียบวธีิวิจัย 
        เพื่อให้การวิจยัครัง้นีมี้ประสิทธิภาพในการด าเนินการสงูสดุและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยัท่ีก าหนดไว้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัซึ่ง
ประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
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วิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
แบบแผนกำรวิจัย (Research Design) 
        แบบแผนการวิจยัท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี  ้ได้ใช้รูปแบบการวิจยั Pre-Experimental Design 
โดยประยกุต์ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(One-Group Pretest-Posttest Design) (Jack R.Fraenkel and Norman E.Wallen  2003 :272) 
ผสมผสานกบั Quasi Experimental Design แบบดลุยภาพเวลาและกลุม่ตวัอย่างของการทดลอง
ตอ่เน่ือง (Equivalent Time-Samples Design) (นิคม ตงัคะพิภพ 2543 : 331) มาเป็นฐานคิดใน
การพฒันาแบบแผนการวิจยัในครัง้นีแ้ละได้ประยกุต์แบบแผนการวิจยัดงักลา่ว ได้ดงันีรู้ปแบบการ
ทดลองแบบกลุม่ตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6  รูปแบบการทดลองแบบกลุม่ตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ทดสอบก่อน ตวัแปรท่ีศกึษา ทดสอบหลงั 
O1 X O2 

 
แบบแผนที่ใช้ส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 
        รูปแบบการทดลองของอาจารย์นิเทศก์ท่ีด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยใช้รูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดยผู้วิจยัได้ประยกุต์จากรูปแบบการทดลองแบบดลุยภาพเวลาและ
กลุม่ตวัอย่างของการทดลองตอ่เน่ือง (Equivalent Time-Samples Design) (นิคม ตงัคะพิภพ 
2543 : 331) ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 7  รูปแบบการทดลองของอาจารย์นิเทศก์ท่ีด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยใช้

รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

 

O1    X1    O2     X1    O3    X1    O4   
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนกำรวิจัย 
        X1         คือ การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน 
        O1 O2 O3 O4  คือ ผลคะแนนพฒันาการจากระดบัคณุภาพท่ีได้จากการประเมินตนเองในการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ซึง่มีการก าหนดเกณฑ์จากตวัชีว้ดัท่ีได้ก าหนดไว้และ
คะแนนจากการประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยผู้ วิจัย รวมถึงคะแนนท่ีได้จาก
เคร่ืองมือการบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ โดยมี
ผู้วิจยัเป็นผู้บนัทกึการสงัเกตในครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ขณะท่ีด าเนินการใช้รูปแบบ 
 
แบบแผนกำรวิจัยส ำหรับนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
        รูปแบบการทดลองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีได้รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
โดยใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนจากอาจารย์นิเทศก์ โดยผู้ วิจัยได้ประยุกต์จากรูปแบบการ
ทดลองแบบดลุยภาพเวลาและกลุม่ตวัอย่างของการทดลองต่อเน่ือง(Equivalent Time-Samples 
Design) (นิคม ตงัคะพิภพ 2543: 331) ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 8  รูปแบบการทดลองของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีได้รับการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน าโดยใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

 

 O1    X1    O2     X1    O3    X1    O4   
 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนกำรวิจัย 
        X1         คือ การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน 
        O1 O2 O3 O4  คือ คะแนนท่ีได้จากเคร่ืองมือการบนัทึกการสงัเกตการปฏิบตัิการสอนและการ
ท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยอาจารย์นิเทศก์ ในครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้
ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4  
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วิธีกำรในกำรด ำเนินกำรตำมแบบแผนกำรวิจัยส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ 
        1. หาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ จ านวน 4 คน 
        2. ให้การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์เพื่อเติมเต็มความรู้และทกัษะก่อนด าเนินการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 
        3. ด าเนินการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนท่ีพฒันาขึน้ 
        4. รวบรวมข้อมลูจากการสงัเกตพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์
โดยรวบรวมผลจากการทดสอบความรู้เร่ืองการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า การประเมินสมรรถนะ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศจากการประเมินตนเอง การประเมินโดยนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และการประเมินโดยผู้วิจยั 
        5. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบบนัทกึการสงัเกตและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ 
 
วิธีกำรในกำรด ำเนินกำรตำมแบบแผนกำรวิจัยส ำหรับนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
        1. หาอาสาสมคัรกลุม่ตวัอย่างนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีความตัง้ใจ เต็มใจในการ
ร่วมพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 10 คน 
        2. ให้การฝึกอบรมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะก่อน
ด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
        3. ด าเนินการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนกบันิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นกลุม่ 
ตวัอยา่ง 
        4. รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตัิด้านการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเก็บรวบรวมข้อมลูผลการศกึษาสมรรถนะการสอนและสมรรถนะการ
ท าวิจัย โดยการศึกษาสมรรถนะการสอนเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะการสอนและ
ประเมินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยการประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ และ
ประเมินโดยผู้วิจัย นอกจากนีศ้ึกษาสมรรถนะการท าวิจัยในชัน้เรียนโดยการเก็บข้อมลูจากการ
ทดสอบความรู้เร่ืองการท าวิจยัในชัน้เรียน  การประเมินโครงการวิจยัโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั 
        5. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบบนัทกึการสงัเกตและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี  ้ ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์  แบบทดสอบ แบบประเมิน  
แบบบนัทึก แบบสงัเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุม่ รวมจ านวน 18 ฉบบั ซึง่น าเสนอ
ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 9 แสดงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตามขัน้ตอนและวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 

ขัน้กำรด ำเนินกำรวจิัย วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษำ
วเิครำะห์สภำพและข้อมูล
พืน้ฐำนกำรดูแลให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ 
Research (R1) 

1.เพ่ือศกึษาสภาพสาเหตแุละปัจจยั

ท่ีสง่ผลต่อการพฒันาสมรรถนะการ

สอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.เพ่ือศกึษาสภาพและความต้องการ

จ าเป็นส าหรับการพฒันารูปแบบการ

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือสง่เสริม

สมรรถนะการสอนและการวิจยัในชัน้

เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

1.แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.ประเดน็การสนทนากลุม่นิสิตที่เคย

ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัใน

ชัน้เรียน 

3.แบบสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์

เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัใน

ชัน้เรียน 

ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบและ
พัฒนำรูปแบบกำรดูแลให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ  
Development (D1) 
 

1. 1.เพ่ือออกแบบและพฒันาร่าง

รูปแบบต้นแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า 

2.เพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบต้นแบบ

การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือ

แก้ไขปรับปรุง 

4. แบบตรวจสอบความสมเหตสุมผล

เชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความ

สอดคล้องของร่างรูปแบบต้นแบบการ

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พีพีเอม็อี 

(PPME Mentoring Model)  
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) 
 

ขัน้กำรด ำเนินกำรวจิัย วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองและ
ประเมนิกำรใช้รูปแบบ
กำรดูแลให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ Research (R2) 
 

เพ่ือตรวจสอบประสทิธิภาพเชิง
ประจกัษ์ของการใช้รูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาเพื่อการพฒันา
สมรรถนะการสอนและท าวิจยัในชัน้
เรียน ดงันี ้
1. ประเมินสมรรถนะในการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์

นิเทศก์ 

5.แบบทดสอบวดัความรู้ เก่ียวกบัการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
6.แบบประเมินความสามารถในการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (ประเมิน
ตนเอง)  
7.แบบประเมินความสามารถในการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (ประเมิน
โดยนิสิตและผู้วิจยั)  
8.แบบสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(ประเมินโดยผู้วิจยั) 

2. ประเมินสมรรถนะการสอนของ

นิสิตฝึกประสบการณ์ 

9.แบบประเมินความสามารถในการ
สอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูการสอนคณิตศาสตร์  (ประเมิน
ตนเอง)  
10.แบบประเมินความสามารถในการ
สอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์  
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และ
ผู้วิจยั)  
11.แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และ
ผู้วิจยั) 

3. ประเมินผลสมรรถนะในการวิจยั

ในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร์ 

12.แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ือง การ
ท าวิจยัในชัน้เรียน 
13.แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน 
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และ
ผู้วิจยั) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) 
 

ขัน้กำรด ำเนินกำรวจิัย วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองและ
ประเมนิกำรใช้รูปแบบ
กำรดูแลให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ Research (R2) 
 

4. ประเมินความพงึพอใจของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องที่มีตอ่รูปแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า 

14.ประเดน็การสนทนากลุม่ เก่ียวกบั
ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมี
ตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 
15.แบบสอบถามความพงึพอใจของ
อาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือสง่เสริม
สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัใน
ชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
16. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อ
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของ
อาจารย์นิเทศก์ 
17. ประเดน็การสนทนากลุม่ เก่ียวกบั
ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่รูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือ
สง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท า
วิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

5. ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน 
 

18.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการท า
วิจยัในชัน้เรียนของนิสติ  

ขัน้ตอนที่ 4 ทบทวน/
ปรับปรุงรูปแบบกำรดูแล
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและ
เผยแพร่ Development 
(D2) 

เพ่ือทบทวน และปรับปรุง
รายละเอียดของการใช้รูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึน้และพร้อมท่ีจะ
น าไปใช้ตอ่ไป 
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กำรสร้ำงและพัฒนำคุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
        เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู และ 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าส าหรับอาจารย์
นิเทศก์ โดยรายละเอียดดงันี ้        
        1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จ ำนวน 18 ฉบับ คือ  

ฉบบัท่ี 1   แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
ฉบบัท่ี 2   ประเด็นการสนทนากลุม่นิสติท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ฉบบัท่ี 3   แบบสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์  
ฉบบัท่ี 4   แบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และ 

ความสอดคล้องของร่างรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พีพีเอ็มอี (PPME Mentoring 
Model) 

ฉบบัท่ี 5   แบบทดสอบวดัความรู้ เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
ฉบบัท่ี 6   แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

(ประเมินตนเอง)  
ฉบบัท่ี 7   แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

(ประเมนิโดยนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยั)  
ฉบบัท่ี 8   แบบสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

(ประเมินโดยผู้วิจยั)  
ฉบบัท่ี 9   แบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์     

วิชาชีพครู (ประเมินตนเอง)  
ฉบบัท่ี 10 แบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั)  
ฉบบัท่ี 11 แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั)  
ฉบบัท่ี 12 แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ือง การท าวิจยัในชัน้เรียน  
ฉบบัท่ี 13 แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน  (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศและ 

ผู้วิจยั) 
ฉบบัท่ี 14 ประเด็นการสนทนากลุม่ เร่ือง ความคดิเห็นของอาจารย์นิเทศก์ 

ท่ีมีตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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ฉบบัท่ี15  แบบสอบถามความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศท่ีมีตอ่รูปแบบ 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ฉบบัท่ี16  แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่ 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

ฉบบัท่ี17  ประเด็นการสนทนากลุม่ เร่ือง ความคดิเห็นของนิสติท่ีมีตอ่รูปแบบการ 
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ฉบบัท่ี18  แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 

        2.  เคร่ืองมือส ำหรับอำจำรย์นิเทศก์ จ ำนวน 3 ฉบับ คือ  
ฉบบัท่ี 1   แผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ฉบบัท่ี 2   แบบสงัเกตการสอนของนิสติ 
ฉบบัท่ี 3   แบบบนัทกึการจดัการเรียนการสอน (Journal Writing) 

 
ขัน้ตอนกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
        ฉบับที่ 1 แบบวิเครำะห์เอกสำร วรรณกรรมและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง  
มีรายละเอียดและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
        1. ศกึษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
        2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามขอบข่ายท่ีได้ก าหนดไว้ 
        3. น าแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความ
คลอบคลมุของเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไข 
        4. น าแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องไปปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  (Index of Item-Objective 
Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
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  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
   N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 
            ทัง้นี ้ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.80 
        5. น าแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาปรับปรุง แก้ไขส านวน
ภาษาให้สื่อความหมายชดัเจนยิ่งขึน้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 2 ประเดน็กำรสนทนำกลุ่มนิสิตที่เคยผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
มีรายละเอียดและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
        1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการสนทนากลุม่ การวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัและ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทาง
และประเด็นในการสร้างประเด็นการสนทนากลุม่ 
        2. สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มให้ครอบคลมุ ตรงตามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการ
สนทนากลุม่ตามขอบขา่ยท่ีได้ก าหนดไว้ 
        3. น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความคลอบคลมุของเนือ้หา
และวตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่เพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
        4. น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 
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  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 
            ทัง้นี ้ได้คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 
        5. น าประเดน็การสนทนากลุม่มาปรับปรุงโดยแก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจน
ยิ่งขึน้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 3 แบบสัมภำษณ์อำจำรย์นิเทศก์ มีรายละเอียดและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ
ดงันี ้
        1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ การวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัและ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทาง
และประเดน็ในการสร้างประเด็นการสมัภาษณ์ 
        2. สร้างประเด็นการสมัภาษณ์ให้ครอบคลมุ ตรงตามเนือ้หาและวตัถุประสงค์ของการ
สมัภาษณ์ตามขอบขา่ยท่ีได้ก าหนดไว้ 
        3. น าประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความชดัเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความคลอบคลมุของเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์เพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
        4. น าประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา 
คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



127 
 

  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 
            ทัง้นี ้ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
        5. น าประเดน็การสมัภาษณ์มาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สือ่ความหมายชดัเจนยิ่งขึน้
เพื่อให้มีประสทิธิภาพ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 4   แบบตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้ และควำม
สอดคล้องของร่ำงรูปแบบต้นแบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ พีพีเอ็มอี (PPME 
Mentoring Model) มีรายละเอียดและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
        1. ศกึษาแนวคดิ หลกัการเก่ียวกบัการตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไป
ได้ และความสอดคล้องของร่างรูปแบบ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและประเดน็ในการสร้าง
แบบตรวจสอบความสมเหตสุมผล 
        2. สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้อง
ของร่างรูปแบบ ให้ครอบคลมุ ตรงตามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์เนือ้หาตาม
ขอบขา่ยท่ีก าหนดไว้ 
        3. น าแบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
ร่างรูปแบบ ท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถกูต้อง
และเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความครอบคลมุของเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์
เนือ้หาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง  
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        4. น าแบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
ร่างรูปแบบ ท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 

  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 
            ทัง้นี ้คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00  
        5. น าแบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
ร่างรูปแบบมาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจนยิ่งขึน้เพื่อให้มีประสทิธิภาพ 
ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 5  แบบทดสอบวัดควำมรู้ เกี่ยวกับกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
        เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของอาจารย์นิเทศก์เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 10 ข้อ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า กระบวนการในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เทคนิค /ทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และเคร่ืองมือในการสงัเกตการสอน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อละ                
1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้คะแนน 0 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน และก าหนด                    
การแปลคา่ร้อยละ เป็นดงันี ้
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        ร้อยละ  80.01 – 100.00 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกบั 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัสงูมาก 

        ร้อยละ  70.01 – 80.00   หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกบั 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัสงู 

        ร้อยละ  60.01 – 70.00   หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกบั 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัปานกลาง 

        ร้อยละ  50.01 – 60.00   หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกบั 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัต ่า 

        ร้อยละ  00.00 - 50.00   หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกบั 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัต ่ามาก 
 

        ทัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ โดยมีแนวทางการปฏิบตัิตามขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้
        1. ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า จากเอกสาร ต ารา งานวิจยับทความ
รวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดประเด็นท่ีต้องการวดัของแบบทดสอบและน าไป
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิจริง 
        2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้อง ครอบคลมุและตรงตามเนือ้หา ท่ีได้ก าหนดไว้เร่ืองการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า 
        3. น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขเนือ้หาให้สมบรูณ์และปรับ
ส านวนภาษาให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
        4. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คา่
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 

  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
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          เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ได้คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 
        5. น าแบบทดสอบ เร่ืองการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าดงักลา่วมาปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษา
ให้ชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 6 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (ประเมิน
ตนเอง)  
        เป็นแบบประเมินตนเองของอาจารย์นิเทศก์เก่ียวกบัความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า โดยแบบประเมินนีเ้ป็นการประเมินระดบัพฤตกิรรมและการปฏิบตัิในการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์ตามพฤตกิรรมใน 9 ประเด็น ได้แก่  

        1. การศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการประชมุกบันิสติ  
        2. การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
        3. การด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
        4. การสงัเกตและบนัทกึสิง่ท่ีสงัเกตได้ตามสภาพในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน  
        5. การใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนิสติ  
        6. การให้ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสติ  
        7. การให้ค าแนะน านิสิตในด้านเทคนิคการสอน  
        8. การให้ค าแนะน านิสิตในด้านการท าวิจยัในชัน้เรียน  
        9. การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นิสติหลงัการสงัเกตการสอน  
 

        แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านีมี้ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั ซึง่ก าหนดระดบัคะแนนพฤติกรรม ได้แก่  
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 5 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 
    หรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 
 1 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

        การแปลคา่คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นระดบัดงันี ้
        คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัสงูมาก 
        คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัสงู 
        คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัต ่า 
        คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัต ่ามาก 
 
มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมิน
ความสามารถท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แล้วน าข้อมลู
มาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพื่อจดัท าเคร่ืองมือแบบประเมิน
ตนเอง 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถให้ครอบคลมุและตรงตามเนือ้หาท่ีก าหนด 
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        3. น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเตมิ  
        4. น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา 
คือ 
  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีแ้บบประเมินความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
(ประเมินตนเอง) ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00  
        5. น าแบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์มา
ปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 7   แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (ประเมินโดย
นิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูและผู้วิจัย) มีรายละเอียดดงันี ้
        เป็นแบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ซึ่ง
ประเมินโดยนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยั ตามพฤตกิรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
ของอาจารย์นิเทศก์ 9 ประเด็น ได้แก่  

        1. การศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการประชมุกบันิสติ  
        2. การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
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        3. การด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
        4. การสงัเกตและบนัทกึสิง่ท่ีสงัเกตได้ตามสภาพในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน  
        5. การใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนิสติ  
        6. การให้ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสติ  
        7. การให้ค าแนะน านิสิตในด้านเทคนิคการสอน  
        8. การให้ค าแนะน านิสิตในด้านการท าวิจยัในชัน้เรียน  
        9. การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นิสติหลงัการสงัเกตการสอน  

        แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านีมี้ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั ซึง่ก าหนดระดบัคะแนนพฤติกรรม ได้แก่  
 5 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ า 
    สม ่าเสมอหรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิ 
    อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถงึ อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 
 1 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

        การแปลคา่คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นระดบัดงันี ้
        คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัสงูมาก 
        คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัสงู 
        คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 

ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัต ่า 
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        คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดบัต ่ามาก 

 

มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความ 
สามารถท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แล้วน าข้อมลูมา
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถให้ครอบคลมุและตรงตามเนือ้หาท่ีก าหนด 
        3. น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเตมิ  
        4. น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา 
คือ 
  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บว่า แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (ประเมินโดยนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยั) ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00  
        5. น าแบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์มา
ปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
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        ฉบับที่ 8 แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (ประเมิน
โดยผู้วิจัย)  
        เป็นแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าซึ่งประเมินโดยผู้วิจยั ใช้
ส าหรับการประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ มีลกัษณะเป็นแบบ
บนัทกึพฤตกิรรมประเภทพรรณนาความ จ านวน 4 ข้อ ประเด็นการประเมินตามล าดบัขัน้ตอนของ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ดงันี ้
          1.  การประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน า 

          2.  การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลู 

          3.  การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนั 

          4.  การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษาแนะน า 

        มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบสงัเกตและบนัทึก
พฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีมีลกัษณะเป็นแบบบนัทึกพฤติกรรมประเภทพรรณนา
ความ (Journal Writing) แล้วน าข้อมลูมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบตัิเพ่ือจดัท าเคร่ืองมือแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าให้ครอบคลมุ
และตรงตามเนือ้หาและประเดน็ท่ีก าหนด 
        3. น าแบบสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมา
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเตมิ  
        4. น าแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  (Index of Item-Objective 
Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 

  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
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            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บว่า แบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าได้คา่ดชันีความ
สอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00  
        5. น าแบบสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามาปรับปรุง แก้ไขส านวน
ภาษาตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 9   แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสอนของนิสิตฝึกประสบกำรณ์               
วิชำชีพครู (ประเมินตนเอง)  
        เป็นแบบประเมินตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเก่ียวกับความสามารถในการ
สอน โดยแบบประเมินนีมี้ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน                   
5 ระดบั ซึง่เป็นการประเมินระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิในการสอนตามเทคนิควิธีการท่ีด าเนิน
ในการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีก าหนด คือ  
 5 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 
    หรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 
 1 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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        การแปลคา่คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขา
การสอนคณิตศาสตร์ เป็นระดบัดงันี ้
        คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัสงูมาก 
        คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัสงู 
        คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัต ่า 
        คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัต ่ามาก 
มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความ 
สามารถในการสอนท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แล้วน า
ข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพื่อจัดท าเคร่ืองมือแบบ
ประเมินตนเอง 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถให้ครอบคลมุและตรงตามเนือ้หาท่ีก าหนด 
        3. น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเตมิ  
        4. น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา 
คือ 
  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
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            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บว่า แบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(ประเมินตนเอง)  ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00  
        5. น าแบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมิน
ตนเอง) มาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 10  แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสอนของนิสิตฝึกประสบกำรณ์               
วิชำชีพครู (ประเมินโดยอำจำรย์นิเทศก์และผู้วิจัย) มีรายละเอียดดงันี ้
        เป็นแบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการ
สอนคณิตศาสตร์  โดยให้อาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยัเป็นผู้ประเมิน โดยแบบประเมินนีมี้ลกัษณะเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั ซึง่เป็นการประเมินระดบัพฤติกรรม
หรือการปฏิบตัิการสอนของนิสิตตามเทคนิควิธีการสอนท่ีด าเนินการในงานวิจยัในชัน้เรียนตาม
พฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีก าหนด คือ  
 5 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 
    หรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้  
    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 
 1 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139 
 

        การแปลคา่คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขา
การสอนคณิตศาสตร์ เป็นระดบัดงันี ้
        คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัสงูมาก 
        คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัสงู 
        คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัต ่า 
        คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มีความสามารถในการสอนในระดบัต ่ามาก 
มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความ 
สามารถท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แล้วน าข้อมลูมา
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพ่ือจดัท าเคร่ืองมือ 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความสามารถให้ครอบคลมุและตรงตามเนือ้หาท่ีก าหนด 
        3. น าแบบประเมินความสามารถท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเตมิ  
        4. น าแบบประเมินความสามารถท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา 
คือ 
  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 

N

R
IOC
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            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บว่า แบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศและผู้วิจยั) ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00  
        5. น าแบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                   
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั) มาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจน
ยิ่งขึน้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 11  แบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
(ประเมินโดยผู้วิจัย)  
        แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยอาจารย์
นิเทศก์และผู้วิจยัเป็นผู้ประเมิน เป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนมีลกัษณะเป็นคะแนน
รูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดบั ตามรายการการประเมนิ 8 รายการ เกณฑ์การให้คะแนนรูบริค
ของแตล่ะรายการปรากฏ ดงัตารางท่ี 10 ดงันี ้
 
ตารางท่ี 10  เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอน 
 

รำยกำรประเมนิ ระดับคะแนน 
3 2 1 

1.  องค์ประกอบ
ของแผนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ระบอุงค์ประกอบของแผน
ครบถ้วนทกุองค์ประกอบ 
พร้อมมีรายละเอียดของ
องค์ประกอบที่ชดัเจนทกุ
ประเดน็ 

ระบอุงค์ประกอบของแผน
ครบถ้วนทกุองค์ประกอบ 
แตร่ะบรุายละเอียดของ
องค์ประกอบไม่ครบทกุ
ประเดน็ 

องค์ประกอบของแผน
ไมค่รบถ้วน และระบุ
รายละเอียดของ
องค์ประกอบไม่ชดัเจน 

2.  วัตถุประสงค์
กำรเรียนรู้หรือ
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 

ระบพุฤติกรรม และผลลพัธ์
ท่ีคาดวา่จะเกิดกบัผู้ เรียน
สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระ 
เร่ืองนัน้ๆ ได้อย่างครบถ้วน
และชดัเจน 

ระบพุฤติกรรม และ
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะเกิดกบั
ผู้ เรียนสอดคล้องกบั
เนือ้หาสาระ เร่ืองนัน้ๆ ได้
อยา่งครบถ้วนแตไ่ม่
ชดัเจนทกุด้าน 

ระบพุฤติกรรม และ
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะเกิด
กบัผู้ เรียนสอดคล้องกบั
เนือ้หาสาระ เร่ืองนัน้ๆ 
ไมค่รบถ้วนและไม่
ชดัเจน 
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ตารางท่ี 10  (ตอ่) 
 

รำยกำรประเมนิ ระดับคะแนน 
3 2 1 

3. สำระส ำคัญ ระบสุาระส าคญัของ
เนือ้หาได้อยา่งถกูต้อง 
ครบถ้วนและชดัเจน 

ระบสุาระส าคญัของ
เนือ้หาอยา่งถกูต้อง แตไ่ม่
ครบถ้วน และ/หรือไม่
ชดัเจน 

ระบสุาระส าคญัของ
เนือ้หาไมถ่กูต้อง ไม่
ครบถ้วนและไม่ชดัเจน 

4. มำตรฐำน/ตวัชีวั้ด ระบมุาตรฐาน/ตวัชีว้ดั
ได้สอดคล้องกบั
หลกัสตูรและเนือ้หา 
ถกูต้องและครบถ้วน 

ระบมุาตรฐาน/ตวัชีว้ดัได้
สอดคล้องกบัหลกัสตูร
และเนือ้หา แตไ่มถ่กูต้อง
และ/หรือไมค่รบถ้วน 

ระบมุาตรฐาน/ตวัชีว้ดัไม่
สอดคล้องกบัหลกัสตูร 
และไมถ่กูต้องและไม่
ครบถ้วน 

5.  สำระกำรเรียนรู้ เนือ้หาสาระครบถ้วน 
ชดัเจนสอดคล้องกบั
องค์ประกอบอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

เนือ้หาสาระครบถ้วน แต่
ไมช่ดัเจน และ/หรือไม่
สอดคล้องกบั
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 

เนือ้หาสาระไมค่รบถ้วน 
ไมช่ดัเจน ไม่สอดคล้องกบั
องค์ประกอบอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

6.  กจิกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

ระบขุัน้ตอน กิจกรรม
การเรียนการสอนได้
ชดัเจนสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และ
องค์ประกอบอื่นๆ  

ระบขุัน้ตอน กิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ชดัเจน 
แตไ่มส่อดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และ
องค์ประกอบอื่นๆ  

ระบขุัน้ตอน กิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่ชดัเจน 
และไมส่อดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และ
องค์ประกอบอื่นๆ  

7.  ส่ือกำรเรียนกำร
สอน 

ระบสุื่อการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกบั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวตัถปุระสงค์
เนือ้หา 

ระบสุื่อการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนการสอน แตไ่ม่
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และเนือ้หา 

ระบสุื่อการเรียนการสอนท่ี
ไมส่อดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนการสอน 
วตัถปุระสงค์เนือ้หา 

8.  กำรวัดและ
ประเมนิผลกำรเรียน
กำรสอน 

ระบวุิธีวดัและ
ประเมินผลได้อยา่ง
ครบถ้วน เช่น มากกวา่ 
3 วิธี ระบเุกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีชดัเจน
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

ระบวุิธีวดัและประเมินผล                   
2 – 3 วิธี แตร่ะบเุกณฑ์
การประเมินผลที่ไม่
ชดัเจนไมส่อดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

ระบวุิธีวดัและประเมินผล
เพียง 1 วิธีและระบเุกณฑ์
การประเมินผลที่ไมช่ดัเจน
ไมส่อดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



142 
 

       ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดบัคณุภาพของแผนการจดัการเรียนการสอนใน
ภาพรวม ดงันี ้
        ระดบัคะแนน 17.00 – 24.00  หมายถึง แผนการจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพสงู 
        ระดบัคะแนน 09.00 – 16.00  หมายถึง แผนการจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพปานกลาง 
        ระดบัคะแนน 00.00 – 08.00  หมายถึง แผนการจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพต ่า 
 

        และผู้วิจยัได้น ามาหาคา่เฉลี่ยและให้ความหมาย ดงันี ้
        คา่เฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถงึสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนในระดบัสงู 
        คา่เฉลี่ย 1.01 - 2.00 หมายถึงสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง 
        คา่เฉลี่ย 0.00 - 1.00 หมายถึงสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนในระดบัต ่า 
 

        มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินผลท่ีมี
ลกัษณะเป็นคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดบั แล้วน าข้อมลูมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพื่อจดัท าเคร่ืองมือแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอน
ตามประเด็นท่ีก าหนด 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนตามขอบขา่ยเนือ้หาท่ีก าหนด 
        3. น าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขและเพิ่มเตมิประเด็นการประเมินผล  
        4. น าแบบประเมินผลท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คา่
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 

  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC
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            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บวา่ แบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนเท่ากบั 1.00  
        5. น าแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอน เพิ่มหวัข้อ “สาระส าคญั” และ “มาตรฐาน/
ตวัชีว้ดั” เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในทัง้ 2 หวัข้อ ” ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 12  แบบทดสอบวัดควำมรู้ เร่ือง กำรท ำวิจยัในชัน้เรียน มีรายละเอียดดงันี ้
        เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ เก่ียวกับการท าวิจัยในชัน้เรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ                
จ านวน  13 ข้อ และแบบทดสอบแบบอตันยั ชนิดเติมค าตอบ จ านวน 4 ข้อ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบั
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัท าวิจยัในชัน้เรียน  กระบวนการวิจยัในชัน้เรียน องค์ประกอบของการท า
วิจยัในชัน้เรียน  และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในการท าวิจัยในชัน้เรียน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบทดสอบแบบปรนยั ข้อละ 1 คะแนน และแบบทดสอบแบบอตันยั ข้อละ 0.5 คะแนน 
รวมคะแนน 2 คะแนน รวมคะแนนเตม็ 15 คะแนน และก าหนดการแปลคา่ร้อยละ เป็นดงันี ้
        ร้อยละ  80.01 – 100.00 หมายถึง นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้เก่ียวกบั 

การท าวิจยัในชัน้เรียนในระดบัสงูมาก 
        ร้อยละ  70.01 – 80.00   หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้เก่ียวกบั 

การท าวิจยัในชัน้เรียนในระดบัสงู 
        ร้อยละ  60.01 – 70.00   หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้เก่ียวกบั 

การท าวิจยัในชัน้เรียนในระดบัปานกลาง 
        ร้อยละ  50.01 – 60.00   หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้เก่ียวกบั 

การท าวิจยัในชัน้เรียนในระดบัต ่า 
        ร้อยละ  00.00 – 50.00   หมายถึง  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้เก่ียวกบั 

การท าวิจยัในชัน้เรียนในระดบัต ่ามาก 
ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ  โดยมีแนวทางการปฏิบตัิตามขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้
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        1. ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนจากเอกสาร ต ารา บทความรวมถึงวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดประเด็นท่ีต้องการวัดความรู้ของแบบทดสอบและน าไปปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิจริง 
        2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้อง ครอบคลมุและตรงตามเนือ้หา ท่ีได้ก าหนดไว้เร่ืองการท า
วิจยัในชัน้เรียน 
        3. น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขเนือ้หาให้สมบรูณ์และปรับ
ส านวนภาษาให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
        4. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คา่
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 

  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บวา่ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 
        5. น าแบบทดสอบ เร่ืองการท าวิจยัในชัน้เรียนดงักลา่วมาปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษาให้
ชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 13  แบบประเมินงำนวิจัยในชัน้เรียน 
        เป็นแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียนเป็นแบบประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้ วิจัยเป็นผู้
ประเมิน มีเกณฑ์การให้คะแนนมีลกัษณะเป็นคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดบั ตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



145 
 

รายการการประเมิน 8 รายการ เกณฑ์การให้คะแนนรูบริคของแตล่ะรายการปรากฏ ดงัตารางท่ี 11 
ดงันี ้
 
ตารางท่ี 11  เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน 
 
รำยกำรประเมนิ ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  ช่ือเร่ืองกำร
วจิัย 

ช่ือเร่ืองการวิจยั มีการระบุ
องค์ประกอบที่ครบถ้วน อนั
ได้แก่ ตวัแปรต้นและตวัแปร
ตาม วตัถปุระสงค์หลกัของ
การวิจยั ระบบุริบทและ
สาขาวิชา/เนือ้หาที่ศกึษา 

ช่ือเร่ืองการวิจยั มีการระบุ
ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 
วตัถปุระสงค์หลกัของการ
วิจยั แต่ไมร่ะบบุริบทและ
สาขาวิชา/เนือ้หาที่ศกึษา 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ช่ือการวิจยัไมช่ดัเจน 
ระบเุพียงตวัแปรต้น
และตวัแปรตามเทา่นัน้ 
หรือปรากฎเพียง
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง
เทา่นัน้ 

2. ควำมเป็นมำ
ของปัญหำกำร
วจิัย 

ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหาการ
วิจยัเขียนได้อยา่งครอบคลมุ
และชดัเจน แสดง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่
ศกึษาได้อยา่งสอดคล้อง
และสมเหตสุมผล 

ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหาการ
วิจยัเขียนได้อยา่งครอบคลมุ
และชดัเจน แต่ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรที่ศกึษาไม่
สอดคล้องและไม่
สมเหตสุมผล 

ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา
การวิจยัไมช่ดัเจน และ
ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรที่ศกึษาไม่
สอดคล้องและไม่
สมเหตสุมผล 

3. วัตถุประสงค์ 
ของกำรวจิัย 

ระบเุป้าหมายของการศกึษา
หรือวิธีการท่ีใช้ในการวิจยัท่ี
ชดัเจน ครอบคลมุวิธีการ
ศกึษาครบถ้วนทกุประเดน็  
ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้น
และตวัแปรตามท่ีชดัเจน 

ระบเุป้าหมายของการศกึษา
หรือวิธีการท่ีใช้ในการวิจยั 
ครอบคลมุวิธีการศกึษา
ครบถ้วนทกุประเดน็  แต่
วตัถปุระสงค์ไมไ่ด้แสดง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้น
และตวัแปรตามได้ 

ระบเุป้าหมายของ
การศกึษาหรือวิธีการท่ี
ใช้ในการวิจยั ไม่
ครอบคลมุวิธีการศกึษา
และวตัถปุระสงค์ไมไ่ด้
แสดงความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรต้นและตวัแปร
ตามได้ 
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ตารางท่ี 11  (ตอ่) 
 
รำยกำรประเมนิ ระดับคะแนน 

3 2 1 
4. กำรก ำหนด
ประชำกร และ
กลุ่มตัวอย่ำง 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นตวัแทนที่ดีของประชากร 
ระบวุิธีการสุม่/เลือกกลุม่
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนและ
เหมาะสม 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นตวัแทนที่ดีของ
ประชากร แตข่าดการระบุ
วิธีการสุม่/เลือกกลุม่
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนและ
เหมาะสม 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นไมเ่พียงพอท่ีจะเป็น
ตวัแทนที่ดีของประชากร 
ขาดการระบวุิธีการสุม่/
เลือกกลุม่ตวัอย่างท่ี
ชดัเจน 

5. กำรระบุ
เคร่ืองมือในกำร
วจิัย 

มีการระบเุคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัและระบวุิธีการสร้าง
ท่ีสมบรูณ์  และเคร่ืองมือใน
การวิจยัครบถ้วนในประเดน็
ท่ีท าการศกึษาสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของการท าวิจยั 

มีการระบเุคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัและระบวุิธีการ
สร้างท่ีสมบรูณ์  แต่
เคร่ืองมือในการวิจยัไม่
ครบถ้วนในประเดน็ท่ี
ท าการศกึษาหรือไม่
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของการท า
วิจยั 

มีการระบเุคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั แตข่าดการระบุ
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ
ตลอดจนเคร่ืองมือในการ
วิจยัไมค่รบถ้วนใน
ประเดน็ท่ีท าการศกึษา
หรือไมส่อดคล้องกบัวตัถ ุ
ประสงค์ของการวิจยั 

6. กำรตรวจสอบ
คุณภำพของ
เคร่ืองมือในกำร
วจิัย 

มีการตรวจสอบคณุภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
อยา่งครบถ้วน  

มีการตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัแตไ่มค่รบถ้วน ขาด
การตรวจสอบใน
องค์ประกอบบางประการ 

ไมมี่การตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั 

7. กำรเกบ็ข้อมูล
วจิัยและกำร
วเิครำะห์ข้อมูล
ทำงสถติ ิ

มีการระบวุิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีชดัเจน  และใช้
วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่ง
ถกูต้องและเหมาะสม 

มีการระบวุิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู แตไ่ม่
ครบถ้วนทกุขัน้ตอน หรือ 
ใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมลูไม่
เหมาะสม อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ 

ไมมี่การระบวุิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู และใช้
วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมลูไมถ่กูต้อง
และไมเ่หมาะสม 
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ตารางท่ี 11  (ตอ่) 
 
รำยกำรประเมนิ ระดับคะแนน 

3 2 1 
8. กำรสรุป
ผลกำรวจิัยและ
ข้อเสนอแนะ
ของกำรวจิัย 

สรุปผลการวิจยัได้อยา่ง
ถกูต้อง ครบถ้วนตาม
ประเดน็ของวตัถปุระสงค์ท่ี
ท าการศกึษา  มีการระบุ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยัได้
อยา่งชดัเจนครบถ้วนและ
สอดคล้องกบัผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจยัได้อยา่ง
ถกูต้อง แตไ่ม่ครบถ้วน
ตามประเดน็ของ
วตัถปุระสงค์ท่ี
ท าการศกึษา  หรือ การ
ระบขุ้อเสนอแนะจากการ
วิจยัไมส่อดคล้องกบั
ผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจยัไมถ่กูต้อง 
และไมค่รบถ้วนตาม
ประเดน็ของวตัถปุระสงค์
ท่ีท าการศกึษา และ การ
ระบขุ้อเสนอแนะจากการ
วิจยัไมส่อดคล้องกบั
ผลการวิจยั 

 
        ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดบัคณุภาพของงานวจิยัในชัน้เรียนในภาพรวม ดงันี ้
        ระดบัคะแนน 17.00 – 24.00  หมายถึง งานวิจยัในชัน้เรียนมีคณุภาพระดบัสงู 
        ระดบัคะแนน 09.00 – 16.00  หมายถึง งานวิจยัในชัน้เรียนมีคณุภาพระดบัปานกลาง 
        ระดบัคะแนน 00.00 – 08.00  หมายถึง งานวิจยัในชัน้เรียนมีคณุภาพระดบัต ่า 
 

        และผู้วิจยัได้น ามาหาคา่เฉลี่ยและให้ความหมาย ดงันี ้
        คา่เฉลี่ย 2.10 – 3.00 หมายถึงนิสติสามารถท าวิจยัในชัน้เรียนได้ในระดบัสงู 
        คา่เฉลี่ย 1.10 - 2.00 หมายถึงนิสติสามารถท าวิจยัในชัน้เรียนได้ในระดบัปานกลาง 
        คา่เฉลี่ย 0.00 - 1.00 หมายถึงนิสติสามารถท าวิจยัในชัน้เรียนได้ในระดบัต ่า 
        มีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินผลท่ีมี
ลกัษณะเป็นคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดบั แล้วน าข้อมลูมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพื่อจดัท าเคร่ืองมือแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียนตามประเด็น
ท่ีก าหนด 
        2. สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียนตามขอบขา่ยเนือ้หาท่ีก าหนด 
        3. น าแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียนท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ 
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเตมิ 
ประเด็นการประเมินผล  
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        4. น าแบบประเมินผลท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คา่
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 

 

แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บวา่ แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียนเท่ากบั 1.00  
        5. น าแบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน ปรับส านวนภาษา ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
        ฉบับที่ 14 ประเดน็กำรสนทนำกลุ่ม เกี่ยวกับ ควำมคดิเหน็ของอำจำรย์นิเทศก์ที่มีต่อ
กำรใช้รูปแบบกำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ มีรายละเอียดการสร้างและพฒันาดงันี ้

        1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการสนทนากลุม่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ขัน้ตอนการสนทนากลุม่ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและ
ประเด็นในการสร้างประเด็นการสนทนากลุม่ 
        2. สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มให้ครอบคลมุ ตรงตามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการ
สนทนากลุ่มตามขอบข่ายท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้นีป้ระเด็นการสนทนากลุ่มในเคร่ืองมือฉบับนี ้
ประกอบด้วยความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ตอ่องค์ประกอบ
ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี กระบวนการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอ็มอีไปใช้  และผลของการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 
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        3. น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความคลอบคลมุของเนือ้หา
และวตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่เพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
        4. น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณา คือ  

แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีพ้บวา่ประเดน็การสนทนากลุม่ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
        5. น าประเดน็การสนทนากลุม่มาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ 
ปรับประเด็นการสนทนาเป็นข้อค าถามทัง้หมด ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 15  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของอำจำรย์นิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบกำรดแูล
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนและกำรท ำวจิัยในชัน้เรียนของนิสิต
ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพครู   
        เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท า วิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) จ านวน 5 
ระดบั ซึง่เป็นการสอบถามระดบัความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าตามประเด็นขององค์ประกอบและกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
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แนะน าประกอบด้วย ความพงึพอใจในด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านกระบวนการน ารูปแบบ
ไปใช้ ด้านผลของการใช้รูปแบบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดบัความพงึพอใจ ดงันี ้
 

        ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 
    การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในรายการนัน้มากท่ีสดุ 

        ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในรายการนัน้มาก 

        ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในรายการนัน้ปานกลาง 

        ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในรายการนัน้น้อย 

        ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในรายการนัน้น้อยท่ีสดุ 

        โดยผู้วิจยัได้น ามาหาคา่เฉลี่ยและให้ความหมายดงันี ้
คา่เฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 

          อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 

อยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 

          อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 

อยูใ่นระดบัน้อย 
คา่เฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจตอ่การใช้รูปแบบ 

อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

        โดยมีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) แล้วน าข้อมลูมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ 
เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพ่ือจดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจ 
        2. สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจตามขอบขา่ยเนือ้หาท่ีก าหนด 
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        3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
        4. น าแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 
  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีแ้บบสอบถามความพงึพอใจได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
        5. น าแบบสอบถามความพงึพอใจมาปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษาให้ชดัเจน ถกูต้องและ
เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่16  แบบสอบถำมควำมคิดเหน็ของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่มีต่อกำร
ดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำของอำจำรย์นิเทศก์ 
        เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
จ านวน  5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดบัความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ดงันี ้
        ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัมากท่ีสดุ 
        ระดบัคะแนน 4 หมายถึง   นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัมาก 
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        ระดบัคะแนน 3 หมายถึง   นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัปานกลาง 

        ระดบัคะแนน 2 หมายถึง   นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัน้อย 

        ระดบัคะแนน 1 หมายถึง   นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

        ผู้วิจยัได้น ามาหาคา่เฉล่ียและให้ความหมายดงันี ้
        คา่เฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง นิสติมีความคดิเห็นด้วยตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

     ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
        คา่เฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

     ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัเห็นด้วยมาก 
        คา่เฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

     ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง 
        คา่เฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

     ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัเห็นด้วยน้อย 
        คา่เฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

     ของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

        โดยมีขัน้ตอนในการสร้างและพฒันา  
        1. ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) แล้วน าข้อมลูมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพ่ือจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
        2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอบขา่ยเนือ้หาท่ีก าหนด 
        3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
        4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 
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  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
 

            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีแ้บบสอบถามความคิดเห็นได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
        5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษาให้ชดัเจน ถกูต้องและ
เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 17  ประเดน็กำรสนทนำกลุ่ม เกี่ยวกับ ควำมคดิเหน็ของนิสิตที่มีต่อรูปแบบ
กำรดแูลให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนและกำรท ำวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู มีรายละเอียดการสร้างและพฒันาดงันี ้
        1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการสนทนากลุม่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ขัน้ตอนการสนทนากลุม่ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและ
ประเด็นในการสร้างประเด็นการสนทนากลุม่ 
        2. สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มให้ครอบคลมุ ตรงตามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการ
สนทนากลุ่มตามขอบข่ายท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้นีป้ระเด็นการสนทนากลุ่มในเคร่ืองมือฉบับนี ้
ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ ความคิดเห็นของนิสิตต่อองค์ประกอบของ
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี กระบวนการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
พีพีเอ็มอีไปใช้  และผลของการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 
        3. น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงความคลอบคลมุของเนือ้หา
และวตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่เพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
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        4. น าประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณา คือ   

แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีป้ระเด็นการสนทนากลุม่ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
        5. น าประเดน็การสนทนากลุม่มาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ 
ปรับประเด็นการสนทนาเป็นข้อค าถามทัง้หมด ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ฉบับที่ 18  แบบรำยงำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน  
        เป็นแบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัท าการวิจยัในชัน้เรียน 
จากคะแนนการท าแบบทดสอบท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนสร้างขึน้ในการเก็บ
ข้อมูลวิจัยในชัน้เรียน เพื่อน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้สอนและด าเนินการวิจยั ทัง้นีมี้ขัน้ตอนการสร้างและพฒันาดงันี ้

        1. สร้างแบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิต เพื่อน าผลคะแนนท่ีได้จากการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบทางสถิติ 
        2. น าแบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน า
ข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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        3. น าแบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตไปปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ 
  แน่ใจวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน  0 
  แน่ใจวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 
            เม่ือน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  โดยใช้เทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) โดยใช้สตูร 
 

N

R
IOC


  

 

            เม่ือ   IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
                      R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
  N หมายถึง  จ านวนของผู้ เช่ียวชาญ 

ทัง้นีแ้บบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
        4. น าแบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสติมาปรับปรุง แก้ไขแบบฟอร์มเพื่อให้มีความชดัเจนมากขึน้ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
 
        ขัน้ตอนกำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือส ำหรับอำจำรย์นิเทศ จ ำนวน 3 ฉบับ คือ   
ฉบบัท่ี 1 แผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  ฉบบัท่ี 2 แบบสงัเกตการสอนของนิสติ และฉบบัท่ี 3  
แบบบนัทกึการจดัการเรียนการสอน (Journal Writing) นัน้ อาจารย์นิเทศก์ร่วมกนัสร้าง 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในครัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนของการวิจยั ผู้วิจยัจึงได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
        1. ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงคณบดีคณะศกึษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และผู้ อ านวยการโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีกลุ่มตัวอย่างฝึก
ประสบการณ์เพื่อประสานงานและขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู 
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        2. ผู้วิจยัวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัและประเมินความต้องการจ าเป็นของการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า จากผลการสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศ และสนทนากลุม่นิสิตท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ประธานศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิสิตท่ีก าลงั
ศกึษาในปัจจบุนั เพื่อให้ได้ข้อมลูสภาพปัจจบุนั/สิ่งท่ีเป็นจริง (Actual) และสิ่งท่ีคาดหวงั (Target) 
เพื่อน ามาสูก่ารวิเคราะห์สิง่ท่ีเติมเต็ม (Gap) 
        3.  ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นฐานคิดใน
การพฒันาและร่างรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
        4.  ผู้วิจยัด าเนินการร่างรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะ
การสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
จากนัน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสม
ของรูปแบบเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
        5.  ผู้วิจยัน ารูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและ
การท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้
ประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญเชิงทฤษฎีและผู้ เช่ียวชาญเชิง
ปฏิบตัิการ จ านวน 7 ท่าน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบต้นแบบอีกครัง้หนึง่ 
        6. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบต้นแบบท่ีพฒันาขึน้ น าเคร่ืองมือท่ีได้พฒันามาใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอ่ไป 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัและพฒันา R & D (Research and Development) โดยเก็บ
ข้อมลูจากอาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการ
สอนคณิตศาสตร์ นกัเรียนท่ีเรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่ง และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 
สถติทิี่ใช้ในกำรวิจยั 
        การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย 
        1. วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและประเมินความต้องการจ าเป็นของการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าและองค์ประกอบ/กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าตามแนวคิดเชิงระบบ
จากรูปแบบต้นแบบโดยการประมวลสรุป ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และ
การเขียนพรรณนาความ 
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        2. สมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วยสมรรถนะด้าน
ความรู้และความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า วิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย( X )                   
ค่าร้อยละ (%) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้
เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ก่อนและหลงัการการใช้รูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยสถิติทดสอบคา่ที (t - test) แบบ Dependent และประมวลสรุปข้อมลูจาก
การสงัเกตด้วยการเขียนพรรณนาความ 
        3. สมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประกอบด้วยคะแนนด้าน
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน คะแนนการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ผล
โดยใช้คา่เฉลี่ย ( X )คา่ร้อยละ (%) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และประมวลสรุปข้อมลูจากการ
สงัเกตด้วยการเขียนพรรณนาความ 
        4. สมรรถนะการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย
สมรรถนะด้านความรู้และความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )ค่าร้อยละ (%) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนและหลงัการการใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยสถิติ
ทดสอบค่าที (t - test) แบบ Dependent และประมวลสรุปข้อมลูจากการสงัเกตด้วยการเขียน
พรรณนาความ 
        5. วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท าการ
ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัท่ีนิสิตทดลองท าวิจยัในชัน้เรียนด้วยสถิติทดสอบคา่ที (t - test) 
แบบ Dependent และประมวลสรุปข้อมลูจากการสงัเกตด้วยการเขียนพรรณนาความ 
        6. การประเมินความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์และความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยใช้คา่เฉลี่ย ( X )  และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และประมวลสรุปข้อมลูจากการสนทนากลุม่ด้วยการเขียนพรรณนาความ   
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 บทที่ 4  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
        การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์” เป็น
การวิจยัเชิงการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ท่ีใช้วิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed 
method) ซึง่เก็บข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยด าเนินการวิจยัตามแนวคิดการพฒันา
รูปแบบ ท่ีผู้วิจยัสงัเคราะห์ขึน้จากแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบระบบการสอน The ADDIE 
Model ของ เควิน ครู๊ส (Kevin Kruse 2007: 1) และแบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบ
ของ ดิกค์ คาเรย์ และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 1-8) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) ซึง่แนวคิดท่ีผู้วิจยัสงัเคราะห์ขึน้ส าหรับการพฒันารูปแบบ
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าในครัง้นี  ้ประกอบด้วยขัน้ตอนการพัฒนา 4 ขัน้ตอน ได้แก่               
ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาวิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R1)  
ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบและพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Development (D1) ขัน้ตอน
ท่ี 3 ทดลองและประเมินการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R2) ขัน้ตอนท่ี 4 
ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและเผยแพร่ Development (D2) ซึง่มี
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการสอนและการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ และ 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าท่ีพัฒนาขึน้ การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
                ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถภาพการ
สอนและการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
                ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าท่ีพฒันาขึน้   
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอนและการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ 
 
        ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อส่ง เส ริมสมรรถนะการ
สอนและการวิจ ัย ในชั น้ เ รี ยนของนิสิต ฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู  สาขาก ารสอน
คณิตศาสตร์ ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบ
การดูแลใ ห้ค าป รึกษาแนะน า ที่พัฒนาขึ น้  และส่วนของกระบวนการพัฒนา รูปแบบ
ทัง้นีมี้องค์ประกอบและกระบวนการพฒันารูปแบบดงันี ้
 
        1. องค์ประกอบของรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
สอนและการวิจยัในชัน้เรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) องค์ประกอบเชิงหลกัการ
และวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และ 3) องค์ประกอบเชิงระบบ
สนบัสนนุของรูปแบบ รายละเอียดดงันี ้
 
                องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 
                        หลักการของรูปแบบ 
                        รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นกระบวนการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพ
ระหว่างผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สงู กบัผู้ รับการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) ท่ีมีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า บนพืน้ฐานของความไว้เนือ้เช่ือ
ใจ (Trust) และความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) และ
ผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) 
 
                        วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
                        เพื่ อส่ง เส ริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้ เ รียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
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                องค์ประกอบเชิงกระบวนการ แบง่การด าเนินการเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

 
                        ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing phase: P)       
                               1. การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
                                2. อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกนัก าหนดปัญหา
การวิจยัในชัน้เรียน 

                                3. การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   
                      ระยะที่ 2 ระยะการวางแผน (Planning phase: P) ประกอบด้วย 
                                1. การประชมุหารือร่วมกนัเพื่อจบัคูผู่้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) 
                                2. อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกนัวางแผนการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แผนการวิจยัและแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
                        ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring phase: M) 
ประกอบด้วย 

                               1. การประชมุก่อนการสงัเกตการสอน (Preconference) 
                               2. การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บข้อมลู (Observation and Data 
Gathering) 
                               3. การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ 
(Collaborative Reflection and Analysis) 
                               4. การประชมุหลงัการสงัเกตการสอน (Postconference) 
 
                        ระยะที่ 4 ระยะการประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating 
phase: E) ประกอบด้วย 

                               1. การประเมินผลระหวา่งการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
                               2. การประเมินผลหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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                องค์ประกอบเชิงระบบสนับสนุนของรูปแบบ   
                        ส าหรับการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีไปใช้นัน้ ต้องค านึงถึงส่วนท่ี
เป็นระบบสนับสนุนของรูปแบบซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการตาม
กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) มีความเป็นไปได้ส าหรับการ
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นั่นคือ ในการด าเนินการตามกระบวนการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีต้องด าเนินการภายใต้ระบบสนบัสนนุ 2 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
                        1. ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ทัง้นีต้้องเกิดจากความ
ร่วมมือกันของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นฝ่ายผลิตและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลีย้งในการสนบัสนนุส่งเสริมนิสิตร่วมกนั 
ทัง้ในด้านการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การให้การสนบัสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
                         2. ความเต็มใจในการพัฒนาวิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมมือกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานต่างๆ การมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีซึง่กนัและกนั 
 
        จากองค์ประกอบดงักล่าว แสดงแผนภูมิรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการ
สอนคณิตศาสตร์ ดงัแผนภมูิท่ี 5 
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การด าเนินการในระยะต่างๆ ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

        ในการด าเนินการตามรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี  มีรายละเอียด                    
การด าเนินการเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

 
        ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing phase: P) เป็นระยะการ
เตรียมความพร้อมก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีเ้พื่อให้กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าสามารถตอบสนองตอ่สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นตามสภาพบริบทท่ีแตกตา่งกนั 
ดงันัน้ผู้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องมีความพร้อมทัง้
ด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น (prerequisite knowledge and skills) ของการปฏิบตัิการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า รวมทัง้เป็นการเร่ิมต้นสร้างสมัพนัธภาพ ความร่วมมือ และความไว้วางใจซึง่กนั
และกนั ท่ีประกอบด้วยการด าเนินการ ดงันี ้
 
                1.1  การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้
                          1.1.1  เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
                          1.1.2  จบการศกึษาระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
                          1.1.3 มีผลงานวิจยัหรือมีผลงานวิจยัในการน าเสนอในการประชมุวิชาการอย่าง
ตอ่เน่ือง   
                          1.1.4 มีความเตม็ใจและตัง้ใจในการร่วมใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
         ผลของการหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ตามคณุสมบตัิเบือ้งต้นท่ีก าหนด จากการ
ประชุมอาจารย์ในวันท่ี 4 มกราคม 2553 ผู้ วิจัยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีสนใจเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมในโครงการ จ านวน 4 คน ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ท า
การชีแ้จงให้อาจารย์ท่ีเป็นอาสาสมัครเข้าใจและยอมรับการด าเนินการตามกระบวนการท่ี
พฒันาขึน้   
                1.2 อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกนัก าหนดปัญหาการวิจยั
ในชัน้เรียนจากการประชมุวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน  
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        ผลของการด าเนินการ ผู้วิจยัให้นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าเสนอปัญหาท่ีพบในขณะท่ี
ท าการปฏิบตัิการสอนจริงในชัน้เรียนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนท่ี 1 และให้กลุม่
นิสิตร่วมกนัระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้  จากนัน้ให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์ท่ีเป็นอาสาสมคัรก าหนดปัญหาของการวิจยัและวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง  โดยมี
อาจารย์นิเทศก์ร่วมเป็นผู้ แนะน าความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการวิจัย ทัง้นีจ้ากการ
ด าเนินการดงักล่าวได้หวัข้อของการวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นแบบ
แผนการวิจยัก่อนทดลองแบบกลุม่ตวัอย่างเดียว จ านวน 10 เร่ือง (ปรากฏในภาคผนวก ข รายช่ือ
งานวิจยัในชัน้เรียนท่ีก าหนดโดยนิสติฝึกประสบการณ์ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง) 

1.3 การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทัง้นีก้ารให้ความรู้ 
และการฝึกทกัษะให้แก่อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
                  ผลการด าเนินการผู้ วิจยัได้เตรียมความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นให้แก่อาจารย์นิเทศก์
และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาจากการศกึษาวิเคราะห์ในระยะท่ี 1 พบว่า อาจารย์นิเทศก์
มีความต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และต้องการเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะในเร่ืองเทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และการท าวิจยัในชัน้เรียน และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์มีความต้องการเพิ่มพนูความรู้และทกัษะการสอนและการท าวิจยัในชัน้
เรียน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับเทคนิคทางการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการเตรียมพฤติกรรมน าเข้า (entry 
behaviors) ทัง้ด้านความรู้และทกัษะ ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนรู้ ผู้วิจยัจึงได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 
“ความพร้อมสู่การปฏิบตัิการวิจัยในชัน้เรียนและการฝึกสอน” โดยเนือ้หาของการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดงันี ้ 1) รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อพฒันาการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน  2) การใช้เคร่ืองมือการสงัเกตการสอน
ประเภทตา่งๆ ได้แก่ เคร่ืองมือการสงัเกตการสอนเชิงปริมาณ เคร่ืองมือการสงัเกตการสอนเชิง
คณุภาพและเคร่ืองมือการสงัเกตการสอนท่ีผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  3) การ
จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนตา่งๆ  และ 4) การวิจยัในชัน้เรียน และเนือ้หาส าหรับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดงันี ้1) รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อ
พฒันาการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน 2) การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนตา่งๆ และ 
3) การท าวิจยัในชัน้เรียน  (ปรากฏในภาคผนวก ค  ตารางการฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู)   
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               เพื่อให้การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและการน ารูปแบบท่ีพฒันาขึน้
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้  

1. แนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2003 : 35  และ 2008 : 46) 
กลา่วว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ต้องมีความเต็มใจและมีความเข้าใจใน
ระบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีผู้้วิจยัจงึมีการก าหนดหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิในการคดัเลือก
ผู้ ท าหน้าท่ีดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจากความสมัครใจและคุณสมบัติบางประการท่ีบ่งชีถ้ึง
คณุสมบตัิของความเช่ียวชาญในการท าวิจยัในชัน้เรียน อนัได้แก่ การมีประสบการณ์ทางด้านการ
จดัการเรียนการสอน  การมีประสบการณ์ในการท าวิจยัซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจยัก าหนดเกณฑ์คุณสมบตัิ
อาจารย์นิเทศก์จากจ านวนปีในการสอน  คณุวุฒิอาจารย์ระดบัปริญญาโทขึน้ไปหรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยคณุวุฒิของอาจารย์ดงัเกณฑ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าได้มีการผ่านประสบการณ์
การท าวิจยัในสถานการณ์จริงแล้ว   

2. กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพิ่มพูนสมรรถนะการสอนส าหรับครูใหม ่ 
(Mentoring Model) ตามแนวคิดของ วชัรา  เลา่เรียนดี (2553 : 276-277) กลา่วถึง กระบวนการ
เตรียมความพร้อม  (Preparation) ก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ในด้านความรู้  เทคนิคและทกัษะท่ีจ าเป็น  

3. องค์ประกอบของโปรแกรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2008 : 54-
55) ประกอบไปด้วย 1) การปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ (Orientation) 2) การลง
ปฏิบตัิงานและการฝึกอบรม (Workshops and Training) 3) การวางแผนปฏิบตัิและก าหนด
เป้าหมายของโปรแกรม (Professional Development Goals and Action Plan)  4) การสงัเกตใน
ชัน้เรียน (Classroom Observation) 5) การท าแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพฒันาความเป็นมืออาชีพ 
(Professional Development Portfolio) 6) การจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนนุ (Peer Support 
Activities) 

4. หลกัการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ตามแนวคิดของสตีเฟน บรู๊กฟิลด์ (Stephen Brookfield 
1986, อ้างถึงใน Glickman 2001 : 80-81) กลา่วถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่าการปฏิบตัิงานใดๆจะ
ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นัน้อยูใ่นสภาวะท่ีเต็มใจไม่ถกูบงัคบัหรือควบคมุ 

5. แนวคิดการออกแบบเชิงระบบของด            และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey) 
และของเควิน ครู๊ส (Kevin Kruse) พบว่าลกัษณะเดน่ท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะแก่การน ามา
ประยกุต์ใช้ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าครัง้นี ้ คือการวิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) ท่ีมีการ
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ก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์การเรียนการสอนท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะด าเนินการในขัน้อ่ืนต่อไป  
ดงันัน้เม่ือได้อาสาสมัครจากอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว อาจารย์
นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นอาสาสมคัรร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้
เรียน ประเด็นความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment) เพื่อก าหนดเป็นปัญหาการวิจยัในชัน้
เรียน 

6. การปฏิบตัิงานท่ีเป็นระบบตามแนวคิดการออกแบบเชิงระบบของดิคและคาเรย์ (Dick 
and Carey) และเควิน ครู๊ส (Kevin Kruse 2010 : 1) ท่ีกลา่วว่าการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพในขัน้ตอนแรกจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง อนัได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐานเชิง
นโยบาย เป้าหมาย สภาพและบริบทท่ีเป็นปัจจบุนั กบัสิ่งท่ีคาดหวงัท่ีประสงค์ให้เกิดขึน้ เพื่อน ามา
พฒันาเติมเต็มสิ่งท่ีขาดหายไปก่อนพฒันาในขัน้ตอ่ๆไป  

7. แนวคิดและกระบวนการนิเทศของกลิ๊กแมนและคณะ (Glickman and others 2010 : 
296) กล่าวว่า การนิเทศท่ีประสบความส าเร็จมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การเตรียมความพร้อมทัง้
ด้านความรู้และการฝึกทกัษะก่อนกระบวนการนิเทศ  

 
        ระยะที่ 2 ระยะการวางแผนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Preparing phase: P) เป็น
ระยะการวางแผน เพื่อให้อาจารย์นิเทศและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจับคู่การดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าของตนเอง และร่วมกันก าหนดวตัถุประสงค์ของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลา วิธีการและเคร่ืองมือในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า วางแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยก าหนดนวตักรรม/เทคนิควิธีการสอนมาทดลองเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิค
ดังกล่าว ก าหนดและวางแผนท าโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้

 
2.1 อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจับคู่เลือกผู้ ดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน า โดยวิธีการจบัคู่ดงักล่าวด าเนินการโดยให้นิสิตเป็นผู้ เลือกโรงเรียนท่ีอาจารย์นิเทศก์แต่ละ
คนดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีผู้้วิจยัจะก าหนดรายช่ืออาจารย์นิเทศก์ในแต่โรงเรียนให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์เลือกตามความสมคัรใจ พร้อมทัง้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการดแูลให้ค าปรึกษาว่า
การเลือกอาจารย์นิเทศก์มีความส าคญัอย่างไร (ปรากฏในภาคผนวก ง ตารางแสดงการจบัคูข่อง
อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)   
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            2.2 อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกนัก าหนดวตัถปุระสงค์การ
ดแูลให้ค าปรึกษาโดยภาพรวม และวตัถุประสงค์แต่ละครัง้ของกระบวนการ ก าหนดเทคนิคการ
สอนท่ีใช้ในการวิจัย วางแผนการดูแลให้ค าปรึกษาและวางแผนการวิจัยร่วมกัน ก าหนดกรอบ
ระยะเวลา และขัน้ตอนการดแูละให้ค าปรึกษาแนะน า เลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสงัเกตการสอน  
โดยระบุขัน้ตอนของการปฏิบตัิงานในแต่ละขัน้อย่างชดัเจน โดยด าเนินการในลกัษณะของการ
ปฐมนิเทศ ทัง้นีก้ารก าหนดแผนการดแูลให้ค าปรึกษาตลอดภาคเรียน ประกอบด้วย 1) การก าหนด
จ านวนครัง้ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและระบ ุ วนั เดือน ปีและเวลาท่ีด าเนินการดแูลให้
ค าปรึกษา 2) การระบขุัน้ตอนและวิธีการท่ีจะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 3) การเลือก/ 
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือบนัทึกการสงัเกตการสอนแต่ละครัง้โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
เนือ้หาสาระและกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สอนแต่ละคาบเรียน  (ปรากฏใน                 
ภาคผนวก จ แผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า) 
                ในขัน้ตอนของการด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้การน ารูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ วิจัยได้ศึกษา
หลกัการ/แนวคดิ/ทฤษฎีท่ีท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้  

1. แนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสตาร์ซีเวียส (Starcevish 2009) กล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ของผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) และผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentee) ว่าจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัและมีกิจกรรมร่วมกัน มีเป้าหมาย
ร่วมกนั  ผู้วิจยัจงึก าหนดกิจกรรมในการจบัคูผู่้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาด้วยการอาสาสมคัร
และความเตม็ใจ 

2. กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพิ่มพูนสมรรถนะการสอนส าหรับครูใหม ่ 
(Mentoring Model) ตามแนวคิดของ วชัรา  เลา่เรียนดี (2553 : 276-277) กลา่วถึง กระบวนการ
ประชุมวางแผนการนิเทศและแผนการจัดการเรียนรู้ (Planning) โดยการก าหนดปัญหาและ
ประเด็นในการปรับปรุงและพฒันา  และจดัท าแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั  

3. องค์ประกอบของโปรแกรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2008 : 54-
55) ประกอบไปด้วย 1) การปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ (Orientation) 2) การลง
ปฏิบตัิงานและการฝึกอบรม (Workshops and Training) 3) การวางแผนปฏิบตัิและก าหนด
เป้าหมายของโปรแกรม (Professional Development Goals and Action Plan) 4) การสงัเกตใน
ชัน้เรียน  (Classroom Observation) 5) การท าแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพฒันาความเป็นมืออาชีพ 
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(Professional Development Portfolio) 6) การจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนนุ (Peer Support 
Activities) 

4.  แนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2003: 216) กลา่วถึง ขัน้ตอน
ของการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยจะต้องมีการ การจับคู่ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับการปรึกษา 
(Mentor and Mentee) ก่อนเร่ิมการด าเนินการติดตอ่ผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นี ้สวีนี 
(Sweeny 2003: 216) ได้กล่าวถึงการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ให้และรับค าปรึกษาแนะน า
ในช่วงระยะสปัดาห์แรกของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้การด าเนินงานให้ค าปรึกษาแนะน ามี
ประสิทธิภาพประสทิธิผลมากยิ่งขึน้  

5. แนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ 
(Dick, Carey and Carey 2005 : 6 - 8) ซึง่กลา่วถึงองค์ประกอบหลกัของการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน 3 องค์ประกอบ อนัได้แก่ 1) การก าหนดจดุมุ่งหมายของการสอน 2) การพฒันาการ
สอน 3) การประเมินการเรียนการสอน  ซึง่ดกิค์ คาเรย์และคาเรย์ได้ให้ความส าคญัของการก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อ
ก าหนดวางแผนการสอนและวางแผนการวิจยัในชัน้เรียนร่วมกนั 

  
        ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring phase: M) เป็นระยะท่ี
อาจารย์นิเทศก์ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าปฏิบตัิการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อให้สามารถด าเนินการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปในทิศทางท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการในแตล่ะครัง้ของ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ดงันี ้
 

3.1 การประชมุก่อนการสงัเกต (Preconference) ในขัน้นีอ้าจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูประชมุปรึกษา ทบทวนข้อตกลงและท าความเข้าใจร่วมกนัในประเด็นของ                          
1) ขัน้ตอนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและการสงัเกตการสอนนิสิต 2) แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจยัในชัน้เรียน 3) ประเด็นท่ีสงัเกตการณ์สอนและเคร่ืองมือท่ีใช้สงัเกตการสอน 

3.2 การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บข้อมลู (Observation and Data Gathering) 
อาจารย์นิเทศก์สงัเกตการสอนตามก าหนดการท่ีระบใุนแผนดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และบนัทึก
ข้อมูลจากการสังเกตการสอนตามประเด็นการสังเกตจากเคร่ืองมือท่ีได้ตกลงท าความเข้าใจ
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ร่วมกันในขัน้การประชุมก่อนการสงัเกต ส่วนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน 

3.3 การร่วมกันวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติ (Collaborative 
Reflection and Analysis) อาจารย์นิเทศก์วิเคราะห์ผลการสงัเกตการสอนของนิสิต และนิสิต
ร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการสอนของ น าข้อมลูจากการสงัเกตการณ์
สอน การบนัทกึผลการสอนมาประชมุพิจารณาร่วมกนั 

3.4 การประชุมหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) หลงัจากท่ีอาจารย์
นิเทศก์และนิสิตวิเคราะห์ผลการสอนและให้ข้อมลูย้อนกลบักนัและกนัแล้ว  มีการประชมุร่วมกนั
เพื่อให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นิสิตในประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก้ไข หรือพฤติกรรมท่ีควรคงไว้และพฒันา
ให้ดีขึน้ต่อไป การประชุมหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าดังกล่าวอาจเป็นการประชุมท่ีเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการขึน้อยู่กับข้อตกลง ร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงการวางแผนและนัดหมายการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
พฒันาการสอนในครัง้ตอ่ไป 
                ในขัน้ตอนของการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อาจารย์นิเทศก์ได้ด าเนินการ
สงัเกตการณ์สอนในชัน้เรียนและให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน
ทัง้สิน้ 3 ครัง้ในระยะเวลา 1 ภาคเรียน และในระหว่างการประชมุฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแตล่ะ
ครัง้ (Conference) อาจารย์นิเทศก์ใช้กระบวนการประชุมก่อนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Preconference) การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative 
Reflection and Analysis) ประชมุหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Postconference) เพื่อดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการท าวิจัยในชัน้เรียนเพิ่มเติม จ านวน 2 ครัง้ และเพื่อให้การน า
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการ/แนวคิด/
ทฤษฎีท่ีท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้  

1. แนวคิดการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของ มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and 
Mchenry 2002: 5 -12) ท่ีกลา่วถึงขัน้ตอนของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ได้แก่ การประชมุก่อน
การให้ค าปรึกษา (Preconference) การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บข้อมลู (Observation 
and Data Gathering) การร่วมกันวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ
(Collaborative Reflection and Analysis) และการประชมุหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Postconference) 
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2. แนวคิดกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของ ยงัและคณะ (Young and others 
1950 : 19-21) ได้ก าหนดกระบวนการขัน้ตอนของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าคือ 1) ขัน้การ
เตรียมความพร้อม (Preparation stage) 2) ขัน้การเจรจาให้ค าแนะน า (Negotiating stage)         
3) ขัน้การแสดงความสามารถ/ขัน้ปฏิบตัิ (Enabling stage)  และ 4) ขัน้ของการปิดการเจรจา 
(Closure stage) 

3. แนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2003 : 216)  กลา่วถึง การ
ตรวจสอบความสมัพนัธ์ในระหว่างการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Re-check Relation) ทัง้นีใ้น
กระบวนการของขัน้ด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ วิจัยจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในขณะด าเนินการสงัเกตพฤติกรรมการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าควบคูก่นัไป 

4.  ทฤษฎีการสื่อสาร สื่อความหมาย ของอริสโตเติล (Aristotelian) ท่ีให้ความส าคญักบั
การสื่อสารในขัน้การปฏิบัติการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยระหว่างผู้ ให้และผู้ รับการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าต้องสื่อสารด้วยการฟังอย่างตัง้ใจ พดูจาสื่อความหมายท่ีชดัเจน สร้างความรู้สกึ
ท่ีดีตอ่อีกฝ่ายหนึง่ซึง่ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

 
        ระยะที่ 4 ระยะการประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating phase: E)   
        เป็นระยะของการประเมินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ในการด าเนินการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โดยประเมินผลสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ประเมินผลสมรรถนะการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน  โดยผู้วิจยัท าหน้าท่ีในการก ากบั ติดตาม ประสานงาน ดแูลและร่วมประเมินผล
ส าเร็จของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้การด าเนินการบรรลตุามวตัถปุระสงค์ เพื่อในการ
ด าเนินการในขัน้ของการประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนเชิงระบบของดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005 : 6-8) ซึง่ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินและการตรวจสอบให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ทกุขัน้ตอนจะช่วย
ท าให้กระบวนการมีความต่อเน่ือง สอดคล้องและสมัพนัธ์กนัมาขึน้ ทัง้นีผู้้วิจยัน าแนวคิดดงักล่าว
มาสงัเคราะห์เป็นกระบวนการการตรวจสอบการบรรลผุลส าเร็จ (Achievement)ในแตล่ะระยะของ
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้  ซึง่หมายความว่า ในแตล่ะระยะของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าผู้วิจยัมีการ
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ก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จจากระยะท่ี 1 สูร่ะยะท่ี 2 จากระยะท่ี 2 สูร่ะยะท่ี 3 และระยะท่ี 4 
ตามล าดบัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเม่ือผ่านกระบวนการระยะท่ี 1 จะต้องมีการตรวจสอบการบรรลผุล
ส าเร็จก่อนเร่ิมต้นระยะท่ี 2  ระยะท่ี 3  และระยะท่ี 4 ตอ่ไป 
 
        2.  กระบวนการในการพัฒนารูปแบบ   
        ผู้ วิจัยได้ด า เนินการใน 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาวิเคราะห์สภาพและข้อมลู
พืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R1) ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบและพฒันารูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า Development (D1) ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใช้และป ะ    รูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า Research (R2) และขัน้ตอนท่ี 4 ทบทว /ปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า Development (D2) 
 
        ขั ้นตอนที่  1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพและข้อมูลพืน้ฐานการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า  การศกึษาในขัน้ตอนนีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาสภาพสาเหตแุละปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่การพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ และการพฒันารูปแบบดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อพฒันา
สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน
คณิตศาสตร์โดยขัน้ตอนการศกึษาประกอบไปด้วย 1) การศกึษาวิเคราะห์สิง่ท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ี
เป็นจริง 2) การศกึษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 3) การระบุ
เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์   
        ในการศึกษาวิเคราะห์สิ่งท่ีคาดหวงักับสภาพท่ีเป็นจริงผู้ วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐานเชิงนโยบาย หลกัการและแนวคิดในการผลิตครู 5 ปีและสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ี
คาดหวงัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้วยวิธีการศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมกบัการสนทนากลุ่มนิสิตท่ีเคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การสมัภาษณ์อาจารย์
นิเทศก์ ในการศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้ศึกษา หลกัการ
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ หลกัการแนวคิดการวิจยัและพฒันา หลกัการแนวคิดการ
นิเทศและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า หลักการแนวคิดทางด้านจิตวิทยา ด้วยวิธีการศึกษา
เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ 
ผู้วิจยัได้น าผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง ร่วมกบัผลการศกึษา
วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาใช้ในการสงัเคราะห์ประเด็นท่ีต้อง
น ามาแก้ไข โดยระบเุป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์อยา่งชดัเจน 
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        ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพและข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดย
การศกึษาทบทวนเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกบัการเก็บรวมรวมข้อมลูจากการ
สงัเกต และการสนทนากลุม่จากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตท่ีเคยผ่านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2553 สรุปผล
การศกึษาได้ดงันี ้
        1. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง ด้วยการศึกษาสภาพท่ี
คาดหวงัเก่ียวกบั สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์  รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
สอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน ร่วมกับการศึกษาสภาพตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ เพื่อระบุสภาพปัญหาท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีต้องการพฒันาอยา่งแท้จริง ผลการศกึษาพบวา่  
 
                1.1 สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัต ่ากว่าเป้าหมายท่ีคาดหวัง จากการทบทวนเอกสาร 
วรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกบัการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ พบว่า สมรรถนะ
การสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
เป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรได้รับการพฒันาเพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ซึง่จากการสนทนากลุ่มพบว่า นิสิตท่ีจะออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูยงัขาดประสบการณ์และความมัน่ใจในการสอน ซึง่จากผลการศกึษาเอกสารต าราตา่งๆ 
พบว่า การผลิตครูท่ีเป็นนกัวิจยัยงัประสบปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่หรือครูท่ียงัขาด
ประสบการณ์ในการสอน ดงัผลงานวิจัยของ กานดา พูนลาภทวี และวรรณ์ดี แสงประทีปทอง 
(2545 : 23) ท่ีกล่าวว่า ครูสว่นใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนและมีความคิดว่า
การท าวิจยัในชัน้เรียนเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก ต้องมีการเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ท่ีซบัซ้อน ครูส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะครูใหม่จึงไม่ท างานวิจยัเน่ืองจากไม่เช่ือว่าผลการวิจยัจะสามารถแก้ปัญหาในชัน้
เรียนหรือพฒันาผู้ เรียนได้ ดงันัน้การพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งถือได้ว่าเป๋นครูใหม่จึงเป็นหน้าท่ีร่วมกันของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าติดตามอย่างใกล้ชิด (กรมการฝึกหดั
ครู 2531 : 23)  
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        จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีผ่านมาด้วยการการสนทนากลุ่มนิสิตท่ีเคยผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ และอาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2553 พบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีวิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายใน
การสง่นิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสบการณ์ในการดแูลนิสิตน้อย โดยเฉพาะการท า
หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการท างานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิต ท าให้บทบาทหลกัส าคญัของการดแูลให้
ค าปรึกษานิสิตเป็นหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีจากมหาวิทยาลยั  นอกจากนีก้ารท่ีนิสิตในสาขา
การสอนคณิตศาสตร์ต้องท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นรุ่นแรก ท าให้อาจารย์นิเทศก์ขาด
ประสบการณ์ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนขาดทกัษะการสงัเกตการสอน ซึง่จากการ
ฝึกปฏิบตัิการในการเป็นอาจารย์ร่วมนิเทศในสาขาเกษตรและสิง่แวดล้อมพบว่า ช่วยท าให้อาจารย์
นิเทศในสาขาการสอนคณิตศาสตร์มีความมัน่ใจมากยิ่งขึน้  ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ ดงัตอ่ไปนี ้
        
                            “การนิ เทศไม่ได้หมายถึงการสังเกตการสอนอย่างเดียว                    

ส่วนท่ียากน่าจะเป็นการให้ค าแนะน าและคอมเม้นต์การสอนของ
นิสติ ปีท่ีแล้วได้ทดลองไปนิเทศร่วมกบัอาจารย์ในสาขาเกษตร ท าให้
ประสบการณ์มากขึน้ แต่การนิเทศในสาขาการสอนคณิตศาสตร์
น่าจะมีข้อแตกต่างบางอย่าง หากมีการให้ความรู้เพิ่มเติมหรือได้ฝึก
ทกัษะท่ีจ าเป็นมากขึน้น่าจะนิเทศได้ดีขึน้” 

(การสนทนากลุม่อาจารย์นิเทศก์: 13 มกราคม 2553) 
 

          “ตอนท่ีก าลงัเรียนเร่ืองการวิจยัในชัน้เรียน รู้หมดค่ะว่าการท า
วิจยัในชัน้เรียนมีขัน้ตอนยงัไง  แต่พอจะท าจริงๆ บางขัน้ตอนก็ไม่รู้
รายละเอียด เรารู้แตท่ฤษฎี...”   

(การสนทนากลุม่นิสติท่ีเคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์: 13 มกราคม 2553) 
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        1.2 รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติไม่มีระบบและประสิทธิภาพเท่าท่ีควร     
        จากผลการศกึษาทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า สิ่งท่ีคาดหวงัใน
การพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขา
การสอนคณิตศาสตร์ ต้องเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งสู่ความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อ
พฒันาการจ ัดการเรียนการสอน ให้นิสิตได้น าความรู้จากการเรียนในภาคทฤษฎีตลอด
ระยะเวลา 4 ปีไปสู่การปฏิบตัิได้จริงในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นกระบวน 
การพฒันาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามสภาพการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตเพื่อพฒันา
สมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่า รูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน ามุ่งเน้นท่ีการดแูลให้ค าแนะน าท่ีกระบวนการสอนและศาสตร์การสอน  พิจารณา
และประเมินนิสิตจากพฒันาการการสอนของนิสิตโดยละเลยการพฒันาการทางสอนท่ีสอดคล้อง
การกระบวนการท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยตรง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการนิเทศในปัจจบุนัเน้นท่ีการสงัเกตการสอนในชัน้เรียนเพียงอยา่งเดียว ซึง่ไม่สอดคล้องกนัการ
นิเทศการท าวิจยัในชัน้เรียนท่ีควบคูก่บัการจดัการเรียนการสอน การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต
ใช้วิธีการนิเทศการสอนโดยการสงัเกตการสอนในชัน้เรียน จ านวนน้อยกวา่ 3 ครัง้ตอ่ภาคการเรียน   
        การน ากระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ซึ่งเป็นรูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมกับการดูแลและช่วยพัฒนาครูใหม่ มาผสมผสานร่วมกับวิธีอ่ืนๆ ในการ
พฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยให้ครูใหม่หรือคนท่ี
ก าลังเข้าสู่อาชีพครูได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยอาศัยการดูแลให้ค าแนะน าโดยผู้ มี
ประสบการณ์สูงกว่า (ผู้ เช่ียวชาญ) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีทัง้ผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับ
ค าปรึกษาแนะน าจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัจากการปฏิบตัิงานร่วมกนั (สวีนี Sweeny 2008 
: 46 ; ปาร์คและจอย Pask and Joy 2007 : 18) สอดคล้องกบัสภาพความต้องการในการพฒันา
ตามความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัด
การศกึษา (วชัรา เล่าเรียนดี 2553 ก: 1-8; Glatthorn 1990: 2; Aseltine, Faryniarz and 
Rigazio-Digilio 2006: 6; Glickman and others 2010: 8) 
        นอกจากนีปั้ญหาเร่ืองข้อจ ากดัในเร่ืองเวลาและภาระงานของอาจารย์นิเทศก์เป็นอีกปัจจยั
หนึ่ง ท่ีส่งผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ทัง้นีจ้ากการสนทนากลุ่มอาจารย์นิเทศก์มีความ
คิดเห็นว่าหากมีระบบการดูแลให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการท่ีชัดเจน จะช่ วยให้
กระบวนการนิเทศนิสิตมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึน้  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า จ านวนครัง้ในการนิเทศ (3 ครัง้/ภาคการศกึษา) ซึง่น้อยเกินไป ซึง่
อาจารย์นิเทศก์อาจไม่สามารถมองเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนจริงได้ ดังตัวอย่างบท
สนทนาท่ีวา่ 
 
                 “ในบางครัง้ท่ีอาจารย์เขามาด ูผมอาจควบคมุชัน้เรียนใน 

ครัง้นัน้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควรนัก  หากอาจารย์เขามาบ่อยๆจะได้เห็น
สภาพจริงกวา่ท่ีเป็นอยู่” 

        (การสนทนากลุม่นิสติท่ีเคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์: 13 มกราคม 2553) 

 
        สว่นในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการท าวิจยัในชัน้เรียน พบว่ามีปัญหาคอ่นข้างมากทัง้ในเร่ืองความ
เข้าใจท่ีคาดเคลื่อนระหว่างสถาบนัผลิตครูและสถานศึกษาท่ีนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์  ตลอดจน
ความสามารถของนิสิตในการน าความรู้ในเชิงทฤษฎีมาใช้พัฒนางานวิจัยในชัน้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดงับทสนทนาตอ่ไปนี ้
 
                 “ตอนนีห้นคูิดวา่ อาจารย์ท่ีโรงเรียนกบัอาจารย์ท่ีคณะเข้าใจ

แนวทางการฝึกประสบการณ์ไม่ตรงกนัเช่นอย่างท่ีคณะจะให้ท า
วิจัยโดยน าเทคนิควิธีการสอนอะไรก็ได้ไปทดลองปฏิบัติ เก็บ
ข้อมลูกบันกัเรียนทัง้ชัน้ แต่ส าหรับอาจารย์พี่เลีย้งเขาอยากเราท า
วิจยัท่ีแก้ปัญหาของนกัเรียนจริงๆ  หรือต้องการให้นิสิตท าวิจยั
แบบอลงัการ อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัต้องการให้เรารู้กระบวนการ
ขัน้ตอนในการท าวิจยัเหมือนเป็นแบบฝึกหดัหนึง่เท่านัน้” 

 
                 “ถ้าอาจารย์ท่ีคณะมีเวลามากพอมาดงูานวิจยัให้เรา งานจะ

ดีขึน้กว่านี ้ตอนนีท่ี้ท าอยู่ก็คือใครท่ีเร่ิมท าก่อน พอมีปัญหาไปหา
อาจารย์ รู้แล้วค่อยมาบอกเพื่อนต่อๆกนัไป บางทีต้องเรียนรู้ด้วย
พวกเรากนัเองพอผิดมากๆแล้วก็ไม่อยากจะท าแล้ว” 

(การสนทนากลุม่นิสติท่ีเคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนคณิตศาสตร์: 13 มกราคม 2553) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



176 
 

 

        ดงันัน้จากการวิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐานท่ีเป็นจริง พบว่าสิ่งท่ีต้องเติมเต็มในระบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตให้มี
ลกัษณะของการเป็นครูนกัวิจยัในอนาคตได้นัน้ ประเด็นการพฒันาสมรรถนะการสอนควบคู่กับ
การพฒันาการท าวิจยัในชัน้เรียน ได้แก่ 1) วิธีการติดตามดแูล กระบวนการและแนวทางการ
ปฏิบตัิและแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนของ
นิสิต 2) การประเมินงานวิจยัควบคู่กบัการประเมินการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และ 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดแูลให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้
เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
        2. การศกึษาทบทวนหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎี ท่ีผู้วิจยัได้น ามาใช้เพื่อการสงัเคราะห์และ
พฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ในการศกึษาครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
                2.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
กระบวนการออกแบบเชิงระบบเพื่อการพฒันางานท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบท่ีสอดคล้องกบั
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ จะสง่ผลให้ผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ เควิน ครู๊ส (Kevin Kruse 2010 : 1) ได้น าเสนอขัน้ตอนการ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์
ระบบ (Analysis) เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง อนัได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐานเชิง
นโยบาย เป้าหมาย สภาพและบริบทท่ีเป็นปัจจุบนั กับสิ่งท่ีคาดหวงัท่ีประสงค์จะให้เกิดขึน้ เพื่อ
น ามาพัฒนาเติมเต็มสิ่งท่ีขาดไปก่อนพัฒนาในขัน้ต่อๆไป ซึ่งผู้ วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมา
สงัเคราะห์เป็นกระบวนการก่อนการเตรียมการในขัน้ตอนท่ี 1 ของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ซึง่ก็คือเป็น
การศึกษาสภาพความพร้อมในการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ตลอดจนการศกึษาปัญหาในตวัอาจารย์นิเทศก์ว่ามีปัญหาเก่ียวกบัความเข้าใจในเร่ืองการดแูลให้
ค าปรึกษา และกระบวนการท าวิจัยในชัน้เรียนหรือไม่  ทัง้นีค้วามเข้าใจในกระบวนการดูแลให้
ค าปรึกษาและกระบวนการท าวิจัยในชัน้เรียนถือเป็นความรู้พืน้ฐาน (Pre-requisite) ใน
กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าดงักลา่ว นอกจากนีผู้้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการฝึกอบรมเพื่อ
เติมเต็มความรู้ของอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการวิเคราะห์ข้ อมูล
พืน้ฐาน ในระยะท่ี 1 ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้  ดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ 
(Dick, Carey and Carey 2005 : 6-8) ซึง่กลา่วถึงองค์ประกอบหลกัของการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน  3 องค์ประกอบ อนัได้แก่ 1) การก าหนดจดุมุง่หมายของการสอน 2) การพฒันาการ
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สอน 3) การประเมินการเรียนการสอน  ซึ่งดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) จะช่วยท าให้กระบวนการมีความต่อเน่ือง สอดคล้องและ
สมัพนัธ์กนัมาขึน้ ทัง้นีผู้้ วิจยัน าแนวคิดดงักล่าวมาสงัเคราะห์เป็นกระบวนการการตรวจสอบการ
บรรลผุลส าเร็จ (Achievement)ในแตล่ะระยะของการใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้  ซึง่หมายความว่า ใน
แต่ละระยะของการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ วิจัยมีการก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จจาก
ระยะท่ี 1 สูร่ะยะท่ี 2 จากระยะท่ี 2 สูร่ะยะท่ี 3 และระยะท่ี 4 ตามล าดบัอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เม่ือผ่าน
กระบวนการระยะท่ี 1 จะต้องมีการตรวจสอบการบรรลผุลส าเร็จก่อนเร่ิมต้นระยะท่ี 2  ระยะท่ี 3  
และระยะท่ี 4 ตอ่ไป  
                2.2 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า สวีนี (Sweeny 
2003 : 35  และ 2008 : 46) กลา่วว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ต้องมีความ
เต็มใจและมีความเข้าใจในระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีผู้้ วิจัยจึงมีการก าหนด
หลกัเกณฑ์คณุสมบตัิในการคดัเลือกผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าจากความสมคัรใจและ
คณุสมบตัิบางประการท่ีบ่งชีถ้ึงคณุสมบตัิของความเช่ียวชาญในการท าวิจยัในชัน้เรียน อนัได้แก่ 
การมีประสบการณ์ทางด้านการจดัการเรียนการสอน  การมีประสบการณ์ในการท าวิจยัซึง่ในท่ีนี ้
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์คุณสมบตัิอาจารย์นิเทศก์จากจ านวนปีในการสอน คุณวุฒิอาจารย์ระดับ
ปริญญาโทขึน้ไปหรือมีต าแหน่งทางวิชาการโดยคณุวฒุิของอาจารย์ดงัเกณฑ์ดงักลา่วแสดงให้เห็น
ว่าได้มีการผ่านประสบการณ์การท าวิจยัในสถานการณ์จริงแล้ว  นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ก าหนด
กระบวนการหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นในระยะของการเตรียมการในขัน้
ท่ี 1 ในรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาท่ีพฒันาขึน้  มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 
2002 : 5 -12) ได้ก าหนดกระบวนการดแูลให้การปรึกษาท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนัโดยตลอด คือ                    
1) การประชุมก่อนการให้ค าปรึกษา (Preconference) 2) การสังเกตและรวบรวมข้อมูล
(Observation and Data Gathering) 3) การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษา (Postconference)               
4) การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and 
Analysis) ซึง่จากการศกึษาจะพบว่าขัน้ตอนกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการนิเทศ
การสอนตามแนวคดิของนกัการศกึษาตา่งๆ มีกระบวนการไม่แตกตา่งกนั ผู้วิจยัจึงก าหนดขัน้ตอน
ของรูปแบบในระยะท่ี 3 ของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ เป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การประชมุก่อนการให้
ค าปรึกษา (Preconference) 2) การสงัเกตและรวบรวมข้อมลู(Observation and Data 
Gathering) 3) การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษา (Postconference) 4) การร่วมกนัวิเคราะห์และ
การสะท้อนความคดิและการปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and Analysis) นอกจากนี ้ยงัและ
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คณะ (Young and others 1950 : 19-20) ได้ก าหนดกระบวนการขัน้ตอนการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าใน 4 ขัน้ตอนได้แก่ 1) ขัน้ของการเตรียมความพร้อม (Preparation stage) 2) ขัน้ของการ
เจรจาให้ค าแนะน า (Negotiating stage)  3) ขัน้ของการแสดง (Enabling stage)  4) ขัน้ของการ
ปิดการเจรจา (Closure stage) ซึง่จะเห็นได้ว่ากระบวนการขัน้ตอนไม่แตกตา่งจากองค์ประกอบ
ของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าตามแนวคิดของ มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 
2002 : 5 -12) สตาร์ซีเวียส (Starcevish 2009) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ของผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) ว่าจะต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัและมีกิจกรรมร่วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั  ผู้วิจยัจึงก าหนดกิจกรรมในการ
จบัคูผู่้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาด้วยการอาสาสมคัรและความเต็มใจ ตลอดจนองค์ประกอบ
สนบัสนนุด้านความไว้เนือ้เช่ือใจ (Trust) ซึง่เป็นสิ่งท่ีสตาร์ซีเวียสระบวุ่ามีความส าคญัตอ่การดแูล
ให้ค าปรึกษาท่ีประสบความส าเร็จ  นอกจากนี ้การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นระบบการดแูลเป็น
เร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง ในระยะการผลิตครูท่ีมีคณุภาพท่ีต้องอาศยัระยะเวลาต่อเน่ืองโดย
ตลอด ผู้วิจยัจงึก าหนดข้อตกลงของการใช้รูปแบบในการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและสิน้สดุลงเม่ือ
การด าเนินการวิจยัเป็นผลส าเร็จซึง่ใช้เกณฑ์การประเมินความส าเร็จของงานเป็นส าคญั 
                2.3 แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา (Psychology Theory) การพฒันาสมรรถนะการ
สอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตเป็นกระบวนการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และการสร้างความ
ร่วมมือกัน ดังนัน้ การดููแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
จิตวิทยาต่างๆ อันได้แก่ หลกัการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ทัง้นี ้
แกลทธอน (Glatthorn 1990 : 59) กลา่วถึงจดุสนใจของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่า ผู้ ใหญ่จะมีความ
สนใจในการเรียนรู้สงูสดุจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการฝึกการสะท้อนความคิด วิเคราะห์ และ
วิจารณญาณ  ซึง่แกลทธอนเสนอแนวทางการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเกิดขึน้
ได้ดีจากการได้สะท้อนความคิดและการปฏิบตัิและการได้รับข้อมลูย้อนกลบัของข้อมลูและการ
ปฏิบตัมิากกวา่การเรียนรู้จากการบรรยายโดยใช้ระยะเวลาท่ียาวนาน  จากแนวคิดดงักลา่ว ผู้วิจยั
ได้น าแนวคิดนีม้าปรับในขัน้ตอนของการให้ความรู้ในขัน้การเตรียมการ  โดยการฝึกอบรมเป็น
ลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการแลก เปลี่ยน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มากกว่าการจดัวิทยากรมาบรรยายความรู้ให้เกิดความ
เข้าใจ เน่ืองจากนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีช่วงอาย ุ20 – 22 ปี ถือเป็นช่วงวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น  
มีความอิสระในความคิดและต้องการความยอมรับสูง นอกจากนีใ้นขัน้ตอนของการสะท้อน
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ความคิดและวิเคราะห์ผลร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้น า
แนวความคิดดงักล่าวไปปรับใช้เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์แทนการ
แนะน าและปฏิบตัิการเพียงอย่างเดียว โนลว์ (Malcom Knowles 1990, อ้างถึงใน Glickman and 
others 1995 : 50-55) กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ใช้วิธีการปฏิบตัิจริงในการเรียนรู้ และ
ขณะเดียวกนัต้องการใช้ความรู้นัน้ในทนัทีซึง่การเรียนรู้จะเกิดขึน้จากแรงจงูใจภายใน ซึง่ในทีนีจ้าก
การศึกษาพบว่า การไว้เนือ้เช่ือใจ (Trust) เป็นแรงจูงใจภายในอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ผู้ ใหญ่มี
ความสนใจในการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากแนวคิดดงักล่าวผู้ วิจัยน าเร่ือง การไว้เนือ้เช่ือใจ 
(Trust) มาก าหนดเป็นระบบสนบัสนุนเพื่อให้เห็นความส าคญักับความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์
นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สตีเฟน บรู๊กฟิลด์ (Stephen Brookfield 1986, อ้างถึงใน 
Glickman 2001 : 80-81) กลา่วว่า การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นไปด้วยความสมคัร
ใจ  การบังคับควบคุมไม่สามารถจูงใจให้เกิดการปฏิบัติงานได้  นอกจากนีก้ารปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้ ใหญ่จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือมีการยอมรับนบัถือในคณุค่าแก่กนัและกนัภายในกลุ่ม  
ซึ่งในรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ได้น าแนวคิดนีม้าใช้ในเร่ืองของการยอมรับและการตรวจสอบ
ความสมัพันธ์ของอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเป็นระบบสนับสนุนของ
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้  ทัง้นีก้ารตรวจสอบความสมัพนัธ์ (Re-check Relation) สอดคล้องกบัแนวคิด
ของสวีนี (Sweeny 2003) ท่ีกลา่วว่าในขณะท่ีมีการดแูลให้ค าปรึกษา จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ความคิดเห็นของครูใหม่ว่ายงัมีความเช่ือมัน่ในผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าติดตามอยู่หรือไม่ ทัง้นี ้
หากความสมัพันธ์ไม่เป็นไปในทิศทางท่ีดีแล้วจะท าให้การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากลกัษณะหนึ่งของวยัผู้ ใหญ่คือจะเรียนรู้เม่ือเช่ือมัน่ในต้นแบบหรือ
แบบอย่างท่ีเช่ือถือ 
 
        3. การระบเุป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ จากการวิเคราะห์ช่องวา่งระหวา่งสิ่งท่ีคาดหวงั
กบัสภาพท่ีเป็นจริง ร่วมกบัการทบทวนหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัจึงมี
ความประสงค์ในการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อพฒันาสมรรถนะการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดยระบุ
เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ ดงันี ้
                3.1 พฒันาสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ การดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าเป็นกระบวนการการท่ีกระท าร่วมกนัระหวา่งผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
(อาจารย์นิเทศก์) และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ซึ่งทัง้
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สองฝ่ายจะได้เรียนรู้ร่วมกันในเร่ืองกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน
จากการลงมือปฏิบัติจริงของนิสิต ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์การ
ปฏิบตัิงานในสถานการณ์จริง มีความตอ่เน่ืองและสง่ผลให้ผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
                3.2 พฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ทัง้นีก้ระบวนการวิจยัในชัน้เรียนจะช่วยสง่ผลตอ่พฒันาการ
การสอนของนิสิต ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีนิสิตเลือกใช้ในการท าวิจัยในชัน้เรียน ในระหว่างการมี
ปฏสิมัพนัธ์ร่วมกนัตามบทบาทของผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (อาจารย์นิเทศก์) และผู้ รับ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ตามกระบวนการของรูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า กระบวนการจดัการเรียนการสอน และกระบวนการท าวิจยัในชัน้เรียน 
                3.3 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีนิสิตด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน ทัง้นี ้
ผลของการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งผล
ต่อคณุภาพในการจดัการเรียนการสอน โดยสะท้อนผลออกมาทางผู้ เรียน ซึ่งสามารถประเมินได้
จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีผ่านการเรียนในชัน้ท่ีมีการทดลองเก็บข้อมลูวิจยัในชัน้
เรียนดงัท่ีกลา่ว 
 
        ขั ้นตอนที่  2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
การศกึษาในขัน้ตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า มีวตัถปุระสงค์
เพื่อพฒันาร่างรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อการสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท า
วิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ตรวจสอบร่าง
รูปแบบต้นแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า  ให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง  
        ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยสรุปดงันี ้
        1. ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี  (PPME 
Mentoring  Model) ท่ีประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
4 ขัน้ตอน และการก าหนดเง่ือนไขของการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าไปใช้  
        2.  ตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของรูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring  Model) ก่อนน าไปใช้ โดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 ท่าน และตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประกอบท่ีใช้ในการวิจยัโดยผู้ เช่ียวชาญ  
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จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นคนละชุดกับการตรวจสอบรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 
(PPME Mentoring Model) โดยวิธีการค านวณคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence = IOC) ซึง่มีผลการตรวจสอบดงันี ้
                2.1  ความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ผลการตรวจสอบพบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้องราย
ข้อมีคา่ระหวา่ง 0.86 – 1.00 โดยข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.86 ได้แก่ การด าเนินการ
ของรูปแบบในระยะท่ี 1 ระยะการเตรียมการ/เตรียมความพร้อม ในรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ข้อท่ี 1.3 การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การด าเนินการของ
รูปแบบในระยะท่ี 3 ระยะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ในรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิข้อท่ี 3.1 
การประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 3.3 การวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการ
ปฏิบตั ิ3.4 การประชมุหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
                2.2 ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผลการตรวจสอบพบว่า คา่ดชันีความสอดคล้องรายข้อ
มีคา่ระหว่าง 0.71 – 1.00 โดยข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.71 ได้แก่ การด าเนินการ
ของรูปแบบในระยะท่ี 2 ระยะการวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ในรายละเอียดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิข้อท่ี 2.1 การประชมุหารือระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
จบัคู่ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาแนะน า  การด าเนินการของรูปแบบในระยะท่ี 3 ระยะการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ในรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิข้อท่ี 3.1 การประชมุก่อนการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า และข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 ได้แก่ การด าเนินการของ
รูปแบบในระยะท่ี 1 ระยะการเตรียมการ/เตรียมความพร้อม ในรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิข้อท่ี 
1.1 การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้น 1.2 อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนดเป็นปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน 1.3 การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์
และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การด าเนินการของรูปแบบในระยะท่ี 3 ระยะการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า ในรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิข้อท่ี 3.3 การวิเคราะห์และการสะท้อน
ความคิดและการปฏิบตัิ  3.4 การประชมุหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า การด าเนินการของ
รูปแบบในระยะท่ี 4 ระยะการประเมินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ในรายละเอียดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิข้อท่ี 4.1 การประเมินในระหวา่งการใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ รายละเอียดดงัตารางท่ี 12  
                2.3 ความสอดคล้องของรูปแบบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ พบว่า 
คา่ดชันีความสอดคล้องรายข้อมีคา่ระหว่าง 0.71 – 1.00 โดยข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 
0.71 ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในแตล่ะขัน้ตอนของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME มีความ
สอดคล้องกบัการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน และวิธีวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัเป้าหมายของ
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การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME ข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.85 
ได้แก่ การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME แต่ละ
ขัน้ตอนมีความสอดคล้องตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั และการด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายของรูปแบบ รายละเอียดดงัแสดง
ในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 12  คา่ดชันีความสอดคล้องของการตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎีและความ

เป็นไปได้ของร่างรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 
 

ประเดน็การตรวจสอบ 

ค่าดชันีความสอดคล้อง 

ความสมเหตสุมผล 
เชิงทฤษฎี 

ความ
เป็นไปได้ 

ระยะที่ 1  P- Preparing 
1.การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้น 1.00 0.86 
2.อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก าหนดเป็นปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน 1.00 0.86 
3.การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการท าวิจยัใน
ชัน้เรียน และเทคนิคการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 
 

0.86 

 
 

0.86 
ระยะท่ี 2  P- Planning 
4.การประชมุหารือร่วมกนัเพ่ือจบัคูผู่้ดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าและผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and 
Mentee) (พิจารณาเป็นโรงเรียน) 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.71 
5.การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แผนการวิจยั
และแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
1.00 

 
1.00 

ระยะท่ี 3  M- Mentoring 
6.การประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน าในแตล่ะครัง้ ถึง
แนวทางและเป้าหมายการดแูลให้ค าปรึกษาในครัง้นัน้ๆ 

 
 

0.86 

 
 

0.71 
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ตารางท่ี 12  (ตอ่) 
 

ประเดน็การตรวจสอบ 

ค่าดชันีความสอดคล้อง 

ความสมเหตสุมผล 
เชิงทฤษฎี 

ความ
เป็นไปได้ 

7.การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลูโดยอาจารย์นิเทศก์
สงัเกตการสอนตามกระบวนการวิจยัท่ีนิสิตศกึษา 

 
1.00 

 
1.00 

8.การวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ 
โดยอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วม
วิเคราะห์ผลการสอนท่ีใช้เทคนิคในการวิจยัร่วมกนัและให้
ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั 

 
 
 

0.86 

 
 
 

0.86 
9.ประชมุหลงัการให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการเพื่อ
สรุปผลการบรรลเุป้าหมายของการสอนและขัน้ตอนการท า
วิจยัในชัน้เรียน  แตล่ะครัง้ 

 
 

0.86 

 
 

0.86 
ระยะที่ 4  E- Evaluating 
10.การประเมนิความรู้และทกัษะด้านการสอนและการท า
วิจยัในชัน้เรียนระหวา่งการใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ 

 
 

1.00 

 
 

0.86 
11.การประเมนิความรู้และทกัษะด้านการสอนและการท า
วิจยัในชัน้เรียนหลงัการใช้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ 

 
1.00 

 
1.00 

ระบบสนับสนุนของรูปแบบ 
12. ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) 

 
1.00 

 
1.00 

13. ความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้อาจารย์
นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางท่ี 13  คา่ดชันีความสอดคล้องของการตรวจสอบความสอดคล้องของร่างรูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 

 

ประเดน็การตรวจสอบ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

1. รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME มีความสอดคล้องกบัสภาพ

และความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 

 
1.00 

2. แตล่ะองค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME มี

ความสมัพนัธ์สอดคล้องกนั 

 
1.00 

3. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า PPME แตล่ะขัน้ตอน มีความสอดคล้องตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 
 

0.85 

4. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า PPME มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายของรูปแบบ 
 

0.85 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในแตล่ะขัน้ตอนของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

PPME มีความสอดคล้องกบัการด าเนินการแตล่ะขัน้ตอน 
 

0.71 

6. วิธีวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัเป้าหมายของการใช้รูปแบบการดแูล

ให้ค าปรึกษาแนะน า PPME 
 

0.71 

 
                2.4 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากผลการ
ตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการ
ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี พบว่า ไม่มีข้อใดท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (0.5) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัได้น าค าแนะน าท่ีผู้ เช่ียวชาญได้เสนอแนะเพิ่มเติม มาพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบต้นแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี เพื่อให้รูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีความสมบรูณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดงันี ้
                        2.4.1 ปรับแก้ไขกระบวนการในระยะท่ี 3 ระยะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า                 
(M-Mentoring Phase) จากกระบวนการ 4 ขัน้ตอนย่อยท่ีมีลกัษณะเป็นล าดบัขัน้บนัได ปรับแก้ไข
เป็นวงจรท่ีสามารถย้อนกลบัได้ในทิศทางเดียวกนั (จากล าดบัขัน้บนัได เป็นวงจรตอ่เน่ือง) 
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                        2.4.2 ปรับแก้ไขระบบสนบัสนนุโดยรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 
ประกอบด้วยต้องอยูบ่นเง่ือนไขของระบบสนบัสนนุในทกุระยะของรูปแบบ อนัได้แก่  

1. ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ทัง้นีต้้องเกิด
จากความร่วมมือกนัของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีเป็นฝ่ายผลิตและผู้บริหารสถานศกึษาท่ีเป็นสถานท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลีย้งในการสนับสนุนส่งเสริมนิสิต
ร่วมกัน ทัง้ในด้านการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ
อปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
                          2. ความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมมือกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานต่างๆ การมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีซึง่กนัและกนั 
 
        ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองและประเมินการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้วิจยัได้
น ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ไปทดลองใช้ กับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 5 
ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2  ปีการศกึษา 2553 ระหว่างวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ถึง 28 มกราคม 
2554  โดยมีวิธีด าเนินการดงันี ้
        1.  ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME 
Mentoring Model) ไปใช้ ได้แก่ 1) อาจารย์นิเทศก์ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเป็นอาสาสมคัร
โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 4 คน และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
เป็นนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 10 คน   
        2.  ก าหนดแบบแผนการวิจยัในการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME 
Mentoring Model) โดยก าหนดแบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและ
หลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)เก็บรวบรวมข้อมลูในเร่ืองต่อไปนี ้                 
1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 2) ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
        3. ก าหนดและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยทกุขัน้ตอนของการวิจยัมีเคร่ืองมือส าหรับ
ด าเนินการ ผู้ใช้เคร่ืองมือ คือ ผู้วิจยั อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสร้าง
เคร่ืองมือมีการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา น าเสนอผู้ เช่ียวชาญ
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เพื่อขอความคิดเห็นน ามาค านวณคา่ดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือกบัจดุประสงค์ (Index of 
Item Objective Congruence = IOC)  ซึง่พบว่าเคร่ืองมือทกุชดุมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด คือ คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง  0.80 – 1.00   
        4.  น ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) และ
เคร่ืองมือต่างๆ ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง  โดยด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมลู ตามกระบวนการใน
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 4 ระยะ คือ 
           ระยะท่ี 1 ระยะการเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (P-Preparing phase) 
           ระยะท่ี 2 ระยะการวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษา (P-Planning phase)  
           ระยะท่ี 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (M-Mentoring phase) ประกอบ 
ด้วย 1) การประชมุก่อนการสงัเกต (Preconference) 2) การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บ
ข้อมลู (Observation and Data Gathering) 3) การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและ
การปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and Analysis) และ 4) การประชุมหลงัการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Postconference)  
                ระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (E-Evaluating phase) 
        5. ประเมินผลการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ได้แก่ การประเมินสมรรถนะการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ประเมินสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ ประเมินความ
คิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 
        ขัน้ตอนที่ 4 ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการโดย
พิจารณาผลการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ซึง่แสดงถึงประสิทธิภาพและผลส าเร็จเชิง
ประจักษ์และประเมินผลรับรองประสิทธิภาพของรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยน า
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ไปปฏิบตัิจริง 
                  ผลการประเมินผลรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พบว่า การใช้รูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน านี ้ส่งผลให้อาจารย์นิเทศก์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า โดยมีความรู้และความสามารถเก่ียวกับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า การใช้
เคร่ืองมือสงัเกตการสอนสูงขึน้ และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ และส่งผลให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการพฒันาให้มีสมรรถนะด้านการสอนและการวิจยัในชัน้เรียน โดยมี
ความรู้และความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ
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ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้สงูขึน้ รวมทัง้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้                            
 ส าหรับผลการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยนัรับรองประสิทธิภาพ โดยผู้ วิจัยน ารูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าไปปฏิบตัิจริง ทุกคนเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าท่ีพัฒนาขึน้ ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิต ตาม
ประเด็นการสนทนา คือ องค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามีความสมัพนัธ์กนัดี
มาก  การปฏิบตัิตามกระบวนการ  ทัง้ 4 ขัน้ตอนบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ช่วยให้นิสิต
ได้รับการพฒันาในด้านตา่งๆ ได้ตามล าดบั ได้แก่ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้และการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ ความรู้และความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน อาจารย์นิเทศก์ได้รับการ
พฒันาในเร่ืองการใช้เคร่ืองมือสงัเกตการสอน การวางแผนการสงัเกตการสอน และการปฏิบตัิการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต นอกจากนีน้กัเรียนท่ีเรียนจากนิสิตท่ีผ่านการทดลองใช้รูปแบบการ
ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท าให้สามารถยืนยันได้ว่ารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ี
พฒันาขึน้สามารถ ส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตให้สงูขึน้ และ
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าที่พัฒนาขึน้   
       จากการทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี ผู้ วิจัยขอน าเสนอผล
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ ดงันี ้
                2.1 ประเมนิสมรรถนะในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
                2.2 ประเมนิสมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ 
                2.3 ประเมนิผลสมรรถนะในการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
                2.4 ประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
                2.5 ประเมนิความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

   2.6 ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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2.1 สมรรถนะในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 14 – 20 
 
ตารางท่ี 14  การประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ (จ านวน 4 คน) หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 

สมรรถนะการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าของ

อาจารย์นิเทศก์ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ในการดแูลให้ค าปรึกษา 

ความสามารถ 
ในการดแูลให้ค าปรึกษา 

รวม 

คะแนน 
(เตม็ 10 คะแนน) 

ร้อยละ ระดับ คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 45 คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 55 คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 1 9.00 90.00 สงูมาก 41.22 91.61 สงูมาก 50.22 91.32 สงูมาก 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 2 9.00 90.00 สงูมาก 40.56 90.13 สงูมาก 49.56 90.10 สงูมาก 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 3 9.00 90.00 สงูมาก 40.50 90.00 สงูมาก 49.50 90.00 สงูมาก 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 4 10.00 100.00 สงูมาก 40.50 90.00 สงูมาก 50.50 91.82 สงูมาก 

รวมคะแนนเฉล่ีย 9.25 92.50 สงูมาก 40.70 90.43 สงูมาก 49.95 90.81 สงูมาก 

        จากตารางท่ี 14 สมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี หลงัการใช้
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยภาพรวม พบว่า อาจารย์นิเทศก์มีสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยูใ่นระดบัสงูมาก (ร้อยละ 90.81) ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ในข้อท่ี 1 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 92.50) และมีความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า อยูใ่นระดบัสงูมาก (ร้อยละ 90.43) 
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ตารางท่ี 15     เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่การทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ของอาจารย์นิเทศก์ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบพีพีเอ็มอี 

 

การทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 

ก่อนทดลอง 
(เตม็ 10 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(เตม็ 10 คะแนน) 

df t-test p-value 

  S.D.   S.D. 

 5.75 0.5 9.25 0.5 3 -12.124* 0.001 
* p-value < .01 
        จากตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการทดลอง                       
( = 9.25 , S.D.= 0.5) สงูกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง ( = 5.75 , S.D.= 0.5)  
 
ตารางท่ี 16  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า

ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (เป็น
รายบคุคล) 

 

การทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า 

ก่อนการทดลอง 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

หลังการทดลอง 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

คะแนน ร้อยละ ระดบัความรู้ คะแนน ร้อยละ ระดบัความรู้ 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 1 6 60.00 ต ่า 9 90.00 สงูมาก 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 2 5 50.00 ต ่ามาก 9 90.00 สงูมาก 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 3 6 60.00 ต ่า 9 90.00 สงูมาก 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 4 6 60.00 ต ่า 10 100.00 สงูมาก 

คา่เฉลี่ยรวม ( ) 5.75 57.50 ต ่า 9.25 92.50 สงูมาก 

 

        จากตารางท่ี 16 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายบคุคล พบวา่ ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกับการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าอยู่ในระดบัต ่า (คะแนนเฉลี่ย 5.75) หลงัการทดลอง อาจารย์นิเทศก์มีความรู้เก่ียวกบัการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยูใ่นระดบัสงูมาก (คะแนนเฉลี่ย 9.25)   
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ตารางท่ี 17     เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ก่อนและหลงัการทดลอง (โดยการประเมินตนเอง) 
 

การประเมินความสามารถ
ในการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า 

ก่อนทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

df t-test p-value 

  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ   S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 

 2.25 0.17 ต ่า 4.31 0.36 สงู 3 -14.702 0.001* 

* p-value < .01 
 
        จากตารางท่ี 17 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนการทดลองและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
พีพีเอ็มอี โดยอาจารย์นิเทศก์ประเมินตนเอง พบว่า ความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ก่อนการทดลองอยู่ในระดับต ่า        
( = 2.25, S.D. = 0.17) ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัสงู ( = 4.31, S.D. = 0.36) คะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนและหลงัการทดลองมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์ (ประเมินตนเอง) ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พีพีเอ็มอี (เป็นรายบคุคล) 

 

การประเมิน
ความสามารถในการ 

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า   

คะแนนก่อนทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

คะแนนหลังทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

 ระดับ
ความสามารถ 

 ระดับ
ความสามารถ 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 1 2.44 ต ่า 4.56 สงูมาก 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 2 2.11 ต ่า 4.44 สงู 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 3 2.11 ต ่า 3.78 สงู 
อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 4  2.33 ต ่า 4.44 สงู 
คะแนนเฉลีย่รวม ( ) 2.25 ต ่า 4.31 สงู 
 
        จากตารางท่ี 18 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (การประเมินตนเอง) ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอ็มอี เป็นรายบคุคล พบว่า ก่อนการทดลองอาจารย์นิเทศก์มีความสามารถในการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดบัต ่า ( มีค่าอยู่ระหว่าง 2.11– 2.44) หลงัการทดลอง อาจารย์
นิเทศก์มีความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอยู่ในระดับสูงถึงระดับสูง ( มีค่าอยู่
ระหวา่ง 3.78 - 4.56)   

 
 

X X
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ตารางท่ี 19  คะแนนประเมนิความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ (ประเมินตนเอง) ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (รายละเอียดเป็นรายข้อ) 

 

ที่ 
รายการประเมินความสามารถ 
ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ก่อนทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ   S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
1. การศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการ

ประชมุกบันิสติ 
2.50 0.57 ปานกลาง 3.75 0.50 สงู 

2. การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีสอดคล้องกบัสภาพ

บริบทของการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

2.00 0.00 ต ่า 4.50 0.57 สงูมาก 

3. การด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการนิเทศท่ีได้ก าหนด

วางไว้ 
2.25 0.50 ต ่า 4.75 0.50 สงูมาก 

4. ความสามารถในการสงัเกตและบนัทึกสิ่งท่ีสงัเกตได้ตามสภาพ

ในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
2.50 0.57 ปานกลาง 4.50 0.57 สงูมาก 
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ตารางท่ี 19  (ตอ่) 
 

ที่ 
รายการประเมินความสามารถ 
ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ก่อนทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ   S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
5. การใช้ค าถามกระตุ้ นความคิดของนิสิตเพื่อให้นิสิตวิเคราะ ห์

กระบวนการสอน และปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการสอน 
2.25 0.50 ต ่า 4.25 0.50 สงู 

6. ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสิตในการวิเคราะห์การสอนของตนเอง 

หลงัจากการสงัเกตการสอน 
2.25 0.50 ต ่า 4.50 0.57 สงูมาก 

7. ความสามารถในการให้ค าแนะน านิสิตในด้านเทคนิคการสอนท่ี

นิสติใช้ในการท าวิจยัในชัน้เรียน 
2.25 0.50 ต ่า 4.50 0.57 สงูมาก 

8. ความสามารถในการให้ค าปรึกษานิสติในการท าวิจยัในชัน้เรียน 2.00 0.00 ต ่า 3.75 0.50 สงู 

9. ความสามารถในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมหลังการ

สงัเกตการสอน 
2.25 0.50 ต ่า 4.25 0.95 สงู 
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        จากตารางท่ี 19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในทุกประเด็นท่ีอาจารย์นิเทศก์ประเมิน
ตนเองด้านความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดยเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบวา่ก่อนการทดลองรายการท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ ได้แก่ การศกึษาและวิเคราะห์
ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการประชุมกับนิสิต ( =2.50, S.D.=0.57) และประเด็น
ความสามารถในการสงัเกตและบนัทึกสิ่งท่ีสงัเกตได้ตามสภาพในการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียน   
( =2.50, S.D.=0.57) และหลังการทดลองรายการท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูง ท่ีสุด ได้แก่ การ
ด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการนิเทศท่ีได้ก าหนดวางไว้ ( =4.75, S.D.=0.50) 
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ตารางท่ี 20   คา่เฉลี่ยคะแนนการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าระหวา่งการทดลองของอาจารย์นิเทศก์ 
        (ประเมินโดยนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยั) 

 

การประเมินความสามารถใน
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

คะแนนเฉล่ียครัง้ที่ 1 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ียครัง้ที่ 2 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ียครัง้ที่ 3 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

  S.D. 
ระดับ
คะแนน   S.D. 

ระดับ
คะแนน   S.D. 

ระดับ
คะแนน 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 1 3.79 0.63 สงู 4.11 0.60 สงู 4.56 0.54 สงูมาก 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 2 3.67 0.61 สงู 4.02 0.59 สงู 4.52 0.50 สงูมาก 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 3 4.19 0.71 สงู 4.78 0.42 สงูมาก 4.86 0.35 สงูมาก 

อาจารย์นิเทศก์คนท่ี 4  3.92 0.69 สงู 4.22 0.54 สงู 4.53 0.51 สงูมาก 

รวม 3.89 0.67 สงู 4.28 0.62 สงู 4.61 0.50 สงูมาก 

         
        จากตารางท่ี 20 คะแนนความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์โดยรวมจากการประเมินครัง้ท่ี 1 ซึง่ประเมินโดยนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยัอยู่ในระดบัสงู ( = 3.89, S.D. = 0.67) และในการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าครัง้ท่ี 2 พบว่า 
อยู่ในระดบัสงู ( = 4.28, S.D. = 0.62) และในการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าครัง้ท่ี 3 พบว่า อยู่ในระดบัสงูมาก ( = 4.61, 
S.D. = 0.50) ซึง่เห็นได้วา่ มีการพฒันาระดบัความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าจากระดบัสงูไปสูร่ะดบัสงูมาก 
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        จากคะแนนการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ท่ี
ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยัระหว่างการทดลอง สามารถน าเสนอข้อมลู
คะแนนเฉลี่ยแสดงพฒันาการได้ดงันี ้
 
แผนภมูิท่ี 6 แสดงพฒันาการความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จากท่ีผู้ วิจยัร่วมสงัเกตพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ระหว่าง
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 – 21 ธนัวาคม 2553 ประมวลผลการสงัเกตการบนัทึกพฤติกรรมการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าดงันี ้
        อาจารย์นิเทศก์เข้าสงัเกตการสอนและดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามปฏิทินท่ีได้วางแผนไว้  ทัง้นีอ้าจารย์นิเทศก์ทกุคนไปถึงห้องเรียนก่อนเวลาท่ีนิสิตมีคาบการ
เรียนการสอน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีวางแผนไว้เสนอ

 

 

อาจารย์นิเทศก์ คนที่ 2 

อาจารย์นิเทศก์ คนที่ 1 

อาจารย์นิเทศก์ คนที่ 3 

อาจารย์นิเทศก์ คนที่ 4 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
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ต่ออาจารย์นิเทศก์ เพื่อประชุมหารือก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ขณะประชุมก่อนการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าบรรยากาศของการประชมุเป็นไปอย่างกนัเอง อาจารย์นิเทศก์พดูคยุกบันิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยสีหน้ายิม้แย้ม ทักทายถึงสารทุกข์สขุดิบ ค าพูด ท่ีใช้ไม่เป็นทางการ           
ในครัง้แรกท่ีประชมุกบัอาจารย์นิเทศก์ทกุคนจะใช้ค าถามถามนิสติหลายค าถามเพื่อถามถึงปัญหา
ของการจดัการเรียนการสอน แต่ในครัง้ท่ี 2 และ 3 อาจารย์นิเทศก์เปิดโอกาสให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูพูดมากขึน้ โดยใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของผู้ ตอบ ในทุกครัง้ของการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอาจารย์นิเทศก์จะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาทีในการประชมุก่อนการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะก าหนดประเด็น
การสงัเกตการสอนในแต่ละครัง้ร่วมกนัโดยประเด็นการสงัเกตมาจากปัญหาการจดัการเรียนการ
สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหลกั ในขณะท่ีประชุมหารือกันอาจารย์นิเทศก์จะ
ทบทวนความเข้าใจของเร่ืองท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพูดด้วยการทบทวนข้อความเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจท่ีตรงกนั จากนัน้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าชัน้
เรียนพร้อมกัน โดยอาจารย์นิเทศก์จะนั่งอยู่บริเวณหลงัห้องเรียน อาจารย์นิเทศก์เข้าสงัเกตการ
สอนอยา่งไมมี่สว่นร่วม อาจารย์นิเทศก์ทกุคนเข้าสงัเกตการสอนตลอดคาบการเรียนการสอน และ
บนัทกึข้อมลูจากการสงัเกตลงในแบบบนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรียนการสอนของนิสติ   
        เม่ือสิน้สดุขัน้ตอนของการสงัเกตการสอน อาจารย์นิเทศก์เปิดโอกาสให้นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิเคราะห์พฤตกิรรมการสอนของตนเอง โดยอาจารย์นิเทศก์จะใช้ค าถามกระตุ้นความคิด
ของผู้ตอบ โดยอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ รับฟังสิ่งท่ีนิสิตวิเคราะห์และสะท้อนผลการสอนของตนเอง  
อาจารย์นิเทศก์ใช้ค าถามให้ก าลงัใจนิสติฝึกประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ก่อนประชมุ
หลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อาจารย์นิเทศก์สรุปข้อมลูจากการวิเคราะห์การสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและจากการวิเคราะห์ของอาจารย์นิเทศก์ เพื่อสรุปประเด็นของการพฒันา
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของนิสติในครัง้ตอ่ไป  
        ผลภายหลงัจากการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีท่ีพฒันาขึน้โดยภาพรวม
พบว่าทัง้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์เกิดความเป็นกันเองกันมากยิ่งขึน้ 
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดความผูกพันกับอาจารย์นิเทศก์ของตนเอง เห็นได้จาก
พฤติกรรมการดแูลอาจารย์นิเทศก์ของตนเองในระหว่างการปัจฉิมนิเทศและงานเลีย้งสง่นิสิตชัน้ปี
สดุท้ายของภาควิชา   
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2.2 ประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 21 – 25 
 

ตารางท่ี 21  การประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอ็มอี 

 

สมรรถนะการ
สอนของนิสิต 

 

ความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอน 

ความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

รวม 

คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 50 คะแนน) 

ร้อยละ 
ระดับ

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 24 คะแนน) 

ร้อยละ 
เฉล่ีย 

ระดับ คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 74 คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ 

นิสติคนท่ี 1 43.50 87.00 สงูมาก 22.00 91.67 สงูมาก 65.50 88.51 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 2 43.50 87.00 สงูมาก 23.50 97.92 สงูมาก 67.00 90.54 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 3 43.50 87.00 สงูมาก 23.50 97.92 สงูมาก 67.00 90.54 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 4 48.00 96.00 สงูมาก 24.00 100.00 สงูมาก 72.00 97.30 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 5 44.50 89.00 สงูมาก 24.00 100.00 สงูมาก 68.50 92.57 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 6 45.75 91.50 สงูมาก 24.00 100.00 สงูมาก 69.75 94.26 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 7 45.25 90.50 สงูมาก 24.00 100.00 สงูมาก 69.25 93.58 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 8 43.00 86.00 สงูมาก 24.00 100.00 สงูมาก 67.00 90.54 สงูมาก 
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 ตารางท่ี 21  (ตอ่) 
 

สมรรถนะการ
สอนของนิสิต 

ความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอน 

ความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

รวม 

คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 50 คะแนน) 

ร้อยละ 
ระดับ

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 24 คะแนน) 

ร้อยละ 
เฉล่ีย 

ระดับ คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 74 คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ 

นิสติคนท่ี 9 44.50 89.00 สงูมาก 24.00 100.00 สงูมาก 68.50 92.57 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 10 46.50 93.00 สงูมาก 22.50 93.75 สงูมาก 69.50 93.92 สงูมาก 

รวมคะแนน
เฉล่ีย 

44.80 89.60 สูงมาก 23.55 98.13 สูงมาก 68.35 92.36 สูงมาก 

 
        จากตารางท่ี 21 สมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยภาพรวม พบว่า 
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความสามารถในการสอน อยูใ่นระดบัสงูมาก (ร้อยละ 92.36) ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ใน ข้อท่ี 2 ท่ีก าหนดไว้ และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถในการสอน อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 89.60) และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 98.13) 
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ตารางท่ี 22   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินตนเอง) ก่อนและหลงัการทดลอง
ใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 

 

การประเมิน
ความสามารถในการสอน 

ก่อนทดลอง 
(คะแนนเตม็เฉล่ีย 5 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(คะแนนเตม็เฉล่ีย 5 คะแนน) 

df t-test p-value 

  S.D. 
ระดบั

ความสามารถ   S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 

 3.45 0.33 ปานกลาง 4.49 0.28 สงู 9 -11.143 0.000* 

* p-value < .01 
 
        จากตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
(ประเมินตนเอง) ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการ
สอนก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั โดยคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการสอนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัท่ี .01 และพบว่า ความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( = 3.45, S.D.= 0.33) และความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์หลงัการทดลองอยู่
ในระดบัสงู ( = 4.49, S.D.= 0.28) 

200 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



201 
 

 

     ตารางท่ี 23  คะแนนประเมินความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (ประเมินตนเอง)  
                        ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 
 

ที่ รายการประเมินความสามารถในการสอน 

ก่อนทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดบั
ที่   S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

ล าดบั
ที่ 

1. การศกึษาบริบทของห้องเรียนก่อนการวางแผนการ

จดัการเรียนการสอน 
3.30 0.48 ปานกลาง 5 4.20 0.42 สงู 5 

2. การวางแผนและออกแบบแผนการจดัการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 
3.80 0.42 สงู 1 4.30 0.48 สงู 4 

3. การน าเข้าสู่เนือ้หาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน 

และน่าสนใจ 
3.60 0.52 สงู 2 4.70 0.48 สงูมาก 1 

4. การใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้ เข้าใจง่าย 3.30 0.48 ปานกลาง 5 4.60 0.52 สงูมาก 2 

5. 
การใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่าง

สม ่าเสมอ 
3.60 0.52 สงู 2 4.60 0.52 สงูมาก 2 
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   ตารางท่ี 23  (ตอ่) 
 

ที่ รายการประเมินความสามารถในการสอน 

ก่อนทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

หลังทดลอง 
(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 คะแนน) 

  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดบั
ที่   S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

ล าดบั
ที่ 

6. การเลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกบัสภาพ

ชัน้เรียนและเนือ้หาสาระท่ีสอน 
3.30 0.48 ปานกลาง 5 4.50 0.53 สงูมาก 3 

7. การจดัการเรียนการสอนตามเทคนิควิธีการสอนท่ี

เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการและ

ขัน้ตอนของเทคนิคการสอนนัน้ๆ 

3.30 0.67 ปานกลาง 5 4.50 0.53 สงูมาก 3 

8. การเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะกบัเนือ้หา 3.50 0.53 สงู 3 4.50 0.53 สงูมาก 3 

9. การเลือกวิธีการประเมินเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอน 3.40 0.84 ปานกลาง 4 4.50 0.53 สงูมาก 3 

10. การสรุปเนือ้หาของสิ่งท่ีสอนได้อย่างกระชับและ
เข้าใจได้ง่าย 

3.40 0.70 ปานกลาง 4 4.50 0.53 สงูมาก 3 
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        จากตารางท่ี 23 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า ความสามารถในการสอนของนิสิตข้อท่ีมีล าดบัคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ ได้แก่ 
การวางแผนและออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 
( =3.80, S.D.=0.42) และข้อท่ีมีล าดบัคะแนนเฉลี่ยต ่าท่ีสดุ ได้แก่ การศกึษาบริบทของห้องเรียน
ก่อนการวางแผนการจดัการเรียนการสอน ( =3.30, S.D.=0.48) การใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้ 
เข้าใจง่าย ( =3.30, S.D.=0.48) การเลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกบัสภาพชัน้เรียนและ
เนือ้หาสาระท่ีสอน ( =3.30, S.D.=0.48) และการจดัการเรียนการสอนตามเทคนิควิธีการสอนท่ี
เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการและขัน้ตอนของเทคนิคการสอนนัน้ๆ  (  =3.30, 
S.D.=0.67)  
        แต่เม่ือพิจารณาหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพบว่า ข้อท่ีมีล าดบั
คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ การน าเข้าสู่เนือ้หาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน และน่าสนใจ 
( =4.70, S.D.=0.48) และข้อท่ีมีล าดบัคะแนนเฉลี่ยต ่าท่ีสดุ ได้แก่ การศกึษาบริบทของห้องเรียน
ก่อนการวางแผนการจดัการเรียนการสอน ( =4.20, S.D.=0.42) 
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ตารางท่ี 24  ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ (ประเมินโดยอาจารย์
นิเทศก์และผู้วิจยั) ระหวา่งการทดลอง 

การประเมิน
ความสามารถใน
การสอนของนิสิต 

ครัง้ที่ 1 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) ครัง้ที่ 2 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) ครัง้ที่ 3 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ   S.D. 
ระดับ

ความสามารถ   S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
นิสติคนท่ี 1 3.30 0.48 ปานกลาง 3.80 0.63 สงู 4.40 0.52 สงู 
นิสติคนท่ี 2 3.00 0.65 ปานกลาง 3.55 0.51 สงู 4.40 0.50 สงู 
นิสติคนท่ี 3 2.90 0.45 ปานกลาง 3.50 0.61 สงู 4.40 0.50 สงู 
นิสติคนท่ี 4 2.90 0.74 ปานกลาง 3.60 0.52 สงู 4.60 0.52 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 5 2.80 0.77 ปานกลาง 3.25 0.72 ปานกลาง 4.20 0.62 สงู 
นิสติคนท่ี 6 2.85 0.75 ปานกลาง 3.55 0.60 สงู 4.45 0.51 สงู 
นิสติคนท่ี 7 2.70 0.47 ปานกลาง 3.60 0.50 สงู 4.55 0.51 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 8 2.90 0.45 ปานกลาง 3.65 0.59 สงู 4.60 0.50 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 9 2.70 0.48 ปานกลาง 3.60 0.52 สงู 4.50 0.71 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 10 2.95 0.39 ปานกลาง 3.55 0.51 สงู 4.60 0.50 สงูมาก 
คะแนนเฉล่ียรวม 2.89 0.58 ปานกลาง 3.55 0.58 สูง 4.46 0.53 สูง 
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        จากตารางท่ี 24 คะแนนความสามารถในการสอนโดยรวมจากการประเมินครัง้ท่ี 1 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( = 2.89, S.D.= 0.58) ในการประเมินความสามารถในการสอนโดยรวมจาก
การประเมินครัง้ท่ี 2 พบว่า อยู่ในระดบัสงู ( =3.55, S.D.=0.58) และในการประเมิน
ความสามารถในการสอนโดยรวมจากการประเมินครัง้ท่ี 3 พบว่า อยู่ในระดบัสงู ( = 4.46, 
S.D.=0.53) ซึง่เห็นได้วา่ มีการพฒันาระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้จากระดบัปานกลาง 
ไปสูร่ะดบัสงู 
 
        จากคะแนนการประเมนิความสามารถในการสอนระหวา่งการทดลองสามารถน าเสนอข้อมลู
คะแนนเฉลีย่แสดงพฒันาการได้ดงันี ้
 
แผนภมูิท่ี 7 แสดงพฒันาการความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสติ คนท่ี 1 

นิสติ คนท่ี 2 

นิสติ คนท่ี 3 

นิสติ คนท่ี 4 

นิสติ คนท่ี 5 

นิสติ คนท่ี 6 

นิสติ คนท่ี 7 

นิสติ คนท่ี 8 

นิสติ คนท่ี 9 

นิสติ คนท่ี10 
  ครัง้ท่ี 1              ครัง้ท่ี 2               ครัง้ท่ี  3       
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ตารางท่ี 25   คะแนนการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
ระหวา่งการทดลอง (การประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั)  

 คะแนนเตม็ 24 คะแนน 
 

 
        จากตารางท่ี 25 จากคะแนนการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูซึ่งประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้ วิจัย โดยภาพรวม พบว่าการประเมินครัง้ท่ี 1                    
( =21.05, S.D.=1.54) ครัง้ท่ี 2 ( =22.40, S.D.=0.74)  และครัง้ท่ี 3 ( =23.55 S.D.=0.72) 
นิสิตมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งเห็นได้ว่า นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีการพฒันาการในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในระดบัสงูขึน้ 
 
        จากคะแนนการประเมนิความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ระหวา่งการทดลอง 
สามารถน าเสนอข้อมลูคะแนนเฉลีย่แสดงพฒันาการได้ดงันี ้
 
 

การประเมนิ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

ครัง้ที่ 1 
(เตม็ 24 คะแนน) 

ครัง้ที่ 2 
(เตม็ 24 คะแนน) 

ครัง้ที่ 3 
(เตม็ 24 คะแนน) 

  S.D. 
คุณภาพ
แผน   S.D. 

คุณภาพ
แผน   S.D. 

คุณภาพ
แผน 

นิสิตคนท่ี 1 18.00 0.46 สงู 21.00 0.52 สงู 22.00 0.46 สงู 
นิสิตคนท่ี 2 23.00 0.23 สงู 22.50 0.26 สงู 23.50 0.18 สงู 
นิสิตคนท่ี 3 20.50 0.49 สงู 22.00 0.38 สงู 23.50 0.18 สงู 
นิสิตคนท่ี 4 20.00 0.53 สงู 22.00 0.46 สงู 24.00 0.00 สงู 
นิสิตคนท่ี 5 20.00 0.38 สงู 22.00 0.38 สงู 24.00 0.00 สงู 
นิสิตคนท่ี 6 21.00 0.52 สงู 23.00 0.35 สงู 24.00 0.00 สงู 
นิสิตคนท่ี 7 23.00 0.23 สงู 23.50 0.18 สงู 24.00 0.00 สงู 
นิสิตคนท่ี 8 22.00 0.38 สงู 23.00 0.23 สงู 24.00 0.00 สงู 
นิสิตคนท่ี 9 22.00 0.46 สงู 23.00 0.35 สงู 24.00 0.00 สงู 
นิสิตคนท่ี 10 21.00 0.44 สงู 22.00 0.38 สงู 22.50 0.37 สงู 
คะแนนเฉล่ีย

รวม 
21.05 1.54 สูง 22.40 0.74 สูง 23.55 0.72 สูง 
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แผนภมูิท่ี 8  แสดงพฒันาการความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        จากการประมวลการสงัเกตการสอนในชัน้เรียน โดยผู้วิจยัประเมินจากแบบสงัเกตและบนัทึก
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี  ้และแบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนจากการสังเกตการสอนของ
อาจารย์นิเทศก์ ประมวลสรุปผลการสงัเกตการสอนได้ดงันี ้
        นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้การน าความรู้เข้าสูบ่ทเรียน โดยนิสติมีการแจ้งวตัถปุระสงค์
ของการเรียนให้แก่นกัเรียนทราบ จากนัน้นิสิตปฏิบตัิการสอนตามขัน้ตอนในแผนการจดัการเรียน
การสอนท่ีได้วางแผนไว้ จากนัน้นิสติสรุปบทเรียนให้แก่ผู้ เรียนโดยการถามตอบนกัเรียนในชัน้เรียน
เพื่อตรวจสอบความรู้ท่ีเกิดขึน้ 

นิสติ คนท่ี 1 

นิสติ คนท่ี 2 

นิสติ คนท่ี 3 

นิสติ คนท่ี 4 

นิสติ คนท่ี 5 

นิสติ คนท่ี 6 

นิสติ คนท่ี 7 

นิสติ คนท่ี 8 

นิสติ คนท่ี 9 

นิสติ คนท่ี10 

17

18

19

20

21

22

23

24

???????? 1 ???????? 2 ???????? 3

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ค
ะแ

น
น
เฉ
ลี่ย

????? ? ? ??? 1

????? ? ? ??? 2

????? ? ? ??? 3

????? ? ? ??? 4

????? ? ? ??? 5

????? ? ? ??? 6

????? ? ? ??? 7

????? ? ? ??? 8

????? ? ? ??? 9

????? ? ? ??? 10

นิสติ คนท่ี 
1 นิสติ คนท่ี 
2 นิสติ คนท่ี 
3 นิสติ คนท่ี 
4 นิสติ คนท่ี 
5 นิสติ คนท่ี 
6 นิสติ คนท่ี 
7 นิสติ คนท่ี 
8 นิสติ คนท่ี 
9 นิสติ คนท่ี
10 

ครัง้ท่ี 1              ครัง้ท่ี 2               ครัง้ท่ี 3 

นิสิตคนท่ี 1 

นิสิตคนท่ี 2 

นิสิตคนท่ี 3 

นิสิตคนท่ี 4 

นิสิตคนท่ี 5 

นิสิตคนท่ี 6 

นิสิตคนท่ี 7 

นิสิตคนท่ี 8 

นิสิตคนท่ี 9 

นิสิตคนท่ี 10 
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        จากการสงัเกตการสอนในชัน้เรียนโดยผู้วิจยัมีสอดคล้องกบับนัทึกการจดัการเรียนการสอน
จากการสงัเกตของอาจารย์นิเทศก์พบว่า ในระยะแรกท่ีเข้าสงัเกตการสอนนิสิตส่วนมากใช้ระดบั
เสียงเบาและถือหนงัสือแบบเรียนประกอบในขณะสอน  มีการใช้สื่อการสอนประกอบในลกัษณะท่ี
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนมาก นิสิตปฏิบตัิการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีได้ระบใุนแผนการสอน
และโครงการวิจยั จดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการท่ีวางแผนไว้ในแผนการจดัการ
เรียนการสอนโดยประสบปัญหาอปุสรรคในบางครัง้ เช่น นกัเรียนไม่แบง่กลุม่ตามท่ีนิสิตจดักลุม่ให้ 
(ข้อมูลการสังเกตการสอนของนิสิตท่ีท าวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง แผนภมูิวงกลม ท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม) ตวัอกัษรท่ีใช้ในสื่อ
ประกอบการสอนมีขนาดเล็กและไม่เหมาะสม (ข้อมลูการสงัเกตการสอนของนิสิตท่ีท าวิจยั เร่ือง 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การน าเสนอข้อมูล ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้ชดุการสอนสื่อประสมทางคอมพิวเตอร์) 
นิสิตพูดเสียงเบาขณะสอนจึงไม่สามารถควบคุมชัน้เรียนในขณะจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
(ข้อมูลการสังเกตการสอนของนิสิตท่ีท าวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3) เป็นต้น และในระยะหลงัพบว่าการจดักิจกรรมการสอนของ
นิสติเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้มากขึน้    
 
        ภายหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนและมีความมัน่ใจในเทคนิควิธีการสอนของตนเองมาก
ยิ่งขึน้ ซึง่เห็นได้จากการประชมุอภิปรายผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครัง้ท่ี 2 และ 3 นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านการใช้รูปแบบดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีความสามารถใน
การแนะน าเทคนิควิธีการ และการควบคมุชัน้เรียนให้แก่เพื่อนนิสติด้วยวิธีการตา่งๆ ที่หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



209 
 

2.3 ประเมินผลสมรรถนะในการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
        รายละเอียดในตารางท่ี 26 –30 
 

ตารางท่ี 26  การประเมินสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี 

 

สมรรถนะ 
การท าวิจยั 
ในชัน้เรียน 

ความรู้ในการท าวิจัยในชัน้เรียน 
 

ความสามารถใน 
การท าวิจยัในชัน้เรียน 

รวม 

คะแนน 
(เตม็ 15 คะแนน) 

ร้อยละ 
ระดับ 
ความรู้ 

คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 24 คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 39 
คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ 
สมรรถนะ 

นิสติคนท่ี 1 11.50 76.67 สงู 17.00 70.83 สงู 28.50 73.08 สงู 
นิสติคนท่ี 2 13.00 86.67 สงูมาก 20.50 85.42 สงูมาก 33.50 85.90 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 3 12.00 80.00 สงูมาก 22.00 91.67 สงูมาก 34.00 87.18 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 4 12.00 80.00 สงูมาก 23.00 95.83 สงูมาก 35.00 89.74 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 5 13.00 86.67 สงูมาก 18.00 75.00 สงู 31.00 79.49 สงู 
นิสติคนท่ี 6 14.00 93.33 สงูมาก 21.00 87.50 สงูมาก 35.00 89.74 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 7 12.50 83.33 สงูมาก 21.00 87.50 สงูมาก 33.50 85.90 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 8 13.50 90.00 สงูมาก 22.00 91.67 สงูมาก 35.50 91.03 สงูมาก 

  

209 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210 
 

 

ตารางท่ี 26  (ตอ่) 
 

สมรรถนะ 
การท าวิจยั 
ในชัน้เรียน 

ความรู้ในการท าวิจัยในชัน้เรียน 
 

ความสามารถใน 
การท าวิจยัในชัน้เรียน 

รวม 

คะแนน 
(เตม็ 15 คะแนน) 

ร้อยละ 
ระดับ 
ความรู้ 

คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 24 คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความสามารถ 

คะแนนเฉล่ีย 
(เตม็ 39 
คะแนน) 

ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับ 
สมรรถนะ 

นิสติคนท่ี 9 13.00 86.67 สงูมาก 17.00 70.83 สงู 30.00 76.92 สงู 
นิสติคนท่ี 10 14.50 96.67 สงูมาก 22.50 93.70 สงูมาก 37.00 94.87 สงูมาก 

รวม 12.90 86.00 สูงมาก 20.40 85.00 สูงมาก 33.30 85.38 สูงมาก 
 
      จากตารางท่ี 26 สมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี  โดย
ภาพรวม พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียน อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 85.38) ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ใน 
ข้อท่ี 3 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ในการท าวิจยัในชัน้เรียน อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 86.00) และนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน อยูใ่นระดบัสงูมาก (ร้อยละ 85.00) 
  
 

210 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



211 
 

ตารางที 27  เปรียบเทียบคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ในการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
(คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

 

การประเมินความรู้เร่ือง 
การท าวิจยัในชัน้เรียน 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
Df t-test p-value 

  S.D. ระดับความรู้   S.D. ระดับความรู้ 

 9.50 0.97 ปานกลาง 12.90 0.94 สงูมาก 9 -10.520* 0.000 

* p-value < .01 
 
        จากตารางท่ี 27 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการท าวิจยัในชัน้เรียนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้เร่ืองการวิจยัในชัน้เรียนก่อนการทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 9.50, S.D. = 0.97) ความรู้เร่ืองการวิจยัในชัน้เรียนหลงั
การทดลองอยู่ในระดบัสงูมาก  ( = 12.90, S.D. = 0.94) คะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการท าวิจยัในชัน้เรียนก่อนและหลงัการทดลองมี
ความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัการทดลองสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  
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ตารางท่ี 28   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (เป็นรายบคุคล) 

 

การท าแบบทดสอบวัดความรู้ 
เร่ืองการท าวิจัยในชัน้เรียน 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(เตม็ 15 คะแนน) 

ระดบัความรู้ คะแนนหลังการทดลอง 
(เตม็ 15 คะแนน) 

ระดบัความรู้ 

นิสติคนท่ี 1 10.00 ปานกลาง 11.50 สงู 
นิสติคนท่ี 2 10.00 ปานกลาง 13.00 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 3 8.00 ต ่า 12.00 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 4 9.00 ปานกลาง 12.00 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 5 9.50 ปานกลาง 13.00 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 6 11.00 สงู 14.00 สงูมาก 

นิสติคนท่ี 7 10.00 ปานกลาง 12.50 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 8 8.50 ต ่า 13.50 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 9 8.50 ต ่า 13.00 สงูมาก 
นิสติคนท่ี 10 10.50 ต ่า 14.50 สงูมาก 

  9.50 ปานกลาง 12.90 สงูมาก 
S.D. 0.97  0.94  

     212 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



213 
 

        จากตารางท่ี 28 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการท า
วิจยัในชัน้เรียน ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี เป็น
รายบุคคล พบว่า ก่อนการทดลองนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์มี
ความรู้ด้านการท าวิจัยในชัน้เรียน อยู่ในระดับต ่าถึงระดับปานกลาง (คะแนนมีค่าระหว่าง                  
8.00–11.00) หลงัการทดลอง นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์มีความรู้
ด้านการท าวิจยัในชัน้เรียน อยูใ่นระดบัสงูถึงระดบัสงูมาก (คะแนนมีคา่ระหวา่ง 11.50-14.50)   
 
ตารางท่ี 29 คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ซึง่ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั (คะแนนเฉลี่ยเต็ม 24 คะแนน) 
 
การประเมินรายงาน 
การวิจัยในชัน้เรียน 

คะแนนเฉล่ียการประเมิน 
งานวจิัยในชัน้เรียน   S.D. 

ระดับคุณภาพ
งานวจิัย 

นิสติคนท่ี 1 17.00 2.13 0.64 สงู 
นิสติคนท่ี 2 20.50 2.56 0.50 สงู 
นิสติคนท่ี 3 22.00 2.75 0.46 สงู 
นิสติคนท่ี 4 23.00 2.88 0.35 สงู 
นิสติคนท่ี 5 18.00 2.25 0.53 สงู 
นิสติคนท่ี 6 21.00 2.63 0.52 สงู 
นิสติคนท่ี 7 21.00 2.63 0.44 สงู 
นิสติคนท่ี 8 22.00 2.75 0.46 สงู 
นิสติคนท่ี 9 17.00 2.13 0.35 สงู 
นิสติคนท่ี 10 22.50 2.81 0.37 สงู 

รวม 20.40 2.55 0.54 สงู 
 
        จากตารางท่ี 29 คะแนนจากการประเมินคณุภาพงานการวิจยัในชัน้เรียนจากรายงานการ
วิจยัในชัน้เรียนโดยภาพรวมจากการประเมินโดยผู้วิจยัอยู่ในระดบัสงู ( = 20.40, S.D. = 0.54) 
ทัง้นีห้ากพิจารณาคณุภาพงานวิจยัเป็นรายข้อจะพบวา่ได้ข้อมลู ดงัตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30  คะแนนความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียน แยกเป็นประเดน็การพิจารณางานวิจยัในชัน้เรียน 
 

ประเดน็การประเมินงานวิจยั 
ระดบัคะแนน (คะแนนแตล่ะช่อง 3 คะแนน) 

  S.D. ล าดบั 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี9 คนท่ี10 

1.  การก าหนดช่ือเร่ืองการวิจยั 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.80 0.42 1 
2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2.20 0.42 5 
3. การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2.40 0.69 3 
4. การก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2.40 0.51 3 
5. การระบเุคร่ืองมือในการวิจยั 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2.80 0.37 1 
6. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2.60 0.52 2 
7. การเก็บข้อมลูวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู
ทางสถิติ 

2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2.60 0.52 2 

8. การสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะของ
การวิจยั 

1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2.30 0.67 4 

 
        จากตารางท่ี 30 คะแนนการประเมินรายงานการวิจยัในชัน้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า หวัข้อการประเมินท่ีนิสิตได้คะแนนเฉลี่ยความสามารถสงูท่ีสดุคือ 
การเขียนช่ือเร่ืองการวิจยั ( = 2.80, S.D.= 0.42) และการระบเุคร่ืองมือในการท าวิจยัในชัน้เรียน ( = 2.80, S.D.= 0.37) ส่วนการประเมินท่ีนิสิตได้
คะแนนเฉลี่ยเป็นล าดบัน้อยท่ีสดุคือ การเขียนความเป็นมาของปัญหาการวิจยั ( = 2.20, S.D. = 0.42) และการสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะของการ
วิจยั ( = 2.30, S.D. = 0.67) 
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2.4 ประเมินความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 
        ผู้วิจยัได้ด าเนินการประเมินผลความพงึพอใจของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตอ่การน ารูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยประกอบด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ประเด็นการสนทนากลุม่ เร่ือง ความคิดเห็นของ
อาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศ และประเด็ นการ
สนทนากลุ่ม เร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน ผลการศกึษา พบว่าอาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจ
ตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 31 ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีของอาจารย์นิเทศก์ 
 

รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  S.D. ระดบั 
ความพงึพอใจ 

ล าดบัท่ี 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 
1.  องค์ประกอบเชิงกระบวนการแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่                         
ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing phase = P) 
ระยะเตรียมวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning 
phase = P) ระยะการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Mentoring phase = M) ระยะประเมินผลการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating phase = E) 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

2.  องค์ประกอบที่เป็นระบบสนบัสนนุ ได้แก่ ความร่วมมือของ
ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ของผู้บริหาร อาจารย์
นิเทศก์ และอาจารย์พ่ีเลีย้ง และความเตม็ใจในการพฒันา
วิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

3.  องค์ประกอบเชิงกระบวนการมีความสอดคล้องกบั
องค์ประกอบที่เป็นระบบสนบัสนนุ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

4.  องค์ประกอบของรูปแบบมีความชดัเจนและเป็นระบบ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 
คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
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ตารางท่ี 31 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  S.D. ระดบั 
ความพงึพอใจ 

ล าดบัท่ี 

ด้านการน ารูปแบบไปใช้ 
5.  ขัน้การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้น
เป็นขัน้ท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิจริงได้ 

4.50 0.58 มากท่ีสดุ 3 

6.  การฝึกอบรมส าหรับอาจารย์นิเทศก์ช่วยให้อาจารย์นิเทศก์มี
ความพร้อมในการดแูลให้ค าปรึกษานิสติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

7.  การฝึกอบรมส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตในการปฏิบตัิการสอนและการ
ท าวิจยัในชัน้เรียน 

4.50 0.58 มากท่ีสดุ 3 

8.  การประชมุหารือร่วมกนัระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และนิสติ
เพ่ือจบัคูผู่้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับการปรึกษา 

4.75 0.50 มากท่ีสดุ 2 

คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจด้านการน ารูปแบบไปใช้ 4.69 0.48 มากที่สุด 3 
ด้านกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
9.  การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์  วางแผนการสอนและ
การนิเทศ 

4.75 0.50 มากท่ีสดุ 2 

10. จ านวนครัง้ในการสงัเกตการสอนและการดแูลให้ค าปรึกษา 4.25 0.50 มากท่ีสดุ 3 
11. การประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน าก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนและแนวทางการท า
วิจยัในชัน้เรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

12. การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลูมีความยืดหยุน่ตาม
ปัญหาการวิจยัของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

13.  การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนัท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัของอาจารย์และนิสติ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

14. การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษาแนะน า 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 
15. การประเมินทัง้ในระหวา่งและหลงัการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน ามีความเหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

16. การร่วมมือกนัช่วยสง่เสริมให้กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอม็อีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 
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ตารางท่ี 31 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  S.D. ระดบั 
ความพงึพอใจ 

ล าดบัท่ี 

17. การเรียนรู้ร่วมกนัช่วยสง่เสริมให้กระบวนการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอม็อีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

18.  การสะท้อนและวิเคราะห์ผลช่วยสง่เสริมให้กระบวนการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอม็อีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

19.  ความไว้เนือ้เช่ือใจช่วยสง่เสริมให้กระบวนการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอม็อีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

20.  การตรวจเช็คความสมัพนัธ์ช่วยสง่เสริมให้กระบวนการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอม็อีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

4.75 0.50 มากท่ีสดุ 2 

คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ 
ด้านกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 

4.90 0.31 มากที่สุด 2 

ด้านผลของการใช้รูปแบบ 
21. การใช้รูปแบบช่วยพฒันาสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

22. การใช้รูปแบบช่วยพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

23. การใช้รูปแบบช่วยให้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีการท างานร่วมกนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

24. การใช้รูปแบบช่วยให้อาจารย์นิเทศก์สามารถพฒันา
สมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 1 

คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจด้านผลของการใช้รูปแบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจในภาพรวม 4.90 0.31 มากที่สุด  

 
        จากตารางท่ี 31 พบว่า อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอ็มอีในภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุ (  = 4.90 ,S.D.= 0.31) ยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ ในข้อ 4 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
และผลของการใช้รูปแบบเป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ ( = 5.00 ,S.D.= 0.00) รองลงมา 
ได้แก่ ด้านกระบวนการการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ( = 4.90 ,S.D.= 0.31) และ ด้านการน า
รูปแบบไปใช้ ( = 4.69 ,S.D.= 0.48) 
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        เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ อาจารย์นิเทศก์
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุในทกุประเด็น ( = 5.00 ,S.D.= 0.00) 
        ด้านการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ คือ การฝึกอบรมส าหรับอาจารย์
นิเทศก์ท่ีช่วยให้อาจารย์นิเทศก์มีความพร้อมในการดแูลให้ค าปรึกษานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ( =5.00, S.D.= 0.00) การประชมุหารือร่วมกนัระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และนิสิตเพื่อจบัคูผู่้ ให้
ค าปรึกษาและผู้ รับการปรึกษา ( =4.75, S.D.= 0.50)      
        ด้านกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พบว่าข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ คือ การประชุม
ก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน าก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนและแนวทางการ
ท าวิจยัในชัน้เรียน การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลูมีความยืดหยุ่นตามปัญหาการวิจัยของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนัท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่
กันและกันของอาจารย์และนิสิต การประชุมหลังการให้ค าปรึกษาแนะน า การประเมินทัง้ใน
ระหว่างและหลงัการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน ามีความเหมาะสม การร่วมมือกันช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  การเรียนรู้ร่วมกันช่วย
ส่งเสริมให้กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การสะท้อน
และวิเคราะห์ผลช่วยสง่เสริมให้กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ และความไว้เนือ้เช่ือใจช่วยส่งเสริมให้กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ( =5.00,S.D.= 0.00) ข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ คือ จ านวนครัง้ในการ
สงัเกตการสอนและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ( =4.25,S.D.= 0.50) 
        ด้านผลของการใช้รูปแบบ พบว่า อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุในทกุ
ประเด็น ( = 5.00 ,S.D.= 0.00) 
        ข้อมลูจากแบบสอบถามสอดคล้องกบัข้อมลูการสนทนากลุ่มด้านองค์ประกอบของรูปแบบ  
พบว่า ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า องค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาพี
พีเอ็มอีมีความเหมาะสม และสอดคล้องซึ่งกันและกัน ทัง้นีรู้ปแบบท่ีพฒันาขึน้เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์อย่างมากด้วย
กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กันของแต่ละระยะ มีการติดตามการด าเนินงานของ
นิสติอย่างตอ่เน่ือง ท าให้เกิดการพฒันางานทัง้ด้านการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ดงัตวัอยา่งบทสนทนาดงัตอ่ไปนี ้
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 “...รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ช่วยให้อาจารย์มีกระบวนการในการติดตาม
นิสิตอย่างตอ่เน่ือง  จะเห็นได้จากผลงานท่ีเกิดขึน้ของนิสิตในสาขา
การสอนคณิตศาสตร์ ท่ีสามารถด าเนินการวิจยัได้ตามเวลาท่ีศนูย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนด...” 

บทสนทนากลุม่ของอาจารย์นิเทศก์คนหนึง่ 
 
“นิสติเขาทราบว่าเขาจะต้องท าอะไร ช่วงไหน เวลาท่ีตดิปัญหาเขา
สามารถปรึกษาอาจารย์นิเทศคนไหนก็ได้ ท่ีเขาไว้ใจ ท่ีผา่นจะเห็น
ได้วา่นิสติกกล้าเข้าพบอาจารย์นิเทศก์มากขึน้” 

บทสนทนากลุม่ของอาจารย์นิเทศก์คนหนึง่ 
 

        ทัง้นีก้ระบวนการขององค์ประกอบของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ผู้ เข้าร่วมสนทนามีความคดิเห็นวา่ 
ในบางขัน้ตอนของกระบวนการในรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากบับริบทของแต่ละ
สถานท่ีซึง่มีความแตกต่างกนั อาทิเช่นขัน้ตอนของการจบัคู่ระหว่างนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูกับอาจารย์นิเทศก์ ในการด าเนินการน ารูปแบบไปใช้อาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆเสริม
เพื่อให้นิสิตฝึกประสบการณ์และอาจารย์นิเทศก์มีความสนิทสนมใกล้ชิดกนัมากขึน้ก่อนการจบัคู่
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  ดงัตวัอยา่งบทสนทนาดงัตอ่ไปนี ้
  
 “อาจารย์นิ เทศก์บางคนไม่ เคยสอนนิสิตในกลุ่ม ท่ีออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ หากก าหนดให้นิสิตจับคู่อย่างอิสระเพื่อ
เลือกอาจารย์นิเทศ อาจท าให้โหลดภาระงานของอาจารย์แต่ละ
คนไมเ่ท่ากนั แตถ้่ามีกระบวนการให้นิสิตเขาได้รู้จกัหรือพบปะกนั
ก่อนการเลือกคู ่นิสติอาจมีข้อมลูในการตดัสินใจมากยิ่งขึน้” 

บทสนทนากลุม่ของอาจารย์นิเทศก์คนหนึง่ 
 
        นอกจากนีอ้งค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช้ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็นในการน า
รูปแบบไปปฏิบตัิจริง โดยเฉพาะเง่ือนไขความไว้เนือ้เช่ือใจ เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัมาก และอยู่บน
ฐานบริบทของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ทัง้นีด้้วยข้อจ ากัดเร่ืองภาระงานของอาจารย์
นิเทศก์หากมีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตท่ีเป็นระบบ มีขัน้ตอนในการ
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ด าเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีมีลกัษณะเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผสมผสานกนั ท าให้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึน้   
        ผลการศกึษาโดยการสนทนากลุม่ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า ผู้ ร่วมสนทนากลุม่
ให้ความคิดเห็นว่า กิจกรรมและระยะเวลาของแต่ละระยะของกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน ามีความเหมาะสม  รวมทัง้การเตรียมการโดยการจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทกัษะ
แก่อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิมเพื่อให้เกิดความมัน่ใจมากขึน้ก่อนการปฏิบตัิการจริง นอกจากนีผ้ลการศกึษา
โดยการสนทนากลุม่ด้านผลของการใช้รูปแบบ พบว่า ผู้ ร่วมสนทนากลุม่ให้ความคิดเห็นว่า การใช้
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี ส่งเสริมให้มีการพฒันาสมรรถนะด้านการสอนและ
การวิจยัในชัน้เรียนได้ ดงัข้อมลูจากการสนทนากลุม่ ตอ่ไปนี ้
 

“เวลาท่ีให้ค าปรึกษานิสิตโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ช่วยให้เรา
มองเห็นภาพชดัขึน้วา่เด็กเค้าติดอะไร ต้องการพฒันาอะไร ทัง้นีก้ารท า
วิจยัในชัน้เรียนเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีด าเนินการจากหนึ่งไปสอง 
เพราะฉะนัน้หากน ารูปแบบนีม้าใช้จะช่วยทัง้อาจารย์และนิสิตในการ
วางแผนร่วมกนัเพื่อพฒันางานของตนเอง ” 

บทสนทนากลุม่ของอาจารย์นิเทศก์คนหนึง่ 
 

        ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากการศึกษา
ความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี ทัง้การตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า ควรมีการด าเนินการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามาใช้ในกลุ่มนิสิตสาขา
อ่ืนๆต่อไป  ทัง้นีจ้ากการน าร่องในกลุ่มนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท าให้เห็นพฒันาการการ
สอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติมากยิ่งขึน้ ซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในบางขัน้ตอน
ให้เหมาะสมกบับริบทของแตล่ะสาขาวิชามากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ในระยะท่ี 1 ซึง่เป็นระยะการเตรียมการ 
และมีการด าเนินการจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นขัน้ตอนท่ีมีประโยชน์อย่างมากหลังจากท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับ
ความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนมาก่อนการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาตา่งๆ แตเ่ม่ือมีการให้
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ความรู้นิสิตในลกัษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัผู้ รู้หรือผู้ มีประสบการณ์ในการท าวิจยัใน
ชัน้เรียน จะช่วยลดภาวะความกังวลของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากยิ่งขึน้ นอกจากนีใ้น
ระยะท่ี 2 ขัน้ตอนของการให้อาจารย์นิเทศและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจบัคู่การดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าเป็นขัน้ตอนท่ีดีหากมีการจดัระบบการเลือกให้ชดัเจนและเป็นระบบ เน่ืองจากจะ
ท าให้นิสิตไว้เนือ้เช่ือใจอาจารย์นิเทศก์ของตนเอง สะดวกใจในการเข้ารับการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า แต่จากการทดลองน ารูปแบบไปใช้พบว่า ควรมีการปรับรายละเอียดของกิจกรรมโดยน า
ขัน้ตอนของการประชุมหารือเพื่อจับคู่ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าให้มาอยู่ในระยะท่ี 1 ก่อนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน เพื่อให้อาจารย์
นิเทศและนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีสว่นร่วมในการเลือกปัญหาของการวิจยัตัง้แตเ่ร่ิมต้น
ของกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 
2.5 ประเมินความคดิเหน็ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 
 
        การประเมินความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์  ผลการศกึษาปรากฏดงัตารางท่ี 32 
 
ตารางท่ี 32 ความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

     ของอาจารย์นิเทศก์   
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบัท่ี 
1.  อาจารย์นิเทศก์ให้เวลานิสิตในการดแูลให้
ค าปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

4.00 0.67 เหน็ด้วยมาก 6 

2.  อาจารย์นิเทศก์ให้ความช่วยเหลือและดแูลนิสิต
อยา่งเตม็ท่ีและเตม็ใจ 

4.60 0.52 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 2 

3.  อาจารย์นิเทศก์ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและ
กระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน า 

4.30 0.67 เหน็ด้วยมาก 5 

4.  อาจารย์นิเทศก์สื่อสารและสื่อความหมายได้ชดัเจน 4.30 0.67 เหน็ด้วยมาก 5 
5.  อาจารย์นิเทศมีความเป็นกนัเองกบันิสิต 4.70 0.48 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 1 
6.  อาจารย์นิเทศก์มีเทคนิคการให้ค าปรึกษาแนะน า 4.50 0.53 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 3 
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ตารางท่ี 32 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบัท่ี 
7.  นิสิตได้รับความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนจาก 
การให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศ 

4.40 0.52 เหน็ด้วยมาก 4 

8. นิสิตมีความรู้ด้านการท าวิจยัในชัน้เรียนสงูขึน้จาก 
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศ 

4.40 0.69 เหน็ด้วยมาก 4 

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.40 0.61 เหน็ด้วยมาก  

 
        จากตารางท่ี 32 ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ โดยภาพรวมนิสิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก                        
( = 4.40, S.D.= 0.61) ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ ในข้อ 5 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความคิดเห็นในด้านท่ีนิสิตมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ความเป็นกันเองของ
อาจารย์นิเทศก์ ( = 4.70, S.D.= 0.48) การให้ความช่วยเหลือและดแูลนิสิตอย่างเต็มท่ีและเต็ม
ใจ ( = 4.60, S.D. = 0.52) และเทคนิคการให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ( = 4.50, 
S.D.= 0.53) และด้านท่ีนิสติมีความคดิเห็นในระดบัน้อยท่ีสดุ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ให้เวลานิสติใน
การดแูลให้ค าปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ   ( = 4.00, S.D.= 0.67) 
 
2.6 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 
        จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ทัง้ 10 ห้องเรียนท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน 10 เร่ือง ได้ผลการศกึษา ปรากฏดงัตารางท่ี 36 
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       ตารางท่ี 33  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทัง้ 10 ห้องเรียนท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน 10 เร่ือง 
 

ช่ือเร่ืองงานวจิัย N ก่อนทดลอง หลังทดลอง t-test p-value 

  S.D.   S.D. 
การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การน าเสนอข้อมลูของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้ชดุการสอนสื่อ
ประสมทางคอมพิวเตอร์ (คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

30 10.33 4.11 14.27 2.99 5.242 .000* 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศษสว่น โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกบั
การเรียนแบบปกติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จ.
นครปฐม (คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

74 5.93 1.81 13.69 2.75 22.90 .000* 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกบัเทคนิค 
KWDL เร่ืองบทประยกุต์ 2 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชินีบรูณะ 
อ.เมือง จ.นครปฐม (คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

54 6.69 1.75 13.46 2.39 25.06 .000* 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เร่ืองโจทย์ปัญหาท่ี
เก่ียวกบัอตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

120 3.43 0.96 7.62 1.24 52.13 .000* 

การสอนเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับงึลาดสวาย โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 
(คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 

30 
 

23.80 11.04 48.73 18.29 9.07 .000* 

     * p-value < .05 

223 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



224 
 

 

       ตารางท่ี 33  (ตอ่) 
 

ช่ือเร่ืองงานวจิัย N ก่อนทดลอง หลังทดลอง t-test p-value 

  S.D.   S.D. 
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

59 2.17 1.26 5.42 0.92 16.72 .000* 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง แผนภมิูวงกลมท่ีได้รับ
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั  จ.นครปฐม(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

22 20.40 4.67 24.77 7.33 3.96 .001* 

 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาอสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

34 4.02 1.83 8.08 1.69 10.62 .000* 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนตรรกยะ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยการใช้เกมประกอบการเรียน 
(คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

35 9.14 3.68 13.57 3.29 14.27 .000* 

การเปรียบเทียบการเรียนแบบปกติ กบัการเรียนแบบร่วมมือแบบร่วมมือ STAD 
เร่ืองทศนิยม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

30 5.27 1.31 7.33 1.35 8.63 .000* 

     * p-value < .05 
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       จากตารางท่ี 33 ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 10 ห้องเรียนจากการวิจยัในชัน้เรียนทัง้หมด 10 เร่ือง โดยวดัจากเคร่ืองมือ
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนิสิตสร้างขึน้ พบว่านกัเรียนทัง้ 10 ห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
การปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอม็อี 
 
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองน ารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
พีเอ็มอีไปใช้ ในขัน้ตอนท่ี 3 ของการวิจยัครัง้นี ้พร้อมทัง้การประมวลผลการสนทนากลุ่มของ
อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความคิดเห็นตอ่กระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
พีเอ็มอีว่า หากอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีการจับคู่ในการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าล่วงหน้าก่อนท่ีจะท าการก าหนดปัญหาการวิจัยจะช่วยให้อาจารย์นิเทศก์
สามารถดแูลนิสิตได้ต่อเน่ืองตัง้แต่เร่ิมกระบวนการก าหนดปัญหาการวิจยั ดงัตวัอย่างบทสนทนา
กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้
 

“พี่วา่ตอนท่ีเรารวมกลุม่กนันิสติเพ่ือก าหนดปัญหาการวิจยั 
เราน่าจะทราบคูข่องเราก่อน วา่ใครดแูลใคร เราจะได้ช่วย 
เหลือนิสติท่ีตวัเองจะต้องดแูลได้อยา่งเต็มท่ีและตอ่เน่ือง” 

บทสนทนากลุม่ของอาจารย์นิเทศก์คนหนึง่ 
 

“ตอนท่ีเราประชมุก าหนดปัญหาการวิจยักนั ยงัไมแ่น่ชดัวา่ 
ใครจะเป็นคนดแูลงานของหน ูหนวูา่ให้ทราบตัง้แตต้่นก่อน 
เลยจะท าให้หนกูงัวลน้อยลง และอาจท าให้เราก าหนดหวัข้อ 
ปัญหาได้ชดัเจนขึน้ ” 

บทสนทนากลุม่ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคนหนึง่ 
 
        ทัง้นีผู้้ วิจัยจึงพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี เพื่อให้
รูปแบบมีประสิทธิภาพมากขึน้ เม่ือน าไปใช้จริง ดงันี ้
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        1. ปรับแก้ไขรายละเอียด ในส่วนกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
พีเอ็มอี โดยปรับขัน้ตอนของระยะท่ี 1 ระยะการเตรียมการ เพิ่ม ข้อ 1.2 การจบัคู่การดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขข้อ 1.2 เป็น 1.3 อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก าหนดเป็นปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน และ แก้ไขข้อ 1.3 เป็น 1.4 การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และ
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
        2. ปรับแก้ไขในขัน้ตอนของระยะท่ี 2 ระยะวางแผน ตดัข้อ 2.1 ประชมุหารือร่วมกนัเพื่อจบัคู่
ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) ออก 

        สรุปการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี แสดงในตารางท่ี 34 
และแผนภมูิท่ี 9 
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  ตารางท่ี 34 สรุปการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (ฉบบัสมบรูณ์)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

องค์ประกอบเชงิหลักการและวัตถุประสงค์ 
หลักการ:  
รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นกระบวนการร่วมมือกันพฒันา
วิชาชีพระหว่างผู้ ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สูง กับผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า บนพืน้ฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจ 
(Trust) และความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้ผู้ดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentor) และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) 

องค์ประกอบเชงิหลักการและวัตถุประสงค์ 
หลักการ:  
รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นกระบวนการร่วมมือกันพฒันา
วิชาชีพระหว่างผู้ ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สูง กับผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า บนพืน้ฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจ 
(Trust) และความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้ผู้ดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentor) และผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentee) 

(คงเดิม) 

วัตถุประสงค์: 
เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิต ศาสตร์ 

วัตถุประสงค์: 
เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

(คงเดิม) 

องค์ประกอบเชงิกระบวนการ องค์ประกอบเชงิกระบวนการ (คงเดิม) 
ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ (Preparing phase) ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ (Preparing phase) (คงเดิม) 
1.1 การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคุณสมบัติเบือ้งต้น 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคุณสมบัติเบือ้งต้น 
ดงัตอ่ไปนี ้

(คงเดิม) 

227 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



228 
 

 

     ตารางท่ี 34 (ตอ่)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

     1.  เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ผู้ ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
     2.  จบการศกึษาระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     3. มีผลงานวิจยัหรือมีผลงานวิจยัในการน าเสนอในการประชมุวิชาการ
อยา่งตอ่เน่ือง   
     4. มีความเต็มใจและตัง้ใจในการร่วมใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 

     1.  เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ผู้ ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
     2.  จบการศกึษาระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     3. มีผลงานวิจยัหรือมีผลงานวิจยัในการน าเสนอในการประชมุวิชาการ
อยา่งตอ่เน่ือง  
      4. มีความเต็มใจและตัง้ใจในการร่วมใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า 

(คงเดิม) 

 1.2  ประชมุหารือร่วมกนัเพ่ือจบัคูผู่้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) โดยวิธีการจบัคูด่งักลา่ว
ด าเนินการโดยให้นิสิตเป็นผู้ เลือกโรงเรียนท่ีอาจารย์นิเทศก์แต่ละคนดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีผู้้วิจยัจะก าหนดรายช่ืออาจารย์นิเทศก์ในแต่
โรงเรียนให้นิสิตฝึกประสบการณ์เลือกตามความสมคัรใจ พร้อมทัง้ให้
ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการดแูลให้ค าปรึกษาวา่การเลือกอาจารย์นิเทศก์มี
ความส าคญัอย่างไร 

ปรับจากข้อ 2.1  
เป็น 1.2 
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     ตารางท่ี 34 (ตอ่)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

1.2  อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนดปัญหา
การวิจยัในชัน้เรียนจากการประชมุวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 
โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าเสนอปัญหาที่พบในขณะที่ท าการ
ปฏิบตัิการสอนจริงในชัน้เรียน พร้อมระดมความคิดเก่ียวกบัแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

1.3  อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก าหนดปัญหา
การวิจยัในชัน้เรียนจากการประชมุวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 
โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าเสนอปัญหาที่พบในขณะที่ท าการ
ปฏิบตัิการสอนจริงในชัน้เรียน พร้อมระดมความคิดเก่ียวกบัแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

ปรับจากข้อ 1.2 
 เป็น 1.3 

1.3 การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1.4  การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปรับจากข้อ 1.3 
 เป็น 1.4 

ระยะที่ 2 ระยะการวางแผน (Planning phase: P)  ระยะที่ 2 ระยะการวางแผน (Planning phase: P) (คงเดิม) 
2.1 ประชมุหารือร่วมกนัเพ่ือจบัคู่ผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) โดยวิธีการจบัคู่ดงักลา่ว
ด าเนินการโดยให้นิสิตเป็นผู้ เลือกโรงเรียนท่ีอาจารย์นิเทศก์แต่ละคนดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า ทัง้นีผู้้ วิจัยจะก าหนดรายช่ืออาจารย์นิเทศก์ในแต่
โรงเรียนให้นิสิตฝึกประสบการณ์เลือกตามความสมัครใจ พร้อมทัง้ให้
ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการดแูลให้ค าปรึกษาว่าการเลือกอาจารย์นิเทศก์มี
ความส าคญัอยา่งไร 

 

ปรับเป็นข้อ 1.2 

 229 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



230 
 

 

     ตารางท่ี 34 (ตอ่)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

2.2 หารือร่วมกนัเพ่ือวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แผนการวิจยั
และแผนการจดัการเรียนรู้   

2.1 หารือร่วมกนัเพ่ือวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า แผนการวิจยั
และแผนการจดัการเรียนรู้   

ปรับจากข้อ 2.2 
 เป็น 2.1 

ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
phase: M) 

ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
phase: M) 

(คงเดิม) 

3.1 การประชุมก่อนการสงัเกตการสอน (Preconference) ในขัน้นี ้
อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ประชมุปรึกษา ตก
ลงและท าความเข้าใจร่วมกันในประเด็นของ 1) ขัน้ตอนการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าและสงัเกตการสอนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2) 
เคร่ืองมือท่ีใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีการท่ีศึกษาในงานวิจยั
ในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น แผนจัดการเรียนรู้ 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยในชัน้เรียน 3) 
ประเดน็ท่ีสงัเกตการสอนและเคร่ืองมือท่ีใช้สงัเกตการสอน 

3.1 การประชมุก่อนการสงัเกตการสอน (Preconference) ในขัน้นี ้
อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ประชมุปรึกษา ตก
ลงและท าความเข้าใจร่วมกนัในประเดน็ของ 1) ขัน้ตอนการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าและสงัเกตการสอนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2) 
เคร่ืองมือท่ีใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีการท่ีศกึษาในงานวิจยั
ในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น แผนจดัการเรียนรู้ 
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและวิธีการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัในชัน้เรียน 3) 
ประเดน็ท่ีสงัเกตการสอนและเคร่ืองมือท่ีใช้สงัเกตการสอน 

(คงเดิม) 
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     ตารางท่ี 34 (ตอ่)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

3.2 การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บข้อมลู (Observation and 
Data Gathering) อาจารย์นิเทศก์สงัเกตการสอนตามก าหนดการแผน
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และเก็บข้อมลูบนัทกึผลการสงัเกตการสอนตาม
ประเดน็การสงัเกตจากเคร่ืองมือท่ีได้ตกลงท าความเข้าใจร่วมกนัในขัน้
การประชมุก่อนการสงัเกต สว่นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน 

3.2 การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนและเก็บข้อมลู (Observation and 
Data Gathering) อาจารย์นิเทศก์สงัเกตการสอนตามก าหนดการแผน
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และเก็บข้อมลูบนัทกึผลการสงัเกตการสอนตาม
ประเดน็การสงัเกตจากเคร่ืองมือท่ีได้ตกลงท าความเข้าใจร่วมกนัในขัน้
การประชมุก่อนการสงัเกต สว่นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน 

(คงเดิม) 

3.3 การร่วมกนัวิเคราะห์และสะท้อนการคิดและการปฏิบตัิ 
(Collaborative Reflection and Analysis) อาจารย์นิเทศก์วิเคราะห์ผล
การสอนของนิสิตจากสิ่งท่ีสงัเกตเหน็ได้ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูวิเคราะห์ผลการสอนของตนเอง จากนัน้น าผลของการสอนท่ีตา่งฝ่าย
ตา่งวิเคราะห์มาให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั  น าข้อมลูท่ีบนัทกึได้จาก
การสงัเกตการสอนมาประชมุพิจารณาร่วมกนั 

3.3 การร่วมกนัวิเคราะห์และสะท้อนการคิดและการปฏิบตัิ
(Collaborative Reflection and Analysis) อาจารย์นิเทศก์วิเคราะห์ผล
การสอนของนิสิตจากสิ่งท่ีสงัเกตเหน็ได้ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูวิเคราะห์ผลการสอนของตนเอง จากนัน้น าผลของการสอนท่ีตา่งฝ่าย
ตา่งวิเคราะห์มาให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั  น าข้อมลูท่ีบนัทกึได้จาก
การสงัเกตการสอนมาประชมุพิจารณาร่วมกนั 

(คงเดิม) 
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     ตารางท่ี 34 (ตอ่)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

3.4 การประชมุหลงัการสงัเกตการสอน (Postconference) หลงัจากท่ี
อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิเคราะห์ผลการสอน
และให้ข้อมลูย้อนกลบักนัและกนัแล้ว ให้มีการประชมุเพ่ือให้นิสิตทราบถึง
พฤติกรรมการสอนของตนเองในประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  หรือ
พฤติกรรมท่ีควรคงไว้และพฒันาให้ดีขึน้ต่อไป การประชมุหลงัการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าดังกล่าวอาจเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการขึน้อยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศและนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และหมายรวมถึงการวางแผนและนดัหมายการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในการพฒันาการสอนในครัง้ตอ่ไป 

3.4 การประชมุหลงัการสงัเกตการสอน (Postconference) หลงัจากท่ี
อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิเคราะห์ผลการสอน
และให้ข้อมลูย้อนกลบักนัและกนัแล้ว ให้มีการประชมุเพ่ือให้นิสิตทราบถึง
พฤติกรรมการสอนของตนเองในประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  หรือ
พฤติกรรมท่ีควรคงไว้และพฒันาให้ดีขึน้ต่อไป การประชมุหลงัการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าดังกล่าวอาจเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการขึน้อยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศและนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และหมายรวมถึงการวางแผนและนดัหมายการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในการพฒันาการสอนในครัง้ตอ่ไป 

(คงเดิม) 

ระยะที่  4 ระยะการประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Evaluating phase: E) 

ระยะที่  4 ระยะการประเมินผลการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Evaluating phase: E) 

(คงเดิม) 

4.1 การประเมินผลระหวา่งการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า       4.1 การประเมินผลระหวา่งการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (คงเดิม) 
4.2 การประเมินผลหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 4.2 การประเมินผลหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (คงเดิม) 
องค์ประกอบเชงิระบบสนับสนุนของรูปแบบ   องค์ประกอบเชงิระบบสนับสนุนของรูปแบบ   (คงเดิม) 
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     ตารางท่ี 34 (ตอ่)  
 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับเดมิ) 

รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
พีพีเอม็อี (ฉบับสมบูรณ์) 

การปรับปรุงแก้ไข 

1. ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ทัง้นีต้้องเกิดจาก
ความร่วมมือกันของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นฝ่ายผลิตและผู้บริหาร
สถานศกึษาที่เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์พ่ีเลีย้งในการสนบัสนนุสง่เสริมนิสิตร่วมกนั ทัง้ในด้านการร่วมมือ
กนัทางด้านวิชาการ การให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ สื่ออปุกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ 

1. ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ทัง้นีต้้องเกิดจาก
ความร่วมมือกันของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นฝ่ายผลิตและผู้บริหาร
สถานศกึษาที่เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์พ่ีเลีย้งในการสนบัสนนุสง่เสริมนิสิตร่วมกนั ทัง้ในด้านการร่วมมือ
กนัทางด้านวิชาการ การให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ สื่ออปุกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ 

(คงเดิม) 

2. ความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมมือกนัและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ด าเนินงานตา่งๆ การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีซึง่กนัและกนั 

2. ความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมมือกนัและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ด าเนินงานตา่งๆ การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีซึง่กนัและกนั 

(คงเดิม) 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

        การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอน
และการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ในครัง้นี ้มี
วตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสอนและการวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์  และ 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าท่ีพฒันาขึน้ โดยการประเมินผลด้านความรู้และความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์  ประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ประเมินผลด้านความรู้ในการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ประเมินความสามารถในการท างานวิจยั
ในชัน้เรียนของนิสิตเป็นรายบุคคล และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยการ
ด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ท่ีใช้วิธีการ
วิจยัแบบผสม (Mixed method) เก็บข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยใช้แนวคิดการ
พฒันารูปแบบ ท่ีผู้วิจยัสงัเคราะห์ขึน้ ซึ่งมีขัน้ตอนของการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็น ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า และขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ 

 
สรุปผลการวจิัย 

 
        การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอน
และการวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ปรากฎ
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
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        1.  รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้
เรียน มีช่ือว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model)               
มีองค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์  
องค์ประกอบเชิงกระบวนการประกอบด้วยกระบวนการในการปฏิบตัิ  4 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ/
เตรียมความพร้อม (Preparing Phase = P) ระยะท่ี 2 ระยะเตรียมวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Planning Phase = P) ระยะท่ี 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
Phase = M) อนัประกอบไปด้วย 1) ขัน้การประชุมก่อนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
(Preconference) 2) ขัน้การสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู (Observation and Data 
Gathering) 3) ขัน้การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative 
Reflection and Analysis) 4) ขัน้การประชุมหลงักระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Postconference)  ระยะท่ี 4 ระยะประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase 
= E) และองค์ประกอบด้านเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ อนัประกอบไปด้วย 1) ความร่วมมือของทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ต้องเกิดจากความร่วมมือกนัของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีเป็นฝ่าย
ผลิตและผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์พี่เลีย้งในการสนบัสนนุสง่เสริมนิสิตร่วมกนั ทัง้ในด้านการร่วมมือกนัทางด้านวิชาการ การ
ใ ห้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ สื่ ออุปกรณ์  สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ  และ                                       
2) ความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีซึง่กนัและกนั 
 
        ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี  (PPME Mentoring Model)  โดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่  
ความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี   มีคา่ดชันีความสอดคล้องรายข้อ มีคา่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.71 – 1.00 และความ
สอดคล้องของรูปแบบ มีค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.71 – 1.00 ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามีกระบวนการท่ีเป็นระบบ มี
ความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ ซึ่งคือปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ท่ี
คาดหวงั  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



237 
 

        2.  ผลการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียน  สรุปได้ดงันี ้
 
                2.1  การประเมินสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ หลงัจากใช้
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยภาพรวม พบว่า อาจารย์นิเทศก์มีสมรรถนะการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 90.81) ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีตัง้ไว้ใน 
ข้อท่ี 1 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 92.50) และมีความสามารถในการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า อยูใ่นระดบัสงูมาก (ร้อยละ 90.43) 
 
                2.2  การประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ พบวา่ สมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัจากใช้รูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยภาพรวม อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 92.36) ยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ใน ข้อท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความสามารถในการสอน อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 89.60) และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดบัสูงมาก 
(ร้อยละ 98.13) 
 
                2.3  การประเมินสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลังจากใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี  โดยภาพรวม พบว่า นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีสมรรถนะการท าวิจัยในชัน้เรียน อยู่ในระดบัสูงมาก (ร้อยละ 85.38) 
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ใน ข้อท่ี 3 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ในการท าวิจยัในชัน้เรียน อยู่ในระดบัสงูมาก (ร้อยละ 86.00) และ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน อยู่ในระดับสูงมาก                    
(ร้อยละ 85.00) 
 
                 2.4  การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีต่อรูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี พบวา่ อาจารย์นิเทศก์มีความพงึพอใจต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอ็มอีในภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ (  = 4.90 ,S.D.= 0.13) เม่ือพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของรูปแบบและผลของการใช้รูปแบบเป็นด้านท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยสงูท่ีสดุ ( = 5.00 ,S.D.= 0.00) รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้                   
( = 4.84 ,S.D.= 0.44)  ทัง้นีข้้อมลูจากแบบสอบถามสอดคล้องกบัข้อมลูการสนทนากลุม่ด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบ พบว่า ผู้ ร่วมสนทนากลุม่แสดงความคิดเห็นว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
การดูแลให้ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีมีความเหมาะสม และสอดคล้องซึ่งกันและกัน ทัง้นีรู้ปแบบท่ี
พฒันาขึน้เป็นประโยชน์ต่อระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศกึษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์อย่างมากด้วยกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนัของแต่ละระยะ มีการติดตาม
การด าเนินงานของนิสิตอย่างตอ่เน่ือง ท าให้เกิดการพฒันางานทัง้ด้านการสอนและการท าวิจยัใน
ชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
                2.5  ประเมินความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีต่อการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมี
ต่อการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น
ด้วยมาก ( = 4.40, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นในด้านท่ีนิสิตมี
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ความเป็นกนัเองของอาจารย์นิเทศก์ ( = 4.70, S.D.= 
0.48) การให้ความช่วยเหลือและดแูลนิสิตอย่างเต็มท่ีและเต็มใจ ( = 4.60, S.D. = 0.52) และ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ ( = 4.50, S.D.= 0.53) และด้านท่ีนิสิตมี
ความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสดุ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ให้เวลานิสิตในการดแูลให้ค าปรึกษาอย่าง
สม ่าเสมอ   ( = 4.00, S.D.= 0.67) 
 
                2.6  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 ห้องเรียนจากการวิจยัในชัน้เรียนทัง้หมด 
10 เร่ือง โดยวดัจากเคร่ืองมือแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนิสิตสร้างขึน้ พบว่านกัเรียนทัง้ 10 
ห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนและก่อนเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
        3.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการทดลองน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
พีเอ็มอีไปใช้ ในขัน้ตอนท่ี 3 ของการวิจยัครัง้นี ้พร้อมทัง้การประมวลผลการสนทนากลุ่มของ
อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความคิดเห็นตอ่กระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
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พีเอ็มอีว่า หากอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีการจับคู่ในการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าล่วงหน้าก่อนท่ีจะท าการก าหนดปัญหาการวิจัยจะช่วยให้อาจารย์นิ เทศก์
สามารถดแูลนิสิตได้ต่อเน่ืองตัง้แต่เร่ิมกระบวนการก าหนดปัญหาการวิจยั  ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ปรับ         
แก้ไขรายละเอียด ในส่วนกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยปรับ
กระบวนการการจับคู่การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า มาด าเนินการก่อนขัน้ตอนการก าหนดเป็น
ปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน  
 

อภปิรายผล   
 

        การวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอน
และการท าวิจยัในชัน้เรียน ผู้วิจยัอภิปรายผลจากข้อค้นพบตามล าดบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
ดงันี ้
 
        1.  รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้
เรียน มีช่ือว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model)               
มีองค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์  
องค์ประกอบเชิงกระบวนการประกอบด้วยกระบวนการในการปฏิบตัิ  4 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ/
เตรียมความพร้อม (Preparing Phase = P) ระยะท่ี 2 ระยะเตรียมวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Planning Phase = P) ระยะท่ี 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
Phase = M) อนัประกอบไปด้วย 1) ขัน้การประชุมก่อนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
(Preconference) 2) ขัน้การสงัเกตและการเก็บรวบรวมข้อมลู (Observation and Data 
Gathering) 3) ขัน้การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะท้อนความคิดและการปฏิบตัิ (Collaborative 
Reflection and Analysis) 4) ขัน้การประชุมหลงักระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Postconference)  ระยะท่ี 4 ระยะประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating Phase 
= E) และองค์ประกอบด้านเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ อนัประกอบไปด้วย 1) ความร่วมมือของทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) ทัง้นีต้้องเกิดจากความร่วมมือกนัของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีเป็น
ฝ่ายผลิตและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์พี่เลีย้งในการสนบัสนนุสง่เสริมนิสิตร่วมกนั ทัง้ในด้านการร่วมมือกนัทางด้านวิชาการ การ
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์ สิ่ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  และ 2)                   
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ความเตม็ใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีซึง่กนัและกนั 
        ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี  (PPME Mentoring Model)  โดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่  
ความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี  มีค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ มีคา่ระหว่าง 0.86 – 1.0 ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ  มีค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.71 – 1.0 และความ
สอดคล้องของรูปแบบ  มีค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.71 – 1.0 ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าครัง้นี ้ผู้วิจยัสงัเคราะห์มาจาก
แนวคิดและหลกัการการออกแบบเชิงระบบ โดยประยกุต์แบบจ าลองการออกแบบระบบการสอน 
The ADDIE Model ของ เควิน ครู๊ส (Kevin Kruse) และแบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิง
ระบบของ ดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา 
(research and development)  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี 
(Sweeny) มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry) สง่ผลให้ผลลพัธ์จากการออกแบบมี
ความสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎี มีความเป็นไปได้จริงและมีความสอดคล้องของรูปแบบ ทัง้นี ้
เน่ืองจากการน าวิธีการเชิงระบบ (system approach) มาใช้ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีท าให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) (ทิศนา แขมมณี 2548: 204, 
กาญจนา คณุารักษ์ 2545: 7) ดงันัน้ การน าวิธีการเชิงระบบไปใช้กบัการออกแบบและมีการน า
รูปแบบการปฏิบตัิเพื่อพฒันารูปแบบการปฏิบตัิงานจะยิ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปสู่
จดุมุ่งหมายทางการศกึษาได้มากยิ่งขึน้  นอกจากนีก้ระบวนการในการพฒันารูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าในแต่ละขัน้ตอนผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้ภายใต้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆท่ี
สนบัสนนุและให้แนวทางการปฏิบตัิอย่างชดัเจน ดงัเช่น องค์ประกอบเชิงกระบวนการในระยะท่ี 1 
ระยะการเตรียมการ /เตรียมความพร้อม พัฒนาภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงระบบ                    
ของเควิน ครู๊ส (Kevin Kruse 2010) ดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ (Dick, Carey and Carey  2005:1-8) 
แนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2003: 35, 2008: 46) หลกัการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ตามแนวคิดของสตีเฟน บรู๊กฟิลด์ (Stephen Brookfield 1986, อ้างถึงใน Glickman 1995: 
80-81) รวมทัง้แนวคิดของ กลิ๊กแมน และคณะ (Glickman and others. 2010: 296) ระยะท่ี 2 
ระยะการวางแผนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพัฒนาขึน้ภายใต้แนวคิดการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าของสตาร์ซีเวียส (Starcevish 2009: online) กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าตาม
แนวคิดของวชัรา เล่าเรียนดี (2553: 276 - 277) แนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี 
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(Sweeny 2003: 216) ระยะท่ี 3 ระยะด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พฒันาขึน้ภายใต้
แนวคิดการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของมาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry                      
2002: 5-12) แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการขัน้ตอนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของยงัและคณะ 
(Young and others 1950: 19-21) แนวคิดการสื่อสารและสื่อความหมายของกอลตนั (Gorton 
1987 อ้างถึงใน ชาญชยั  อาจินสมาจาร 2547: 62) และระยะท่ี 4 ระยะการประเมินผลการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน า สงัเคราะห์ขึน้ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงระบบของดิกค์ คาเรย์และคาเรย์ 
(Dick, Carey and Carey 2005: 8 -10) 
        นอกจากนี ้จากขัน้ตอนการศึกษาวิเคราะห์สภาพและข้อมูลพืน้ฐานการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Research1 (R1)) ซึง่การวิเคราะห์ศึกษาสภาพและประเมินความต้องการจ า เ ป็น  
ช่วยให้สามารถก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีต้องน ามาแก้ไข ระบเุป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ได้
อย่างชัดเจน ท าให้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพัฒนาขึน้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ท่ีผู้ วิจัยได้
ท าการศกึษา ประกอบกบัขัน้ตอนท่ี 2 ของการพฒันารูปแบบ ท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน และการปรับแก้ไขก่อนน ารูปแบบไปทดลองใช้ท าให้
มัน่ใจได้ว่ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการ สงู และเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 
ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวสอดคล้องกับการออกแบบและพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนของ 
วชิรา เครือค าอ้าย (2552: 339 – 341) และเกรียงศกัดิ์  สงัข์ชยั (2552: 338) ท่ีใช้วิธีการเชิงระบบ
ในการวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นการนิเทศการสอนเพื่อใช้เป็นฐานคิดใน
การพฒันา ซึง่จากผลของการศกึษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นในทกุแง่มมุท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบการนิเทศท าให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้การก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการพฒันาสาระส าคญัท่ีควรเติมเต็มท่ีเกิดขึน้ระหว่างสภาพท่ีคาดหวงั
กบัสภาพปัจจบุนั  
 
        2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากการประเมินสมรรถนะ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ หลงัจากใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
พีพีเอ็มอี โดยภาพรวม พบว่า อาจารย์นิเทศก์มีสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่ใน
ระดบัสงูมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์นิเทศก์มีทัง้ความรู้ความเข้าใจในการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และมีความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า อยู่ในระดบัสงูมาก
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ทัง้สองด้าน ซึง่ผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้องกบังานวิจยัของวชิรา เครือค าอ้าย (2552: 344-345)
เกรียงศกัดิ์  สงัข์ชยั (2552: 343) ท่ีพบว่า รูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ส่งผลให้สมรรถนะการ
นิเทศของผู้นิเทศเพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกระบวนการตามขัน้ตอนของรูปแบบการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี ประกอบด้วยกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์
ทัง้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคิดการนิเทศท่ีประสบความส าเร็จของกลิ๊กแมน (Glickman 2010: 296) ท่ี
กล่าวถึงการเตรียมความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนการนิเทศช่วยให้การนิเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนีก้ารให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีผู้ วิจัยได้
ด าเนินการขึน้ระหวา่งการทดลองใช้รูปแบบมีลกัษณะการฝึกอบรมท่ีประกอบด้วยการให้ความรู้ใน
ภาคบรรยายและการฝึกปฏิบตัิการผสมผสานกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของจอยซ์และเชา
เวอร์ (Joyce and Showers 1988 cited by Costa and Garmston 2002: 38) ท่ีพบว่า การ
ฝึกอบรมในภาคทฤษฎีด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้ เรียนจะได้รับความรู้ในระดบัต ่า เกิด
ทกัษะได้ในระดบัปานกลาง และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในระดบัต ่ามาก แต่หากใช้การพฒันา
บุคคลากรด้วยวิธีท่ีผสมผสานระหว่างการบรรยายทางทฤษฎี การสาธิต การฝึกปฏิบตัิ หรือการ
ช่วยเหลือแนะน าการฝึกปฏิบตัิ เป็นวิธีหนึง่ท่ีช่วยให้บคุลากรได้รับความรู้ในระดบัสงูมาก ตลอดจน
เกิดทกัษะ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในระดบัสงู ทัง้นีก้ารให้การฝึกอบรมในการวิจยัครัง้นี ้มี
ประเด็นของการฝึกอบรมในด้านความส าคัญของการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า และการฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้อาจารย์นิเทศก์เล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพโดยอาศัยระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring 
Program) ซึ่งการให้อาจารย์นิเทศก์เห็นคุณค่าของการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับ
หลกัการเรียนรู้ของวัยผู้ ใหญ่ ท่ีต้องค านึงถึงความต้องการท่ีจะรู้ หรือความต้องการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่แตล่ะบคุคลเป็นหลกั  และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ต้องอาศยัความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีได้
สัง่สมมาเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้  (Stephen Brookfield 1986, อ้างถึงใน วชัรา เลา่เรียนดี  2550: 
37,141-142; Glickman 1995: 80-81; สวุฒัน์ วฒันวงศ์ 2547: 7-8;  Wiles and Bondi 2004: 
152-153) ทัง้นีใ้นกระบวนการของรูปแบบในขัน้ของการหาอาสาสมคัรในการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าผู้ท าหน้าท่ีให้และรับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor and Mentee) อาจท าให้
อาจารย์นิเทศท่ีเข้าร่วมการทดลองเป็นผู้ เต็มใจในการพฒันาวิชาชีพ ซึง่เมื่อการด าเนินการดงักลา่ว
เกิดขึน้จากความเต็มใจ ท าให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองเก่ียวกับการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าของอาจารย์นิเทศก์มีสมรรถนะในระดบัสงูมาก ดงัท่ี ปาร์คและจอย (Pask and Joy 2007: 
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25-43) กลา่ววา่ เง่ือนไขในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) จะเกิดผลสมัฤทธ์ิ
ท่ีดีหากอยู่บนพืน้ฐานของผู้ ท่ีเข้าร่วมกระบวนการต้องการรู้ มีความต้องการศึกษาและต้องการ
พฒันา 
        ผลการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (โดยอาจารย์นิเทศก์
ประเมินตนเอง) เป็นรายข้อ พบว่า หลงัการทดลองประเด็นท่ีอาจารย์นิเทศก์ประเมินตนเองอยู่ใน
ระดบัสงูท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก คือ การด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าตามแผนการนิเทศท่ีได้
ก าหนดวางไว้  ซึง่ข้อมูลดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อมลูจากการสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า ระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 – 21 ธนัวาคม 53 พบว่าในช่วงระยะแรก
ก่อนการทดลองเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์นิเทศก์ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า วางแผนการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการท าวิจัยในชัน้เรียนร่วมกับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และมีการก าหนดแผนการด าเนินการท่ีชดัเจน ท าให้ระยะหลงัการทดลอง
อาจารย์นิเทศก์มีความมั่นใจในการด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าตามแผนการนิเทศท่ี
ก าหนดไว้อย่างมาก ส่วนข้อท่ีอาจารย์นิเทศก์ประเมินความสามารถของตนเองท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็น
อนัดบัสดุท้าย ได้แก่ ความสามารถในการให้ค าปรึกษานิสติอย่างเหมาะสมในประเด็นเก่ียวกบัการ
ท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการศกึษาวิเคราะห์ปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนก่อนการประชุมกับนิสิตในแต่ละครัง้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์นิ เทศก์เพิ่มเติมพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้ เ รียนบางครัง้ เป็นปัญหาท่ีเกิ ดขึน้
นอกเหนือจากปัญหาท่ีแก้ไขด้วยแผนการวิจยัท่ีก าหนดไว้กบันิสติไว้ลว่งหน้า ซึง่ท าให้การวิเคราะห์
ปัญหาในแต่ละครัง้ไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยในชัน้เรียนท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีส้อดคล้องกับ
งานวิจยัของ สพุานี  ช่ืนชิต (2546) ท่ีกล่าวว่าปัญหาการวิจยัในชัน้เรียนจะเกิดขึน้ตลอดเวลาใน
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน ดงันัน้แผนการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนควรมีความยืดหยุ่นปรับ
ไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในชัน้เรียน  
        แนวทางการแก้ไขข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
อาจารย์นิเทศก์จึงควรมีการก ากับติดตามลักษณะปัญหาการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์ตามลักษณะของบริบท สภาพปัญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมคุณลกัษณะของนักวิจัย (กรมวิชาการ (2539: 25); กาสัก                         
เต๊ะขนัหมาก (2549: 17); ภทัรา นิคมานนท์ (2539: 14 -15)) โดยการให้นิสิตฝึกประสบการณ์
ตระหนกัถึงการปรับเปลี่ยน เพิ่มเตมิ และประยกุต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดตา่งๆ ในระหว่างกระบวนการท่ี
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เกิดขึน้ เป็นการวิจัยท่ีพร้อมจะปรับเปลี่ยนอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามข้อค้นพบท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
กระบวนการนัน้    
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากการประเมินสมรรถนะ
การสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัจากใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
พีเอ็มอี โดยภาพรวม พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถนะการสอนอยู่ในระดบัสงู
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีทัง้ความสามารถใน
การสอนและความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัสงูมาก ทัง้สองด้าน ทัง้นี ้
จะเห็นได้ว่าผลการประเมินสมรรถนะการสอนสอดคล้องกบัแนวคิดการดแูลให้ค าปรึกษาของสวีนี 
(Sweeny) ท่ีกล่าวว่าผู้ ท่ีมีประสบการณ์สงู (Mentor) สามารถดแูล ช่วยเหลือ แนะน า และติดตาม
ครูใหม่ เพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนของครูใหม่ หรือผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า (Mentee)โดย
อาศัยความไว้เนือ้เช่ือใจ (Trust) ของผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า นอกจากนีน้ิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเข้าร่วมการทดลองในครัง้นีเ้กิดจากความสมคัรใจในการพฒันาวิชาชีพ
ของตนเอง ท าให้สมรรถนะการสอนของนิสิตมีระดบัสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง ซึง่แนวคิดการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าของสวีนี (Sweeny 2003: 19) กลา่วถึง การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเร่ิมต้น
ด้วยความสมคัรใจและเต็มใจเป็นการสร้างแนวทางของการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในการพฒันา
งานท่ีมีคณุภาพ เม่ือพิจารณาผลการประเมินความสามารถในการสอนจากการประเมินตนเองของ
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นรายข้อ พบวา่ หลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าพีพีเอ็มอี ประเด็นท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประเมินตนเองอยู่ในระดบัสงู และมี
ค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุเป็นสามล าดบัแรก ได้แก่ 1) การน าเข้าสู่เนือ้หาของบทเรียนได้อย่างชดัเจนและ
น่าสนใจ 2) กระบวนการสอนใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย และ 3) การใช้
ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งทัง้สามประเด็นดงักล่าวเป็นกระบวนการ
ด้านเทคนิควิธีการสอนซึ่งนิสิตจะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่า
กระบวนการด้านเทคนิคการจดัการเรียนการสอนต่างๆ นิสิตสามารถพฒันาได้โดยค าแนะน าของ
อาจารย์นิเทศก์  ส่วนข้อท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประเมินความสามารถในการสอนของ
ตนเองท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุเป็นอนัดบัสดุท้าย ได้แก่ การศึกษาบริบทของห้องเรียนก่อนการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอน ซึง่จะเห็นได้วา่สอดคล้องกบัความสามารถของการดแูลให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์นิเทศก์ เน่ืองจากข้อท่ีอาจารย์นิเทศก์ประเมินความสามารถของตนเองท่ีมีคา่เฉลี่ยเป็น
อนัดบัสดุท้าย ได้แก่ การศกึษาวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการประชมุกบันิสติใน
แตล่ะครัง้ จะเห็นได้ว่าในประเด็นท่ีทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประเมิน
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ความสามารถของตนเองในระดบัต ่าท่ีสดุ คือ การวิเคราะห์ปัญหาในการจดัการเรียนการสอน จาก
ข้อมลูดงักล่าว สะท้อนให้เห็นชดัว่าผลของความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมาจากผลของการให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์เป็นปัจจยัส าคญั  
        การประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของนิสติพบวา่ คะแนนเฉลี่ยท่ีอาจารย์นิเทศก์และ
ผู้วิจยัประเมินร่วมกนั พบว่าการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ครัง้ท่ี 1, 2 และ 3 คณุภาพของ
งานวิจยัในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัสงู ทัง้ 3 ครัง้ เน่ืองมาจาก แผนการจดัการเรียนรู้ทกุครัง้ก่อนท าการ
จัดการเรียนการสอน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์นิเทศก์อยา่งตอ่เน่ือง ท าให้คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัสงู 
ทกุแผนการจดัการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
        นอกจากนีจ้ากการศกึษาในครัง้นี ้พบวา่ นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถนะการสอน
เพิ่มขึน้จากเทคนิควิธีการในการวิจยัของตนเอง ทัง้นีน้ิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถนะ
การสอนด้วยวิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เป็นต้นว่า เทคนิคการสอนคิดแบบต่างๆ 
เช่น เทคนิค KWDL  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกนั เช่น เทคนิคการจดัการเรียนการสอน STAD, 
เทคนิคการจดัการเรียนการสอน TGT  และการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมประเภทตา่งๆ  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าในระหว่างกระบวนการวิจยั นิสิตฝึกประสบการณ์ต้องสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบั
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และคัดกรองตามหลักการและเหตุผล เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ การศึกษาค้นคว้าดังกล่าวทัง้ในลักษณะของการสืบค้นด้วยตนเอง การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกบัอาจารย์นิเทศก์ ระหว่างนิสิต
และกลุม่เพื่อนนิสิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะของการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) และทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางสงัคม (Social 
Constructivist) การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นลกัษณะของการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอยู่
ตลอดเวลาจึงช่วยให้เกิดความคงทน (ทิศนา แขมมณี  2543 : 17-20) เป็นเหตุให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจและมีสมรรถนะเก่ียวกบัวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนเพิ่มยิ่งขึน้ 
 
        4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากการประเมินสมรรถนะ
การท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากใช้รูปแบบการดูแลให้
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ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี โดยภาพรวม พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถนะการท า
วิจัยในชัน้เรียนอยู่ในระดบัสูงมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความรู้และมีความสามารถในการท าวิจัยในชัน้เรียน อยู่ในระดบัสูงมาก ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจาก การท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัการท า
วิจยัในชัน้เรียน โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญท่ีมีวิธีการฝึกอบรมท่ีมีขัน้ตอนประกอบด้วยการบรรยาย   
ฝึกปฏิบตัิ และให้ข้อมลูย้อนกลบั  เข้าใจง่าย  ครอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน  มีการ
ฝึกปฏิบตัิในการท าวิจยั  ระหว่างการปฏิบตัิ  มีการดแูลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด    ท าให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้  ทัง้นีร้ะหวา่งการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามี
การเติมเต็มความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพิ่มเติมให้แก่นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติ และในระหว่างด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีกระบวนการในการวางแผน   
แลกเปลี่ยนความรู้ซึง่กนัและกนัในทกุขัน้ตอนของการปฏิบตัิการวิจยัในชัน้เรียน  สง่ผลให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจหลงัการใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
พีเอ็มอีสงูขึน้  ซึง่ มาล์คอม โนลว์ (Malcom Knowles 1990 ,อ้างใน Glickman and others 1995: 
50-55)  ได้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ว่า ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีอิทธิพลจาก
ความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาชีวิตจริง ซึ่งเก่ียวข้องกับงานท่ีต้องพฒันาตนเองด้วย   ทัง้นีเ้ม่ือ
พิจารณาความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียนจากการเขียนรายงานการวิจยั พบว่า ประเด็นการ
ประเมินงานวิจยัของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเดน็การประเมินงานวิจยัท่ีนิสติได้คะแนน
เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ การเขียนช่ือเร่ืองการวิจยั และการระบุเคร่ืองมือในการวิจยั  ซึ่งนิสิตสามารถ
ก าหนดช่ือเร่ืองงานวิจัยได้อย่างชัดเจน  และสามารถระบุเคร่ืองมือในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับวิธีการด าเนินการวิจัย  ทัง้นีห้ากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในประเด็นท่ีมีคะแนนสูง
รองลงมาคือ การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ และการเก็บข้อมลูวิจยั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นนิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งจาก
การศึกษาถึงคุณลกัษณะของนักคณิตศาสตร์พบว่ามีความสามารถในเชิงสถิติและตวัเลขด้วย
ลักษณะของศาสตร์วิชาท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์ได้ท าการศึกษามา คุณลักษณะของนัก
คณิตศาสตร์ท่ีมีความสามารถในเชิงเหตผุล การคิดค านวณ เป็นต้น (Adnan 1997: 94-102;  
Aydin 1990: 471-478) สว่นในประเด็นท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคะแนนเฉลี่ยต ่าท่ีสดุ 
สองอนัดบัสดุท้าย คือ การเขียนความเป็นมาของปัญหาของการวิจยั และการเขียนสรุปผลการวิจยั
และข้อเสนอแนะของการวิจยั อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาลกัษณะร่วมของประเด็นซึง่เป็นข้อจ ากดั
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ดงักลา่ว จะพบว่าเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึง่เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัความรู้
ท่ีหลากหลาย ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความรู้ความช านาญด้านการวิจยั และการฝึกฝน 
ทัง้ในแง่ของการวางโครงเร่ือง การเขียนอนเุฉท (paragraph) การยกร่างข้อเขียน และการทบทวน
บรรณาธิการกิจ ซึ่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาจมีความรู้ไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุม ต้อง
อาศยัการฝึกฝนความรู้ท่ีเพียงพอจึงจะเขียนได้ ซึ่งจากการศึกษาหลกัสูตรท่ีนิสิตศึกษาพบว่า มี
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาได้แก่ รายวิชาการใช้ภาษาไทยส าหรับครู เพียงหนึ่งรายวิชา 
นอกจากนีล้กัษณะปัญหาการเขียนสื่อสารของนิสิตในปัจจุบนั ยงัเป็นปัญหาซึ่งผลท่ีเกิดขึน้อาจ
เกิดขึน้ได้จากความสามารถทางด้านภาษาของนิสิตในการเขียน ให้เหตผุลและเรียบเรียงในเชิง
วิชาการ  นิสิตขาดประสบการณ์ในการสะท้อนความคิดท่ีเกิดขึน้จากการวิจยั  (พจน์ สะเพียรชยั 
2550: 23)    
        จากการศึกษาหวัข้อ และแบบแผนงานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
พบว่า นิสิตท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างได้ท าการศกึษาวิจยัโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบก่อนทดลอง (Pre 
Experimental Designs or Nondesigns) แบบกลุม่ตวัอย่างเดียว (The One-Group Pretest-
Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2549: 143-144) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลงัการทดลอง ทัง้ 10 งานวิจยั ซึง่นิสิตในระดบัปริญญาตรีถือเป็นนกัวิจยัมือใหม่ ดงันัน้แบบ
แผนการวิจัยประเภทดังกล่าวจึงน่าจะเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ด้านการวิจัยในชัน้เรียน
เบือ้งต้นส าหรับนิสติระดบัปริญญาตรีตอ่ไป 
        ผลของการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้วย
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านีส้อดคล้องกบัการศกึษาของ อรวรรณ  เหมือนสดุใจ (2545) 
ท่ีกล่าวว่า การนิเทศการสอนนีช้่วยให้ครูมีความสามารถท าวิจยัในชัน้เรียนได้ประสบความส าเร็จ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  
 
        5. ผลการทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากการประเมินผล
การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี พบว่า อาจารย์นิเทศก์ 
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ    
ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มซึ่งได้แก่อาจารย์นิเทศก์และคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ความ
คิดเห็นว่า รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีช่วยให้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเป็นกนัเองกนัมากขึน้ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมัน่ใจในการ
จดัการเรียนรู้มากขึน้หลงัจากท่ีได้รับค าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์นิเทศก์ท่ีตนเองไว้เนือ้เช่ือใจ  
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เกิดความรู้สกึต้องการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีส้อดคล้องกบัการศกึษาของเกรียงศกัดิ ์สงัข์
ชยั (2552 บทคดัย่อ) และวชิรา เครือค าอ้าย  (2552 บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ครูผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ และ
ครูรับการนิเทศรวมทัง้ผู้ เ ก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้   
นอกจากนีผู้้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์มีความคดิเห็นวา่ควรน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีไปใช้กบันิสติในสาขา
อ่ืนๆต่อไป นอกจากนีผ้ลของความพึงพอใจต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอาจส่งผลมา
จากการสมัครใจของผู้ เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้ของบุคคลท่ีอยู่ในวัยผู้ ใหญ่ ท่ีระบุว่าผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือการเรียนรู้นัน้
สนองตอบต่อความต้องการและงานในหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง (Glatthorn 1990:143) และ
หากบคุคลมีความสมคัรใจและเต็มใจในการเข้าร่วมกระบวนการจะเกิดความพึงพอใจท่ีจะปฏิบตัิ
ตาม (Rolfe 2008; Pask และ Joy ,2007)  สอดคล้องกบั  Pask และ Joy (2007) กระบวนการให้
ค าปรึกษาดแูลจะได้รับการยอมรับก็ตอ่เม่ือสิ่งนัน้เป็นท่ีสิ่งท่ีตรงกบัความต้องการ อยากศกึษาและ
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการท างานของแตล่ะบคุคลและองค์กรได้อยา่งเหมาะสม  
 
        6.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี จากการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจัยในชัน้เรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  พบวา่ หลงัการทดลองท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุก
รายงานการวิจัยในชัน้ เ รียน  ทัง้ นี อ้าจเป็นเพราะวิ ธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาท่ีนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีนิสิตคดัเลือกมาใช้นัน้เป็นไปตามหลกัการ เหตุผล และมีผลการวิจัย
รองรับวา่เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อน ามาใช้ในการวิจยัโดยปรับและประยกุต์ให้เหมาะสมกบั
สภาพปัญหาโดยจดัเตรียมการเรียนการสอนและสื่อประสมท่ีมีประสิทธิภาพเอือ้ต่อการเรียนรู้ จึง
พบว่าสามารถท าให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ดีขึน้เช่นเดียวกัน นอกจากนีก้ารด าเนินการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการวิจยัอย่างเป็นระบบภายใต้การดแูลและแนะน าพร้อมทัง้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์นิเทศก์ตามกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี เป็นรูปแบบท่ีอาจารย์นิเทศก์
สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการท าวิจยัในชัน้เรียนและพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อยา่งดีขึน้  ซึง่ผลการจดัการเรียนการสอนและ
การวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงกบัคณุภาพการเรียนของผู้ เรียน ในกระบวนการดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าในครัง้นี ้อาจารย์นิเทศก์จะเป็นผู้ดแูลให้ค าแนะน านิสิตในการท าวิจยัในชัน้เรียน
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ตัง้แต่การวิเคราะห์ปัญหาการวิจยั จนถึงการสรุปและเขียนรายงานการวิจยั ซึง่จากประสบการณ์
ของอาจารย์นิเทศก์ท่ีถือได้ว่าเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านศาสตร์การสอนและการท าวิจยั จะช่วยให้
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้พฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการท าวิจยั
ในชัน้เรียนได้ดียิ่งขึน้ ดงัท่ี กู๊ด  (Good) กล่าวว่า  การนิเทศ   เป็นการช่วยเหลือครูในการปรับปรุง
การสอน  ซึง่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและการพฒันาตนเองในเร่ือง
การเลือกและปรับปรุงจดุประสงค์การสอน  สื่อการสอน  วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียน  
ซึง่สอดคล้องกบัท่ี  วชัรา  เลา่เรียนดี (2550) กล่าวว่า จดุมุ่งหมายของการนิเทศ คือ การปรับปรุง
กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูท่ี
สง่ผลโดยตรงตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อรวรรณ เหมือนสดุใจ 
(2545) ท่ีกลา่ววา่ การนิเทศการสอนนีช้่วยให้ครูมีความสามารถท าวิจยัในชัน้เรียนสามารถพฒันา
งานด้านการเรียนการสอนท่ีสง่ผลตอ่ผลการเรียนของนกัเรียนได้ดียิ่งขึน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

        การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นงานวิจัยหนึ่งท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถาบันการฝึกหัดครูเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตครูนักวิจัย ตามนโยบายการผลิตครู 5 ปี ทัง้นีจ้ากผลการวิจัยพบว่านิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนได้ดีขึน้จาก
การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงระบบ ดงันัน้
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้บริหารสถานศกึษา หรือผู้ท าหน้าท่ีในสถาบนัการฝึกหดัครูสามารถน ารูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้นีไ้ปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามบริบทท่ีผู้วิจยัได้ด าเนินการไว้  ซึ่งจากข้อค้นพบจากงานวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นชดัเจนว่า 
การผลิตครูนกัวิจยัจะต้องด าเนินการด้วยกระบวนการท่ีต่อเน่ือง  นอกจากนีผ้ลการวิจยัในครัง้นี ้
ผู้วิจยัขอเสนอข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
        1. ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า ท่ีประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาวิเคราะห์สภาพและข้อมลูพืน้ฐาน
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ของการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน า ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
และขัน้ตอนท่ี 4 การทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า สง่ผลให้ได้รูปแบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ ขัน้ตอนในการพฒันารูปแบบ
ดังกล่าวนี ้จึงเป็นขัน้ตอนท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือรูปแบบการนิเทศอ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        2. ผลการวิจัยในครัง้นีพ้บว่า รูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME 
Mentoring Model) ท่ีพฒันาขึน้เป็นรูปแบบท่ีมีองค์ประกอบใน 3 สว่น อนัได้แก่ องค์ประกอบเชิง
หลกัการและวตัถปุระสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงระบบสนบัสนนุ ซึง่
ถือเป็นรูปแบบท่ีมีความสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ ดงันัน้การพฒันารูปแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการพัฒนารูปแบบการนิเทศต่างๆ ควรค านึงถึงความครอบคลุมของ
องค์ประกอบทัง้ 3 สว่นนี ้ 
        3. ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring 
Model) ท่ีพฒันาขึน้นีเ้ป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท า
วิจยัของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์  ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ศึกษาสภาพและข้อมูลพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการ
พฒันารูปแบบ  ตลอดจนรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีท่ีพฒันาขึน้นี ้เป็นรูปแบบท่ี
อาศยัความร่วมมือของผู้ มีความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์สงู (Mentor) ท าหน้าท่ีดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน า และตดิตาม ผู้ เร่ิมเข้าสูว่ิชาชีพ (Mentee) ซึง่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี
จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึน้หากเกิดจากความเต็มใจและสมคัรใจของทัง้ผู้ท าหน้าท่ี 
Mentor และ Mentee ดงันัน้การน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีไปใช้ประโยชน์ 
ต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเต็มใจและสมคัรใจในการพฒันาวิชาชีพร่วมกนัระหว่างผู้ ให้และผู้ รับ
การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  
        4. ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring 
Model)  สง่เสริมความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัสงูมาก 
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบันิสิตเก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนเป็นข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในล าดบัต ่าท่ีสดุ 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีต้องใช้ความรู้และการฝึกทกัษะให้มีความช านาญ ดงันัน้ในการน า
รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีไปใช้ ผู้ ใช้ควรเน้นการให้ความรู้และการฝึกทกัษะแก่
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อาจารย์นิเทศก์เก่ียวกบัการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
เพียงพอในระยะการเตรียมการ 
        5. ผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring 
Model) ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับสูงมาก 
อย่างไรก็ตามหลังการทดลองพบว่า ความสามารถของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
การศกึษาบริบทของห้องเรียนก่อนการวางแผนการจดัการเรียนการสอนเป็นข้อท่ีได้คะแนนเฉลี่ยใน
ล าดบัต ่าท่ีสดุ ดงันัน้การน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีไปใช้ ผู้ ใช้หรือหน่วยงาน
การดแูลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรมีระบบให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีโอกาส
เข้าไปศึกษา สังเกตการสอนหรือการฝึกปฏิบัติงานเบือ้งต้นในสถานศึกษาท่ีตนเองจะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคต เพ่ือให้มีความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน ชัน้เรียนและสามารถ
วางแผนการจดัการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
        6. ผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring 
Model) ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดบัสงู
มาก แตเ่ม่ือพิจารณาความสามารถเป็นรายด้าน พบว่า การเขียนความเป็นมาของปัญหาการวิจยั
ยงัเป็นประเดน็ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในล าดบัต ่าท่ีสดุ ดงันัน้การน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
พีพีเอ็มอีไปใช้ ผู้ ใช้ควรมีการสง่เสริมพฒันาให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้พฒันาทกัษะการ
เขียนและการเรียบเรียงความเป็นมาตามหลกัการท่ีควรจะเป็นเพื่อให้งานวิจยัมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 
        7. รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านีเ้ป็นรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ในบริบทของระบบฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลกัสตูรการผลิตครู 5 ปี ซึง่เน้นการวิจยัในสถานศกึษา ดงันัน้อาจารย์
พี่เลีย้งนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรคดัเลือกจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาผู้ เรียนด้วยกระบวนการวิจัย ทัง้นีใ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจเป็น
กระบวนการพฒันาและแก้ปัญหาโดยด าเนินการวิจยัร่วมกนัระหว่างอาจารย์พี่เลีย้งและนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งอาจมีการขยายผลต่อโดยการส่งเสริมสมรรถนะด้านการท าวิจยัของ
อาจารย์พี่เลีย้งและอาจารย์นิเทศก์ (ผู้ท าหน้าท่ี Mentor) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งแท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
        1. ผลการศกึษาครัง้นี ้แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี สามารถ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อการน ารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าพี
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พีเอ็มอีนี ้ไปทดลองเปรียบเทียบกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการสอนและการวิจยัในชัน้เรียน
ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เปรียบเทียบสมรรถนะการสอนท่ีเกิดขึน้จากการใช้รูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีกบัรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  เป็นต้น 
        2. ผลการศกึษาครัง้นี ้ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัผลของการพฒันาสมรรถนะการสอนและการ
วิจัยในชัน้เรียนโดยรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาพีพีเอ็มอี ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ท่ีเรียนใน
สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั เช่น ในนิสิต นกัศกึษาสาขาการสอนคณิตศาสตร์ กบันิสิต นกัศกึษาสาขา
พลศกึษา และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
        3. การศกึษาครัง้นี ้เป็นการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยอาจารย์นิเทศก์
เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า  ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมโดยพฒันารูปแบบการนิเทศแบบอ่ืนๆ ในการ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนโดยนิสิตเป็นผู้พฒันาตนเอง เช่น การนิเทศ
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Supervision) หรือ การโค้ช (Coach) ฯลฯ 
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        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉตัร  สปัุญโญ 

            คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม 

            คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  จนัทรา 

            คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

        5. อาจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ ์ สงัข์ชยั 

            ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา นครปฐม เขต 1 

        6. อาจารย์ ดร.บญัญตัิ  สร้อยแสง 

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

        7. อาจารย์ ดร.สนุทร  เทียนงาม 

            คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เร่ือง การพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน 

ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

 

        1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ตนัพิชยั 

            คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  จนัทรา 

            คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

        3. อาจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ ์ สงัข์ชยั 

            ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา นครปฐม เขต 1 

        4. อาจารย์ ดร.บญัญตัิ  สร้อยแสง 

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

        5. อาจารย์ ดร.สนุทร  เทียนงาม 

            คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่องานวิจัยในชัน้เรียนที่ก าหนดโดยนิสิตฝึกประสบการณ์ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
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รายชื่องานวิจัยในชัน้เรียนที่ก าหนดโดยนิสิตฝึกประสบการณ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุม่ตวัอยา่ง ช่ืองานวิจยั 

คนท่ี 1 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การน าเสนอข้อมลู

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้ชดุ

การสอนสื่อประสมทางคอมพิวเตอร์ 

คนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศษสว่น โดยใช้บทเรียน

ส าเร็จรูปกบัการเรียนแบบปกตขิองนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน

ก าแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม 

คนท่ี 3 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกบั

เทคนิค KWDL เร่ืองบทประยกุต์ 2 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน

ราชินีบรูณะ อ.เมือง จ.นครปฐม 

คนท่ี 4 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัอตัราสว่นและร้อยละของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

คนท่ี 5 การสอนเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดับงึลาดสวาย โดยใช้เทคนิค K-

W-D-L 

คนท่ี 6 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการ ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนพรปฐมวิทยาลยั โดยใช้เทคนิคการ

สอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

คนท่ี 7 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง แผนภมูวิงกลมท่ี

ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 2 โรงเรียนสริินธรราชวิทยาลยั จ.นครปฐม                     
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กลุม่ตวัอยา่ง ช่ืองานวิจยั 

คนท่ี 8 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา

อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ส าหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

คนท่ี 9 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวน

ตรรกยะ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยการใช้เกมประกอบการเรียน 

คนท่ี 10 การเปรียบเทียบการเรียนแบบปกติ กบัการเรียนแบบร่วมมือแบบร่วมมือ 

STAD เร่ืองทศนิยม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
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ภาคผนวก ค 

ตารางการฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (ส าหรับอาจารย์นิเทศก์) 

เร่ือง ความพร้อมสู่การปฏิบัตกิารวิจยัในชัน้เรียนและการฝึกสอน 

 

25 กันยายน 2553  

        08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

        08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดย ประธานศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

       09.00 – 10.00 น. การบรรยาย เร่ือง การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Program) 

                  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรา  เลา่เรียนดี และคณะ 

        10.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เร่ือง เทคนิคการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

- การเรียนแบบร่วมมือ STAD 

- การเรียนแบบร่วมมือ TAI 

- การเรียนแบบร่วมมือ NHT 

- เทคนิค KWDL  (ตระกลู K) 

- เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน   ฯลฯ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรา  เลา่เรียนดี และคณะ 

        12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

        13.00 – 16.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบตัิการ เร่ือง การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้มี 

ประสิทธิภาพ  โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัรา  เลา่เรียนดี และคณะ 
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (ส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู) 

เร่ือง ความพร้อมสู่การปฏิบัตกิารวิจยัในชัน้เรียนและการฝึกสอน 

 

26 กันยายน 2553  

        08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

        08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดย ประธานศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

       09.00 – 10.00 น. การบรรยาย เร่ือง การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

                  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรา เลา่เรียนดี 

        10.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เร่ือง การท าวิจยัในชัน้เรียน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิ ศรีสวนแตง 

        12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

        13.00 – 16.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบตัิการ เร่ือง เทคนิคการจดัการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

- การเรียนแบบร่วมมือ STAD 

- การเรียนแบบร่วมมือ TAI 

- การเรียนแบบร่วมมือ NHT 

- เทคนิค KWDL  (ตระกลู K) 

- เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรา  เลา่เรียนดี และคณะ 

20 ตุลาคม 2553 

        13.00 – 14.30 น. การบรรยายเร่ือง การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  

โดย อาจารย์พินดา  วราสนุนัท์ 

        14.45 – 16.00 น. การฝึกปฏิบตักิารเร่ือง การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

โดย อาจารย์พินดา  วราสนุนัท์ 

        16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์การท าวิจยัในชัน้เรียน 

อภิปราย ซกัถาม 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงการจบัคูข่องอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ตารางแสดงการจบัคูร่ะหวา่งอาจารย์นิเทศและนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

คูท่ี่ โรงเรียน อาจารย์นิเทศ นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 สาธิต มก. ก าแพงแสน อาจารย์กนิษฐา เชาว์วฒันกลุ นางสาวศิริภรณ์  ศรีสมัพนัธ์ 

2 วดับงึลาดสวาย ผศ.พงษ์ศิริ  เลาหสรุโยธิน นายภทัรพล  แก้วเสนา 

3 ก าแพงแสนวิทยา ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม นางสาวธิดารัตน์  ธรรมรักษ์ 

4 มธัยมฐานบนิ 

ก าแพงแสน 

ผศ.พงษ์ศิริ  เลาหสรุโยธิน นางสาวศิริพร  คงสมทอง 

5 พระปฐมวิทยาลยั ผศ.วสนัต์  เดือนแจ้ง นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา 

6 สริินธรราชวิทยาลยั ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม นายภราดร  แสงพิรุณ 

7 ราชินีบรูณะ ผศ.วสนัต์  เดือนแจ้ง นางสาวนวพร  ภูพ่ลอย 

8 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อาจารย์กนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ นายชลชยั  ศรีเชียง 

9 บางหลวงวทิยา อาจารย์กนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ นางสาวธญัลกัษณ์  ขาวซงั 

10 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ผศ.วสนัต์  เดือนแจ้ง นางสาวอารีย์ อภิกรกลุ 
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ภาคผนวก จ 

แผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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แผนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนและการท า

วิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
 

 

1.  วัตถุประสงค์การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

        1. สง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียน รู้โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับ

งานวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

        2. ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในชัน้ท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ด าเนินการวิจยั 
 

2. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

        1. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์มีสมรรถนะในการสอน

และการท าวิจยัในชัน้เรียน 

        2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สามารถด าเนินการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ได้ถกูต้องตามขัน้ตอน และมีประสิทธิผล 

        3. นกัเรียนในชัน้ท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด าเนินการสอนและท าวิจยัในชัน้เรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
  

3. ขอบเขตการด าเนินการนิเทศ 

        3.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

                นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นอาสาสมัคร 

จ านวน 10 คน ดงันี ้

1. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา 
2. นายภทัรพล  แก้วเสนา 
3.  นางสาวธิดารัตน์  ธรรมรัตน์ 
4.  นางสาวนวพร  ภูพ่ลอย 
5.  นางสาวอารีย์  อภิกรกลุ 
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6.  นายภราดร  แสงพิรุณ 
7.  นางสาวธญัลกัษณ์  ขาวซงั 
8.  นายชลชยั  ศรีเชียง 
9.  นางสาวศิริภรณ์  ศรีสมัพนัธ์ 
10. นางสาวศิริพร  คงสมทอง  
 

        3.2  สาระการนิเทศ 
                การด าเนินการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน ท่ีส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน โดยมีหน่วยการเรียนรู้และใช้เทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัในชัน้เรียน ดงันี ้

นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หนว่ยการเรียนรู้ เทคนิคการสอน/ตวัแปรท่ีศกึษา 

นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา ระบบสมการ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

นายภทัรพล  แก้วเสนา พีทากอรัส เทคนิค KWDL 

นางสาวธิดารัตน์  ธรรมรัตน์ เศษสว่น เทคนิคการสอนโดยใช้บทเรียน

ส าเร็จรูป 

นางสาวนวพร  ภูพ่ลอย บทประยกุต์ 2 เทคนิค KWDL 

นางสาวอารีย์  อภิกรกลุ ทศนิยม การเรียนแบบร่วมมือ STAD 

นายภราดร  แสงพิรุณ แผนภมูิวงกลม การเรียนแบบร่วมมือ STAD 

นางสาวธญัลกัษณ์  ขาวซงั จ านวนตรรกยะ เกมประกอบการสอน 

นายชลชยั  ศรีเชียง การน าเสนอข้อมลู ชดุการสอนสือ่ประสมทาง

คอมพิวเตอร์ 

นางสาวศิริภรณ์  ศรีสมัพนัธ์ อตัราสว่นและร้อยละ การเรียนแบบร่วมมือ STAD 

นางสาวศิริพร  คงสมทอง อสมการ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 

        3.3 วิธีการนิเทศ / รูปแบบการนิเทศ การนิเทศแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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        3.4 ระยะเวลาในการนิเทศ  

      ปีการศกึษา  2553  ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2553 – 31 มกราคม 2554 

       3.5  สถานที่ โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นเครือข่าย จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  จ.นครปฐม 
2. โรงเรียนวดับงึลาดสวาย  จ.นครปฐม 
3. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา  จ.นครปฐม 
4.  โรงเรียนราชินีบรูณะ  จ.นครปฐม 
5.  โรงเรียนมธัยมฐานบนิ ก าแพงแสน  จ.นครปฐม 
6.  โรงเรียนสริินธรราชวิทยาลยั  จ.นครปฐม 
7.  โรงเรียนบางหลวงวิทยา  จ.นครปฐม 
8.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5   จ.สพุรรณบรีุ 
9.  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จ.กาญจนบรีุ 
10. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จ.นครปฐม 

 
4. กิจกรรมการนิเทศ 

 อาจารย์นิเทศก์ และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมมือกนัปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 1. อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เลือก

วิธีการแก้ไขปัญหา จดัท าโครงร่างการวิจยัในชัน้เรียน วางแผนการจดัการเรียนรู้และวางแผนการ

นิเทศ ระยะเวลา 1 เดือน โดยก าหนดเป็นปฏิทินสงัเกตการปฏิบตัิงาน/ การสอนของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบตัิการสอน โดยมีอาจารย์นิเทศก์ ด าเนินการนิเทศ

ตามแผนท่ีสอดคล้องกบัโครงการท่ีได้เสนอไว้ 

  2.1  ประชมุก่อนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในแต่ละครัง้ก่อนการสงัเกตการ

สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และก าหนดประเด็นการสงัเกตการสอนร่วมกนัว่าจะ

บนัทึกรายงานผลการสงัเกตการปฏิบตัิงาน/ การสอน อย่างไร โดยมีความสอดคล้องกบัโครงร่าง

การวิจยัในชัน้เรียนท่ีก าหนดไว้ 

  2.2  อาจารย์นิเทศก์สงัเกตการสอนของนิสติตามประเด็นท่ีตกลงร่วมกนัไว้ 
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  2.3  อาจารย์นิเทศก์วิเคราะห์สะท้อนผลร่วมกนัถึงการสอนของนิสิตตามเทคนิค

การสอนท่ีเป็นตวัแปรของงานวิจยัในชัน้เรียน 

  2.4  อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประชมุสรุปหลงัการดแูล

ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 3. ขณะท่ีนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด าเนินการสอนแตล่ะครัง้ อาจารย์นิเทศก์จะเป็น

ผู้ช่วยเหลือแนะน า และสงัเกตการสอนตามปฏิทินท่ีก าหนดร่วมกัน โดยใช้แบบสงัเกตท่ีร่วมกัน

พฒันา 

 4. นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ข้อมลู และสรุปรายงานผลการวิจยัในชัน้เรียน 

5. ส่ือ / เคร่ืองมือการนิเทศ  

1. แบบสงัเกตการสอนในชัน้เรียน (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์) 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน (โดยอาจารย์นิเทศก์) 
3. แบบบนัทกึการจดัการเรียนการสอน (Journal Writing) (โดยอาจารย์นิเทศก์) 
4. แบบบนัทกึการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (โดยอาจารย์นิเทศก์) 
5. แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์) 
6. แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ือง การท าวิจยัในชัน้เรียน 
7. แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์) 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. ผู้ เรียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 

 

1.2 ความสนใจ ตัง้ใจ ในการเรียนรู้ 

และปฏิบตัิกิจกรรม 

 

การทดสอบ 

 

 

การสงัเกต 

 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียน (สร้างโดยนิสติ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรียน (โดยอาจารย์นิเทศก์) 
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ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

2.นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   2.1 ความรู้และความสามารถ

เก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียน 

 

 

   2.2  ความสามารถในการจดัการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนท่ี

สอดคล้องกบังานวิจยัในชัน้เรียน 

 

 

การทดสอบ/การ

ประเมินชิน้งาน 

 

 

การประเมนิการ

สอน 

 

 

 

- -แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ือง การ
ท าวิจยัในชัน้เรียน 

- -แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน 
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์) 

- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์) 

- แบบบนัทกึการจดัการเรียนการ
สอน (โดยอาจารย์นิเทศก์) 
แบบสงัเกตการสอนในชัน้เรียน  

3. อาจารย์นิเทศก์ 

ความสามารถในการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

(การพดูสื่อความหมาย การสงัเกต

การสอน และการให้ข้อมลูย้อนกลบั)    

 

การประเมนิ

ความสามารถ 

การบนัทกึการ

ปฏิบตัิงาน 

 

 

- แบบบนัทกึการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน า (โดยอาจารย์นิเทศก์) 
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ปฏิทนิสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
 

ที่ ช่ืองานวจิัย อาจารย์นิเทศ นิสิตฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพครู 

วันที่ เวลา เร่ือง 

1 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมือในสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์

ปัญหาที่เก่ียวกบัอตัราสว่น

และร้อยละของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแหง่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

อ.กนิษฐา เชาว์วฒันกลุ น.ส.ศิริภรณ์  ศรีสมัพนัธ์ 9 พฤศจิกายน 53 11.10 – 12.00 น. การใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือใน

การสอนเร่ือง โจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวกับ

อตัราสว่นและร้อยละ 

7 ธนัวาคม 53 10.20 – 11.10 น. การใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือใน

การสอนเร่ือง โจทย์ปัญหาที่เก่ียวกบั

อตัราสว่นและร้อยละ 

21 ธนัวาคม 53 11.10 – 12.00 น. การใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือใน

การสอนเร่ือง โจทย์ปัญหาที่เก่ียวกบั

อตัราสว่นและร้อยละ 

 

2 การสอนเพ่ือพฒันาการคิด

วิเคราะห์ในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 

ผศ.พงษ์ศิริ  เลาหสรุโยธิน นายภทัรพล  แก้วเสนา  

 

18 พฤศจิกายน 53 10.20 – 11.10 น. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ

การควบคมุชัน้เรียน 

280 
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ที่ ช่ืองานวจิัย อาจารย์นิเทศ นิสิตฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพครู 

วันที่ เวลา เร่ือง 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

โรงเรียนวดับงึลาดสวาย โดย

ใช้เทคนิค K-W-D-L 

  8 ธนัวาคม 53 08.00 – 08.50 น. การสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 

15 ธนัวาคม 53 08.00 – 08.50 น. การสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

โดยเทคนิค K-W-D-L 

3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ืองเศษสว่น 

โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกบั

การเรียนแบบปกติของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1

โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา  

ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม น.ส.ธิดารัตน์  ธรรมรักษ์ 

 

12 ธนัวาคม 53 09.20 – 10.10 น. การสอนเร่ือง การบวกเศษส่วน โดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป 

15 ธนัวาคม 53 09.20 – 10.10 น. การสอนเร่ือง การลบเศษส่วน โดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป 

21 ธนัวาคม 53 13.00 -13.50 น. การสอนเร่ือง การคณูหารเศษส่วน โดย

ใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

4 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียว โดยใช้วิธีการ

สอนแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 

ผศ.พงษ์ศิริ  เลาหสรุโยธิน น.ส.ศิริพร  คงสมทอง 

 

18 พฤศจิกายน 53 13.50 – 14.40 น. การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

25 พฤศจิกายน 53 10.20 – 11.10 น. เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ใน

เนือ้หาโจทย์อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว 
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ที่ ช่ืองานวจิัย อาจารย์นิเทศ นิสิตฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพครู 

วันที่ เวลา เร่ือง 

ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

8 ธนัวาคม 53 13.50 – 14.40 น. เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

เนือ้หาโจทย์อสมการ 

5 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ระบบสมการ ของนร.ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้

เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน 

ผศ.วสนัต์  เดือนแจ้ง นายพร้อมพงศ์                      

กวีกิจธนา 

 

22 พฤศจิกายน 53 13.00 – 13.50 น. การสอนเร่ือง ระบบสมการ โดยใช้

เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

3 ธนัวาคม 53 14.40 – 15.30 น. การสอนเร่ือง ระบบสมการ โดยใช้

เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

17 ธนัวาคม 53 14.40 – 15.30 น. การสอนเร่ือง การแก้สมการ โดยใช้

เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

6 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

แผนภมูิวงกลมที่ได้รับการ

สอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค STAD ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั   

ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม นายภราดร  แสงพิรุณ 

 

19 พฤศจิกายน 53 08.30 – 09.20 น. การใช้เทคนิค STAD ในการสอนเร่ือง 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

17 ธนัวาคม 53 08.30 – 09.20 น. การใช้เทคนิค STAD ในการสอนเร่ือง 

องค์ประกอบของแผนภมูิวงกลม 

21 ธนัวาคม 53 08.30 – 09.20 น. การใช้เทคนิค STAD ในการสอนเร่ือง

โจทย์ปัญหาแผนภมูิวงกลม 
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ที่ ช่ืองานวจิัย อาจารย์นิเทศ นิสิตฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพครู 

วันที่ เวลา เร่ือง 

7 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ

ร่วมมือร่วมกบัเทคนิค 

KWDL เร่ืองบทประยกุต์ 2 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 1  

ผศ.วสนัต์  เดือนแจ้ง นางสาวนวพร  ภู่พลอย 

 

22 พฤศจิกายน 53 08.20 – 09.10 น. การใช้เทคนิค KWDL ในการสอนเร่ือง 

บทประยกุต์ 2 

3 ธนัวาคม 53 10.10 – 11.00 น. การใช้เทคนิค KWDL ในการสอนเร่ือง 

บทประยกุต์ 2 

17 ธนัวาคม 53 10.10 – 11.00 น. การใช้เทคนิค KWDL ในการสอนเร่ือง 

บทประยกุต์ 2 

8 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ือง การ

น าเสนอข้อมลูของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 

5 โดยใช้ชดุการสอนสื่อ

ประสมทางคอมพิวเตอร์ 

 

 

อ.กนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ นายชลชยั  ศรีเชียง 

 

18 พฤศจิกายน 53 10.00 – 10.50 น. การสอนโดยใช้สื่อมลัติมีเดีย 

9 ธนัวาคม 53 10.00 – 10.50 น. การควบคมุชัน้เรียน 

13 มกราคม 54 10.00 – 10.50 น. ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ สื่ อ ป ร ะ ส ม ท า ง

คอมพิวเตอร์เพ่ือสอนเร่ืองการน าเสนอ

ข้อมลู 
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ที่ ช่ืองานวจิัย อาจารย์นิเทศ นิสิตฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพครู 

วันที่ เวลา เร่ือง 

9 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวน

ตรรกยะ ของนกัเรียนชัน้ม.2 

2 โดยการใช้เกม

ประกอบการเรียน 

อ.กนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ น.ส.ธญัลกัษณ์  ขาวซงั 

 

18 พฤศจิกายน 53 14.40 – 15.30 น. การใช้เกมประกอบการสอน และการ

เสริมแรงจงูใจในชัน้เรียน 

9 ธนัวาคม 53 14.40 – 15.30 น. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการ

ควบคมุชัน้เรียน 

13 มกราคม 54 14.40 – 15.30 น. การใช้เกมในการสอนเร่ือง จ านวนตรรก

ยะ 

10 การเปรียบเทียบการเรียน

แบบปกติ กบัการเรียนแบบ

ร่วมมือแบบร่วมมือ STAD 

เร่ืองทศนิยม ชัน้ ม.1 

ผศ.วสนัต์  เดือนแจ้ง นางสาวอารีย์ อภิกรกลุ 

 

29 พฤศจิกายน 53 13.00 – 13.50 น. การควบคมุชัน้เรียนและการจดักิจกรรม

การเรียนแบบร่วมมือ 

13 ธนัวาคม 53 08.20 – 09.10 น. การใช้เทคนิค STAD ในการสอนเร่ือง

ทศนิยม 

20 ธนัวาคม 53 13.00 -13.50 น. การใช้เทคนิค STAD ในการสอนเร่ือง

ทศนิยม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

        เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมลู และ2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าส าหรับอาจารย์นิเทศก์ 

ดงันี ้        

ส่วนที่ 1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 18 ฉบับ คือ  

ฉบบัท่ี 1   แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

ฉบบัท่ี 2   ประเด็นการสนทนากลุม่นิสติท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ฉบบัท่ี 3   แบบสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์  

ฉบบัท่ี 4   แบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และ 

   ความสอดคล้องของร่างรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

   พีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) 

ฉบบัท่ี 5   แบบทดสอบวดัความรู้ เก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

ฉบบัท่ี 6   แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

   (ประเมินตนเอง)  

ฉบบัท่ี 7   แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

       (ประเมินโดยนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจยั)  

ฉบบัท่ี 8   แบบสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

   (ประเมินโดยผู้วิจยั)  

ฉบบัท่ี 9   แบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์    

วิชาชีพครู (ประเมินตนเอง)  

ฉบบัท่ี 10 แบบประเมินความสามารถในการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์ 

   วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั)  

ฉบบัท่ี 11 แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

   (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



287 

ฉบบัท่ี 12 แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ือง การท าวิจยัในชัน้เรียน  

ฉบบัท่ี 13 แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน  

               (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั) 

ฉบบัท่ี 14 ประเด็นการสนทนากลุม่ เร่ือง ความคดิเห็นของอาจารย์นิเทศก์ 

   ท่ีมีตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ฉบบัท่ี15  แบบสอบถามความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศท่ีมีตอ่รูปแบบ 

   การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือสง่เสริมสมรรถนะการสอน 

   และการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ฉบบัท่ี16  แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   ท่ีมีตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

ฉบบัท่ี17  ประเด็นการสนทนากลุม่ เร่ือง ความคดิเห็นของนิสติท่ีมีตอ่ 

    รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอน 

    และการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ฉบบัท่ี18  แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 

ส่วนที่ 2  เคร่ืองมือส าหรับอาจารย์นิเทศก์  (สร้างโดยอาจารย์นิเทศก์) ประกอบด้วย 

ฉบบัท่ี 1   แผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ฉบบัท่ี 2   แบบสงัเกตการสอนของนิสติ 

ฉบบัท่ี 3   แบบบนัทกึการจดัการเรียนการสอน (Journal Writing) 
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ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.  ชนิดของเอกสาร 

   บทความ      รายงานการวิจยั  ต ารา      หนงัสือ   

   รายงาน/คูมื่อ/เอกสารตา่งๆ ของหน่วยงาน  อ่ืนๆ ระบ ุ.................................... 

2. ช่ือผู้แตง่.................................................................................................................. ......... 

3. ช่ือเอกสาร ...................................................................................................................... 

4. สถานท่ีพิมพ์ ................................................................................................................ ... 

5. ปีท่ีพิมพ์.................................................................................................................... 

6. เลขหน้า...................................................................................................................  

7. สาระส าคญัของเอกสาร ................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ฉบับที่ 2 ประเดน็การสนทนากลุ่มนิสิตที่เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการสอน 

และการท าวจิัยในชัน้เรียนระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

แนวทางการสนทนากลุ่ม 

 ขัน้น า  ผู้วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการสนทนากลุม่ กลา่วทกัทาย อธิบายความเป็นมาของ

การวิจยั  วตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่  แจ้งการพิทกัษ์สทิธ์ิของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ และ               

ขออนญุาตบนัทกึเสียงขณะการสนทนากลุม่เพื่อความไม่คลาดเคล่ือนของข้อมลูท่ีได้ 

 ขัน้การสนทนากลุม่ 

 ประเด็นการสนทนากลุม่ 

1. บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ภาระงานสอนท่ีได้รับมอบหมาย 

- การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์  

- การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์พี่เลีย้ง  

- การด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน 

2. สภาพปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 

- ปัญหาและอปุสรรคในการท าวิจยัในชัน้เรียนมีอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 

3. แนวทางการสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนต้องการให้ท า

อยา่งไร 

- นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรได้รับการพฒันาในด้านใดเพ่ือให้การสอน

และการวิจยัในชัน้เรียนประสบความส าเร็จ 

- ท่านคดิวา่ วธีิใดท่ีช่วยให้การพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน

เป็นไปได้อยา่งตอ่เน่ืองและดีท่ีสดุ 

- ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การนิเทศการสอนและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการท า

วิจยัในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศก์ 
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- การนิเทศการสอนและดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการท าวิจยัในชัน้เรียนของ

อาจารย์นิเทศก์ในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร ช่วยสง่เสริมการฝึกประสบการณ์                        

การใช้เทคนิคการสอนตา่งๆ อยา่งไร 

- ท่านมีความคดิเห็นและรู้สกึอยา่งไรกบัการนิเทศการสอนและการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการท าวิจยัในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศก์ท่ีผา่นมา 

- ท่านคดิวา่ผลของการนิเทศและดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามีประโยชน์กบัตวันิสติ

อยา่งไร ด้านใดบ้าง 

- ท่านคดิวา่ ลกัษณะการนิเทศและดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าอยา่งไรท่ีจะช่วยให้เกิด

การพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชัน้เรียนให้แก่นิสติได้มากท่ีสดุ 

ขัน้สรุปและปิดการสนทนากลุม่  ผู้วิจยัสรุปประเด็นท่ีได้จากการสนทนากลุม่แตล่ะ

ประเด็น ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของประเด็นท่ีสรุป และเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วม

สนทนาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ กลา่วอ าลาและขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ อาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

ในการส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน 

ของนิสิตฝึกประการณ์วชิาชีพครู  สาขาการสอนคณิตศาสตร์   

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้รับการสัมภาษณ์ 

1. อาย.ุ...........................................................................................................ปี 

2. ประสบการณ์การสอนในสาขาการสอนคณิตศาสตร์.......................................ปี 

3. ประสบการณ์เก่ียวกบัการเป็นอาจารย์นิเทศก์...................................................ปี 

 

แนวทางในการสัมภาษณ์ 

 ขัน้น า  ผู้วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้สมัภาษณ์ โดยเร่ิมด้วยการอธิบายความเป็นมาของการวิจยั  

วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์  แจ้งการพิทกัษ์สทิธ์ิของผู้ถกูสมัภาษณ์ และขออนญุาต

บนัทกึเสียงขณะสมัภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูได้อยา่งครบถ้วนและชดัเจน 

 ขัน้การสมัภาษณ์ 

 ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ รับการสมัภาษณ์ในประเด็นตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

1. บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- สภาพการประสานงานระหวา่งนิสติกบัอาจารย์นิเทศก์ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร  

- ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประการณ์วิชาชีพครูเป็นอยา่งไร 

- การปฏิบตัิการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผา่นมาเป็นอย่างไร 

- การด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผา่นมาเป็น

อยา่งไร 

2. สภาพปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอนของนิสติท่ีมกัพบบอ่ยมีอะไรบ้าง 

และมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 

- ปัญหาและอปุสรรคในการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติท่ีมกัพบบอ่ยมีอะไรบ้าง 

และมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 
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3. แนวทางการสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน 

- นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรได้รับการสง่เสริมในด้านใดบ้างเพื่อให้การ

สอนและการวิจยัในชัน้เรียนประสบความส าเร็จ 

- ท่านคดิวา่ วธีิใดบ้างที่ชว่ยให้การสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจยัเป็นไป

ได้อยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ 

ขัน้สรุป  ผู้วิจยัสรุปประเด็นท่ีได้จากการสมัภาษณ์แตล่ะประเด็น ตรวจสอบความถกูต้อง

ของข้อมลู และเปิดโอกาสให้ผู้ รับการสมัภาษณ์ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ กลา่วอ าลาและขอบคณุท่ีให้

ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 4 แบบตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ 

และความสอดคล้องของร่างรูปแบบต้นแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

พีพีเอม็อี (PPME Mentoring Model) ส าหรับผู้เชียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนี ้สร้างขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของท่านในฐานะเป็น

ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความ

สอดคล้องของร่างรูปแบบต้นแบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พีพีเอ็มอี (PPME 

Mentoring Model) 

2. องค์ประกอบและกระบวนการเชิงระบบในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้โดยประยกุต์

แนวคดิ Mentoring Program ของสวีนี (Sweeny) และแมกเฮนรี (Mchenry)  ประกอบไป

ด้วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing phase = P) ระยะ

เตรียมวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning phase = P) ระยะการด าเนินการ

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring phase = M)  ระยะประเมินผลการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating phase = E) สว่นระบบสนบัสนนุของการน ารูปแบบไปใช้ 

ได้แก่ ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) และความเต็มใจในการพฒันา

วิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นข้อมลูเพื่อการปรับปรุงให้รูปแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จงึไมส่ง่ผลใดๆ ตอ่ตวัท่าน 

4. ค าตอบของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ จงึขอความอนเุคราะห์ให้ท่านตอบค าถามทกุข้อ

อยา่งครบถ้วนและตามความเป็นจริง 

5. เคร่ืองมือฉบบันี ้มี 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เช่ียวชาญ 

ตอนท่ี 2  การตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไปได้ 

ตอนท่ี 3  การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เช่ียวชาญ 

1. ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………............... 

2. อาย.ุ.................................ปี 

3. ต าแหน่ง.............................................................................................. 

4. สถานท่ีท างาน...................................................................................... 

5. วฒุิการศกึษาสงูสดุ 

  ปริญญาตรี   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

6. ประสบการณ์การท างาน 

  ต ่ากวา่ 10 ปี   11 – 15 ปี   16 – 20 ปี 

 21 – 25 ปี   26 – 30 ปี   มากกวา่ 30 ปี 

 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไปได้ 

โปรดกาเคร่ืองหมาย  แสดงระดบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า 
 

+1  หมายถึง  แน่ใจวา่ประเด็นท่ีเสนอมีความสมเหตสุมผลกบัหลกัการ แนวคิด และ

ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการสงัเคราะห์รูปแบบ และ/หรือมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง 

 0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ประเด็นท่ีเสนอมีความสมเหตสุมผลกบัหลกัการ แนวคดิ และ

ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการสงัเคราะห์รูปแบบ และ/หรือมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง 

-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ประเด็นท่ีเสนอไม่มีความสมเหตสุมผลกบัหลกัการ แนวคดิ และ

ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการสงัเคราะห์รูปแบบ และ/หรือมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



295 

ประเดน็การตรวจสอบ ระดับคะแนน ข้อเสนอ

แนะ ความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

ระยะที่ 1  P- Preparing 

1.การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ 

       

2.การประชมุเพ่ือก าหนดปัญหาการวิจยัร่วมกนั

ระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

       

3.การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาการสอน

คณิตศาสตร์ 

       

ระยะที่ 2  P- Planning 

4.การประชมุหารือระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือจบัคูผู่้ ให้

ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษา (พิจารณาเป็น

โรงเรียน) 

       

5.การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  

แผนการวิจยัในชัน้เรียน และแผนการจดัการ

เรียนรู้ 

       

ระยะที่ 3  M- Mentoring 

6.การประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน าในแต่

ละครัง้ ถึงแนวทางและเป้าหมายในครัง้นัน้ๆ 

       

7.การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลูโดยอาจารย์

นิเทศก์สงัเกตการสอนตามกระบวนการวจิยัท่ี

นิสิตศกึษา 

       

8.การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนัโดย

อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูวิเคราะห์ผลการสอนท่ีใช้เทคนิคในการวิจยั
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ประเดน็การตรวจสอบ ระดับคะแนน ข้อเสนอ

แนะ ความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้ 

+1 0 -1 +1 0 -1 

ร่วมกนัและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั 

9.การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษาแนะน า 

ด าเนินการเพื่อสรุปผลการบรรลเุป้าหมายของ

การสอนและขัน้ตอนการท าวิจยัในชัน้เรียนแตล่ะ

ครัง้ 

       

ระยะที่ 4  E- Evaluating 

10.การประเมินความรู้และทกัษะด้านการสอน

และการท าวิจยัในชัน้เรียนระหวา่งการใช้รูปแบบ

ท่ีพฒันาขึน้ 

       

11.การประเมินความรู้และทกัษะด้านการสอน

และการท าวิจยัในชัน้เรียนหลงัการใช้รูปแบบท่ี

พฒันาขึน้ 

       

ระบบสนับสนุนของรูปแบบ 

12.ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

(Collaborative)   

       

13.ความเตม็ใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้

อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู   
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ตอนที่ 3  การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 

โปรดกาเคร่ืองหมาย  แสดงระดบัความสอดคล้องของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า PPME 

+1  หมายถึง  แน่ใจวา่ประเด็นท่ีเสนอมีความสอดคล้องกบัรูปแบบการดแูลให้            

ค าปรึกษาแนะน า PPME 

 0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอมีความสอดคล้องกบัรูปแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า PPME 

-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ประเด็นท่ีเสนอไม่มีความสอดคล้องกบัรูปแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า PPME 

ประเดน็การประเมิน ระดับความ

สอดคล้อง 

ความ

คิดเหน็

เพิ่มเตมิ +1 0 -1 

1. รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME มีความสอดคล้อง

กบัสภาพและความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 

    

2. แตล่ะองค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

PPME มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกนั 

    

3. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า PPME แตล่ะขัน้ตอน มีความสอดคล้อง

ตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 

    

4. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า PPME มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายของ

รูปแบบ 

    

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในแตล่ะขัน้ตอนของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า PPME มีความสอดคล้องกบัการด าเนินการแตล่ะขัน้ตอน 

    

6. วิธีวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัเป้าหมายของการใช้รูปแบบ

การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME 

    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................... 
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ฉบับที่ 5 แบบทดสอบวัดความรู้ เก่ียวกับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 

 

ค าชีแ้จง  แบบทดสอบชดุนี ้เป็นแบบทดสอบแบบให้เลือกตอบ มีจ านวนทัง้สิน้ 10  ข้อ 

   จงเลือกข้อท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดเป็นความหมายเก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ท่ีชดัเจนและ

ถกูต้องท่ีสดุ 

ก. การบอกและชีแ้นะให้ครูใหมท่ าตามท่ีผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ข. การตดิตามความก้าวหน้าของการสอนของครูใหมด้่วยการสงัเกตการสอน 

ค. การเป็นท่ีปรึกษาให้ความชว่ยเหลือดแูลครูใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

ง. การช่วยเหลือครูใหม่ในกรณีท่ีครูใหมป่ระสบปัญหาเก่ียวกบัการสอนและการท าวจิยั 

 

2. วตัถปุระสงค์ของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าข้อใดส าคญัท่ีสดุ 

ก. พฒันาผู้ เรียน 

ข. พฒันาผู้ รับค าปรึกษา 

ค. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ง. พฒันาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

 

3. การสงัเกตการสอนในชัน้เรียนมีความส าคญัอยา่งไร 

ก. ศกึษาปัญหาในชัน้เรียน 

ข. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอน 

ค. วิเคราะห์จดุเดน่จดุด้อยของผู้สอน 

ง. เก็บข้อมลูเพื่อใช้สะท้อนผลการจดัการเรียนการสอน 
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4. กระบวนการในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ประกอบด้วยขัน้ตอนใดบ้าง 

ก. วางแผนการสอน  ด าเนินการสอน  ประเมนิการสอน 

ข. เตรียมความพร้อม สงัเกตการสอน ให้ข้อมลูย้อนกลบั 

ค. ประชมุก่อนการสงัเกตการสอน  สงัเกตการสอน  

สะท้อนผลและวิเคราะห์ผลร่วมกนั  ประชมุหลงัการสงัเกตการสอน     

ง. เตรียมความพร้อม  วิเคราะห์ปัญหา  สงัเกตการสอน  ชีแ้นะแนวทางปฏิบตัิ 
 

5. ปัจจยัใดท่ีสง่ผลตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามากท่ีสดุ 

ก. ความไว้เนือ้เช่ือใจ 

ข. ความรู้พืน้ฐานของผู้ รับค าปรึกษาแนะน า 

ค. ความเข้าใจในระบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ง. ความสามารถของผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสงัเกตการสอนข้อใดเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในเชิง

ปริมาณ 

ก. แบบสงัเกตแบบพรรณาความ 

ข. แบบสงัเกตและบนัทกึแบบสัน้ 

ค. แบบสงัเกตและบนัทกึการตอบค าถาม 

ง. แบบสงัเกตการสอนตามพฤติกรรมตามตวับง่ชี ้
 

7. บคุคลในข้อใดตอ่ไปนี ้สมควรเป็นผู้ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า( Mentor) ส าหรับการท าวิจยั

ในชัน้เรียน มากท่ีสดุ 

ก. นาย ก. เคยผา่นการฝึกอบรมการท าวิจยัในชัน้เรียนมาแล้วไมต่ ่ากว่า 5 ครัง้ 

ข. นาย ข. มีประสบการณ์การท าวิจยัในชัน้เรียนมาไมน้่อยกวา่ 2 เร่ือง 

ค. นาย ค. เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิจยัในชัน้เรียน 

ง. นาย ง. เป็นบคุคลท่ีเป็นท่ียอมรับจากโรงเรียนนัน้วา่มีความสามารถในการท าวิจยัใน

ชัน้เรียนอย่างดีเยี่ยม 
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8. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถนะ

การสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือข้อใด 

ก. การสรุปความและการสื่อสาร 

ข. การไว้เนือ้เช่ือใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ค. การให้ค าปรึกษาแนะน า 

ง. การถาม ตอบอยา่งตัง้ใจ 
 

9. ข้อใดตอ่ไปนีแ้สดงให้เห็นความแตกตา่งของการสอนงาน (Coaching) และ การดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ได้ชดัเจนท่ีสดุ 

ก. ผู้ท าหน้าท่ีโค้ชท าหน้าท่ีในการสัง่การหรือชีแ้นะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขพฤตกิรรมบาง

ประการ ขณะท่ีผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาจะเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านัน้ 

ข. ประเด็นในการพฒันาของการโค้ชจะขึน้อยูก่บัผู้ รับการโค้ชเป็นผู้คดัสรร  ขณะท่ีการ

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าประเด็นการพฒันาจะขึน้อยูก่บัตวัผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

ค. ระยะเวลาในการโค้ชจะเป็นระยะท่ีด าเนินการตอ่เน่ืองยาวนานกวา่การดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า 

ง. การโค้ชผู้ท าหน้าท่ีโค้ชจะเป็นผู้ เลือกผู้ รับการโค้ชท่ีเหมาะกบัตนเอง ขณะท่ีการให้

ค าปรึกษาแนะน าผู้ รับการดแูลจะเป็นผู้ เลอืกผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

10. รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าในลกัษณะใด 

ก. การดแูลให้ค าปรึกษาอยา่งเป็นทางการ 

ข. การดแูลให้ค าปรึกษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

ค. การดแูลให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

ง. ถกูทกุข้อ 
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ฉบับที่ 6 แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

(ประเมินตนเอง) 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนีส้ร้างขึน้เพ่ือประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ของอาจารย์นิเทศก์ 

2. ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิท่ีเกิด

จากการใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ซึง่เป็น

รูปแบบหนึง่ของการนิเทศการสอนท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้ท าหน้าท่ีดแูล

ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  โดยผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีสนใจมากกวา่ผู้ รับการ

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อจะช่วยเหลือ สนบัสนนุ สง่เสริมให้ผู้ รับการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าสามารถพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน โดยอาศยั

กระบวนการในการประชมุหารือกนั  การสงัเกตการสอนและเก็บรวบรวมข้อมลู  การ

วิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนั  ตลอดจนการสื่อความประชมุสรุปการด าเนินงานเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึง่กนัและกนั 

3. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อการพฒันาสมรรถนะการสอนและการ

วิจยัในชัน้เรียนเทา่นัน้ ไม่มีผลใดๆ ตอ่ตวัท่าน 

4. ค าตอบของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ จงึขอให้ตอบทกุข้อในทกุประเด็นตามความ             

เป็นจริง 

5. เคร่ืองมือฉบบันี ้มีทัง้หมด 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

ตอนท่ี 2  การประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ-นามสกลุ.....................................................................................................  

2. ต าแหน่งทางวิชาการ........................................................................................... 

3. อาย.ุ..........................ปี 

4. ประสบการณ์การสอน...................................ปี 

5. ประสบการณ์การเป็นอาจารย์นิเทศก์..................................ปี 

6. ระดบัการศกึษา     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

ตอนที่ 2  การประเมินระดับความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ของท่าน  ซึง่ความหมายของระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

 5 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

               หรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่   

                          หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้   

                          หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  
หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก                                                 

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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พฤตกิรรม / การปฏิบตัิการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ระดบัความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1. มีการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการ

ประชมุกบันิสติ 

     

2. มีการวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีสอดคล้องกบัสภาพ

บริบทของการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

     

3. มีการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการนิเทศท่ีได้ก าหนด

วางไว้ 

     

4. สามารถสงัเกตและบนัทึกสิ่งท่ีสงัเกตได้ตามสภาพในการจดัการ

เรียนรู้ในชัน้เรียน 

     

5. สามารถใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนิสิตเพื่อให้นิสิตวิเคราะห์

กระบวนการสอน และปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการสอนได้อย่าง

เหมาะสม 

     

6. ให้ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสิตในการวิเคราะห์การสอนของ

ตนเอง หลงัจากการสงัเกตการสอน 

     

7. สามารถให้ค าแนะน านิสิตได้อย่างเหมาะสมในด้านเทคนิคการ

สอนท่ีนิสติใช้ในการท าวิจยัในชัน้เรียน 

     

8. สามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้อย่างเหมาะสมในประเด็นเก่ียวกับ

การท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

     

9. สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชดัเจนในการประชุมหลงัการ

สงัเกตการสอน 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 7 แบบประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

(ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้วิจัย) 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนีส้ร้างขึน้เพื่อประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของ 

อาจารย์นิเทศก์ 

2. ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิท่ีเกิด

จากการใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกับการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ซึ่งเป็น

รูปแบบหนึง่ของการนิเทศการสอนท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ท าหน้าท่ีดแูล

ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ รับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า  โดยผู้ ท าหน้าท่ีดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน าเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีสนใจมากกว่าผู้ รับการ

ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อจะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ รับการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน าสามารถพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน โดยอาศยั

กระบวนการในการประชุมหารือกัน  การสงัเกตการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนั  ตลอดจนการสื่อความประชมุสรุปการด าเนินงานเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึง่กนัและกนั 

3. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อการพฒันาสมรรถนะการสอนและการ

วิจยัในชัน้เรียนเท่านัน้ ไม่มีผลใดๆ ตอ่ตวัท่าน 

4. ค าตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอให้ตอบทุกข้อในทุกประเด็นตามความเป็น

จริง 

5. เคร่ืองมือฉบบันี ้มีทัง้หมด 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

ตอนท่ี 2  การประเมินระดบัความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ-นามสกลุของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู..................................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุของอาจารย์นิเทศก์............................................................................ 

3. วนัท่ีสอน................................................เวลาท่ีสอน.........................................น. 

4. เร่ืองท่ีด าเนินการวิจยั..........................................................................................  

 

ตอนที่ 2  การประเมินระดับความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) 

ของอาจารย์นิเทศก์ 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ของอาจารย์นิเทศก์  ซึง่ความหมายของระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

 5 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ า 

 สม ่าเสมอหรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่ 

    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้ 

    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  
หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

1 หมายถึง อาจารย์นิเทศก์มีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก                                                 

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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พฤตกิรรม / การปฏิบตักิารดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ระดบัความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1. อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์ร่วมกันศึกษาและ

วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนก่อนการวาง

แผนการสังเกตการสอนการวางแผนการดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน ามีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของการท าวิจัยใน

ชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน

คณิตศาสตร์ 

     

2. ด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการนิเทศท่ีได้ก าหนด

วางไว้ 

     

3. อาจารย์นิเทศก์สามารถสงัเกตและบนัทึกสิ่งท่ีสงัเกตได้ตาม

สภาพในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

     

4. อาจารย์นิเทศก์สามารถใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนิสิต

เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์กระบวนการสอน และปัญหาท่ีเกิดขึน้

จากการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

     

5. อาจารย์นิเทศก์ให้ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสิตในการ

วิเคราะห์การสอนของตนเอง หลงัจากการสงัเกตการสอนใน

แตล่ะครัง้ 

     

6. อาจารย์นิเทศก์สามารถให้ค าแนะน านิสิตได้อย่างเหมาะสม

ในด้านเทคนิคการสอนท่ีนิสิตใช้ในการท าวิจยัในชัน้เรียน 

     

7. อาจารย์นิเทศก์สามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้อย่างเหมาะสม

ในประเด็นเก่ียวกับการท าวิจัยในชัน้เ รียนของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

     

8. อาจารย์นิเทศก์สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจนใน

การประชมุหลงัการสงัเกตการสอน 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................ 

ขอขอบคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 8 แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

(ประเมินโดยผู้วิจัย) 

 

ช่ืออาจารย์นิเทศก์.................................................................................................................... 

ช่ือนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู............................................................................................ 

วนัท่ีสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า..................................................... 

 

ประเมินตามล าดบัขัน้ตอนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

1. การประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน า 

ประเด็นท่ีสงัเกต 

- ประเด็นการให้ค าปรึกษาแนะน า เร่ืองเทคนิคการสอนท่ีใช้ในการวิจยัในชัน้เรียน 

- แผนการจดัการเรียนการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

- แผนการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์   

- บคุลิกลกัษณะของอาจารย์นิเทศก์ เช่น ทา่ทาง การใช้ภาษา การใช้ค าถาม การฟัง 

การให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ 

- บคุลิกลกัษณะของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เชน่ การตอบสนอง การแลกเปลีย่น

ความคดิเห็น การแสดงความคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

- บรรยากาศการประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน า 

- การให้ความร่วมมือระหวา่งอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ความไว้เนือ้เช่ือใจ 

……………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลู 

ประเด็นท่ีสงัเกต 

- การเตรียมความพร้อมของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

สงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลู 

- การปฏิบตัิตามแผนการจดัการเรียนการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

- การปฏิบตัิตามแผนการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์   

- การบนัทกึการสงัเกตการสอนของอาจารย์นิเทศก์ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนั 

ประเด็นท่ีสงัเกต 

- การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- การเรียนรู้ร่วมกนั (Reciprocal learning) ของอาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- บรรยากาศการพดูคยุ สนทนาเพ่ือการวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนั 

- ทกัษะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษาแนะน า 

ประเด็นท่ีสงัเกต 

- ทกัษะการสรุปความของอาจารย์นิเทศก์ 

- บคุลิกลกัษณะของอาจารย์นิเทศก์ 

- บคุลิกท่าทางของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- การบนัทกึผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดยอาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- การวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า และการสงัเกตการสอนครัง้ตอ่ไป 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



310 

ฉบับที่ 9 แบบประเมินความสามารถในการสอนของ 

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการสอนคณิตศาสตร์  (ประเมนิตนเอง) 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนีส้ร้างขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการประเมินความสามารถในการสอนของ 

นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

2. ความสามารถในการสอน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และ

ทกัษะทางด้านศาสตร์การสอน เพื่อท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการสอน

ท่ีก าหนดในครัง้นัน้ๆ 

3. เทคนิคการสอน หมายถึง กลยทุธ์หรือยทุธวิธีท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา

การสอนคณิตศาสตร์ เลือกใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

และใช้เป็นตวัแปรอิสระส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในชัน้เรียน 

4. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นข้อมลูเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเท่านัน้ 

ไม่มีผลใดๆ กบัตวัท่าน 

5. ค าตอบของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การศกึษา จงึขอความกรุณาตอบค าถามให้ครบ

ทกุประเด็นตามความเป็นจริง 

6. เคร่ืองมือนี ้มี 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

ตอนท่ี 2   การประเมินความสามารถในการสอนตามเทคนิควิธีการท่ีด าเนินการ 

  ในการวิจยัในชัน้เรียน 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. ช่ือ-นามสกลุของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู..................................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุของอาจารย์นิเทศก์................................................................................ 

3. อาย.ุ............................................ปี  ระดบัชัน้ท่ีท าวิจยัในชัน้เรียน...........................  

4. เร่ืองท่ีด าเนินการวิจยั.......................................................................................... ..... 
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ตอนที่ 2  การประเมินความสามารถในการสอนตามเทคนิควิธีการที่ด าเนินการ 

   ในการวิจัยในชัน้เรียน 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิในการสอน

ตามเทคนิควิธีการท่ีด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน  ซึง่ความหมายของระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

 5 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

    หรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 4  หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่  

    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้  

    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  
หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

 1 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

พฤตกิรรม / การปฏิบตัิการสอน 
ระดบัความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1. มีการศกึษาบริบทของห้องเรียนก่อนการวางแผนการ

จดัการเรียนการสอน 

     

2. วางแผนและออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน

ได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 

     

3. น าเข้าสูเ่นือ้หาของบทเรียนได้อยา่งชดัเจน และ

น่าสนใจ 

     

4. กระบวนการสอนใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้อยา่ง

ชดัเจน เข้าใจง่าย 

     

5. ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่ง

สม ่าเสมอ 
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พฤตกิรรม / การปฏิบตัิการสอน 
ระดบัความสามารถ 

5 4 3 2 1 

6. เลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกบัสภาพชัน้

เรียนและเนือ้หาสาระท่ีสอน 

     

7. จดัการเรียนการสอนตามเทคนิควิธีการสอนท่ี

เลือกใช้ได้อยา่งถกูต้องตามกระบวนการและขัน้ตอน

ของเทคนิคการสอนนัน้ๆ 

     

8. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกบัเนือ้หา

ท่ีสอน 

     

9. เลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีท าการ

สอน 

     

10.  สรุปเนือ้หาของสิง่ท่ีสอน ได้อยา่งกระชบัและเข้าใจ

ได้ง่าย 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

ขอขอบคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 10 แบบประเมินความสามารถในการสอนของ 

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจัย) 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนีส้ร้างขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการประเมินความสามารถในการสอนของ 

นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

2. ความสามารถในการสอน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และ

ทกัษะทางด้านศาสตร์การสอน เพื่อท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการสอน

ท่ีก าหนดในครัง้นัน้ๆ 

3. เทคนิคการสอน หมายถึง กลยทุธ์หรือยทุธวิธีท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา

การสอนคณิตศาสตร์ เลือกใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

และใช้เป็นตวัแปรอิสระส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในชัน้เรียน 

4. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นข้อมลูเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเท่านัน้ 

ไม่มีผลใดๆ กบัตวัท่าน 

5. ค าตอบของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การศกึษา จงึขอความกรุณาตอบค าถามให้ครบ

ทกุประเด็นตามความเป็นจริง 

6. เคร่ืองมือนี ้มี 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

ตอนท่ี 2   การประเมินความสามารถในการสอนตามเทคนิควิธีการท่ีด าเนินการ 

  ในการวิจยัในชัน้เรียน 
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. ช่ือ-นามสกลุของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู........................................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุของอาจารย์นิเทศก์.................................................................................. 

3. เร่ืองท่ีสอน.................................................................................................................. 

4. วนัท่ีสอน............................................................เวลาท่ีสอน..............................น. 

5. เร่ืองท่ีด าเนินการวิจยั............................................................................................... 

 

ตอนที่ 2  การประเมินความสามารถในการสอนตามเทคนิควิธีการที่ด าเนินการ 

   ในการวิจัยในชัน้เรียน 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิในการสอน

ตามเทคนิควิธีการท่ีด าเนินการวิจยัในชัน้เรียน  ซึง่ความหมายของระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

 5 หมายถึง นิสติมีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

    หรือทกุครัง้ หรือคณุภาพของการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 4  หมายถึง นิสติมีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นใหญ่  

    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง นิสติมีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นบางครัง้  

    หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง นิสติมีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เป็นสว่นน้อย  
หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

 1 หมายถึง นิสติมีพฤติกรรมหรือปฏิบตัิกิจกรรมน้อยมาก  

หรือคณุภาพของการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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พฤตกิรรม / การปฏิบตัิการสอน 
ระดบัความสามารถ 

5 4 3 2 1 

1. วางแผนและออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน

ได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 

     

2. น าเข้าสู่เนือ้หาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน และ

น่าสนใจ 

     

3. กระบวนการสอนใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้อย่าง

ชดัเจนและเข้าใจง่าย 

     

4. ใ ช้ค าถามกระตุ้ นการเ รียน รู้ของผู้ เ รียนอย่าง

สม ่าเสมอ 

     

5. เลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกับสภาพชัน้

เรียนและเนือ้หาสาระท่ีสอน 

     

6. จัดการเรียนการสอนตามเทคนิควิ ธีการสอนท่ี

เลือกใช้ได้อยา่งถกูต้องตามกระบวนการและขัน้ตอน

ของเทคนิคการสอนนัน้ๆ 

     

7. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกบัเนือ้หา

ท่ีสอน 

     

8. เลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีท าการ

สอน 

     

10.  สรุปเนือ้หาของสิง่ท่ีสอน ได้อย่างกระชบัและเข้าใจ

ได้ง่าย 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 11 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจัย) 

 

เทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอน............................................................................................ 

แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี............................เร่ือง............................................................... 

กลุม่สาระการเรียนรู้............................รายวิชา.................ชัน้..........เวลาเรียน..........คาบ/ชัว่โมง 

วนัท่ีด าเนินการสอน.....................................................................เวลา.................................น. 

ผู้สอน..........................................................โรงเรียน.............................................................. 

 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัคณุภาพของแผนการจดัการเรียน

การสอน โดยอาศยัเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลท่ีก าหนดให้ 

รายการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 3 2 1 

1.  องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนการสอน     

2.  วตัถปุระสงค์การเรียนรู้หรือจดุประสงค์การเรียนรู้     

3.  สาระส าคญั     

4.  มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั     

5.  สาระการเรียนรู้     

6.  กิจกรรมการเรียนการสอน     

7.  สื่อการเรียนการสอน     

8.  การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................... 
 

ลงช่ือผู้ประเมนิ.......................................................... 

(...........................................................) 

................./……………./……………. 
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เกณฑ์การให้คะแนนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  องค์ประกอบ

ของแผนการ

จัดการเรียนการ

สอน 

ระบอุงค์ประกอบของ

แผนครบถ้วนทกุ

องค์ประกอบ พร้อมมี

รายละเอียดของ

องค์ประกอบท่ีชดัเจน

ทกุประเดน็ 

ระบอุงค์ประกอบของ

แผนครบถ้วนทกุ

องค์ประกอบ แตร่ะบุ

รายละเอียดของ

องค์ประกอบไมค่รบทกุ

ประเด็น 

องค์ประกอบของ

แผนไม่ครบถ้วน 

และระบรุายละเอียด

ขององค์ประกอบไม่

ชดัเจน 

2.  วัตถุประสงค์

การเรียนรู้หรือ

จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

ระบพุฤตกิรรม และ

ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ

เกิดกบัผู้ เรียน

สอดคล้องกบัเนือ้หา

สาระ เร่ืองนัน้ๆ ได้

อยา่งครบถ้วนและ

ชดัเจน 

ระบพุฤตกิรรม และ

ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะเกิด

กบัผู้ เรียนสอดคล้องกบั

เนือ้หาสาระ เร่ืองนัน้ๆ 

ได้อยา่งครบถ้วนแตไ่ม่

ชดัเจนทกุด้าน 

ระบพุฤตกิรรม และ

ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ

เกิดกบัผู้ เรียน

สอดคล้องกบัเนือ้หา

สาระ เร่ืองนัน้ๆ ไม่

ครบถ้วนและไม่

ชดัเจน 

3. สาระส าคัญ ระบสุาระส าคญัของ

เนือ้หาได้อยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วนและชดัเจน 

ระบสุาระส าคญัของ

เนือ้หาอยา่งถกูต้อง แต่

ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่

ชดัเจน 

ระบสุาระส าคญัของ

เนือ้หาไมถ่กูต้อง ไม่

ครบถ้วนและไม่

ชดัเจน 

4. มาตรฐาน/

ตัวชีว้ัด 
ระบมุาตรฐาน/ตวัชีว้ดั

ได้สอดคล้องกบั

หลกัสตูรและเนือ้หา 

ถกูต้องและครบถ้วน 

ระบมุาตรฐาน/ตวัชีว้ดัได้

สอดคล้องกบัหลกัสตูร

และเนือ้หา แตไ่ม่ถกูต้อง

และ/หรือไม่ครบถ้วน 

ระบมุาตรฐาน/

ตวัชีว้ดัไม่สอดคล้อง

กบัหลกัสตูร และไม่

ถกูต้องและไม่

ครบถ้วน 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

5.  สาระการ

เรียนรู้ 
เนือ้หาสาระครบถ้วน 

ชดัเจนสอดคล้องกบั

องค์ประกอบอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

เนือ้หาสาระครบถ้วน แต่

ไม่ชดัเจน และ/หรือไม่

สอดคล้องกบั

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 

เนือ้หาสาระไม่

ครบถ้วน ไมช่ดัเจน 

ไม่สอดคล้องกบั

องค์ประกอบอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

6.  กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
ระบขุัน้ตอน กิจกรรม

การเรียนการสอนได้

ชดัเจนสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ  

ระบขุัน้ตอน กิจกรรมการ

เรียนการสอนได้ชดัเจน 

แตไ่ม่สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ  

ระบขุัน้ตอน 

กิจกรรมการเรียน

การสอนไมช่ดัเจน 

และไม่สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ  

7.  ส่ือการเรียน

การสอน 
ระบสุื่อการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกบั

กิจกรรมการเรียนการ

สอน วตัถปุระสงค์

และเนือ้หา 

ระบสุื่อการเรียนการสอน

ท่ีสอดคล้องกบักิจกรรม

การเรียนการสอน แตไ่ม่

สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์และเนือ้หา 

ระบสุื่อการเรียนการ

สอนท่ีไม่สอดคล้อง

กบักิจกรรมการเรียน

การสอน 

วตัถปุระสงค์และ

เนือ้หา 

8.  การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนการสอน 

ระบวุิธีวดัและ

ประเมินผลได้อยา่ง

ครบถ้วน เช่น 

มากกวา่ 3 วิธี ระบุ

เกณฑ์การประเมินผล

ท่ีชดัเจนสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ 

ระบวุิธีวดัและ

ประเมินผล                   

2 – 3 วิธี แตร่ะบเุกณฑ์

การประเมนิผลท่ีไม่

ชดัเจนไมส่อดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ 

ระบวุิธีวดัและ

ประเมินผลเพียง 1 

วิธีและระบเุกณฑ์

การประเมนิผลท่ีไม่

ชดัเจนไมส่อดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ 
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ความหมายของระดับคะแนนการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคะแนน คุณภาพ ความหมาย 

17.00 – 24.00 สงู แผนการจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพระดบัสงู 

09.00 – 16.00 ปานกลาง แผนการจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพระดบัปานกลาง 

00.00 – 08.00 ต ่า แผนการจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพระดบัต ่า 
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ฉบับที่ 12 แบบทดสอบวัดความรู้ เร่ือง การท าวิจัยในชัน้เรียน 
 

ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียน  

มี 2 ตอน จ านวน 17 ข้อ  

ตอนท่ี 1  แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ  มีจ านวน  13  ข้อ จ านวน 13 คะแนน 

ตอนท่ี 2  แบบทดสอบแบบอตันยั ชนิดเตมิค าตอบ มีจ านวน  4  ข้อ  จ านวน 2 คะแนน 

2. ให้เลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 
 

1. สิง่ใดเป็นสิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุของการเป็นครูนกัวิจยัในชัน้เรียน 

 ก.  มีความรู้ด้านการวิจยัท่ีดี   

ข.  ไวตอ่การรับรู้ปัญหาของผู้ เรียน 

 ค.  มีผู้ชว่ยงานวิจยัท่ีสามารถสงู   

ง.  มีเวลาเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลานาน 
 

2.  ข้อใดจดัเป็นหวัข้อการวิจยัท่ีเหมาะสม 

ก.  การทดลองใช้แบบฝึกซอ่มเสริมกบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า

กวา่เกณฑ์  

 ข.  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

 ค.  การพฒันากิจกรรมการสอนเป็นกระบวนการวิจยัในชัน้เรียน 

 ง.  การพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

3. “การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตผุลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในการสอนเร่ือง

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว” ตวัแปรตามจากงานวิจยัดงักลา่ว คือข้อใด 

ก. อาย ุ    ข.  ระดบัชัน้ 

ค. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ง.  ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตผุล 
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4.  การวางแผนการวิจยัในชัน้เรียน ควรเลอืกเร่ืองอยา่งไรจึงเหมาะสมท่ีสดุ 

 ก.  ถามจากผู้ รู้     

ข.  ส ารวจจากสภาพปัญหาภายในชัน้เรียน 

 ค.  ประชมุหารือกบัอาจารย์ในระดบัชัน้เดยีวกนั  

ง.  คิดสร้างสรรค์ตามความสนใจของผู้วิจยั 

 

5.  “ณภทัร นกัเรียนห้องป.6/2 ไม่ชอบท างานรวมกลุม่กบัเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเพื่อแก้ปัญหา 

 ก.  การทดสอบ    ข.  การสงัเกต 

 ค.  การสมัภาษณ์   ง.  การใช้แบบสอบถาม 
 

6.  จากปัญหาในข้อท่ี 5 ควรตัง้ค าถามการวิจยัอยา่งไรจงึเหมาะสมท่ีสดุ 

 ก.  ท าไม ด.ช.ณภทัร จงึไมช่อบท างานรวมกลุม่กบัเพื่อน 

 ข.  จะแก้ปัญหาการท างานรวมกลุม่กบัเพื่อนของ ด.ช.ณภทัร อยา่งไร 

 ค.  เพื่อนของ ด.ช.ณภทัร เป็นอยา่งไร ด.ช.ณภทัร จงึไมช่อบท างานร่วมด้วย 

 ง.  ด.ช.ณภทัร มีผลการเรียนเป็นอยา่งไร 
 

7.  “ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าเน่ืองจากนกัเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควร

ออกแบบการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาในลกัษณะใด 

 ก.  เชิงทดลองพฒันานวตักรรม    

ข.  เชิงส ารวจหาสาเหตขุองปัญหา 

 ค.  เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้   

ง.  เชิงปฏิบตัิการอบรมพฒันาการเรียนรู้ 
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8.  “การวิเคราะห์ความแตกตา่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชดุฝึกทกัษะการ

แก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้ ป.5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

จ านวน 45 คน” ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกตา่ง 

 ก.  t-test    ข.  Z-test 

 ค.  F-test    ง.   ANOVA 
 

9.  ข้อใดไมใ่ช่วิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

 ก.  ใช้การคาดคะเน   ข.  ใช้สตูรค านวณ 

 ค.  ใช้ตารางส าเร็จรูป   ง.  ใช้เกณฑ์ร้อยละ 
 

10. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในชัน้เรียน คือข้อใด 

 ก.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ข.  สื่อการเรียนการสอน 

 ค.  แผนการจดัการเรียนรู้     

ง.  ถกูทกุข้อ 
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จากข้อมลูบทคดัยอ่ตอ่ไปนี ้ ใช้ตอบค าถามข้อท่ี 11 – 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ตวัแปรต้นจากการวิจยัดงักลา่ว คือข้อใด 

 ก.  การสอนแก้ โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกม 
ข.  ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียนชัน้ ป.1/5 

 ค.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ชัน้ ป.1/5 
 ง.  กระบวนการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา 
 

12.  เคร่ืองมือใดไมเ่หมาะสมกบัการเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยัดงักลา่ว 
ก.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิระหวา่งเรียน ข.  แบบสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน 
ค.  แบบบนัทกึการเลน่กิจกรรมเกม  ง.  แบบแสดงความคดิเห็น 

 

ช่ืองานวจิัย การสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมเพ่ือ พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/5 
ช่ือผู้วจัิย     ครูรุ่งตะวนั  โพธ์ิไทร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
บทคัดย่อ    การสอนท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้กระบวนการเรียนรู้เกิดทกัษะในการแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้องสร้างพืน้ฐาน
การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหาและฝึกทกัษะในการแก้ปัญหาตามขัน้ตอน
การแก้ปัญหาดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา ซึง่ผู้ เรียนต้องอาศยัทกัษะการอา่นโจทย์ปัญหา 
ทกัษะการแปลความหมายทางภาษา ซึง่ผู้ เรียนควรวิเคราะห์ได้วา่โจทย์ก าหนดอะไรและต้องการอะไร 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผนแก้ปัญหา ผู้ เรียนต้องอาศยัทกัษะการน าความรู้ หลกัการท่ีเรียนรู้มาแล้วมาประกอบการ
วางแผนแก้ปัญหา วา่โจทย์นีต้้องแก้ด้วยวิธีใด 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา ผู้ เรียนต้องอาศยัทกัษะการคิดค านวณหรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร์
มาช่วยในการท าตามแผนท่ีได้วางไว้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ตรวจสอบ ผู้ เรียนต้องอาศยัทกัษะการค านวณ การประมาณค าตอบและความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหานัน้ๆ 
               จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกม
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/5 พบวา่ในการจดักิจกรรมดงักลา่วท าให้นกัเรียนมีการเคลื่อนไหว เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกิดทกัษะการแก้ปัญหาเน่ืองจากนกัเรียนมีความสนใจการเรียนมีความรับผิดชอบ มีการเคลื่อนไหว ท าให้ไม่
เบ่ือหน่ายตอ่การเรียน รู้สกึสนกุสนาน สง่เสริมทกัษะในด้านตา่งๆ รู้จกัท างานเป็นกลุม่ มีความเข้าใจบทเรียนและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
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13.  ขัน้ตอนใดส าคญัท่ีสดุในการวิจยัในชัน้เรียน 
 ก.  การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั  ข.  การก าหนดปัญหา 
 ค.  การทดลองในชัน้เรียน   ง.  การสรุปและอภิปรายผล 
 
ตอนที่ 2  เติมข้อความในโครงร่างการวิจยัในสว่นท่ีไม่สมบรูณ์ 
1.   ช่ือปัญหาการวิจยั   

การแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในเร่ืองการแก้ปัญหา โจทย์สมการ  โดยวธีิการ

สอนแบบร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

2.   ความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

       เป็นแนวทางหนึง่ในการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา

สมการโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ ให้เพิ่มสงูขึน้ได้ 

3.   วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

    1. (14)...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

    2.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบัเกณฑ์การเรียนท่ีก าหนด  80 % 

4.   วิธีด าเนินการวิจยั 

   4.1   ประชากร /กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา 

  ประชากร คือ (15)........................................................................................ 

  กลุม่ตวัอยา่ง  คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ่าในเร่ืองการแก้โจทย์สมการ  จ านวน  20  คน 

            4.2   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

     ก.   เคร่ืองมือในการแก้ปัญหา  วธีิการสอนแบบร่วมมือ 

    ข.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

(16)....................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
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   4.3   วิธีการเก็บข้อมลู  ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  โดยใช้แบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้ปัญหาโจทย์สมการ  เก็บข้อมลูจากนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน  20  คน 

  4.4   สถิติท่ีใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

        1.   สถิติท่ีใช้

(17)................................................................................................................................ 

            2.   ท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่หลงัการเรียนกบัคะแนนเกณฑ์ 80 % 

 

+++++++++++++++++++++++ 
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ฉบับที่ 13 แบบประเมินงานวิจยัในชัน้เรียน 

(ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และผู้วิจยั) 
 

ช่ืองานวิจยั................................................................................................................. ............ 

ค าชีแ้จง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัคณุภาพของงานวิจยัในชัน้เรียน             

มีความหมายของคะแนนท่ีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียน 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแ

นะ

เพิ่มเตมิ 
3 2 1 

1.  ช่ือเร่ืองการวิจยั     

2. ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั     

3. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั     

4. การก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง     

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั     

6. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั     

7. การเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทาง

สถิต ิ

    

8. การสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ     

 

ความคดิเห็นอื่นๆ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



327 

      ลงช่ือ.............................................ผู้ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินงานวิจัยในชัน้เรียน 

รายการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  ช่ือเร่ือง

การวิจัย 
ช่ือเร่ืองการวิจยั มีการ

ระบอุงค์ประกอบท่ี

ครบถ้วน อนัได้แก่ ตวัแปร

ต้นและตวัแปรตาม 

วตัถปุระสงค์หลกัของการ

วิจยั ระบบุริบทและ

สาขาวิชา/เนือ้หาท่ีศกึษา 

ช่ือเร่ืองการวิจยั มีการระบุ

ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 

วตัถปุระสงค์หลกัของการ

วิจยั แตไ่ม่ระบบุริบทและ

สาขาวิชา/เนือ้หาท่ีศกึษา 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ช่ือการวิจยัไมช่ดัเจน 

ระบเุพียงตวัแปรต้นและ

ตวัแปรตามเทา่นัน้ หรือ

ปรากฎเพียง

องค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึง่เท่านัน้ 

2. ความ

เป็นมาของ

ปัญหาการวิจัย 

ความเป็นมาและ

ความส าคญัของปัญหา

การวิจยัเขียนได้อยา่ง

ครอบคลมุและชดัเจน 

แสดงความสมัพนัธ์ของ

ตวัแปรท่ีศกึษาได้อยา่ง

สอดคล้องและสมเหตผุล 

ความเป็นมาและ

ความส าคญัของปัญหา

การวิจยัเขียนได้อยา่ง

ครอบคลมุและชดัเจน แต่

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ี

ศกึษาไมส่อดคล้องและไม่

สมเหตสุมผล 

ความเป็นมาและ

ความส าคญัของปัญหา

การวิจยัไมช่ดัเจน 

ความสมัพนัธ์ของตวั

แปรท่ีศกึษาไม่

สอดคล้องและไม่

สมเหตสุมผล 

3. 

วัตถุประสงค์ 

ของการวิจัย 

ระบเุป้าหมายของ

การศกึษาหรือวิธีการท่ีใช้

ในการวิจยัท่ีชดัเจน 

ครอบคลมุวิธีการศกึษา

ครบถ้วนทกุประเด็น  ระบุ

วตัถปุระสงค์ท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ต้นและตวัแปรตามท่ี

ระบเุป้าหมายของ

การศกึษาหรือวิธีการท่ีใช้

ในการวิจยั ครอบคลมุ

วิธีการศกึษาครบถ้วนทกุ

ประเด็น  แตว่ตัถปุระสงค์

ไม่ได้แสดงความสมัพนัธ์

ของตวัแปรต้นและตวัแปร

ตามได้ 

ระบเุป้าหมายของ

การศกึษาหรือวิธีการท่ี

ใช้ในการวิจยั ไม่

ครอบคลมุวิธีการศกึษา

และวตัถปุระสงค์ไม่ได้

แสดงความสมัพนัธ์ของ

ตวัแปรต้นและตวัแปร

ตามได้ 
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รายการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

ชดัเจน 

4. การก าหนด

ประชากร และ

กลุ่มตวัอย่าง 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง

เป็นตวัแทนท่ีดีของ

ประชากร ระบวุิธีการสุม่/

เลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ี

ชดัเจนและเหมาะสม 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง

เป็นตวัแทนท่ีดีของ

ประชากร แตข่าดการระบุ

วิธีการสุม่/เลือกกลุม่

ตวัอยา่งท่ีชดัเจนและ

เหมาะสม 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง

เป็นไมเ่พียงพอท่ีจะเป็น

ตวัแทนท่ีดีของประชากร 

ขาดการระบวุิธีการสุม่/

เลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ี

ชดัเจน 

5. การระบุ

เคร่ืองมือใน

การวิจัย 

มีการระบเุคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยัและระบวุิธีการ

สร้างที่สมบรูณ์  และ

เคร่ืองมือในการวิจยั

ครบถ้วนในประเดน็ท่ี

ท าการศกึษาสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของการ

ท าวิจยั 

มีการระบเุคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยัและระบวุิธีการ

สร้างที่สมบรูณ์  แต่

เคร่ืองมือในการวิจยัไม่

ครบถ้วนในประเดน็ท่ี

ท าการศกึษาหรือไม่

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของการท าวิจยั 

มีการระบเุคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั แตข่าดการ

ระบวุิธีการสร้าง

เคร่ืองมือตลอดจน

เคร่ืองมือในการวิจยัไม่

ครบถ้วนในประเดน็ท่ี

ท าการศกึษาหรือไม่

สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของการท า

วิจยั 

6. การ

ตรวจสอบ

คุณภาพของ

เคร่ืองมือใน

การวิจัย 

มีการตรวจสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัอยา่งครบถ้วน  

มีการตรวจสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัแตไ่ม่ครบถ้วน ขาด

การตรวจสอบใน

องค์ประกอบบางประการ 

ไม่มีการตรวจสอบ

คณุภาพของเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยั 
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รายการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

7. การเก็บ

ข้อมูลวิจัยและ

การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถติ ิ

มีการระบวุิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลูท่ีชดัเจน  

และใช้วิธีการทางสถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมลูได้

อยา่งถกูต้องและ

เหมาะสม 

มีการระบวุิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลู แตไ่ม่

ครบถ้วนทกุขัน้ตอน หรือ 

ใช้วิธีการทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมลูไม่

เหมาะสม อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ 

ไม่มีการระบวุิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลู และใช้

วิธีการทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมลูไม่

ถกูต้องและไมเ่หมาะสม 

8. การสรุป

ผลการวิจัย

และ

ข้อเสนอแนะ

ของการวิจัย 

สรุปผลการวิจยัได้อยา่ง

ถกูต้อง ครบถ้วนตาม

ประเด็นของวตัถปุระสงค์

ท่ีท าการศกึษา  มีการระบุ

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั

ได้อยา่งชดัเจนครบถ้วน

และสอดคล้องกบั

ผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจยัได้อยา่ง

ถกูต้อง แตไ่มค่รบถ้วนตาม

ประเด็นของวตัถปุระสงค์ท่ี

ท าการศกึษา  หรือ การ

ระบขุ้อเสนอแนะจากการ

วิจยัไมส่อดคล้องกบั

ผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจยัไม่

ถกูต้อง และไมค่รบถ้วน

ตามประเด็นของ

วตัถปุระสงค์ท่ี

ท าการศกึษา และ การ

ระบขุ้อเสนอแนะจาก

การวิจยัไมส่อดคล้องกบั

ผลการวิจยั 

 

เกณฑ์การประเมินงานวิจัยในชัน้เรียน 

 

ระดับคะแนน คุณภาพ ความหมาย 

17.00 – 24.00 สงู งานวิจยัในชัน้เรียนมีคณุภาพระดบัสงู 

09.00 – 16.00 ปานกลาง งานวิจยัในชัน้เรียนมีคณุภาพระดบัปานกลาง 

00.00 – 08.00 ต ่า งานวิจยัในชัน้เรียนมีคณุภาพระดบัต ่า 
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ฉบับที่ 14 ประเดน็การสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับ ความคดิเหน็ของอาจารย์นิเทศก์ 

ต่อการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

 

ส่วนที่ 1  ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2  แนวทางการสนทนากลุ่ม 

 เกร่ินน า  ผู้วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการสนทนากลุม่ กลา่วทกัทาย แนะน าตวั อธิบายความ

เป็นมาของการวิจยั วตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่ แจ้งการพิทกัษ์สทิธ์ิของผู้ เข้าร่วมสนทนา

กลุม่และขออนญุาตบนัทกึเสียงเพ่ือความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลู 

 ประเดน็การสนทนากลุ่ม 

 ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 

1. องค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า PPME มีความเหมาะสม

หรือไม ่

2. องค์ประกอบรูปแบบมีความสมัพนัธ์ สอดคล้องกนัเพียงใด 

3. องค์ประกอบใดบ้างท่ีควรปรับปรุง อยา่งไร และด้วยเหตผุลใด 

4. องค์ประกอบใดบ้างท่ีมีความส าคญัเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริมสมรรถนะการสอน

และการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน

คณิตศาสตร์ 
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ด้านการน ารูปแบบไปใช้ 

1. เป็นรูปแบบท่ีสามารถไปใช้ได้จริงหรือไม่ อยา่งไร 

2. มีปัญหา อปุสรรคใดบ้างที่เกิดขึน้ตามการด าเนินการปฏิบตัิตามขัน้ตอนแตล่ะระยะ

ของรูปแบบ 

3. ควรมีการปรับปรุงขัน้ตอนใดของรูปแบบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ อยา่งไร 

4. ระยะเวลาในการด าเนินงานของรูปแบบมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

5. การด าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบ สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ

จ าเป็นของการพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติสาขาการ

สอนคณิตศาสตร์ ได้หรือไม่ อยา่งไร 

ด้านผลของการใช้รูปแบบ 

1. การใช้รูปแบบดงักลา่ว มีประโยชน์ตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์อยา่งไร 

2. การใช้รูปแบบช่วยสง่เสริมสมรรถนะการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์

ได้ในระดบัใด 

3. การใช้รูปแบบช่วยสง่เสริมสมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาการสอนคณิตศาสตร์ได้ในระดบัใด 

4. การใช้รูปแบบช่วยสง่เสริมสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ได้ในระดบัใด 

5. ท่านมีความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการใช้รูปแบบฯอย่างไร 

 

ปิดการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจยัสรุปประเด็นท่ีได้จากการสนทนาแตล่ะประเด็น ตรวจสอบ

ความถกูต้องและความครบถ้วนของประเด็นท่ีสรุป กลา่วขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 15 แบบสอบถามความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ที่มีต่อ 

รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน 

และการท าวจิัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนี ้สร้างขึน้เพื่อสอบถามความพงึพอใจของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีตอ่รูปแบบการดแูล

ให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสง่เสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ หรือรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน าพีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) 

2. องค์ประกอบและกระบวนการเชิงระบบในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสติฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ ประกอบไปด้วย   

4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing phase = P) ระยะเตรียม

วางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning phase = P) ระยะการด าเนินการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring phase = M)  ระยะประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน า (Evaluating phase = E) สว่นระบบสนบัสนนุของการน ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ 

ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Collaborative) และความเตม็ใจในการพฒันา

วิชาชีพของทัง้อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นข้อมลูเพื่อปรับปรุงให้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาท่ี

พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ จงึไมมี่ผลใดๆตอ่ตวัท่าน 

4. เคร่ืองมือฉบบันี ้มี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐาน 

ตอนท่ี 2  การประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่การใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.  อาย.ุ..................................ปี 

2. วฒุิการศกึษา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
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3. ประสบการณ์การท างาน............................ปี 

ตอนที่ 2  การประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อ

รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า ดงันี ้
 

 5 หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกชอบและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลให้

ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกชอบและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลให้

ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีอยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกชอบและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลให้

ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกชอบและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลให้

ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีอยูใ่นระดบัน้อย 

1 หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกชอบและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลให้

ค าปรึกษาพีพีเอ็มอีอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 

1.  องค์ประกอบเชิงกระบวนการแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่                         

ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing phase = P) ระยะเตรียม

วางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning phase = P) ระยะการ

ด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring phase = M)  ระยะ

ประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Evaluating phase = E) 

     

2.  องค์ประกอบท่ีเป็นระบบสนบัสนนุ ได้แก่ ความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง (Collaborative) และความเต็มใจในการพฒันาวิชาชีพของทัง้

อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



334 

รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.  องค์ประกอบเชิงกระบวนการมีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีเป็น

ระบบสนบัสนนุ 

     

4.  องค์ประกอบของรูปแบบมีความชดัเจนและเป็นระบบ      

ด้านการน ารูปแบบไปใช้ 

5.  การหาอาสาสมคัรอาจารย์นิเทศก์ท่ีมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นเป็นขัน้ท่ี

สามารถน าไปใช้ปฏิบตัจิริงได้ 

     

6.  การฝึกอบรมส าหรับอาจารย์นิเทศก์ช่วยให้อาจารย์นิเทศก์มีความ

พร้อมในการดแูลให้ค าปรึกษานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

     

7.  การฝึกอบรมส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเตรียมความ

พร้อมส าหรับนิสิตในการปฏิบตักิารสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน 

     

8.  การประชมุหารือร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตเพื่อจบัคูผู่้ ให้

ค าปรึกษาและผู้ รับการปรึกษา 

     

ด้านกระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

9.  การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์  วางแผนการสอนและการนิเทศ 

     

10. จ านวนครัง้ในการสงัเกตการสอนและการดแูลให้ค าปรึกษา      

11.  การประชมุก่อนการให้ค าปรึกษาแนะน าก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พฒันาการเรียนการสอนและแนวทางการท าวิจยัในชัน้เรียน 

     

12.  การสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลูมีความยืดหยุ่นตามปัญหาการวิจัย

ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

     

13.  การวิเคราะห์และสะท้อนผลร่วมกนัท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึง่กนัและกนัของอาจารย์และนิสิต 

     

14.  การประชมุหลงัการให้ค าปรึกษาแนะน า      

15. การประเมินทัง้ในระหว่างและหลงัการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน ามี

ความเหมาะสม 
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รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

16. การร่วมมือกนัช่วยสง่เสริมให้กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี

พีเอ็มอีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

17. การเรียนรู้ร่วมกันช่วยส่งเสริมให้กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน าพีพีเอ็มอีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

18.  การสะท้อนและวิเคราะห์ผลช่วยส่งเสริมให้กระบวนการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

19.  ความไว้เนือ้เช่ือใจช่วยส่งเสริมให้กระบวนการดแูลให้ค าปรึกษา

แนะน าพีพีเอ็มอีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

20.  การตรวจเช็คความสมัพันธ์ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

ด้านผลของการใช้รูปแบบ 

21. การใช้รูปแบบช่วยพัฒนาสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

     

22. การใช้รูปแบบช่วยพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 

     

23. การใช้รูปแบบช่วยให้อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูมีการท างานร่วมกนั 

     

24. การใช้รูปแบบช่วยให้อาจารย์นิเทศก์สามารถพฒันาสมรรถนะการ

ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

       ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 16 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ที่มีต่อการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

(ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 

 

ค าชีแ้จง 

1. เคร่ืองมือนี ้สร้างขึน้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขา

การสอนคณิตศาสตร์ตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

2. ค าตอบในเคร่ืองมือนี ้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการดูแลให้

ค าปรึกษา จงึไมมี่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม  

3. เคร่ืองมือนี ้มี  2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐาน 

ตอนท่ี 2  การประเมินความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีตอ่การดแูลให้

ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. อาย.ุ.....................................ปี 

2. เพศ               ชาย             หญิง 
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ตอนที่ 2  การประเมินความคิดเหน็ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อการดูแลให้

ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษา

ของอาจารย์นิเทศก์ ดงันี ้

5  หมายถึง นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง  นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัมาก 

3 หมายถึง  นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง  นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัน้อย 

1 หมายถึง  นิสติมีความคดิเห็นตอ่การดแูลให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศก์ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ให้เวลานิสติในการดแูลให้ค าปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ      

2.  ให้ความช่วยเหลือและดแูลนิสติอย่างเตม็ท่ีและเต็มใจ      

3.  ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและกระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน า      

4.  สื่อสารและสื่อความหมายได้อยา่งชดัเจน      

5.  มีความเป็นกนัเองกบันิสติ      

6.  มีเทคนิคการให้ค าปรึกษาแนะน า      

7.  นิสิตได้รับความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนจากการให้

ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

     

8. นิสิตมีความรู้ด้านการท าวิจยัในชัน้เรียนสงูขึน้จากการดแูลให้

ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ 

     

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 17 ประเดน็การสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับ ความคดิเหน็ของนิสิต 

ที่มีต่อรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน 

และการท าวจิัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐาน 

รายช่ือผู้สนทนากลุม่ 

1…………………………………………………………………………………. 

 2…………………………………………………………………………………. 

 3…………………………………………………………………………………. 

 4…………………………………………………………………………………. 

 5…………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที่ 2 แนวทางการสนทนากลุ่ม 

 เกร่ินน า  ผู้วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการสนทนากลุม่  กลา่วทกัทาย  แนะน าตวั  อธิบาย

วตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่ แจ้งผลการพิทกัษ์สทิธ์ิของผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุม่ และขอ

อนญุาตบนัทกึเสียงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ประเดน็การสนทนากลุ่ม 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 

1. องค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี มีความเหมาะสมหรือไม่ 

2. องค์ประกอบของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพีพีเอ็มอี มีความสมัพนัธ์สอดคล้อง

กนัเพียงใด 

3. องค์ประกอบใดบ้างท่ีควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอยา่งไร 

4. องค์ประกอบใดบ้างท่ีมีความส าคญัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาสมรรถนะการสอนและ

การท าวิจยัในชัน้เรียน 
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ด้านการน ารูปแบบไปใช้ 

5. รูปแบบท่ีพฒันาขึน้สามารถน าไปใช้จริงได้หรือไม่ อยา่งไร 

6. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการด าเนินการตามขัน้ตอนแตล่ะระยะของรูปแบบ 

7. ขัน้ตอนใดบ้างท่ีควรปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ และควรปรับปรุงอยา่งไร 

8. ระยะเวลาในการด าเนินการเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

ด้านผลของการใช้รูปแบบ 

9. ผลของการใช้รูปแบบมีประโยชน์ตอ่อาจารย์นิเทศก์และนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อยา่งไร 

10. การใช้รูปแบบช่วยสง่เสริมความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์

นิเทศก์ได้อยา่งไร 

11. การใช้รูปแบบช่วยสง่เสริมสมรรถนะการสอนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ใน

ระดบัใด อย่างไร 

12. การใช้รูปแบบช่วยสง่เสริมสมรรถนะการท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูได้ในระดบัใด อยา่งไร 

ปิดการสนทนากลุ่ม  ผู้วิจยักลา่วสรุปประเด็นท่ีได้จากการสนทนาแตล่ะประเด็น 

ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของประเดน็ท่ีสรุป และเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมสนทนาให้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กลา่วอ าลาและขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 18 แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ก่อนและหลังการท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิต 

(รายงานโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์) 

 

ช่ือนิสติ................................................................................................................................... 

โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู........................................................................................... 

คะแนนการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง................................................ 

ก่อนและหลงัท าการทดลองวิจยั ชัน้......../........  จ านวน................คน  คะแนนเตม็.........คะแนน 

นกัเรียนคนท่ี คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 

 นกัเรียนคนท่ี คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 

1    16   

2    17   

3    18   

4    19   

5    20   

6    21   

7    22   

8    23   

9    24   

10    25   

11    26   

12    27   

13    28   

14    29   

15    30   
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นกัเรียนคนท่ี คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 

 นกัเรียนคนท่ี คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 

31    46   

32    47   

33    48   

34    49   

35    50   

36    51   

37    52   

38    53   

39    54   

40    55   

41    56   

42    57   

43    58   

44    59   

45    60   

 

บนัทกึรายละเอียดเพิ่มเตมิ.............................................................................................  

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

      ............................................................... 

      (.............................................................) 

                        ลงช่ือผู้รายงานคะแนน 
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เคร่ืองมือส าหรับอาจารย์นิเทศก์  (สร้างโดยอาจารย์นิเทศก์) ประกอบด้วย 

ฉบบัท่ี 1 แผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

ฉบบัท่ี 2 แบบสงัเกตการสอนของนิสติ 

ฉบบัท่ี 3 แบบบนัทกึการจดัการเรียนการสอน (Journal Writing) 
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แบบสังเกตการสอนในชัน้เรียน 

 

ช่ือผู้สอน................................................................................................................................. 

เนือ้หาสาระท่ีสอน............................................................ระดบัชัน้....................................... ... 

วนัท่ีสอน.........................................................................เวลาท่ีสอน....................................... 

 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และบนัทกึพฤตกิรรมท่ีพบเห็นเพิ่มเตมิ 

รายการท่ีสงัเกตการสอน 

พฤตกิรรมท่ีปรากฏ บนัทกึ

พฤตกิรรม

เพิ่มเตมิ 
ปฏิบตั/ิปรากฏ ไม่ปฏิบตัิ/ไม่ปรากฏ 

1. การน าเข้าสูบ่ทเรียน    

2. การเสนอเนือ้หาอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน 

เหมาะสมกบัระยะเวลา 

   

3. ใช้ค าถามกระตุ้นการคิดของผู้ เรียน    

4. ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา

สาระ 

   

5. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นล าดบั

ขัน้ตอน 

   

6. ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม    

7. การสรุปบทเรียน    

8. การใช้ภาษาในการสื่อความหมายมีความ

ชดัเจน 

   

9. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้    
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แบบบันทกึการจัดการเรียนการสอน (Journal Writing) 

 

เทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้............................................................................... 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีสงัเกตเห็นจากการน าเทคนิควิธีการสอนมาใช้ในชัน้เรียน 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

พฤตกิรรมเพิ่มเตมิของอาจารย์ผู้สอน (นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

พฤตกิรรมเพิ่มเตมิของนกัเรียน 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

ผู้สงัเกตการสอน............................................................. 

(.............................................................) 

....................../………………/……………. 
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แบบบันทกึการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการท าวิจยัในชัน้เรียน 

 

ช่ือนิสติ................................................................................................................................... 

ช่ืออาจารย์ผู้นิเทศก์................................................................................................................ 

วนัท่ีบนัทกึ............/............./..........  เวลา................................................น. 

ผลการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ปัญหา/อปุสรรคในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

      ลงช่ือ........................................ผู้บนัทกึ 
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ภาคผนวก ช 

ผลการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

สภาพและข้อมูลพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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ผลการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

สภาพและข้อมูลพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าโดยผู้วจิัย 

 
        จากการวิเคราะห์เนือ้หาเพื่อศึกษาสภาพและข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าใน
ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานตามแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2548 : 201) ดิกและ
แคเรย์ (Dick and Carey 1990) และเคมป์ (Jerrold Kemp 1985) ซึง่ได้กลา่วถึงการวิเคราะห์
ข้อมลูพืน้ฐานวา่เป็นการวิเคราะห์ระบบการท างานเดิมท่ีปรากฏในสภาพจริงมาวิเคราะห์ อนัได้แก่ 
ข้อมลูพืน้ฐานเชิงนโยบาย  สภาพท่ีคาดหวงัซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์สิ่งท่ีคาดหวงักบัสิ่งท่ีเป็นจริง  
แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาความต้องการและจดุอ่อนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
        จากการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานด้านนโยบายของการผลิตครูในปัจจบุนั พบว่า  หน้าท่ีหลกั
ส าคญัของการผลิตบคุลากรสายวิชาชีพครูเป็นหน้าท่ีของสถาบนัทางการศกึษาต่างๆ ภายใต้การ
ดแูลและรักษามาตรฐานของส านกังานเลขาธิการครุุสภา  การผลิตครูในประเทศไทยในปัจจุบนั
ตามพระราชบญัญตัิสภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ก าหนดให้หลกัสตูร
การผลติครูในประเทศไทยมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  และ 3) มาตรฐานการปฏิบตัิตน  โดยนกัศกึษาครูต้องผ่าน
การปฏิบตัิงานในสถานศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาทางการศกึษาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี  และ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตัิการสอนตามหลกัเกณฑ์วิธีการ ซึง่เป็นเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
เลขาธิการครุุสภาก าหนด อนัได้แก่ 1) การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรียน และ 2) การปฏิบตัิการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ซึ่งในระหว่างท่ีนักศึกษาด าเนินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียน จะต้องมีการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันาผู้ เรียนด้วย 
        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นบทบาทท่ีต้องด าเนินการร่วมกนั ระหว่างสถาบนัการผลิต
ครูและสถานศกึษา อนัประกอบไปด้วย นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลีย้งและ
อาจารย์นิเทศก์จากสถาบนัผู้ผลิตครู เพื่อให้การผลิตครูมีคุณภาพตามท่ีคาดหวงั โดยมี
กระบวนการส าคญัคือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้การแนะน า  ดูแลติดตามและ
ช่วยเหลือจากอาจารย์นิเทศก์จากสถาบนัผู้ผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
คณุภาพนกัศกึษาครู ดงัท่ี กรมการฝึกหดัครู (2531 : 23) กลา่วถึงบทบาทของอาจารย์นิเทศว่าเป็น
ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษา เป็นบคุคลท่ีคอยให้ค าปรึกษาแนะน า  เสนอแนะ 
และให้ความช่วยเหลือต่างๆ อันจะท าให้การนิเทศบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และประสบ
ความส าเร็จ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



348 

        จากผลการวิเคราะห์สภาพท่ีคาดหวงัซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์สิ่งท่ีคาดหวงักับสิ่งท่ีเป็นจริง
เก่ียวกบัการนิเทศและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า การด าเนินการในงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ ท่ีด าเนินการจดัการเรียนการสอนในวิทยาเขตบางเขน  เน่ืองจากเป็นหลกัสตูร
เดียวกนั จากการศกึษาสภาพการด าเนินการท่ีผ่านมาพบว่า เป้าหมายของการนิเทศมุ่งเน้นท่ีการ
นิเทศการสอนนิสิตเป็นหลกั  อาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ ให้ค าปรึกษานิสิตด้านงานวิจยัควบคู่กับการ
นิเทศการสอน โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และประเด็นในการให้ค าปรึกษางานวิจัยไม่ชัดเจน
แน่นอนขึน้อยู่กบัความสะดวกระหว่างอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมี
การก าหนดให้มีการนิเทศการสอนควบคู่กับการให้ค าปรึกษาและติดตามงานวิจัยเป็นเวลา
ประมาณ 3 ครัง้ ตอ่ 1 ภาคเรียนตอ่นิสิต 1 คน  จดุมุ่งหมายและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศเป็นไป
ในลกัษณะเพื่อการพฒันาการทางการสอน 
        จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศการสอนและการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า (Mentoring Program) พบว่า มีความส าคญัและจ าเป็นในการน ามาประยกุต์ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ในครัง้นีซ้ึ่งทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าได้น ามาใช้ในทุกๆ 
ขัน้ตอนของการพฒันารูปแบบการนิเทศการสอนทัง้ 4 ขัน้ คือ ขัน้เตรียมการ/เตรียมความพร้อม 
(Preparing = P) ขัน้เตรียมวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Planning = P) ขัน้ด าเนินการ
ดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring = M) ขัน้ประเมินผลการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Evaluating = E) โดยทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการพฒันารูปแบบดงักลา่วนีป้ระกอบด้วยทฤษฎีการ
เรียนรู้ของผู้ ใหญ่ตามแนวคิดของแกลทธอน (Glatthon : 1990) หลกัการเรียนรู้และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ตามแนวคิดของโนลว์ (Malcom Knowles : 1990) หลกัการสง่เสริมความรู้
ของผู้ ใหญ่ตามแนวคิดของสตีเฟน บรู๊กฟิลด์ (Stephen Brookfield : 1986) ซึง่น ามาใช้ในทุก
ขัน้ตอนของรูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า เน่ืองจากลกัษณะการเรียนรู้ของบคุคลในแตล่ะ
วยัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน การจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่าง
บคุคลจะช่วยสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้  การ
ด าเนินการจัดประสบการณ์ตามพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยและความเหมาะสมของ
สภาพบริบทท่ีแตกตา่งกนั ช่วยท าให้การดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าด าเนินไปอย่างราบร่ืน จากการ
วเิคราะห์พบวา่ อาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยอมรับการน ารูปแบบการดแูล
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ให้ค าปรึกษาแนะน าดงักล่าวมาใช้ก็ต่อเม่ือเกิดความตระหนกั เห็นคณุค่า ความส าคญัและ
ประโยชน์ของการน ารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
วิชาชีพตนเองและสงัคม  
        ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและจดุอ่อนท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัเก่ียวกบัการด าเนินการ
สอนและการวิจยัในชัน้เรียนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า
นิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนจากการเรียนใน
รายวิชา การวิจยัในชัน้เรียน และรายวิชาปัญหาพิเศษ  และลกัษณะการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาทัง้สองดงักลา่ว มีลกัษณะเนือ้หาบรรยาย นิสติไม่ได้ใช้ความรู้ในการทดลองปฏิบตัิการจริง  
นอกจากนีผ้ลการวิจยัด้านหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเพื่อ
น ามาสูก่ระบวนการพฒันารูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า พบว่า การออกแบบการเรียนการ
สอนเชิงระบบท่ีน ามาใช้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) ขัน้การ
ออกแบบ (Design) ขัน้การพฒันา (Development) ขัน้น าไปใช้ (Implement) และขัน้การประเมิน 
Evaluation) ซึง่แตล่ะขัน้ตอนได้ผา่นการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของรูปแบบต้นแบบการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน าโดยผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงรูปแบบต้นแบบการนิเทศการสอน รวมถึงพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใช้และเตรียมการใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
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ผลการสนทนากลุ่มนิสิตที่เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เพื่อวิเคราะห์สภาพและข้อมูลพืน้ฐานการนิเทศการสอน 

(ด าเนินการโดยผู้วิจยั วนัท่ี13 มกราคม 2553) 

 

        ผลการสนทนากลุม่เพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศก์
จ านวนนิสติท่ีเข้าร่วมสนทนากลุม่เป็นนิสิตท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน โดยผู้วิจยัด าเนินการสนทนากลุ่มในขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพ
บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สภาพปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน และความคิดเห็นเก่ียวกบัการนิเทศ
การสอนและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการท าวิจยัในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศก์  ส รุปผลการ
สนทนากลุม่ ดงันี ้
 
บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านมา 
        จากการสนทนากลุ่มนิสิตท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ พบว่า การด าเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถกูด าเนินการภายใต้การ
ท างานของศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ซึง่ในแตล่ะสาขาวิชาจะมีความแตกตา่งกนั ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูแบง่ออกเป็น 2 ภาคเรียน ซึง่ในภาคต้น นิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์
จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตัิการสอนนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 8 – 10 
คาบ/สัปดาห์ ส่วนในภาคปลาย นิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์จะ ต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิการสอนนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 4 – 5 คาบ/สปัดาห์ ควบคูก่บัการท า
วิจยัในชัน้เรียน 1 เร่ือง/คน/ปีการศกึษา   
        การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์นิเทศจะมีการด าเนินการจ านวน 4ครัง้/ภาค
การศึกษา  โดยการดแูลให้ปรึกษาแนะน าในแต่ละครัง้จะเน้นท่ีการสงัเกตการสอนของนิสิตเป็น
หลัก ทัง้นีใ้นแต่ละครัง้ท่ีอาจารย์จะเข้าสังเกตการสอนจะมีการนัดหมายกับนิสิตล่วงหน้า  ซึ่ง
แตกต่างจากการเข้าสงัเกตการณ์สอนของอาจารย์พี่เลีย้งท่ีจะไม่มีการนดัหมายก่อนหากแต่เป็น
การตดิตามดแูลนิสติอย่างตอ่เน่ือง   
        การดแูลให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัในชัน้เรียนของนิสิต  อาจารย์นิเทศจะให้
บทบาทหน้าท่ีเป็นของอาจารย์พี่เลีย้งเป็นหลัก  ซึ่งนิสิตท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นว่า 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



351 

หากอาจารย์นิเทศเพิ่มบทบาทในการให้ค าแนะน างานวิจัยในชัน้เรียนมากขึน้จะช่วยท าให้
ประสิทธิภาพการท าวิจยัในชัน้เรียนดีขึน้ ดงัตวัอยา่ง บทสนทนา กลา่ววา่ 
        “เข้าใจคะว่าอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัมีงานเยอะ เวลาจะถามเ ร่ืองวิจัยจะเป็นคนเข้าไปหา
อาจารย์เขาเองท่ีมหาวิทยาลยั  แต่หลกัๆ อาจารย์เขาคิดว่าอาจารย์พี่เลีย้งดงูานให้หนูแล้ว  แต่
หลายๆครัง้เขาก็แนะน าไม่เหมือนกัน  อาจารย์พี่เลีย้งเขาจะใช้ประสบการณ์ในชัน้เรียนสอนเรา
มากกวา่ ซึง่บางทีมนัไมข่ดักบัสิ่งท่ีหนเูรียนมา” 
        “อาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลยัเขาให้เราลองท าวิจยัเหมือนเป็นแบบฝึกหดัให้เราเรียนรู้ แต่
อาจารย์พี่เลีย้งเขาคาดหวงักับพวกเรามากเกินไป  บางครัง้รู้ในขัน้ตอนการท าวิจัยนะ แต่ไม่ได้
ศกึษาในรายละเอียด ถ้าอาจารย์นิเทศก์มาช่วยไกด์ให้ก็จะดีขึน้” 
     
สภาพปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
        จากการสนทนากลุม่นิสิตท่ีเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
เร่ืองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า จ านวนครัง้ในการนิเทศ (4 ครัง้/ภาคการศกึษา) น้อย
เกินไป ซึง่อาจารย์นิเทศอาจไม่สามารถมองเห็นสภาพการจดัการเรียนการสอนจริงได้ ดงัตวัอย่าง
บทสนทนาท่ีวา่ 
        “ในบางครัง้ท่ีอาจารย์เขามาด ูผมอาจควบคมุชัน้เรียนในครัง้นัน้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควรนกั  หาก
อาจารย์เขามาบอ่ยๆจะได้เห็นสภาพจริงกวา่ท่ีเป็นอยู่” 
        ส่วนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการท าวิจยัในชัน้เรียน พบว่ามีปัญหาอย่างมากทัง้ในเร่ืองความ
เข้าใจท่ีคาดเคลื่อนระหว่างสถาบนัผลิตครูและสถานศึกษาท่ีนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์  ตลอดจน
ความสามารถของนิสิตในการน าความรู้ในเชิงทฤษฎีมาใช้พฒันางานวิจัยในชัน้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดงับทสนทนาตอ่ไปนี ้
        “ตอนนีห้นูว่า อาจารย์ท่ีโรงเรียนกบัท่ีคณะเขาเข้าใจแนวทางการฝึกประสบการณ์ไม่ตรงกนั
เช่นอยา่งที่คณะเขาจะให้ท าวิจยัแบบท่ีเอาเทคนิควิธีการสอนอะไรก็ได้ไปทดลองปฏิบตัิ เก็บข้อมลู
กับนักเรียนทัง้ชัน้ แต่พอมาถึงอาจารย์พี่เลีย้งเขาอยากเราท าวิจัยท่ีแก้ปัญหาของนักเรียนจริงๆ   
หรือต้องการให้เราท าวิจัยแบบอลงัการแต่ท่ีมหาวิทยาลยัแตจ่ะให้เรารู้กระบวนการขัน้ตอนในการ
ท าเหมือนเป็นแบบฝึกหดัหนึง่เท่านัน้” 
        “ตอนท่ีเรียนมาเร่ืองการวิจยัในชัน้เรียน รู้หมดแหละคะว่าการท าวิจัยในชัน้เรียนมีขัน้ตอน
ยงัไง  แตพ่อจะท าจริงๆ บางขัน้ตอนก็ไม่รู้รายละเอียด เรารู้แตท่ฤษฎี...”   
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        “ถ้าอาจารย์ท่ีคณะมีเวลามากพอมาดูงานวิจัยให้เรา งานจะดีขึน้กว่านี ้ตอนนีเ้หมือนใคร
เร่ิมท าก่อนมีปัญหาไปหาอาจารย์ รู้แล้วคอ่ยมาบอกเพื่อนตอ่ๆกนัไป บางทีต้องเรียนรู้กนัเองพอผิด
มากๆแล้วก็ไม่อยากจะท าแล้ว” 
 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน 
        ในประเด็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชัน้เรียน  นิสิตท่ี
เป็นกลุ่มสนทนาเห็นว่า ด้วยประสบการณ์การสอนเพียงในภาคการศึกษาเดียวไม่สามารถท าให้
นิสิตมองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนได้อย่างชดัเจน  ทัง้นีค้วามรู้ในรายวิชาต่างๆ ทางด้านศาสตร์
การสอนท่ีได้เรียนรู้ตลอดเวลา 4 ปี มีความสมบรูณ์เพียงพอตอ่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่
หากมีการเพิ่มเติมความรู้และทกัษะการท าวิจยัในชัน้เรียนมากขึน้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากผู้ ท่ีเคยท าวิจยัในชัน้เรียนจะท าให้มองเห็นภาพการด าเนินการได้ชดัเจนยิ่ งขึน้ ดงัตวัอย่างบท
สนทนาดงันี ้
        “เวลาท่ีไปสอนจริงแค่เทอมเดียวแล้วให้มองปัญหาแล้วท าวิจยัเลย หนวู่ามนัไม่พอหรอกคะ  
บางครัง้พอไปสอนแคเ่ทอมเดียวยงัไม่ทนัรู้เลยว่าวิธีการสอนไหนดีจริงๆ  ปัญหาแบบไหนท่ีควรเอา
มาแก้ไข  แตถ้่าจะให้ท าวิจยัในเทอมสองจริงๆ น่าจะมีคนมาไกด์ให้เราเห็นภาพท่ีชดัเจนมากกว่านี ้
วา่ปัญหาแบบไหนควรแก้ไขยงัไง  อาจารย์นิเทศก์ก็น่าจะมาช่วยแชร์ด้วย” 
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ผลการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ 

เพื่อวิเคราะห์สภาพและข้อมูลพืน้ฐานการนิเทศการสอน 

(ด าเนินการโดยผู้วิจยั วนัท่ี13 มกราคม 2553) 

 

        ผลการสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์เพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าของ
อาจารย์นิเทศก์ จ านวนอาจารย์นิเทศท่ีเข้าร่วมการสมัภาษณ์ จ านวน 4 คน โดยผู้วิจยัด าเนินการ
สัมภาษณ์ในขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกับสภาพบรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สภาพ
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  แนวทางการพฒันาสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัใน
ชัน้เรียน และความคิดเห็นเก่ียวกบัการนิเทศการสอนและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าการท าวิจยั
ในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศก์  สรุปผลการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 
บรรยากาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านมา 
        จากการสัมภาษณ์อาจารย์นิ เทศก์ ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีจะด าเนินการในวิทยาเขตก าแพงแสน อยู่
ภายใต้การด าเนินการของศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเช่นเดียวกนักบัท่ีวิทยาเขตบางเขน  ทัง้นี ้
ในปีการศึกษา 2553 นิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ท่ีศึกษาในวิทยาเขตก าแพงแสนจะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นรุ่นแรก  โดยข้อก าหนดของการเปิดหลกัสูตรเดียวกันในสองวิทยาเขต
ก าหนดให้ด าเนินการในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ก าแพงแสนได้
ก าหนดให้ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบง่ออกเป็น 2 ภาคเรียน ซึง่ใน
ภาคต้น นิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตัิการสอนนักเรียนใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 8 – 10 คาบ/สปัดาห์ สว่นในภาคปลาย นิสิตในสาขาการ
สอนคณิตศาสตร์จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตัิการสอนนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 8 - 10 คาบ/สปัดาห์ ควบคูก่บัการท าวิจยัในชัน้เรียน 1 เร่ือง/คน/ปีการศกึษา   
        ด้วยในวิทยาเขตก าแพงแสน การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอน
คณิตศาสตร์ได้ด าเนินการเป็นครัง้แรก ดงันัน้การเตรียมการในการเป็นอาจารย์นิเทศก์ดงันัน้ทาง
สาขาจงึได้จดัโครงการฝึกทกัษะการสงัเกตการสอนให้แก่อาจารย์นิเทศก์โดยการให้อาจารย์นิเทศก์
ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกเป็นอาจารย์นิเทศก์โดยมี
คณาจารย์ในสาขาเกษตรและสิง่แวดล้อม เป็นพี่เลีย้งให้ 
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        นอกจากนีด้้วยข้อจ ากดัของเร่ืองสถานศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บทบาทหลกัใน
การดแูลนิสิตจึงอยู่ท่ีอาจารย์นิเทศก์ของคณะ เน่ืองจากในหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ียงัไม่เคย
รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบนัใด 
     
สภาพปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
        จากการสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ พบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีวิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายในการส่ง
นิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสบการณ์ในการดูแลนิสิตน้อย โดยเฉพาะการเป็นท่ี
ปรึกษางานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิต  ท าให้บทบาทหลกัส าคญัของการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า
การท าวิจยัในชัน้เรียนของนิสติเป็นบทบาทท่ีส าคญัของอาจารย์นิเทศก์ท่ีมาจากมหาวิทยาลยั 
        นอกจากนีด้้วยสาเหตุของการท่ีนิสิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ต้องท าการฝึก
ประสบการณ์ในรุ่นแรก ท าให้อาจารย์นิเทศก์ขาดประสบการณ์ในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตลอดจนขาดทกัษะการสงัเกตการณ์สอน ซึง่จากการฝึกปฏิบตัิการในการเป็นอาจารย์ร่วมนิเทศก์
ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมพบว่า ช่วยท าให้อาจารย์นิเทศในสาขาการสอนคณิตศาสตร์มี
ความมัน่ใจมากยิ่งขึน้  ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ ดงัตอ่ไปนี ้
        “การนิเทศมันไม่ได้หมายถึงการสังเกตการณ์สอนอย่างเดียว ท่ียากน่าจะเป็นการให้
ค าแนะน าและคอมเม้นต์การสอนของนิสิต  ปีท่ีแล้วได้ทดลองไปนิเทศร่วมกับอาจารย์ในสาขา
เกษตร ท าให้มีประสบการณ์มากขึน้ แตก่ารนิเทศในสาขาการสอนคณิตศาสตร์น่าจะมีข้อแตกตา่ง
บางอยา่ง หากมีการให้ความรู้เพิ่มเตมิหรือได้ฝึกมากขึน้น่าจะนิเทศได้ดีขึน้” 
        นอกจากนีปั้ญหาเร่ืองข้อจ ากดัในเร่ืองเวลาและภาระงานของอาจารย์นิเทศก์เป็นอีกปัจจยั
หนึ่ง ท่ีส่งผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ทัง้นีอ้าจารย์นิเทศมีความคิดเห็นว่าหากมีระบบ
การดแูลให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการท่ีชดัเจน จะช่วยให้กระบวนการนิเทศนิสิตมี
ประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึน้ 
 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน 
        ในประเด็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชัน้เรียน  
อาจารย์นิเทศมีความเห็นว่า เป็นบทบาทของอาจารย์นิเทศโดยตรง เน่ืองจากนิสิตยังาด
ประสบการณ์การท าวิจยัในชัน้เรียน  ดงันัน้ผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีในการเป็นอาจารย์นิเทศควรเป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในชัน้เรียน มองเห็นปัญหา และสามารถแนะน านิสิตได้จริง  ดังตัวอย่างบท
สมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



355 

        “อาจารย์พี่เลีย้งเขามีประสบการณ์ตรง แต่นิสิตจะคุ้นชินกบัอาจารย์ท่ีคณะมากกว่า เวลามี
อะไรท่ีไม่เข้าใจน่าจะเป็นบทบาทของอาจารย์ท่ีคณะท่ีจะช่วยเขาได้  แต่อาจารย์คนนัน้จะต้อง
เข้าใจในบริบทของสถานศึกษาท่ีเป็นอยู่ บทบาทหลกัคงจะหนีไม่พ้นอาจารย์นิเทศก์ท่ีเห็นปัญหา
ในห้องและช่วยมองปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างตรงจุด  ถ้าอาจารย์นิเทศเก่งก็สามารถช่วย
นิสติได้มาก”         
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ภาคผนวก ฌ 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ เพิ่มเตมิ 
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คะแนนประเมนิความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (โดยการประเมินตนเอง) ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ (รายละเอียดเป็นรายข้อ) 

 

ท่ี รายการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
คะแนนอาจารย์นิเทศคนท่ี  

S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 1 2 3 4 

1. มีการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการประชมุกบั

นิสิต 
3 2 2 3 2.50 0.58 ปานกลาง 

2. มีการวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของ

การท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน

คณิตศาสตร์ 

2 2 2 2 2.00 0.00 ต ่า 

3. มีการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการนิเทศท่ีได้ก าหนดวางไว้ 2 3 2 2 2.25 0.50 ต ่า 

4. สามารถสงัเกตและบนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตได้ตามสภาพในการจดัการเรียนรู้ในชัน้

เรียน 
3 2 2 3 2.50 0.58 ปานกลาง 

5. สามารถใช้ค าถามกระตุ้นความคดิของนิสิตเพื่อให้นิสิตวิเคราะห์กระบวนการ

สอน และปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

 

3 2 2 2 2.25 0.50 ต ่า 
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ท่ี รายการประเมินความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า 
คะแนนอาจารย์นิเทศคนท่ี  

S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 1 2 3 4 

6. ให้ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสิตในการวิเคราะห์การสอนของตนเอง หลงัจาก

การสงัเกตการสอน 
3 2 2 2 2.25 0.50 ต ่า 

7. สามารถให้ค าแนะน านิสิตได้อย่างเหมาะสมในด้านเทคนิคการสอนท่ีนิสิตใช้

ในการท าวิจยัในชัน้เรียน 
2 2 3 2 2.25 0.50 ต ่า 

8. สามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้อย่างเหมาะสมในประเด็นเก่ียวกับการท าวิจยั

ในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2 2 2 2 2.00 0.00 ต ่า 

9. สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจนในการประชุมหลงัการสงัเกตการ

สอน 
2 2 2 3 2.25 0.50 ต ่า 
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คะแนนประเมนิความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า (โดยการประเมินตนเอง) หลงัการทดลองใช้รูปแบบ (รายละเอียดเป็นรายข้อ) 

 

ท่ี รายการประเมินความสามารถในการดแูล 
คะแนนอาจารย์นิเทศก์คนท่ี  S.D. ระดบั

ความสามารถ 1 2 3 4 

1. มีการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนก่อนการประชมุกบั

นิสิต 
4 4 3 4 3.75 0.50 สงู 

2. มีการวางแผนการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของ

การท าวิจัยในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน

คณิตศาสตร์ 

4 5 4 5 4.50 0.58 สงูท่ีสดุ 

3. มีการด าเนินการดแูลให้ค าปรึกษาตามแผนการนิเทศท่ีได้ก าหนดวางไว้ 5 5 4 5 4.75 0.50 สงูท่ีสดุ 

4. สามารถสงัเกตและบนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตได้ตามสภาพในการจดัการเรียนรู้ในชัน้

เรียน 
5 5 4 4 4.50 0.58 

สงูท่ีสดุ 

5. สามารถใช้ค าถามกระตุ้นความคดิของนิสิตเพื่อให้นิสิตวิเคราะห์กระบวนการ

สอน และปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

 

5 4 4 4 4.25 0.50 สงู 

X
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360 

ท่ี รายการประเมินความสามารถในการดแูล 
คะแนนอาจารย์นิเทศก์คนท่ี  S.D. ระดบั

ความสามารถ 1 2 3 4 

6. ให้ความสนใจและตัง้ใจฟังนิสิตในการวิเคราะห์การสอนของตนเอง หลงัจาก

การสงัเกตการสอน 
5 4 4 5 4.50 0.58 สงูท่ีสดุ 

7. สามารถให้ค าแนะน านิสิตได้อย่างเหมาะสมในด้านเทคนิคการสอนท่ีนิสิตใช้

ในการท าวิจยัในชัน้เรียน 
5 4 4 5 4.50 0.58 สงูท่ีสดุ 

8. สามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้อย่างเหมาะสมในประเด็นเก่ียวกับการท าวิจยั

ในชัน้เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4 4 4 3 3.75 0.50 สงู 

9. สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจนในการประชุมหลงัการสงัเกตการ

สอน 
4 5 3 5 4.25 0.98 สงู 

 

        

 

 

 

X
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361 

คะแนนประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน

คณิตศาสตร์ (โดยการประเมินตนเอง) ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี

พีเอ็มอี 

ท่ี รายการประเมนิความสามารถในการสอน 
 

S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 

ล าดบัท่ี 

1. มีการศกึษาบริบทของห้องเรียนก่อนการ

วางแผนการจดัการเรียนการสอน 
3.30 0.48 ปานกลาง 5 

2. วางแผนและออกแบบแผนการจดัการเรียน

การสอนได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

รายวิชา 

3.80 0.42 สงู 1 

3. น าเข้าสูเ่นือ้หาของบทเรียนได้อยา่งชดัเจน 

และน่าสนใจ 
3.60 0.52 สงู 2 

4. กระบวนการสอนใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้

อยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย 
3.30 0.48 ปานกลาง 5 

5. 

 

ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่ง

สม ่าเสมอ 
3.60 0.52 สงู 2 

6. เลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกบั

สภาพชัน้เรียนและเนือ้หาสาระท่ีสอน 
3.30 0.48 ปานกลาง 5 

7. จดัการเรียนการสอนตามเทคนิควิธีการสอน

ท่ีเลือกใช้ได้อยา่งถกูต้องตามกระบวนการ

และขัน้ตอนของเทคนิคการสอนนัน้ๆ 

3.30 0.67 ปานกลาง 5 

8. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม

กบัเนือ้หาท่ีสอน 
3.50 0.53 สงู 3 

9. เลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกบัเนือ้หา

ท่ีท าการสอน 
3.40 0.84 ปานกลาง 4 

X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



362 

ท่ี รายการประเมนิความสามารถในการสอน 
 

S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 

ล าดบัท่ี 

10 สรุปเนือ้หาของสิง่ท่ีสอน ได้อยา่งกระชบั

และเข้าใจได้ง่าย 
3.40 0.70 ปานกลาง 4 

 

X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



363 

 

คะแนนประเมินความสามารถในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอน

คณิตศาสตร์ (โดยการประเมินตนเอง) หลงัการทดลองใช้รูปแบบการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน าพี

พีเอ็มอี 

 

ท่ี รายการประเมนิความสามารถในการสอน 
 

S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 

ล าดบั

ท่ี 

1. มีการศึกษาบริบทของห้องเรียนก่อนการวาง

แผนการจดัการเรียนการสอน 
4.20 0.42 สงู 5 

2. วางแผนและออกแบบแผนการจัดการเรียน

การสอนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 

4.30 0.48 สงู 4 

3. น าเข้าสู่เนือ้หาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน 

และน่าสนใจ 
4.70 0.48 สงูท่ีสดุ 1 

4. กระบวนการสอนใช้ภาษาอธิบายเนือ้หาได้

อยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย 
4.60 0.52 สงูท่ีสดุ 2 

5. 

 

ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่าง

สม ่าเสมอ 
4.60 0.52 สงูท่ีสดุ 2 

6. เลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกบัสภาพ

ชัน้เรียนและเนือ้หาสาระท่ีสอน 
4.50 0.53 สงูท่ีสดุ 3 

7. จดัการเรียนการสอนตามเทคนิควิธีการสอนท่ี

เลือกใช้ได้อย่างถกูต้องตามกระบวนการและ

ขัน้ตอนของเทคนิคการสอนนัน้ๆ 

4.50 0.53 สงูท่ีสดุ 3 

8. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ

เนือ้หาท่ีสอน 
4.50 0.53 สงูท่ีสดุ 3 

X
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ท่ี รายการประเมนิความสามารถในการสอน 
 

S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 

ล าดบั

ท่ี 

9. เลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกับเนือ้หาท่ี

ท าการสอน 
4.50 0.53 สงูท่ีสดุ 3 

10. สรุปเนือ้หาของสิ่งท่ีสอน ได้อย่างกระชบัและ

เข้าใจได้ง่าย 
4.50 0.53 สงูท่ีสดุ 3 

 

 

X
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