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การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยและ 2) ผลการยืนยัน
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ฝึกประสบการณ์ อาจารย์นิเทศ ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน และอาจารย์พ่ีเลี้ยง
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4) จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5) สร้างระบบ
ตรวจสอบคุณภาพการสอน 6) การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 7) ส่งเสริมการประยุกต์ความรู้
เพ่ือให้ในห้องเรียนจริง 8) การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

2. การยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู   
ในมหาวิทยาลัยจํากัดรับทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์และถูกต้อง
ครอบคลุม 
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This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and 

quantitative research. The research objectives were 1) to determine the factors of demonstration 
school administration for pedagogy support, 2) to verify the factors of demonstration school 
administration for pedagogy support. The research was comprised of 3 procedures as follows; 
firstly, to find out the relevant variables in the research, secondly to determine factors, thirdly to 
verify the factors of demonstration school administration for pedagogy support. The instruments 
used for data collection were a five-point rating scale questionnaire.  The sample of this research 
consisted of 52 Faculties of Education with Demonstration Schools under the Office of the Higher 
Education Commission. The respondents were 6 units from each Faculty of Education which 
included a deputy dean, experience training supervisor, educational supervisor, school director, 
deputy school director, and school mentor. The reply of questionnaires were from 276 
respondents. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. 

The findings of this research were as follows:  
1. The components of demonstration school administration for pedagogy support in 

university were comprised of 8 factors as follows; 1) setting necessary qualifications of mentor,    
2) providing working unit in charge of pedagogy training, 3) collaborating in pedagogy training,      
4) organizing activities of seminars to promote pedagogy training, 5) establishing quality assurance 
system for pedagogy, 6) encouraging positive attitude towards teacher profession, 7) creating 
authentic assessment criteria, and 8) being good role model. 

2. The verification of research findings was considered that the factors of 
demonstration school administration for pedagogy support in university with limit student were 
found in accordance with the standard of propriety, feasibility, utility and accuracy.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การศึกษา คือ กระบวนการสั่งสอน กระบวนการฝึกอบรม หรือกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ ความชํานาญ และทัศนคติ ซึ่งรวมเรียกว่า “ประสบการณ์” ซึ่งมนุษย์เป็นผู้จัดให้แก่มนุษย์
ด้วยกัน ปัจจุบันน้ีมีสถาบันหลายประเภทเป็นผู้จัดการศึกษา แต่ที่สําคัญที่สุดคือ โรงเรียน วิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัย ที่เรียกอย่างกลางๆ ว่า “สถาบันการศึกษา” เพราะสถาบันการศึกษามีวัตถุประสงค์
ที่จะให้การศึกษาโดยตรง แต่เดิมมนุษย์รับการศึกษาจากบิดามารดา วัด และพระราชวัง ปัจจุบันน้ี
สังคมมอบความหวังในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษา หากจะเริ่มให้ความสนใจแก่สถาบันอ่ืนบ้างว่าน่าจะให้การศึกษาด้วย ก็มีสื่อมวลชน
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร การโฆษณา และสื่อมวลชนที่เป็น
สิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืน ซึ่งให้การศึกษาทางอ้อมได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนดังกล่าวกําลังมี
บทบาทในการใช้การศึกษามาขึ้นเป็นลําดับ 

 
ความหมายของคําว่า “การศึกษา” 
บุคคลหลายอาชีพให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคําว่า “การศึกษา” แตกต่างกันไป

ที่น่าสนใจมีดังน้ี 
พลาโต (Plato) นักปราชญ์ชาวกรีกสมัยโบราณ ประมาณต้นพุทธกาล กล่าวถึง การศึกษา

ในหนังสือ The Repuplic ของเขาว่า 
 
“การศึกษาคือเครื่องมือที่ ผู้ปกครองประเทศใช้ในการเปล่ียนแปลงนิสัยมนุษย์เพื่อ

ก่อให้เกิดรัฐที่มีความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าพลเมืองมีการศึกษา เขาจะ
สามารถฝ่าฟันผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และจะสามารถเผชิญเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้ นอกจากน้ีถ้าระบบการศึกษาดีแล้ว การพัฒนาปรับปรุงส่ิงใดก็ตาม ย่อมทําได้
โดยง่าย แต่ถ้ารัฐทอดทิ้งการศึกษาเสียแล้วไม่ว่ารัฐจะกระทําการอื่นใดย่อมไม่บังเกิดผล”1 

 
 

                                                 
1ภิญโญ สาธร, หลักการศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สุภา, 2521). 



2 

 

พจนานุกรมการศึกษาซึ่งมี คาร์เตอร์ วี. กูด (Cartoer V. Good) เป็นบรรณาธิการ ให้คํา
จํากัดความว่า การศึกษา ไว้ 4นัยคือ 

การศึกษาหมายถึง 
1. กระบวนการเบ็ดเสร็จที่บุคคลนํามาพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ทัศนคติต่างๆ และ

พฤติกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าอันเป็นที่พึงปรารถนาในสังคมที่บุคคลน้ันอาศัยอยู่ 
2. กระบวนการทางสังคมซึ่ ง เลือกสรรและควบคุมสิ่ งแวดล้อมให้ บุคคลได้รับ

ความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุดตามที่สังคมปรารถนา (โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ
กระบวนการที่โรงเรียนเป็นผู้จัด) 

3. วิชาต่างๆท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนเพ่ือเตรียมผู้ประกอบอาชีพครู ซึ่งส่วนมาก
เก่ียวข้องโดยตรงกับ จิตวิทยาการศึกษา ปรัชญาและประวัติการศึกษา หลักสูตร วิธีสอนวิชาเฉพาะ
และวิธีสอนทั่วไป หลักการศึกษา การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา และวิชาอ่ืนๆ ที่รวม
เรียกว่า ศึกษาศาสตร์ หรือ วิชาครู 

4. ศิลปะการถ่ายทอดความรู้จากอดีตซึ่งจัดไว้อย่างมีระเบียบให้แก่บุคคลแต่ละรุ่น 
การศึกษาหมายถึง กระบวนการทุกชนิ ที่ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุง จิตใจ อุปนิสัย และ

คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
การศึกษาเป็นกระบวนการ หรือเป็นเพียงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่มนุษย์

จะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ 
การศึกษามิใช่ผลของการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์โดยตัวของมันเองทันที กล่าวอีกนัยหน่ึงก็

คือ การที่บุคคลได้ร่ําเรียนหรือได้รับความรู้ หรือได้รับการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงมา ไม่ได้
หมายความว่าเขาได้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย และสิ้นสุดแต่เพียงน้ัน สิ่งที่เขารู้หรือสิ่งที่เขาได้รับจาก
การศึกษาจะไม่มีประโยชน์อันใด ถ้าเขาไม่นําไปใช้งาน หรือไม่นําไปทําประโยชน์ให้เกิดข้ึนแต่ตนเอง
และสังคม การศึกษาเหมือนมีดอันหน่ึงถ้าได้มาแล้วไม่ใช้งาน มีดอันน้ันก็ไร้ค่า และถ้าใช้เป็นก็มี
ประโยชน์ แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจมีอันตราย 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นหัวใจสําคัญของการผลิตครูเพราะ เป็น
กระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครู เป็นองค์ประกอบที่จําเป็นที่ทําให้บัณฑิตครูมี
ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานครูมากข้ึน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วย
ประสบการณ์วิชาชีมีอิทธิพลสําคัญต่อนักศึกษาครูมากกว่าประสบการณ์ท้ังหลายที่นักศึกษาได้รับ 
หากกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานครูของตน อันจะเป็นผลให้บัณฑิตครูมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างแท้จริง เพราะหน่วยวานผู้ใช้ครูคือ สถานที่ฝึกปฏิบัติเป็น
แหล่งต้นแบบที่จะให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัย2จึงได้มีการจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตข้ึนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดต้ังขึ้นเป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คํากล่าว ของ รศ.ดร. สุมณฑา พรมบุญ จากสารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้อ้างถึง ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล นักการศึกษาผู้ย่ิงใหญ่ของ
ชาติซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาที่มาศึกษาวิชาชีพครูใช้โรงเรียนสาธิตฯ ในการทดลอง 
ฝึกปฏิบัติ และวิจัยด้านการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับทฤษฏีการศึกษาเพ่ือจะได้เด็กที่เก่ง ดี และมี
ความสุข ตามหลักการจัดการศึกษาสากล และได้ครูที่มีความรู้ความสามารถไปพร้อมๆ กัน3และ
ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อต้ังโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น้ัน เพ่ือให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติ การทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานครูของคณะครูศาสตร์
ก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษา และไปทําหน้าที่ครูต่อไป (ประวัติโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
th.m.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จากข้อมูลการจัดต้ังโรงเรียน
สาธิต ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการน้ันก็เพ่ือเป็นการยืนยัน
ว่าการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตน้ันเพ่ือให้นิสิติระดับปริญญาที่มาศึกษาวิชาชีพครูใช้เป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานครู ก่อนไปทําหน้าที่ครูต่อไป4 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีการ
จัดการดังต่อไปน้ี 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นต้นแบบโดยคุณภาพของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. ให้ความเสมอภาคแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ในการเข้ารับการศึกษาและ

มีระบบการจัดช้ันเรียนแบบผสมผสานตามความสามารถของนักเรียนอย่างสมดุล 
3. จัดให้มีกิจกรรมที่แสดงความเป็นประชาธิปไตยทั้งในระบบการเรียนการสอน และ

ระบบการบริหารบุคลากร 

                                                 
2อรุณี สถิตย์ภาคีกุล, อมร เพิงใหญ ่และ สมทรง ผังชลจิตร, “โครงการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือพัฒนาครูและโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู” วารสารวิชชา 25, 1 (มกราคม-มิถนุายน 2549). 

3สุมณฑา พรหมบุญ, อาคารวิทยวิโรฒ (กรุงเทพฯ: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2544). 

4โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ประวัติโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก th.m.wikipedia.org/wiki/ 
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4. มีการวางแผนอย่างมีระบบ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ และ
ผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพที่ชัดเจน ถูกต้องและทันสมัย 

5. มีความคล่องตัวในการบริหาร และการจัดการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
6. มีระบบการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์บุคลากรที่มีคุณภาพดี 
7. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมสามารถสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร 

อาจารย์ และประชาชนทั่วไป 
8. เป็นศูนย์กลางการให้บริการและให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานทาง

วิชาการ ผลงงานจากการวิจัย และผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้แก่
ชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจ 

9. มีการเผยแพร่กิจกรรม และการเรียนการสอนตามวิธีของโรงเรียนสาธิต มีการนําเสนอ
สู่สังคมด้วยการตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการ จัดการประชุมสัมมนา และจากการเย่ียมชมของบุคลากร
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ5 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพันธกิจหลักที่โรงเรียนวันน้ีในการ
ดําเนินการมีดังน้ี 

1. เป็นสถาบันต้นแบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

2. พัฒนากระบวนการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ 
3. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จาก

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต และพันธกิจหลักที่โรงเรียนสาธิตเน้นใน
การดําเนินการน้ันไม่กล่าวถึงหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนที่
นิสิตนักศึกษาจะจบการศึกษาไปทําหน้าที่ครูต่อไป6 

สรุป หน้าที่หลักของโรงเรียนสาธิตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นต้นแบบพัฒนา
กระบวนการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้โดยคุณภาพของนักเรียนเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา

                                                 
5โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยฒ), เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559, เข้าถึงได้

จาก http://satitprasarnmit.ac.th/home.php 
6ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาสารคาม, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก

https://satit.msu.acth/satit_new/about.phd. 
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คือเป็นแหล่งทดลองวิธีการสอนใหม่ๆหรือเป็นศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
หรือครุศาสตร์เป็นห้องปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ในประเทศไทย 
 
ปัญหาของการวิจัย 

ความเป็นจริง ณ ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตหาได้ทําหน้าที่ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานเขียน
ของเฉลิมลาภ ทองอาจ ที่กล่าวว่า สาธิต ถูกใช้ในการธุรกิจด้านการศึกษา เป็นแบรนด์ที่ประสบ
ความสําเร็จ จนโรงเรียนเอกชนหลายแห่งเกาะกระแสหยิบช่ือมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งที่ไม่ได้
สังกัดมหาวิทยาลัย ไม่มีการฝึกหัดครู ส่วนใหญ่กล่าวอ้างถึงการนําแนวคิดของโรงเรียนสาธิตมาใช้ใน
การเรียนการสอบ เช่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งประกาศตัวเป็นโรงเรียนสาธิตใน
สังกัดเอกชนแห่งแรกน้ัน ความจริงคือ ความพยายานผสมผสาน“จุดขาย” ของดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 
โดยนําบทเรียนจากาการเปิดโรงเรียนนานาชาติบริติช อินเตอร์เนช่ันแนล ที่จังหวัดภูเก็ต มาสร้างจุด
ขายใหม่และสร้างตลาดใหม่ กลายเป็นโรงเรียนสองภาษาแบบนานาชาติและใช้ช่ือ “สาธิต” สร้างแบรนด์
ขึ้นมา 

หรืออย่างกรณีโรงเรียน “สาธิตพัฒนา” ที่ถูกมองภาพเป็นแฟรนไชส์“สาธิตจุฬา”
เน่ืองจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯเข้ามาช่วยจัดต้ังโรงเรียนเอกชน7 ถ้ายึดแนวคิดพ้ืนฐานในการใช้
โรงเรียนสาธิต เป็นที่ศึกษางานครูภาคปฏิบัติสําหรับนิสิตนักศึกษาวิชาครูหรือเป็นแหล่งสําหรับศึกษา
เรื่องเด็ก เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลองหาความรู้ทางการศึกษาและเผยแพร่ความรู้น้ันๆต่อไปแล้ว 
โรงเรียนสาธิตก็ควรอย่างย่ิงที่จะจะอยู่ในบังคับบัญชาของคณะวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์8 

บทบาทโรงเรียนสาธิตที่เปลี่ยนไปสอดคล้องกับเฉลิมลาภา ทองอาจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของโรงเรียนสาธิตไม่แสดงเสรีภาพแห่งการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสาธิตต้อง “ก้าวนํา” การศึกษา
กระแสหลักของชาติ จุดใดที่เห็นว่าการศึกษากระแสหลักมีข้อจํากัด โรงเรียนสาธิตจะต้องมีวิธีแก้และ
นําไปสู่ทางออกได้เสมอ น่ีจึงเป็นที่มาของคําว่า “แบบอย่าง”อันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
น้ันเอง ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไม่ต่างจากสถานศึกษากระแสหลักอ่ืนๆ
นอกจากน้ี สิ่งที่โรงเรียนสาธิตส่วนใหญ่คิดว่าสถาบันการศึกษากระแสหลักไม่อาจทําได้ คือ 1)ความ
ร่วมมือกับสถานบันอุดมศึกษาในรูปแบบการเป็นห้องปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา และ2) การ
วิจัย ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรการเรียนรู้ ความจริงที่ปรากฏอยู่ขณะนี้คือ สถาบันการศึกษากระแส
หลักสามารถดําเนินการกิจการทั้ง 2 ประการ ซึ่งโรงเรียนสาธิตคิดว่าเป็น “อัตลักษณ์”ของตนเองและ

                                                 
7สุพร แซ่ต้ัง, “สาธิตฟีเว่อร์,” ผู้จัดการ (มกราคม 2555). 
8อุบล เรียงสุวรรณ, ระบบการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538), 353. 
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บางแห่งสามารถกระทําได้คุณภาพมากกว่า เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะโรงเรียนสาธิตลืม เสรีภาพ ในการ
ก้าวนํา การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของตนเองและกลัวว่า ความแปลกแยก จากการศึกษา
กระแสหลักคือความผิด ทั้งที่ในอดีตโรงเรียนสาธิตเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยมา
โดยตลอด ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างระบบการศึกษาเป็น 6 : 3 : 3 และการเปิดวิชาเลือกให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้สํารวจความถนัดของต้นเองของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในช่วงที่ศาสตราจารย์ อุบล เรียงสุวรรณ เป็นอาจารย์ใหญ่9 

สอดคล้อง ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ที่กล่าวว่า ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาการศึกษา
ค้นคว้าทดลองเพ่ือหาความรู้ทางการศึกษาในโรงเรียน ไม่ปรากฏให้เห็นชัดในหมู่ชนนัก ทั้งๆ ที่การ
ทํางานศึกษาค้นคว้าทดลองในโรงเรียนสาธิตเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะที่
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมิได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ
เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทดลองน้ันๆ ให้เป็นท่ีรู้กันอย่างกว้างขวาง แต่ก็มิได้หมายความว่าผล
การศึกษาค้นคว้าทดลองนั้นๆ จะไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เพราะอย่างน้อยนักเรียนในโรงเรียนสาธิตก็
ได้ประโยชน์โดยตรงจากาการที่อาจารย์นําวิธีการท่ีค้นพบว่าดีและเหมาะสมมาใช้กับเด็กในโรงเรียน10 

สอดคล้องกับเฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตกับบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไป จาก
วัตถุประสงค์ของการก่อต้ังโรงเรียนสาธิตเพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้า ทดลองและวิจัยการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน ตามความเช่ือที่ว่าทุกคนมีธรรมชาติแห่งการเรียนรู้และการค้นพบที่แตกต่างกัน นัก
การศึกษาไทยได้นําแนวคิดโรงเรียนสาธิตมาใช้ในประเทศเป็นเวลากว่า 50 ปีและได้รับอิทธิพลต่างๆ
ซึ่งเป็นเหตุให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตไทยมีลักษณะเปลี่ยนไปจากพ้ืนฐานปรัชญาเดิม โดย
พิจารณาจากการกําหนดเป้าหมายมุ่งเน้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก การกําหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรไม่สัมพันธ์กับชีวิตและคณาจารย์ไม่ให้ความสําคัญ
กบัปรัชญา ดังน้ันสมควรที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบโรงเรียนสาธิตควรไตร่ตรองและทบทวนแนว
ทางการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนสาธิตที่แท้จริง11 

 
 

                                                 
9เฉลิมลาภ ทองอาจ, “โรงเรียนสาธิตที่แท:้ การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษา          

พิพัฒนาการ” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12, 1 (มกราคม – เมษายน 2553). 
10อุบล เรียงสุวรรณ, ระบบการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2538), 353. 
11เฉลิมลาภ ทองอาจ, “โรงเรียนสาธิตที่แท:้ การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษา

พิพัฒนาการ”วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12, 1 (มกราคม – เมษายน 2553). 
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ความล้มเหลวของการฝึกหัดคร ู
ในด้านปริมาณการฝึกหัดครูเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก แต่ถ้าดูด้านคุณภาพค่อนข้างจะ

ไม่ได้ตามที่หวัง (ผู้เขียนคิดว่าน่ันคือความล้มเหลว) คุณภาพเป็นนามธรรม เราคงไม่สามารถนํามาตร
วัดใดๆ มาวัดไว้ เมื่อการฝึกหัดครูที่ดําเนินมาไม่ได้ผลดีดังที่ต้องการ การคิดปฏิรูปการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จึงคิดปฏิรูปการฝึกหัดครูด้วย และเมื่อประมาณ 7-8 ปี ผ่านมา
น้ี มีโครงการหน่ึงเกิดขึ้น คือ โครงการคุรุทายาท ได้ริเริ่มที่จะให้จัดการผลิตครูในสถาบันราภัฏ และ
มหาวิทยาลัยบางแห่ง แต่ในที่สุดก็ล้มเหลวอีก สาเหตุที่สําคัญก็คือ ฐานเดิมของการฝึกหัดครูได้ล่ม
สลายไปหมดแล้ว การที่จะจัดการฝึกหัดครูแบบคุรุทายาทได้ผู้เขียนเห็นว่า ต้องย้อนกลับไปจัดอย่าง
เก่า คือ จัดโรงเรียนฝึกหัดครูให้เป็นโรงเรียนประจํา ฝึกครูกัน 24 ช่ัวโมง การท่ีนักเรียนฝึกหัดครูเป็น
นักเรียนไปกลับเหมือนนักเรียนอ่ืน จะเอาเวลาตรงไหนไปฝึกความเป็นครูให้แก่พวกเขา นักเรียน
ฝึกหัดครูน้ันจะสอนให้แต่เพียง ความรู้ด้านวิชาการ เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได้ ต้องสอนและอบรม 
ความรู้ด้านวิชาครู (วิชาการศึกษา) ให้ความเข้าใจ ให้ ทักษะ ให้ ทัศนคติ และให้ ความพอใจ ใน
ความเป็นครูแก่พวกเขาด้วย และที่สําคัญมาก็คือ ผู้มีอํานาจหน้าที่บริหารจัดการองค์กรการฝึกหัดครู
จะต้องมีความเป็นครูในตนเองด้วย 

ข้อสังเกต 
1. โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยทุกเหล่าทัพ โรงเรียนนายแพทย์บางแห่ง ยัง

สามารถจัดเป็นโรงเรียนประจําได้ ทําไมโรงเรียนฝึกหัดครูจึงจัดไม่ได้ 
2. การให้ทุกแก่นักเรียนฝึกหัดครูน้ัน ในสมัยก่อนรัฐจ่ายให้แก่สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย

สําหรับการกินอยู่ในโรงเรียนประจํา และค่าเล่าเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียนทุกคนจะต้องจ่าย
เองแต่ในปัจจุบัน เงินที่รัฐบาลให้ทุนเหมือนกับค่าจ้างให้เด็กนักเรียนเพราะจ่ายให้แก่นักเรียนฝึกหัด
ครูโดยตรง 

สิ่งสําคัญที่จะต้องฝึกให้แก่นักเรียนฝึกหัดคร ู
คําว่า “ฝึก” ให้ที่น้ีต้องรวมถึงการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมด ก่อนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่จะต้องฝึก

ให้แก่นักเรียนฝึกหัดครู เราจะต้องยอมรับความจริงเสียก่อนว่า 
1. การเป็นครูน้ัน ใช่ว่าใครก็เป็นครูได้ การเป็นครูดีจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมทักษะ

เบ้ืองต้นในการเป็นครูมาเป็นอย่างดีเสียก่อน 
2. การสอนเป็นทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ ความรู้ดีแต่สอนไม่เป็น สอนเก่งแต่ไม่มีความรู้ที่จะ

สอน ความรู้ดีสอนเก่งแต่ควบคุมเด็กให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่ได้ เหล่าน้ีเป็นครูดีไม่ได้ 
3. บางคนมีความถนัดตามธรรมชาติ (aptitude) เมื่อได้ศึกษาอบรมเพียงเล็กน้อยก็เป็น

ครูได้ดี แต่บุคคลส่วนใหญ่จะต้องฝึกฝนอบรมเป็นอันมากจึงจะเป็นครูได้ 
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4. การเป็นครูน้ันจะต้องเป็นท้ังกายและใจเมื่อตัดสินตกลงใจจะมาเป็นครูแล้วจะต้องเป็น
ครูให้เป็น ใช่ สักแต่ว่าเป็นครู ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ได้เขียนกลอนช่ือ “เป็นครู” ไว้บทหน่ึงว่า 

 
เพียงแต่สอนน้ันไซร้ไม่ลําบาก 
เป็นคร ูน่ีสิยากเป็นนักหนา 
เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา 
อีกมีความเมตตาอยู่ในใจ12 
 

5. คนไทยไม่นิยมเรียนด้านการฝึกหัดครูปีแรกที่ต้ังโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์มีผู้สมัครเข้า
เรียนเพียง 3 คน พ.ศ.2491 ทุกจังหวัดมีทุนรัฐบาลให้แก่นักเรียนที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มา
เรียนในโรงเรียนฝึกหัดครู ปรากฏว่าบางจังหวัดไม่มีผู้สมัครรับทุนน้ีเลย13 

ขอกล่าวถึงสิ่งที่จะต้องฝึกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้ ครูทุกคนจะต้องมีความรู้ดี ปรัชญาการฝึกหัดครูคร้ังเก่าก่อนยึดมั่นในสิ่งน้ี กวี

เอกสุนทรภู่เขียนกลอนไว้ว่า รู้อะไรให้รู้เป็นครูเขา น่ัน คือ ให้รู้ดีจนเป็นครูสอนคนอ่ืนเขาได้ ครู
จะต้องมีความรู้ดีในเรื่องที่จะต้องสอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนิพนธ์
ไว้ในพระราชนิพนธ์ ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ ตอนหน่ึงว่า “อาจารย์ช้ีแนะว่าข้าพเจ้าควรจะไปศึกษา
ประวัติศาสตร์หลักสูตรสั้นๆ ที่อังกฤษมีอรรถาธิบายว่า การเป็นครูควรรอบรู้กว้างขวาง ข้าพเจ้าเห็น
ด้วย” ครูต้องมีความรู้ดีทั้ง ด้านวิชาการ และ ด้านวิชาครู (pedagogy) ดังน้ันสถาบันการฝึกหัดครู
ทั้งหลายจะต้องสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาทั้งสองด้านน้ี 

2. ความเข้าใจ นอกจากนักเรียนฝึกหัดครูจะได้รับการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรมให้มีความรู้
ดีในสองด้านดังกล่าวแล้ว จะต้องมีความเข้าใจในศาสตร์ทั้งสองน้ันด้วย 

3. ทักษะ (skills) เมื่อนักเรียนฝึกหัดครูได้เรียนวิชาครูซึ่งรวมทั้งวิชาการศึกษาต่างๆ วิชา
จิตวิทยา วิชาระเบียบวิธีสอน และอ่ืนๆ แล้ว สิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงคือ การฝึกหัดสอนที่ถูกต้อง (การฝึก
ทักษะ) ซึ่งเหมือนกับการฝึกงานของวิชาชีพอ่ืนๆ น่ันเอง ในตอนนี้จะต้องมีครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์
นิเทศ กระบวนการฝึกสอนเป็นสิ่งที่สําคัญมาก วิธีสอนมีมากมายหลากหลายวิธี แต่ไม่มีวิธีสอนวิธีใด

                                                 
12ป่ินมาลากุล, หม่อมหลวง, ความดีนั้นไม่ตาย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิช

ช่ิง, 2545), 111. 
13ประวัติการฝึกหัดครูในเรื่อง โรงเรียนฝึกหดัครู, เข้าถึงเมือ่10 สิงหาคม 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://www.matichon.co.th/khaosod. 
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วิธีหน่ึงที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว Ranold Hyman14 เขียนไว้ว่า “วิธีสอนต่างๆ ก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราสวม
ใส่ มีเพียงบางชุดเท่าน้ันที่เหมาะกับตัวเรา” ผู้เขียนเคยเขียนเร่ือง ข้อเสนอแนะบางประการเก่ียวกับ
การเลือกวิธีสอน15 ในหนังสือ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมัธยมศึกษา ไว้บ้างแล้ว 

 การฝึกสอนที่ดีและถูกต้อง จะทําให้นักเรียนฝึกหัดครูรู้จักเลือกสรรวิธีสอนที่เหมาะสม
ในการสอนคร้ังหน่ึงๆได้ 

 ขอยืนยันว่า เมื่อนักเรียนฝึกหัดครูมีความรู้ดีและมีความเข้าใจดี ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาครูแล้ว จะทําให้นักเรียนฝึกหัดครูเหล่าน้ันคิดเป็น จะรู้จัดคิดวิเคราะห์และคิดค้นดัดแปลง
ปรับปรุงการสอนของตนเองได้ดีขึ้น ถ้าสามารถฝึกทักษะให้แก่นักเรียนฝึกหัดครูได้ดังกล่าวแล้วจะทํา
ให้เราได้นักเรียนฝึกหัดครูที่มีคุณภาพดี ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงที่คนเราทุกคนต่างกัน 
ตามหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูก็เหมือนกับอาชีพอ่ืนๆ ย่อมมีหลายระดับหลายประเภท 
เหมือนดังที่วิลเลี่ยม เอ วาร์ด(William A. Ward) นักการศึกษาอเมริกันคนหน่ึงเขียนไว้ว่า  

 “The mediocre teacher tells. 
 The good teacher explains. 
 The superior teacher demonstrates. 
 The great teacher inspires.” 
 “ครูปานกลางเล่าแจ้ง  บอกไป 
 ครูที่ดีแจงไข   แจ่มจ้า 
 ครูดีเด่นพอใจ   สาธิตสั่ง สอนแล 
 ครูเย่ียมยอดเลิศหล้า  ย่ิงน้ันดลใจ” 
 ดร.ปรีชา ธรรมาถอดความเป็นร้อยกรอง เมื่อ 17 มกราคม 2548 
 ประการสําคัญก็คือ ประเทศไทยต้องการครูไทยแบบไหน และขึ้นอยู่กับว่าองค์กรการ

ผลิตครูจะดําเนินการอย่างไรให้ได้ ครูดีตามที่ต้องการ น้ันน่ันคือ ขึ้นอยู่กับ วิธีการผลิตครู เป็นสําคัญ
ซึ่งมีปรัชญาการฝึกหัดครูเป็นฐานรองรับ 

4. ทัศนคติ (attitude) อาชีพครูเป็นวิชาชีพอย่างหน่ึงที่มีคุณค่า และมีเกียรติย่ิง ในสังคม
แบบวิถีไทยสมัยก่อนน้ันบุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือมากที่สุดคือ ครู คนท่ัวไปมีทัศนคติที่ดีต่อครูเสมอ 
ครูจึงจําเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของตนด้วย สถาบันฝึกหัดครูจําเป็นต้องสร้างเสริมทัศนคติที่ดี

                                                 
14Hyman, Ranold, Way of Teaching (n.p., 1970), 35-36. 
15วรวิทย์วศินสรากร, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรต ประสานมติร, 2520), 248-249. 
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ต่ออาชีพครูให้เกิดข้ึนโดยมี “แม่แบบ” ที่ดีคอยช้ีนําและจูงใจตลอดเวลา 5 ปี ที่นักเรียนฝึกหัดครู
ศึกษาอยู่ในสถาบันฝึกหัดครู 

5. ความพอใจ หรือ ความซาบซึ้ง (appreciation) เมื่อนักเรียนฝึกหัดครู ได้ศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจทักษะ ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูอย่างเพียบพร้อมแล้ว เขาย่อมเกิดความพอใจใน
อาชีพของเขา ความเป็นครู วิญญาณครู ย่อมจะเกิดขึ้นตามมาจากการหลอมรวมส่ิงเหล่าน้ันเข้า
ด้วยกัน ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจริยธรรมของนักเรียนฝึกหัดครูแต่
ละคนด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

 
ข้อคําถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาคําตอบ 
1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูครูใน

มหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบด้านใดบ้าง 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู

ครูในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยเป็นพหุองค์ประกอบ 

2. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลยัมีความเหมาะสม มีความเป็น ไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์หาองค์ประกอบและผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิตทั้งในและต่างประเทศนํามาเป็น
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แนวทางในการศึกษาการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยน้ีมี 
แนวคิดที่สําคัญของนักการศึกษาหลายท่านด้วยกันและมีส่วนทําให้แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในด้านการบริหารสถานศึกษาดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวคิดการบริหารการศึกษาได้จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอาทิเช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ถึง 

ความสําคัญของการศึกษาความว่า: การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่าง
ครบถ้วนพอเหมาะ กันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารง
รักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด16 

บานาด (Chester I. Barnard) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานของ
องค์การซึ่งเป็นระบบของการร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้สําเร็จด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจดังกล่าว จะสามารถทําให้เกิดวัตถุประสงค์อันเดียวกันในระหว่างองค์การและสมาชิก17 

ภารดี อนันต์นาวี ได้สรุปความหมายการบริหารของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol)
ดังน้ี การบริหาร หมายถึง การมีเป้าหมายในการกําหนดวิธีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ มีจุดสนใจที่
งาน และประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติการศึกษาจึงมีจุดมุ่งถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในโรงงาน มุ่งถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน18 

ปีเตอร์ ดักเกอร์ (Peter F Drucker) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน19 

 

                                                 
16พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, “พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว” (ณ ศาลาดุสดิาลั้ย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524). 
17Barnard, Chester I, School Leadership and management (London: Paul 

Chapman, 1997), 15. 
18ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: 

สํานักพิมพ์มนตรี จํากัด, 2552), 23. 
19Drucker, Peter F., Instructional Leadership: A Learning-Centered Guide 

(The United State of America: Allyn & Bacon A person Educaiton Company, 2006), 27. 
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เฮอร์เบิร์ท ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ร่วมกัน20 

ภิญโญ สาธร กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลาย
คนร่วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน21 

นิรมล กิติกุล กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลาย
คนร่วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน22 

สมบูรณ์ พรรณาภพ กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการต่างๆ 
ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา23 

สาโรช ท่านได้วางหลักการบริหารท่ีเข้าใจง่ายคือการบริหาร = การวางแผน + การ
ปฏิบัติตามแผน+การวัดผล (Administration = planning + executing + evaluation) เพราะฉะนั้น 
การบริหารการศึกษาก็คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการวัดผล ในการที่จะจัดประสบการณ์
ที่ดีให้แก่เด็ก24 

ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และสัมมา รธนิธย์ ในการจัดการศึกษามีความ
จําเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําให้การบริหารและการ
จัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเป็นตามแนวทางที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ25 

                                                 
20Simon, Herbert A. Education A Administration (Singapore: McGraw-

HillEducation, Asia, 2007). 
21ภิญโญ สาธร, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรปูการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทแอล. ที. 

เพรส จํากัด, 2548), 12. 
22นิรมล กิติกลุ, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2549), 31. 
23สมบูรณ์ พรรณนาภพ, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ข้าวฟ้าง จํากัด, 

2547), 14. 
24สาโรช บัวศรี, “แนวคิดในการบริหารการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา). 
25บุญชม ศรสีะอาด และคณะ, เทคนิคการบรหิารโรงเรียน: บนฐานการวิจัย (กรุงเทพฯ: 

ภาษาและศิลปะ, 2537). 
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สมิท (Smith) และคนอื่นๆ ได้แบ่งการบริหารงานสถานศึกษาไว้ 6 งาน คือ1) 
งานวิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานอาคารสถานที่ 5) งานธุรการและการเงิน
และ 6) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน26 

แคมพ์เบลล์ (Campbell) ได้แบ่งงานบริหารศึกษาออกเป็น 6 ประการ คือ 1) งาน
ด้านหลักสูตรและการสอน 2) งานการบริหารบุคคลทางการสอน 3) งานบริการนักเรียน 4) งาน
อาคารสถานที่ 5) งานด้านงบประมาณและงานธุรการและ 6) งานความสัมพันธ์กับชุมชน27 

คิดบรอดและนันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery) ได้แบ่งงานการบริหารโรงเรียน
ออกเป็น 8 ประการคือ 1) งานการพัฒนาองค์กรและธํารงไว้ซึ่งองค์กร 2) งานบริหารหลักสูตรและ
การสอน 3) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 4) งานธุรการ 5) งานบริหารบุคคล 6) งานกิจการ
นักเรียน 7) งานสร้างภาวะผู้นําในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและ 8) งานด้านการประเมินผล การ
วิจัยและสร้างความเช่ือถือจากประชาชน28 

แรมเซเยอร์ (Ramseyer) และคนอ่ืนๆ ได้สรุปขอบข่ายการบริหารงานไว้ 8 ประเภท 
ดังน้ี 1) งานพัฒนาการสอนและหลักการ 2) งานธุรการ การเงินและการบริการต่างๆ ของโรงเรียน             
3) งานเป็นผู้นําชุมชนที่ต้ังอยู่ 4) งานบุคคล 5) งานอาคารสถานที่ 6) งานจัดการรถรับส่งนักเรียน                  
7) งานจัดระบบบริหารโรงเรียนให้ถูกต้องและ 8) งานปกครองดูแลนักเรียน29 

พิบูล ทีปะปาน ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารของสมาคมผู้บริหาร
การศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of School Administration: AASA) ไว้
ดังน้ี 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดสรรทรัพยากรการบริหาร (Allocation) 3.การเสริมกําลัง
บํารุง (Simulation) 4.การประสานงาน (Coordinating) 5.การประเมินผล (Evaluation)30 

                                                 
26Smith, Edward W. and Others, “The Education’s Encyclopedia.” 
27Campbell, Ronald F., Introduction to Education Administration 

(Boston: McGraw-Hill, 1975), 23. 
28Kimbrough, Ralph B. and Michael Y. Nunnery, Education Administration 

(New York: Macmillam, 1983), 164. 
29Ramseyer, John A. and Others, Factor Affecting Educational 

Administration (Ohio: Ohio State University, 1995), 18. 
30พิบูล ทีปะปาน, การจัดการเชิงกลยุทธ ์(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์อมรการพิมพ์, 2546), 47. 
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เซียร์ส (Scars) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารไว้ดังน้ีการวางแผน 
(Planning) การจัดหน่วยงาน (Organizing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) 
การควบคุม (Controlling)31 

2. แนวคิดทฤษฏีการฝึกวิชาครู  
 ป่ิน มาลากุล ณ อยุธยาคําว่า “ประสบการณ์วิชาชีพครู” มีที่มาจากคําว่า Professional 

Experience เป็นคําที่มีความหมายกว้างขวางสรุปได้คือการจัดประสบการณ์ตรงให้นิสิตนักศึกษาได้มี
การเรียนรู้และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เทียบเท่ากับหัวใจของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุดมุ่งหมายทั่วไปจึง
เป็นการนําเอาความรู้ความสามารถทั้งที่เป็นด้านเนื้อหาวิชาการด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะ
ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ได้32 

 สิริพร ทิพย์คง ได้กล่าวถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ว่า การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติและเป็นประสบการณ์ตรงที่จําเป็นและสําคัญย่ิง 
เพราะเป็นช่วยสําคัญที่นิสิต33 

 กรมการฝึกหัดครู ได้กล่าวถึงลักษณะของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
สถาบันราชภัฏ ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมเอามวลประสบการณ์ที่ ช่วยส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูแก่ผู้เรียนโดยเน้นให้นิสิตเกิดสมรรถนะ 3 ประการ คือ ด้านความรู้ เทคนิควิธี 
และคุณลักษณะ34 

                                                 
31Sears, Jesse B., Strategic Management and Action (New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc, 2004), 41. 
32ป่ิน มาลากุล ณ อยุธยา, หมอ่มหลวง และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องรปูแบบการ

พัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2527). 

33สิริพร ทิพย์คง, “บทบาทและคุณลักษณะของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วารสารศกึษา
ปริทัศน ์20, 3 (2548): 35 - 44. 

34กรมฝึกหัดคร,ู แนวปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชพีครู พุทธศักราช 2525 
(กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2525). 
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 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้คณะทํางาน หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏให้สามารถผลิตและพัฒนาครู ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ35 

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสําคัญกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างมาก โดยได้กําหนดแนวทางมุ่งให้นิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประสบการณ์
ตรงเต็มเวลาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาเอกที่เลือกศึกษานําทฤษฎีและหลักวิชาการท่ีได้
ศึกษาไปทดลองในสภาพความเป็นจริง36 

 เฮนรี่ (Henry, M.A.) กล่าว่า นักศึกษาจะได้นําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ที่จะพัฒนาทักษะการสอนต่างๆ เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ37 

 กูดแมน (Goodman, J.) กล่าวว่า นักศึกษาได้มีโอกาสพิจารณาความสามารถในการ
ฝึกปฏิบัติงานสอนของตน ที่จะพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้38 

 เบคและโคสนิค (Beck, C. and C. Kosnick) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือการฝึกสอน (practicum) จัดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการผลิตครูของสถาบันผลิตครูทั้งหลาย39 

 ครูกส์ (Crookes, G.) การฝึกสอนจึงเป็นช่วงเวลาของการเติบโตทางวิชาชีพ ของ
นิสิต/นักศึกษาฝึกสอนที่จําเป็นมาก40 

 
 

                                                 
35สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, สรุปผลการศกึษาวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการ

ฝึกหัดครขูองสถาบนัราชภัฏ (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2543). 
36จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์, การดําเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ, 

เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://portal.edu.chula.ac.th/edu52/. 
37Henry, M.A., Introduction toEducation (Ohio: Bell & Howell Company, 

1982). 
38Goodman, J., “University Culture and the problemof Reforming Field 

Experiences in” (1988). 
39Beck, C. and C. Kosnick, “Component of good pracitum placement: 

Student teacher” (2002). 
40Crookes,G. “A practicum in TESOL: Professional development through 

teaching” (2003). 
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 ฮอลล์ (Hall) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันควรฝึกหัดครู
ควรจะได้ประสานร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ในการผลิตครูเป็นต้น41 

 เอ็กเบิร์ท (Egbert) ได้สรุปจุดหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการสํารวจ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัดครูประถมศึกษาในเอเชีย 16 ประเทศ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู42 

 ซิมเฟอร์ (Zimpher) ได้กล่าวถึงประเภทสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 
ประเภท43 

 1. สมรรถนะด้านเทคนิคการสอน (technical)  
 2. สมรรถนะด้านการแก้ปัญหา (clinical competence) 
 3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะความเป็นครู (personal competence)  
 4. สมรรถนะด้านการวิพากษ์ (critical competence) 44 
 สครีเวน (Scriven) ได้กําหนดความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ

ครูไว้ 5 ด้าน45 
 1. มีความรู้ในเน้ือหาวิชา 
 2. มีความสามารถในการสอน 
 3. ด้านวิชาชีพ  
 4. ความสามารถในการประเมิน  
 5. หน้าที่อ่ืนๆ 
 ลอเร็ตต้าไบเออร์ และ อลิซาเบท ไอริช (Loretta Byers and Elizabeth Irish) ได้

กล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของนิสิตฝึกสอนที่มีต่อโรงเรียน สรุปได้ดังน้ีคือศึกษาระเบียบแบบ

                                                 
41Hall, G. E., “Beyond the Looking Glass: Poliies, Practice, and Research in 

Teacher Education” Journal of Teacher Education (Jan-Feb 1985): 2-7. 
42Egbert, R. L., “The Practice of Pre-service Teacher Education” Journal of 

Teacher Education (January-February 1985): 16-21. 
43Zimpher, N., Evaluating Fielding-Based Experience in Teacher 

Education (Massachusetts Academic, 1989). 
44Zimpher, N., Evaluating Fielding-Based Experience in Teacher 

Education (Massachusetts Academic, 1989). 
45Scriven, M., “Duties of the Teacher” Journal of Personnel Evaluation in 

Education 8 (1994): 151-184. 
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แผน นโยบายของโรงเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส 
ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวร้ายนักเรียน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน46 

 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยากล่าวว่าการให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาครู โดยผ่าน
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะทําให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู47 

 สุดใจ เหล่าสุนทร เห็นพ้องและนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาของไทย ก็คือ แนวคิด
ทางการศึกษาของนักปรัชญาการศึกษาของชาวอเมริกัน ชื่อ จอห์น ดุย (John Dewey) การศึกษา
เป็นกระบวนการในการสร้างบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์อันจะช่วยให้เกิดคุณค่าทางสังคม48 

 สาโรช บัวศรี ได้กล่าวถึง โรงเรียนสาธิตในอุดมคติว่า เป็นโรงเรียนที่วิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยต้ังขึ้น โดยมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ1.สําหรับเป็นที่ฝึกสอน ฝึกงาน 2.สําหรับเป็น
ที่วิจัยในเร่ืองทฤษฎีการสอน การปกครอง การวัดผล การแนะแนวการทําหลักสูตร ฯลฯ 3.สําหรับ
เป็นที่ “แสดงให้เห็น” แก่บุคคลท่ัวไปหรือเรียกสั้นๆ ว่า “สาธิต” ในเร่ืองสําคัญต่างๆ ของการศึกษา 
เช่น วิธีแนะแนว การทําโรงเรียนมัธยมแบบประสม การทําโรงเรียนประถมที่ถูกต้อง การปกครอง
โรงเรียนประชาธิปไตย ฯลฯ49 

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังใช้แนวคิดจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องรวมถึงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
ในการวิจัยคร้ังน้ีด้วย จากแนวคิด ทฤษฏีดังกล่าว สามารถนํามาประกอบเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้
แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้โดยเขียนเป็นแผนภูมิปรากฏในภาพที่ 1 ดังน้ี 

                                                 
46Byers, Loretta. “Elizabeth Irish, Success in student teaching” Publisher: D 

C Heath (January 1, 1961). 
47ประสาร มาลากุล ณ อยุธยาและคณะ, การวิจัยและพัฒนารปูแบบพฒันาครูให้มี

สมรรถภาพท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับระถมศึกษาและมัธยม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 
2530), 1. 

48สุดใจ เหล่าสนุทร, สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2553), 
100. 

49สาโรจ บัวศร,ี “โรงเรียนสาธิตคืออะไร” (วิทยาจารย์, 2531), 66, 9. 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนบัสนนุการฝึกวิชาครู 

แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 
-Chester I Barnard -Peter F. Drucker 
-Herbert A. Simon -Edward W. Smith 
-Ronald F.Campbell -Ralph B. 
Kimbrough 
-John A. Ramseyer -Jesse B. Sear 
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-พิบูล ทีปะปาน 

แนวคิดทฤษฏีการฝึกวิชาครู  
- Henry M.A. – Goodman J.    – Beck C 
- Dargen G.     – Crook           - Egbert R.C. 
- College of Education – Iowa state university 
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- Shermerhorn J.R. – Robbins S.P. –SadidW.W.Prins 
- David K. Newstrom – Barbara Nacgilchrist 
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- Lab school of Washington -Peter Mortimore 
- Southeastern Louisiana University Laboratory School -
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- สิริพร ทิพย์คง–กรมการฝึกหัดครู-สํานักงานสถานบันราชภัฏ 
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- วรวิทย์วศินสรากร –พวงมณี ศิหาราช  
- ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา –ประไพ บวรฤทธิเดช 
- ปวีณา หมดราคี–สโรชา คล้ายพันธ์ 

การสัมภาษณ์ 
ศ.บุญถึง แน่นหนา 
ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 
ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ 
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ผศ.ทวีพร ดิษฐ์คําเริง 
-ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 

งานวิจัยต่างประเทศ
-Carmen Rusua –Frank Banks –Theresa Dicke  -Sunanne Hudson –UsharaniShanmugasundaram –Lauren M.Anderson  
– Richard M.Ingersall -Karen J.Deangesil –ZailaniJusoh – MeravSalkovsky – Anna Jordan -American Research 
Association  
–Bryan Goodwin –IngeTimostsuk -Christopher Day –Fred A.J.Korthagen –Sue Lasky –Kate Eliza O’Connor 
-Lorenzo Cherubini –PaulienC.Meijer –Anne Jordan –Madeleine Abrardt -Beatrice Avalos – John Chi Kin Lee  
–M.ElizabethGraue –Elise T. Pas -Enochsson A. – Ross Greene -Debora L.Roorda –Sonia Guerriero –Cogill 
-Estrada – Spivey –Miller PodreyDon –Andrew Michael D. Ray-Ferguson C.H. –Jackson A.C.-Richardson L.K. –Rants C.J.  
–Silver M.G. -White Norman D. – Hunt Gary William – Applegate T.H. 

งานวิจัยในประเทศ 
-บรรจง ฟ้ารุ่งสว่าง – นพพงษ์ บุญจิตราดุล –นิพนธ์ รอดภัย-สุขุม สวาสด์ิ –กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ– สิทธิศักด์ิ นิระทัย-อมร พรหมมีฤทธิ์ 
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นิยามศพัท์ 
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู หมายถึง การจัด

วางโครงการ ตัวบุคคลและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้การศึกษา สาธิตการ
ปฏิบัติและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์และคระศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 
ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งดําเนินการวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  มหาวิทยาลัยในงานวิจัยน้ีหมายถึง
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหลักการทฤษฎี และงานวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางเก่ียวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง 
“การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย” ผู้วิจัยได้สรุปประเด็น
และสาระสําคัญเพ่ือนําสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

1. แนวคิดทฤษฏีบริหารการศึกษา 
2. แนวคิดทฤษฏีการฝึกวิชาครู  
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดทฤษฏีบริหารการศึกษา 
ความหมายของการบริหารการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ถึง 

ความสําคัญของการศึกษาความว่า: การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่าง
ครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารง
รักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด1 

การบริหารการศึกษา (Education Administration) เป็นการบริหารกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการให้การศึกษาแก่เด็กหรือประชาชน ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายแต่ละทัศนะ
ดังต่อไปนี้ คือ 

บานาด (Chester I. Barnard) เคยเป็นประธานของบริษัทอเมริกันเทเลโฟนแลนด์กล่าว
ว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานขององค์การซึ่งเป็นระบบของการร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือจะทํา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้สําเร็จด้วยความร่วมแรงร่วมใจดังกล่าว จะสามารถทําให้เกิด
วัตถุประสงค์อันเดียวกันในระหว่างองค์การและสมาชิก ความเต็มใจของสมาชิกจะทําให้เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้น้ัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การติดต่อสื่อสาร เพ่ือความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์สู่แนวทางการปฏิบัติด้วยการโน้มน้าวจิตใจเป็นการจูงใจทางจิตใจมากกว่าการจูงใจใน
                                                 

1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, “พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” (ณ ศาลาดุสดิาลัย เมื่อวันที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2524). 
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ทางด้านวัตถุ ควร มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว้ในองค์การ มีการส่งเสริมและโน้มน้าวจิตใจให้คน
สามารถปฏิบัติงานอย่างดี และมีการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน2 

ภารดี อนันต์นาวี ได้สรุปความหมายการบริหารของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ดังน้ี 
การบริหาร หมายถึง การมีเป้าหมายในการกําหนดวิธีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ มีจุด

สนใจที่งาน และประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติการศึกษาจึงมีจุดมุ่งถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในโรงงาน มุ่งถึงการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะที่สําคัญของการบริหารในทัศนะของฟาโยล มีดังน้ีคือ 1. ผู้บริหารควรรู้จัก
คนงานของตนเป็นอย่างดี 2. ผู้บริหารจะต้องกําจัดความไร้สมรรถภาพให้หมดไป 3. ผู้บริหารจะต้อง
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับคนงาน 4. ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนงาน                  
5. ผู้บริหารจะต้องสรุปผลงานขององค์การเป็นระยะๆ และใช้แผนภูมิแสดง 6. ผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
การประชุมหัวหน้างานระดับผู้ช่วยเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน 6. ผู้บริหารจะต้องก่อให้เกิดความ
สามัคคี พลัง ความคิดริเร่ิม และความจงรักภักดีของคนงานต่อองค์กร3 

ปีเตอร์ ดักเกอร์ (Peter F Drucker) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทํางาน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน4 

เฮอร์เบิร์ท ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ร่วมกัน5 

ภิญโญ สาธร กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน เช่น 
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม และคุณธรรม รวมท้ังในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 

                                                 
2Barnard, Chester I., School Leadership and management (London: Paul 

Chapman, 1997), 15. 
3ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: 

สํานักพิมพ์มนตรี จํากัด, 2552), 23. 
4Drucker, Peter F., Instructional Leadership: A Learning-Centered Guide 

(The United State of America: Allyn & Bacon A person Educaiton Company, 2006), 27. 
5Simon, Herbert A., Education A Administration (Singapore: McGraw-Hill 

Education, Asia, 2007). 
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เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพในสังคมโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน6 

นิรมล กิติกุล กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับต้ังแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมโดย
กระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอยู่7 

สมบูรณ์ พรรณาภพ กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการต่างๆ ของ
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงาม
ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างเอกัตบุคคล เพ่ือให้เขาเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม8 

จะเห็นได้ว่า ความหมายของการบริหารการศึกษาทั้งสามความหมายน้ีได้กล่าวถึง
ข้อความท่ีคล้ายๆ กันคือ 

1. การดําเนินการของกลุ่มบุคคล 
2. เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงามในด้านต่างๆ 
3. เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ศาสตราจารย์ สาโรชเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญย่ิงด้านการศึกษาท่านได้ทําให้วิชาครูหรือ

วิชาการศึกษามีองค์กรวิชาชีพ ท่านได้ได้วางหลักการบริหารที่เข้าใจง่ายคือ 
การบริหาร = การวางแผน + การปฏิบัติตามแผน + การวัดผล (Administration = 

planning + executing + evaluation) เพราะฉะน้ัน การบริหารการศึกษาก็คือ การวางแผนการ
ปฏิบัติตามแผนและการวัดผล ในการที่จะจัดประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็ก 

ท่านได้กล่าวถึงวิธีการแห่งปัญญาลักษณะเป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การกําหนดปัญหาใหแ้น่นอน (Location of Problem) 
2. การต้ังสมมติฐาน (Setting up of Hypothesis)  

                                                 
6ภิญโญ สาธร, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรปูการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทแอล. ที. เพรส 

จํากัด, 2548), 12. 
7นิรมล กิติกลุ, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2549), 31. 
8สมบูรณ์ พรรณนาภพ, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ข้าวฟ้าง จํากัด, 

2547), 14. 
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3. การทดลองทําดูและการเก็บข้อมูล (Experimentation and Gathering Data)  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)  
5. การสรุปผล (Reaching a Conclusion)  
ความหมายของคําว่า “การบริหาร” เมื่อรู้ว่า เราจะต้องจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

เช่นน้ีแล้ว ก็ต้องกําหนดลงไปอีกว่า “ที่ว่าจัดหรือบริหาร” น้ัน คือ ทําอย่างไร คําว่า “การบริหาร” 
หมายถึงการกระทําสามอย่างคือ  

1. การวางโครงการ (Planning) 
2. การปฏิบัติตามโครงการ (Executing) 
3. การวัดผล (Evaluating 
ในการที่จะทําสิ่งใดก็ตาม ถ้าไม่มีแผนหรือโครงการไว้ก่อนว่าจะดําเนินเรื่องอะไร จะใช้

วิธีการอะไรและจะแก้ปัญหาอะไรบ้างให้แน่นอนแล้ว การทําสิ่งน้ันก็ยากท่ีจะสําเร็จได้ผลดี การ
วางแผนหรือการทําโครงการ (Planning) น้ีจึงเป็นหัวใจของการบริหาร เป็นสิ่งแรกที่จะต้องทําในการ
บริหาร และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า “มีความคิด” หรือ มี “idea” หรือไม่ ถ้าจะถามต่อไปอีกว่า 
“ความคิด” หรือ “idea” คืออะไร ก็จะพบว่านักการศึกษาฝ่าย Experimentalism ได้กําหนดไว้ ว่า 
“An idea is a plan of action” ซึ่งหมายความว่า ความคิดก็คือการวางแผนการชนิดหน่ึงน่ันเอง 
ดังน้ัน คนที่มีความคิดก็คือคนท่ีมีแผนการ คนที่จะบริหารการศึกษา ก็คือคนที่จะต้องวางแผนการใน
เรื่องการศึกษา การวางแผน หรือโครงการเก่ียวกับการศึกษาน้ี จึงเป็นการปฏิบัติในขั้นแรกของการ
บริหารการศึกษา 

ขั้นต่อไปก็คือ การปฏิบัติจริง ๆ ตามแผนการหรือโครงการที่วางไว้น้ัน (Executing) ใน
การปฏิบัติน้ีคงนําวิธีการต่าง ๆ เข้ามาใช้ เช่น ทําการแบ่งสายงาน ทําการประสานงานทําการนิเทศ
งาน ทําการต้ังกรรมการประจํา (Standing Committee) ทําการต้ังกรรมการเพ่ือการนั้น (Ad Hoc 
Committee) การใช้วิธีการตามลัทธิประชาธิปไตย การใช้วิธีการตามลัทธิอัตตาธิปไตย การใช้วิธีการ
แห่งปัญญา (The Method of Intelligence) หรือการใช้ technique ต่างๆ เป็นส่วนย่อยลงไปอีก 
ทั้งน้ีย่อมแล้วแต่กรณี และแล้วแต่เหตุการณ์ วิธีใดเหมาะกับเหตุการณ์ใดก็ย่อมนํามาใช้ได้ 

ขั้นสุดท้ายก็คือ การวัดผลงานที่ปฏิบัติลงไปแล้ว (Evaluating) เราจําเป็นจะต้องสํารวจดู
ว่าเราทํางานตรงตามแผนที่วางไว้หรือเปล่า ทําได้ผลดีไหม ทําไมจึงทําไม่ได้ตามแผนน้ัน มีอุปสรรค
อะไร เมื่อทําตามแผนได้หมดแล้ว จะวางแผนต่อไปอีกอย่างไรบ้าง การวัดผลดังกล่าวน้ันจะได้ผลก็
ต่อเมื่อเราได้วางแผนการในขั้นต้นไว้ชัดเจน การวัดผลก็วัดตามนัยของความมุ่งหมายในแผนการ
น้ันเอง (Evaluate in terms of objective) งานการศึกษาจะได้ผลหรือไม่น้ัน จะทราบได้ก็เมื่อเรา
ทําการวัดผล อน่ึง การวัดผลจะต้องวัดอยู่เสมอ (Continuous evaluation) ไม่ใช่หลายปีจึงจะวัด
ครั้งหน่ึง แต่ว่าต้องวัดติดต่อกันไป ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการผิดพลาด ทั้งน้ีเพ่ือจะได้ติดตาม ตรวจตรา 
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และส่งเสริมการงอกงามของผู้เรียนได้ ทุกๆ ระยะ ถ้ามีอะไรพลาดพลั้งก็จะได้แก้ไขทันท่วงที ถ้ามี
อะไรดีเด่น ก็จะได้ส่งเสริมทันที โดยไม่ละเลยหลงลืม 

จึงสรุปความอย่างง่ายๆ ได้ว่า การบริหาร = การวางแผน + การปฏิบัติตามแผน + การ
วัดผล (Administration = planning +executing + evaluation) เพราะฉะน้ัน การบริหารการศึกษาก็
คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการวัดผล9 

ธีระ รุญเจริญ ก็เป็นอีกบุคคลหน่ึงที่ได้ให้หลักเก่ียวกับการบริหารการศึกษาไว้ ดังน้ี  
ลักษณะของการบริหารการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สรุปได้ดังน้ี 
1. เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม/การบริหารโดยองค์คณะบุคคลทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนท้องถิ่น 
2. เป็นการบริหารท่ีเน้นการดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดย

เป็นการศึกษาที่ให้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กรมีส่วนร่วมเป็นการศึกษาท่ีมีหลักการ แนวทาง รูปแบบที่
ชัดเจนและเน้นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี 

3. เป็นการบริหารที่ใช้บุคลากรมืออาชีพ มีลักษณะเฉพาะ เช่น วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําด้าน
มนุษยสัมพันธ์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4. เป็นการบริหารที่ต้องมีการตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานทั้งภายในโดย
หน่วยงาน และภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

5. เป็นการบริหารท่ีเน้นเป็นพิเศษที่สถานศึกษาหรือโรงเ รียน (School-based 
Management) และใช้การกระจายอํานาจทางการบริหารทั้ง 4 ด้าน คือ บริหารทั่วไป งบประมาณ 
บุคลากร และวิชาการ 

6. เป็นการบริหารที่เน้นการกระจายอํานาจไปสู่ระดับท้องถิ่น คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

7. เป็นการบริหารท่ีอาศัยองค์การวิชาชีพ ได้แก่ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์กรกลางในด้านการบริหารงานบุคคล 

8. เน้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมากข้ึน 
9. เป็นการบริหารที่เน้นความทัดเทียมกันในด้านปริมาณ (ประชากร จํานวนโรงเรียน

ภูมิประเทศ การคมนาคม) และด้านงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

 

                                                 
9สาโรช บัวศรี, “แนวคิดในการบริหารการศึกษา” (วิทยานพินธ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา). 
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10. เป็นการบริหารท่ีต้องประกันคุณภาพให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม)10 

ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และสัมมา รธนิธย์ ได้กล่าวไว้ ในการประชุมสัมมนา
เร่ือง สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยว่า ในการจัดการศึกษามีความ
จําเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําให้การบริหารและการ
จัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเป็นตามแนวทางที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติงานหลักคือ สถานศึกษาซึ่งมีหมาย
รวมถึงการปฏิบัติงานและภารกิจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นําการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ได้สรุปสาระสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจสําคัญไว้ 
5 ด้าน ดังน้ี 

1. ปฏิรูประบบการศึกษา ให้สอดรับซึ่งและกันทั้งในประเทศ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

2. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญแก่หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น
เน้ือหาสาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

3. ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเอกชน โดยเน้นการกระจายอํานาจ 

4. ปฏิรูปครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพข้ันสูง 
เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้
เพ่ือจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรให้ถึงผู้เรียนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีแบบการบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้11 

 
 

                                                 
10บุญชม ศรสีะอาด และคณะ, เทคนิคการบรหิารโรงเรียน: บนฐานการวิจัย (กรุงเทพฯ: 

ภาษาและศิลปะ, 2537). 
11ธีระ รุญเจรญิ, “รายงานวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย” (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องการกระจาย
อํานาจสู่สถานศึกษา: บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 8-9 กุมภาพันธ์ 2545, ม.ป.ท., สาํนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาแหง่ชาติ, 2545), 9. 
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บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, ได้กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศไว้ดังน้ี 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเน่ืองมาจากความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้อง
เผชิญกับความท้าทายของสภาวะการแข่งขันในเวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ปัจจุบันที่โลกได้เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่อาศัยความรู้เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งทําให้ระดับและคุณภาพ
การศึกษาของประชากรกลายเป็นปัจจัยบ่งช้ีความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ12 จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้และการพัฒนามากขึ้น โดยท่ี
ความรู้และการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประชากรและสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
ของประเทศ ดังน้ัน การศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

ในขณะที่บริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีผลกระทบมาสู่สังคมไทยอย่างมาก 
องค์การต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การ
ที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของประเทศ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปรับทั้งด้าน
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนก้าวทันกับความรู้ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการ
บริหารจัดการภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการกระจาย
อํานาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า กําหนดให้กระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการ 

 
 
 
 
 

                                                 
12สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-

2559 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542). 
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สรุป ความหมายของการบริหารการศึกษาคือ 
ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืนโดยการบริหารกิจกรรมต่างๆ มีการวาง

แผนการปฏิบัติตามแผนและการวัดผล เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมใน
ทุกๆ ด้าน เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม และคุณธรรม รวมท้ังในด้านสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพในสังคมอาศัยการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล 

 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการร่วมกัน 

โดยการประยุกต์แนวทางการบริหารให้เหมาะสมกับทรัพยากรและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่
ตนรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายซึ่งจําเป็นต้องอาศัยผู้ นําที่ เป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 
(Professional) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด (สํานักนายกรัฐมนตรี) ผู้บริหาร
ทางการศึกษานอกจากจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้วยังจะต้องเป็นผู้นําทางวิชาการ ที่พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา และต้องเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นระยะ (รุ่ง แก้วแดง) เช่น การเรียน
การสอน มาวางแผน ประสานงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนที่วางไว้ มีการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง มีเทคนิควิธีในการจัดการด้านบุคลากร และแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ลุล่วงตลอดจนการ
รวมพลังพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าภายใต้ทรัพยากรอันเหมาะสม รวมท้ังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพด้วย 

การบริหารการศึกษามีลักษณะแตกต่างจากการบริหารประเภทอ่ืน ๆ ในด้านเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ วิธีการ เทคนิคการบริหารและการประเมินผล กล่าวคือ เป้าหมายที่สําคัญของการ
บริหารการศึกษาเป็นการเน้นที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต่างจากการบริหารธุรกิจซึ่งเน้นหนักที่ผล
กําไร การบริหารการปกครองเน้นหนักในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันประเทศ ในด้าน
เทคนิควิธีการในการบริหารการศึกษาจะเป็นการชักชวน โน้มน้าวให้คนเห็นความสําคัญของการศึกษา 
เน้นการติดต่อสื่อสารในองค์การที่เปิดกว้างและมีอิสระมากกว่าการบริหารประเภทอ่ืน ส่วนด้านการ
ประเมินผลซึ่งเก่ียวข้องกับมาตรฐานการประเมินบุคลิกภาพ การเรียนรู้ ทักษะ และพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ของคนซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยเวลา ไม่ได้ผลทันทีและเห็นได้ชัดเหมือนการ
บริหารประเภทอ่ืนๆ 
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จัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป การกระจายอํานาจดังกล่าวทําให้สถานศึกษาเกิดความคล่องตัว มีอิสระ
ในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM) ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
มีมาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง 

รูปแบบการบริหารที่นักบริหารทั้งหลายทราบกันอยู่ว่า “ไม่มีวิธีการบริหารแบบใด แบบ
หน่ึงที่เป็นวิธีที่ดีที่สุด” (No one best way) ในทางปฏิบัติการเลือกใช้รูปแบบที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุด
กับสถานการณ์ที่เกิดในขณะน้ันและมักมีการคิดค้นพัฒนารูปแบบการบริหารใหม่ๆ ขึ้นมาใช้อยู่เสมอ 

รูปแบบการบริหารที่เข้าใจง่ายๆ คือ แนวทางในการดําเนินการใดๆ ที่มีการแสดงหรือ
อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกกอบสําคัญๆ ที่ใช้เพ่ือการบริหาร คุณลักษณะที่ดีของ
รูปแบบจะต้อง 

1. แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปร 
2. นําไปสู่การทํานายผลท่ีจะตามมา โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3. อธิบายถึงโครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่กําลังทําอย่างชัดเจน 
4. นําไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่หรอืขยายองค์ความรู้ 
5. สอดคล้องกับทฤษฎีของเร่ืองที่จะใช้รูปแบบ 
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ที่ดี ที่มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาในสภาพการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของรัฐ อัน
จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป13 

เสนาะ ติเยาว์ อธิบายถึงความหมายของการบริหารว่ามีหลายอย่าง เช่น “การบริหาร คือ 
การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน” ความหมายบ่งบอกว่า ผู้บริหารไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองแต่ทํางาน
โดยการสั่งคนอ่ืนทํา อีกความหมายหนึ่ง “การบริหาร คือ กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ตามความหมายน้ี การบริหาร
ได้แก่กิจกรรมในการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจและการควบคุมทรัพยากรวัตถุให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้ด้วยดี อีกความหมายหนึ่ง “การบริหาร คือ กระบวนการทํางานกับคนและวัตถุเพ่ือให้

                                                 
13บุญชม ศรสีะอาด และคณะ, เทคนิคการบรหิารโรงเรียน: บนฐานการวิจัย (กรุงเทพฯ: 

ภาษาและศิลปะ, 2537). 
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บรรลุเป้าหมายขององค์กร” เป็นความหมายที่เน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุให้บังเกิด
ผลประโยชน์ต่อองค์กร ความหมายของการบริหารที่สําคัญที่สุด ได้แก่ “การบริหารคือกระบวนการ
ทํางานกับคนโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง” 
ความหมายของการบริหารหลังสุดนี้ได้แยกสาระสําคัญของการบริหารออกเป็น 5 ลักษณะ 

1. การบริหารเป็นการทํางานกับคนและโดยการอาศัยคน  
2. การบริหารทําให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
3. การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
5. การบริหารเป็นเผชิญสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง14 
สมิท (Smith) และคนอื่นๆ ได้แบ่งการบริหารงานสถานศึกษาไว้ 6 งาน คือ 1) งาน

วิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานอาคารสถานที่ 5) งานธุรการและการเงินและ 
6) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ไดทําการศึกษาด้านการใช้เวลาในการบริหารงานและ
การให้ความสําคัญของงานในสถานศึกษาแต่ละงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร โดยแยก
ออกเป็น 7 ประเภท คือ 1) การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40 2) งานบริหารบุคลากร ได้แก่ 
ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 20 3) งานบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
20 4) งานบริหารการเงินและงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 5 5) งานบริหารอาคารสถานที่ คิดเป็นร้อย
ละ 5 6) งานบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5 7) งานบริหารท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 515 

แคมพ์เบลล์ (Campbell) ได้แบ่งงานบริหารศึกษาออกเป็น 6 ประการ คือ 1) งานด้าน
หลักสูตรและการสอน 2) งานการบริหารบุคคลทางการสอน 3) งานบริการนักเรียน 4) งานอาคาร
สถานที่ 5) งานด้านงบประมาณและงานธุรการและ 6) งานความสัมพันธ์กับชุมชน16 

คิดบรอดและนันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery) ได้แบ่งงานการบริหารโรงเรียน
ออกเป็น 8 ประการคือ 1) งานการพัฒนาองค์กรและธํารงไว้ซึ่งองค์กร 2) งานบริหารหลักสูตรและ
การสอน 3) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 4) งานธุรการ 5) งานบริหารบุคคล 6) งานกิจการ

                                                 
14เสนาะ ติเยาว์, รูปแบบการบริหารและจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เก่ียวข้อง

องค์กรระดับชาติ (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 6. 
15Smith, Edward W. and Others, “The Education’s Encyclopedia” 
16Campbell, Ronald F., Introduction to Education Administration 

(Boston: McGraw-Hill, 1975), 23. 
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นักเรียน 7) งานสร้างภาวะผู้นําในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและ 8) งานด้านการประเมินผล การ
วิจัยและสร้างความเช่ือถือจากประชาชน17 

แรมเซเยอร์ (Ramseyer) และคนอื่นๆ ได้สรุปขอบข่ายการบริหารงานไว้ 8 ประเภท 
ดังน้ี 1) งานพัฒนาการสอนและหลักการ 2) งานธุรการ การเงินและการบริการต่างๆ ของโรงเรียน  
3) งานเป็นผู้นําชุมชนที่ต้ังอยู่ 4) งานบุคคล 5) งานอาคารสถานที่ 6) งานจัดการรถรับส่งนักเรียน              
7) งานจัดระบบบริหารโรงเรียนให้ถูกต้องและ 8) งานปกครองดูแลนักเรียน18 

สรุป การบริหารการศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการ
ร่วมกันโดยต้องอาศัยผู้นําที่เป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ การบริหารการศึกษามีลักษณะแตกต่าง
จากการบริหารประเภทอ่ืนๆ ในด้านเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ เทคนิคการบริหารและการ
ประเมินผล กล่าวคือ เป้าหมายที่สําคัญของการบริหารการศึกษาเป็นการเน้นที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ
และความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการบริหารงานแบ่ง
ได้หลายงานขึ้นกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเพราะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวอย่างเช่น 
เสนาะ ติเยาว์ แบ่งออกเป็น 1) การบริหารเป็นการทํางานกับคนและโดยการอาศัยคน 2) การบริหาร
ทําให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 3) การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 4) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) การบริหาร
เป็นเผชิญสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือ สมิท (Smith) และคนอื่นๆ ได้แบ่งการบริหารงาน
สถานศึกษาไว้ 6 งาน คือ 1) งานวิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานอาคาร
สถานที่ 5) งานธุรการและการเงินและ 6) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17Kimbrough, Ralph B. and Michael Y. Nunnery, Education Administration 

(New York: Macmillam, 1983), 164. 
18Ramseyer, John A. and Others, Factor Affecting Educational 

Administration (Ohio: Ohio State University, 1995), 18. 
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 38 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้มีอํานาจหน้าที่ ปรากฏใน
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกฎหมายด้วยกัน19 สรุปได้ดังน้ี 1) บทบาทหน้าที่ตาม มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ บัญญัติไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา 2) บทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรากฏตามมาตรา 
26 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สรุปได้ดังน้ี                
1) กํากับ ดูแลและการบริหารบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา อนุคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2) เสนอจํานวนความต้องการ
จํานวนและอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อ                  
อนุคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 3) ให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 4) ปฏิบัติหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่มอบหมาย20 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
การปฏิรูปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หน่วยปฏิบัติการทาง

การศึกษาส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดคือสถานศึกษา เพราะเป็นหน่วยที่ให้บริการการเรียน
การสอนแก่ผู้เรียนโดยตรง เป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยตรงและ
ต้องรับภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาตามสาระในหมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 ว่าด้วยแนวการ
จัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาและมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานั้นจะ
เห็นได้ว่า ภาระงานด้านการจัดการศึกษาที่แท้จริงเกือบทั้งหมดอยู่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา ทําให้
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีเรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญมากที่สุด ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไป
ยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ภารกิจ

                                                 
19กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (กรุงเทพฯ: องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 
2546). 

20เร่ืองเดียวกัน, 86-87. 
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ของสถานศึกษาตามที่วิเคราะห์ได้จากพระราชบัญญัติแห่งชาติเป็นภารกิจที่ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ใหม่
ของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิมคือที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สําหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาต้อง
ดําเนินการใน 2 ด้าน21 ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านวิชาการ 
 1.1 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาได้ทั้งสามรูปแบบ (มาตรา 15) 
 1.2 เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ (มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24) 
 1.3 โรงเรียนต้องประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการแบบประเมินประสมประสาน (มาตรา 

26 วรรค 1) และใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียน (มาตรา 26 วรรค 2) 
 1.4 มีบทบาทโดยตรงในการจัดทําสาระหลักสูตร (มาตรา 27 วรรค 1 และ 2) 
 1.5 มีบทบาทโดยตรงในการเรียนรู้และการพัฒนาของชุมชน (มาตรา 29) 
 1.6  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
2. ด้านบริหาร 
 2.1 ต้องจัดระบบการประกันคุณภาพ ให้เป็นส่วนของระบบบริหารของสถานศึกษาที่

ต้องดําเนินอย่างต่อเน่ือง โดยให้มีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน (มาตรา 48) 

 2.2 ระดมทรัพยากรมาใช้จัดการศึกษา (มาตรา 58) 
 2.3 ดูแลจัดการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาได้ (มาตรา 59) 
 2.4 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใชช้จ่ายงบประมาณ

ตามแนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน (มาตรา 62) 
วิรัช สงวนวงศ์วาน ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารของ ฟาโยล (Fayol) 

ไว้ดังน้ี 
1. วางแผน (To Plan) คือ การกําหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรและแนวการปฏิบัติงาน

ล่วงหน้า หรือการเลือกทางเลือกในการทํางานที่เห็นว่าดีที่สุดจากหลายๆ ทางที่มีอยู่ซึ่งการวางแผน
จะเกี่ยวข้องกับการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมต่างๆ เป็นสําคัญ 

                                                 
21อุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ์ จันทร์สพัุฒน์, รายงานการวิจัยเรื่องภารกิจ

โครงสร้างและอัตรากําลงัในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ:       
วีซีที คอมมิวนิเคช่ัน, 2545), 13. 
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2. จัดองค์การ (To Organize) คือ การกําหนดโครงสร้างหรือส่วนงานย่อยขององค์การ
ว่ามีส่วนอะไรบ้าง แต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบใด และมีใครเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานน้ัน
บ้าง 

3. บังคับบัญชาสั่งการ (To Command) คือ การออกคําสั่ง การมอบหมายงาน การจูงใจ 
การใช้ภาวะผู้นํา และการสื่อสาร เพ่ือให้บุคคลต่างๆ ในองค์การปฏิบัติงานไปตามแผน 

4. ประสานงาน (To-Co-ordinate) คือ การกระทําใดๆ ก็ตามเพ่ือทําให้การปฏิบัติงาน
ของส่วนงานต่างๆ ในองค์การประสานสอดคล้องกัน อาจจะเป็นไปอย่างมีแบบแผนหรือไม่ก็ตาม 

5. ควบคุม (To Control) คือ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานและบุคคลต่างๆ ในองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานของแผนงาน 
ซึ่งจะมีการควบคุมทั้งด้านเวลา ด้านปริมาณ และคุณภาพของการปฏิบัติงาน22 

สายหยุด ใจสําราญ ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ องค์ประกอบการบริหารของลูเธอร์ กูลิค 
และลินดอลว์ เออร์วิค (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) ไว้ดังน้ี องค์ประกอบและบริหาร
มี 7 ขั้นตอน ซึ่งประมวลเป็นคําย่อว่า “POSDCORB” (พอสด์คอร์บ) 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีงาน
อะไรบ้างที่จะต้องทําตามลําดับ พร้อมทั้งวางแนววิธีปฏิบัติ กําหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
น้ันๆ ก่อนลงมือทํา 

2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย
กําหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์กันตามลําดับข้ันแห่งอํานาจหน้าที่สูงตํ่าลดหลั่นกันไป 

3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือ
เจ้าหน้าที่ทุกประเภทของหน่วยงาน การบริหารงานดังกล่าวรวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาทํางาน การ
บรรจุแต่งต้ัง การฝึกอบรมพัฒนาบุคคลที่บรรจุและแต่งต้ังไว้แล้ว การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้นและลด
ขั้น ตลอดจนการให้พ้นจากงานและการบํารุงรักษาสุขภาพของการทํางานที่ดี และมีประสิทธิภาพให้
คงอยู่ตลอดไป 

4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากได้วิเคราะห์และ
พิจารณางานโดยรอบคอบแล้ว รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันๆ ในฐานะผู้บริหาร
เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 

                                                 
22วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: บริษัทไทยวัฒนา

การพิมพ์, 2545), 36. 
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5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์
หน่วยงานย่อย หรือตําแหน่งต่างๆ ภายในองค์การ หรือสํานักงานใหญ่ๆ เพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกันแต่ทุกหน่วยงานทําประสานกลมกลืนกัน เพ่ือ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การหรือหน่วยงานใหญ่ร่วมกัน การรายงาน (Reporting) หมายถึง การ
เสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา หรือไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งเบ้ืองบนและเบ้ืองล่าง การเสนอ
รายงานทําให้ผู้บังคับบัญชาทราบความก้าวหน้าของหน่วยงานทุกระยะ สะดวกแก่การประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนในขณะเดียวกันการเสนอรายงานให้ผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ทราบด้วย จะเป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันและเป็นการบํารุงขวัญไปในตัว การเสนอรายงานจําเป็นต้องมีการ
บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้เป็นระยะๆ มีการวิจัยประเมินผลการตรวจสอบเป็นระยะๆ 
จึงจะสามารถทํางานได้ถูกต้องและรัดกุมสมบูรณ์ 

6. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผน
หรือโครงการใช้จ่ายเงิน การบัญชีและควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม23 

พิบูล ทีปะปาน ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารของสมาคมผู้บริหาร
การศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of School Administration: AASA) ไว้ดังน้ี 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดสรรทรัพยากรการบริหาร (Allocation) 
3. การเสริมกําลังบํารุง (Simulation) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การประเมินผล (Evaluation)24 
เซียร์ส (Scars) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารไว้ดังน้ี 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) 
3. การอํานวยการ (Directing) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุม (Controlling)25 

                                                 
23สายหยุด ใจสําราญ, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ: โครงการศูนย์หนังสือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549), 26. 
24พิบูล ทีปะปาน, การจัดการเชิงกลยุทธ ์(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์อมรการพิมพ์, 2546), 47. 
25Sears, Jesse B., Strategic Management and Action (New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc, 2004), 41. 
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เห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการบริหาร ดังกล่าวมาแล้ว มีความหมาย
แตกต่างกันบ้าง แต่ละแนวคิดต่างก็มุ่งเสนอขั้นตอนกระบวนการท่ีจะให้ครอบคลุมภารกิจของการ
บริหารทั้งหมดเช่นกัน เพียงแต่การจัดลําดับความสําคัญผิดแผกกันไปบ้างตามทัศนะ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดทางการศึกษาและเป็นแนวเปรียบเทียบ กระบวนการบริหารการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองค์การ (Organizing) 
3. การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุม (Controlling) 
สรุป บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1) กํากับ ดูแลและการ

บริหารบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 2) เสนอจํานวนความต้องการจํานวนและ
อัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 3) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา                
4) ปฏิบัติหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่อนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่มอบหมายเพ่ือทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาและมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกือบทั้งหมดอยู่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา ทําให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีเรียกได้ว่ามี
บทบาทสําคัญมากที่สุดการบริหารเน้นหนัก 2 ด้านคือด้านวิชาการและด้านบริหาร 

 
2. แนวคิดทฤษฏีการฝึกวิชาครู 

แนวคิดพื้นฐานเร่ืองการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
คําว่า “ประสบการณ์วิชาชีพครู” มีที่มาจากคําว่า Professional Experience เป็นคําที่มี

ความหมายกว้างขวางสรุปได้คือการจัดประสบการณ์ตรงให้นิสิตนักศึกษาได้มีการเรียนรู้และมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ (อัจฉรา ประไพตระกูล) ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เทียบเท่ากับหัวใจของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุดมุ่งหมายทั่วไปจึง
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เป็นการนําเอาความรู้ความสามารถทั้งที่เป็นด้านเนื้อหาวิชาการด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะ
ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ได้26 

การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเน่ืองจากเห็นกลไกสําคัญในการสร้างบัณฑิตครูให้เป็นคนดี 
จึงต้องมีการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันฝึกหัดครูที่ครอบคลุมกระบวนการต้ังแต่หลักสูตร และ
การบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์วิชาชีพครู การใช้สื่อการเรียนการสอน 
การจัดแหล่งวิทยาการ การวัดและประเมินผล การสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ติดตามการปฏิบัติ 

การประชุมสัมมนาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงการ
ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ” เมื่อ พ.ศ.2526 ก็ได้สรุปความสําคัญของการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง ในวิชาชีพอันเป็นวิธีการสําคัญที่จะ
ช่วยให้นิสิต/นักศึกษาครูสามารถจบออกไปปฏิบัติงานครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง 
คอืให้นิสิต /นักศึกษามีสมรรถนะ 4 ประการ ได้แก่ 

1. มีความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนงานบริหารและงานธุรการที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพครุ 

2. มีคุณธรรมและจริยธรรมของครูพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู 
3. มีความเป็นผู้นําในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
4. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ27 
ความสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู ดังน้ี 
1. เป็นการช่วยให้นิสิต/นักศึกษาครูมีความมั่นใจ มีความคุ้นเคย และมีการพัฒนาตนให้

เข้ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างรวดเร็ว 
2. เป็นการช่วยให้นิสิต/นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติควบครูกับการเรียนภาคทฤษฎี ทั้งใน

ด้านเน้ือหาสาระ และเทคนิควิธีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาจนเกิดความเข้าใจ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู หรืออาจกล่าวได้ว่าเรียนรู้จากการกระทํา 

3. เป็นการช่วยนิสิต/นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติทั้งในส่วนของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
และในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอจนเกิดความคุ้นเคย 

                                                 
26ป่ิน มาลากุล ณ อยุธยา, หมอ่มหลวง และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องรปูแบบการ

พัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2527). 

27สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, แผนหลักการปฏิรูปการฝึกหัดครูพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ฟันน่ีพับบลิชช่ิง), 2538. 
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4. เป็นการช่วยให้นิสิต/นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดความรัก
และความศรัทธาในวิชาชีพครู รวมท้ังในกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นครูซึ่งจะได้ยึด
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

5. เป็นการช่วยให้นิสิต/นักศึกษาครูได้พัฒนาตนเองไปทีละน้อย จากการฝึกปฏิบัติทั้งใน
สถานการณ์จริงและในสถานการณ์จําลอง จนเกิดความม่ันใจในตนเองที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป็นการช่วยให้นิสิต/นักศึกษาครูได้พัฒนาตนเองและฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูกับ
หน่วยงานผู้ใช้ครูโดยตรง จึงทําให้เกิดการประสานสัมพันธ์ในงานการผลิตครูให้ทันกับงานของผู้ใช้ครู
ได้เป็นอย่างดี28 

สิริพร ทิพย์คง ได้กล่าวถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ว่า การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติและเป็นประสบการณ์ตรงที่จําเป็นและสําคัญย่ิง 
เพราะเป็นช่วยสําคัญที่นิสิต/นักศึกษาจะได้ตรวจสอบตนเองโดยการนําแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่
ได้จากเรียนนํามาใช้แก้ปัญหาหรือประยุกต์สู่การปฏิบัติ และเป็นโอกาสที่นิสิต/นักศึกษาจะได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้การแนะนําของอาจารย์นิเทศ และครูพ่ีเลี้ยงของสถานศึกษากับทั้งได้
เรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ัง
ได้ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน และการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทําให้นิสิต/นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองและพัฒนาคุณภาพนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้และความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการสําคัญของการผลิตครูในการเช่ือมโยง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาครูในการฝึกภาคสนาม เพ่ือรับประสบการณ์ตรงที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพย่อมหมายถึงความสําเร็จของการผลิตครูด้วยกระบวนการหน่ึง
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคือ การสะท้อนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อันจะนําไปสู่
การพัฒนาทางปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนหรือนิสิต/นักศึกษาครูได้สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่
ตนเองได้รับ29 

                                                 
28กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครูหน่วยศึกษานิเทศก,์ กระบวนการฝึก

ประสบการณวิ์ชาชีพครู พทุธศักราช 2559 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2529). 
29สิริพร ทิพย์คง, “บทบาทและคุณลักษณะของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วารสารศกึษา
ปริทัศน ์20, 3 (2548): 35 - 44. 
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นิคม ต้ังคะพิภพ และคณะ ได้เสนอลักษณะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ว่าเป็นการ
จัดกระบวนการระบบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วยมิติต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลัก 
ได้แก่ 

1. มิติคุณลักษณะ (proposition dimension) คุณลักษณะดังกล่าวคือ ความรู้ ความ 
สามารถในการสื่อสาร ความเข้าใจผู้อ่ืน การมีวิจารณญาณ และจรรยาครู 

2. มิติภารกิจ (task dimension) ภารกิจดังกล่าวคือ งานสอน งานพัฒนาตนและสังคม 
งานธุรการ งานกิจการนักเรียน 

3. มิติบทบาท (role dimension) บทบาทของนิสิต/นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนามออกเป็น 3 บทบาท โดยอาศัยช่วงเวลาและชุดของภารกิจที่จัดเรียงจากง่ายไปหาภารกิจที่
ซับซ้อน และกําหนดช่ือเพ่ือส่ือถึงจุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ดังน้ี บทบาทครูใหม่ 
บทบาทครูประจําการ บทบาทน้ีมีจุดมุ่งหมายให้นิสิต/นักศึกษาได้ปฏิบัติภารกิจงานครูเต็มรูปแบบ
บทบาทพัฒนาวิชาชีพ บทบาทน้ีมีจุดประสงค์ให้นิสิต/นักศึกษาซึ่งปฏิบัติภารกิจประจําได้อย่างมี
ทักษะแล้ว ได้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการปฏิบัติภารกิจที่ทําให้มีคุณภาพมากขึ้น จัดทําโครงการ
พัฒนาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู จัดทํากิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นครูช้ันวิชาชีพ 

นอกจากน้ี กรมการฝึกหัดครู ได้กล่าวถึงลักษณะของกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏ ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมเอามวลประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพครูแก่ผู้เรียนโดยเน้นให้นิสิต/นักศึกษาครูเกิดสมรรถนะ 3 ประการ คือ ด้าน
ความรู้ เทคนิควิธี และคุณลักษณะ กระบวนการในแต่ละประเภทแต่ละข้ันเป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้น
ในตัวเอง และเช่ือมโยงกันต้ังแต่เร่ิมเข้าเป็นนิสิต/นักศึกษาครูจนจบหลักสูตร ดังน้ี 

ลักษณะที่ 1 ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา 
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา หมายถึง การจัดให้นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ใน 4 

ขั้นตอนต่อเน่ืองกันไปตลอดหลักสูตร ดังน้ี 
1. การศึกษาและสังเกต หมายถึง การให้นักศึกษาหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง

โดยการไปดู ไปฟัง ไปซักถาม และไปสังเกตเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง ในด้านเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานในหน้าที่
ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจํา งานอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับโปรแกรมวิชาที่เรียน พฤติกรรมการเรียนการ
สอน พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของนักเรียน งานบริหารและบริการของโรงเรียนสภาพชุมชนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
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2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดให้นิสิต/นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานบางประการที่ได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ โดยให้ช่วยครูพ่ีเลี้ยงอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือเป็นการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติร่วมกัน เช่น การฝึกงานธุรการช้ันเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานพัฒนาโรงเรียน 
และชุมชนหรืองานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหรือวิชาที่เรียน 

3. การทดลองสอน หมายถึง การนําเทคนิควิธีการจากการเรียนภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
สอนสอนวิชาใดวิชาหน่ึง ไปทดลองที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในช่วงระยะเวลา เพ่ือให้
นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าหลักการและทฤษฎีที่ได้เรียนมาน้ัน สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทําให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยในการสอน มีความเช่ือมั่นในตนเองและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูย่ิงขึ้น 

4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป หมายถึง การนําความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้ว
ทั้งหมดและประสบการณ์ได้จากการฝึกใน 3 ขั้นตอนแรกมาใช้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่าง
เพ่ือให้มีสมรรถนะในการเป็นครูและมีลักษณะของครูที่ดี โดยมีการกําหนดงานที่จะต้องรับผิดชอบ
ของนิสิต/นักศึกษาอย่างชัดเจนว่า ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นน้ีนิสิต/นักศึกษา
จะต้องทําหน้าที่เป็นครูประจําช้ัน ฝึกงานธุรการช้ันเรียน เช่น ทําบัญชีเรียกช่ือและสมุดประจําตัว
นักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน จัดช้ันเรียนและดูแลการเรียนของนักเรียน ทําหน้าที่ครูสอนประจํา
วิชาเอกหรือโททําแผนการสอนหรือแผนการปฏิบัติงาน ผลิตสื่อการเรียนการสอน ฝึกเขียนโครงการ
และปฏิบัติงานโครงการ ฝึกงานแนะแนว จัดป้ายนิเทศ บันทึกการปฏิบัติงานประจําวันและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 

ลักษณะที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพครูบางเวลา 
การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูบางเวลา หมายถึง การจัดให้นิสิต/นักศึกษาได้ศึกษา

ภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎีของรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาปฏิบัติการ โดยให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูบางเวลา ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูบางเวลานอกวิทยาลัย คือ การจัดให้นิสิต/นักศึกษานํา
ทฤษฎีที่เรียนรู้ในวิทยาลัยไปทดลองปฏิบัติในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในแต่ละภาคเรียน ยกตัวอย่าง เช่น 
ในภาคเรียนที่จัดให้นักศึกษาได้เรียนวิชานิทานและหุ่นสําหรับเด็กซึ่งเป็นวิชาเฉพาะด้วยอาจารย์
ผู้สอนจะจัดให้นิสิต/นักศึกษาได้ออกไปเชิดหุ่นให้นักเรียนอนุบาลชมในโรงเรียนอนุบาลซึ่งต้ังอยู่นอก
วิทยาลัยเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรมเด็ก โภชนาการสําหรับเด็ก ฯลฯ ทั้งน้ี
ระยะเวลาในการฝึกบางเวลานอกวิทยาลัยของทุกๆ วิชารวมกันจะอยู่ระหว่าง 3-6สัปดาห์ ตลอด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 1 ½ สัปดาห์ ตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญา
ตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
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การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูบางเวลาในวิทยาลัย คือ การจัดให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึก
ภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีภายในวิทยาลัย โดยเน้นให้เกิดทักษะของงานในหน้าที่ครู
เกิดความเข้าใจและมีความคุ้นเคย ตลอดจนสามารถปรับตนเองให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ครู เช่น 
ในการเรียนการสอนรายวิชา บุคลิกภาพครูปฐมวัย อาจารย์ผู้สอนจะจัดให้นิสิต/นักศึกษาฝึกการมี
ปฏิสัมพันธ์กันเด็กหรือในการเรียนรายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาเอกอนุบาล อาจารย์ผู้สอนจะให้
นิสิต/นักศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตซึ่งต้ังอยู่ภายในวิทยาลัย หรือ ใน
ห้องปฏิบัติการสอนของภาควิชาอนุบาล เป็นต้น 

ลักษณะที่ 3 การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเสริม 
การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเสริม หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริม

สมรรถนะด้านความรู้ทางเทคนิควิธีและคุณลักษณะ ให้นิสิต/นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในหน้าที่ครู
อย่างกว้างขวาง อาจจัดเป็นกิจกรรมหรือโครงการบังคับ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาค่านิยมและ
คุณธรรมสําหรับครูเพ่ือให้นิสิต/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตอนตามค่านิยม
พ้ืนฐาน30 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้คณะทํางาน ผู้รู้และชํานาญการด้านหลักสูตรการฝึกหัด
ครูของสถาบันราชภัฏ ศึกษาวิจัยหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏให้
สามารถผลิตและพัฒนาครู ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 โดยมีสํานักพัฒนาการฝึกหัดครูทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนาและการทําประชาพิจารณ์เร่ือง “หลักสูตรฝึกหัดครู
ราชภัฏปฏิวัติครูไทย” รับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรใน
สังคมทุกส่วน ณ สถาบันราชภัฏ 8 ภูมิภาคท่ีเป็นผู้แทนแต่ละภูมิภาค จัดทําเป็นข้อเสนอแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง มาร่วมกันวิพากษ์เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสม ก่อนที่จะสรุปผลเพ่ือที่จะนําไปทดลองใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครู
ของสถาบันราชภัฏต่อไปในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ให้นิสิต/นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกช้ันปี โดยเร่ิมจากการเป็นผู้ช่วยครู
และให้มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นตามช้ันปี จนถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง 

2. เน้นการนิเทศที่โรงเรียนโดยดูความพร้อมของโรงเรียนด้วย 
3. เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากข้ึน 
4. นอกจากฝึกประสบการณ์ด้านการสอนแล้วมีกิจกรรมระหว่างชุมชนด้วย 

                                                 
30กรมฝึกหัดคร,ู แนวปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชพีครู พุทธศักราช 2525 

(กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2525). 



43 

5. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างสถาบัน โรงเรียน และชุมชน 
6. ควรคัดเลือกครูที่ดีมาเป็นครูพ่ีเลี้ยง 
7. ควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาจากหน่วยงานผู้ใช้ครู 
8. มีโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 
9. คณะครุศาสตร์ควรมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู โดยการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต

และผู้ใช้ควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และร่วมเป็น
คณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 

10. ควรมีหลักเกณฑ์วัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 6 งาน คือ งานสอน งาน
ธุรการ งานกิจการนักศึกษา งานแนะแนว งานพัฒนาตนเอง และงานสัมพันธ์กับชุมชน 

11. ผู้สอนวิชาชีพครูต้องมีโครงการที่สามารถทดสอบ สังเกต และลงไปดูสถานที่จริงใน
ด้านประสบการณ์วิชาชีพครู 

12. สถาบันต้องมีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนที่ส่งนิสิต/นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตลอดเวลา รวมท้ังพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงให้มีศักยภาพ เพ่ือการให้คําปรึกษานิสิต/นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี 

คณะทํางานมีข้อเสนอด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังน้ี 
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรผลิตครูก่อนประจําการจะต้องจัดให้ทุกช้ันปี

เป็นระยะๆ โดยให้มีโอกาสใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งฝึกโดยตรง และเพ่ิมสัดส่วนเวลาการฝึก
ประสบการณ์ขึ้นตามลําดับช้ันปี 

2. จัดให้มีโรงเรียนเครือข่ายและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนต้นแบบ และครู
ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. มีระบบนิเทศและการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ โดยร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
หน่วยงานหรือสถานศึกษา 

4. มีการจัดเน้ือหาฝึกประสบการณ์ตามบทบาทหน้าที่ของครูและโรงเรียนอย่างครบถ้วน
ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 

5. หลักสูตรพัฒนาครูประจํากัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจัดทําโครงการพัฒนางานไปในโรงเรียน หรือมีการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลายวิธี 
รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ 

6. มีการวัดประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ได้มาตรฐานของวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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ความคิดเห็นจากการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังน้ี 
1. ปรับปรุงระบบการนิเทศให้มีหลายรูปแบบ เช่น การนิเทศทางไกล ฯลฯ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และสํารวจความถนัดในวิชาชีพอย่างแท้จริง 
3. ควรบูรณาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ให้มีการปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง 
4. ให้ยืดหยุ่นและหลากหลาย สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
5. ระบบการนิเทศ และการประเมินควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
6. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกประสบการณ์ 
ความคิดเห็นจากการวิพากษ์ของคณบดี และผู้แทนอาจารย์คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

มีดังน้ี 
1. สถาบันราชภัฏควรจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 1 การศึกษาสังเกตและการมี

ส่วนร่วม และขั้นที่ 2 การทดลองสอน ควรอยู่ในภาคเรียนเดียวกัน 
2. ควรปรับระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ให้มากข้ึน 
3. ควรมีค่าตอบแทนแก่โรงเรียนที่ส่งนิสิต/นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ 
4. ควรทําสัญญาระหว่างสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏกับหน่วยงานสถานศึกษาที่ส่ง

นิสิต/นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ 1-5 ปี 
5. จัดโรงเรียนเครือข่ายให้ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสํานักงานสภาสถาบัน

ราชภัฏเป็นแหล่งบริการวิชาการ 
6. ต้องพยายามให้เป็นการฝึกงานในหน้าที่ครู 
7. ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างสถาบันกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์ 
8. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือเสริมคุณลักษณะครูที่เก่ง และครูที่ดี 
9. ควรฝึกประสบการณ์การเรียนทุกวิชาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
10. ควรให้มีการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษาที่ 3 
11. ร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูต้นแบบ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ฯลฯ 
12. ฝึกประสบการณ์แทรกในกลุ่มวิธีวิทยาการสอน 
13. ฝึกในช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 4 
14. ฝึกเต็มรูปในปีที่ 5 หรือปีสุดท้าย 
15. ฝึกในโรงเรียนดีเด่นต้นแบบของการศึกษา หรือฝึกในสถานที่ปฏิบัติการครู

ประจําการ 
16. ฝึกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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17. มีมาตรฐานเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
18. กล่าวถึงการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
19. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรผลิตครูก่อนประจําการ ต้องจัดให้ทุกช้ันปี

เป็นระยะๆ โดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งฝึกโดยตรง 
20. ให้มีโรงเรียนเครือข่าย และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
21. จัดกระบวนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยคํานึงความร่วมมือระหว่าง

สถาบัน สถานศึกษา และชุมชน 
22. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน 
23. มีการวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
24. ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาจัดทําแฟ้มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
25. การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู เ พ่ือพัฒนาครูประจําการให้ปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาโดยให้ทําโครงการพัฒนางาน31 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสําคัญกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูอย่างมาก โดยได้กําหนดแนวทางมุ่งให้นิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประสบการณ์
ดังน้ี 

1. ให้มีประสบการณ์ตรงเต็มเวลาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาเอกท่ีเลือก
ศึกษา 

2. นําทฤษฎีและหลักวิชาการท่ีได้ศึกษาไปทดลองในสภาพความเป็นจริง 
3. มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
4. ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับบุคลากรในระดับต่างๆ ในอาชีพ 
5. ได้มีโอกาสเสริมสร้างและการกระชับความสัมพันธ์อันดีตลอดจนการร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์และสถาบันฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู32 
ปทีป เมธาคุณวุฒิได้กล่าวถึงข้ันตอนของลักษณะการจัดประสบการณ์วิชาชีพที่ควรจัด

ต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 สรุปได้ดังน้ี 

                                                 
31สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, สรุปผลการศกึษาวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการ

ฝึกหัดครขูองสถาบนัราชภัฏ (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2543). 
32จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์, การดําเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ, 

เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://portal.edu.chula.ac.th/edu52/. 
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ระดับช้ันปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงวิชาชีพทางการศึกษาและมีส่วน
ร่วมในประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพครูต่อไปในขั้นตอนน้ี
ผู้เรียนควรจะได้ 

1. สังเกตสภาพโรงเรียน เช่น อาคารสถานที่ หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์ต่างๆ บุคลากร
ในโรงเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและปรัชญาของโรงเรียน 

2. เร่ิมคุ้นเคยกับแนวคิดต่างๆ ทางการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียน การทดสอบแบบอิง
เกณฑ์การสอน การจัดช้ันเรียนแบบต่างๆ เป็นต้น 

3. ศึกษารายละเอียดบ้างในส่วนที่เก่ียวกับการเรียนการสอน สภาพการณ์ภายใน
โรงเรียนและภายในช้ันเรียน ระดับความสามารถ ความสนใจและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
ที่แตกต่างกัน 

ระดับช้ันปีที่ 2 เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษามีประสบการณ์เก่ียวกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในช้ันปีที่ 2 เช่น วิชาพ้ืนฐานการศึกษา วิชาที่
เก่ียวกับการสอนบางวิชา เช่น การสอนภาษา การสอนคณิตศาสตร์ ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนควรจะได้ 

1. มีความรู้เก่ียวกับการใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับการสอนภาษาหรือคณิตศาสตร์และ
สามารถทําบันทึกการสอนได้ ตลอดจนทําแบบประเมินผลการเรียน 

2. มีโอกาสทดลองสอนนักเรียนตัวต่อตัว หรือทดลองสอนในกลุ่มย่อยตามบันทึกการ
สอนที่ทําให้วิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย 

3. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์ การหาแหล่งของวัสดุต่างๆ และสามารถเลือกใช้
ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาของเด็กในระดับช้ันประถมศึกษาที่จะนํามาใช้จัด
สภาพแวดล้อมในช้ันเรียนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้ี อาจารย์ที่สอนวิธีสอนใน
มหาวิทยาลัยควรจะได้สังเกตการสอนและได้ช้ีแจงนิสิต/นักศึกษาหลังจากสังเกตการณ์สอนแล้ว ครูพ่ี
เลี้ยงจะเป็นผู้ประเมินผลการสอนและการทํางานของนิสิต/นักศึกษา 

ระดับช้ันปีที่ 3 เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสในการสอนมากข้ึน โดยนําวิธีสอนที่ได้เรียนรู้
มาใช้สอนในช้ันปีที่ 3 เช่น การสอนเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การสอนเพ่ือสร้างเสริมลักษณะ
นิสัย ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนควรจะได้ 

1. ทําบันทึกการสอนเพ่ือสอนทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยสามารถประเมินผลได้ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียนตามเหมาะสม 
3. มีโอกาสประเมินผลการสอนของเพ่ือนนิสิต/นักศึกษาด้วยกันเป็นระยะๆ ไป 
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ระดับช้ันปีที่ 4 เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสนําสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดมาใช้ในการสอน
ประจําวันต่อเน่ืองกันไป ในฐานะที่ครูคนหน่ึงในโรงเรียนน้ัน ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนควรจะได้ 

1. สอนกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ โดยมีประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาจากช้ันปีที่ 1-3 
เข้มข้นขึ้น 

2. มีส่วนร่วมในงานประจําของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการปกครอง การแนะแนว งาน
ธุรการทั่วไป และงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของโรงเรียน การร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับวิชาชีพครู33 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ  
1. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาเกิดสมรรถนะด้านการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาเกิดสมรรถนะด้านการต้ังมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของครู 
3. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาเกิดสมรรถนะด้านความเป็นผู้นําในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
4. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาเกิดสมรรถนะด้านการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ของประเทศชาติ34 
นอกจากน้ี กรมการฝึกหัดครู ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1. เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงแก่นิสิต/นักศึกษา 
2. เพ่ือให้มีโอกาสทดลองทฤษฎีที่ศึกษามาในช้ันเรียน 
3. เพ่ือให้มีโอกาสเห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน 
4. เพ่ือเปิดโอกาสเห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน 
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะเป็นครู 
6. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การสอนตามทฤษฎีการศึกษาท่ีได้ศึกษาใน

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริง 
7. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์อ่ืนๆ ที่เป็นภาระงานของครูในโรงเรียนที่

นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู35 
8. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้ทดลองสอนภายใต้การนิเทศของอาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง 

หรือบุคลากรที่สถาบันการศึกษามอบหมาย 

                                                 
33ปทีป เมธาคุณวุฒิ, ครุศึกษา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์, 2530). 
34สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, แผนหลักการปฏิรูปการฝึกหัดครูพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ฟันน่ีพับบลิชช่ิง, 2538). 
35กรมฝึกหัดคร,ู แนวปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชพีครู พุทธศักราช 2525 

(กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2525). 
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9. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้พัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่
จําเป็นในการเข้าสู่วิชาชีพครู 

10. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนให้ลุล่วงไปด้วยดี 

11. เพ่ือฝึกประสบการณ์เก่ียวกับชุมชนในลักษณะการให้บริการทางวิชาการ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

สรุป การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูนับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเป็นครูในอนาคต
เทียบเท่ากับหัวใจของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาจะได้ฝึกทั้งกิจกรรมในช้ันเรียนเช่น การ
จัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หรือนอกช้ันเรียนเช่นเร่ืองหลักสูตร 
การสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
การได้วิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนให้ลุล่วงไป การพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของครูพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครูภายใต้การแนะนําของอาจารย์นิเทศ และครูพ่ีเลี้ยง 

ความสําคัญของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึงของการผลิตครูที่

กล่าวได้ว่า ไม่มีประสบการณ์ใด หรือวิชาใดจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นครูที่ดีได้ เพราะการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาครู ได้นําความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริง 
และได้พัฒนาทักษะการสอนของตน ตลอดจนได้ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติใน
สถาบันการฝึกหัดครูทุกแห่งจึงได้จัดให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนที่เรียกว่า “การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” (Field experiences) เพ่ือนิสิต/นักศึกษาจะได้นําความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ที่จะพัฒนาทักษะการสอนต่าง ๆ เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับ
การปฏิบัติ36 และยังให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสพิจารณาความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานสอนของ
ตน ที่จะพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้37 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกสอน (Practicum) จัดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดใน
การผลิตครูของสถาบันผลิตครูทั้งหลาย38 เป็นช่วงเวลาที่นิสิต/นักศึกษาฝึกสอนจะได้ประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการสอนในห้องเรียนจริงตามโรงเรียนต่างๆ มีประสบการณ์

                                                 
36Henry, M.A., Introduction to Education (Ohio: Bell & Howell Company, 1982). 
37Goodman, J. “University Culture and the problem of Reforming Field 

Experiences in” (1988). 
38Beck, C. and C. Kosnick, “Component of good pracitum placement: 

Student teacher” (2002). 
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ในการใช้วิธีสอนตามหลักปรัชญาการสอนแบบต่างๆ39 ดังน้ัน การฝึกสอนจึงเป็นช่วงเวลาของการ
เติบโตทางวิชาชีพ ของนิสิต/นักศึกษาฝึกสอนที่จําเป็นมาก40 

การฝึกสอนเป็นประสบการณ์ที่มีความสําคัญสูงสุดของโปรแกรมครุศึกษา เพราะเป็น
กระบวนที่ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษากลายเป็นครู โดยนิสิต/นักศึกษาจะได้โอกาสในการพัฒนาทักษะ
และความสามารถต่างๆ ในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ต่างๆ ที่ดําเนินการอยู่น้ัน ต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้นิสิต/นักศึกษาครูเกิดการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม นักการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพครู ดังน้ี41 

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครุ คือ นิสิต/นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้การที่จะปฏิบัติหน้าที่ครู เป็นการสํารวจความสามารถของตนเองและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะ
เป็นครูที่ดีต่อไป และผลที่ตามมาอีกประการหน่ึงคือ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีให้แก่ทางโรงเรียนอีกด้วย42 

จุดหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการสํารวจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัด
ครูประถมศึกษาในเอเชีย 16 ประเทศ เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังนี้ 

1. มีความสามารถในการท่ีจะเอาทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนมาปฏิบัติ 
2. มีความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กอย่างดี 
3. มีความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความคิดกว้างขวาง และมีความคิดริเร่ิมในการทํางาน 
4. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่แท้จริงของครู เมื่อออกไปปฏิบัติงาน 

                                                 
39K. Scott, Darden, G., A Darden and S. Westfall, “The student-teaching 

experience” (2001). 
40Crookes, G., “A practicum in TESOL: Professional development through 

teaching” (2003). 
41College of Education and Human Sciences,University of Nebraska Lincoln 

2007, Praticum and Student Teaching, Accessed October 15, 2016, Available 
fromhttp://cehs.unl.edu/currentStudents/studentteaching.shtml 

42Henry, M. A., In Introduction to Education (Ohio:Bell & Howell 
Company, 1982).  
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5. เข้าใจภาระหน้าที่ที่ครูจะต้องปฏิบัติ และมีโอกาสคุ้นเคยกับสภาพและปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริง และสถานการณ์จําลอง จนเกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ43 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีค่าถ้านิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่ง
เป็นการบูรณาการระหว่างทฤษฏีกับการปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์ทําให้นิสิตได้เรียนรู้กับวิชาชีพครู
อย่างแท้จริงและถ้าเปิดโอกาสให้นิสิตมีการอภิปรายกันในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการฝึกน้ันจะทําให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ย่ิงขึ้น ซึ่งการที่ปรากฏในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคือ
การติดต่อกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับครูพ่ีเลี้ยงจะนําไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือกันอย่างดีที่
จะส่งผลประโยชน์ต่อนิสิต44 

ฮอลล์ (Hall) ได้เสนอแนะเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สถาบันควรฝึกหัดครูควรจะได้ประสานร่วมมือกับโรงเรียนในพ้ืนที่ในการผลิตครูเป็นต้น

ว่าในเร่ืองการฝึกปฏิบัติงานสอนนิสิตควรจะได้รับแบบอย่างการสอนที่ดีจากครูในโรงเรียนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูควรจะกําหนดขอบเขตและจุดประสงค์ไว้ให้ชัดเจนเช่นเมื่อนิสิตสอนในช้ัน
เรียนอาจารย์พ่ีเลี้ยงจะสังเกตหรือการทํางานร่วมกับนักเรียนด้วย45 

การฝึกประสบการณ์ยังให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสพิจารณาความสามารถในการฝึก
ปฏิบัติงานสอนของตน ที่จะพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้46 

 
 
 

                                                 
43Egbert, R. L., “The Practice of Pre-service Teacher Education” Journal of 

Teacher Education (January-February 1985): 16-21. 
44Erdman, J. I., “Assessing the Purpose of Early Field Eperience Programs” 

Journal of Teacher Education 34, 4 (1983): 27-31. 
45Hall, G. E., “Beyond the Looking Glass: Poliies, Practice, and Research in 

Teacher Education” Journal of Teacher Education (Jan-Feb 1985): 2-7. 
46Goodman, J., “University Culture the Problem of Reform Field 

Experiences in Teacher Education” Journal of Teacher Education 1985 (Sep-Dec 
1988): 45-53. 
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เป็นช่วงเวลาที่ นิสิต/นักศึกษาฝึกสอนจะได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้ที่ เรียนมาจาก
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการสอนในห้องเรียนจริงตามโรงเรียนต่างๆ มีประสบการณ์ในการใช้วิธีสอนตาม
หลักปรัชญาการสอนแบบต่างๆ47 

เอ็กเบิร์ท (Egbert) ได้สรุปจุดหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการสํารวจ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัดครูประถมศึกษาในเอเชีย 16 ประเทศ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูดังนี้ 

1. มีความสามารถในการท่ีจะเอาทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนมาปฏิบัติ 
2. มีความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กอย่างดี 
3. มีความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความคิดกว้างขวาง และมีความคิดริเร่ิมในการทํางาน 
4. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่แท้จริงของครู เมื่อออกไปปฏิบัติงาน 
5. เข้าใจภาระหน้าที่ที่ครูจะต้องปฏิบัติ และมีโอกาสคุ้นเคยกับสภาพและปัญหาต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจริง และสถานการณ์จําลอง จนเกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซิสเฟอร์ (Zimpher) ได้กล่าวถึงประเภทสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 
ประเภท ดังน้ี 

1. สมรรถนะด้านเทคนิคการสอน (technical) เป็นความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับความ
เช่ียวชาญในยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการสอน การสอนที่ดีน้ันอาจาพิจารณาได้จากความรู้ จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้วิธีการในการเรียนรู้ และเกณฑ์ความสําเร็จจากการสอน ความรู้ดังกล่าวจะเป็นความรู้เชิง
ประจักษ์จากการสอนที่มีประสิทธิผลในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. สมรรถนะด้านการแก้ปัญหา (clinical competence) เป็นความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และแสวงหาความรู้ในช้ันเรียน สามารถทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการดําเนินการ
สอนด้วย 

3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะความเป็นครู (personal competence) หมายรวมถึง
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยคํานึงถึงความเป็นครู การสอน และการรับรู้ตนเองในฐานะครู 
ตระหนักในเอกลักษณ์ ระบบคุณค่า ความสามารถตนเองในการเผชิญปัญหาต่างๆ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มสัมพันธ์ 

                                                 
47Scott, Darden, G., K. A. Darden and S. Westfall., “The student-teaching 

experience” The Journal o Physical Education Recreation and Dance 72, 4 (2011): 
50-58. 
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4. สมรรถนะด้านการวิพากษ์ (critical competence) เป็นคุณลักษณะของนักทฤษฎี
เชิงวิพากษ์ในการเรียนการสอนกับเง่ือนไขต่างๆ ของโรงเรียน โดยนิสิต/นักศึกษา ควรฝึกฝนให้มี
ความสามารถในฐานะผู้แสวงหาความรู้ มีบทบาทเป็นนักปฏิบัติที่จะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ในโรงเรียนหรือช้ันเรียนได้48 

สครีเวน (Scriven) ได้กําหนดความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของครู
ไว้ 5 ด้าน ดังน้ี 

1. มีความรู้ในเน้ือหาวิชา คือ ต้องมีความสามารถเฉพาะในเน้ือหาวิชาและความเข้าใจใน
โครงสร้างของหลักสูตร 

2. มีความสามารถในการสอน คือ ต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการ
จัดการในด้านกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและมีความสามารถในการจัดการ
เมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น และมีทักษะในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการสอน เช่น มีการวางแผนการ
เรียนตลอดภาคการศึกษา เลือกใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมจากแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ตามสภาพ
ท้องถิ่นและต้องมีการประเมินการสอนของตน สื่อการเรียนที่ใช้และแผนการเรียนที่ได้วางแผนไว้ 

3. ด้านวิชาชีพ ได้แก่ ครูต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มี
การพัฒนาวิชาชีพครู ต้องให้บริการในด้านวิชาการ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูด้วยกัน  
ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่ครูที่เพ่ิงบรรจุใหม่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของตน มีการวิจัย
เก่ียวกับการสอนในรูปแบบใหม่ๆ และรู้จักหน้าที่ของตนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชน 

4. ความสามารถในการประเมิน คือ ครูต้องมีความรู้เก่ียวกับการประเมินผลนักเรียน มี
ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบและการบริหารการสอน มีความรู้ในการให้คะแนนทั้งในส่วนที่
เป็นกระบวนการ (process) และผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว (output) และมีการเก็บคะแนนสะสมและ
รายงานผลการเรียนของนักเรียนต่อนักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องการ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

5. หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน เช่น งานในโรงเรียน ได้แก่ งาน
วิชาการ งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานอาคารสถานท่ี งานอนามัย
นักเรียน งานสหกรณ์ งานโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น49 

วิลเลียม เอ เบนนี ได้เสนอแนะแนวปฏิบัติแก่นิสิตฝึกสอน สรุปได้ดังน้ี 

                                                 
48Zimpher, N., Evaluating Fielding-Based Experience in Teacher 

Education (Massachusetts Academic, 1989). 
49Scriven, M., “Duties of the Teacher” Journal of Personnel Evaluation in 

Education 8 (1994): 151-184. 



53 

1. ควรแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นครู และควรปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดี 
2. ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
3. พร้อมที่จะทํางานอย่างหนัก เพ่ือเรียนรู้ทุกอย่างในระหว่างที่ฝึกสอน 
4. สนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ฝึกสอน 
5. เข้าประชุมปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ รับฟังความคิดเห็น

และคําแนะนําจากอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนในฐานะที่มีประสบการณ์และความรอบรู้ในเรื่องกฎ
และระเบียบมากกว่านิสิตฝึกสอน 

6. ตรงต่อเวลาทั้งในการเข้าสอนนักเรียนและการประชุมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
7. แสดงออกถึงความต้ังใจและความคิดริเร่ิมให้อาจารย์นิเทศฝ่ายโรงเรียนได้ทราบ 
8. ให้ความสนใจดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างทั่วถึง เพราะหากนักเรียนมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย ย่อมมีผลกระทบมาถึงนิสิตฝึกสอนด้วย 
9. พยายามรักษาความสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรต่างๆ ของโรงเรียน เช่น 

ผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน และนักเรียน 
11. ศึกษาแนวปฏิบัติจากอาจาย์นิเทศก์และนํามาปรับปรุงให้ดีและเหมาะสมกับตนเอง 

แต่ไม่ควรเลียนแบบลักษณะ ท่าทาง บุคลิกลักษณะทุกอย่างจากอาจารย์นิเทศก์ เพราะบุคลิกลักษณะ
เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล บุคลิกลักษณะบางอย่างที่เหมาะกับอาจารย์นิเทศก์ อาจไม่เหมาะสม
กับนิสิตฝึกสอน 

12. ยอมรับความผิดพลาดของตนที่อาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างฝึกสอน และพยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยปรึกษาอาจารย์นิเทศก์ 

13. ในระหว่างฝึกสอน หากไม่จําเป็นไม่ควรลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี
เพราะงานฝึกสอนเป็นงานท่ีหนัก ใช้เวลามาก และต้องเตรียมการอสนให้พร้อมอยู่เสมอ เพ่ือให้การ
ฝึกสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น50 

ไบเออร์ และ ไอริช (Byers and Irish) ได้กล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของนิสิต
ฝึกสอนที่มีต่อโรงเรียน สรุปได้ดังน้ีคือ 

1. ศึกษาระเบียบแบบแผน นโยบายของโรงเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ัน 
2. ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุก

คนในโรงเรียน 
3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวร้ายนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 

                                                 
50Bennie, William A., Supervising Clinical Experiences in the Classroom 

(New York: Harper & Row Publisher, 1972). 
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4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน51 
แบทเชลเดอร์ และ แมคกลาสัน (Batchelder and McGlasson) ได้เสนอแนะว่านิสิต

ควรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อโรงเรียน โดยพยายามทําตนให้คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด เรียนรู้
เร่ืองราวของโรงเรียน รู้จักสถานที่สําคัญของโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว และ
ห้องพักครู ฯลฯ พยายามพบปะพูดคุยกับบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะอาจารย์นิเทศก์ฝ่าย
โรงเรียน เพ่ือจะได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบการบริหาร โปรแกรมการเรียนการสอน ปรัชญา ตลอดจน
ปัญหาของโรงเรียน52 

มอริสัน (Morrison) ได้วิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกสอนที่ดีและมีความสามารถในทัศนะของ
อาจารย์นิเทศก์ จะต้องมีคุณลักษณะต่อไปน้ี คือ มีวิธีการสอนดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี ใช้
อุปกรณ์การสอนได้อย่างเหมาะสม ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือความก้าวหน้าของตนเสมอ และสามารถ
ปกครองและอบรมนักเรียนได้ผลดี53 

จอห์นสัน (Peter James Johnson) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “Personality Characteristics 
of Unsuccessful Student Teachers” เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําให้นิสิตไม่มีประสิทธิภาพในการฝึกสอน 
องค์ประกอบทางบุคลิกภาพที่เป็นข้อจํากัดในการปฏิบัติงานของนิสิตและหาเกณฑ์ที่จะใช้วัดศักยภาพ
ของนิสิตที่ประสบความล้มเหลว ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมครูประกอบด้วยกระบวนการท่ีสําคัญ 2 
ประการ คือ พ้ืนฐานทางวิธีสอนที่ดีและการจัดประสบการณ์ทางการสอน การคัดเลือกบุคคลเข้ามา
เรียนในสถาบันฝึกหัดครูเป็นสิ่งสําคัญ การคัดเลือกให้ได้ผลสําเร็จควรประกอบด้วยเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
คือ ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน สุขภาพทางกายและทางจิต ความมั่นคงทางอารมณ์ 
ความสามารถและความสําเร็จทางวิชาการ นอกจากน้ียังพบอีกว่า นิสิตที่ประสบความล้มเหลวนั้น 
เป็นผู้ที่มีข้อบกพร่องทางด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการวางแผน และด้านมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลโดย
ทั่วๆ ไป54 

                                                 
51Byers, Loretta, “Elizabeth Irish, Success in student teaching” Publisher: D 

C Heath (January 1, 1961). 
52Batchelder, Haward T. and Maurice McGlasson, Student Teaching in 

Secondary Schools (New York: McCraw Hill, 1964), 24 – 25. 
53Morrison, V. B., “The Relationship of Students Teacher Performance and 

Pupil Performance to Supervisory and Pupil Merit Ratings” Dissertation Abstrates             
23 (April 1970): 158 – 159A. 

54Johnson, Peter James., “Personality Characteristics of Unsuccessful 
Student Teachers” (1972): 6837 – A. 
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แฮนกิน (Hankin) ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการการศึกษาของกรุงนิวยอร์ค
ใช้ในการตัดสินความสามารถของครูเพ่ือทําสัญญาจ้างพบว่า ครูที่มีความสามารถและมีความ
เหมาะสมที่จะจ้างทําการสอนน้ัน จะต้องประกอบด้วย 

สุขภาพต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ รู้และเข้าใจบทบาทของตนเองสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสอนมีความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูด้วยกันสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองนักเรียนรู้จักปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ55 

เคอธิส (Curtis) ทําการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรด้านบุคลิกภาพและความสามารถทาง
วิชาการตัวที่จะทํานายความสําเร็จในการฝึกสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอินเดียน่า ตัวแปร
ความสามารถทางวิชาการที่ผู้วิจัยเลือกนํามาศึกษา ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย (GPA) และคะแนน NTE 
(National Teacher Examinauon core Battery) ส่วนตัวแปรบุคลิกภาพ ได้แก่ อัตมโนทัศน์และ
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง ตัวแปรที่ทําการศึกษา คือ คะแนนฝึกสอนของนักศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า อัตมโนทัศน์ของนักศึกษาเป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีนัยสําคัญในการทํานาย
ความสําเร็จของการฝึกสอน และปริมาณความแปรปรวนของตัวทํานายอัตมโนทัศน์มีนัยสําคัญสูงกว่า
ตัวทํานายลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนะต่อการผลิตครูว่าการฝึกให้นักศึกษาครู
ได้พัฒนาด้านอัตมโนทัศน์โดยเน้นให้มีการประเมินบุคลิกภาพด้านน้ี และพยายามให้นักศึกษาครูทุก
คนมีคุณลักษณะด้านนี้56 

มูสกรอฟและเทเลอร์ (Musgrove F. and P.H. Tayler) ได้ศึกษาลักษณะครูดีที่นักเรียน
ต้องการ คือ 

1. มีวิธีการสอนดี 
2. รักษาวินัยและปกครองดี 
3. บุคลิกภาพดี 
4. จัดห้องเรียนและบริหารช้ันเรียนดี57 

                                                 
55Dix, Hankin, Bondie., “An Analysis of Criteria Used by New York 

Commissioners in Deciding Classis Dealing With Teacher Competence from 1958 to 
1968” Dissertation Abstracts International 51 (March 1991): 3044-A. 

56Curtis, “Curriculum Development in Vocational and Technical Education 
Planning content and implementation” (1992). 

57Musgrove, F., and Taylor, P.H., “The Expectations of Pupils” In Society 
and the Teacher’s Role, 17-27, (London: Routledge and Kegan Paul, 1969). 



56 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยากล่าวว่าการให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาครู โดยผ่าน
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะทําให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เพราะการสร้างหรือการผลิตครูน้ันจะให้ความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ จําเป็นต้อง
ฝึกหัดและฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้ดี และเกิดความมั่นใจอันจะนําไปสู่ความศรัทธาใน
อาชีพจะเป็นประตูไปสู่ความมีวิญญาณของความเป็นครูที่สุด58 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ ได้กําหนดจุดประสงค์ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังน้ี 
นิสิต/นักศึกษาครูจะต้องพัฒนาปรัชญาการศึกษาอย่างสมเหตุสมผล และเหมาะสมแก่ระบบสังคม
ระบบประชาธิปไตย โดยอาศัยการศึกษาทางทฤษฎีทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. นิสิต/นักศึกษาครูจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถที่จะประยุกต์ทฤษฎีทางการ
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ อันก่อให้เกิดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ดีได้ 

2. นิสิต/นักศึกษาครูสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนในลักษณะสภาพพ้ืนฐานต่าง 
ๆ และความต้องการของนักเรียนได้ 

3. นิสิต/นักศึกษาครูสามารถวางแผนการสอน โดยสามารถพัฒนาวัตถุประสงค์ที่
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคลและกลุ่มได้ 

4. นิสิต/นักศึกษาครูสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนได้หลายวิธี และสามารถเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมที่จะทําให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการสอนได้ 

5. นิสิต/นักศึกษาครูแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถที่จะใช้วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ของ
การวัดและประเมินผลได้อย่างสมเหตุสมผลในการวัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของการสอน 

6. นิสิต/นักศึกษาครูสามารถสร้าง พัฒนา และรักษาบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยต่อสภาพ
การเรียนรู้ที่ดี โดยใช้เทคนิคการจัดการบริหารช้ันเรียน (Classroom management) ที่เหมาะสม 

7. นิสิต/นักศึกษาครูจะต้องสามารถแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมของการเป็นบุคลากรของ
วิชาชีพช้ันสูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลต่างๆ ในชุมชน 

                                                 
58ประสาร มาลากุล ณ อยุธยาและคณะ, การวิจัยและพัฒนารปูแบบพฒันาครูให้มี

สมรรถภาพท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับระถมศึกษาและมัธยม (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์การศาสนา, 
2530), 1. 
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8. นิสิต/นักศึกษาครูจะต้องแสดงความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ประสิทธิผลของบทเรียนว่า
ส่งผลต่อความก้าวหน้าของนักเรียนได้เพียงใด และสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลการสอนของตนว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงไร 

University Teacher Education Program, Iowa State University ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไว้ว่า 

1. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้รับความเข้าใจในวิชาชีพอย่างลึกซึ้งและฝึกปฏิบัติการสอน
ผ่านการสังเกต การวางแผนและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ภายใต้การแนะนําจากครูที่มี
ประสบการณ์ 

2. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้รับความเข้าใจในวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในวิชาชีพเก่ียวกับความ
รับผิดชอบของครูในช้ันเรียน เช่น หลักสูตร การวางแผน การสอน การจัดการในช้ันเรียน การบันทึก
การสอน การประเมินผล การสื่อสารกับผู้ปกครอง 

3. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการวางแผนและการปฏิบัติการใช้บทเรียน
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

4. เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในโรงเรียนภายใต้การ
ดูแล และการแนะนําจากครูพ่ีเลี้ยง59 

จากการศึกษาความหมาย แนวความคิด ความสําคัญ และจุดมุ่งหมายในการจัดประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นในภาพรวมได้
ดังน้ี ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติ และเป็นมวลประสบการณ์ตรงที่จําเป็นและ
สําคัญย่ิง เพราะเป็นช่วงสําคัญที่นิสิต/นักศึกษาจะได้ตรวจสอบตนเองโดยการนําแนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่ได้จากการเรียนนํามาใช้แก้ปัญหาหรือประยุกต์สู่การปฏิบัติ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียน ได้
ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนนิสิต/นักศึกษาและบุคลาการในโรงเรียน รวมทั้งได้ฝึกความรับผิดชอบ 
ความอดทนและการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ทําให้นิสิต/นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ลักษณะ/รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู 
กระบวนการผลิตครูของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดให้ผู้เรียน ได้

มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง ทั้งน้ีเพราะการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนประกอบที่ถือว่าเป็นหัวใจของฝึกหัดครู ซึ่ง
บางสถาบันจะเรียกว่า “การฝึกสอน” หรือ “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เป็นต้น สําหรับลักษณะ

                                                 
59University Teacher Education Program, Iowa State University, Field 

Experience, Accessed December 4, 2016, Available from 
http://www.teacher.hs.iastate.edu/fieldexperiences.php, 
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การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในแต่ละสถาบันการศึกษานั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ทั้งน้ีได้มี
นักศึกษาหลายท่านและสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพครูไว้หลายรูปแบบ ดังน้ี 

ลักษณะการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิต/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีแรกจน
จบปีสุดท้ายโดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ง่ายไม่ซับซ้อนไปสู่ประสบการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
เร่ือยๆ ที่จะพัฒนาด้านเจตคติ ความรู้ และทักษะการสอน ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ฝึกเป็นผู้ช่วยครู (serving as a teacher’s aids) เพ่ือเป็นจุดเร่ิมแรกที่นิสิต/
นักศึกษาจะได้สัมผัสกับนักเรียน และสภาพโรงเรียนทั้งน้ีนิสิต/นักศึกษาจะได้ฝึกสังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล การแก้ปัญหาวินัยในช้ัน
เรียน เน้ือหาที่สอนนักเรียน ช่วยแนะนําการเรียนให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกเตรียมบทเรียนสั้นๆ ที่
จะสอนนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ สังเกตการณ์ใช้เทคนิคการสอนของครู สาธิตการเล่นเกมหรือทักษะ
ต่างๆ ให้นักเรียนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเรียนกับนักเรียนที่ขาดเรียน 

ขั้นที่ 2 ฝึกเป็นครูผู้ช่วย (serving as a teacher assistant) นิสิต/นักศึกษาจะได้ฝึกการ
แก้ปัญหาระเบียบวินัยในช้ันเรียนกับครูพ่ีเลี้ยง ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน พยายามฝึกการ
ใช้น้ําเสียง การประสานสายตา บุคลิกท่าทาง และคําพูดหน้าช้ัน ตลอดจนให้ความสนใจกับคําถาม
ของนักเรียน รู้จักยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดโปรแกรมที่จัดให้
นักเรียนหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว มีการทําบันทึกการสอน แนะนําให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ เตรียมบทเรียนที่จะสอนนักเรียนให้เกิดความคิดในระดับต่าง ๆ ฝึกใช้เทคนิคการ
สอนอย่างน้อย 2 วิธี ในการสอนแต่ละครั้ง มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน เข้าร่วมไปศึกษา
นอกสถานที่กับนักเรียน จัดสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ทําการสอนร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงตลอดจนได้
สังเกตการณ์สอนของครูคนอ่ืนๆแล้วบันทึกการสังเกต 

ขั้นที่ 3 การฝึกสอน (serving in a student-teaching practicum) นิสิต/นักศึกษา
จะต้องศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในช้ัน มีความรับผิดชอบต่อระเบียบวินัยในช้ัน
สร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน พยายามให้นักเรียนมีอัตมโนทัศน์ที่ดี (self 
concept) นิสิต/นักศึกษาจะต้องบันทึกการสอนล่วงหน้าหลาย ๆ สัปดาห์ ใช้เทคนิคการสอนหลายวิธี 
มีการวางแผนและดําเนินตามแผนที่จะพานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ พิจารณาผลการเรียน
ของนักเรียน60 

                                                 
60Henry, M.A., Introduction to Education (Ohio: Bell & Howell Company, 

1982). 
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แฮร์ริสและสาส์ส (Douglas N. Harris, Tim R. Sass) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการฝึกอบรม
ครูพบว่าประการแรกข้อค้นพบของเราพบว่าประสบการณ์ช่วยส่งเสริมผลิตภาพของครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างมากในหน้าที่การงาน โดยกําหนดให้นโยบายที่กําหนดขึ้นเพ่ือเลื่อน
ฐานะของครูซึ่งทําให้เกิดค่าจ้างที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อย่างที่สอง ข้อค้นพบของเราสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้าน้ี คือการศึกษาที่สูงไม่สัมพันธ์กันกับผลิตภาพของครูประถมศึกษา ช้ีให้เห็นว่าอัตรา
เงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อการว่าจ้าง 
อย่างที่สามหลักฐานของเราซึ่งเป็นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพตามเนื้อหาที่กําหนดที่กระทํา
โดยครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายน้ันมีประสิทธิภาพ61 

National Council for Accreditation of Teacher Education ได้วิจัยและความจริง
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของครูก่อนทําการสอนและได้นําเสนอในจุลสารช่ือWhat makes a 
teacher EFFECTIVE? ข้อมูลต่อไปนี้ 

1. ครูที่เตรียมพร้อมก่อนเข้าบรรจุที่มีคุณภาพทําให้ครูใหม่ที่มีความรู้และทักษะต้องใช้
การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันเรียน ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีมีความชัดเจน 

2. แผนของการใช้กลยุทธ์การเตรียมพร้อมของครูก่อนการบรรจุเข้ามาทดแทนครูใหม่
และทําให้นักเรียนไม่ได้รับประโยชน์ ครูใหม่ที่ไม่มีคุณภาพจะออกจากการสอน ซึ่งยังขาดความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ โดยจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพ่ือสร้างความรู้เพ่ิม อย่างไรก็ตามใน
ขณะเดียวกัน นักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้รับผลกระทบและเกิดช่องว่างของผลสัมฤทธ์ิ 

3. อ้างอิงจากบทสรุปข้างต้น การเตรียมพร้อมก่อนการบรรจุที่มีคุณภาพควรได้รับการ
สนับสนุนจากนโยบายสหพันธรัฐ รัฐและท้องถิ่น 

4. แผนการเตรียมพร้อมทั้งหมด ที่ไม่ได้ศึกษาเพ่ือการวิจัย ควรแสดงหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าพวกเขาได้ทําการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานและทักษะให้กับผู้สมัครเพ่ือสร้างผลลัพธ์
ที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนหรือควรดูแลอย่างใกล้ชิด NCATE ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองต้อง
แสดงหลักฐานดังกล่าว 

5. แนวทางของการสอนควรผ่านการทบทวนตามมาตรฐานแห่งชาติ เว้นแต่ว่าสอดคล้อง
กับมาตรฐาน จึงไม่มีวิธีที่จะพิจารณาว่าผู้เข้าสมัครปฏิบัติตามแนวทางนั้นหรือไม่ NCATE เป็นกลไกที่
รับประกันคุณภาพของการสอนและถูกสร้างขึ้นเพ่ือทบทวนแผนการเตรียมพร้อมทั้งหมด 

                                                 
61Harris, Douglas N. Tim R. Sass, Teacher Training Teacher Quality And 

Student Achievement, University of Wisconsin – Madison, 2007 page 30-32, 
Accessed January 12, 2016, Accessible from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509656.pdf 
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6. โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพควรมีบรรทัดฐานสําหรับการชักนําครู ครูเหมือนกับวิชาชีพ
อ่ืนๆ ซึ่งความเป็นวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่พวกเขามีพ้ืน
ฐานความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสอน เมื่ออยู่ภายใต้การช่วยเหลือ พวกเขาจะมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

7. เพ่ือช่วยการแก้ไขความผิดพลาดอย่างร้ายของระบบในปัจจุบัน โรงเรียนที่มีความ
เข้มงวดในการรับคนเข้าควรทําการปรับปรุงใหม่ให้เป็นโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียน
ดังกล่าวควรบรรจุครูอาวุโสที่มีการสอนท่ีประสบผลสําเร็จในลักษณะเดียวกัน รัฐและเขตควร
ประสานงานกันโดยกําหนดวิธีการและสร้างพันธมิตรโดยใช้แผนการเตรียมความพร้อมของครู ซึ่งจะ
ทําให้ผู้สมัครเป็นครูหลายๆคนได้รับประสบการในโรงเรียนที่มีความเข้มงวด PDSs ช่วยเพ่ิมอัตราส่วน
ของผู้ใหญ่ต่อนักเรียนในโรงเรียนที่มีความเข้มงวดในการว่าจ้าง ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน
และครูใหม่ 

8. ต้องทําการประเมินความเข้าใจของความรู้และประสิทธิภาพของครูให้มากขึ้นในการ
ออกใบอนุญาตครู สมาคมและรัฐบาลควรลงทุนในการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับประเมินผลเพ่ือสร้าง
ความเข้มงวดในการออกใบอนุญาต62 

สรุป ความสําคัญของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับ
การปฏิบัติครู การเตรียมพร้อมก่อนเข้าบรรจุทําให้ครูใหม่มีความรู้และทักษะการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในช้ันเรียนและยังให้นิสิตได้มีโอกาสพิจารณาความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานสอน
ของตน ที่จะพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนต่าง ๆ ให้ได้ตามเกณฑ์การฝึกสอนจึงเป็นช่วงเวลาของการ
เติบโตทางวิชาชีพของนิสิต โปรแกรมการฝึกสอนทําได้หลายรูปแบบเช่น Henry ได้จัดเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ฝึกเป็นผู้ช่วยครู (serving as a teacher’s aids) ขั้นที่ 2 ฝึกเป็นครูผู้ช่วย (serving as a 
teacher assistant) ขั้นที่ 3 การฝึกสอน (serving in a student-teaching practicum) ขั้นตอน
ต่างๆต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริหาร 

สาธิตศึกษา 
สาธิตศึกษาในที่น้ี หมายถึงการศึกษาเก่ียวกับการจัดการโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นหน่วยงาน

หน่ึงของสถาบันผลิตครู แม้ว่าโรงเรียนสาธิตจะให้การศึกษาแก่เด็กตามหลักสูตรของรัฐ เช่นเดียวกับ
โรงเรียนอ่ืนๆ แต่โรงเรียนสาธิตก็มีจุดมุ่งหมายและวิธีดําเนินการบางอย่างแตกต่างไปจากโรงเรียน
อนุบาลหรือโรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบการศึกษาปกติอยู่บ้าง 

                                                 
62National Council for Accreditation of Teacher Education, What makes a 

teacher EFFECTIVE ?, Accessed January 12, 2016, Available from 
http://www.ncate.org/Public/ResearchReports/TeacherPreparationResearch/WhatMak
esaTeacherEffective/tabid/361/Default.aspx 
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ความเป็นมาประเทศไทยเริ่มมีการฝึกหัดครูอย่างเป็นระบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการต้ังโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2435 ที่เรือน
ป้ันหยาในสวนหน้าโรงเลี้ยงเด็ก และในที่เดียวกันน้ันก็มีโรงเรียนสําหรับให้เด็กกําพร้าที่โรงเลี้ยงเด็ก
มาเรียนด้วย เพราะโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์น้ันนอกจากจะต้องมีโรงเรียนสําหรับอาจารย์แล้ว ยังต้องมี
โรงเรียนมูลสามัญติดอยู่กับโรงเรียนน้ันด้วย สําหรับนักเรียนจะได้ฝึกซ้อมสอนศิษย์  

นับได้ว่าแนวคิดการจัดให้มีโรงเรียนสาธิตเร่ิมขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2435 พร้อมๆ กับการจัด
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูแห่งแรกของไทยและเป็นแนวปฏิบัติของสถาบันผลิตครู
ต่อ ๆมาจนถึงปัจจุบันโดยมีตัวอย่างให้เห็นเป็นระยะๆ เช่น ใน พ.ศ.2461 มีโรงเรียนเบญจมราชาลัย 
สําหรับโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรกของประเทศไทย (นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร) ใน พ.ศ.2470 ก็
มีโรงเรียนบวรนิเวศสําหรับโรงเรียนฝึกหัดครูประถมวัดบวรนิเวศ และโรงเรียนสวนกุหลาบสําหรับ
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมในบริเวณเดียวกันน้ัน (กจช.ศธ. 41//2 หน้า 36 พระดํารัสเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการในการประชุมสนทนากับสมุหเทศาภิบาลพร้อมด้วยหัวหน้ากรมกองและธรรมการมลฑล 5 
มีนาคม พ.ศ.2470 ที่สามัคยาจารย์สมาคม) พ.ศ.2473 มีโรงเรียนมัธยมหอวัง (เดิมเป็นโรงเรียน
ประถมวัดหัวลําโพง) เป็นโรงเรียนฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูมัธยมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย63 

การใช้ช่ือ “โรงเรียนสาธิต” เพ่ือช้ีว่าโรงเรียนน้ันเป็นโรงเรียนที่สถาบันผลิตครูใช้เพ่ือให้
นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการเป็นครูเร่ิมขึ้นที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรใน 
พ.ศ.2497 ต่อจากน้ันก็มีการต้ังโรงเรียนสาธิตอ่ืนๆ ตามมา เช่น พ.ศ.2499 มีโรงเรียนประถมสาธิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ.2500 มีโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ.2501 มี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น 
หลังจากน้ันก็มีโรงเรียนสาธิตของสถาบันผลิตครูต่างๆ เพ่ิมขึ้นอีกมากและโรงเรียนหน่ึงที่ควรกล่าวถึง
ไว้ในที่น้ีคือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เป็น
ผู้ดําเนินการจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 เพ่ือสนองความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งต้ังเมื่อ พ.ศ.
2512 

 
 
 
 
 
 

                                                 
63ป่ิน มาลากุล, หม่อมหลวง, ประวัติครู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2519), 27. 
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แนวคิดพื้นฐาน 
การจัดให้มีโรงเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษาวิชาครู ได้ฝึกหัดสอนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าโรงเรียน

สาธิตน้ัน เร่ิมต้นจากแนวคิดที่ว่าผู้ที่จะเป็นครูจําเป็นต้องฝึกหัดสอนให้เป็นก่อนที่จะออกไปเป็นครูที่ดี 
เช่นเดียวกับที่นิสิตนักศึกษาแพทย์ต้องฝึกหัดรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลของสถาบันผลิตแพทย์น้ัน
ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ได้เป็นอย่างดี 

ต่อมาเมื่อการศึกษาเจริญขึ้นมีการค้นคว้าวิจัย “ศาสตร์ทางการศึกษา” มากขึ้น แง่มุมที่ผู้
จะเข้าสู่อาชีพครูต้องศึกษาจึงเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น นักเรียนฝึกหัดครูใน พ.ศ.2472 เรียนวิชา
อัธยาตมวิทยา (จิตวิทยา) เพียงวิชาเดียวเพ่ือให้รู้หลักของวิชาน้ีพอสําหรับนําไปใช้ในการกล่อมเกลา
นิสัยของเด็ก และเรียนวิชาวาดเขียนเพ่ือให้เขียนรูปกับแรเงาได้ทั้งในกระดาษ และบนกระดานดํา 
(กจช. ร.7 ศ.1/21 ระเบียบการและข้อบังคับหรือหลักสูตรของกระทรวงธรรมการประกาศกระทรวง
ธรรมการเรื่องให้ใช้หลักสูตรประโยคครูประถมสามัญชาย ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2471) จะได้ใช้เป็น
ประโยชน์ในการสอน แต่นิสิตนักศึกษาสมัยใหม่ต้องเรียนทั้งวิชาจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา กับ
จิตวิทยาสําหรับครู และวิชาที่เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีการสอน การผลิตสื่อ
การสอน ประเภทเครื่องเสียง เคร่ืองฉายต่างๆ 64 

การท่ีนิสิตนักศึกษาสมัยใหม่ต้องเรียนวิชาต่างๆ กว้างขวางลึกซึ้งย่ิงขึ้นทําให้แนวคิดใน
การใช้โรงเรียนสาธิตให้เป็นประโยชน์ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี คือ โรงเรียนสาธิตมิใช่เป็นเพียงสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กและ
เป็นที่ฝึกหัดสอนของนิสิตนักศึกษาวิชาครูเท่าน้ันแต่โรงเรียนสาธิตจะต้องเป็นแหล่งสําหรับศึกษาเรื่อง
เด็ก ศึกษางานครูภาคปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ทดลองหาความรู้ทางการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาด้วย65 

ถ้ายึดแนวคิดพ้ืนฐานในการใช้โรงเรียนสาธิต เป็นที่ศึกษางานครูภาคปฏิบัติ สําหรับนิสิต
นักศึกษาวิชาครู หรือเป็นแหล่งสําหรับศึกษาเรื่องเด็ก เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลองหาความรู้ทาง
การศึกษาและเผยแพร่ความรู้น้ันๆต่อไปแล้ว โรงเรียนสาธิตก็ควรอย่างย่ิงที่จะอยู่ในบังคับบัญชาของ
คณะวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้มีความสะดวกในการใช้โรงเรียนสาธิตตามแนวคิดน้ันเป็น
หลักด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้66 

 

                                                 
64จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์, หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบ์ัณฑิต 

(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2529) (อัดสําเนาเย็บเล่ม, 2529), 48, 248,249. 
65อุบล เรียงสุวรรณ, ระบบการศึกษา (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่, 2558). 
66เร่ืองเดียวกัน. 
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ตารางที่ 1 การบริหารโรงเรียนสาธิตโดยยึดแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต 
การบริหาร การศึกษา

งานคร ู
การศึกษา
เรื่องเด็ก 

การศึกษา 
วิจัย ค้นคว้า 

ทดลอง 

การเผยแพร่
ความรู ้

การเลือก 
อาจารย์ใหญ ่
ผู้อํานวยการ 
ร.ร.สาธิต 

1.เป็นบุคลากรของสถาบันผลติครูจะ
ได้เอ้ือแก่งานของสถาบันผลิตครูในงาน 

2 ด้านน้ี 

2. ความเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
ซึ่งจะต้องทําหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา 
วิจัย ค้นคว้า ทดลอง และเผยแพร่
ความรู้ให้แก่สงัคมนอกเหนือจากทํา

หน้าที่สอน 
 3. เป็นผู้ที่เข้าใจ และเห็นด้วยอย่างจริงจัง ในแนวคิดทั้ง 4 นี ้
 4. สามารถวางแผนและดําเนินการให้งานของโรงเรียนสาธิตเป็นไปตามแนวคิด

เหล่าน้ี นอกเหนือจากการเป็นโรงเรียนสําหรับกุลบุตร กุลธิดา เช่นเดียวกับ
โรงเรียนปกติอ่ืน ๆ 

 5. มีความสามารถ
ในการประสาน 
งานระหว่าง 

อาจารย์ที่สอน 
ประจําในโรงเรียน 

สาธิตและ 
อาจารย์ที่สอน 
ประจําในคณะ 
วิชาครุศาสตร์ 

หรือศึกษาศาสตร์ 

6. เข้าใจหลัก
การเผยแพร่ 
และสามารถ 
ดูแลให้มีการ 

เผยแพร ่
ความรู้ที่จะเป็น 
ประโยชน์แก่ 

สังคม 
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ตารางที่ 1 การบริหารโรงเรียนสาธิตโดยยึดแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต (ต่อ) 
การบริหาร การศึกษา

งานคร ู
การศึกษา
เรื่องเด็ก 

การศึกษา 
วิจัย ค้นคว้า 

ทดลอง 

การเผยแพร่
ความรู ้

 7. เป็นตัวอย่างที่
ดีในการเป็นครู 

8. เป็นผู้นําในเร่ืองทั้ง 2 น้ีได้
และส่งเสริมสนับสนุนให้ม ี

การศึกษาหาความรู้ใน 2 ด้านน้ี 

 

งานวิชาการ 
 
 
 

1.จัดบุคลากรที่
เหมาะสมแก่การ
เป็นตัวอย่างครูที่
ดี 

2.มีการเก็บข้อมูล
ที่จะเป็น

ประโยชน์แก่
การศึกษาค้นคว้า

ต่อไป 

 

 3. จัดเวลาการทํางานให้อาจารย์สามารถทําหน้าที่เหล่าน้ีได้ดีทั้งในฐานะเป็นครู
ของนักเรียน และเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

 4.จัดการเรียน
การสอนให้ 

นิสิตนักศึกษา 
ได้เห็นตัวอย่าง 

ที่ดี และ 
เกิดความคิดที่จะ

นําไป 
ปรับปรุงหรือ 
ริเร่ิมให้ดีย่ิงข้ึน 
เมื่อไปเป็นครูที่

อ่ืน 

5.จัดการเผยแพร่
ความรู้ที่ค้นพบ 
และสาธิตการ
จัดการเรียน 
การสอนและ 
การบริหาร 
โรงเรียน 

ให้เป็นประโยชน์ 
แก่วงการศึกษา 

 

งานบุคคล 1.คัดเลือกอาจารย์ตามเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ให้มี
คุณสมบัติที่จะทํางานตามแนวคิดทั้ง 4 น้ีได้ คือ มีความเหมาะสมท้ังการเป็นครู
ของเด็กนักเรียน เป็นอาจารย์ของนิสิตนักศึกษา เป็นนักวิจัยค้นคว้า ทดลอง และ
รู้จักเผยแพร่ความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ  
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ตารางที่ 1 การบริหารโรงเรียนสาธิตโดยยึดแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต (ต่อ) 
การบริหาร การศึกษา

งานคร ู
การศึกษา
เรื่องเด็ก 

การศึกษา 
วิจัย ค้นคว้า 

ทดลอง 

การเผยแพร่
ความรู ้

 2.จัดอัตรากําลังอาจารย์ให้เพียงพอที่จะให้อาจารย์สามารถทําหน้าที่ต่าง ๆ ได้
ครบถ้วน คือ สอนนักเรียน สอนนิสิต นักศึกษา นิเทศการสอน นิเทศการฝึกงาน
ของนิสิตนักศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ความรู้ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 3.อาจารย์โรงเรียนสาธิตในฐานะที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และต้องทํา
หน้าที่เหล่าน้ี จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เจริญด้าวหน้าทางวิชาการได้ศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถดํารงตนเป็นผู้นําทางวิชาการอยู่ได้เป็นที่ยอมรับและยก

ย่องนับถือของสังคมสมกับภาระหน้าที่อันสําคัญ 
  4.อาจารย์

โรงเรียน 
สาธิต 
ควรได้ 

รับโอกาส 
ให้ไปเป็น 
วิทยากร 

หรือเผยแพร ่
ความรู้ 
ด้วยการ 
เขียน 

 
แนวคิดด้านการศึกษา ของ สุดใจ เหล่าสุนทร 
แนวคิดที่ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เห็นพ้องและนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ของไทย ก็คือ แนวคิดทางการศึกษาของนักปรัชญาการศึกษาของชาวอเมริกัน ช่ือ จอห์น ดุย (John 
Dewey) 

การศึกษาเป็นกระบวนการในการสร้างบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์อันจะช่วยให้เกิด
คุณค่าทางสังคม ด้วยวิธีการสร้างสมรรถภาพของแต่ละบุคคลให้เพ่ิมมากขึ้น ความหมายคือ ทําให้เด็ก
เกิดประสบการณ์ เด็กจะเกิดความรู้สามารถใช้ความคิดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไปได้ ซึ่ง
ต่างกับปรัชญาอุดมคติ (idealism) แบบเดิมที่ได้รับมาจากทางยุโรป ดังน้ัน “ความรู้” ตามแนวคิด
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ของจอห์น ดุย ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในการศึกษา หากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “ผู้เรียน” ผู้สอนต้องคิดว่า 
ทําอย่างไร ผู้เรียนจึงจะเกิดความคิด ความเข้าใจในวิชาน้ัน ๆ เพราะฉะน้ัน ในการเรียนการสอน จึง
ไม่ควรเป็นการบอกหรือสั่งให้ผู้เรียนทําอย่างน้ัน อย่างน้ี ดังที่เคยสอนกันมาแต่เดิม แต่เป็นการสร้าง
สภาพการณ์ที่ให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนขึ้น ให้เด็กคิดเอง ว่าควรจะทําอย่างไร เพราะ “การ
กระทํา” จะทําให้เกิด “ประสบการณ์” และ “ประสบการณ์” ทําให้เกิด “ความรู้” ขึ้นแก่เด็ก ตาม
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในชีวิต การเรียนการสอนตามแนวคิดน้ี จึงต้องมุ่งไปถึงผลของการปฏิบัติ 
โดยให้เด็กรู้จักคิดและใช้เหตุผลนําไปสู่ความตระหนักในความรับผิดชอบของตน เมื่อจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดน้ี การศึกษาก็จะทําให้คนฉลาดขึ้น รู้จักใช้สติปัญญาอย่างอิสระสามารถใช้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง 

การศึกษายังเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลอีกด้วย เด็กเติบโตและพัฒนาตนเองพร้อม
กับการศึกษา การศึกษาเป็นการหัดให้เด็กรู้จักดําเนินชีวิตตามความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อม และ
ให้เด็กรู้จักทําให้สิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้นตามความสามารถของตน ก็เป็นการทําให้เด็กตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่ตนมีต่อชุมชนของตัวเองด้วย ขัดแย้งกับแนวคิดทางการศึกษาแต่เดิมที่ว่าการศึกษา
เป็นการฝึกให้เด็กเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่อโตขึ้นอาจพบว่าชีวิตจริงต่างจากที่เรียนมาเป็น
อย่างมาก 

สําหรับการนําแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ดุยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของไทย
น้ัน ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร มีทัศนะว่า “เมื่อสังคมโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก การศึกษาของไทยก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจุดมุ่งหมาย วิธีสอนและอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ชุมชนหรือประเทศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนหรือประเทศอ่ืนได้โดยไม่น้อยหน้าและการแข่งขัน
กับเขาได้ ฉะน้ันการที่เราจะคิดว่าการศึกษาของเราดีเพียงพอแก่ใจแล้ว ปฏิบัติเรื่อยๆ ไปตามท่ีเคย
ปฏิบัติ เห็นจะพาให้เราตํ่าต้อยกว่าเพ่ือนบ้านและจะสู้เขาไม่ได้ในเวลาต่อไป เมื่อสู้เขาไม่ได้หนักเข้า ก็
ควงจะไม่สามารถจะต้ังประเทศหรือชุมนุมชนได้ในที่สุด”67 การศึกษาซึ่งเป็นการเรียนดําเนินชีวิตจริง 
จึงเหมาะสมสําหรับการพัฒนาชุมชนให้ทันกับความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าของสังคมท่ีพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ 

นอกจากน้ี ท่านยังเห็นว่าเป็นการนําความคิดทางการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพของการศึกษาของไทยท่ีเป็นอยู่แล้ว มิใช่นํามาใช้โดยไม่ได้ปรับ ดังที่ท่าน
กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงความคิดในทางดําเนินการ
จัดการโรงเรียน การเรียนการสอนตามความคิดใหม่ที่รับมาจากต่างประเทศน้ัน จะกระทําได้อย่าง

                                                 
67สุดใจ เหล่าสนุทร, สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2553). 

100. 
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ได้ผลดี จึงอยู่ที่ความเข้าใจในปรัชญาและเหตุผลในการที่จะดําเนินชีวิตตามลักษณะที่เราเป็นอยู่ใน
ขณะนี้ เราควรจะได้เร่ิมจากพ้ืนฐานที่มีอยู่เป็นอยู่แล้ว จึงค่อยๆ ดัดแปลงไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เรา
ต้องการ” 68 

อาจเป็นเพราะความคิดของจอห์น ดุยน้ัน สร้างเสริมประชาธิปไตยในแง่ที่ประชาชนมี
ความเสมอภาคและมีความรับผิดขอบร่วมกัน อีกทั้งมุ่งหมายให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับ
การนํามาใช้ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ 
เหล่าสุนทร ซึ่งมีความเห็นว่าการศึกษาต้องสอดคล้องกับระบอบการปกครอง มิฉะน้ัน บ้านเมืองก็จะ
ประสบปัญหา พัฒนาไปไม่ได้ จึงเห็นด้วยที่จะนําแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ดุย ดังกล่าวน้ีมา
ปรับใช้กับการศึกษาของไทย ในด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถกระทําได้โดยการทําให้เกิด
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ดังที่ท่านกล่าวว่า “ถ้าบ้านเราต้องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริงก็จะต้องทําโรงเรียนของเรา ให้เป็นที่ฝึกหัดระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการเมื่อนักเรียน
ได้มีชีวิตอยู่กับระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็จะนําความคิดน้ันไปใช้ในบ้านของ
ตนแล้วค่อยๆ ขยายออกไป ค่อยๆ เปลี่ยนความคิดให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง เมื่ออกจากโรงเรียนแล้ว 
ก็จะเป็นผู้ที่มีความคิดและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย” 69 

การสร้างความคิดระบอบประชาธิปไตยมีหลักใหญ่3 ประการที่จะนําไปใช้เป็นข้อปฏิบัติ
ในโรงเรียน คือ 

1. ทุกคนมีความเท่าเทียมเสมอทั้งสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่พลเมืองของประเทศหรือ
ชุมชนน้ัน 

2. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ แสวงหาความรู้ 
3. ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและปฏิบัติตนด้วยความสุจริตใจในการทํานุบํารุง

ส่วนรวม 
การศึกษาสมัยใหม่ต้องสร้างบรรยากาศในการศึกษาเรียนรู้ที่ เท่าเทียมกัน หรือ 

บรรยากาศประชาธิปไตย เช่น การจัดโต๊ะน่ังเรียนที่ไม่ไดเรียงตามคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ เรียนเก่งหรือ
อ่อน แต่ให้น่ังเป็นกลุ่มหมุนเวียนไป มีการอภิปรายกันทุกคนมีสิทธิในการแสดงความเห็น ความรู้ 
ความคิด การมีบรรยากาศประชาธิปไตยเช่นน้ี จะชักจูงให้เด็กเกิดการศึกษาด้วยตนเอง หรือ
การศึกษาโดยใช้ห้องสมุดมากขึ้น เพราะจะได้ค้นคว้าหาความรู้มาอภิปรายกันมากขึ้น ทําให้แต่ละคน
มีความคิด และเพ่ิมเติมความรู้จากห้องสมุด ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นรู้กว้างมากข้ึน การให้นักเรียนได้

                                                 
68เร่ืองเดียวกัน, 75. 
69เร่ืองเดียวกัน, 116. 
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ทดลอง ปฏิบัติด้วยตนเองยังทําให้รู้สึกว่าตนสามารถทําอะไรได้เช่นเดียวหรือมากกว่าคนอ่ืนๆ ซึ่งถ้า
เด็กๆ ในสังคมไทยรู้จักคิดรู้จักลงมือทํา ก็จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม70 

สรุป แนวคิดที่สุดใจ เหล่าสุนทร ได้นําปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดุย โดยหลักการคือ
“ประสบการณ์” ทําให้เกิด “ความรู้” มุ่งไปถึงผลของการปฏิบัติ โดยให้เด็กรู้จักคิดและใช้เหตุผล
นําไปสู่ความตระหนักในความรับผิดชอบของตน ชักจูงให้เด็กเกิดการศึกษาด้วยตนเองโรงเรียนสาธิต
จึงได้ถือกําเนิดขึ้นจากปรัชญาน้ี ดังน้ันโรงเรียนสาธิตจึงมีจุดมุ่งหมายและวิธีดําเนินการบางอย่าง
แตกต่างไปจากโรงเรียน โรงเรียนสาธิต เป็นที่ศึกษางานครูภาคปฏิบัติ สําหรับนิสิตนักศึกษาวิชาครู 
หรือเป็นแหล่งสําหรับศึกษาเร่ืองเด็ก เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าทดลองหาความรู้ทางการศึกษาและ
เผยแพร่ความรู้ จัดบุคลากรที่เหมาะสมแก่การเป็นตัวอย่างครูที่ดีและทําให้เกิดความคิดที่จะนําไป
ปรับปรุงหรือริเริ่มให้ดีย่ิงขึ้นเมื่อไปเป็นครูที่อ่ืนการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมีความแตกต่างจาก
โรงเรียนอ่ืนตัวอย่างเช่น 

งานวิชาการจัดอัตรากําลังอาจารย์ให้เพียงพอที่จะให้อาจารย์สามารถทําหน้าที่ต่าง ๆ ได้
ครบถ้วน คือ สอนนักเรียน สอนนิสิต นักศึกษา นิเทศการสอน นิเทศการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ความรู้ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอาจารย์โรงเรียนสาธิตในฐานะที่เป็น
อาจารย์ระดับอุดมศึกษา และต้องทําหน้าที่เหล่าน้ี จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เจริญด้าวหน้าทาง
วิชาการได้ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถดํารงตนเป็นผู้นําทางวิชาการอยู่ได้เป็นที่ยอมรับและยกย่อง
นับถือของสังคมสมกับภาระหน้าที่อันสําคัญ 

อาจารย์โรงเรียนสาธิตควรได้รับโอกาสให้ไปเป็นวิทยากรหรือเผยแพร่ความรู้ด้วยการ
เขียน 

งานบุคคล คัดเลือกอาจารย์ตามเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ให้มี
คุณสมบัติที่จะทํางานตามแนวคิดทั้ง 4 น้ีได้ คือ มีความเหมาะสมทั้งการเป็นครูของเด็กนักเรียน เป็น
อาจารย์ของนิสิตนักศึกษา เป็นนักวิจัยค้นคว้า ทดลอง และรู้จักเผยแพร่ความรู้ด้วยวิธีต่างๆ 

การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดย
นักวิชาการในประเทศ 

 
 
 
 
 

                                                 
70เร่ืองเดียวกัน, 9-13. 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตสืบเน่ืองมาจากการขยายการศึกษาของไทยอย่าง

กว้างขวาง ทําให้เกิดการขาดแคลนครูผู้สอน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ผลิตครู จําเป็นต้อง
เร่งผลิตเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการทางสังคม คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเหล่าน้ีจึงแตกต่างกัน 
สถาบันจึงคิดหาวิธีการท่ีจะผลิตครูให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีหลักประกันในคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา และมีการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองเป็นระบบ รวมทั้งแนวคิดจากต่างประเทศ จึงทําให้มีการก่อต้ัง
โรงเรียนสาธิตขึ้นมาในประเทศไทยเพ่ือเป็นที่ฝึกสอน และฝึกงานของนิสิตนักศึกษาขณะกําลังศึกษา
อยู่ในสถาบัน71 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 72 กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมีบทบาทและภาระหน้าที่หลายประการ
ด้วยกัน คือ สถานฝึกปฏิบัติงานครู สาธิตการศึกษาแนวใหม่ ประเมินแนวคิดใหม่ แหล่งทดลอง
ทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา แหล่งข้อมูลและเผยแพร่การให้การศึกษา 

บทบาทและภาระหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรงเรียนสาธิตต้อง
รับภาระในการจัดระบบการฝึกงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตครูของ สถาบันและ
การดําเนินงานอย่างมีความสะดวกและคล่องตัว ซึ่งอาจสรุปบทบาทและภาระหน้าที่ของโรงเรียน
สาธิต ได้ดังน้ี 

1. เป็นสถานฝึกปฏิบัติการตามเป้าหมายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์ สถาบันราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยและสังคม 

2. สาธิตและเผยแพร่การศึกษาแนวใหม่ตามการเจริญเติบโตของการศึกษา 
3. ประเมินแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 
4. แหล่งทดลองทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
5. เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนระบบการศึกษา 
6. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม 
7. ให้การศึกษาแก่เยาวชนตามเป้าหมายของการพัฒนาเด็กในทุกด้าน73 
สาโรช บัวศรี ได้กล่าวถึง โรงเรียนสาธิตในอุดมคติว่า เป็นโรงเรียนที่วิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัยต้ังข้ึน โดยมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 

                                                 
71ไพฑูรย์ สินลารัตน์, โรงเรียนสาธิต: จุดมุ่งหมายบทบาทและทิศทาง (กรุงเทพฯ:                

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531). 
72ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สาธิตจุฬา 36 ปี (กรุงเทพฯ: บพิธการ, 2536), 6-12. 
73เร่ืองเดียวกัน. 
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1. สําหรับเป็นที่ฝึกสอน ฝึกงาน สังเกตและศึกษาของนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยซึ่งกําลังศึกษาเล่าเรียนในทางวิชาการศึกษา 

2. สําหรับเป็นที่วิจัยในเรื่องทฤษฎีการสอน การปกครอง การวัดผล การแนะแนวการทํา
หลักสูตร ฯลฯ เพ่ือให้วิชาการศึกษาหรือเรียกว่าวิชาครูก้าวหน้าย่ิงๆ ขึ้นไป และได้รับประโยชน์แก่นัก
เยนสาธิตไปด้วยในตัว 

3. สําหรับเป็นที่ “แสดงให้เห็น” แก่บุคคลท่ัวไปหรือเรียกสั้นๆ ว่า “สาธิต” ในเร่ือง
สําคัญต่างๆ ของการศึกษา เช่น วิธีแนะแนว การทําโรงเรียนมัธยมแบบประสม การทําโรงเรียน
ประถมท่ีถูกต้อง การปกครองโรงเรียนประชาธิปไตย ฯลฯ74 

สอดคล้องกับ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ และธีระ รุญเจริญ ที่กล่าวว่า บทบาทและภาระหน้าที่
ของโรงเรียนสาธิต เมื่อพิจารณาบทบาทของโรงเรียนสาธิตในสังคมปัจจุบันแล้ว อาจกล่าวได้ว่า
โรงเรียนสาธิตมีบทบาทและได้รับความจากสังคมมาก จะเห็นได้จากกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตที่
ปรากฏต่อสังคมทางสื่อมวลชน ความสนใจของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต การ
ใช้อิทธิพลของผู้ปกครองในการที่จะพยายามส่งบุตรของตนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต เป็นต้น75 

สอดคล้องกับชมพันธ์ุ กุญชร ณ อยุธยาที่กล่าวว่าโรงเรียนสาธิตมีบทบาทต่อสังคม และ
ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในการส่งบุตรของตนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตเป็นจํานวนมาก บทบาท
ของโรงเรียนสาธิตที่ปรากฏในปัจจุบัน คือ สถานที่ทดลองและปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์และ
ครุศาสตร์ ที่เก่ียวกับการฝึกสอน การสาธิตการสอน การทดลอง และการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร 
วิธีการสอนตลอดจนการจัดการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน ในขณะท่ีมีการเรียนการ
สอนเหมือนโรงเรียนธรรมดาด้วยรวมถึงเป็นแบบอย่างของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์จากโรงเรียน
ธรรมดา76 

สอดคล้องกับ วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวถึง บทบาทของโรงเรียนสาธิตว่านอกเหนือจากการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนทุกประเภทแล้ว โรงเรียนสาธิตยังทําหน้าที่อ่ืนๆ ซึ่ง
ประมวลได้เป็น 4 ประการ คือ 

 

                                                 
74สาโรจ บัวศร,ี “โรงเรียนสาธิตคืออะไร” (วิทยาจารย์, 2531), 66, 9. 
75ปรีชา คัมภีรปกรณ์ และ ธีระ รุญเจรญิ, รายงานการประชุมสัมมนาคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตรค์ณะครศุาสตร์, ครั้งที ่3 (ณ คณะศึกษาศาสตร์. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2520). 

76ชมพันธ์ุ กุญชร ณ อยุธยา, “แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิต” วารสาร มศว ปทุม
วัน 14, 1 (2532): 9-19. 
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1. การฝึกสอน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีมาต้ังแต่เร่ิมโรงเรียนสาธิต 
2. การสาธิตการสอน ทั้งแก่นักเรียนครูและครูจากโรงเรียนธรรมดา 
3. การสังเกตการณ์สอน คือ ให้นักเรียนครูสังเกตการณ์สอนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียนสาธิตบางประเภท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
4. การทดลองและการวิจัย ทดลองวิธีสอน ทดลองหลักสูตร วิจัยเก่ียวกับวิธีสอน วิจัย

เก่ียวกับหลักสูตรและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน77 
นอกจากน้ีได้มีการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ระบบโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยได้สรุปวัตถุประสงค์ได้การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตไว้ 6 ประการ คือ  
1. เป็นหน่วยปฏิบัติการทางด้านวิชาการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนทางด้านศึกษา

หรือครุศาสตร์ 
2. เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และวิจัยในการหาความรู้เพ่ือปรับปรุงวิชาทางการ

ศึกษา 
3. เป็นแหล่งวิทยาการทางการจัดและดําเนินการศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนใน

ระดับต่างๆ แก่นักเรียนทั่วไป 
4. ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของกุลบุตร กุลธิดา 
5. เป็นโรงเรียนสวัสดิการแก่ลูกอาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัย โรงเรียนที่ระบุ

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร คือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนโรงเรียนสาธิตอ่ืนๆ ถือ
เป็นนโยบายของทุกมหาวิทยาลัย แต่มิได้ระบุ 

6. เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นของท้องถิ่น และ
พยายามใช้แหล่งวิชาในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนมากที่สุด (เฉพาะในส่วนของโรงเรียน
สาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา)78 

ประทุม แป้นสุวรรณ กล่าวว่า การจัดรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏ
มี 3 รูปแบบ คือ 

1. โรงเรียนสาธิตที่บริหารโดยสถาบันราชภัฏ ในการจัดรูปแบบนี้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากงบประมาณมีจํากัดอาจหางบประมาณจากสมาคมผู้ปกครอง
และครู และสมาคมศิษย์เก่า 

                                                 
77วิจิตร ศรีสอ้าน, “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิต” ศูนย์ศึกษา 4 (2511): 16-19. 
78สมคิด อิสระวัฒน์, ลักษณาภรณ์ ฉันทไกรวัฒน์, บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, ศุภชัย                

ศุภวรรณ และเต็มดวง รัตนทัศนีย์, “รายงานผลการวิจัยวิเคราะห์ระบบโรงเรียนสาธิต” (2540), 236. 
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2. โรงเรียนสาธิตที่ต้องใช้โรงเรียนในสังกัดอ่ืน โดยสถาบันราชภัฏไปขอความร่วมมือเพ่ือ
สาธิตทางวิชาการ ดังน้ันโรงเรียนที่ไปขอความร่วมมือจึงไม่ควรมีหลายโรงเรียนและขนาดของ
โรงเรียนไม่ควรมีขนาดเล็กจนเกินไป 

3. โรงเรียนสาธิตที่จัดแบบห้องทดลองสอนในสถาบัน (teaching lab) ซึ่งไม่มีนักเรียน
เป็นของตนเอง เมื่อต้องการสาธิตการสอนก็ไปขอความร่วมมือจากโรงเรียนโดยขอยืมนักเรียนมาทํา
การทดลองสอน79 

วรวิทย์ วศินสรากร รูปแบบและโครงสร้างของโรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตมีรูปแบบและ
โครงสร้างที่แตกต่างจากโรงเรียนธรรมดา เพราะเป็นส่วนหน่ึงของคณะวิชา หรือภาควิชา ซึ่งการ
บริหารงานต้องขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยพอสรุปได้ดังน้ี 

1. โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสาธิตที่จัดการศึกษาเฉพาะระดับการศึกษา
ภาคบังคับลงมา น่ันคือจัดเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตที่จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาคือ
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา คือต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. โรงเรียนสาธิตรวม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตที่จัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษารวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน80 

ประไพ บวรฤทธิเดช การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนรวมเพ่ือพัฒนาความพร้อมของ
โรงเรียนในการรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พอสรุปได้ดังน้ี 

ครูพ่ีเลี้ยงที่มีทัศนคติที่ต่อมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลนักศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ คือการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการสอน โดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม” การศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ “การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนและเทคนิค
การสอดแทรกคุณธรรมในช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา”81 

                                                 
79ประทุม แป้นสวุรรณ, การบรหิารโรงเรียนมัธยมสาธิตในวิทยาลัยคร ู(กรุงเทพฯ: 

สถาบันราชภัฏพระนคร, 2534). 
80วรวิทย์ วศินสรากร, สารานกุรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 6 โรงเรียนสาธติ (ม.ป.ท., 

2530), 172. 
81ประไพ บวรฤทธิเดช, “การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนรวมเพ่ือพัฒนาความพร้อมของ

โรงเรียนในการรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู หลักสูตร 5ปี” (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม, 2552). 
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ปวีณา หมดราคี “ผลของการนิเทศแบบเพ่ือนให้คําปรึกษาเพ่ือนที่มีต่อความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นสําคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน”การวิจัยคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการนิเทศแบบเพ่ือนให้คําปรึกษาเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ เรียนเป็นสําคัญในกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนน
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสําคัญในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญ82 

สโรชา คล้ายพันธ์ุ “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี” (Problems and Guided Development in 
Professional Practices of Teacher Students from Institute of Physical Education Chonburi 
Campus) ผลการวิจัย พบว่า 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ด้านสวัสดิการของโรงเรียน ด้าน
การฝึกปฏิบัติการสอน ด้านความพร้อมของนักศึกษา ด้านอาจารย์นิเทศก์ และด้านแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2. แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการฝึกปฏิบัติการสอนตาม
ความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง พบว่า นักศึกษาควรมีการสอนที่หลากหลาย เพ่ิมเน้ือหาและวิธีการ
สอนที่น่าสนใจ สถาบันการพลศึกษาควรมีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
การสอนและนักศึกษาควรรู้จักวิธีการบูรณาการการสอนให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกกิจกรรม ด้าน
สวัสดิการของโรงเรียนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสถาบันการพลศึกษา ควรให้ความร่วมมือกัน 
ทางด้านการจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่สามารถจัดหาได้ให้กับนักศึกษา การจัดการกับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในบริเวณที่พักอาศัยของนักศึกษา การให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับนักศึกษา 

3. ผลการตรวจสอบระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พบว่า ด้านการฝึก
ปฏิบัติการสอน และด้านสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลที่ออกมาหมายความว่า แนว

                                                 
82ปวีณา หมดราคี, “ผลของการนิเทศแบบเพ่ือนให้คําปรึกษาเพ่ือนที่มีต่อความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนทีม่ีผู้เรียนเป็นสาํคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน” (วิทยานิพนธ์ 
(ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). 
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ทางการแก้ปัญหานี้สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตรง
ตามปัญหาที่เกิดขึ้น83 

การปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ผู้สัมภาษณ์ 
อาจารย์คิดว่าทําไมจึงต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งที่ทุกวันน้ีมีนักเรียน นักศึกษาเรียนกัน

เป็นล้านๆ คนอยู่แล้ว 
สิปปนนท์ 
ขอพูดถึงเหตุผลในเมืองไทยทีต้่องปฏิรูปการเรียนรู้ก่อน คือ 
ประเด็นที่ 1 สภาพของโลกและสภาพเมืองไทยเปลี่ยนไปมาก การศึกษาไม่ได้เปลี่ยนไป

ตามสภาพหรือเปลี่ยนไปนําสิ่งเหล่าน้ี ทั้งที่การศึกษาจะต้องเป็นตัวนําการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน 
ประเด็นที่ 2 ช่องว่าระหว่างคนรวยกับคนจนช่องว่างระหว่างตัวเมืองกับชนบท ช่องว่าง

ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และช่องว่าระหว่างคนสูงอายุและเด็กมากขึ้นทุกที 
การศึกษาควรจะเช่ือมโยงได้แต่การศึกษาไม่ได้สิ่งน้ีเท่าที่ควร 

ประเด็นที่ 3 โลกยุคสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เปลี่ยนโฉมสภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่อย่างใหญ่หลวง แต่การศึกษาไทยค่อนข้างจะเช่ืองช้าและช้ามาในเร่ืองนี้ 

ประเด็นที่ 4 เมื่อสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเปลี่ยนไปทุกคนจะหันมาพ่ึงการศึกษาแต่
การศึกษาง่อยเปลี้ยเสียขาใหญ่อุ้ยอ้าย ไม่ทันการณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยมาก ถ้าเทียบ
ในแง่ประสิทธิภาพเดียวกัน เทียบงบประมาณที่ไปถึงตัวเด็กในทางการศึกษากับงบประมาณที่เป็น
ค่าใช้จ่ายต่อหัว ในเร่ืองของค่าบริหารจัดการทางการศึกษาสูงมาก มีคนจัดไว้ประมาณร้อยละ 8 ถึง 
12 สําหรับประเทศอ่ืนๆ เพียงประมาณร้อยละ 4 ถึง 5 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าเรามีผู้บริหารการศึกษา
มากเกินไปและมารวมกระจุกตัวอยู่ในเมือง ในกระทรวง ไม่ได้กระจายไปอยู่ในบริเวณรอบนอก
รายละเอียดยังมีอีกมา 

น่ีเป็นเพียง 4 เร่ืองหลักของไทย สําหรับทั่วโลกที่เขาปฏิรูปกันก็มีลักษณะคล้ายของ
ประเทศไทย สภาพโลกและบ้านเมืองของเขาเปลี่ยนมากแต่การศึกษาไม่ได้เปลี่ยนตามเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น ประเทศต่างๆ จึงต้องปฏิรูป 

สําหรับเมืองไทย ผมอยากสรุปเพ่ิมอีกเล็กน้อยว่าปัญหาหลักอยู่ที่คุณภาพทางการศึกษา
เพราะเรียนท่องจําเรียนกาถูกกาผิด ท่องคําตอบ เพราะฉะน้ัน ประเทศเราจึงแข่งขันไม่ได้ ไม่ทันโลก 
ดังน้ัน หัวใจของการปรับเปลี่ยนจึงต้องปฏิรูปการเรียนรู้ให้รู้วิธีเรียนรู้มากกว่าให้รู้ท่องจํา มากกว่าให้รู้

                                                 
83สโรชา คล้ายพันธ์ุ, “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี” (2557). 
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ที่ครูสอน ต้องรู้วิธีเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากครู เรียนรู้จาก Internet เรียนรู้
จากห้องสมุด ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายน่ีคือหัวใจหลักของคนไทย 

ผู้สัมภาษณ์ 
อาจารย์คิดว่าจริงหรือไม่ที่ว่ากันว่า สังคมไทยมีวัฒนธรรมอํานาจมากกว่าวัฒนธรรมการ

เรียนรู้เพราะอะไร 
ดร.สิปปนนท์ 
ผมว่าจริง ปรากฏการณ์น้ีเป็นทั่วโลก โลกยุคเกษตรกรรม ใครท่ีมีอาวุธมีกําลังที่สูงกว่า 

คนน้ันจะเป็นผู้ที่กําหนด เป็นเจ้าครองนคร เพราะคนที่เป็นเจ้า 
ผู้สัมภาษณ์ 
ดังน้ัน อาจารย์คิดว่ากลยุทธ์การปฏิรูปการเรียนรู้ในสังคมไทยจะทําได้อย่างไร และ 

พ.ร.บ.การศึกษาจะทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือไม่ 
สิปปนนท์ 
หัวใจของ พ.ร.บ. มีอยู่ 3 เรื่อง 6 กลยุทธ์ 
หัวใจของ พ.ร.บ. คือ 
1. ต้องให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน ทุพพลภาพหรือ

ปกติดี ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาพ้ืนฐานในระยะเวลา 12 ปี 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ education for all 

2. all for education คือ เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวมาจะพึ่งแต่เฉพาะโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยไม่ได้ ทุกส่วนของสังคมเพื่อการศึกษาด้วย mobilization ของทรัพยากรต่างๆ 
ทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรท่ีเป็นโรงงาน ทรัพยากรท่ีเป็นศูนย์สมุนไพร ทรัพยากรท่ีเป็นการศึกษา ก็
ต้องเกื้อหนุนการศึกษาด้วย ความหมายของตรงนี้ก็คือ ต้องจัดระบบการบริหารใหม่ จะรวมศูนย์
ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ต้องกระจายอํานาจไปจนถึงสถานศึกษาและให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เป็นสถาน
ปฏิบัติการเก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วย 

3. ต้องปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้รู้วิธีการเรียนรู้ ไม่ใช่เพ่ือให้รู้ท่องจํา 
ไม่ใช่เพ่ือให้กาถูกกาผิด ไม่ใช่เพ่ือท่องคําตอบ 

ในการปฏิรูปการศึกษา ต้องอาศัย 6 กลยุทธ์ คือ 
1. ต้องมีเอกภาพในเรื่องนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ 
2. มีการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
3. มีการกําหนดมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพ โดย (third party) เด๋ียวน้ีไม่มีการ

ประกันคุณภาพในรูปน้ี ตัวอย่างของการประกันโดยภาคีที่ 3 เช่น มีการประกันในเรื่องของความ
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ซื่อสัตย์สุจริตของบริษัท โดยให้มีผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องเป็นภาคีที่ 3 ในลักษณะเดียวกัน ใน
การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาก็ต้องทําในลักษณะน้ี 

4. หัวใจสําคัญการศึกษาอยู่ที่ครู ฉะน้ันจึงต้องมีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และมี
การฝึกอบรมบุคลากรการศึกษา หรือพัฒนาครู 

5. ต้องระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมเพ่ือช่วยการวางหลักสูตร ช่วยกันประกันคุณภาพช่วยการดูแลบุคลากรน่ีคือหัวใจสําคัญ 3 
เรื่องในการปฏิรูป และ 6 อย่างในการกลยุทธ์แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ครู พ่อแม่ และ
การประกันคุณภาพ 

การมี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ผมคิดว่า จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดมาตรฐานให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้จะเป็นแรงกระตุ้นครูให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้ 

สําหรับในการพัฒนากลยุทธ์ครู ในทัศนะของผมมีดังน้ี 
1. ต้องทําเป็นเครือข่าย ซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี ใช้วิธีทําเป็นลักษณะเครือข่ายของ ครู

ดีเด่น ครูแห่งชาติ ครูแกนนํา ครูต้นแบบ ครูเก่งๆ ในวิชาการต่างๆ ปัจจุบันมีองค์กรเอกชน สมาคม
มูลนิธิต่างๆ ทําในลักษณะเครือข่ายเช่นน้ีหลายแห่ง มีครูเก่งๆ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมตัว
กันทํา เช่น มูลนิธิคุณหญิงเบญจา มูลนิธิอาจารย์สมาน แสงมะลิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ 
มูลนิธิโทเล มีมากมายไปหมด ผมเป็นประธานอยู่ 4-5 แห่ง ซึ่งองค์กรเหล่าน้ีจะพิจารณาครูดีเด่น
เยอะแยะไปหมด ขณะนี้รายช่ือที่อยู่ในมือผมระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีประมาณ 1,000 กว่าคนเรา
ไม่ได้ใช้คนพวกน้ีให้เต็มที่เราเรียกครูมาอบรมซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องเรียกมาอบรม เพราะพวกเขาเก่งกว่า
เรา เขาอยู่ในพ้ืนที่ เขารู้ เมื่อเรายกย่องเขาแล้วอย่างให้เป็นรางวัลกระดาษ เอาเงินไปให้แล้วบอกให้
เขาจัดเครือข่ายของเขาเอง เอาเงินไปให้ครูที่มีแววหรือโรงเรียนเพ่ือให้เลือกว่าจะเข้าไปอยู่กับ
เครือข่ายอาศรมไหน แต่เราต้องไปประเมินทุกปี ทุก 3 ปี ฉะน้ันครูที่ได้รางวัลดีเด่นเหล่าน้ี มิใช่ได้
รางวัลเพ่ือไปใช้จ่าย แต่ครูพวกน้ีได้รางวัลไปเพ่ือทําการวิจัยการเรียนการสอน แล้วช่วยแนะนําเพ่ือน
ครู กลยุทธ์เครือข่ายจึงมีความสําคัญและเราควรจะสนับสนุนให้เต็มที่ 

2. การอบรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์เพราะการอบรมให้ได้แต่ความรู้สิ่งสําคัญต้อง
ให้รู้ถึงวิธีการซึ่งวิธีการจะใช้การสอนไม่ได้ ต้องทําให้ดู เช่น เราสอนให้ลูกเราว่ายนํ้า ไม่ว่าจะสอน
อย่างไรไม่เกิดประโยชน์จนกว่าจะกระโดดลงน้ํา น้ีคือวิธีการ ฉะนั้นจึงบอกได้ว่าเครือข่ายครูก็ช่วยได้ 

3. ต้องเปลี่ยนวิธีคิด แทนที่ครูจะสอนเพียงฝ่ายเดียว แต่เปลี่ยนให้นักเรียนทําได้ด้วยโดย
ครูแนะนําการเปลี่ยนวิธีคิดเช่นน้ียาก เช่น เรารู้แต่วิธีการเดินโดยไม่รู้วิธีการว่ายนํ้าเราเคยไม่เตรียม 
เป็นต้น ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาก 

4. ต้องทําให้เป็นวัฒนธรรม เรื่องการอบรม ไม่ว่าจะอบรมใด เราจะใช้วิธีการเรียกคนเข้า
มาอบรม วิธีการน้ีคนจะเบ่ือ แต่ถ้าให้วิธีการของสุภาษิตจีนที่ว่า “ถ้าท่านเล่าให้ฉันฟัง เด๋ียวฉันก็ลืม 
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ถ้าท่านทําให้ฉันดู ฉันพอจะจําได้ แต่ถ้าท่านให้ฉันทําเอง แนะนําฉัน ฉันจะเข้า จะทําได้ และจะทําได้
ตลอดชีวิต” ดังน้ันการสอนนักเรียน การสอนลูก การอบรม ทุกอย่างเมื่อเราทําให้ดูต้องให้เขาทําแล้ว
เราค่อยแนะนํา84 

ปริญญาธรรมชาติ 
ยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ได้รับการหล่อหลอมจิตใจจากอิทธิพลวัตถุ ทําให้มีความเห็นแก่

ตัวสูงมากย่ิงขึ้น ดังน้ันเง่ือนไขจากจิตใจแต่ละคนจึงมีผลกําหนดทิศทางให้มุ่งมองออกจากตัวเองไปให้
ความสําคัญกับปริญญาต่างๆซึ่งมีผลล่อตาล่อใจอยู่ภายนอกในอัตราสูงย่ิงข้ึน 

ซึ่งแน่นอนที่สุด เมื่อต้องการได้ความรู้ จึงไม่อาจหวนกลับมาค้นหาความรู้ซึ่งมีจริงอยู่ในใจ
ตนเอง ทําให้หลายคนมุ่งออกไปค้นหาจากภายนอกด้านเดียว 

คนในยุคน้ีส่วนใหญ่ จึงมุ่งทิศทางไปแสวงหาปริญญาสูงขึ้น นอกจากน้ัน การขาดสติยังทํา
ให้ตะเกียกตะกายมุ่งข้ึนไปสู่ด้านบนอย่างไม่อาจจบสิ้นลงได้ง่าย 

ดังที่คนยุคก่อนเคยกล่าวไว้ว่า ได้สิ่งน้ีแล้วก็คิดจะเอาสิ่งน้ันต่อไปเรื่อยๆ หากไม่เจ็บถึง
ขนาด ก็ยังคงไม่รู้จักหวนกลับมาพบความจริง 

ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า สิ่งต่างๆ ซึ่งปรากฏให้สัมผัสได้จากภายนอกล้วนเกิดจากเหตุผลของ
ผู้อ่ืน รวมท้ังสิ่งอ่ืนซึ่งต้องการนําไปใช้ประโยชน์ 

กระท่ังเรื่องธรรมชาติที่อยู่ด้านนอก หากขาดความสนใจอย่างแท้จริง เพราะมีความ
ต้องการอย่างอ่ืนเข้าไปแอบแฝงไว้ แม้อาจได้สิ่งซึ่งคนต้องการมาแล้ว เพราะความไม่รู้จึงยังไม่หยุดแค่
น้ี หากต้องการส่ิงอ่ืนต่อไปอีก จึงทําให้ตัวเองน่ันแหละ จําต้องถูกกําหนดให้ตกเข้าไปอยู่ในสภาพซึ่ง
ถูกคนอ่ืนใช้ประโยชน์ด้านเดียวอย่างเลี่ยงได้ยาก 

จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า เหตุใดผู้มีรากฐานจิตใจอยากเรียนปริญญาสูงขึ้น ส่วนใหญ่มักตกเป็น
ลูกจ้างคนอ่ืนซึ่งเอาเงินซื้อคุณค่าชีวิตคนได้ไม่ยากนัก นอกจากน้ันยังสะท้อนสภาพความเห็นแก่ตัว 
อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 

ผู้ที่รู้เท่าทันแล้วว่าปริญญา ซึ่งมีเสื้อครุยและใบปริญญาบัตรรวมท้ังความมีหน้าที่ตาเป็น
กลไกร่วมด้วย หาใช่ของจริงจากใจตนเองไม่ 

ดังน้ันช่วงหลังๆ เราจึงพบว่า คนจํานวนมาก และนับวันย่ิงสะท้อนให้เห็นเพ่ิมมากขึ้นว่า 
มีการแสดงออกที่ช่ืนชมยินดีกับการได้รับปริญญา แทนที่จะเห็นคุณค่าตนเองซึ่งควรรู้สึกยินดีและ
ภูมิใจ ในการที่วิถีชีวิตตนสามารถรอดพ้นภาวะครอบงําจากอิทธิพลภายนอก รวมถึงปริญญา ออกมา
สู่จุดยืนที่อิสระได้อย่างภาคภูมิ 

                                                 
84สิปปนนท์ เกตุทัต, “การปฏิรูปการเรียนรู้ของมนุษย์” วารสารการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ด้านสุขภาพ 2, 3 (เมษายน – มิถุนายน 2543). 
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ถ้าบุคคลใดมีความภูมิใจในฐานะที่สามารถรอดพ้นอิทธิพลครอบงําจากสภาพดังกล่าวมา
ได้ ย่อมหมายความว่า ตัวเองประสบความสําเร็จในการรักษาความเป็นคนเอาไว้ให้มั่นคงอยู่ได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งของรากฐานโดยใช้อิทธิพลจากทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เข้ามาล่อตาล่อใจ เพ่ือให้รู้สึกได้ชัดเจนย่ิงขึ้นว่า สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่ของจริง 

การที่ตนไม่ยอมให้มีอิทธิพลใดๆ บริโภคชีวิตตัวเองในช่วงซึ่งตกเข้าไปอยู่ท่ามกลางดงของ
การจัดการ จึงนับได้ว่าช่วงน้ีชีวิตที่ผ่านมา ควรได้รับการยอมรับโดยผลการทดสอบความแข็งแกร่ง
ของรากฐาน จากมหาวิทยาลัยธรรมชาติได้ในระดับหน่ึงแล้ว 

ครูที่แท้จริงย่อมสอนศิษย์จากชีวิตที่เป็นจริงของตัวเอง 
หากมองที่สัจธรรมของสังคม น่าจะค้นพบความจริงได้ว่า คนเอาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

เพ่ือหวังสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือหวังใช้ สนองประโยชน์แก่ชีวิตตัวเองเพ่ิมมากย่ิงขึ้น จึงทําให้
ความรู้อันเป็นธรรมชาติ ซึ่งควรมีอยู่ในรากฐานจิตใจ ห่างไกลจากความจริงมากย่ิงขึ้น 

ย่อมทําให้จิตใจตนเองห่างจากการหวนกลับมาค้นพบความจริงมากข้ึน รากฐานความคิด
จึงตกอยู่ในสภาพจับต้นชนปลายให้ถึงซึ่งกันและกันเป็นวัฏจักรได้ยากย่ิงขึ้น 

การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนและนักเรียนเป็นศูนย์ 
บัดน้ี อายุฉันผ่านพ้นมาถึงช่วง 80 ปี นับได้ว่านานมากพอสมควรสําหรับชีวิตบุคคลคน

หน่ึง อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่เพียงแต่ความยาวนานของชีวิตด้านเดียวเท่าน้ัน หากดําเนินชีวิตอย่าง
ประมาท แม้วัยอาจผ่านพ้นมานานมากแค่ไหน ก็คงไม่อาจรู้ความจริงได้อย่างลึกซึ้ง จึงยากที่จะรู้เท่า
ทันต่ออิทธิพลการเปล่ียนแปลงของรูปวัตถุจากภายนอก ซึ่งพร้อมที่จะครอบงําทําลายคุณค่าชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเอง อีกทั้งช่วงหลังๆ ยังทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น 

หวนกลับไปพิจารณาเพ่ือทบทวนความจริงจากสิ่งซึ่งชีวิตคนผ่านพ้นมาแล้ว นับแต่เริ่มต้น
เกิดมา ชีวิตเราแต่ละคนย่อมมาตัวเปล่า โดยไม่มีเครื่องประดับใดๆ ติดร่างกายมาด้วยเลยแม้แต่ช้ิน
เดียว แม้ภาษาที่พูด ก็ยังเป็นภาษาธรรมชาติ แต่สามารถสื่อถึงใจผู้เป็นแม่ได้อย่างลึกซึ้ง 

คงมีแต่เง่ือนไขซึ่งเป็นความจริง แฝงมาในรากฐานจิตใจของตนเอง เพ่ือกําหนดพฤติกรรม
ให้ชีวิตและร่างกายสามารถดํารงอยู่ได้ อีกทั้งมีผลช่วยให้แต่ละคนมีโอกาสเรียนรู้ความจริงจาก
ภายนอก เพ่ือความเจริญของสติซึ่งอยู่ในรากฐานจิตใจตนเอง ร่วมกับปัญญาที่ช่วยเสริมสร้างความมั่ง
คงให้กับชีวิต ซึ่งจะต้องก้าวไปสู่ภาวะหลากหลายของปัญหาต่างๆ ในอนาคตกว้างขวางมากข้ึน 
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงน่าจะช่วยให้สรุปไว้ในช้ันแรกได้ว่า ชีวิตเราแต่ละคนเกิดมาจาก
พ้ืนดิน ย่อมเรียนรู้ความจริงจากรากฐานจิตใจตนเองที่ควรมีโอกาสหย่ังลงสู่พ้ืนดินได้อย่างลึกซึ้ง 

โดยเหตุที่จิตวิญญาณมนุษย์คือรากฐานการเรียนรู้ความจริง ซึ่งมีเหตุผลกําหนดวิถีการ
ดําเนินชีวิตของแต่ละคน ให้สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปบนพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมชาติ
ได้อย่างมั่นคง85 

 
แนวคิดทฤษฏีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน

มหาวิทยาลัยโดยนักวิชาการต่างประเทศ 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการเบ้ืองต้น 
Shermerhorn กล่าวว่า การบริหารเป็นศิลปะของการทํางานให้สําเร็จ โดยใช้บุคคลอ่ืน

ให้เป็นผู้กระทํา โดยอาศัยกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุม และการใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จของเป้าหมาย86 

รอบบินส์และคูลเตอร์ (Robbins and Coulter) กล่าวว่า การจัดการ คือ กระบวนการ
ในการประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับกระบวนการ
จัดการคือขั้นตอนต่อเนื่องของหน้าที่การจัดการได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนําและการ
ควบคุม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวางแผน คือ กระบวนการในการกําหนดเป้าหมายขององค์กร กําหนดกลยุทธ์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และการกําหนดแผนย่อยเพ่ือประสานงานขององค์กรโดยรวม 

2. การจัดองค์กร คือ กระบวนการในการจัดโครงสร้างขององค์กร ซึ่งครอบคลุมเรื่องการ
แบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดกลุ่มงาน กําหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและ
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ 

3. การนํา คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน และสามารถใช้ศิลปะจูงใจให้ผู้อ่ืนติดตาม หรือปฏิบัติตาม 
4. การควบคุม คือ กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าจะ

บรรลุผลสําเร็จตามแผน87 

                                                 
85ระพี สาคริก, อนิจจาการจัดการการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: โครงการสื่อเกษตรกรรม

ย่ังยืน มูลนิธิเกษตรกรรย่ังยืน (ประเทศไทย), 2545). 
86Shermerhorn, J. R. Jr., Management, 5th ed. (New York: John Wiley & 

Sons, 1996). 
87Robbins, S.P. and M. Coulier, Management (New Jersey: Prentice-Hall 

Inc., 2003). 
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ชาดิดและคณะ (Shadid and other) เห็นว่า แนวคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
มากที่สุด คือ แนวคิดของ Cohen and Uphoff ซึ่งได้จําแนกข้ันตอน และประเภทการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจน้ัน ประการแรกท่ีต้องทํา
คือการกําหนดความต้องการ และการจัดลําดับความสําคัญต่อจากน้ันเลือกนโยบายและประชากรที่
เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วงวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติ
ตามแผนที่กําหนดไว้ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดําเนินงาน
โครงการน้ัน จะได้มาจากคําถามที่ว่า ใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการใดบ้าง และจะทําประโยชน์ได้
โดยวิธีใด 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวกับผลประโยชน์น้ัน นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ในโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็นประโยชน์ทางบวก และผลที่
เกิดขึ้นทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สิ่งสําคัญที่จะต้องสังเกตคือความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้88 

รัสเซลล์ (Russell) รายงานความสําเร็จของการดําเนินงานของโปรแกรมฝึกประสบการณ์
ครูในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยควีน ประเทศแคนนาดา ผลการวิจัยสรุปว่าการวิจัยให้ครูฝึกสอน
ในโปรแกรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีน มีส่วนช่วยให้ผู้ฝึกสอน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติงานครู ก็จะสามารถทําวิจัยในงานสอนของตัวเองได้ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนบรรยากาศของการพัฒนาวิชาชีพครู89 

เดวิดและนิวสตรอม (David and Newstrom) ได้แบ่งรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ไว้ 7 รูปแบบ คือ 

 

                                                 
88Prins, Sadid, W. W. and P. J. M., “Assessment and Participation: A 

Theoretical Approach, in Participation of the poor in development, Leiden Ediden by 
BennoGalgart and EiekeBuijs” (University of Leiden, 1982). 

89Russell, T., Introduction preservice teachers to teacher research, 
Faculty of Education, Qyeeb’s University, Accessed August 10, 2016, Available 
from http://edu.queensu.ca-ar/aera  
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1. การให้คําปรึกษากลุ่ม (consultive management) เป็นวิธีที่ผู้บริหารให้ความเห็น
เสนอแนะเพ่ือการร่วมกันคิดตัดสินใจที่จะทํา 

2. การจัดการเชิงประชาธิปไตย (democratic management) เน้นวิธีการที่ผู้นําใช้
วิธีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจด้วยกระบวนการกลุ่ม และมีอิสรเสรีภาพสูง 

3. คณะกรรมการหือคณะทํางาน (work committees) เป็นรูปแบบของการตั้ง
คณะกรรมการ หรือกลุ่มคุณภาพงาน 

4. การรับฟังความคิดเห็น หรือการเสนอแนะ (suggestion programs) จะเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงงานทุกงาน และถือหลักว่ากระตุ้นให้มีการความคิดเห็นอย่างน้อย 15 คน 
จาก 100 คน 

5. คณะกรรมการจัดการระดับกลาง (middle-management committees) เป็น
คณะกรรมการระดับการจัดการฝ่ายต่างๆ และระดับต่างๆ ที่จะให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมเป็นทวีคูณ
ในการบริหาร (multiple management) 

6. การเลือกผู้แทน (codetermination) เป็นการเลือกผู้แทนเข้าไปน่ังอยู่ในคณะกรรมการ
บริหารระดับต่างๆ ตามความจําเป็น 

7. ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติงาน (employee owner plans)90 
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago 

Laboratory School) มีแนวคิดการบริหารท้ังหมด 13 ประการ ดังน้ี 
1. พิจารณาการให้บริการสําหรับนักเรียนโดยมีการเรียนที่แตกต่างกัน  
2. มีความสมบูรณ์แบบในการประเมินตนเองที่น่าเช่ือถือ  
3. พัฒนา ปรับปรุง ตารางสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียน  
4. ดําเนินการพัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลาย  
5. มีการเจรจาติดต่อกับหน่วยงานคณะต่างๆ  
6. มีโปรแกรมการบริการด้านอาหารใหม่ๆ  
7. สร้างชุมชนให้มีความหมายสําหรับโรงเรียน  
8. เรียนรู้ในการคิดมีทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์  
9. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬา  
10. มุ่งผลสัมฤทธ์ิในด้านอารมณ์-จิตใจ และความรู้สึก เจตคติที่ดี  
11. ให้ความสําคัญกับความแตกต่างของวัฒนธรรม  

                                                 
90Newstrom, David. K. and J. W. Human, Behavior at work: organization 

(New York: McGraw-Hill., 1985). 
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12. รับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน  
13. พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต91 
แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยออเร้นท์โค้ช (The Early Childbood 

Lab School of Orange Cloast College) แนวทางการบริหาร 15 ประการ ดังน้ี 
1. เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเร้นท์โค้ช  
2. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการบริการนักศึกษาได้ศึกษาสังเกตและเรียนรู้ฝึกประสบการณ์

เพ่ือท่ีจะก้าวสู่การเป็นครูของนักเรียนระดับปฐมวัย  
3. ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนและครูปฐมวัย ต้องได้รับการสรรหาคัดเลือก 

เน่ืองจากต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพ  
4. ครูควรต้องมีคุณภาพสูงที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน  
5. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน  
6. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษาปฐมวัย  
7. ผู้ใหญ่ต้องมีการตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
8. เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
9. วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับขั้นพัฒนาการของนักเรียน โดยมี

กิจกรรมการเล่นบล็อก วาดภาพ การอ่านนิทาน เล่านิทาน การแต่งตัวตุ๊กตาและกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
10. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ  
11. จัดบริการทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก  
12. มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับผู้ปกครอง  
13. มีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
14. ดําเนินงานและจัดระบบการประเมินผลพัฒนาการที่เหมาะสม  
15. มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองธรรมชาติของนักเรียน และเป็นการกระตุ้น

ส่งเสริมภาษา พัฒนาร่างกาย ทักษะการคิด สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ92 
 
 

                                                 
91University of Chicago Laboratory School, Accessed January, 26 2016, 

Available from http://www.uaf.edu 
92The Early Child bood Lab School of Orange Coast College, Accessed 

January 14, 2008, Available from http://www.Oranccoastcollege.edu 
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โรงเรียนการศึกษา IU เป็นทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการปรับปรุงการศึกษาในรัฐ
อินเดียนา ผู้สําเร็จการศึกษาของเรามักได้รับการต้ังช่ือว่าเป็นครูที่ดีที่สุดในประเทศสําหรับแนวทางท่ี
สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ในการให้ความรู้แก่นักเรียน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ
ครูของรัฐอินเดียนาและเรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษาในชุมชนต่างๆท่ัวรัฐ ผลงานเด่น ได้แก่ 

การจัดทําหน่ึงในสามของครูของรัฐอินเดียนา 20 ครูอินดีแอนาแห่งปีรวมท้ังครูอินดีแอนา
ปี 2012 และ 2011 แห่งปี 187 ความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ลิลลี่บริจาคทุนการศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาและผู้บริจาคทุนการศึกษาลิลลี่ลอตเตอรี่ 10 คน 

การจัดต้ังหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพออนไลน์ในระดับประเทศและหลักสูตรปริญญาใน
ระดับประเทศในปี 2010 เพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงนักการศึกษาของรัฐอินเดียนาเป็นหุ้นส่วนกับ
โรงเรียนเคลลี่ออฟบิสซิเนสเพ่ือสร้างสถาบันฝึกอบรมผู้นําสําหรับผู้บริหารพ้ืนที่และหัวหน้าอุทยาน 

ผลกระทบของเราต่อการศึกษาท่ัวโลก 
ความช่วยเหลือของศิษย์เก่าและคณาจารย์ของ IU School of Education เป็นที่รู้จักทั่ว

ทั้งประเทศและทั่วโลก หลักสูตรการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเราช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
โอกาสในการสอนในชุมชนเมืองการจองที่น่ังของชาวอเมริกันอินเดียนและต่างประเทศ ผลงานของ
นักวิจัยของเราเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมระดับโลกในรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
การใช้ทักษะที่พวกเขาพัฒนาขึ้นนักเรียนและศิษย์เก่าของเราได้กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ในคน
ทุกเพศทุกวัยจากทุกภูมิหลังทั่วโลก93 

แนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (School effectiveness: the nouns and adjectives 
of successful schooling) ของ ปีเตอร์มอร์ติมอร์ และคณะ (Peter Mortimoree and other) 

ปีเตอร์มอร์ติมอร์ และคณะ (Peter Mortimore and other) โดยได้บรรยายถึงคําจํากัด
ความและองค์ประกอบคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จไว้ดังน้ี 

1. การมุ่งสู่ความเป็นผู้นําของผู้บังคับบัญชา (Purposeful leadership by head) 
2. การร่วมมือของสมาชิกหรือผู้รักษาราชการแทน (Purposeful leadership by head) 
3. การร่วมมือของคณะครูผู้สอน (Involvement of teachers) 
4. การกลมกลืนกันของคณะครูผู้สอน (Consistency among teachers) 
5. การวางโครงสร้างการจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียน (Structured sessions) 
6. การใช้สติปัญญาในการทํางาน (Intellectually challenging) 

                                                 
93University of Indiana, Accessed December 21, 2016, Available 

fromhttp://education.indiana.edu/students/graduates/programs/hesa/mission-
statement.html 
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7. การทํางานท่ามกลางภาวะสิ่งแวดล้อม (Work-centered environment) 
8. การวางขอบเขตการทํางานในแต่ละภาคเรียน (Limited focus in sessions) 
9. ดําเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนให้มากที่สุด 

(Maximum communication between teachers and pupils) 
10. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parental involvement) 
11. การเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ (Record keeping) 
12. การสร้างแนวโน้มทั่วไปของสังคมให้เป็นแนวบวก (Positive climate)94 
แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ (The nine intelligences-a framework 

for school improvement) ของบาร์บาร่าแมคคิวคริสเค ไมเยอร์ และ เจ รีด (Barbara MacGilchrist, 
K. Myers and J. Reed) 

ไมเยอร์ และ รีด (B. Macgilchrist, K. Myers and J. Reed) ได้เสนอแนวคิด ความคิด
รวบยอด หลักการและเหตุผล ของแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะทั้ง 9 ประการ (The concepts, 
principles and attributes of the nine intelligences) ในตารางดังต่อไปนี้ 

แสดงความคิดรวบยอด หลักการและเหตุผลของแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 
ประการ 

แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 ประการ 
1. ความฉลาดด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethical intelligence: EthQ) 
2. ความฉลาดด้านความรู้สึกนึกคิด (Spiritual intelligence: SQ) 
3. ความฉลาดด้านบริบทของสิ่งแวดล้อม (Contextual intelligence: CQ) 
4. ความฉลาดด้านการปฏิบัติงาน (Operational intelligence: OQ) 
5. ความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional intelligence: EQ) 
6. ความฉลาดด้านสถานศึกษา (Collegial intelligence: CoQ) 
7. ความฉลาดด้านการสะท้อนกลับ (Reflective intelligence: RQ) 
8. ความฉลาดด้านการจัดการศึกษา (Pedagogical intelligence: PQ) 
9. ความฉลาดด้านระบบการทํางาน (Systemic intelligence: SyQ)95 

                                                 
94Mortimore, Peter. and other, Primary School Leadership in Context (the 

United State of America Routlede Falmer, 2014), 119-138. 
95Nacgilchrist, Barbara, The Intelligent School (The United State of 

America: Paul Chapman Publishing Ltd, 2004), 108-149. 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี
การศึกษาที่คํานึงถึงความหลากหลายของชุมชน วิเคราะห์ผู้เรียนตามความต้องการของเด็กแต่ละคน
ตามข้ันพัฒนาการ ตามความสนใจ โรงเรียนจะต้องช่วยนักเรียนแต่ละคนให้ 

เรียนรู้ในการคิดมีทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะและกีฬา 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในด้านอารมณ์-จิตใจ และความรู้สึก เจตคติที่ดี 
ให้ความสําคัญกับความแตกต่างของวัฒนธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน 
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในการดําเนินงานโรงเรียนตามพันธกิจตามแนวคิดของ จอห์น คิวอ้ี เพ่ือมุ่งมั่นในการเป็น

โรงเรียนที่เป็นต้นแบบทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด 
แผนกต่างๆ 
โรงเรียนสาธิตให้สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนในการเรียนดนตรี ศิลปะ บริการวิชาการอ่ืนๆ 

จัดบริการนักเรียนก่อนเข้าเรียน และมีกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิกในทุกวันและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางร่างกาย ฝึกฝนด้านศิลปะ พัฒนาการคิดและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งช่วยพัฒนาความรัก
ในการที่รักเรียนรู้ 

หลักสูตรของโรงเรียนสาธิต 
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ค้นคว้าเพ่ือที่จะจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งเป็น

การช่วยนักเรียนแต่ละคนพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด หลักสูตรของโรงเรียนคํานึงถึง
สังคมและบริบทของท้องถิ่น 

ลักษณะโดยทั่วไปของชั้นเตรียมอนุบาลและโรงเรียนอนุบาล 
นักเรียนต้องมีการเรียนรู้เพ่ือการเล่นและเล่นเพ่ือการเรียนรู้ ดังน้ันการจัดสภาพแวดล้อม

ของห้องเรียนต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการอ่าน เรียนรู้ศิลปะ การเล่นเกมและดนตรี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการทางสติปัญญา และทักษะทางสังคม ห้องเรียนแต่ละห้องรับนักเรียนได้สูงสุด 22 คน ต่อครู 
1 คน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ นิทาน ภาพวาด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเล่นดนตรีและการ
สํารวจโลกรอบๆ ตัวนักเรียน เมื่อนักเรียนเริ่มเข้าสู่ช้ันอนุบาลกิจกรรมในห้องเรียนจะมีการอภิปราย 
สนทนาและแสดงความคิดของตนเองเริ่มมีการสํารวจค้นคว้าสังเกตสัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตต้องมีการส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองและความภูมิใจ
เห็นคุณค่าของตนเอง นักเรียนต้องได้รับการปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะและการตระหนักเก่ียวกับ
สังคม ในระหว่างวันนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจกรรมกลุ่มเล็ก กิจกรรม



86 

รายบุคคล เรียนรู้การนําเสนอความคิด ความรู้สึกการวางแผนและการร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชิคาโก มีจํานวนคณะกรรมการบริหาร 24 คน ซึ่งดํารง

ตําแหน่งคณบดี จากคณะวิชาต่างๆ เช่น คณะนิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิต 1 คน96 

แนวคิดการบริหารโรงเรียน Lab School of Washington เป็นโรงเรียนการเรียนรู้แห่ง
นวัตกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความแตกต่างในการเรียนรู้
ภาษา ในสภาพแวดล้อมของการสอบสวนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงนักเรียนในโรงเรียน Lab จะ
ได้เรียนรู้ที่จะสนับสนุนตัวเองเมื่อพวกเขากลายเป็นสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมและมีเมตตาในสังคมโลก 

เป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้วที่ The Lab School of Washington ได้มอบประสบการณ์
ทางวิชาการที่พิเศษสําหรับนักศึกษาเตรียมอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (ระดับ 
1-12) ที่มีสมาธิสั้นความหยาบคายและความแตกต่างในการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ (มักเรียกว่าความ
บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน) นวัตกรรมหลักสูตรศิลปะ - infused ของเราเป็นประสบการณ์
และหลายประสาทสัมผัสช่วยให้เยาวชนที่จะเอาชนะความยากลําบากกับการอ่านการสะกดการเขียน
และคณิตศาสตร์ในขณะที่เตรียมพวกเขาสําหรับช่วงของการให้รางวัลทางวิทยาลัยและอาชีพ 

Lab School of Washington เป็นชุมชนการเรียนรู้แห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป้าหมายของสถาบันคือเพ่ือ: 

ให้อย่างเข้มงวดและดีที่สุดในช้ันเรียนการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา 
1. เตรียมนักเรียนให้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ 
2. ให้การฟ้ืนฟูอย่างเข้มข้นและสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ 
3. ใช้ภาพและศิลปะการแสดงเพ่ืออํานวยความสะดวกในกระบวนการศึกษา 
4. นําวิธีการเรียนรู้แบบหลายประสาทสัมผัสและประสบการณ์ไปใช้ในห้องเรียน 
5. สนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
6. ผู้บุกเบิกการวิจัยและการออกแบบวิธีการใหม่ที่จะยังคงอยู่บนขอบตัดของสนาม; 
7. รวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดเข้าไว้ในโปรแกรม Lab School 
8. ให้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายและร่วมมือกันสําหรับพนักงานและลงทุนในการพัฒนา

วิชาชีพ 

                                                 
96University of Chicago Laboratory School, Accessed August 26, 2016, 

Available from http//uaf.edu. 
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9. เผยแพร่ผลของโครงการของเราให้แก่โรงเรียนของรัฐและเอกชนที่ให้บริการนักเรียนที่
เรียนรู้ทั้งแบบด้ังเดิมและแบบไม่เป็นแบบแผนข้อมูลอย่างรวดเร็ว97 

แนวคิดการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นหลุยเซียน่า (Southeastern 
Louisiana University Laboratory School) 

ภารกิจของ Southeastern Louisiana University Laboratory School คือการร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถเข้าถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยการให้
ความสําคัญและท้าทายประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กกลายเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิผล นอกจากน้ี
โรงเรียนยังมีพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ระบุว่า "พันธกิจของ Southeastern Louisiana University 
คือการเป็นผู้นําการศึกษา, เศรษฐกิจ, และการพัฒนาทางวัฒนธรรมของตะวันออกเฉียงใต้ลุยเซียนา"
เจ้าหน้าที่ศรัทธา 

1. ศักยภาพสูงสุดของเด็กทุกคนสามารถทําได้โดยการสร้างบรรยากาศซึ่งจะกล่าวถึงด้าน
การศึกษาด้านร่างกายอารมณ์และทางสังคมในด้านการเรียนรู้ 

2. เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
3. ครูเป็นวิทยากรในกระบวนการเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้ของเด็กควรสะท้อนถึงรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
5. การประเมินควรมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของนักเรียน 
6. เด็กสามารถโต้ตอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนต้องบรรยายถึงทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนผู้ปกครองและสมาชิก

คณาจารย์ 
8. อาจารย์ในห้องปฏิบัติการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษามหาวิทยาลัย "พ่ีเลี้ยง" ครูโดยแสดง

ให้เห็นถึงวิธีการสอนในปัจจุบัน 
9. การเรียนรู้ควรเตรียมนักเรียนให้วิเคราะห์ปัญหาจากหลายมุมมองและมุมมอง 
10. ครูต้องมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพเพ่ือให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุด98 
แอนดรูว์ (Angrew) กล่าวถึง แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชอร์ (University of New Hamshire) ซึ่งใช้หลักสูตรการผลิตครูระยะเวลา 5 ปี ว่า 
 

                                                 
97Lab School of Washington, Accessed January 10, 2016, Available from 

https://www.labschool.org/page/about/mission--fast-facts 
98Southeastern Louisiana University Laboratory School, Accessed 

February 20, 2016, Available from http:// http://www.southeastern.edu 
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1. เน้นการให้ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในโรงเรียนและฝึกบทบาทการเป็นผู้นําให้นักศึกษา 

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้รับเพ่ิมเติมขึ้นทีละ
น้อย จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากข้ึนเรื่อยๆ และจัดต่อเน่ืองตลอดกันไปทั้งหลักสูตร 

3. ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะคํานึงถึงรูปแบบการสอนของนักศึกษาด้วย 
4. มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาเก่ียวกับวิชาชีพไว้ชัดเจนที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
5. การเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจนถึงข้ึนเป็นครูช้ันอาชีพ 
6. ทางมหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูโรงเรียน ที่จะช่วยกันฝึกประสบการณ์

วิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือต้องให้ความสําคัญแก่ครูในโรงเรียนเหมือนกับเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วย 

7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรคํานึงถึงกระบวนการท่ีสัมพันธ์และครอบคลุมถึงการ
สร้างคุณภาพของคนทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความมีคุณธรรม การพัฒนาตนเองและ
ชุมชน ตลอดจนการดํารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ 

8. การผลิตครูหากจะเป็นบทบาทของสถาบันฝึกหัดครูล้วนๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมจะ
เป็นผลดีไม่ได้ จะต้องจัดระบบให้หน่วยต้นสังกัด โรงเรียนและผู้ใช้ครูได้ตระหนักในภาระหน้าที่ในการ
ทํางานร่วมกันกับสถาบันฝึกหัดครูอย่างใกล้ชิด เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมของนักศึกษาในการฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูให้นักศึกษาต้ังแต่ตอนต้น โดยที่เขายังไม่ได้เรียนรู้อะไร99 

แนวคิดการบริหารโรงเรียน ภารกิจของ Graduate Studies ที่ American University 
คือการส่งเสริมความเป็นเลิศและเพ่ือรับประกันคุณภาพโดยรวมของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน่ัน
คือประสบการณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการวิจัยของ American 
University ประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงที่ดึงดูดนักเรียนในช่วงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช่วยเพ่ิม
พัฒนาการของพวกเขาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพรุ่นต่อไปในสาขาวิชาที่เลือก ทั้งการศึกษา
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกถือเป็นหัวใจหลักในภารกิจของมหาวิทยาลัยการวิจัยสมัยใหม่ 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ตัวอย่างชีวิตที่หลากหลายของความสัมพันธ์ที่เสริมกันระหว่างการ
สอนการให้คําปรึกษาและการวิจัยขั้นสูงของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือระหว่างกิจกรรมในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสนับสนุนวัฒนธรรมของการสืบสวนที่เผยแพร่ทั่วโลกเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถ
ปรับปรุงชีวิตของผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมกับผู้นําทางความคิดใหม่ๆ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ AU 
พยายามที่จะพัฒนาความเป็นผู้นําในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการ

                                                 
99Southeastern Louisiana University Laboratory School, Accessed 

February 20, 2016, Available from http:// http://www.southeastern.edu 
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สอนการวิจัยและเป้าหมายที่สร้างสรรค์และกิจกรรมของคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและเพ่ือให้เข้าถึงชุมชนการเรียนรู้ที่ท้าทายและคุ้มค่าสําหรับองค์กรที่มีความหลากหลาย 
ของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติสูง กิจกรรมของบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ AU โดยการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศ 
การสนับสนุนนวัตกรรมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และการออกแบบและการ
ดําเนินงานของโครงการริเร่ิมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่ 
AU100 

โรงเรียนสอนภาษา University of Chicago 
พันธกิจ 
โรงเรียนในห้องปฏิบัติการเป็นที่ต้ังของสมาชิกที่เป็นน้องคนสุดท้องของชุมชนวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยชิคาโก เราจุดประกายและรักษาจิตวิญญาณอันย่ังยืนของทุนการศึกษาความอยากรู้
อยากเห็นความคิดสร้างสรรค์และความเช่ือมั่น เราให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ประสบการณ์แสดง
ความเมตตาและความเคารพความหลากหลาย 

โรงเรียนมัธยม 
หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นไปตามหลักการดังต่อไปน้ี: 
นักเรียนทุกคนในระดับช้ันประถมศึกษาควรมีชุดของหลักสูตรและประสบการณ์ร่วม

หลักสูตร 
1. ความรู้และทักษะการคิดเชิงลึกของนักเรียนแต่ละคนควรได้รับการหล่อเลี้ยงและ

เสริมสร้าง 
2. นักเรียนแต่ละคนควรพัฒนาความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านการวิเคราะห์การ

สังเคราะห์และการตีความ 
3. นักเรียนแต่ละคนควรทําความรู้จักและรู้สึกม่ันใจเกี่ยวกับตัวเองและเรียนรู้ความหมาย

ของส่วนตัวความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
4. นักเรียนแต่ละคนควรพัฒนาความเข้าใจและความมุ่งมั่นต่อชุมชนขนาดใหญ่ 
โปรแกรม Middle School ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมั่นในหลักการ

การศึกษาที่ก้าวหน้าของผู้ก่อต้ัง 
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ห้องปฏิบัติการทดลองในขณะเดียวกันก็ปรับหลักสูตรการเรียนรู้สู่โลกปัจจุบัน แม้ว่า
โรงเรียนได้เห็นความสําเร็จในด้านน้ีแล้วการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจําเป็นต้องมีการปรับแต่งอย่าง
ต่อเน่ือง 

หลักสูตรและการสะท้อนเกี่ยวกับแนวทางการสอนของโรงเรียนซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างย่ิง 

มุ่งมั่น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในสังคมและชุมชนวิชาการของเราเรา
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดี 

โรงเรียนมัธยมมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักสูตรโดยรวมซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับ
การพัฒนา 

มีส่วนร่วม หลักสูตรของเราส่งเสริมพัฒนาการทางวาจาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นักเรียนของเราและกระตุ้นให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระมากขึ้น รูปแบบการ

สอนของกลางเรา 
คณาจารย์โรงเรียนเป็นตัวแทนของแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการสอนและปรัชญาที่

หลากหลาย การทํางานภายในกรอบการทํางานของหน่วยงานของพวกเขาคณาจารย์กําหนดโปรแกรม
ที่เหมาะสมสําหรับระดับช้ันและเรื่องของพวกเขาพ้ืนที่ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะได้รับการสังเคราะห์กระตุ้นการพัฒนาแนวคิดการได้มาซึ่ง
ทักษะของแต่ละบุคคล 

การพัฒนาส่วนบุคคลและการเติบโตทางวิชาการ วิธีน้ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
บทเรียนและค่านิยมต่างๆได้ 

ห้องเรียนในส่วนที่เหลือของชีวิตของพวกเขา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เหมาะสมช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จ 

ท้าทายความรับผิดชอบส่วนบุคคลสําหรับการเรียนรู้ของพวกเขาและกลายเป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วมสร้างสรรค์และรอบคอบสร้างการเปล่ียนแปลงพร้อมกับนักวิชาการเน้นหนักถูกวางไว้ในการเป็น
สมาชิกรับผิดชอบของชุมชนความเข้าใจผลของการกระทําต่อผู้อ่ืนมีความกล้าหาญในการตัดสินใจ
เลือกที่ยากและสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม 

นักเรียนคาดว่าจะทําในรูปแบบที่แสดงถึงความเคารพต่อตนเองชุมชนและการเรียนรู้โดย
แจกหนังสือคู่มือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนแต่ละคนในช่วงเร่ิมต้นปีการศึกษา101 
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แนวคิดการบริหาร University of Hawaii At MANOA College of Education Curriculum 
research Development group (CRDG) ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางของนักการศึกษา
ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศและทั่วโลกสําหรับการวิจัยการออกแบบและหลักสูตรที่มี
คุณภาพซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนแบบไดนามิก 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (CRDG) และห้องทดลองที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยวิจัยที่จัดไว้
ในวิทยาลัยการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย Hawai'i Mānoa ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความรู้และการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพในด้านการเรียนการสอนหลักสูตร การพัฒนาการเผยแพร่และการใช้โปรแกรมการ
ประเมินผลและการประเมินและการปรับปรุงโรงเรียน CRDG ดําเนินการวิจัยและสร้างประเมิน
disseminates และสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาที่ให้บริการนักเรียนครูผู้ปกครองและนักการศึกษา
อ่ืนๆ ในเกรด PreK-20102 

แนวคิดการบริหาร การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ 
เมื่อพูดถึงด้านการศึกษาที่มีคุณภาพฟินแลนด์เป็นหน่ึงในประเทศแรกที่คํานึงถึง ประเทศ

ฟินแลนด์ที่มีประชากรราว 5.5 ล้านคนฟินแลนด์ประสบความสําเร็จในการรักษาความก้าวหน้า
ทางการศึกษาไม่เพียง แต่ยังเป็นที่ยอดเย่ียมในการกําหนดมาตรฐานระดับโลก 

เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 39 แห่งฟินแลนด์เป็น
ทางเลือกที่ดีสําหรับนักเรียนจากทั่วโลก สังคมท่ีเท่าเทียมซึ่งความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมูลค่า
สูง Finland มีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดีในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตส่วนบุคคล 

สําหรับนักศึกษาต่างชาติชีวิตในฟินแลนด์จะเพ่ิมขึ้นด้วยความสะดวกสบายที่นําเสนอโดย
โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีช้ันสูงการรักษาความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในประเทศที่ปลอดภัย
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและความเพลิดเพลินที่นําเสนอโดยธรรมชาติโดยมีสี่ฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน รสชาติ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา 

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกและเป็นผลให้เกือบ
ทุกคนมีส่วนร่วมในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตชาวฟินแลนด์
ด้วยเหตุผลง่ายๆน่ันคือทุกแห่งในฟินแลนด์ชีวิตเมืองที่คึกคักมีชีวิตชีวาไปกับฉากธรรมชาติอันเงียบ
สงบภายในระยะเดินเท้า เมืองและเมืองสามารถรองรับกิจกรรมได้ทุกฤดูกาลและมีโอกาสมากมายใน
การสํารวจหรือผ่อนคลาย 

                                                 
102University of Hawaii At MANOA College of Education Curriculum 
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สถาบันอุดมศึกษามีความคิดระดับนานาชาติและมีหลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษกว่า 
400 หลักสูตรทั่วประเทศ สถาบันส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐทําให้สถาบันสอนการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด วิทยาเขตสมดุลการต้ังค่าตามธรรมชาติพร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่มีเทคโนโลยีสูงสําหรับนักเรียนทุกคนเพลิดเพลิน 

การเป็นนักเรียนในฟินแลนด์มีข้อดีหลายอย่าง จากห้องปฏิบัติการท่ีมีเทคโนโลยีสูงไป
จนถึงห้องสมุดที่มีสต็อกครบครันวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหมดที่
นักเรียนต้องการความรู้ การศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันการศึกษาช้ันนําของฟินแลนด์ที่มี
คุณภาพระดับโลกคือข้ันตอนแรกท่ีเป็นธรรมชาติในการปูทางสําหรับการมีอาชีพที่ยอดเย่ียมในสาขา
ของคุณไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการ 

ทําไมต้องเรียนท่ีฟินแลนด์? 
ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีมีการปรับขนาดให้เข้ากับมนุษย์และมีเมืองและเมืองที่ออกแบบ

มาสําหรับผู้คนไม่ใช่แค่รถเท่าน้ัน ช่ัวโมงเร่งด่วนเป็นสิ่งหายาก 
สถาบันอุดมศึกษาของเรามีขนาดเล็กพอที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิภาพ 

พวกเขามีความมุ่งมั่นในระดับสากลด้วยคุณสมบัติพิเศษของภูมิภาคและคุณสามารถเลือก
ระหว่างสภาพแวดล้อมการเรียนที่แตกต่างกันมากต้ังแต่วิทยาเขตในเมืองใหญ่ไปจนถึงวิทยาเขตที่
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

สถาบันการศึกษาช้ันสูงมีความเป็นอิสระสูง แต่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง 
ศึกษาธิการและวัฒนธรรม กระทรวงจึงให้ความสําคัญกับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด 
สถาบันที่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเหล่าน้ี: 

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลักสูตรและการสอนของ
พวกเขา 

จัดหาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการแลกเปลี่ยนและการศึกษาระดับ
ปริญญาในทุกระดับการศึกษา 

ให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดทักษะที่พวกเขาสามารถสร้างอนาคตของพวกเขาในด้าน
การศึกษาและในตลาดงาน 

ความน่าเช่ือถือและความเปิดกว้างเป็นแนวคิดที่สําคัญในประเทศฟินแลนด์และการ
เช่ือมต่อเครือข่ายในระยะแรกเป็นวิธีการของฟินแลนด์ ที่น่ีคุณสามารถเริ่มต้นการติดต่อกับนักเรียน
นักศึกษานานาชาติองค์กรและโลกการทํางานของฟินแลนด์ในขณะที่กําลังศึกษาหลักสูตรแรกของคุณ 
บ่อยคร้ังที่เครือข่ายและมิตรภาพเหล่าน้ีใช้เวลาที่เหลือของชีวิตของคุณ 
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หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษกว่า 400 หลักสูตร 
สถาบันการศึกษาของฟินแลนด์มีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่พูดภาษาอังกฤษได้โดยการ

เปลี่ยนจากหลักสูตรระยะสั้นเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแลกเปลี่ยนหรือปริญญาเต็มคุณสามารถหา
โอกาสในการศึกษามากมายในทุกสาขาวิชา 

คุณภาพในการวิจัยและการศึกษา 
นโยบายระดับชาติของเราเน้นความเป็นเลิศในทุกระดับการศึกษาและสถาบันการเงินของ

ฟินแลนด์มีความสําคัญต่อการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศฟินแลนด์
ถือว่าระดับอุดมศึกษาเป็นขั้นตอนที่จําเป็นในการสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับอาชีพในอนาคตของ
พวกเขาด้วยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการสอบเข้าประเทศนักเรียนฟินแลนด์มีแรงจูงใจในการเรียนสูง 
นักเรียนต่างก็มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงในหลายประเทศ มีกฎหมายในสถานท่ีที่
ช่วยให้พวกเขามีอิทธิพลอย่างพิเศษในการพัฒนาสถาบันการศึกษาและการศึกษาของพวกเขาร่วมกับ
ครูของพวกเขา 

สิ่งอํานวยความสะดวกยอดเย่ียมสําหรับการทํางานและความสนุกสนาน 
การศึกษาในสถาบันการศึกษาช้ันสูงแห่งหน่ึงของประเทศฟินแลนด์มีห้องสมุดมากมายที่

ตกแต่งอย่างดีมีห้องสมุดที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีช่องว่างที่สะดวกสบายสําหรับการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ในฟินแลนด์นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ห้องสมุดของสถาบันได้อย่างอิสระด้วยบัตร
ห้องสมุด ห้องสมุดที่มีการจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งหมดจะให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรี นอกจากน้ีบริการห้องสมุดของเทศบาลยังเปิดให้บริการฟรีและบริการข้ัน
พ้ืนฐานเป็นบริการฟรีโดยปกติคาเฟ่และพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นฮับสังคมที่ไม่ว่างซึ่งเพ่ือนๆ พบกันในช่วง
พักเรียน St ต่างๆ103 

 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยต่างประเทศ 
รูซัวและคณะ (Carmen Rusua, Laurentiu Soitu, Oana Panaite) ได้วิจัยเก่ียวกับครู

ในอุดมคติ ทางทฤษฎีและปฏิบัติ กล่าวว่า 
การกระทําใดๆเพ่ือปรับปรุงการศึกษามักจะล้มเหลว หากขาดบทบาทของครู ซึ่งเป็นผู้ให้

การศึกษา นักเรียน 77 คนจากคณะอักษรศาสตร์และคณะปรัชญาวิทยาและนิติศาสตร์ตอบคําถาม
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โดยเรียงความจากคําถามที่ว่า “คุณลักษณะของครูในอุดมคติเป็นอย่างไร” ความสัมพันธ์ของการ
ตอบสนองทําให้ได้คําอธิบายถึงคุณลักษณะของครูในอุดมคติซึ่งให้ความสําคัญกับความสามารถใน
การสื่อสารเป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดอย่างหน่ึง 

ครูถูกพิจารณาว่าเป็นอุดมคติด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ข้อแรก พวกเขาทํางานหลายๆ
ด้านด้วยความต้องการและมาตรฐานของคุณภาพที่แตกต่างกัน การรับรู้ของนักเรียนมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาแบบจําลองทางความคิดของการสอนที่ดี เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรา
ต้องการสําหรับแต่ละมิติของการประเมินครูได้ แต่นอกเหนือจากขีดจํากัดส่วนตัวที่เกิดขึ้น สิ่งที่
เหมาะสมกับผู้รับประโยชน์โดยตรงทั้งหมดยังคงมีความสําคัญ การศึกษาน้ีได้จําแนกความสามารถ
หลักได้อย่างแม่นยําตามสาระสําคัญส่วนใหญ่และผลลัพธ์ของการศึกษานี้สามารถสนับสนุนการวิจัย
ในอนาคตเก่ียวกับความสามารถที่เก่ียวข้องที่ใช้ในการสอน104 

แบงคส์และคณะ (Frank Banks, Dr David Barlex and others) ได้วิจัยเก่ียวกับการ
ฝึกอบรมครู บทความน้ีอธิบายถึงลักษณะของครูสี่กลุ่มในการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มหน่ึงในแคนาดา 
กลุ่มหน่ึงในฟินแลนด์และอีกสองกลุ่มในราชอาณาจักร โดยใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นเพ่ือสะท้อนถึง
ประสบการณ์สอนปีที่แล้ว เราได้รายงานเก่ียวกับแนวทางที่ครูฝึกหัดวิชาออกแบบและเทคโนโลยีใช้
เพ่ือสร้างแบบจําลองและแนวทางที่พวกเขาสามารถใช้ในการสํารวจและพัฒนาการสอน (Banks and 
Barlex) ซึ่งต่อมาได้ถูกนํามารายงานโดยละเอียด (Banks and Barlex) แบบจําลองน้ีถูกสรุปโดยใช้ 

 

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบการความรู้ 
                                                 

104Rusua, Carmen Laurentiu Soitu, Oana Panaite, “The ideal teacher. 
Theoretical and investigative approach” Procedia - Social and Behavioral Sciences 
33 (2012): 1017 - 1021. 
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ซึ่งเก่ียวข้องกับองค์ประกอบสามอย่างคือ ความรู้ในเน้ือหาสาระ ความรู้ในการสอนและ
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน ดังน้ันแบบจําลองจึงช้ีให้เห็นว่าครูควร “รู้ถึงความรู้ของตัวเอง” (ความรู้ใน
เน้ือหาสาระ) “รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ของตัวเอง (ความรู้ในการสอน) และ “รู้ว่าต้องถ่ายทอด
ความรู้ของตัวเองอย่างไรในโรงเรียน” (ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน) เราเชื่อว่านี่เป็นแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการมุ่งเน้นไปที่เน้ือหาใดๆก็ตามท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบและเทคโนโลยี
เพราะว่าค่อนข้างใหม่และมีความสําคัญต่อธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนที่ครูหลายๆคนกังวล จึงไม่น่า
แปลกใจ นอกจากจะใหม่แล้ว การออกแบบและเทคโนโลยียังต้องสะท้อนถึงขอบเขตของโลกท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงซึ่งเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญ105 

ดิคก์และคณะ (Theresa Dicke and other) ได้เขียนบทความ “ครูใหม่ได้รับการสนับสนุน
เพียงพอจากครูใหญ่ไหม?” ศึกษาปัญหาที่ครูใหม่ต้องเจอในไซปรัส และขยายขอบเขตไปถึงครูใหญ่ว่า
ได้ให้คําแนะนํา หรือการสนับสนุนที่เพียงพอต่อครูใหม่หรือไม่ ข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บโดยการสัมภาษณ์
ครูแต่ละโรงเรียนในไซปรัส จํานวน 25 คน ที่เพิ่งเข้ามาทํางาน (ตั้งแต่ 1-5 ปี) ในโรงเรียนประถม
เอกชน จากผลการทดลองพบว่าครูใหม่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายในที่ทํางาน ซึ่งรวมถึงประเด็น
ด้านการบริหารและการจัดการซึ่งยากพอๆ กับการจัดการนักเรียน ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่
ไม่ได้รับแรงสนับสนุนเพียงพอจากครูใหญ่ และในบางกรณี การคํานึงถึงวัฒนธรรมองค์กรอาจเป็น
ปฏิปักษ์กับตัวผู้เข้าร่วมการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองให้คําแนะนํามากมายเก่ียวกับวิธีเอาชนะ
ปัญหาที่ครูใหม่ต้องเผชิญ ผู้เข้าร่วมการทดลองต่างบอกว่าต้องการสนับสนุนที่มากกว่าเดิมจาก
ครูใหญ่ผ่านการสื่อสารที่บ่อยขึ้นและดีขึ้น รวมถึงการเปิดกว้างขององค์กร ผู้เข้าร่วมการทดลองยังคง
แนะนําการปฐมนิเทศเบ้ืองต้น และประสิทธิภาพในการฝึกการดูแล106 

แชนมูกาซันดารามและโมฮัมเมด (Usharani Shanmugasundaram and Abdul Rashid 
Mohamad, PhD) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการหาคําตอบของนิสิตฝึกสอน และการรับรู้ความ 
สามารถในการสอนของนิสิตฝึกสอนในระดับนิสิตฝึกสอนหรือครู งานวิจัยน้ีศึกษาวิธีการหลักสูตรการ
ผลิตครูทีสําเร็จลุล่วงที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของครูเกี่ยวกับความสามารถในการสอน งานวิจัยน้ี
ใช้สถิติ ANOVA (N=502) ในการเปรียบเทียบการรับรู้ของนิสิตฝึกสอนที่สอน 15 ช่ัวโมง และนิสิต

                                                 
105Banks, Frank  David Barlex and others, Findings of an international 

teacher training research study the DEPTH Project, Accessed February10, 2016,  
Available from https://www.iteea.org/File.aspx?id=80250&v=c1271981 

106Dicke, Theresa and Other, Reducing reality shock: The effects of 
classroom management skills training on beginning teachers (Teaching and 
Teacher Education 48, 2015), 1 - 12. 
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ฝึกสอนที่สอนครบ 1 ปี 2 ครั้ง ครั้งแรกคือตอนสรุปหลักสูตรการผลิตครู และคร้ังที่สอง คือหลังจากที่
สอนครบ 1 ปี ผลการวิจัยระบุว่ารายงานของนิสิตฝึกสอนที่สอน 15 ช่ัวโมง มีการรับรู้ความสามารถ
ในการสอนมากกว่านิสิตฝึกสอนที่สอนครบ 1 ปี ทั้งครู นิสิตฝึกสอนที่สอน 15 ช่ัวโมง และนิสิต
ฝึกสอนที่สอนครบ 1 ปี มีคะแนนของความเป็นครูสูงกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ และบอกว่าครูจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบผลสําเร็จเมื่อมีประสบการณ์การสอน ผลการทดลองแนะนําว่าบริบท
ของนักเรียนช่วยสนับสนุน และทําให้ครูมีการรับรู้ความสามารถการสอนที่สูงกว่าคนท่ีฝึกสอนครบ             
1 ปี อย่างสมบูรณ์107 

ฮัดซันและคณะ (Suzanne Hudson, Peter Hudson and Lenore Adie) ได้วิจัยเกี่ยวกับ 
“ช่องทางการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างสังคมและโรงเรียน: ศึกษาวิธีใหม่เพ่ือเตรียม และสอน
นิสิตฝึกสอนปีสุดท้าย” 

มหาวิทยาลัยและการจ้างครูต้องการวิธีการใหม่และคุ้มค่าสําหรับนิสิตฝึกสอนปีสุดท้าย 
การวิจัยครั้งน้ีเก่ียวข้องกับนิสิตฝึกสอนปีสุดท้าย 32 คน ที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีพันธะสัญญากับ
โรงเรียนในการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างสังคมและ
โรงเรียน การเก็บข้อมูลโดยใช้สเกล 5 ส่วนของลิคเคิร์ท (Likert) และการตอบโดยพิจารณาจากการ
เขียนเพ่ิมเติม ผลการศึกษาพบว่านิสิตฝึกสอนที่เก่ียวข้องกับวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่าง
สังคมและโรงเรียนเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาชีพการสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไป แนะนําความเข้าใจทํา
ให้นิสิตฝึกสอนมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีคุณภาพ และพร้อมสําหรับการเป็นครู108 

แอนเดอร์สันและสทิลแมน (Lauren M. Anderson and Jamy A. Stillman) การทุ่มเท
การสอนนักเรียน.เพ่ือพัฒนานิสิตฝึกสอน: รีวิวการวิจัยเน้นการเตรียมสอนของครูสําหรับบริบทที่มี
ความต้องการสูงและอยู่ในเมือง 

แม้ว่าจะมีการเน้นการเตรียมตัวการสอนที่มากขึ้นและดีขึ้นของครู คณะศึกษาศาสตร์ก็ยัง
มีคําถามมากมายเก่ียวกับวิธีการและสิ่งที่ได้จากประสบการณ์การสอน แต่การพัฒนานิสิตฝึกสอน
ยังคงไม่มีคําตอบ อันที่จริงความสนใจมากมายมุ่งเน้นไปที่การสอนนักเรียนในรูปแบบใหม่ มุมมองที่
เป็นเหตุเป็นผล และโครงการการสอนต่างๆ เช่น สถานที่ ระยะเวลา แรงงาน บทความน้ีรีวิวบทความ

                                                 
107Shanmugasundaram, Usharaniand Abdul Rashid Mohamad, “Social and 

Emotional Competency of Beginning” Teachers Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 29 (2011): 1788 – 1796. 

108Hudson, Suzanne and Peter Hudson and Lenore Adie, “The School-
Community Integrated Learning pathway: Exploring a new way to prepare and induct 
final-year preservice teachers” Improving Schools 18, 3 (2015): 221–235. 
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ช้ันปฐมภูมิที่ตีพิมพ์ช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาระบุว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนทําให้พัฒนานิสิต
ฝึกสอนและครูในอนาคตของนักเรียนในโรงเรียนที่มีความต้องการพิเศษท่ีอยู่ในเมือง ในขณะที่รักษา
จุดเน้นส่วนกลาง ยังต้องคํานึงถึงการผลลัพธ์ของการสอนนักเรียนในโรงเรียนน้ันๆ ที่ส่งเสริมทั้งทาง
สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเรียนและการเรียนรู้การสอน การรีวิวจะเน้นความเช่ือและการ
เปลี่ยนความคิด หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการสอนและแนวโน้มในการลดบริบทด้าน
วัฒนธรรมและความต้องการในการวิเคราะห์ระยะยาวที่พูดถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ของนิสิต
ฝึกสอนในสาขา109 

ซิมมอนและคณะ (Patricia E. Simmons and others) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ “ความ
เช่ือและพฤติกรรมในห้องเรียน ครูใหม่” การปฏิรูปการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ก่อให้เกิดความสนใจในการวิจัยที่ประสบความสําเร็จของคณะศึกษาศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยการวิจัยน้ีจะเน้นวิธีการผสมผสานการปฏิรูปการศึกษา และการวิจัยการปฏิรูป
การศึกษาตามความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาขั้นสูง การร่วมมือกันโดยการหาคําตอบเกี่ยวกับ 
“การศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา: อะไรคือการรับรู้ ความเช่ือ และการสอนใน
ห้องเรียนของครูมัธยมใหม่” เพราะจะมีความเก่ียวข้องกับปรัชญาการสอนและความสามารถในการ
สอน เคร่ืองมือและรูปแบบการวิจัยมีรายละเอียดที่สามารถดึงความรู้และความเช่ือของครูวิชา
วิทยาศาสตร์ใหม่ ธรรมชาติของการสอนและการเรียนรู้ และปรัชญาการสอนได้ การวิเคราะห์การ
สอนของครูใหม่ต้องพิจารณาทั้งในเร่ืองที่สอนและวิธีการสอน โดยใช้เวลาในการศึกษาเก็บข้อมูล 3 ปี
จากครูที่จบจากคณะศึกษาศาสตร์ ครูใหม่จะอ้างตัวว่าใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ แต่
จากการเฝ้าดูครูใหม่กลับพบว่าทําตรงกันข้ามกันความเช่ือน้ัน 

อินเกอร์ซอลล์ (Richard M. Ingersoll) “การปฐมนิเทศครูใหม่บอกอะไร การปฐมนิเทศ
ในอเมริกาเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องใช้เวลา” ต้ังแต่การมาของนักวิจารณ์การศึกษา และผู้ปฏิรูป
การศึกษา เรียกความสนใจและความท้าทายจากครูใหม่ แม้ว่าการสอนในระดับช้ันประถมและมัธยม
ต้องมีความเก่ียวข้องกับวัยรุ่น แต่งานของครูส่วนใหญ่สําเร็จได้โดยที่เพ่ือนร่วมงานไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ซึ่งความโดดเด่ียวน้ีอาจก่อให้เกิดความยากลําบากของครูใหม่ที่มักจะถูกทิ้งไว้ให้พ่ึงพาตัวเองใน
ห้องเรียน ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว มีผู้เช่ียวชาญคนอ่ืนบอกว่าครูใหม่มีแนวโน้มที่จะ
พบความยากลําบากในห้องเรียนและงานที่โรงเรียน อย่างไรก็ตามเมื่อก่อนอาชีพครูไม่มีการปฐมนิเทศ

                                                 
109Anderson, Lauren M. and Jamy A. Stillman, “Student Teaching’s 

Contribution to Preservice Teacher Development: A Review of Research Focused on 
the Preparation of Teachers for Urban and High-Needs Contexts” Review of 
Educational Research 83, 1 (March 2013): 3–69. 
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สําหรับครูใหม่ แต่ในทศวรรษน้ีมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา จึงเกิดการปฐมนิเทศข้ึน 
การปฐมนิเทศจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอน การเตรียมตัวก่อนที่จะเป็นครู ทักษะท่ีจําเป็นในการ
ประกอบอาชีพครู และมองว่าโรงเรียนควรมีความพร้อมที่ให้ครูใหม่สามารถเรียนรู้วิธีการสอน การ
เอาตัวรอด และประสบความสําเร็จในการเป็นครู การปฐมนิเทศมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาการสอนและ
เพ่ิมทักษะครูใหม่ และป้องกันการเสียครูใหม่ เมื่อเร็วๆ น้ีมีการวิจัยสําหรับการปฏิรูปการศึกษามี
ข้อจํากัดเกิดขึ้น คือขาดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในแง่บวกจากโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อทั้ง
ครูและนักเรียน 

งานวิจัยน้ีทําเพ่ือตรวจสอบบริบทของการปฐมนิเทศโดยรอบที่ใหญ่ขึ้น โดยให้ข้อมูลระดับ
ที่ดีที่สุดเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนแปลงการสอนในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ผู้ทําวิจัยวิเคราะห์วิธีการ
ปฐมนิเทศของครูใหม่ที่ได้รับความนิยมไปยังประเทศต่างๆ ในวงกว้าง นอกจากนี้ผู้ทําวิจัยใช้การมี
ส่วนร่วมในการปฐมนิเทศที่มีผลต่อการรักษาครูใหม่มาวิเคราะห์สถิติ ท้ายที่สุดผู้ทําวิจัยรีวิวการศึกษา
ที่มีอยู่ประเมินผลของการปฐมนิเทศครูและนักเรียน110 

เดแอนเกลิสและคณะ (Karen J. DeAngelis, Andrew F. Wall, and Jing Che) ศึกษา
“ผลของการเตรียมตัวของและการสนับสนุนในช่วงแรกของครูใหม่ในประเด็นความต้ังใจและการ
ตัดสินใจ”ได้ผลดังน้ี เหตุผลสําหรับการให้การสนับสนุนที่ดีในช่วงปีแรกของการเป็นครู คือ การ
พัฒนาทักษะของครูระหว่างการเตรียมและช่วยให้สามารถเอาชนะข้อเสียอ่ืนๆ ที่อาจนําไปสู่การ
ลาออก งานวิจัยน้ีศึกษาและให้ข้อมูลที่สามารถนําไปตรวจสอบผลกระทบ รวมถึงการตอบสนองการ
เตรียมตัวของครู และสนับสนุนการตัดสินใจและความต้ังใจของครูใหม่ จากงานวิจัยก่อนหน้าน้ี ผู้วิจัย
พบความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างคุณภาพของการเตรียมตัว และการสอน นอกจากน้ีผู้วิจัยพบว่า
คุณภาพของความเข้าใจการจับตามอง และการปฐมนิเทศมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและความ
ต้ังใจของครู ผลการทดลองแนะนําว่าการสนับสนุนด้วยความเข้าใจปานกลาง มีความสัมพันธ์ระหว่าง
การเตรียมตัวของและความต้ังใจครู งานวิจัยช้ีว่าความสําคัญของการเตรียมตัวของนิสิตผสมผสานกับ
การสนับสนุนในความพยายาม111 

 

                                                 
110Ingersoll, Richard M., “Beginning teacher induction WHAT THE DATA TELL 

US Induction is an education reform whose time has come” kappanmagazine.org 47 
93, 8. 

111De Angelis, Karen J. Andrew F. Wall, and Jing Che, “The Impact of 
Preservice Preparation and Early Career Support on Novice Teachers’ Career 
Intentions and Decisions” Journal of Teacher Education 64, 4: 338–355. 
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จูซอทและคณะ (ZailaniJusoh, Universiti Sultan ZainalAbidin and Malaysia) หลักสูตร
การฝึกการสอน: ทัศนคติของนิสิตครู 

หลักสูตรการสอน คือ เน้ือหากลางของคณะศึกษาศาสตร์ โดยไม่คํานึงถึงระดับของ
โปรแกรม เมื่อนิสิตครูทดลองความรู้ที่ได้เรียนมาสอนจริงๆ ครั้งแรก ปัญหาน่าจะเกิดข้ึน เพราะการ
สอนเป็นความรับผิดชอบที่ซับซ้อนมาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีใช้ความพยายามในการเข้าใจปัญหาที่ครูต้อง
เผชิญในระหว่างการฝึกในโรงเรียน 12 อาทิตย์ และสามารถประสบความสําเร็จด้วยวิธีการแก้ปัญหา
ข้างต้นอย่างลึกซึ้ง และมีคําแนะนําสําหรับมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในอนาคต การศึกษาน้ีใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล 2 คน ที่เลือกจากการสุ่มตามความสะดวก ผู้ให้ข้อมูลได้รับ
ประกาศนียบัตรว่าผ่านหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย
เอกชนในมาเลย์เซีย และจบหลักสูตรภายใน 3 เดือน ผลการทดลองพบว่า นิสิตครูต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลากหลายจากการสื่อสารระหว่างบุคคลในเรื่องการสอน คําแนะนํา112 

อินเกอร์ซอลล์และคณะ (Richard Ingersoll,Lisa Merrill and Henry May)การศึกษา
ตอบคําถาม: อะไรคือผลกระทบของการศึกษาการเป็นครู และการเตรียมในการเริ่มเป็นครู จํานวน
และประเภทของนิสิตฝึกสอน และการเตรียมตัวเพ่ือเร่ิมการเป็นครู ที่ได้เรียนมาก่อนที่ พวกเขาจะ
เริ่มอาชีพครูมีผลต่อการเลิกสอนหรือไม่ ผู้วิจัยศึกษาด้วยมาตรฐานที่กว้างในประเด็นเร่ืองการศึกษา 
และการเตรียมสอน ผู้วิจัยเปรียบความแตกต่างของการสอนวิชาต่างๆ โดยเน้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ แหล่งข้อมูล คือ ศูนย์สถิติการศึกษาระดับประเทศของโรงเรียนในปี 2003-2004 
และสํารวจเจ้าหน้าที่และส่วนเสริมอ่ืนๆ การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าครูใหม่มีความแตกต่างอย่างมาก
กับการเป็นนิสิตครู และการเตรียมในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยทั่วไปแล้วครูวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ครูวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาเรื่องน้ันๆ มาก จบการศึกษาขั้นสูงกว่าและสอน
น้อยกว่า และการเตรียมตัวตามทฤษฎีมากกว่าวิชาอ่ืนๆ หลังจากควบคุมลักษณะพ้ืนฐานของครูและ
โรงเรียน การศึกษา และการเตรียมตัวของครูใหม่ มีความสัมพันธ์กับความกระตือรือร้นอย่างมาก 
ลักษณะของมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา และเกียรติบัตรมีความเก่ียวข้องกันเล็กน้อย สิ่งสําคัญมาก 
คือ สสารและการเตรียมเนื้อหาการสอนของครูใหม่ ครูใหม่ที่มีการฝึกการสอน การสังเกตการสอน 
และผลตอบรับการสอนที่มากกว่า มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเลิกอาชีพการสอนหลังจากเริ่มงาน 1 ปี113 

                                                 
112Jusoh, Zailani, Universiti Sultan Zainal Abidin and Malaysia (Teaching 

Practicum: Student Teachers’ Perspectives, n.d.), 865. 
113Ingersoll, Richard. Lisa Merrill and Henry May, “What Are the Effects of 

Teacher Education and Preparation on Beginning Teacher Attrition?” (consortium for 
policy research in education, July 2014). 
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ซอลคอฟสกี (Merav Salkovsky, Shlomo Romi and Ramon) รูปแบบการลอกเลียนแบบ
ของครูและปัจจัยที่จะทําให้ครูฝึกการจัดการในช้ันเรียน 

ความสัมพันธ์ระหว่างการลอกเลียนแบบของครูจํานวน 244 คน และปัจจัยที่ผู้วิจัยเรียนรู้
จากการหยุดการจัดการในช้ันเรียน การจัดการในช้ันเรียนในอุดมคติถูกใช้ในการศึกษา ผลปรากฏว่า 
การรูปแบบลอกเลียนแบบและความคิดเช่ือมโยงของตนเองในปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยด้านอ่ืนๆ (เช่น 
ความคาดหวังของผู้ปกครอง) ไม่มีความเก่ียวข้องกัน ในทางกลับกัน รูปแบบการลอกเลียนแบบมี
ความเก่ียวข้องทั้งกับพฤติกรรมและข้อจํากัดในแง่บวกต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ี
ล้มเหลวหย่ังรากลึกเก่ียวข้องกับข้อจํากัดในการฝึกการจัดการในช้ันเรียน114 

จอร์แดนและคณะ (Anne Jordan a, Eileen Schwartz a, Donna McGhie-Richmond) 
ศึกษา “การเตรียมตัวของครูสําหรับห้องเรียนที่หลากหลาย” 

ทักษะการสอนที่ประสบผลสําเร็จประกอบด้วยนักเรียนระดับสูงที่มีพ้ืนฐานห้องเรียนดี 
และทักษะการจัดการที่ดี กล่าวคือ ความสามารถในการเรียนรู้ปรับตามระดับความเข้าใจของนักเรียน 
ในปัจจุบันนักเรียนมีการลําดับความคิดในขั้นสูง งานวิจัยน้ีแนะนําว่า ห้องเรียนในระดับประถมศึกษา 
ควรคํานึงถึงทักษะการสอนที่ประสบความสําเร็จและความสําเร็จของนักเรียนทุกคน ทั้งที่ต้องการ
และไม่ต้องการความต้องการการศึกษาพิเศษ การเข้าถึงงานวิจัยในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ผู้วิจัยต้องการทําให้การฝึกที่หลากหลายสําเร็จ ดังน้ันการสอนที่ประสบผลสําเร็จทั้งหมดข้ึนอยู่กับ
ความเช่ือของครูเกี่ยวกับธรรมชาติของความไม่รู้และบทบาท ห้องเรียนของครูประถมท่ีมีความเช่ือว่า
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบของครู มีแนวโน้มที่จะประสบผลสําเร็จมากกว่า
นักเรียนคนอ่ืนๆ ผู้วิจัยมีหลักฐานที่แนะนําความเชื่อเก่ียวกับความไม่รู้ และความรับผิดชอบต่อ
นักเรียนที่ไม่รู้และต้องการการศึกษาพิเศษซึ่งอาจเป็นส่วนหน่ึงของความคิดและความเช่ือที่ขยายให้
กว้างขึ้นเก่ียวกับธรรมชาติของความสามารถ และธรรมชาติของความรู้ การรู้ และวิธีการเรียนรู้ 
กล่าวคือ ความเช่ือทางด้านปรัชญาความรู้ การอ้างของงานวิจัยน้ีถูกพิจารณาสําหรับการฝึกครูและ
พัฒนาครู วิธีการที่ทักษะหลากหลายถูกพัฒนาขึ้นเล็กน้อย หรือวิธีการเปล่ียนความเช่ือของครู

                                                 
114Salkovsky, Merav. Shlomo Romi and Ramon (Rom) Lewis, “Teachers' 

coping styles and factors inhibiting teachers' preferred classroom management 
practice” Teaching and Teacher Education 48 (2015): 56-65. 
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เกี่ยวกับความไม่รู้ ความสามารถ และความเช่ือเรื่องปรัชญาการสอนอาจส่งผลในการเปลี่ยนแปลงใน
การฝึก115 

Annual Meeting of the American Educational Research Association: การวัดและ
การพัฒนาลักษณะนิสัยของนิสิตฝึกสอนและครูใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ในนิวยอร์ค เน้นพัฒนา
ลักษณะนิสัย 2 มุมมองในแง่คุณภาพของครู ได้แก่ ความสําเร็จในการสอน และการเอาใจใส่ คุณภาพ
ในการสอนคือเช่ือในเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของนักเรียน และในการพัฒนา ครูยังต้องคํานึงถึงการตัดสิน
ของสังคม และการมีความพยายามที่จะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสม ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัย
เริ่มอภิปรายการพัฒนาและการทําให้ความเช่ือเรื่องการตอบคําถามเกี่ยวกับการศึกษาดีถูกออกแบบ
ให้เข้าถึงความเช่ือของนิสิตฝึกสอนในการสอนให้ประสบผลสําเร็จและการเอาใจใส่ ผู้วิจัยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางการศึกษาของครู ระยะเวลาของครูในการเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ 
และระดับการศึกษา ผู้วิจัยยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเช่ือของครูในระหว่างการสอนทั้งปี 
หลักสูตรการเตรียมครูสามารถใช้การตอบคําถามเกี่ยวกับการศึกษาที่ดีสําหรับตัวเองและการพัฒนา
หลักสูตรส่วนที่สําคัญ116 

กูดวิน (Bryan Goodwin) ครูใหม่เผชิญกับความท้าทายทั่วไป 3 อย่าง:ครูใหม่ต้องใช้
พลังงานและความกระตือรือร้นในห้องเรียน ครูใหม่ที่เริ่มงานปีแรกมักเจอความยากลําบาก จากการ
วิจัยพบว่าการประสบผลสําเร็จของการเป็นครูปีแรก นักเรียนมีแนวโน้มที่จะแย่ ก่อนที่จะพัฒนาให้ดี
ขึ้นในปีที่ 2 และ 3 การเรียนไม่เพียงแต่เกิดกับนักเรียนเท่าน้ัน แต่เกิดกับครูด้วย ครูจํานวน 15% 
ออกจากงาน และ 14% เปลี่ยนโรงเรียน มักเกิดจากการไม่ประสบความสําเร็จในช้ันเรียนและไม่ได้
รับการสนับสนุน โรงเรียนสามารถช่วยครูใหม่พัฒนาทักษะได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถรักษา
ครูให้ทํางานต่อ และทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จ117 

ทิมอซัคและอูเกสท์ (IngeTimostsuk and AinoUgaste) พิจารณาอีกครั้งเก่ียวกับงานวิจัย                
อัตลักษณ์ของครูมืออาชีพ: การศึกษาครั้งน้ีพิจารณางานวิจัยที่เกิดข้ึนเร็วๆ น้ี ซึ่งสามารถแบ่ง                  

                                                 
115Jordan, Anne. Eileen Schwartz a, Donna McGhie-Richmond, “Preparing 

teachers for inclusive classrooms” Teaching and Teacher Education 25 (2009): 
535–542. 

116Annual Meeting of the American Educational Research Association, 
Measuring the Developing Dispositions of Pre-service and Beginning Teachers 
(New York: university, 2008), 24-28. 

117 Goodwin, Bryan “Research Says / New Teachers Face Three Common 
Challenges” Supporting Beginning Teachers 69, 8 (May 2012): 84-85. 
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อัตลักษณ์ของครูมืออาชีพ ได้ 3 ประเภท 1) ศึกษาโดยเน้นรูปแบบอัตลักษณ์ของครูมืออาชีพ                  
2) ศึกษาโดยเน้นอัตลักษณ์ของครูมืออาชีพ 3) ศึกษาการแสดงออกทางอัตลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ 
งานวิจัยมากมายศึกษาความรู้ของครูแต่ละคน อย่างไรก็ตามมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
และอัตลักษณ์ของครูมืออาชีพถูกดึงออกมา มีการโต้แย้งว่าการศึกษาในอนาคตเก่ียวกับอัตลักษณ์ของ
ครูมืออาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างคอนเซปที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวเอง และ อัตลักษณ์ บทบาทของบริบท
ในรูปแบบของอัตลักษณ์ของครูมืออาชีพ สิ่งที่นับว่าเป็นอัตลักษณ์ของครูมืออาชีพ และมุมมองการ
วิจัยมากกว่าการรับรู้ที่มีบทบาทในการออกแบบงานวิจัยอัตลักษณ์ครูมืออาชีพ118 

เดย์แลคณะ (Christopher Day, Bob Elliot and Alison Kington) การปฏิรูป มาตรฐาน 
และอัตลักษณ์ของครู: ความท้าทายของการรักษาข้อผูกมัด: 

ข้อผูกมัดของครู คือ สามารถถูกวิจารณ์การสอน การขาด การรักษา เหมือนๆ กับที่มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการกระตุ้น ความสําเร็จ ความคิดของนักเรียนต่อการเรียนรู้ และการอยู่ที่ รร. 
มันยังเป็นส่วนประกอบสําคัญในการประสบผลสําเร็จ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระตุ้น
ของครู ความสําเร็จ ความพอใจในอาชีพและข้อผูกมัด และระหว่างขอผูกมัดและคุณภาพของงาน
ไม่ได้เป็นประเด็นในการวิจัยต่อไป การผูกมัดในปัจจุบันบางอันเป็นลักษณะของความเป็นมืออาชีพ 
บางคนแนะนําว่าเป็นการเปลี่ยนตามบริบทแต่ละคน และบางคนบอกว่าข้อผูกมัดของครูมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ในงานวิจัยน้ี ครูที่มีประสบการณ์ในประเทศอังกฤษและออสเตเลียถูกสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ความเข้าใจของข้อผูกมัด ข้อมูลยังแสดงให้เห็นอีกว่าครูเข้าใจข้อผูกมัดมากขึ้นว่าเป็นส่วนหลัก และมี
ความเก่ียวข้องกันกับความเช่ือส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ บทบาท และอัตลักษณ์ซึ่งเป็นประเด็นในการ
ท้าทายการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมและการเมือง119 

คอร์ทาเกน (Fred A. J. Korthagen) มีมุมมองของความสําคัญของครูที่ดี: ไปยังวิธีการท่ี
มีความเกี่ยวข้องของแต่ละส่วนมากกว่าการศึกษาความเป็นครู: 

คําถามกลาง 2 คําถามระบุวิธีการสอนของการศึกษาความเป็นครู 1) อะไรคือคุณภาพ
สําคัญของการเป็นครูที่ดี 2) เราจะช่วยคนให้เป็นครูที่ดีได้อย่างไร วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ การ
ไม่มีคําตอบแน่นอน แต่เพ่ืออภิปรายต้นแบบของระดับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถใช่เป็นกรอบสําหรับ

                                                 
118Timostsuk, Inge. And Aino Ugaste, “Student teachers’ professional 

identity” Teaching and Teacher Education 26 (2010): 1563-1570. 
119Day, Christopher. Bob Elliot and Alison Kington, “Reform, standards and 

teacher identity: Challenges of sustaining commitment” Teaching and Teacher 
Education 21 (2005): 563–577. 
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พัฒนาและสะท้อนรูปแบบนั้นๆ เน้นการทดลองใหม่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และภารกิจของครูมืออาชีพ 
การศึกษาความเป็นครูที่เหมาะสมในระดับที่ต่างกันของการเปลี่ยนแปลงถูกกล่าวถึงเหมือนกับการ
อ้างถึงทิศทางใหม่ๆ ของการศึกษาความเป็นครู120 

ลาสกี (Sue Lasky) การใช้แนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรมเพ่ือทําความเข้าใจอัตลักษณ์ของ
ครู ตัวแทนและจุดอ่อนของวิชาชีพในบริบทของการปฏิรูปโรงเรียนมัธยมศึกษา: 

การศึกษานี้ใช้มุมองทฤษฎีเชิงสังคมวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิดเรื่องตัวแทนสื่อกลาง121

เพ่ือสํารวจผลกระทบร่วมกันระหว่างอัตลักษณ์ของครู ตัวแทน และบริบท ว่ามันมีผลต่อการรายงาน
ประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับจุดอ่อนของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ของความสามารถของครูใน
การบรรลุจุดประสงค์หลักด้านการสอนนักเรียนของตนอย่างไร รวมทั้งพูดถึงระบบที่เป็นสื่อกลางใน
การไกล่เกลี่ยซึ่งมีส่วนในการกําหนดตัวแทนของครูและจุดอ่อนของวิชาชีพสองระบบด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 
(ก) อิทธิพลช่วงแรกที่มีต่ออัตลักษณ์ของครู และ (ข) บริบทของการปฏิรูปในปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เผยให้เห็นว่าบริบททางการเมืองและทางสังคมรวมทั้งพัฒนาการของครูในช่วงแรก มี
ส่วนต่อการกําหนดสํานึกเร่ืองอัตลักษณ์ของครู และสํานึกในเป้าหมายของการเป็นครู ข้อมูลจากการ
สํารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์บ่งช้ีว่ามีความไม่ลงรอยระหว่างสํานึกในอัตลักษณ์ของครูและความ
คาดหวังของคําสั่งการปฏิรูปใหม่ เห็นได้ชัดว่าตัวแทนของครูถูกจํากัดอยู่ในบริบทของการปฏิรูปใหม่ 
ครูต้องพยายามทําตัวเปิดกว้างกับนักเรียน และเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีแต่ความเช่ือถือใน
แบบที่ครูบอกว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้มีความสามารถในการจัดการกับแรงกดดันเรื่องความ
รับผิดชอบที่มากข้ึน นอกจากน้ียังพูดถึงทิศทางของการวิจัยในอนาคตด้วย122 

 

                                                 
120Korthagen, Fred A. J., “In search of the essence of a good teacher: 

towards a more holistic approach in teacher education” Teaching and Teacher 
Education 20 (2004): 77–97. 

121Wertsh et al., “การใช้แนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรมในการศึกษาตัวแทน”  ใน 
Context for learning sociocultural dynamics in children’s development, Edited 
by A. Forman, N. Minick, and A. Stone (New York: Oxford University Press, 1993), 336-
357). 

122Lasky, Sue, “A sociocultural approach to understanding teacher 
identity,agency and professional vulnerability in a context of secondary school 
reform” Teaching and Teacher Education 21 (2005): 899–916. 
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โอคอนเนอร์ (Kate Eliza O’Connor) “คุณเลือกที่จะใส่ใจเอง”: คุณครู, อารมณ์ 
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ:บทความน้ีเป็นการอภิปรายข้อค้นพบของการศึกษาเพ่ือการตีความเชิง
คุณภาพเรื่องอัตลักษณ์และประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เพราะงานของครูน้ันต้องใช้ทั้งความเป็นมืออาชีพและมีอารมณ์เก่ียวข้องอย่างมาก ทว่าลักษณะของ
การแสดงบทบาทในการสอนที่เป็นความห่วงใยเอาใจใส่ กลับเป็นสิ่งที่ถูกละเลยเวลาท่ีมีการกําหนด
นโยบายการศึกษาและมาตรฐานของครู บทความนี้จึงสํารวจเหตุผลเบื้องหลังว่าเหตุใดวาทกรรม 
(การพูดถึง) เร่ืองอารมณ์จึงมีความสําคัญน้อยมาก และอภิปรายประสบการณ์จริงของครูสามท่าน 
พฤติกรรมความห่วงใยเอาใจใส่ของครูที่แสดงอยู่ในการทํางานของครูน้ัน ถูกมองว่าเป็นมิติของความ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นการกระทํา และ เก่ียวข้องกับปรัชญา ที่ครูแต่ละคนใช้ในการจัดการกับ
ความต้องการที่ตนต้องแบกรับในบริบทเชิงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน123 

เชรูบินี (Lorenzo Cherubini) การวิเคราะห์เรื่องประสบการณ์ของครูใหม่ตามแนว
ทฤษฎีฐานราก: การทําความเข้าใจเร่ืองความสามารถของการเป็นผู้นํา: 

บทความน้ีพูดถึงกระบวนการของการจัดการกับความขัดแย้งระหว่าง การชอบความคิด
ของการเป็นครู ทว่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องชอบการทํางานเป็นครู เสมอไป โดยใช้การวิเคราะห์
ประสบการณ์ของครูใหม่ตามแนวคิดทฤษฎีฐานรากเป็นแนวทางในการศึกษา ครูใหม่ตระหนักดีว่า
ความรับผิดชอบตามวิชาชีพการสอนน้ันเป็นงานที่หนักหนาโดยปกติอยู่แล้ว แต่ในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเก่ียวข้องเชิงบริบทน้ันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 
การวิเคราะห์น้ีประกอบด้วยการค้นหาคําตอบว่าผู้ร่วมการวิจัยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าทักษะ 
ความเป็นผู้นํา เจตคติ และ คุณลักษณะ เพ่ืออธิบายสิ่งที่ตนทําในฐานะครูอย่างไร นอกจากน้ัน ยัง
อภิปรายถึงความจริงที่ว่าแม้ครูใหม่จะรับรู้ว่าตัวเองเป็นครู และทราบว่าภารกิจที่ตนปฏิบัติน้ันเป็น
กิจกรรมของความเป็นผู้นํา แต่คําว่า ผู้นํา มันถูกฝังอยู่ในการศึกษาในแบบที่เช่ือกันว่ามีแต่ผู้ที่มีหน้าที่
บริหารเท่าน้ันที่ถือว่าเป็นผู้นํา นอกจากน้ีการศึกษานี้ยังพิจารณาด้วยว่าจะขยายภาพลักษณ์ของครู
ใหม่เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ปฏิบัติที่มีจิตสํานึกอย่างไร124 

 
 

                                                 
123O’Connor, Kate Eliza, “You choose to care: Teachers, emotions and 

professional identity” Teaching and Teacher Education 24 (2008): 117–126. 
124Cherubini, Lorenzo, “A Grounded Theory Analysis of Beginning Teachers’ 

Experiences: Illuminating Leadership Capacities International” Journal of Teacher 
Leadership 1, 1 (Winter 2008). 



105 

ไมเจอร์และคณะ (Paulien C. Meijer, Fred A. J. Korthagen and Angelo Vasalos) 
การสนับสนุนการมีตัวตนในครุศึกษา: ความเช่ือมโยงระหว่างแง่มุมการสอนที่เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลกับ
แง่มุมตามวิชาชีพ:  

เป็นการศึกษานักศึกษาครุศึกษาคนหน่ึงในช่วงปีการศึกษาหน่ึง ซึ่งนักศึกษาคนนี้ได้รับ
การสนับสนุนเร่ืองการพัฒนา “การมีตัวตน” ในระหว่างการสอน ทั้งน้ีความเข้าใจเรื่อง “การมี
ตัวตน” น้ัน จะถูกกําหนดโดยตัวนักศึกษาฝึกสอนเอง และเกิดขึ้นพร้อมกันกับความสนใจในแง่มุมทาง
จิตวิทยานี้ที่มีมากขึ้น และในทฤษฎีเก่ียวกับการเป็นครู ภายใต้การนิเทศของนักศึกษา โดยเราได้ใช้
แนวคิดเร่ืองการสะท้อนผลการเรียนรู้ที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิด
เรื่องการมีตัวตนและจิตวิทยาทางบวก ทําการบรรยายถึงขั้นตอนเหล่าน้ี และเช่ือมโยงมันกับทฤษฎี
เก่ียวกับจิตวิทยาทางบวกและการสะท้อนผลการเรียนรู้ที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งพบว่าการแทรกแซงของ
ผู้นิเทศนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนที่ได้รับการระบุ วิเคราะห์ และเช่ือมโยงกับหลักการ
สําคัญของ การสะท้อนผลการเรียนรู้ที่เป็นสาระสําคัญ ดูเหมือนว่าการเติบโตของครูไม่เพียงแต่นําไปสู่
การได้สัมผัสกับประสบการณ์ของ “การมีตัวตน” ในระหว่างการสอนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้
คุณสมบัติส่วนบุคคลของตัวนักศึกษาได้มากข้ึนด้วย เมื่อพิจารณาทุกอย่างรวมกันแล้ว ดูเหมือนว่า
หลังจากการควบคุมดูแลแล้ว ครูจะเข้าไปอยู่ “ในกระแส” ของการสอนมากขึ้น และสามารถแสดง
บทบาทของการเป็นครูอย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ในบทความน้ีจะพูดถึง “การเติบโต” ของครูและการ
แทรกแซงของผู้นิเทศ และสาธิตให้เห็นการใช้คําพูดอ้างอิงจากวาระการนิเทศ สมุดบันทึก และการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีที่เป็นการเช่ือมโยงให้เห็นถึงแง่มุมความเป็นวิชาชีพกับความเป็น
ปัจเจกบุคคลในการ การนิเทศนักศึกษาฝึกสอนด้วย125 

จอร์แดนและคณะ (Anne Jordan, Christine Glenn and Donna McGhie-Richmond) 
โครงการ SET: ความสัมพันธ์ของการแนวปฏิบัติด้านการสอนแบบเรียนรวมต่อความเชื่อของครู
เก่ียวกับการไร้ความสามารถและการมีความสามารถ และความเช่ือเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นครู: 

โครงการ SET หรือ Supporting Effective Teaching ประกอบด้วยการศึกษาซึ่งเป็น
การสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือเก่ียวกับการไร้ความสามารถและการมีความสามารถของ
นักศึกษาครุศาสตร์ กับบทบาทของครูในช้ันเรียนแบบเรียนรวม (ประกอบด้วยนักเรียนที่ต้องการ
ความเอาใจใส่จากคุณครูเป็นพิเศษ และนักเรียนปกติ) และสิ่งเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติ
ทางการสอนอย่างไร ความมีประสิทธิผลของการสอนได้รับการนิยามความหมายว่าเป็นการใช้แนว

                                                 
125Meijer, Paulien C. Fred A.J., “Korthagen and Angelo Vasalos,Supporting 

presence in teacher education: The connection between the personal and 
professional aspects of teaching” Teaching and Teacher Education 25 (2009): 297–308. 
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ปฏิบัติทางการสอนในหลายแง่มุมที่สังเกตได้ในช้ันเรียนแบบเรียนรวม บทความน้ีทําการสํารวจ
การศึกษาที่มีการรายงานก่อนหน้าน้ีและที่เสร็จสิ้นใหม่ๆ โดยได้ตรวจสอบคุณลักษณะของครูใน
สภาพแวดล้อมช้ันเรียนแบบเรียนรวม สิ่งที่ครูเช่ือเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง 
และเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน และความเช่ือของครูมีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลกับ
นักเรียนทั้งที่มีความสามารถและไร้ความสามารถอย่างไร126 

การเรียนรู้เพ่ือการดํารงชีวิตด้วยวิชาชีพครู: มุมมองของนักศึกษาฝึกสอนและครูผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้ว ต่อการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ และความร่วมมือ 

ดาฮ์ลเกรนและไชเรียค (Madeleine Abrandt Dahlgren and Eva Hammar Chiriac) 
การเรียนรู้เพ่ือการดํารงชีวิตด้วยวิชาชีพครู: มุมมองของนักศึกษาฝึกสอนและครูผู้สําเร็จการศึกษา
แล้ว ต่อการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ และความร่วมมือ: 

จุดโฟกัสของการศึกษาน้ีคือการสํารวจว่านักศึกษาฝึกสอนภาคการศึกษาสุดท้ายและครูที่
เพ่ิงสําเร็จการศึกษามีประสบการณ์เก่ียวกับวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการของหลักสูตรครุศึกษา 
โดยเฉพาะทัศนะเก่ียวกับกรอบความคิดเรื่องการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ และความร่วมมืออย่างไร 
ลักษณะของการมีประสบการณ์หรือการได้สัมผัสกับกรอบความคิดเหล่าน้ีจะมีความแปรผันจากจาก
ความคิดความเข้าใจที่มองเห็นได้แค่แง่มุมเดียวในกลุ่มนักศึกษาฝึกสอน จากความคิดความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็นการมองเห็นปรากฏการณ์ในหลายแง่มุมในกลุ่มนักศึกษาฝึกหัดครูที่สําเร็จการศึกษาแล้ว127 

คอร์ทาเกน (Fred A.J. Korthagen) ทฤษฎีการเรียนรู้ตามสถานการณ์ และการสอนครุ
ศึกษา: การสร้างทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูและการเรียนรู้ของครูแบบบูรณาการ: ทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามสถานการณ์ และการสอนครุศึกษา: การสร้างทัศนะเก่ียวกับพฤติกรรมของครูและการ
เรียนรู้ของครูแบบบูรณาการ Lave และ Wenger เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องการเรียนรู้และ
การสอนในปัจจุบันอย่างมาก แต่กลับมีการเขียนเก่ียวกับนัยสําคัญเพ่ือการทําความเข้าใจพฤติกรรม
ของครูและการเรียนรู้ของครู และนัยสําคัญต่อการสอนครุศึกษาน้อยมาก จากการศึกษาของทั้งสอง 
ได้ใช้โมเดลการเรียนรู้สามระดับในการวิเคราะห์ความไม่ลงรอยกันระหว่าง พฤติกรรมของครูในทาง

                                                 
126Jordan, Anne, “Christine Glenn and Donna McGhie-Richmond, The 

Supporting Effective Teaching (SET) project: The relationship of inclusive teaching 
practices to teachers’ beliefs about disability and ability, and about their roles as 
teachers” Teaching and Teacher Education 26 (2010): 259–266. 

127Dahlgren, Madeleine Abrandt and Eva Hammar Chiriac, “Learning for 
professional life: Student teachers’ and graduated teachers’ views of learning, 
responsibility and collaboration” Teaching and Teacher Education 25 (2009): 991–999. 
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ปฏิบัติ และความปรารถนาท่ีจะทําความเข้าใจแนวปฏิบัติของครูในทางทฤษฎี โมเดลดังกล่าวเป็นการ
ปรับมุมมองการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ให้เข้ากับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม และนําไปสู่การทํา
ความเข้าใจนัยสําคัญที่เป็นรูปธรรมต่อการสอนครุศึกษา โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์128 

อเวลอส (Beatrice Avalos) พัฒนาการของวิชาชีพครูในด้านการสอนและครุศึกษาช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา: การสํารวจการเผยแพร่ผลงาน (หนังสือ) เกี่ยวกับการสอนและครุศึกษาช่วงสิบปีที่ผ่านมา 
(ปี 2000–2010) ที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพครูคือหัวข้อของบทความน้ี โดยส่วนแรกเป็นการสังเคราะห์
ผลงาน(หนังสือ)ที่พูดถึงการเรียนรู้ การอํานวยความสะดวกและความร่วมมือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ความมีประสิทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพครู และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่
สอง เป็นการคัดเลือกบทความจากผลงานดังกล่าวรวมเก้าบทความด้วยกันเพ่ือการศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสรุปผลการศึกษาด้วยการให้ข้อคิดเห็นว่าผลงานเหล่าน้ีตีแผ่ให้เห็นถึงความซับซ้อนของการ
เรียนรู้วิชาชีพครู และการวิจัยและการพัฒนาท่ีผ่านมาก็รับรู้ถึงความสําคัญของปัจจัยเหล่าน้ี ซึ่งเป็น
ประโยชน์ทําให้เกิดความหวังว่ามันจะส่งผลต่อพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มี
ความย่ังยืนก็ตาม129 

ลีและคณะ (John Chi-kin Lee, Zhonghua Zhang and Hongbiao) การวิเคราะห์
แบบหลายระดับเพ่ือศึกษาผลกระทบของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ความไว้วางใจของคณาจารย์
ต่อครูผู้สอน และประสิทธิภาพร่วมกันต่อพันธะผูกพันของครูต่อผู้เรียน: 

การศึกษานี้เป็นการสํารวจความสัมพันธ์ระหว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู หรือ PLC 
(professional learning community) ความไว้วางใจของคณาจารย์ในตัวครูผู้สอน ประสิทธิภาพ
ร่วม(การผนึกกําลัง)ของครู และพันธะผูกพันของครูต่อผู้เรียน ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ บ่งช้ีว่าสามารถสกัดองค์ประกอบสามประการจากสเกลของการประเมิน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู หรือ PLCA (Professional Learning Communities Assessment) 
ในสภาพแวดล้อมการศึกษาของจีน และได้ทําการวิเคราะห์แบบหลายระดับเพ่ือสํารวจว่าตัวแปร
ระดับโรงเรียน ซึ่งได้แก่ปัจจัย PLC ทั้งสามตัว ความไว้วางใจของคณาจารย์ในครูผู้สอน และประสิทธิภาพ
ร่วมของครู มีผลต่อพันธะผูกพันของครูต่อผู้เรียนอย่างไร ข้อค้นพบที่ได้จากตัวอย่างครูในฮ่องกง บ่งช้ี

                                                 
128Korthagen, Fred A. J., “Situated learning theory and the pedagogy of 

teacher education: Towards an integrative view of teacher behavior and teacher 
learning” Teaching and Teacher Education 26 (2010): 98–106. 

129Avalos, Beatrice, “Beatrice Avalos Teacher professional development in 
Teaching and Teacher Education over ten years” Teaching and Teacher Education 
27 (2011): 10e-20. 
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ว่าปัจจัย PLC สองประการ ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ เง่ือนไขและโครงสร้างที่เป็นการ
สนับสนุน รวมทั้งปัจจัยเร่ืองความไว้วางใจของคณาจารย์ต่อครูผู้สอนและประสิทธิภาพร่วมของครู มี
ผลต่อความแปรปรวนของพันธะผูกพันของครูที่มีต่อผู้เรียนในระดับโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญในเชิง
บวก ส่วนปัจจัย PLC อีกตัวหน่ึงซึ่งได้แก่ความเป็นผู้นําร่วมกันและแบบที่สนับสนุนกัน ไม่ได้ถูกระบุว่า
เป็นตัวพยากรณ์สําคัญต่อพันธะผูกพันที่ครูมีต่อผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการศึกษาของจีน ข้อค้นพบ
การถดถอยในระดับโรงเรียนบ่งช้ีว่าปัจจัย PLC ทั้งสาม รวมท้ังความไว้วางใจของคณาจารย์ต่อ
ครูผู้สอนมีผลอย่างสําคัญเชิงบวกต่อความมีประสิทธิผลร่วมของครู อย่างไรก็ดี มีปัจจัย PLC เพียงตัว
เดียวคือการเรียนรู้และการประยุกต์ร่วมกัน และปัจจัยเรื่องความไว้วางใจของคณาจารย์ต่อครูผู้สอน 
ที่เป็นตัวพยากรณ์ประสิทธิผลร่วมกันของครูต่อความมีวินัยของนักเรียน130 

เกราและคณะ (M. Elizabeth Graue, Kristin Lyn Whyte and Anne Elizabeth 
Karabon) ประสิทธิภาพของการสอนแบบไม่มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า: 

การศึกษาน้ีเป็นการสํารวจว่าการสอนแบบไม่มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ช่วยอํานวย
ความสะดวกในการทําความเข้าใจว่าครูตอบสนองต่อทรัพยากร ความสนใจ ประสบการณ์ และทักษะ
ของเด็กในหลักสูตรการศึกษาสําหรับวัยเด็กตอนต้นอย่างไร วิธีการสอนแบบไม่มีการเตรียมการ
ล่วงหน้าน้ีถูกคิดขึ้นมาเพ่ือการตอบโต้ที่ครูและเด็กๆ สามารถใช้สร้างความหมายและความรู้ร่วมกัน 
ในการวิเคราะห์ของเรา เราได้แสดงให้เห็นถึงการสอนแบบไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าในห้องเรียน
สองห้อง และแสดงให้เห็นว่ามันเป็นโอกาสต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างไร เราใช้กรณีศึกษาจาก
แผนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับวัยเด็กตอนต้นให้
มีความเหมาะสมทั้งทางวัฒนธรรมและการพัฒนา เพ่ือสาธิตให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการสอน
แบบไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าในยุคของการทําให้หลักสูตรการศึกษามีความเป็นมาตรฐานมากข้ึน131 

 
 
 

                                                 
130Lee, John Chi-kin. Zhonghua Zhang and Hongbiao Yin, “A multilevel 

analysis of the impact of a professional learning community, faculty trust in 
colleagues and collective efficacy on teacher commitment to students” Teaching 
and Teacher Education 27 (2011): 820e-830. 

131Graue, M. Elizabeth. Kristin Lyn Whyte and Anne Elizabeth Karabon,   
“The power of improvisational teaching” Teaching and Teacher Education          
48 (2015): 13e-21. 
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แพส (Elise T. Pas) ข้อมูลพฤติกรรมในช้ันเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา:  
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมของครูกับองค์ประกอบในห้องเรียน 
: แม้ว่าจะมีการให้ความสนใจต่อประเด็นเร่ืองการจัดการช้ันเรียนและกระบวนการใน

โมเดลการปฏิรูปการศึกษาอย่างมาก แต่กลับมีการศึกษาปัจจัยเหล่าน้ีในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ค่อนข้างจํากัด ดังน้ันในการศึกษานี้จึงใช้ข้อมูลจากการสังเกตห้องเรียนจํานวน 1,262 ห้องเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 52 แห่ง เพ่ือสํารวจกลยุทธ์การจัดการห้องเรียนของครู และการให้คะแนนการ
เชื่อฟัง การมีส่วนร่วม และภาวะชะงักงันทางสังคม ทําการวิเคราะห์ปัจจัยแฝง หรือ LPA (latent 
profile analysis เพ่ือสํารวจรูปแบบเฉพาะของพฤติกรรมของนักเรียนทั้งช้ันในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การใช้กลยุทธ์การจัดการห้องเรียนของครู และองค์ประกอบในห้องเรียน ผลการวิเคราะห์ LPA พบ
ข้อมูลพฤติกรรมในห้องเรียนที่แตกต่างกันสามแบบ โดยท่ีนักเรียนสามารถบรรลุความคาดหวังด้าน
พฤติกรรมอย่างสอดคล้องกัน (71 เปอร์เซ็นต์) บรรลุความคาดหวังแบบไม่สอดคล้องกัน (23 
เปอร์เซ็นต์) และไม่ปฏิบัติตาม (ไม่เช่ือฟัง) (6 เปอร์เซ็นต์) ผลการวิเคราะห์บ่งช้ีว่ามีความสัมพันธ์เชิง
หน้าที่ระหว่างรูปแบบพฤติกรรมของนักเรียนและการจัดการช้ันเรียนของครู โดยในห้องเรียนที่
นักเรียนตอบสนองความคาดหวังได้อย่างสอดคล้องกัน ครูจะให้โอกาสในการตอบสนองมากกว่าและ
มีการจัดการพฤติกรรมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับและเป็นการตอบโต้น้อยกว่า ส่วนห้องเรียนที่นักเรียนไม่เช่ือ
ฟังเป็นห้องที่ครูใช้การจัดการพฤติกรรมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับและเป็นการตอบโต้มากที่สุด นอกจากน้ี
แล้ว ห้องเรียนที่มีความสอดคล้องจะมีนักเรียนชายน้อยกว่ามีนักเรียนผิวขาวมากกว่า ห้องเรียนที่ถูก
ระบุว่าไม่มีความสอดคล้องและมีพฤติกรรมไม่เช่ือฟัง ข้อค้นพบเหล่าน้ีเน้นให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหว่าง รูปแบบพฤติกรรมของนักเรียนและการจัดการห้องเรียนของครูน้ันมีนัยสําคัญต่อการ
กลั่นกรองและการพัฒนาวิชาชีพครู132 

เอนนอชซันและริซซา (Enochsson, A. and C. Rizza) การไอซีทีในการฝึกหัดครูใหม่: 
การทบทวนการวิจัย: งานวิจัยน้ีเป็นการทบทวนรายงานเก่ียวกับบทความที่นําเสนอการวิจัยเชิง
ประจักษ์ในหัวข้อว่าสถาบันการฝึกหัดครูดําเนินการเพ่ือการจัดเตรียมครูแห่งอนาคต เพ่ือการบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในห้องเรียนแห่งอนาคตอย่างไร โดยส่วนใหญ่เป็นการ
วิจัยในอังกฤษและฝรั่งเศสและครอบคลุมการวิจัยในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ช่วงปี 2002-2009 

 

                                                 
132Pas, Elise T. “Profiles of classroom behavior in high schools: Associations 

with teacher behavior management strategies and classroom composition” Journal 
of School Psychology 53 (2015): 137–148. 
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ผลการวิจัยน้ีถือว่ามีความเป็นเอกฉันท์ แม้จะไม่ใช่การวิจัยที่ทําอย่างครอบคลุม และ
แสดงให้เห็นว่าไม่มีการใช้ ICT เป็นประจําหรือไม่ได้ใช้อย่างเป็นระบบในประเทศที่ทําการศึกษา 
นอกจากน้ียังมีตัวอย่างที่ดีซึ่งดําเนินการโดยผู้ฝึกหัดครูที่มีความกระตือรือร้น แต่มีครูฝึกสอนที่ได้รับ
ประโยชน์จากมันน้อยมาก อีกทั้งยังมีบทความรายงานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ไม่
มากนัก รายงานการวิจัยส่วนใหญ่ว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
โดยรวมแล้ว ครูฝึกสอนไม่ได้บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของตน ซึ่งเราได้ระบุเหตุผลของเรื่องน้ี
ด้วย ภาพรวมก็คือการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้เป็นสิ่งจําเป็นในทุกระดับ (มหภาค ระดับกลาง และ
จุลภาค) เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ แต่การวิจัยก็ให้ตัวอย่างว่าสามารถแก้ไขปัญหาในระดับจุลภาคอย่างไร 
ซึ่งเป็นระดับของการปฏิบัติการสอนของตัวแสดง สําหรับผู้ที่ความกระตือรือร้นดูเหมือนจะมีช่องว่าง
(โอกาส)เพ่ือการจัดการมากกว่า แต่การขาดสิ่งจูงใจทําให้ยากท่ีจะดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม จากผล
การศึกษาของเราพบว่า น่ีคือสิ่งที่จําเป็นต้องจัดการ: 

ระดับนโยบาย: นิยามความหมายความคาดหวังให้ชัดเจน ทําการประเมินและเปิดพ้ืนที่
สําหรับความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอสําหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

ระดับผู้บริหาร: ต้องเสนอความเป็นไปได้ของการงานอาชีพ การให้สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวข้องและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม นิยามความหมายของความคาดหวังเก่ียวกับร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูพ่ี
เลี้ยงให้มีความชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวถึงในระดับนโยบายแล้ว  

ระดับตัวแสดงในท้องถิ่น (ผู้ฝึกหัดครู, ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกสอน): ต้องมีทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี มีการบูรณาการเทคโนโลยีในฐานะท่ีเป็นส่วนสําคัญที่เป็นปกติในหลักสูตรรายวิชา
รวมท้ังการฝึกสอน และการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีของนักเรียน133 

กรีนและคณะ (Ross W. Greene Richard R. Abidin and Christal Kmet) ดัชนีวัด
ความเครียดในการสอน: การวัดความเข้ากันได้ระหว่างนักเรียนและครู 

: ความเข้ากันได้ระหว่างนักเรียนและครูได้รับการนิยามไปตามระดับความสามารถ, 
แรงจูงใจ และสไตล์ของการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีความสอดคล้องกับความคาดหวัง ความ
ต้องการ และคุณลักษณะอ่ืนๆของครู แม้ว่ากรอบความคิดดังกล่าวจะมีความน่าสนใจ แต่ความเข้ากัน
ได้ของนักเรียนและครูเป็นสิ่งที่ยากจะสร้างขึ้นมาเพ่ือการปฏิบัติการและการวัดหาปริมาณ ด้วยเหตุน้ี 
การวัดความเข้ากันได้ระหว่างนักเรียนและครูจึงทําได้ยาก ในบทความน้ี เราจึงขอเสนอให้ใช้กรอบ
ความคิด “ความเครียดในการสอน” ให้เป็นหลักเกณฑ์วัดความเข้ากันได้ของนักเรียนและครูที่เป็นไป
ได้อย่างหน่ึง ในแบบเดียวกันกับที่เราใช้ความเครียดของการเป็นพ่อแม่ในการวิเคราะห์ ว่าเป็นดัชนีช้ี

                                                 
133Enochsson, A. and C. Rizza, “ICT in Initial Teacher Training: Research 

Review” OECD Education WorkingPapers 38 (OECD Publishing). 
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วัดความเข้ากันได้ระหว่างพ่อแม่กับลูก ทั้งน้ีเราขอเสนอดัชนีวัดความเครียดในการสอนหรือ ITS 
(Index of Teaching Stress) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ถูกแยกแยะโดยกําหนดให้จุดโฟกัสของมันคือ
ความเครียดที่คุณครูประสบในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเฉพาะ ไม่ใช่ความเครียดของครูอย่าง
ที่กล่าวถึงทั่วไปด้วยเกณฑ์วัดที่มีอยู่เดิม นอกจากน้ียังอภิปรายเร่ืองการประยุกต์แนวปฏิบัติและ
ผลการวิจัยที่มีศักยภาพของ ITS ด้วย134 

รูรดาและคูเมน (Debora L. Roorda and Helma M. Y. Koomen) การศึกษาอิทธิพล
ของความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างครูและนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน: แนวทางการวิเคราะห์อภิมาน: การศึกษานี้ใช้ แนวทางการวิเคราะห์อภิมานเพ่ือ
พิจารณาความเก่ียวพันระหว่างคุณภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกของความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน หรือ TRS (teacher-student relationship) กับ การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โดยผลการศึกษาที่ได้มาจากการศึกษาจํานวน 99 ช้ินงาน ประกอบด้วยนักเรียน
ต้ังแต่วัยก่อนเข้าเรียนจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งน้ีได้ทําการวิเคราะห์แยกกันเพ่ือหา
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทางบวก (k = การศึกษา 61 ช้ิน, N = นักเรียน 88,417 คน), 
ความสัมพันธ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางบวก (k = 28, N = 18,944) โดยรวมแล้ว ความ
เก่ียวพันของความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการศึกษามีเพียง
เล็กน้อยถึงปานกลาง ความเกี่ยวพันบางอย่างแม้มีไม่มาก แต่ยังคงมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังจากแก้ไข
ความคลาดเคลื่อนทางระเบียบวิธีแล้ว โดยภาพรวม พบว่าอิทธิพลจะมีความรุนแรงขึ้นในช้ันเรียนที่สูง
กว่า และพบว่าผลกระทบของความสัมพันธ์ทางลบในโรงเรียนประถมศึกษามีมากกว่าโรงเรียน
มัธยมศึกษา135 

คอกิลล์ (Cogill J) ครุศาสตร์และโมเดลความรู้ของครู: 
เมื่อมีการแนะนําให้ใช้ไวท์บอร์ดเป็นครั้งแรกในปี 1998 ความสนใจแรกของผู้เขียนถูก

ปลุกเร้าจากการได้สนทนากับครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งแสดงความเห็นว่า “ไวท์
บอร์ดเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของฉัน” ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ได้อ่านข้อสังเกตที่ว่า แม้ห้องผ่าตัดจะ
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนึกออกเมื่อ 100 ปีก่อน ห้องเรียนเองก็น่าจะมองดูแล้วเหมือนๆกัน ด้วยเหตุน้ี

                                                 
134Greene, Ross W. Richard R. Abidin and Christal Kmet, “A Measure of 

Student-Teacher Compatibility” .Journal of School Psychology 35, 3 (1997): 239-259. 
135Roorda, Debora L. and Helma M. Y. Koomen, “The Influence of Affective 

Teacher–Student Relationships on Students’ School Engagement and Achievement: 
A Meta-Analytic Approach” Review of Educational Research 81, 4 (December 2011):  
493–529. 
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ผู้เขียนจึงตัดสินใจสํารวจว่าไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบน่าจะมีอิทธิพลอย่างไร เทคโนโลยีทําให้รูปลักษณ์
ทางกายภาพบางอย่างเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสําคัญก็คือผลกระทบที่มีศักยภาพของไวท์บอร์ดแบบ
โต้ตอบต่อการสอนของครูและการเรียนของเด็ก หรือที่มักเรียกว่าแนวปฏิบัติทางการสอนอย่างไร 

สําหรับบทน้ีจะเป็นการสํารวจว่าแนวปฏิบัติทางการสอนถูกสร้างขึ้นจากมุมมองเชิง
ทฤษฎีอย่างไร และเมื่ออภิปรายความหมายของครุศาสตร์ (ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นครู หรือ 
วิธีการสอน) กันอย่างคร่าวๆ แล้ว จากน้ันผู้เขียนจะสํารวจกรอบเรื่องความรู้ของครูของ Shulman  
ตามด้วยการนําเสนอภาพรวมของการสร้างความรู้ของครูโดยใช้ทฤษฎีเรื่องการสอนและโมเดล
การศึกษาวิเคราะห์ที่มีอยู่ในสาขาดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปโมเดลการศึกษาว่าด้วย
อิทธิพลที่มีต่อแนวปฏิบัติทางการสอน โดยอิงจากวรรณกรรมก่อนหน้าในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานทาง
ทฤษฎีซึ่งรองรับการวิเคราะห์วิธีการสอนด้วยไวท์บอร์ดสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนมีความต้ังใจ
ที่จะใช้ทฤษฎีที่สํารวจไว้ในบทน้ี เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงความรู้เก่ียวกับการ
สอนและแนวปฏิบัติของครูแต่ละคน ซึ่งไม่ใช่การเรียนรู้ภายในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งหมด 

2.1 ครุศาสตร์คืออะไร 
 สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นครุศาสตร์หรือศาสตร์ของการเป็นครู ยากที่จะนิยามความ 

หมายและเป็นอะไรท่ีค่อนข้างซับซ้อน แม้แต่นิยามของคําว่า ครุศาสตร์ เองก็เป็นอะไรท่ีคลุมเครือ 
เช่น Watkins และ Mortimer นิยามว่ามันคือ “กิจกรรมที่มีจิตสํานึกโดยคนๆหน่ึง ซึ่งถูกคิดข้ึนมา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้อื่น” (p3) ส่วน Alexander ก็มีนิยามของตนซึ่งบ่งบอกว่า ครุศาสตร์ 
ต้องอาศัย วาทกรรม (การบรรยาย): ครุศาสตร์คือการกระทําของการสอนร่วมกับการบรรยายต่อผู้เข้า
เรียน มันคือสิ่งที่คนต้องการรู้ และเป็นทักษะที่คนต้องมีเพ่ือทําการตัดสินใจและแสดงเหตุผลของการ
ตัดสินใจหลายๆแบบ ซึ่งทําให้เกิดเป็นการสอนเกิดขึ้นมา 

 ลีชและมูน (Leach andMoon) นิยามความหมายของครุศาสตร์เพ่ิมเติม โดยท้ัง
สองบรรยาย สภาพแวดล้อมของการสอน ว่าเป็น “แนวปฏิบัติที่ครู และกลุ่มผู้เรียนรู้ร่วมกันสร้าง 
ดําเนินการและมีประสบการณ์ร่วมกัน” ดังน้ัน ครุศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมร่วมที่ผู้เรียนมีบทบาทเชิงรุก 
นับวาเป็นมุมมองที่แตกต่างจากนิยามก่อนหน้าและดึงเอาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างครูและผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วม ในขณะที่นักวิชาการคนอื่นๆ เช่น McNamara, Brown และ McIntyre, Black 
และ Wiliam Ireson และคณะ, Bruner และ Loveless ยอมรับว่าตัวแปรที่ช่วยในการทําความเข้าใจ
วิธีการสอนของครูมีความซับซ้อน และเสนอว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติของครูหลายประการ
ด้วยกัน เพราะครูไม่ได้นําเอาแนวนโยบายล่าสุดของรัฐบาลเกี่ยวกับว่า ครูควรสอนในช้ันเรียนอย่างไร
เท่าน้ัน แต่แนวปฏิบัติน้ีอาจได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่นจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตําแหน่งของ
ครูในโรงเรียน ประสบการณ์การสอนก่อนหน้า การฝึกหัดครูและประสบการณ์การเรียนรู้ของครู น่ีคือ
ประเด็นที่ผู้เขียนจะพูดถึงภายหลังในบทที่ 3 ตอนที่พิจารณาการเรียนรู้ของครู ที่ระดับของโรงเรียน
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ทั้งหมดไม่ใช่แค่ระดับบุคคล ขณะเดียวกัน ด้วยเหตุที่คนซึ่งทํางานในสาขานี้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า 
“ความรู้ของครู” คือพ้ืนฐานของการสอนผู้เขียนจึงต้องการที่จะใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา 

2.2 ความรู้ของครู 
 Shulman ได้วางกรอบความหมายของ ความรู้ของครู ออกเป็นเจ็ดหมวดหมู่ด้วยกัน 

ดังน้ี 
 1. ความรู้ในเน้ือหา 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการสอน เช่น การควบคุมช้ันเรียน การใช้งานกลุ่ม เป็นต้น 
 3. ความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอน 
 4. ความรู้ในหลักสูตร 
 5. ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนและคุณลักษณะเฉพาะของพวกเขา 
 6. ความรู้เกี่ยวกับบริบททางการศึกษา เช่น โรงเรียน และ ชุมชนในวงกว้าง  
 7. ความรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์และค่านิยมทางการศึกษา 
 ความรู้แต่ละอย่างที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการอภิปรายในรายละเอียด แต่

ความรู้เกี่ยวกับการสอนเบื้องต้น หรือ PK (pedagogical knowledge), ความรู้ในเนื้อหา หรือ CK 
(content knowledge) และความรู้ในหลักสูตร คือสิ่งที่ผู้เขียนสนใจมากที่สุด “ความรู้” ดังกล่าวคือ
ช้ินส่วนสําคัญของโมเดลทางทฤษฎีที่ผู้เขียนจะทําการสํารวจในภายหลัง แต่ขอทําความเข้าใจว่ามีการ
อภิปรายถึงเรื่องน้ีในวรรณกรรมที่มีอยู่อย่างไรก่อนเป็นอย่างแรก 

 2.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการสอน หรือ PK 
  แม้ว่า Shulman จะพูดถึง ความรู้ในเนื้อหา หรือ CK ก่อนเป็นอย่างแรก แต่

ผู้เขียนเลือกอภิปราย PK ก่อนเป็นอย่างแรก เพราะถือว่ามันเป็นพ้ืนฐานสําคัญต่อการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งครอบคลุมหลายรายวิชามากกว่า Shulman มองว่าความรู้เก่ียวกับการสอนเป็น
หลักการและกลยุทธ์กว้างๆของการจัดการช้ันเรียนและองค์กรซึ่งดูเหมือนจะมีความสําคัญเหนือกว่า
เน้ือหาสาระ ส่วน Brown และ McIntyre นําเสนอคุณสมบัติสําคัญ 10 ประการ ที่นักเรียนบอกว่า
ทําให้เกิดเป็นการสอนที่ดีและที่คุณครูเสนอเพ่ิมเติมอีก 4 ประการ ซึ่งได้แก่ 

1. การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่ผ่อนคลายและน่าสนุก 
2. รักษาการควบคุมในช้ันเรียน 
3. นําเสนอผลงานในแบบที่น่าสนใจและจูงใจ 
4. สร้างเง่ือนไขที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในภาระงาน 
5. อธิบายว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทําและบรรลุผลสําเร็จคืออะไรอย่างชัดเจน 
6. ตัดสินสิ่งที่สามารถคาดหวังจากนักเรียน 
7. ช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหายุ่งยากต่างๆ 
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8. กระตุ้นนักเรียนให้เพ่ิมความคาดหวังเก่ียวกับตัวเอง 
9. พัฒนาความสัมพันธ์แบบคนที่มีวุฒิภาวะกับนักเรียน 
10. ความสามารถส่วนตัวของครู 
11. พิจารณาว่าการวางแผนมีปฏิสัมพันธ์กับการจัดการช้ันเรียนและ

บทเรียนอย่างไร 
12. การจัดการเรื่องการแนะนําบทเรียน 
13. การจัดการกับวาระคําถามและคําตอบ 
14. การสร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจของนักเรียน 
แต่คุณสมบัติเหล่าน้ีอ้างถึงกิจกรรมการสอนทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน PK จึง

ดูเหมือนจะขาดการอ้างอิงว่าเด็กๆเรียนรู้กันอย่างไร ดังน้ันผู้เขียนจึงให้ความสนใจต่อทัศนะเก่ียวกับ 
การสอน (ครุศาสตร์) และการเรียนรู้ที่ชัดเจนกว่าของ Bruner  ซึ่งเช่ือว่าวิธีการที่ครูใช้ในการทําความ
เข้าใจความคิดของเด็ก คือเง่ือนไขที่ต้องมีก่อน ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวปฏิบัติด้านการสอน 
ทัศนะของเขาก็คือโมเดลความคิดของผู้เรียนที่เราต้องทําความเข้าใจให้ได้น้ันมีอยู่สี่แบบด้วยกันคือ 
โมเดลท่ีเช่ือว่าเด็กคือผู้เรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ, เด็กเรียนรู้จากการสัมผัสกับการสอน มองเด็กว่าเป็น
นักคิดและเด็กในฐานะผู้จัดการความรู้ของตนเองเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของแนวคิด
ดังกล่าวซึ่งได้จากท้ังทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์กับแนวปฏิบัติในช้ันเรียนโดยตรงยิ่งขึ้น ผู้เขียน
จึงได้จัดหมวดหมู่แนวคิดเหล่าน้ันเสียใหม่ในตารางที่ 2.1 ภายใต้หัวข้อกิจกรรมการสอนและพื้นนิสัย
ส่วนตัวของครู 

กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการสอนและคุณสมบัติของครูที่ดี 
การวางแผนและการจัดเตรียมบทเรียน การอธิบายให้เข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทํา

และบรรลุผลสําเร็จน้ันมีอะไรบ้าง 
การพิจารณาว่าการวางแผนมีปฏิสัมพันธ์กับการจัดการช้ันเรียนและบทเรียนอย่างไร 
การจัดการเรื่องการแนะนําบทเรียน 
การจัดการวาระคําถามและคําตอบ 
การทําความเข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก การมองว่าเด็กคือผู้เรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ 
เด็กเรียนรู้จากการได้สัมผัส(ประสบการณ์)กับการสอน 
เด็กในฐานะนักคิด 
เด็กในฐานะผู้จัดการความรู้ของตนเอง  
การตัดสินสิ่งที่สามารถคาดหวังจากนักเรียน 
การช่วยเหลือนักเรียนจัดการกับปัญหาความยุ่งยาก 
การกระตุ้นนักเรียนให้เพ่ิมความคาดหวังเก่ียวกับตัวเอง 
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การสร้างอิทธิพลเหนือแรงจูงใจ 
การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่ผ่อนคลายและน่าสนุก 
การนําเสนองานให้มีความน่าสนใจและจูงใจ 
การจัดการช้ันเรียน การรักษาการควบคุมในช้ันเรียน 
พ้ืนนิสัยส่วนตัวของครู 
ความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบผู้มีวุฒิภาวะกับนักเรียน 
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 
ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของนักเรียน 
ตารางที่ 2.1: กิจกรรมการสอน, พ้ืนนิสัยส่วนตัวของครู และคุณสมบัติของครูที่ดี 
ผู้เขียนได้พิจารณาคุณสมบัติดังที่กล่าวไว้ในตารางที่ 2.1 ซึ่งอ้างถึงกิจกรรมการสอน

ที่มีความเก่ียวพันกับ PK ทั้งน้ี Brant และ Turner-Bisset และ Schon ได้เสนอว่าความรู้เก่ียวกับการ
สอนเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ ถ้าเป็นเช่นน้ันจริง การแทรกแซงด้วยการใช้ไวท์บอร์ดเป็นเวลา
หน่ึงปี ก็น่าจะมีผลต่อกิจกรรมการสอน และ PK ไม่มากนัก 

2.2.2 ความรู้ในเน้ือหา หรือ CK  
 Shulman นิยามความหมายของ CK ว่าเป็นความรู้ที่ครูมีเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา

ที่ตนสอน แต่นิยามน้ีไม่ได้รวมเอา ความรู้ในหลักสูตรซึ่ง Shulman แยกไว้ในอีกหมวดหมู่หน่ึง 
 ส่วน McNamara เสนอว่าความรู้ในเนื้อหาวิชาไม่ได้มีความสําคัญต่อการ

สอนเท่าน้ัน แต่ยังสําคัญต่อการประเมินตําราเรียน ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือช่วยสอน
ด้วย รวมท้ังยังเพ่ิมเติมด้วยว่าครูที่มี CK เข้มข้นอาจมีวิธีการสอนที่น่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในขณะที่ครูที่มี CK น้อย อาจพยายามหลบเลี่ยงไม่พูดถึงแง่มุมของเนื้อหาที่มีความ
ซับซ้อน หรือใช้วิธีสอนแบบถ่ายทอดเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจาก Cox 
และคณะ (2003) ในส่วนของการนํา ICT มาใช้ พวกเขาเสนอว่าครูจําเป็นต้องมี CK ที่เกี่ยวข้องกัน 
เพ่ือที่จะสามารถตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม เช่นครูโรงเรียนประถมศึกษาในสหราช
อาณาจักรต้องสอนวิชาทั้งหมด มันจึงมีความสําคัญต่อครูที่อยู่ในบริบทน้ีอย่างมาก ครูต้องหม่ัน
เพ่ิมเติมความรู้ในเน้ือหาวิชาเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาน้ันๆอยู่เสมอ (Nicholson 
and Duckett) 

 นอกจากน้ีแล้วยังมีทัศนะของอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งเป็นการพิจารณาว่าประสบการณ์
การสอนมีผลต่อ CK อย่างไรเช่น Leach และ Moon มองว่า CK จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวปฏิบัติ
ทางการสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่จะนํามาใช้ในการสอน ส่วน Prestage และ Perks 
มองในทางตรงกันข้ามกล่าวคือ CK จะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อครูได้สะท้อนหรือทบทวนการสอนของตน
นอกเหนือจากการพิจารณาแค่สถานการณ์ในช้ันเรียนธรรมดาเท่าน้ัน ครูจําเป็นต้องพิจารณาความ
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เข้าใจของตนในเนื้อหาวิชาด้วย ถ้าต้องการให้แนวปฏิบัติมีผลต่อ CK ดังนั้นแง่มุมสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลง CK จึงได้แก่การที่ครูได้ทบทวนประสบการณ์การสอนภายในใจ ไม่ใช่เป็นแค่เพียง
ประสบการณ์เท่าน้ัน 

 Leach กับ Moon และ McNamara ต่างก็แสดงความกังวลต่อการที่ยังไม่มี
การวิจัยว่าครูผู้มีความม่ันใจใน CK ของตนจะดึงเอาคุณสมบัติบางอย่างไปใช้กับแนวปฏิบัติทางการ
สอนของตนหรือไม่น้ัน แต่ก็มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียนประถมศึกษา โดยเป็นการศึกษาตัว
ครูว่าสิ่งทําให้เป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถนั้นมีอะไรบ้าง ส่วน Medwell และคณะ พบว่า
ครูที่มีความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาวิชาอย่างครอบคลุม ขณะที่ Askew และคณะ ซึ่งเขียน
หนังสือเก่ียวกับครูคณิตศาสตร์ผู้มีความสามารถ พบว่าครูมีความรู้เก่ียวกับการทําความเข้าใจกรอบ
ความคิดภายในและระหว่างสูตรต่างๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีความสัมพันธ์ร่วมกับการมี
คุณสมบัติในด้านคณิตศาสตร์อย่างสูง แต่ครูผู้มีความสามารถมีแนวโน้มที่จะทําการพัฒนาวิชาชีพครู
สาขาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะมากกว่า ผลลัพธ์ของการศึกษาทั้งสองอาจไม่จําเป็นว่าต้องขัดแย้งกัน
เสมอไป อาจเป็นความเข้าใจที่แท้จริงเก่ียวกับความรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ 

 McNamara, Ireson และคณะ, Alexander, Hay และ McBer ต่างเห็นพ้อง
กันว่า CK ของครูเป็นสิ่งสําคัญ ส่วน Shulman เสนอว่า CK เป็นแง่มุมที่สําคัญของการสอน เพราะ
มันมีผลกระทบต่อการวางแผน การกําหนดภารกิจ การต้ังคําถาม การอธิบาย การให้ความเห็น
ป้อนกลับ และการประเมินผล แต่ความสนใจโดยเฉพาะของผู้เขียนไม่ใช่ การพิจารณาว่าสิ่งที่น่าจะมี
ผลต่อความรู้ของครูในวิชาใดโดยเฉพาะมีอะไรบ้าง เพราะผู้เขียนกําลังทําวิจัยภายในบริบทของ
โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสะท้อนถึงเน้ือหาสาระที่ค่อนข้างกว้าง สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสํารวจอย่างลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง CK และการจัดหมวดหมู่ของ Shulman ซึ่งได้แก่ PK และ PCK 

2.2.3 ความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอน หรือ PCK 
 Shulman นิยามความหมายของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นความรู้

ว่า จะสอนภายในขอบเขตวิชาหน่ึงอย่างไร ครูสามารถช่วยนักเรียนให้เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน ด้วยการใช้
คําอธิบายที่มีความชัดเจน การอุปมาเปรียบเทียบที่เหมาะสม และนําเสนอการเรียนการสอนได้อย่าง
น่าสนใจ จูงใจและสนุกสนาน 

 ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน เป็นการระบุถึงองค์แห่งความรู้เพ่ือการสอนท่ี
เด่นชัด แสดงให้เห็นการผสมผสานเนื้อหาและวิธีการสอนเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นความเข้าใจว่า
หัวข้อ ปัญหาหรือประเด็นต่างๆ มีการจัดการ การแสดง และการปรับให้เข้ากับความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนที่หลากหลาย และนําเสนอเพ่ือการสอนอย่างไร (Shulman) 

 



117 

 Alexander, Macnamara, Brown และ MacIntyre ต่างเห็นพ้องว่า PK ซึ่ง
เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน มีความเชื่อมโยงกับ CK โดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ก็มีการโต้แย้งกัน
ค่อนข้างมากว่า ความเช่ือมโยงที่ว่าน้ีคืออะไร และ PCK เกิดข้ึนมาอย่างไร ส่วน Duggen-Hass และ
คณะมองว่าความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ต้องใช้มากกว่าความเข้าใจเร่ือง CK และ PCK 
รวมท้ังยังต้องใช้ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกันด้วย ทั้งน้ี McNamaraก็เสนอแนะคล้ายกันว่าไม่ใช่
เป็นแค่การเอา CK ไปเสริม PK เฉยๆ แต่อาจเป็นการที่ครูได้ทบทวนแนวปฏิบัติในชั้นเรียน
จนกลายเป็น PCK ของครูในที่สุด 

 ส่วนความเป็นไปได้ที่ตัวครูเป็นผู้สร้าง PCK ของตนเอง ก็ทําให้เกิดการโต้แย้ง
ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้จากประสบการณ์ และความรู้ตามทฤษฎีของครู ส่วน 136เสนอว่า
แม้จะมีการศึกษาที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ PCK เป็นจํานวนมาก แต่กลับมีผลการศึกษาจาก
การวิจัยที่ละเอียดรอบคอบน้อยมาก ในขณะท่ีมีวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษาที่อาศัยความคิดเห็น 
ความเช่ือ และคําขวัญต่างๆ มากเกินไป Schon เสนอว่า “...พฤติกรรมของการปฏิบัติ (การสอน) ด้วย
ความชํานาญที่เป็นไปโดยธรรมชาติซึ่งเราตีแผ่ เป็นความรู้ซึ่งไม่ได้เกิดจากปฏิบัติการทางสติปัญญา
ก่อนหน้า” (p51) ส่วน Carlgren ช้ีว่า “ความรู้ประเภท” น้ี หรือความรู้ที่อยู่ภายใน (ความรู้ฝังลึก) 
เพียงอย่างเดียว ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป เพราะก็มีความโง่ที่อยู่ภายในคู่กันกับภูมิปัญญา
ที่อยู่ภายในเช่นกัน จึงจําเป็นต้องใช้วิธีทําความเข้าใจทฤษฎีและแนวปฏิบัติอย่างอ่ืน โดยทฤษฎีเป็น
เรื่องของการอธิบาย ส่วนการปฏิบัติเป็นเร่ืองของการกระทํา ดังน้ันทฤษฎีและการปฏิบัติจึงเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้สองอย่างที่แตกต่างกัน โดย Bromme ระบุว่าครูต้องแยกแยะความคิดของตน
ระหว่าง “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ” (Shulman) ซึ่งอาจมีความเป็นอัตวิสัย และเป็นองค์แห่ง
ความรู้ที่กว้างขวางกว่า ส่วน Goodson และ Hargreaves บอกว่าครูฝีกฝนทักษะของตนจากการ
ผสมผสานประสบการณ์กับทฤษฎีเข้าด้วยกัน ดังน้ันประเด็นของข้อเรียกร้องที่ว่าให้ใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวในการนิยามความหมาย PCK ของครูจึงก่อให้เกิดความเห็นขัดแย้ง โดยที่ความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอย่าง Schon, Goodson กับ Hargreaves, 
Watkins กับ Mortimer และ Brown กับ McIntyre เช่ือว่าการผสมทฤษฎีและการปฏิบัติเข้า
ด้วยกันช่วยส่งเสริมวิชาชีพครูได้มากกว่า และนี่คือแนวคิดที่ผู้เขียนเห็นด้วย 

 เมื่อพิจารณาในบริบทของสมมติฐานว่าด้วยไวท์บอร์ดแบบโต้ตอในโรงเรียน
ประถมศึกษานี้ ผู้เขียนเช่ือว่ามีองค์ประกอบของ CK จากสาขาวิชาต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ใน
เน้ือหาวิชาเฉพาะของครูและเป็นความรู้ที่แยกต่างหากจาก PCK ความรู้เฉพาะนี้มีความสัมพันธ์กับ
การใช้ทรัพยากรซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งครูจําเป็นต้องใช้ร่วมกับการใช้ไวท์บอร์ด แต่ถ้าไม่มีความรู้ CK มา

                                                 
136Stinnett, “Encouraging Wesley” (1968), 221-222. 
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ก่อน ครูก็จะไม่สามารถเลือกทรัพยากรใหม่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ัน การใช้ทรัพยากร
ใหม่ยังอาจมีผลต่อความรู้ CK ที่มีอยู่เดิมของครูเช่นกัน แม้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง PK, CK และ PCK 
จะค่อนข้างซับซ้อน แต่ผู้เขียนก็เช่ือว่าในการใช้ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบน้ัน ครูต้องมีมากกว่า “ความรู้
ว่าจะสอนภายในวิชาหน่ึงอย่างไร” คือต้องมี CK ที่เหมาะสมด้วย ซึ่งเป็นความรู้และความเข้าใจใน
เน้ือหาสาระ จึงจะสามารถใช้และสะท้อนคิดหรือทบทวนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรซอฟต์แวร์ใหม่ใน
แบบที่น่าพอใจได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรพิจารณา CK ในสมมติฐานเชิงบริบท ในฐานะหน่วย
(ความรู้)ที่เป็นอิสระไม่ใช่ CK ที่อยู่ภายใต้ PCK 

2.2.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
 ความรู้เก่ียวกับหลักสูตร คือความรู้ว่าสิ่งที่ควรสอนแก่นักเรียนกลุ่มหน่ึงคือ

อะไร จึงต้องมีความเข้าใจศักยภาพในการเรียนของเด็ก หลักสูตรการศึกษาของชาติ เอกสารการ
วางแผนของโรงเรียน และแผนประจําปี นอกจากน้ียังต้องพิจารณาเรื่องการสํารวจหรือทดสอบ
หลักสูตร และเง่ือนไขในท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมด้วย 

 ย่ีสิบปีที่ผ่านมาสิ่งที่ น่าจะมีส่วนต่อความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรในสหราช
อาณาจักรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการนําเอาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติและกลยุทธ์การศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งชาติมาใช้ อย่างหลังไม่เพียงแต่นิยามความหมายของสิ่งที่จะ
สอนเท่าน้ัน แต่ยังกําหนดหรืออย่างน้อยให้คําแนะนําว่าครูควรจะสอนอย่างไรด้วย ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่
ทําให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างหนักตามมา (Helsby, Gerwitz, Watson, Brown) แต่ก็เป็นเร่ืองกว้าง
เกินกว่าจะอภิปรายในที่น้ี 

 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ PK, CK and PCK ที่กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี บ่งบอกว่าความรู้
ของครูอาจได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังน้ันเพ่ือสํารวจปัจจัยที่มีผลอย่างเช่นการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยละเอียด ผู้เขียนจะทําการสํารวจโมเดลการวิเคราะห์ความรู้ของครูในเชิง
ทฤษฎีในลําดับถัดไป137 

 
 
 
 

                                                 
137Cogill J., “Primary teachers’ interactive whiteboard practice across one 

year: changes in pedagogy and influencing factors” (Ed.D. thesis King’s College 
University of London, 2008). 
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Estrada, Dalton, and Yamauchi: หลักฐานการวิจัยเก่ียวกับมาตรฐานห้าประการเพ่ือ
การสอนและผลการเรียนที่มีประสิทธิผล มีนาคม ปี 2002: 

รายงานต่อไปน้ีถือเป็นการแสดงหลักฐานการวิจัย ว่าด้วยความมีประสิทธิผลของ
มาตรฐานห้าประการเพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

หลักฐานการวิจัย   
มาตรฐานห้าประการเพ่ือการสอนและผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
Tharp, Estrada, Dalton, และ Yamauchi เสนอว่าแนวคิดเร่ืองมาตรฐานห้าประการ

เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญต่อการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนที่มีภูมิหลังทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ภาษา หรือเศรษฐกิจหลากหลาย มาตรฐานห้า
ประการที่ว่าได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 ครูและนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันเป็นการอํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้
ด้วยการทํากิจกรรมที่เกิดผลิตภาพร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาภาษาและความรู้ตามหลักสูตรอย่างทั่ วถึ งการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาและความรู้เก่ียวกับการสอนตามหลักสูตรอย่างทั่วถึง  

มาตรฐานที่ 3 การสร้างความหมาย เป็นการเชื่อมโยงโรงเรียนกับชีวิตของนักเรียนเข้า
ด้วยกันการสอนและการกําหนดหลักสูตรตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง ในประสบการณ์และ
ทักษะการใช้ชีวิตในบ้านเรือนและชุมชนของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 4 การสอนการคิดที่ซับซ้อนท้าทายนักเรียนให้คิดเชิงซับซ้อน 
มาตรฐานที่ 5 การสอนผ่านการสนทนาดึงนักเรียนเข้าร่วมการสนทนา โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการสนทนาในระหว่างการสอน 
มาตรฐานดังกล่าวน้ีได้รับการกล่าวถึงในผลงานช่ือ Teaching Transformed (Tharp et 

al., Westview Press) แต่ในที่น้ีสามารถสรุปคําอธิบายได้สามข้อด้วยกัน ข้อที่หน่ึง มาตรฐานการสอน
ดังกล่าวไม่ได้มีจุดหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงภารกิจที่ซับซ้อนที่ประกอบขึ้นเป็นการสอนทั้งหมด แต่
แสดงให้เห็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในเชิงรุก และต้องปรับให้เข้า
กับความต้องการของบริบทและนักเรียนที่มีความหลากหลายด้วย 

ข้อที่สอง มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับการสอนแบบช้ีนํากลุ่มเล็ก 
จริงๆ แล้ว Tharp และ Gallimore ใช้คําว่า “ชี้นํา” และ “ประสิทธิผล” สลับกันในรายงานเรื่อง
ความเข้าใจในการอ่านของหลักสูตรการศึกษาวัยต้นของ Kamehameha 

ข้อที่สาม เราไม่ได้บอกว่าควรใช้มาตรฐานดังกล่าวแยกจากกลยุทธ์อ่ืน เพราะข้อมูลของ
เราแสดงว่าครูที่ใช้มาตรฐานดังกล่าวในอัตราที่สูงกว่า มีแนวโน้มว่าจะใช้กลยุทธ์การสอนที่มี
ประสิทธิผลอ่ืนๆอย่างหลากหลายมากข้ึนไม่ใช่น้อยลง 
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โมเดลการสอนที่ใช้มาตรฐานห้าประการเพ่ือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
การท่ีครูและนักเรียนกลุ่มเล็กทําการสนทนาระหว่างการสอน คู่กันกับการทํากิจกรรมที่ท้าทาย
สติปัญญาตามบริบทของความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว เป็นบริบททางวัฒนธรรม และสังคมของ
นักเรียน เป้าหมายสูงสุดของการสอนคือการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้คิดเชิงซับซ้อน และมีการ
พัฒนาทางภาษาและความรู้ในภาษาของการสอน รวมทั้งขอบเขตความรู้ในเน้ือหา อย่างหลังน้ีมี
ความสําคัญต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ 

หน่วยการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนมัธยมต้นในเขตสงวนชาวอเมริกันอินเดียน 
คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของโมเดลการสอนตามมาตรฐานห้าประการ โดยผู้นําเผ่าได้รับการขอให้คุย
กับนักเรียนในระหว่างการประชุม หลังจากน้ันทีมครูเกรดแปดได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่
สัมพันธ์กับหัวข้อที่นําเสนอ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องทํางานเป็นกลุ่มเล็กเพ่ือจัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวประเด็นที่นําเสนอ ข้อมูลที่ได้ถูกใช้เป็นพ้ืนฐานสําหรับหน่วยการเรียนรู้
เรื่องเศษส่วน เลขทศนิยม และร้อยละ แสดงผลการสํารวจหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิรูป
วงกลม รูปกราฟ และการแจกแจงความถี่ และสรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ด้วยการทําพรีเซนเทช่ันของ
นักเรียน และจดหมายที่เขียนถึงสภาเผ่าเพ่ือแลกเปลี่ยนผลการสํารวจความคิดเห็น ส่วนวิชา
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะโฟกัสที่ประเด็นเร่ืองคุณภาพนํ้าในท้องถิ่น โดยนักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเล็กๆ 
เพ่ือหาตัวอย่างจากแหล่งนํ้าในท้องถิ่นที่มีอยู่หลายแห่ง รวมทั้งนํ้าพุในโรงเรียนด้วย เพ่ือสํารวจหา
ปริมาณสารเคมีและมลพิษ 

มาตรฐานห้าประการและผลการเรียน ผลทางปัญญา และอารมณ์ของนักเรียน 
การวิจัยในระยะหลังพบความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างการใช้มาตรฐานทั้งห้า

ประการกับผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆ และการวิจัยน้ีได้สํารวจการใช้มาตรฐานห้าประการของ
ครู ทั้งแบบแยกกันและรวมกัน ร่วมกับวิธีการที่หลากหลายเช่น กรณีศึกษาช้ันเรียนหลายช้ัน การ
ออกแบบแบบสุ่มในระยะสั้น และการวิจัยก่ึงทดลองในช้ันเรียนหน่ึง และการศึกษาวิจัยทั้งโรงเรียน
แบบระยะยาว 

มีการศึกษาหลายช้ิน (Saunders, Saunders, and Goldenberg, in press, Saunders, 
O'Brien, Lennon, and McLean) ที่พบว่าการสนทนาในการเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความรู้ เพราะการสนทนาในการเรียนการสอน เป็นการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการที่มี
การวางแผนและมีเป้าหมายระหว่างครูและนักเรียนกลุ่มเล็ก แม้จะสามารถใช้การสนทนาในการเรียน
การสอนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาใดๆก็ได้ แต่การศึกษาดังกล่าวมีจุดโฟกัส
ที่ความมีประสิทธิผลของการสนทนาในระหว่างการสอน เพ่ือการพัฒนาความเข้าใจแก่นสารของ
วรรณกรรมเป็นหลัก 
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ในการศึกษาช้ินหน่ึง (Saunders and Goldenberg, in press) ให้นักเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับเกรดสี่อ่านเรื่องสั้นเร่ืองหน่ึง แล้วจากน้ันจึงทําการสุ่มเลือกมอบหมายบทเรียนหนึ่งบทจาก
ทั้งหมดสองบท กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมในการสนทนาระหว่างการสอน หรือ IC (instructional 
conversation) กลุ่มควบคุมเข้าร่วมในบทเรียนการช้ีนําการอ่านตามท่ีแนะนําอยู่ในชุดฝึกการอ่าน
ปัจจุบันของครู พบว่าทั้งสองกลุ่มบรรลุผลสําเร็จเรื่องความเข้าใจตามตัวอักษรจากการทดสอบหลัง
การเรียนในระดับเท่าเทียมกัน (76%), แต่พบว่านักเรียนในกลุ่ม IC ที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจ
แก่นสารของเรื่องราวอย่างชัดเจน มีจํานวนมากกว่า (63%) นักเรียนในกลุ่มควบคุม (13%) 

ในการศึกษาอีกช้ินหน่ึงของ Saunders และ Goldenbergพบว่าการสนทนาระหว่างการ
สอน และการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริงหรือ CTX มีส่วนช่วยเร่ืองความเข้าใจในการ
อ่าน และการเข้าใจแก่นสารของนักเรียนที่มีระดับความเช่ียวชาญในภาษาอังกฤษหลายระดับ โดยได้
มีการมอบหมายภาระงานแบบสุ่มแก่นักเรียนเกรดสี่และเกรดห้าตามเง่ือนไขการทดลองสี่ประการ
ดังน้ี (1) การอภิปรายกลุ่มเล็กเก่ียวกับเน้ือหาและแก่นสารของเรื่องโดยมีครูช้ีนํา, (2) CTX นักเรียน
เขียนเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับเน้ือหาและแก่นสารของเรื่องราวลงในบันทึกวรรณกรรม,                
(3) IC + CTX หรือ (4) กลุ่มควบคุม จัดให้อ่านและศึกษาเท่าน้ัน ผลการศึกษาพบว่า IC ที่เป็นอิสระมีผล
ต่อความเข้าใจอย่างมาก โดยนักเรียนในกลุ่ม IC ทุกคนมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกลุ่มควบคุม 
.75 นอกจากน้ีการใช้เง่ือนไขการสนทนาระหว่างการสอนและการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความ
เป็นจริงรวมกันก็ส่งผลอย่างมาก กล่าวคือนักเรียนในกลุ่ม IC + CTX มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง
กว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม .75 นักเรียนที่มีความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษและท่ีมีความสามารถจํากัด 
(หรือ LEP) ก็ให้ผลออกมาเช่นเดียวกัน 

การใช้เวลาร่วมกันและการอภิปรายบันทึกวรรณกรรม (การเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่ง
ความเป็นจริง) แสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน LEP แต่มีความสําคัญน้อยกว่าสําหรับ
นักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และเมื่อพิจารณานักเรียน LEP ด้วยกันพบว่านักเรียนใน
กลุ่ม IC + CTX สามารถอธิบายและแสดงความเข้าใจในแก่นสารได้อย่างดีประมาณ 69 เปอร์เซ็นต์
และ 56 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ อัตราร้อยละของนักเรียน LEP ทั้งในเง่ือนไข IC และ CTX เหมือนกัน
กับของนักเรียน LEP ในกลุ่มควบคุมคือ สามารถอธิบายได้ดีประมาณ 6-19 เปอร์เซ็นต์ และ สามารถ
แสดงความเข้าใจได้ดีประมาณ 13-25 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในส่วนของ
ความเข้าใจในแก่นสารในกลุ่มนักเรียนที่มีความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษ โดยร้อยละของนักเรียนที่มี
ความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษซึ่งสามารถอธิบายและแสดงความเข้าใจแก่นสารของเร่ืองราวได้ดีมีระดับ
เท่ากันในกลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไข IC, CTX, และ IC + CTX ดังนี้ สามารถอธิบายได้ดี 69 เปอร์เซ็นต์, 
แสดงความเข้าใจได้ดี 46-62 เปอร์เซ็นต์ (ส่วนนักเรียนผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษและอยู่ในเง่ือนไข



122 

ควบคุม สามารถอธิบายและแสดงความเข้าใจในแก่นสารของเรื่องได้ดี 46 และ 31 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ) 

Doherty และ Pinal ใช้ Standards Performance Continuum หรือความต่อเน่ืองของ
การปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Doherty, Hilberg, Epaloose and Tharp) เพ่ือสํารวจอิทธิพลของ
การใช้กิจกรรมที่เกิดผลิตภาพร่วมกัน หรือ JPA (joint productive activity) ในระหว่างการสอน
การอ่าน การเขียนและศิลปะการใช้ภาษา (Language arts) ต่อการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
ELL ชาวลาติน โดยในการทํากิจกรรมที่เกิดผลิตภาพร่วมกันน้ี ครูและนักเรียนกลุ่มเล็กจะร่วมกันสรุป
ความหมายจากเน้ือหา โดยครูจะเป็นผู้ประสานการทํากิจกรรมแบบเต็มตัว สร้างโมเดลการใช้กลยุทธ์
สร้างความเข้าใจในการอ่านอย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็ประเมินผลและช่วยนักเรียนทําความ
เข้าใจด้วย การศึกษาน้ีพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญระหว่างการใช้ JPA ของครู กับ 
การใช้กลยุทธ์การอ่านเพ่ือความเข้าใจซับซ้อนที่เป็นการรายงานด้วยตัวเองของนักเรียน กล่าวคือการ
ใช้ JPA ของครูสามารถพยากรณ์การรายงานการใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิผลของนักเรียน แต่ไม่
พบว่าการใช้ JPA มีความสัมพันธ์กับการใช้กลยุทธ์การอ่านที่ไม่มีประสิทธิผล การศึกษาน้ียังพบด้วย
ว่าการใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิผลที่เป็นการรายงานด้วยตัวเอง สามารถพยากรณ์ผลได้ในแง่
ของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาจากการทดสอบความเข้าใจที่เป็นมาตรฐาน แต่ถ้าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มี
ประสิทธิผล ไม่พบความสัมพันธ์กับ JPA และพยากรณ์ได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางด้านความเข้าใจของ
นักเรียนลดลง 

Estrada ได้ทําการศึกษาเป็นเวลานานสี่ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างการใช้มาตรฐานห้าประการกับผลการเรียนของนักเรียนระดับเกรดหน่ึงและเกรดหก 

นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าการช่วยครูเอามาตรฐานมาใช้ และการ
รวบรวมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนของนักเรียนเทียบกับสมรรถนะในการสอนของครู ในปีแรก 
นักเรียนเกรดหน่ึงที่ได้เรียนกับครูผู้ใช้มาตรฐานทั้งห้าอย่างเข้มข้นมากกว่า สามารถทําคะแนนการ
อ่านและความเข้าใจภาษาจากการทดสอบ SABE ส่วนนักเรียนเกรดสี่ที่เรียนกับครูผู้ใช้มาตรฐานทั้ง
ห้าอย่างเข้มข้นมากกว่า สามารถทําคะแนนการอ่านและความเข้าใจภาษาจากการทดสอบ SAT9 
(Estrada, อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) ส่วนการให้คะแนนผลงานของนักเรียนโดยครูพบว่ามีรูปแบบ
เหมือนกัน 

ในปีที่สอง เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างย่อยซึ่งเป็นนักเรียนเกรดหน่ึงจํานวน 6 คน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ในช้ันเรียนที่มีการใช้มาตรฐานห้าประการอย่างเข้มข้น สามารถอ่านหนังสือได้ตาม
ระดับของช้ันเรียน ส่วนช้ันเรียนที่มีการใช้มาตรฐานอย่างเข้มข้นน้อยกว่ามีนักเรียนที่ทําได้ตามระดับ
ของช้ันเรียนไม่ถึงครึ่ง (Estrada and Imhoff) 
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การพัฒนาวิชาชีพที่จัดให้ครูคนเดียวกันในปีที่สาม พบว่าการใช้มาตรฐานห้าประการและ
ผลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนคู่ขนานกัน โดยพบว่ามีนักเรียนในห้องที่มีการใช้มาตรฐานอย่าง
เข้มข้นสามารถทําคะแนนการอ่านได้ตามระดับช้ันเรียนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในช้ันเรียนที่มีการ
ใช้มาตรฐานห้าประการเข้มข้นน้อยกว่า นักเรียนทําคะแนนการอ่านได้ตามระดับช้ันเรียนประมาณ 
69 เปอร์เซ็นต์ (Estrada and Imhoff) 

ครูยังคงใช้มาตรฐานท้ังห้าประการในปีที่สี่ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองการอ่าน
เบ้ืองต้นบ่งช้ีว่า ครูทุกคนสามารถรักษาหรือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

Hilberg, Tharp, และ DeGeest ได้สํารวจประสิทธิผลของการใช้มาตรฐานห้าประการใน
การสอนคณิตศาสตร์ในการศึกษาก่ึงทดลองในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของชนอเมริกันอินเดียน 
โดยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเกรดแปดแบบสุ่มออกเป็นสองกลุ่มและจัดให้อยู่ภายใต้เง่ือนการสอนแบบใช้
มาตรฐานห้าประการกับกลุ่มที่ใช้การสอนแบบเดิมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยสอนเรื่องเศษส่วน เลข
ทศนิยม และร้อยละ พบว่านักเรียนที่ใช้เง่ือนไขมาตรฐานห้าประการมีผลการทดสอบการเรียนรู้เชิง
กรอบความคิดตอนสิ้นสุดการศึกษาและแสดงให้เห็นว่ามีการจดจําเน้ือหาในหน่วยการเรียนในอีกสอง
สัปดาห์ถัดมาดีกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาในระยะหลังอีกสองช้ิน ซึ่งจัดทําขึ้นที่โรงเรียนสาธิตและการวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนการเงินจาก OERI รายงานความสัมพันธ์ระหว่างการใช้มาตรฐานห้าประการกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และเป็นหลักฐานสนับสนุนที่สําคัญว่าเป็นวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพกับนักเรียนที่มีภูมิหลังหลากหลาย โดยโรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียน ELL เช้ือสายลาติน
จากครอบครัวที่มีรายได้ตํ่าเป็นส่วนใหญ่ และจัดอยู่ในเดไซล์ที่สอง (อันดับที่ 91-99) ของโรงเรียนใน
แคลิฟอร์เนีย ในปี 2001 ในการศึกษาทั้งสองพบว่า การใช้มาตรฐานทั้งห้าประการของครูทําให้เกิด
ความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Doherty, et al.) และทําการประเมินการบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากคะแนนการทดสอบมาตรฐาน (SAT-9) เป็นเวลาสองปี
ติดต่อกัน 

ผลการศึกษาของการศึกษาช้ินที่หนึ่ง พบว่าการใช้มาตรฐานห้าประการโดยรวม สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านความเข้าใจ ภาษา การอ่าน การสะกด และคําศัพท์ได้อย่าง
น่าเช่ือถือ (Doherty, Hilberg, Pinal and Tharp) 

ผลการศึกษาที่สอง การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเก่ียวกับการใช้มาตรฐานห้าประการของครู 
และการจัดองค์กรในช้ันเรียน สามารถแบ่งกลุ่มการสอน (การใช้มาตรฐานห้าประการในระดับสูงกับ
ตํ่า) และองค์กร (สภาพแวดล้อมในช้ันเรียนกับสภาพแวดล้อมการทํากิจกรรม)ออกเป็นสี่กลุ่ม ผลการ
วิเคราะห์พบว่านักเรียนที่เรียนกับครูผู้ใช้มาตรฐานห้าประการอย่างครอบคลุม และ การจัดองค์กรใน
ช้ันเรียนของครูซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการทํากิจกรรมหลายอย่างมีความหลากหลายใน
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เวลาเดียวกัน ตามท่ีนําเสนอโดย Tharp และคณะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ SAT-9 
ทั้งหมดสูงกว่านักเรียนที่เรียนกับครูซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดการสอนของตนเหมือนกัน จริงๆแล้ว นักเรียนใน
ช้ันเรียนที่ครูถ่ายทอดทั้งการสอนและการจัดองค์กรของตน เป็นนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวที่แสดงให้เห็น
ถึงการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่วนนักเรียนในกลุ่มอ่ืนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงจากที่ทํา
ได้ของปีก่อน 

การใช้มาตรฐานห้าประการของครู มีความเช่ือมโยงกับปัจจัยซึ่งมีความสําคัญต่อผลงาน 
(ผลการเรียน) ของนักเรียน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ เจตคติ และความครอบคลุม นักเรียน ELL ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวลาตินในช้ันเรียนที่ครูใช้มาตรฐานห้าประการเพียงเล็กน้อยหรือปานกลาง จะใช้เวลากับ
ภาระงาน การรับรู้ถึงความเหนียวแน่นในช้ันเรียนของตนสูงกว่า และรับรู้ว่าตัวเองเป็นผู้อ่านหนังสือ
ได้ดีกว่าและมีปัญหาในการทํางานน้อยกว่า (Padron and Waxman) มีการรายงานว่านักเรียนเช้ือ
สายอเมริกันอินเดียนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการบูรณาการมาตรฐานห้าประการมีเจตคติเชิงบวก
ต่อคณิตศาสตร์มากกว่า (Hilberg, Tharp, and DeGeest) ข้อค้นพบซึ่งได้จากการทําการศึกษาซ้ําใน
ช่วงเวลาสองปีกับนักเรียนร่วมรุ่นสองกลุ่ม (Estrada and Imhoff) บ่งบอกว่าจากหลักสูตรภาษา
ทั้งหมด การรวมกลุ่มกันของนักเรียนในช้ันเรียนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เกิดผลิตภาพ
ร่วมกัน (หรือความร่วมมือระหว่างเพ่ือนนักเรียน)จะมีมากกว่า 

โมเดลการสอนท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการใช้มาตรฐานห้าประการ 
O.L.A. คือหลักสูตรศิลปะการใช้ภาษาสําหรับนักเรียนเกรด 3-5 พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัย

แห่ง CREDE ในแคลิฟอร์เนียใต้ (Saunders and Goldenberg) ทั้งนี้ได้มีการทดสอบ O.L.A. 
ร่วมกับการใช้มาตรฐานห้าประการ และการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ตามบริบทใน
โลกแห่งความเป็นจริง การคิดแบบซับซ้อน และการสนทนาในการสอน (Saunders) และทําการ
ทดสอบซ้ํา (Saunders and Goldenberg)กับการวิจัยก่ึงทดลองทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น การ
เปรียบเทียบตัวอย่างแบบจับคู่แบบสุ่มเลือกของนักเรียน O.L.A. และที่ไม่ใช่ O.L.A. แสดงว่าหลักสูตร
ดังกล่าวช่วยให้มีระดับความรู้ภาษาสเปนสูงกว่า ความรู้ภาษาอังกฤษสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญ และ
แนวปฏิบัติและเจตคติที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สําคัญสําหรับนักเรียนเป็นจํานวนมากกว่า (Saunders) 
ในส่วนของนักเรียนเกรด 5 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนO.L.A. มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการ
ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่จับคู่เปรียบเทียบกันอย่างน้อย .50 และ
มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษและกลไกการเขียนสูงกว่าประมาณ 
.60 ถึง .70 (Saunders, Saunders and Goldenberg, Saunders et al.) 

นอกจากน้ีนักวิจัยยังรายงานถึงความมีประสิทธิผลของมาตรฐานห้าประการซึ่งใช้เกณฑ์
วิธีการการสอนที่เรียกว่า Sheltered Instruction Observational Protocol หรือ SIOP (Echevarria, 
Vogt, and Short) โดยวิธีการดังกล่าวซึ่งได้จากการวิจัยในช้ันเรียนเป็นเวลาสองทศวรรษเป็นแนว
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ทางการสอนเน้ือหาแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษในแบบที่ทําให้กรอบความคิดในเน้ือหาวิชาเป็นสิ่งที่เข้าใจ
ได้ง่าย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย เทคนิค SIOP นี้มี
องค์ประกอบที่ช่วยเร่ืองการพัฒนาความรู้และภาษาอย่างมาก ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อที่สองของ CREDE 
และยังเป็นการบูรณาการองค์ประกอบของมาตรฐานอ่ืนอีกสี่ประการเข้ามาไว้ด้วย 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบของการสอนภาษาโดยใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้เน้ือหาพบว่า 
นักเรียน ELL ในช้ันเรียนของครูที่ได้รับการฝึกฝนการสอนภาษาแบบนี้ สามารถควบคุมผลการเรียน
โดยรวมของนักเรียนในการเขียนเรียงความเชิงอธิบายได้ดีกว่า และสามารถปรับปรุงผลการเรียน
โดยรวมที่วัดด้วยหลักเกณฑ์การเขียน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างภาษา จุดสนใจ การสนับสนุน/การ
อธิบายเพ่ิมเติม การจัดองค์ประกอบ และกลไกการเขียน (Echevarria, Short, and Powers) 

ข้อค้นพบจากการใช้โมเดลและโปรแกรมการสอน และการศึกษาแบบควบคุมและ
การศึกษาสหสัมพันธ์ซึ่งออกมาสอดคล้องกันเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
ระหว่างการใช้มาตรฐานห้าประการเพ่ือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ กับผลการเรียนของนักเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆท่ีดีขึ้น และเมื่อพิจารณารวมกันแล้ว จะเห็นว่าข้อค้นพบเหล่าน้ีเป็นหลักฐานสนับสนุน
ความมีประสิทธิผลของมาตรฐานห้าประการเมื่อนํามาใช้ประกอบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างดี138 

สไปวีย์ (Spivey) ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความสําเร็จของนักศึกษาฝึกสอน 
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสําคัญประการหน่ึงที่มีผลต่อความสําเร็จของนักศึกษาฝึกสอน คือ 
โปรแกรมการฝึกสอน ซึ่งทางสถานบันฝึกหัดครูควรได้พิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย
ของการฝึกสอน การดําเนินงานและการประเมินผลนักศึกษาฝึกสอน ส่วนการประเมินผลความสําเร็จ
ของโปรแกรมการฝึกสอนข้ึนอยู่กับเคร่ืองมือที่ใช้ว่ามีมาตรฐานเพียงใด139 

มิลเลอร์ (Miller) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์การจัดดําเนินงานและการบริหารโครงการ
ฝึกสอนในระดับมัธยมศึกษาของสถาบันฝึกหัดครู 7 แห่งในรัฐเคนทักก้ี โดยใช้แบบสอบถามสํารวจ
ความเห็นของผู้อํานวยการฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่าสถาบันฝึกหัดครูทั้ง 7 แห่ง มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกครูที่มาเป็นครูพ่ีเลี้ยง ครูพ่ีเลี้ยงแต่ละคนรับผิดชอบนักศึกษา 1 คน ตลอดภาคการฝึกสอน 

                                                 
138Estrada, Dalton, and Yamauchi, Research Evidence Five Standards for 

Effective Pedagogy and Student Outcomes, March, 2002, Accessed February 2, 
2016,Available from http://crede.berkeley.edu/pdf/g1_2004.pdf 

139Spivey, Don Ray, “The Prediction of Student Teaching Success in 
Teacher Education Program: Development and Present Status” Dissertation 
Abstracts International 33 (May 1972): 4227-A4228-A. 
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และทั้ง 7 วิทยาลัยให้คําตอบแทนครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงมีส่วนในการประเมินผลการฝึกสอนของ
นักศึกษาฝึกสอน140 

แอนดรูว์ (Angrew) กล่าวถึง แนวคิดที่สําคัญเก่ียวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชอร์ (University of New Hamshire) ซึ่งใช้หลักสูตรการผลิตครูระยะเวลา 5 ปี ว่า 

1. เน้นการให้ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในโรงเรียนและฝึกบทบาทการเป็นผู้นําให้นักศึกษา 

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้รับเพ่ิมเติมขึ้นทีละ
น้อย จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากข้ึนเรื่อยๆ และจัดต่อเน่ืองตลอดกันไปทั้งหลักสูตร 

3. ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะคํานึงถึงรูปแบบการสอนของนักศึกษาด้วย 
4. มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาเก่ียวกับวิชาชีพไว้ชัดเจนที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
5. การเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจนถึงข้ึนเป็นครูช้ันอาชีพ 
6. ทางมหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูโรงเรียน ที่จะช่วยกันฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือต้องให้ความสําคัญแก่ครูในโรงเรียน
เหมือนกับเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วย 

7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรคํานึงถึงกระบวนการท่ีสัมพันธ์และครอบคลุมถึงการ
สร้างคุณภาพของคนทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความมีคุณธรรม การพัฒนาตนเองและ
ชุมชน ตลอดจนการดํารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ 

8. การผลิตครูหากจะเป็นบทบาทของสถาบันฝึกหัดครูล้วนๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมจะ
เป็นผลดีไม่ได้ จะต้องจัดระบบให้หน่วยต้นสังกัด โรงเรียนและผู้ใช้ครูได้ตระหนักในภาระหน้าที่ในการ
ทํางานร่วมกันกับสถาบันฝึกหัดครูอย่างใกล้ชิด เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมของนักศึกษาในการฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูให้นักศึกษาต้ังแต่ตอนต้น โดยที่เขายังไม่ได้เรียนรู้อะไร141 

 
 

                                                 
140Miller, Podney Don, “An Analysis of the Organization and Administration 

of Secondary Student Teaching Practices in the State College and Universities of 
Kentucky” Dissertation Abstracts International 33 (May 1973): 6220-A. 

141Andrew, Michael D.,“The Characteristics of Student in a Five Year 
Teacher Education Program” Journal of Teacher Education 32, 1 (January-February 
1983): 20-23. 
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เฟอร์กุสัน (Ferguson) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสํารวจความต่อเน่ืองจากการเป็นนิสิต/
นักศึกษาฝึกสอนสู่การเป็นครูผู้สอนในระยะแรก การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสํารวจความคิดเห็น
เก่ียวกับผลของการฝึกสอนต่อการเป็นครูผู้สอนในระยะแรก และการค้นคว้าตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีผล
ต่อการเป็นครูผู้สอนในระยะแรก ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา โดยสัมภาษณ์และทําประชุมกลุ่มย่อย
ครูผู้สอนที่เพ่ิงผ่านการฝึกสอนจํานวน 12 คน สรุปผลการวิจัยพบว่า 

1. การฝึกสอนสําหรับนิสิต/นักศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงต่อความสําเร็จของการเป็น
ครูในระยะแรก 

2. การฝึกสอนต้องครอบคลุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้มาก 
3. การฝึกสอนนอกจากต้องฝึกปฏิบัติการสอนแล้ว ควรได้พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการ

ทํางานด้านอ่ืนๆ ด้วย 
4. สิ่งที่ต้องคํานึงถึงด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ควรพิจารณาในการเลือกครูพ่ีเลี้ยงให้เหมาะสมและ

มีการฝึกอบรมครูพ่ีเลี้ยง อีกรวมทั้งควรคํานึงถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของนิสิต/นักศึกษา
ฝึกสอนด้วย142 

แจ็คสัน (Jackson) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ วิทยาลัยวิชา
การศึกษา Cyil Potter เมือง Guyana ตามความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาฝึกสอน กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ของ Cyril Potter College ในปี ค.ศ. 1986 จํานวน 87 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1. นิสิต/นักศึกษาครูส่วนมากมีความพึงพอใจกับประสบการณ์ด้านการสอน 
2. นิสิต/นักศึกษาครูมีข้อจํากัดในด้านโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการฝึกประสบการณ์ต่างๆ 

ในช่วงระยะเวลาก่อนออกฝึกสอน 
3. ครูที่ทําหน้าที่นิเทศ โดยครูพ่ีเลี้ยงมีไม่เพียงพอ และไม่ได้ให้คําแนะนํา ติดตาม

ช่วยเหลือตามที่นิสิต/นักศึกษาต้องการ 
4. นิสิต/นักศึกษาครูมีความพึงพอใจมากกับอาจารย์นิเทศ แม้ว่านิสิต/นักศึกษาบางคน

จะรู้สึกว่าอาจารย์นิเทศก์ของวิทยาลัยไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําอยู่เสมอก็ตาม 
5. โรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

 
 
 

                                                 
142Ferguson. C. H., “The transition from student teaching through the first 

year of teaching: Reflective perspective of novice teachers” (2006). 
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6. ไม่มีการประสานงานระหว่างวิทยาลัยกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกสอนในด้านการ
ประเมินผลการสอนของนักศึกษาครู143 

ริชาร์ดสัน (Richardson) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูที่เกี่ยวกับเน้ือหาการ
ฝึกปฏิบัติทักษะ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการผลิตครู โดยสอบถามจากคณบดีของสถาบันการ
ผลิตครู ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในการผลิตครูควรจะได้บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี การฝึกทักษะต่างๆ 
ทางวิชาชีพ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในทุกรายวิชาที่นิสิต/นักศึกษาได้เรียน มีการประเมิน
ความก้าวหน้าของนิสิต/นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้ประเมินตนเองใน
รายวิชาต่างๆ วางเป้าหมายให้นิสิต/นักศึกษาได้มีอัตมโนทัศน์ที่ดี และตระหนักในความสําคัญของ
วิชาชีพต่อความรับผิดชอบในสังคม อาจารย์ในสถาบันฝึกหัดครู ทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างของการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ นิสิต/นักศึกษาต้องได้รับการฝึกทักษะต่างๆ เก่ียวกับการให้ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมมนุษยสัมพันธ์ การขจัดความตึงเครียด การปรับตัวต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีควรทําการประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ โปรแกรม 
โดยมุ่งที่สมรรถภาพวิชาชีพ และทัศนคติต่อวิชาชีพนักศึกษา และเสนอแนะว่า การผลิตครูควรจะ
ขยายเป็น 5 ปีเพ่ือผลิตครูให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน144 

แรนทส์ (Rants) ได้ศึกษาผลกระทบของการจัดช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์ต่อการ
พัฒนาความสามารถของนิสิต/นักศึกษาครูในวิทยาลัยมอร์นิงไซด์ โดยศึกษาการฝึกประสบการณ์
ตลอดทั้งวัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ คร่ึงวันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และคร่ึงวันเป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์สําหรับการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่าการจัดให้นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์โดยเร่ิมใน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4 เป็นต้นไป ทําให้นิสิต/นักศึกษาครูมีลักษณะต่างกัน
คือ นิสิต/นักศึกษาครูที่เรียนมาหลายภาคเรียนแล้ว จะมีความเป็นผู้สังเกตทีดีกว่า ให้ความร่วมมือกับ 

 
 

                                                 
143F Jackson, A.C., “The Student Teaching Experience of Cyril Potter 

College of Education, Guyana as perceived by student Teacher” Dissertation 
Abstracts International 49 (July 1988): 74-A. 

144Richardson, L.K., “Perceptions of Deans of Selected Colleges of 
Education Concerning the Improvement of Teacher Education Programs” 
Dissertation Abstract International 47 (March 1985): 873-A. 
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ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศทีดีกว่า และสามารถพัฒนาบรรยากาศทางการเรียนการสอนได้ดีกว่า145 
ซิลเวอร์ (Silver) ได้ศึกษาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิต/นักศึกษาวิชาเอก

อนุบาลแก่นิสิต/นักศึกษาในโรงเรียนอนุบาลจํานวน 8 แห่ง และศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน โดยการสังเกต
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบว่า นิสิต/นักศึกษาฝึกสอน จะยึด
มาตรฐานการสอนจากโรงเรียน และครูพ่ีเลี้ยงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานจากวิทยาลัย เมื่อรับการฝึก
ประสบการณ์แล้ว นิสิต/นักศึกษามีความสัมพันธ์ต่อวิทยาลัย และการรับรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเพ่ิมขึ้น แต่
ทักษะในการสอนและการรับรู้ต่อตนเองมีน้อย อาจารย์นิเทศก์ไม่ช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเช่ือมโยง
ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติได้ ประสบการณ์ที่ได้รับไม่ช่วยอธิบายให้นิสิต/นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ
ทางการเรียนการสอนได้ในปีเดียวกัน146 

ไวท์ (White) ได้ศึกษาเร่ือง “ฐานะและความสําเร็จของโรงเรียนสาธิตที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของวิทยาลัย” โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้อํานวยการฝ่ายสาธิตของวิทยาลัย และได้
พบว่าโรงเรียนสาธิตมีหน้าที่ต่อไปน้ี 

1. ในคริสตศตวรษที่ 15 โรงเรียนสาธิตดังกล่าว เป็นสถานที่นักเรียนฝึกหัดครูไป
สังเกตการณ์สอนและฝึกสอน 

2. ในต้นศตวรรษที่ 20 โรงเรียนสาธิต เป็นสถานที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการทดลองทาง
การศึกษา และยังคงใช้เป็นที่สังเกตการณ์สอนและฝึกสอบอยู่เป็นส่วนใหญ่ 

3. เมื่อได้ย้ายการฝึกสอนไปยังโรงเรียนของรัฐ ในระหว่างหลังสงครามโลกคร้ังที่สองแล้ว 
นักการศึกษาที่เก่ียวข้องได้มีการอภิปรายบทบาทของโรงเรียนสาธิตใหม่ 

4. หน้าที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนสาธิตก็คือ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนให้ดีที่สุด
เท่าที่จะดีได้ 

5. หน้าที่สําคัญที่สุดรองลงมาก็คือ ให้เป็นที่สังเกตการณ์สอนของนักเรียนฝึกหัดครู 
6. การใช้โรงเรียนสาธิตเป็นที่ทดลองทางการศึกษา และการวิจัยไม่เป็นหน้าท่ีที่สําคัญ 
และพบว่า หน้าที่ของโรงเรียนสาธิตในอนาคต ควรจะเป็นดังน้ี 

                                                 
145 Rants, C.J., Effect of Time France and Early Experience on Student 

Teacher Competency at Morning College, Accessed August 12, 2016, Available from 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=753831741&sid=1&Fmt=2&clientld=61836&RQ
T=309&Vname=PQD,  

146Silver, M. G., “A Naturalistic Study of Organized Student Teaching 
Experience of Four Students an Early Childhood Teacher Preparation Program”(1982). 



130 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดประสบการณ์การสํารวจ
สําหรับโครงการการฝึกหัดครูยังเป็นสิ่งจําเป็น 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมาก ยังไม่เห็นด้วยในความต้องการให้มีโรงเรียนสาธิตเป็น
ส่วนหน่ึงของการฝึกหัดครู 

3. การใช้โรงเรียนสาธิตเพ่ือการวิจัยจะมีมากข้ึน 
4. เป็นที่คาดกันว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ต้ังขึ้นใหม่ไม่มีการสร้างโรงเรียนสาธิตขึ้น147 
ฮันท์ ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการฝึกหัดครู 2 แบบ คือ รูปแบบที่ใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (School base teacher education) กับรูปแบบการใช้คณะครุศาสตร์เป็นฐาน 
(University base) โดยศึกษาเปรียบเทียบว่า รูปแบบทั้งสองน้ีจะให้ผลต่อนักศึกษาครูแตกต่างกัน
หรือไม่ในด้านเจตคติ ปรัชญา และเน้ือหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาครู สาขาประถมศึกษา 
จํานวน 55 คน จากคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโทรอนโต (Toronto) นักศึกษา 29 คน จะอยู่ใน
กลุ่มที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน กลุ่มน้ีจะต้องลงไปอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกวัน และต้องมีส่วนในการ
สอน การทํางานในช้ันเรียนร่วมกับเด็กในโรงเรียน ส่วนนักศึกษาอีก 26 คน ศึกษาอยู่ในคณะครุ
ศาสตร์ โดยต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ทุกวันคือ ฟังการบรรยาย ร่วมการสัมมนา เครื่องมือที่ใช้
ในการวัดมี 5 อย่าง คือ การวัดเจตคติใช้ MTAI วัดด้านปรัชญาใช้ LEVP (Loyd Educational Values 
Profile) นอกจากน้ียังมีแบบประเมินผลของคณะครุศาสตร์เองโดยตรงอีก 3 แบบ เพ่ือใช้ประเมิน
ด้านเน้ือหาความรู้ ผลการฝึกสอน และประเมินโปรแกรมการครุศึกษา ข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังน้ี
พบว่า ในด้านเจตคติ ปรัชญาและเน้ือหาความรู้ นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ในการประเมิน
โปรแกรมการครุศึกษาทั้งหมด หรือจะแยกพิจารณาเป็นแต่ละส่วนของโปรแกรมก็ตาม นักศึกษาที่อยู่
ในกลุ่มที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประเมินโปรแกรมในทางบวกมากกว่านักศึกษาอีกกลุ่มหน่ึง รวมทั้ง
ประสบการณ์การฝึกสอนที่ได้รับจะมากกว่านักศึกษาที่ใช้คณะเป็นฐานด้วย ในปีถัดมาแบลคเวล 148 
ได้ประเมินผลกระทบของการจัดรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคสนามเบ้ืองต้นที่มีต่อนักศึกษาครู 
ที่มหาวิทยาลัยมอนติวาลโล (Montevallo) มอนติวาลโลรัฐอลาบามา โดยศึกษาถึงเจตคติที่มีต่อการ
สอน และต่อการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับคุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพ ผลที่มีต่อการเลือก

                                                 
147White, Norman D., “The Status and Prorential of College Controlled 

Laboratory Schools” (Dissertation Abstracts. Michigan University Microfilms, Inc., 
August, 1965), 896-897. 

148Blackwell, T., “A Student of Attitude Change of Professionals in the 
Teacher Education Program at the University of Montevallo Before and After” 
Dissertation Abstracts International  48 (April): 3715-A. 
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อาชีพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการตัดสินใจเลือกวิชาเอก กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาจํานวน 66 คน 
ที่ศึกษารายวิชาประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามเบ้ืองต้น ในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ในปี 1981 ใน
การศึกษาใช้วิชาการทดลองมี Pretest, Postest โดยให้กระบวนการสอนในรายวิชาน้ีประกอบด้วย
กิจกรรมการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองในโรงเรียนพลับบลิกของ เชลยี เคาน์ต้ี ในรัฐอลา
บามา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเจตคติใช้ MTAI ผลจากการศึกษาครั้งน้ีช้ีให้เห็นว่า การจัด
ประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามเบ้ืองต้น ก่อให้เกิดเจตคติในทางบวกแก่นักศึกษาครู โดยเฉพาะเจตคติ
ต่อนักเรียนและต่อการสอน และต่อการที่จะเข้าสู่การเลือกศึกษาในแขนงการศึกษา นอกจากน้ียัง
ช้ีให้เห็นว่า ประสบการณ์ตรงจะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่เก่ียวกับทฤษฎีมากขึ้น จนเกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับวิชาชีพของตน 

ส่วนแอพเพิลเกทและแลสเลย์ (Applegate and Lasley) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัญหา
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ในการทํางานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาครู โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ขณะที่ทํางานร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน และหา
สาเหตุของปัญหาที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้ประสบ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจะมี 2 ชุด ชุดแรกเป็น
แบบสอบถามมีช่ือว่า “ปัญหาที่สําคัญที่สุดของข้าพเจ้าในวันน้ี” แบบสอบถามชุดน้ีให้อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
25 คน ที่ทํางานร่วมกับนักศึกษาฝึกสอนจากวิทยาลัยครู 10 แห่งในโอไฮโอเป็นผู้ตอบ สรุปปัญหาที่
อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้พบทั้งหมด 76 ปัญหา จากน้ันนําปัญหาทั้ง 76 ข้อน้ีสร้างเป็นแบบประเมินค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท เป็นแบบเลือกตอบโดยรวมปัญหาเข้าด้วยกันเหลือเพียง 48 ข้อ จากน้ันนําไปให้
อาจารย์พ่ีเลี้ยงจํานวน 172 คน จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในโอไฮโอ 10 แห่ง ที่ส่งนักศึกษาไป
ฝึกสอน จากน้ันนําผลที่ได้มาหาค่าเฉล่ียและทดสอบด้วยวิธีไบโนเมียล (Binomial Test) พบว่าครูพ่ี
เลี้ยงมีปัญหาอยู่ 13 ข้อ ที่มีความสําคัญ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือ 

1. ไม่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการส่งนักศึกษามาฝึกสอนที่โรงเรียน 
2. นักศึกษามักขาดโรงเรียนบ่อยๆ และทํางานเช่ืองช้า 
3. นักศึกษาขาดความสามารถในการใช้เคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์ 
4. นักศึกษาไม่เคยถามคําถามเลย 
5. นักศึกษามีปัญหาในการสอน 
6. นักศึกษาไม่สามารถอธิบายหรือสรุปคําช้ีแจงได้อย่างชัดเจน 
7. อาจารย์นิเทศไม่เคยมีเวลาน่ังทํางานร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน 
8. นักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ถ้าหากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน 
9. นักศึกษาไม่ค่อยสนใจที่จะทําความรู้จักครูอ่ืนๆ ในอาคารเดียวกันที่ตนสอน 
10. นักศึกษาไม่ค่อยเตรียมการสอนล่วงหน้า 
11. นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างผู้ที่มีอาชีพครูควรจะกระทํา 
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12. ทางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย มิได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดในการทํางาน
ร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน 

13. วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ไม่ตระหนักว่านักศึกษาได้ทําอะไรไปแล้ว หรือควรจะทํา
อะไรต่อไป149 

 
งานวิจัยในประเทศ 
บรรจง ฟ้ารุ่งสว่างได้ทําการวิจัยเรื่องวิเคราะห์การดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตในส่วน

ภูมิภาค สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบว่า บุคลากรมีความเข้าใจเป้าหมายทางการศึกษา แผนของ
โรงเรียนระดับปานกลาง บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรต่อเน่ืองสม่ําเสมออย่างทั่วถึงในระดับปาน
กลาง การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนจะถือเสียงส่วนมากของบุคลากรในระดับสูง
มาก การทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการมีความต้องการปฏิบัติงานเป็นทีม มีการวางแผน
ปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนและการปรึกษากันในระดับปานกลาง การประสานงาน 
การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้150 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล และธรรมรส โชติกุญชร กล่าวถึงผลงานวิจัย เก่ียวกับงานบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารให้
ความสําคัญต่อการบริหารงานธุรการ การเงิน และบริการเป็นลําดับหน่ึงเสียเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
ตามลําดับ คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานวิชาการ และด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนลําดับสุดท้าย151 

นิพนธ์ รอดภัยได้ทําการวิจัยเรื่องโครงสร้าง และกระบวนการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าสาเหตุจากผู้บริหารโรงเรียนยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในการงาน
วิชาการ ทําให้ไม่สามารถควบคุม และให้การนิเทศงานวิชาการให้แก่ครูอาจารย์ได้ดีพอ และให้ความ
พอใจในด้านน้ีน้อย การบริหารงานยังขาดการกระจายอํานาจ และประสานงานระหว่างผู้บริหาร และ

                                                 
149 Applegate, T.H. and Thomas J. Lasley, “Cooperating Teachers’ Problem 

with Preservice Field Experience Student” Journal of Teacher Education              
33 (March – April 1982): 15-18. 

150บรรจง ฟ้ารุ่งสว่าง, “วิเคราะห์การดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตในส่วนภูมิภาค สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย” (วิทยานพินธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), 97-100. 

151นพพงษ์ บุญจิตราดุล, และธรรมรส โชติกุญชร, บนเสน้ทางสูน่ักบรหิารการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: อนงค์ศิลป์, 2524), 97. 
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ครูอาจารย์ ทําให้ครูอาจารย์ขาดความจริงใจในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง152 

สุขุม สวาสด์ิ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของอาจารย์โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการบริหารและดําเนินงาน 
ผู้บริหารและผู้ปกครองมีความเห็นว่า อาจารย์โรงเรียนสาธิตควรมีส่วนร่วมในการบริหารมาก ขณะท่ี
ความคิดของอาจารย์เห็นว่าควรมีส่วนร่วมปานกลาง 2) ด้านวิชาการและปฏิบัติงาน ผู้บริหารและ
ผู้ปกครองมีความเห็นว่า อาจารย์โรงเรียนสาธิตควรมุ่งเน้นในด้านวิชาการให้มาก ขณะที่ความคิดของ
อาจารย์เห็นว่าควรมุ่งเน้นปานกลาง 3) ด้านธุรการและบริการ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครองมี
ความเห็นว่าอาจารย์โรงเรียนสาธิตควรมีส่วนร่วมในงานธุรการให้มาก 

สําหรับผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต มีรายละเอียดของ
ข้อค้นพบดังน้ี 1) ด้านการบริหาร ผู้บริหารมีความเห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมาก ซึ่งได้แก่ปัญหาการ
จัดสรรบุคลากร ความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชา และการพิจารณาความดีความชอบขณะที่อาจารย์
มีความเห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง 2) ด้านวิชาการและธุรการ กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ 
ผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นว่าเป็นปัญหาในระดับน้อย153 

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ ได้ทําการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของ
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร และปัจจัยด้านครู สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ย่อมแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเอกชนมีความสําเร็จใน
การบริหารจัดการ154 

 

                                                 
152นิพนธ์ รอดภัย, “โครงการสรา้งและกระบวนการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามญัในจงัหวัดปราจีนบุรี” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), บทคัดย่อ. 

153สุขุม สวาสด์ิ, “บทบาทของอาจารย์โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามการ
รับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์และผู้ปกครอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), บทคัดย่อ. 

154กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, “ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารท่ีสมัพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน” (ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2536), 212. 
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สิทธิศักด์ิ นิระทัย ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนต่อ
การบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่า 1) ผู้ปกครอง
นักเรียนแสดงความต้องการต่อการบริหารอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงจากสูงไปหาตํ่าดังน้ี การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน การบริหาร
กิจการนักเรียน ผู้ปกครองแสดงความต้องการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดย
เรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่าได้ดังน้ี การบริหารทั่วไป การบริหารอาคารสถานที่ 2) ผู้ปกครองนักเรียนที่
มีอาชีพ และการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการต่อการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน              
3) ผู้ปกครองนักเรียนแสดงความพึงพอใจต่อการบริหารงานอยู่ในระดับสูงทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลําดับ
จากสูงไปหาต่ําได้ดังน้ี การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน 
การบริหารทั่วไป การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียน 4) ผู้ปกครองนักเรียนที่
มีอาชีพ และการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน155 

อมร พรหมมีฤทธ์ิ ได้ทําการศึกษาปัญหาในการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต ในสังกัด
กรมการฝึกหัดครู ได้สรุปผลการวิจัยว่า 

1. หน้าที่หลักท่ีโรงเรียนสาธิต ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย การฝึกสอน การสังเกตการณ์สอน และการสาธิตการสอนแก่นักเรียนฝึกหัดครู 

2. หน้าที่หลักในอุดมคติของโรงเรียนสาธิตตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า 
ควรจะประกอบด้วย การจําลองและวิจัย การสังเกตการณ์สอน การสาธิตการสอนแก่นักเรียนฝึกหัด
ครู และการฝึกสอน 

3. อาจารย์โรงเรียนสาธิตส่วนมาก มีคุณสมบัติทางอาชีพค่อนข้างสูง และไม่ประสงค์จะ
สอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ต้องการย้ายไปสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

4. ปัญหาในด้านความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนสาธิตกับครูมีการประสานงานกันน้อย
มาก และมีผลกระทบกระเทือนต่อการฝึกหัดครู และโครงการปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ของ
โรงเรียนสาธิต 

                                                 
155สิทธิศักด์ิ นิระทัย, “รายงานการวิจัย ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 2534). 
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5. โรงเรียนสาธิตกําลังเผชิญปัญหาสําคัญ ในเรื่องอาจารย์ไม่พอ ห้องเรียนไม่พอ ขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เงินทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ156 

วันชัย อมรพันธ์ุ ได้ศึกษาวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างโรงเรียนมัธยม
สามัญกับโรงเรียนมัธยมสาธิต ผลการวิจัยพบว่า 1) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนประเภท
มัธยมสามัญมีประสิทธิผลทางการศึกษาสูงกว่า โรงเรียนประเภทมัธยมสาธิต เมื่อนําค่าประสิทธิผล
และความสูญเปล่าทางการศึกษามาทดสอบสมมติฐานผลปรากฏว่าโรงเรียนทุกโรงที่ทําการวิจัย
ประสิทธิผลทางการศึกษาในด้านผู้สําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ มีนักเรียนเรียนซ้ําช้ันบ้างเล็กน้อย จน
ถือได้ว่าไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา ส่วนความสูญเปล่าอันเน่ืองมาจากออก่อนสําเร็จ
การศึกษานั้น โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน มีนักเรียน
ออกก่อนสําเร็จการศึกษาเพียงเล็กน้อย จนถือได้ว่า ไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา แต่
โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร มีนักเรียนออกก่อนสําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก จนก่อให้เกิด
ความสูญเปล่าทางการศึกษา 2) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประเภทมัธยมสาธิตมี
ประสิทธิผลทางการศึกษาสูงกว่า โรงเรียนประเภทมัธยมสามัญ เมื่อนําค่าประสิทธิผลและความสูญ
เปล่าทางการศึกษา มาทดสอบสมมติฐาน ผลปรากฏว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ทําการวิจัยมี
ประสิทธิผลทางการศึกษาตํ่า มีนักเรียนต้องเรียนซ้ําช้ัน และออกก่อนสําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก 
จนก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา 3) ในด้านครู ปรากฏว่าโดยเฉลี่ยครูในโรงเรียนประเภท
มัธยมสามัญมีอายุเงินเงิน ขั้น ประสบการณ์ในการสอน อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียน และ
ประสิทธิภาพในด้านช่ัวโมงสอนสูงกว่าครูในโรงเรยีนประเภทมัธยมสาธิต แต่ในด้านวุฒิ ครูในโรงเรียน
ประเภทมัธยมสาธิตมีวุฒิสูงกว่าครูในโรงเรียนประเภทมัธยมสามัญ 4) ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียไป
เน่ืองจากการตกซ้ําช้ัน และการออกก่อนสําเร็จการศึกษา ในโรงเรียนประเภทมัธยมสามัญเป็นเงิน 
1,126,830.00 บาท ในโรงเรียนประเภทมัธยมสาธิตเป็นเงิน 395,910.00 บาท รวมเป็นเงิน 
1,558,740.00 บาท157 

 
 
 

                                                 
156อมร พรหมมีฤทธ์ิ, “การศึกษาปัญหาการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัด

กรมการฝึกหัดครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศและบรหิารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510), บทคัดย่อ. 

157เร่ืองเดียวกัน, ค. 
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วัชราภรณ์ เขื่อนวัง ได้วิจัยเรื่อง สภาพ ปัจจัย และการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตร การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งเสริม 
และการส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการฝึกประสบการวิชาชีพครู วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นแบบพหุกรณีศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสารและ
การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. การนิเทศแบบกัลยาณมิตรของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การให้ใจ 
การร่วมใจ การต้ังใจ และการเปิดใจในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลของการนิเทศ
ส่งเสริมให้นิสิต/ นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิต/ 
นักศึกษามีความไว้วางใจอาจารย์นิเทศก์ คลายความวิตกกังวลและมีกําลังใจต่อการฝึกต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นอกจากน้ี นิสิต/ นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะนําข้อเสนอแนะการ
นิเทศมาปรับปรุงแก้ไขแผนและการสอนของตนเองอย่างสม่ําเสมอ นิสิต/สามารถทําวิจัยในช้ันเรียน
ของตนเอง และมีพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน 

2. ปัจจัย 3 ประการที่ส่งเสริมอาจารย์นิเทศให้มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร คือ คุณสมบัติ
พ้ืนฐานด้านกัลยาณมิตร องค์ความรู้ในเรื่องหลักการนิเทศ และประสบการณ์ทางการสอนในโรงเรียน 

3. การส่งเสริมให้เกิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มี 2 ประการ คือ 1) การเตรียมความ
พร้อมให้แก่อาจารย์นิเทศก์ในเรื่องขององค์ความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศ และพัฒนา
คุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตร และ 2) การเตรียมความพร้อมโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร158 

                                                 
158วัชราภรณ์ เข่ือนวัง, “สภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตร” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549). 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย 2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยศึกษาจาก

เอกสารที่เก่ียวข้องกับตํารา เอกสารวิชาการ บทความ รายงานการวิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยและนําผลท่ี
ได้จากการศึกษามาจัดทําโครงร่างการวิจัย นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา สอบและแก้ไขโครงร่างการวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย แล้วจึงขออนุมัติหัวข้อการทําวิจัยต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยทําการกําหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัยสร้าง

และพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และยืนยันผลที่ได้โดยผู้เช่ียวชาญซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยการกําหนดปัญหาของการวิจัยและกําหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัยโดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนที่วิจัยศึกษาดําเนินการดังน้ี 
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ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยและสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 7 คน แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย มาผนวกกับแนวคิดการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดโรงเรียน
สาธิตซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป ผลที่ได้ คือตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วจึง
นําตัวแปรขององค์ประกอบมากําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังน้ี  

2.1 นําตัวแปรคุณลักษณะการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นกระทงคําถามในแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 
(Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 
5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอคําช้ีแนะ 

 2.1.1 ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยการตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยผู้เชียวชาญ 5 ท่าน เพื่อนํามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษาตามข้อเสนอแนะ 

 2.1.2 ทดลองใช้ (Try out) เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) กับโรงเรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุกประการจํานวน รวม 5
มหาวิทยาลัยผู้ให้ข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่รอง
คณบดีและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ท่านและอาจารย์พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย 1 ท่าน
และจากโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต,รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง 
1 รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 ท่าน วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)1 แล้วจึงได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

                                                 
1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, 3rd ed. (New York & 

Row Publishers, 1974), 161. 
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2.2 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับคณะศึกษาศาสตร์
ที่มีโรงเรียนสาธิต จํานวน 52 แห่ง คณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
ได้แก่ รองคณบดีและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย และ
โรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต, รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 312 คน เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และวิเคราะห์นํ้าหนักของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ
มาเป็นเกณฑ์ในการสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
ผลที่ได้จากการดําเนินการผลที่ได้คือองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศกึษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการยืนยันการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามการยืนยันหาความเหมาะสม
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความถูกต้องครอบคลุมของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงกับผู้เช่ียวชาญ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดทําร่างรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
พิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอจบ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ กระบวนการ ผลที่ได้ 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนตอนการดําเนินการวิจัย  

ขั้นท่ี3 
ยืนยันการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาครู 

สอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ5คน เพ่ือหาความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้และความถูกต้องครอบคลุม 
โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

การบริหารโรงเรียนสาธิต
เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษา

วิชาครู 

ขั้นท่ี 2 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนสาธิต
เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษา
วิชาครูในมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน

การฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

- สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionair) เพื่อวัดระดับความคิดเห็น
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
- ตรวจสอบคุณภาพเค ร่ือง มือ โดย
ตรวจสอบความตรง (IOC) และหาค่า
ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ โดยคํานวณ
ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ าตาม วิ ธีการ
ของครอนบาค (Try Out) 
- เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
- วิเคราะห์องค์ประกอการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
(Exploratory Factor Analysis) 

ขั้นท่ี 1 
ศึกษาตัวแปรการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษา
วิชาครูในมหาวิทยาลัย 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ (document analysis) 
- สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน 

ตัวแปรการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาครู 
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ระเบยีบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียด

เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวย่างตัวแปรที่ศึกษา
การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 

 
แผนแบบการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนแบบการวิจัย 
เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
  X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียน

สาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
  O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

 
แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่มีการศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non- experimental case study 
design) ซึ่งแสดงเป็นแผนผัง (Diagram)  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยเชิงปริมาณและผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการอ้างอิง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรคณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิตจํานวน 58 แห่ง ผู้วิจัยได้ทําการกําหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตํารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)2 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 52 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Statified Random Sampling) ผู้ให้ข้อมูล
แต่ละแห่งจํานวน 6 ท่าน กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการรวม 312 ท่าน 

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่คณะศึกษาศาสตร์
ที่มีโรงเรียนสาธิต ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 6 ท่าน ได้แก่ 3 ท่าน จากอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่
รองคณบดี, หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย และโรงเรียน 3 
ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต, รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง  
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรศึกษาดังน้ี 
1. ตัวแปรพ้ืนฐานคือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลได้แก่อายุ เพศ 

ตําแหน่งระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทํางาน 
2. ตัวแปรศึกษาคือตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยซึ่งได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบและการอภิปรายอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545), 43.  
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การสรา้งและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัโดยใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพผู้วิจัยดาเนินการดังน้ี 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัโดยใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
1. การศึกษาตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน

มหาวิทยาลัย 
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวแปรการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยและนํามาสร้างประเด็นคําถามภายใต้
การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 1.2 นําประเด็นคําถามที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยเครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม (questionnaires) และแบบสํารวจความคิด
เห็น (opinionnaire) ผู้วิจัยดําเนินการสร้างดังนี้ 

 2.1 สร้างแบบสอบถาม (questionnaires) ให้ครอบคลุมตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อคําถามจากตัวแปรที่
ได้จากการสรุปผลวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นท่ี 1 และนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

 2.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน5 
คนพิจารณาตรวจสอบความตรง (Content Validity) แล้วนําไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อที่
เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC 
มากกว่า 0.5 ขึ้นไปและนํามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและ
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ
ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficients)3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.9798 

                                                 
3Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1984), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดย 
1. การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
2. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis)  
2. การวิเคราะห์ความตรง IOC (Index of Item Objective Congruence) สําหรับข้อ

คําถามในร่างแบบสอบถามกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยใช้สถิติคือค่ามัชฌิมเลขคณิต (x) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายโดยใช้แนวคิดของเบสท์ (Best)4 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่าความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่าความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่าความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่าความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่าความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Component Analysis) มี

                                                 
4John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 

1970), 190.  
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เกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงโดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัว
แปรแต่ละตัวขององค์ประกอบน้ันมีค่าต้ังแต่ 0.55ขึ้นไปที่บรรยายด้วยตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป
ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)5 

5. การยืนยันการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุป 
 

การวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย 2) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษา
วิชาครูในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยโดยมีประชากรได้แก่โรงเรียนสาธิตทั้งหมด 58 แห่ง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 52 แห่ง โดยดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการ
รายงานผลการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนของการดําเนินการได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นย่อย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยและสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยผนวกกับแนวคิดเก่ียวกับของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิตซึ่ง
จากการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป ผลที่ได้ คือตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีองค์ประกอบ เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพื่อนํามา
วิเคราะห์องค์ประกอบแล้วจึงนําตัวแปรขององค์ประกอบมากําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือทราบองค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือนําตัวแปรคุณลักษณะการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยข้ันตอนที่ 1 มาสร้างเป็นกระทงคําถามใน
แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม 

                                                 
5Kaiser, อ้างถึงใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York: Harper & Row, 1983), 411. 
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(Questionnaire) ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือขอคําช้ีแนะ 

ตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ด้วยผู้เชียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป แล้วจึงปรับปรุงแก้ไข
สํานวนภาษาตามข้อเสนอแนะ 

ทดลองใช้ (Try out) เคร่ืองมือการวิจัย (แบบสอบถาม) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เดียวกับการวิจัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุกประการจํานวน รวม 5แห่ง ผู้ให้ข้อมูลจาก
คณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่รองคณบดีและหัวหน้างานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย และโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสาธิต, รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน วิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach)6 แล้วจึงได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน
52 แห่งผู้ให้ข้อมูลได้จากคณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ รอง
คณบดีและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 คน และอาจารย์พี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย และ
โรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต, รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 312 คน เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และวิเคราะห์นํ้าหนักของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ
มาเป็นเกณฑ์ในการสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
ผลที่ได้จากการดําเนินการคือองค์ประกอบและตัวช้ีวัดองค์ประกอบ ของการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลและให้
ข้อเสนอและในการวิจัย สถิติการวิจัย คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สถิติพื้นฐาน
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) ค่าความถ่ี (frequency) 2) ค่าร้อยละ (percentage) 3) ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (mean) 4) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติเพ่ือการจําแนก
กลุ่มตัวแปร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (factor analysis) โดยการวิเคราะห์แบบ

                                                 
6Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, 3rd ed. (New York & 

Row Publishers, 1974), 161. 
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องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component 
Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรสําคัญและดําเนินการยืนยันการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยการยืนยันหาความเหมาะสมของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงกับผู้เช่ียวชาญ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย ประมวลผล
ข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยโดยผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามลําดับ คือ  

1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

ประชากรคณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต จํานวนรวม 58แห่งซึ่งผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต จํานวนรวม 52 แห่ง และ
ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 46 แห่ง รวม 276 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.46 นํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) และวิเคราะห์นํ้าหนักของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมาเป็นเกณฑ์ในการหาแนวทางการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบคําบรรยาย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามลําดับดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศกึษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยดังน้ี 

  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ตํารา วารสาร หรือ
บทความทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากงานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

  1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

  1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์หาแนวการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษา
วิชาครูในมหาวิทยาลัย 

ลําดับต่อไปนี้ผู้วิจัยจะได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยโดยเรียงลําดับการ
นําเสนอทั้ง 2 ตอน ดังน้ี 

 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาองค์ประกอบการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร หรือบทความทั้งในและต่างประเทศ และ
งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) มาสรุปเป็นองค์ความรู้
เก่ียวกับ จากแหล่งที่มา 3 รายการ คือ ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารตํารา วารสาร หรือ
บทความทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากงานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi–structure 
interview) จํานวน 7 ท่านแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ตํารา วารสาร หรือบทความท้ังในและ
ต่างประเทศดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สัญลักษณ์ตัวเลข แทนช่ือ แทนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากนักวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ลําดับ ชื่อ / แหล่งท่ีอ้างอิง ลําดับ ชื่อ / แหล่งท่ีอ้างอิง 
1 สิริพร ทิพย์คง 26 David K. Newstrom 
2 สโรชา คล้ายพันธ์ 27 Beck, C. and C. Kosnick 
3 ประดินันท์อปรมัย 28 Sadid
4 อาจารย์สุรีย์ สุเมธีนฤมิต 29 Douglas N. Harris 
5 ประไพ บวรฤทธิเดช 30 Barbara
6 กรมสามัญศึกษา 31 Richardson 
7 คมเพชร ฉัตรศุภกุล 32 Erdman
8 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 33 Ferguson 
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 34 Hall
10 ประวีณา หมดราคี 35 Goodman 
11 ปทีม เมธาวุฒิ 36 Russell
12 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 37 Darden et al.,2001 
13 วัชราภรณ์ เข่ือนวัง 38 Edbert
14 ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา 39 Zimpher
15 กรมวิชาการ 40 Scriven (1994) 
16 สุดใจ เหล่าสุนทร 41 William A. Bennie 
17 ระพี สาคริก 42 Loretta Byers and Elizabeth Irish

18 พวงมณี  ศีหาราช 43 
Haward T. Batchelder and
Maurice McGlasson 

19 สาโรจ บัวศรี  44 Morrison
20 ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต 
45

Peter James Johnson 

21 ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 46 Sprivey
22 ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ 47 Hankihn
23 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน 48 Curus
24 ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ 49 Musgrove F. and P.H. Tayler
25 Anne Jordan 
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

1. การกําหนดเกณฑ์การประเมินในการสํารวจ
ความสามารถและทักษะและความรู้ในเน้ือหา
วิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู                
2.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู                
3.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ                
4.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์
ความรู้จากตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริง                
5.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายวิชา                
6.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
กระตือรือร้น,ใส่ใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพ่ือให้เพ่ิมพูน
ความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง                

7.ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน                
8.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์
การวัดผลข้ึนมาให้เหมาะสมกับความสามารถ
และสมรรถภาพของผู้เรียน                
9.ส่งเสริมกิจกรรมมนุษยส์ัมพันธ์และทักษะการ
สัมพันธ์สื่อสารของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืน
ได้                
10.การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริง
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดี
และให้ความทุม่เทอย่างหนัก                
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

11.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับ
การกระทํา                
12.จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษา
ฝึกวิชาครูประเมินตนเองเพ่ือผลการคิดวิเคราะห์
ของการปฏิบัติงาน                
13.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูจดบันทึก
การปฏิบัติงานเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆ และอ้างอิง
ได้ระยะยาวเมื่อจบการศึกษา                
14.จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกและความมั่นใจใน
ตนเองเมื่ออยู่ในช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู                
15.การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความ
ผิดพลาดของตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่าง
ฝึกสอนและพยายามแก้ไขขอ้ผิดพลาดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง                
16.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบ
แผนนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ                
17.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส
ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน                
18.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวร้ายนักเรียน คร ูและ
บุคลากรของโรงเรียน                
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

19.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูสังเกตพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียน
เป็นรายบุคคลและความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง
ความหลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ
เร่ืองราวความสนใจและความสามารถของ
นักเรียนที่ตนดูแล               
20.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถใน
ด้านการฝึกการอ่าน การเขียน ให้แก่ผู้เรียน               
21.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต
ความมั่นคงทางอารมณ์   

        
     

22.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจต
คติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การเป็นครูอย่างแท้จริง                
23.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การ
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู    
24.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนัก
ในหน้าที ่            
25.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
สงสารเห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอา
ใจใสผู่้เรียน                
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
26.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ                
27.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี          

 
     

28.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มี
แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข          

 

     
29.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน          

 

     
30.วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จรงิจัง
และต่อเน่ือง                
31.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชา
ครู                
32.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู                
33.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ            
34.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู            
35.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยา
มารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นครู            
36.การจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ฝกึอบรมนักศึกษา
ฝึกสอนเพ่ือใหม้ีความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131415
37.การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครทูี่
ปรึกษาและผู้ทีเ่ก่ียวข้องรู้ขอบข่ายแนวการทํางาน
ของครูแนะแนว           

 

38.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการ
แนะแนวอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น            
39.ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของ
คณะศึกษาศาสตร์ในเรื่องเก่ียวข้องกับต้นสังกัด
นักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา          

 

 
40.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการมา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
  

41.ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานปกครองใน
สถานศึกษา           
42.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานหลักสูตร
สถานศึกษา กอ่นทําการออกฝึกสอนจริง           
43.คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไป
สอนนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาทีค่ณะศึกษาศาสตร์               
44.ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างกัลยาณมิตร          

 
    

45.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถ
ปกครองและอบรมนักเรียนได้ผลดี          

 

46.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
ศักยภาพในการควบคุมช้ันเรียน          
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
47.วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหา (clinical competence)แก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู          

 

     
48.การแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้
วิธีการควบคุมช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
     

49.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการจัดการห้องเรียน          

 
     

50.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินห้องเรียน           
51.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ           
52.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยมีครูประจําการเป็นที่
ปรึกษา           

    

53.วางแผนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน
และแสวงหาความรู้          

 

     
54.การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
นอกเหนือจากหลักสูตร          

 

     
55.คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบ
ใหม่เพ่ิมเติมจากหลักสูตรให้กบันักศึกษาฝึกวิชา
ครู          

 

     
56.คณะศึกษาศาสตร์กําหนดกิจกรรมพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรบันักศึกษาฝึกวิชา
ครูเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์          
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
57.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนที่ฝึกสอน          

 

     
58.ส่งเสริมครตู้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
รับผิดชอบโปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน          

 

59.การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษา
ฝึกวิชาครูเพ่ือดูความเป็นอยู่          

 
 

60.ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สังเกตการสอนของครูประจําการเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์          

 

     
61.เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาส
สอนนักศึกษาฝึกวิชาครูในระดับอุดมศึกษาก่อน
มาฝึกวิชาครในโรงเรียนจริง          

 

     
62.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มโดยการจัด
กิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมจัดประชุมผู้ปกครอง                
63.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาที่ต้องป้องกันและแก้ปัญหาช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหานกัเรียน          

 

     
64.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาที่ต้องส่งต่อนักเรียนโดยภายในโรงเรียน
เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนเช่นส่งครูแนะแนว 
ครูฝ่ายปกครอง          

 

     
65.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักในการวาง
แผนการเรียน          
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
66.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักเรยีน                
67.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ทําหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือ
ชุมชน           
68.การสร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           
69.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อ
สร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู           
70.สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใน
การสํารวจสื่อการสอนอุปกรณ์คู่มือการสอนก่อน
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   

71.การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูทําตนให้คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด           

    

72.ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูเรื่องค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน           

    

73.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูสร้างเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจริงในอนาคต           
74.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูแสดงความสามารถอย่างเต็มที่           
75.สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ที่มผีล
ต่ออัตลักษณ์และเป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูเห็นชัดเจน           
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

76.การดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชา
ครูในการจัดทาํบทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุ
เป็นผล           
77.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้
ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอน
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการ
สอน           

 

78.การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
วางแผนจัดทําปฏิทินตารางนัดหมายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์          

 

     
79.มีการดําเนินการศึกษาภูมิหลังของนักศึกษา
ฝึกวิชาครูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบ           
80.การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็น
ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างมีประสิทธิภาพ          

 

     
81.การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู                
82.ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนในเร่ืองการฝึก
ปฏิบัติงานและแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า          

 

     
83.ดําเนินการจัดสรรด้านการจัดสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐานที่สามารถเหมาะสมให้กับนักศึกษาเช่น
ห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีสอนนอกเวลา          
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

84.วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมทีใ่ช้ในการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเช่น
คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต          

 

     
85.การวางแผนจัดการทําสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในให้มีความปลอดภัยกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู           
86.ดําเนินการจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึก
วิชาครูในกรณีที่บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ           
87.ดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและ
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการฝึก
ประสบการณ์การสอน            
88.ดําเนินการจัดให้มีการสมัมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างฝึก
ประสบการณ์           
89.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบัน                
90.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ถึงกฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด           
91.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการ
งานอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู           
92.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มี
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ฝึกวิชาครู           
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

93.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ          

 

     
94.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียน
ได้                
95.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จใน
การสอนได้ 

  

96.วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
ชัดเจน 

  

97.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

98.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู               
99.วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์
ของครูและสํานึกในเป้าหมายของนักศึกษาฝึก
วิชาครู               
100.สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์                
101.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์



              
102.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆใหนั้กศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์               
103.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบ
คุณภาพการสอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด               
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
104.วางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และ
ทักษะให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
105.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบ
ความประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด 
106.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
107.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่าง
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู      
108.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
มีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึวิชา
ครู 

          
    

 

109.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูม
สําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู      
110.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชัน
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

 

    
111.วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบ
Orientationที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 



    


112.วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติที่ดี     
113.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 
114.การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝกึ
วิชาครูให้สอดคล้องกับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง 
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ตารางที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
115.การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูก่อนไปConferrance                
117.ดําเนินการจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์                
116.ส่งเสริมการแข่งขันในกจิกรรมต่างๆเช่นการ
โฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
เกิดแรงจูงใจ                
118.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการ
พัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิ
สติก                
119.การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือนํามาพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู                
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.การกําหนดเกณฑ์การประเมินในการสํารวจ
ความสามารถและทักษะและความรู้ในเน้ือหา
วิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู          √      
2.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู         √       
3.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √               
4.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์
ความรู้จากตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริง √   √            
5.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายวิชา √   √ √           
6.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
กระตือรือร้น,ใส่ใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพ่ือให้เพ่ิมพูน
ความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง                

7.ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน  √  √ √           
8.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์
การวัดผลข้ึนมาให้เหมาะสมกับความสามารถ
และสมรรถภาพของผู้เรียน              √  
9.ส่งเสริมกิจกรรมมนุษยส์ัมพันธ์และทักษะการ
สัมพันธ์สื่อสารของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืน
ได้                
10.การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริง
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดี
และให้ความทุม่เทอย่างหนัก                
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับ
การกระทํา √ √   √    √       
12.จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษา
ฝึกวิชาครูประเมินตนเองเพ่ือผลการคิดวิเคราะห์
ของการปฏิบัติงาน         √       
13.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูจดบันทึก
การปฏิบัติงานเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆ และอ้างอิง
ได้ระยะยาวเมื่อจบการศึกษา                
14.จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกและความมั่นใจใน
ตนเองเมื่ออยู่ในช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู                
15.การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความ
ผิดพลาดของตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่าง
ฝึกสอนและพยายามแก้ไขขอ้ผิดพลาดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง                
16.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบ
แผนนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ                
17.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส
ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน                
18.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวร้ายนักเรียน คร ูและ
บุคลากรของโรงเรียน             √   
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

19.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูสังเกตพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียน
เป็นรายบุคคลและความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง
ความหลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ 
เร่ืองราวความสนใจและความสามารถของ
นักเรียนที่ตนดูแล √ √         √ √ √  
20.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถใน
ด้านการฝึกการอ่าน การเขียน ให้แก่ผู้เรียน 

          
     

21.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต
ความมั่นคงทางอารมณ์ 

          
     

22.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจต
คติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การเป็นครูอย่างแท้จริง √               
23.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การ
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
     

24.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนัก
ในหน้าที ่ √        √  
25.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
สงสารเห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอา
ใจใสผู่้เรียน                
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ                
27.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี √       √  

 
     

28.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มี
แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข √       √  

 

     
29.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน √         

 

     
30.วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จรงิจัง
และต่อเน่ือง        √        
31.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชา
ครู                
32.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู                
33.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ           
34.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู        √ √  
35.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยา
มารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นครู           
36.การจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ฝกึอบรมนักศึกษา
ฝึกสอนเพ่ือใหม้ีความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282930
37.การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครทูี่ปรึกษา
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งรู้ขอบข่ายแนวการทํางานของครู
แนะแนว      
38.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการ
แนะแนวอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น      
39.ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของ
คณะศึกษาศาสตร์ในเรื่องเก่ียวข้องกับต้นสังกัด
นักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา      
40.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการมา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
  

√
41.ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานปกครองใน
สถานศึกษา           
42.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานหลักสูตร
สถานศึกษา กอ่นทําการออกฝึกสอนจริง           
43.คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไป
สอนนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาทีค่ณะศึกษาศาสตร์        √       
44.ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างกัลยาณมิตร          

 
    

45.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถ
ปกครองและอบรมนักเรียนได้ผลดี √         

 
√

46.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
ศักยภาพในการควบคุมช้ันเรียน √         

 
  √  
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282930
47.วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหา (clinical competence)แก่นักศึกษา
ฝึกวิชาครู      
48.การแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้
วิธีการควบคุมช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู √      
49.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการจัดการห้องเรียน      
50.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินห้องเรียน      
51.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ      
52.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยมีครูประจําการเป็นที่
ปรึกษา    √ √      

   
√ √

53.วางแผนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน
และแสวงหาความรู้        √  

 

    
54.การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
นอกเหนือจากหลักสูตร          

 

    
55.คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบ
ใหม่เพ่ิมเติมจากหลักสูตรให้กบันักศึกษาฝึกวิชา
ครู          

 

    
56.คณะศึกษาศาสตร์กําหนดกิจกรรมพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรบันักศึกษาฝึกวิชา
ครูเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์          
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
57.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สนใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนที่ฝึกสอน  √        
58.ส่งเสริมครตู้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
รับผิดชอบโปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน          
59.การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือดูความเป็นอยู่         √  
60.ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
การสอนของครูประจําการเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์          
61.เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาส
สอนนักศึกษาฝึกวิชาครูในระดับอุดมศึกษาก่อน
มาฝึกวิชาครในโรงเรียนจริง          

 

    
62.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มโดยการจัด
กิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมจัดประชุมผู้ปกครอง               
63.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาที่ต้องป้องกันและแก้ปัญหาช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหานักเรียน          

 

    
64.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาที่ต้องส่งต่อนักเรียนโดยภายในโรงเรียน
เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนเช่นส่งครูแนะแนว ครู
ฝ่ายปกครอง          

 

    
65.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักในการวาง
แผนการเรียน          

 

    √
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
66.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักเรยีน              √
67.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ทําหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือ
ชุมชน       √       
68.การสร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        √     

 
√

69.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อ
สร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู              
70.สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใน
การสํารวจสื่อการสอนอุปกรณ์คู่มือการสอนก่อน
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       

 
√

71.การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูทําตนให้คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด       √
72.ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูเรื่องค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน        
73.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูสร้างเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจริงในอนาคต √       
74.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูแสดงความสามารถอย่างเต็มที่        √
75.สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ที่มผีล
ต่ออัตลักษณ์และเป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูเห็นชัดเจน   √     
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282930
76.การดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ในการจัดทําบทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็น
ผล    √       
77.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้
ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอน
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการ
สอน       √   √ 
78.การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
วางแผนจัดทําปฏิทินตารางนัดหมายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์          

 

    √
79.มีการดําเนินการศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกับ
บทบาทความรับผิดชอบ          √ 
80.การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็น
ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างมีประสิทธิภาพ          

√ 

    
81.การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู               
82.ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนในเร่ืองการฝึก
ปฏิบัติงานและแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า               
83.ดําเนินการจัดสรรด้านการจัดสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐานที่สามารถเหมาะสมให้กับนักศึกษาเช่น
ห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีสอนนอกเวลา    √ √          
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

84.วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมทีใ่ช้ในการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเช่น
คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต          

 

     
85.การวางแผนจัดการทําสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในให้มีความปลอดภัยกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู         √  
86.ดําเนินการจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึก
วิชาครูในกรณีที่บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ         √  √
87.ดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและ
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการฝึก
ประสบการณ์การสอน           
88.ดําเนินการจัดให้มีการสมัมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างฝึก
ประสบการณ์           
89.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบัน                
90.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ถึงกฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด           
91.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการ
งานอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู     √      
92.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มี
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ฝึกวิชาครู    √ √      
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

93.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ          √      
94.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียน
ได้         √       
95.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จใน
การสอนได้  √

  

96.วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
ชัดเจน   

  

97.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √

  

98.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู √  
99.วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์
ของครูและสํานึกในเป้าหมายของนักศึกษาฝึก
วิชาครู √     
100.สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์   

  

101.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์   

  

102.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆใหนั้กศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์ 
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

103.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบ
คุณภาพการสอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด √ 
104.วางแผนงานในการสร้างระบบระบบ
ตรวจสอบความประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชาครู
อย่างเข้มงวด          

 

105.วางโครงสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และ
ทักษะให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู √ 
106.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม √
107.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่าง
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
108.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
มีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึวิชา
ครู 

          

109.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูม
สําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
110.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชัน
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
111.วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบ
Orientationที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
112.วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติที่ดี 
113.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู √
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ตารางที่ 4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

114.การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝกึ
วิชาครูให้สอดคล้องกับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง              
115.การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูก่อนไปConferrance     √           
116.ดําเนินการจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์                
117.ส่งเสริมการแข่งขันในกจิกรรมต่างๆเช่นการ
โฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
เกิดแรงจูงใจ              √  
118.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการ
พัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิ
สติก                
119.การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือนํามาพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู                
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √ √              
2.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู                
3.การกําหนดเกณฑ์การประเมินในการสํารวจ
ความสามารถและทักษะและความรู้ในเน้ือหา
วิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู  √         √   

 
  

4.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์
ความรู้จากตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริง                
5.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายวิชา                
6.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
กระตือรือร้น,ใส่ใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพ่ือให้เพ่ิมพูน
ความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง  √              

7.ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน                
8.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์
การวัดผลข้ึนมาให้เหมาะสมกับความสามารถ
และสมรรถภาพของผู้เรียน                
9.ส่งเสริมกิจกรรมมนุษยส์ัมพันธ์และทักษะการ
สัมพันธ์สื่อสารของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืน
ได้                
10.การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริง
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดี
และให้ความทุม่เทอย่างหนัก  √      √ √   √    
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

11.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับ
การกระทํา √      √   √      
12.จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษา
ฝึกวิชาครูประเมินตนเองเพ่ือผลการคิดวิเคราะห์
ของการปฏิบัติงาน          √      
13.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูจดบันทึก
การปฏิบัติงานเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆ และอ้างอิง
ได้ระยะยาวเมื่อจบการศึกษา          √      
14.จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกและความมั่นใจใน
ตนเองเมื่ออยู่ในช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู            √    
15.การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความ
ผิดพลาดของตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่าง
ฝึกสอนและพยายามแก้ไขขอ้ผิดพลาดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง  √              
16.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบ
แผนนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ                
17.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส
ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน                
18.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวร้ายนักเรียน คร ูและ
บุคลากรของโรงเรียน                
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

19.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สังเกตพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องความ
หลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ เร่ืองราว
ความสนใจและความสามารถของนักเรียนที่ตน
ดูแล                
20.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถใน
ด้านการฝึกการอ่าน การเขียน ให้แก่ผู้เรียน      

     
     

21.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต
ความมั่นคงทางอารมณ์ 

          
     

22.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจต
คติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การเป็นครูอย่างแท้จริง  √           √   
23.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การ
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
     

24.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนัก
ในหน้าที ่           
25.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
สงสารเห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอา
ใจใสผู่้เรียน     √           
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445
26.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ       
27.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  √      
28.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มี
แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  √      
29.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน          

 

     
30.วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จรงิจัง
และต่อเน่ือง                
31.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชา
ครู                
32.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู                
33.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ           
34.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู           
35.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยา
มารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นครู           
36.การจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ฝกึอบรมนักศึกษา
ฝึกสอนเพ่ือใหม้ีความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน           

 
 



181 

 

ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 313233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4445
37.การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครทูี่ปรึกษา
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งรู้ขอบข่ายแนวการทํางานของครู
แนะแนว √         √ 
38.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการ
แนะแนวอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น    √     √  
39.ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของ
คณะศึกษาศาสตร์ในเรื่องเก่ียวข้องกับต้นสังกัด
นักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา      √    

 

40.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการมา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
  

41.ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานปกครองใน
สถานศึกษา         √  
42.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานหลักสูตร
สถานศึกษา กอ่นทําการออกฝึกสอนจริง √ √         
43.คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไป
สอนนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาทีค่ณะศึกษาศาสตร์  √      √  √  √   
44.ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างกัลยาณมิตร          

 
    

45.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถ
ปกครองและอบรมนักเรียนได้ผลดี          

 

46.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
ศักยภาพในการควบคุมช้ันเรียน          
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 333435 3637 38 39 40 41 42 43 44 45
47.วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหา (clinical competence)แก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู          

 

     
48.การแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้
วิธีการควบคุมช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู    √   √   √     √
49.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการจัดการห้องเรียน          

√ 
     

50.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินห้องเรียน           

 
√ 

51.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ           √    
52.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยมีครูประจําการเป็นที่
ปรึกษา           

 
√   √

53.วางแผนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน
และแสวงหาความรู้          

 

 √    
54.การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
นอกเหนือจากหลักสูตร          

 

   √  
55.คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบ
ใหม่เพ่ิมเติมจากหลักสูตรให้กบันักศึกษาฝึกวิชา
ครู          

 

   √ √
56.คณะศึกษาศาสตร์กําหนดกิจกรรมพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรบันักศึกษาฝึกวิชา
ครูเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์          

 

    √
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
57.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สนใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนที่ฝึกสอน √    √    √
58.ส่งเสริมครตู้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
รับผิดชอบโปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน        
59.การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือดูความเป็นอยู่        
60.ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
การสอนของครูประจําการเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์        
61.เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาส
สอนนักศึกษาฝึกวิชาครูในระดับอุดมศึกษาก่อน
มาฝึกวิชาครในโรงเรียนจริง          √     
62.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มโดยการจัด
กิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมจัดประชุมผู้ปกครอง         √      
63.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาที่ต้องป้องกันและแก้ปัญหาช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหานักเรียน  √        

 

    
64.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาที่ต้องส่งต่อนักเรียนโดยภายในโรงเรียน
เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนเช่นส่งครูแนะแนว ครู
ฝ่ายปกครอง  √        

 

    
65.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักในการวาง
แผนการเรียน          

 

    √
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
66.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักเรยีน          √     √
67.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ทําหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือ
ชุมชน       √    
68.การสร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           
69.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อ
สร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู           
70.สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใน
การสํารวจสื่อการสอนอุปกรณ์คู่มือการสอนก่อน
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   

71.การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูทําตนให้คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด 

   

72.ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูเรื่องค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน √

   

73.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูสร้างเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจริงในอนาคต √

   

74.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ √ √

   

75.สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ที่มผีล
ต่ออัตลักษณ์และเป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูเห็นชัดเจน √
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 434445
76.การดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ในการจัดทําบทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็น
ผล  √         
77.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้
ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอน
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการ
สอน       √    
78.การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
วางแผนจัดทําปฏิทินตารางนัดหมายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์          

 

    
79.มีการดําเนินการศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกับ
บทบาทความรับผิดชอบ           
80.การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็น
ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างมีประสิทธิภาพ          

 

    
81.การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู    √           
82.ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนในเร่ืองการฝึก
ปฏิบัติงานและแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า               
83.ดําเนินการจัดสรรด้านการจัดสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐานที่สามารถเหมาะสมให้กับนักศึกษาเช่น
ห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีสอนนอกเวลา               
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

84.วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมทีใ่ช้ในการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเช่น
คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต          

 

     
85.การวางแผนจัดการทําสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในให้มีความปลอดภัยกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู           
86.ดําเนินการจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึก
วิชาครูในกรณีที่บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ           
87.ดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและ
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการฝึก
ประสบการณ์การสอน           
88.ดําเนินการจัดให้มีการสมัมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างฝึก
ประสบการณ์        √   
89.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบัน                
90.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ถึงกฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด           
91.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการ
งานอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู           
92.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มี
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ฝึกวิชาครู           
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

93.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ          

 

     
94.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียน
ได้                
95.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จใน
การสอนได้ 

  

96.ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชา
ระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู 

  

97.วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
ชัดเจน 

    
√

        

98.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู    
99.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู    
100.วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์
ของครูและสํานึกในเป้าหมายของนักศึกษาฝึก
วิชาครู    
101.สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์         √ 

 
   

102.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์          
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

103.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
เห็นเชิงประจักษ์ 
104.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบ
คุณภาพการสอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด        √ 
105.วางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และ
ทักษะให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู         
106.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม √        
107.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่าง
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
108.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
มีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึวิชา
ครู 

            

109.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูม
สําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
110.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชัน
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
111.วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบ
Orientationที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
112.วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติที่ดี 
113.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

√ 
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ตารางที่ 5 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 31–45) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

114.การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝกึ
วิชาครูให้สอดคล้องกับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง              
115.การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูก่อนไปConferrance                
116.ดําเนินการจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึก
วิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์            √    
117.ส่งเสริมการแข่งขันในกจิกรรมต่างๆเช่นการ
โฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
เกิดแรงจูงใจ                
118.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการ
พัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิ
สติก            √    
119.การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือนํามาพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู                
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
1.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใสค่วามก้าวหน้าของนักเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ √    
2.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชา
ครู     
3.การกําหนดเกณฑ์การประเมินในการสํารวจความสามารถและทักษะและ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู     
4.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้จากตําราเรียนไปใช้ใน
ห้องเรียนจริง     
5.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิชา   
6.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความกระตือรือร้น,ใส่ใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพ่ือให้
เพ่ิมพูนความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างทั่วถึง     

7.ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ตามศักยภาพผู้เรียน     
8.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผลข้ึนมาให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและสมรรถภาพของผู้เรียน     
9.ส่งเสริมกิจกรรมมนุษยส์ัมพันธ์และทักษะการสัมพันธ์สื่อสารของนักศึกษาฝึก
วิชาครูกับคนอ่ืนได้ √    
10.การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นความสําคัญของการเป็น
ครูอย่างแท้จรงินักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและให้ความ
ทุ่มเทอย่างหนัก   √  
11.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถ
ประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับการกระทํา √    
12.จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษาฝึกวิชาครูประเมินตนเองเพ่ือผล
การคิดวิเคราะห์ของการปฏิบัติงาน     
13.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูจดบันทึกการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างแนวคิด
ใหม่ๆ และอ้างอิงได้ระยะยาวเมื่อจบการศึกษา     
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
14.จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกและความมั่นใจในตนเองเมื่ออยู่ในช้ันเรียนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู     
15.การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความผิดพลาดของตนที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างฝึกสอนและพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยรับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง     
16.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผนนโยบายของโรงเรียนและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ √    
17.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม
ในทุกโอกาสตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน     
18.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าว
ร้ายนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน     
19.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตพฤติกรรม
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคลและความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองความ
หลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ เร่ืองราวความสนใจและความสามารถของ
นักเรียนที่ตนดูแล     
20.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถในด้านการฝกึการอ่าน การเขียน 
ให้แก่ผู้เรียน     
21.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพทาง
กายและทางจิตความม่ันคงทางอารมณ์     
22.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่าง
แท้จริง     
23.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู √  
24.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลาให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็น
ต้นแบบที่ดีใหก้ับผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที่     
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
25.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความสงสารเห็นอกเห็นใจให้ความรัก
ความอบอุ่นเอาใจใสผู่้เรียน     
26.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความ
ร่วมมือกับผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ     
27.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่
ดี     
28.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มีแนวคิดประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข     
29.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษา
ฝึกวิชาครูให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน √    
30.วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จรงิจังและต่อเน่ือง    
31.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชาครู    
32.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
33.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้สอดคล้องกับปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ    
34.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษาฝึกวิชาครู    
35.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยามารยาทที่เหมาะสมกับความเป็น
ครู     
36.การจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ฝกึอบรมนักศึกษาฝึกสอนเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถเบ้ืองต้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
37.การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครทูี่ปรึกษาและผูท้ี่เก่ียวข้องรู้ขอบข่าย
แนวการทํางานของครูแนะแนว     
38.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะแนวอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น     
39.ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะศึกษาศาสตร์ในเรือ่ง
เก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศกึษา     
40.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
นักศึกษาฝึกวิชาครู     
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
41.ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับ
งานปกครองในสถานศึกษา     
42.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงาน
หลักสูตรสถานศึกษา ก่อนทําการออกฝึกสอนจริง     
43.คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไปสอนนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ √    
44.ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง กัลยาณมิตร    
44.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถปกครองและอบรมนักเรียน
ได้ผลดี     
46.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีศักยภาพในการควบคุมช้ันเรียน    
47.วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา (clinical competence)
แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู     
48.การแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุมช้ันเรียนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู   √  
49.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการ
จัดการห้องเรียน     
50.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน
ห้องเรียน     
51.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ     
52.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยมีครู
ประจําการเป็นที่ปรึกษา     
53.วางแผนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนและแสวงหาความรู้     
54.การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือประยุกต์ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตร     
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
55.คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบใหม่เพ่ิมเติมจากหลักสูตรให้กับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √    
56.คณะศึกษาศาสตร์กําหนดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์     
57.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสนใจและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ฝึกสอน    √ 
58.ส่งเสริมครตู้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบโปรแกรมต่างๆเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน  √  √ 
59.การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือดูความเป็นอยู่    
60.ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตการสอนของครูประจําการ
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์     
61.เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาสสอนนักศึกษาฝึกวิชาครูใน
ระดับอุดมศึกษาก่อนมาฝึกวิชาครในโรงเรียนจริง     
62.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่ม
โดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมจัดประชุมผู้ปกครอง     
63.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้องป้องกันและ
แก้ปัญหาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน     
64.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้องส่งต่อนักเรียนโดย
ภายในโรงเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนเช่นส่งครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง √    
65.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาเพ่ือการสร้างความ
ตระหนักในการวางแผนการเรียน     
66.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการแปลความข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน     
67.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน     
68.การสร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและ
สถานที่ในโรงเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
69.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อสร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล 
กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครู     
70.สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูในการสํารวจสื่อการสอนอุปกรณ์
คู่มือการสอนก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   

71.การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูทําตนให้คุ้นเคยกับสภาพ
โรงเรียนให้มากที่สุด     
72.ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเรื่องค่านิยมทางการศึกษา
ในสภาพปัจจุบัน     
73.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับนักศึกษาฝึกวิชาครูสร้างเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต     
74.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่     
75.สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ที่มผีลต่ออัตลักษณ์และเป้าหมายของ
ครูให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นชัดเจน     
76.การดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูในการจัดทําบทเรียนและ
โครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล     
77.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอนวางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน     
78.การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวางแผนจัดทําปฏิทินตารางนัด
หมายแลกเปลีย่นประสบการณ์     
79.มีการดําเนินการศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบ     
80.การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็นครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างมีประสิทธิภาพ     
81.การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
82.ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนในเร่ืองการ
ฝึกปฏิบัติงานและแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหน้า     
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
83.ดําเนินการจัดสรรด้านการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานที่สามารถเหมาะสมให้กับ
นักศึกษาเช่นห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ในกรณีสอนนอกเวลา     
84.วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมทีใ่ช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาฝึก
วิชาครูเช่นคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต     
85.การวางแผนจัดการทําสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มีความ
ปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู     
86.ดําเนินการจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีที่บ้านพักอยู่ไกล
จากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
87.ดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของการฝึกประสบการณ์การสอน   √  
88.ดําเนินการจัดให้มีการสมัมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างฝึกประสบการณ์     
89.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน     
90.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึงกฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียน
ที่ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด     
91.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการงานอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชา
ครู     
92.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มีความตระหนักในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู     
93.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และประสทิธิภาพการทํางาน
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ     
94.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่เอาตัวรอดใน
ห้องเรียนได้     
95.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ประสบ
ความสําเร็จในการสอนได้ 
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ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
96.ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้
คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

97.วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างชัดเจน    
98.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
99.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู    
100.วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์ของครูและสาํนึกในเป้าหมายของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

101.สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิง
ประจักษ์ 

   

102.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิง
ประจักษ์ 

   

103.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 
104.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนขอให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างเข้มงวด 
105.วางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และทักษะให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
106.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้นักศึกษาฝกึวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
107.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
108.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการฝึก
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
109.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู
110.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชันให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู
111.วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบOrientationที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาฝึก
วิชาครู 
112.วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีเจตคติที่ดี 

 



198 

 

ตารางที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 46–49) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 46 47 48 49
113.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้คาํปรึกษาการวิจัยในช้ัน
เรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
114.การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้สอดคล้องกับจํานวนครู
พ่ีเลี้ยง     
115.การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูก่อนไปConferrance    
116.ดําเนินการจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์     
117.ส่งเสริมการแข่งขันในกจิกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ     
118.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณีนักศึกษาฝกึวิชาครูมี
สภาวะเป็นออทิสติก     
119.การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานที่เพ่ือนํามาพัฒนาการ
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู     
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ตารางที่ 7 สัญลักษณ์ตัวเลข แทนชื่อ แทนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากงานวิจัยต่างประเทศ 

ลําดับ ชื่อ / แหล่งท่ีอ้างอิง ลําดับ ชื่อ / แหล่งท่ีอ้างอิง 
1 Douglas N. Harris, Tim R.Sass 24 Kate Eliza O’Connor 
2 Frank Banks, David Barlex 25 Lorenzo Cherubini 
3 Carmen Rusu, LaurentioSoitu 26 PaulienC.Meijer, Fred A.J.Korthagen
4 University of Indiana 27 Anna Jordan, Christine Glenn 

5 Sarah K.Clark, Deborah Byrnes 28 
Madeleine Abrandt Dahlgren, Eva 
HammarChiriac 

6 Maria EliophotouMenon 29 Fred A.J.Korthagen 
7 Suzanne Hudson, Peter Hudson 30 Beatrice Avalos
8 Lauren M. Anderson, JamyStillman 31 John Chi-kin Lee,  Zhong Zhang 
9 Patricia E. Simmons, Allen Emory 32 M. Elizabeth Graue, Kristin Lyn Whyte
10 Richard M.Ingersoll 33 Elise T.Pas, Anne H. Cash 
11 Eric D. Hochberg, Laura M. Desimone 34 Ann-Britt Enochsson, Caroline Riza
12 Karen J. DeAngelis, Andrew F.Wall 35 Richard R.Abidin, ChristalKmet 
13 Zailani 36 Debora L.Roorda, Helma 
14 Richard Ingersoll, Lisa Merrill 37 MortezaMellati, MarziehKhademi
15 Glenda Anthony and Ruth Kane 38 Norbert Pachler 
16 Anne Jordan, Eileen Schwartz 39 Sonia Guerriero
17 Robert Tobias, Bing Bing Fan 40 Julie Cogill
18 Bryyan Goodwin 41 Estrada, Dalton
19 IngeTimostsuk, AinoUgaste 42 Mueller
20 Christopher Day 43 Williamson
21 Christopher Day, Bob Elliot
22 Fred A.J.Korthagen 
23 Sue Lasky 
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √               
2.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับ
การกระทํา         √       
3.การสร้างความตระหนักใหย้อมรับความ
ผิดพลาดของตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่าง
ฝึกสอนและพยายามแก้ไขขอ้ผิดพลาดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง             √   
4.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผน
นโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ                
5.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส
ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน    √            
6.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
สังเกตพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องความ
หลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ เร่ืองราว
ความสนใจและความสามารถของนักเรียนที่ตน
ดูแล                
7.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต
ความมั่นคงทางอารมณ์ 

  √   
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8.ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,
ถ่ายทอดความรู้วิธีการสอนและเพ่ิมทักษะให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม ่

               

9.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจตคติ
ของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การเป็นครูอย่างแท้จริง                
10.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู    √      

 
     

11.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การ
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 
12.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนัก
ในหน้าที ่        √ √ √ 
13.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
สงสารเห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอา
ใจใสผู่้เรียน                
14.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ                
15.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี          

 
     

16.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มี
แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข          
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
17.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้
ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน         √ 

 

     
18.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชาครู      
19.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู                
20.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ           
21.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครู           
22.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยา
มารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นครู           
23.การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สามารถเป็นครูโฮมรูมประจาํกลุ่มผู้เรียน           
24.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการ
แนะแนวอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น   √        
25.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักในการวาง
แผนการเรียน           √ 
26.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักเรยีน           √ 
27.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อ
สร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู      √     
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
28.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้
ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอน
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการ
สอน       √    
29.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบัน           
30.สถาบันเข้าใจถึงลักษณะของการออกฝึก
ประสบการณ์การสอน           
31.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึง
กฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด           
32.การวางแผนเกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆในห้องพัก
นักศึกษาฝึกวิชาครู           
33.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการ
งานอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู           
34.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มี
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก
วิชาครู           
35.กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
และครูพ่ีเลี้ยงที่มีความเหมาะสม มีประโยชน์และ
เป็นไปได้จริง           
36.ดําเนินการตรวจสอบโปรมแกรมต่างๆการฝึก
วิชาครูให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ           
37.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
พร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ           
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียน
ได้                
39.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จใน
การสอนได้ 

  

40.ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชา
ระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู 

  

41.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √    
42.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู √    
43.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์
44.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆใหนั้กศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์ 
45.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบ
คุณภาพการสอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด 
46.วางแผนงานในการสร้างระบบระบบ
ตรวจสอบความประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชา
ครูอย่างเข้มงวด 
47.ใวางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และ
ทักษะให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

48.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
49.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่าง
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
50.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมี
การวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู 
51.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสาํหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
52.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชัน
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
53.ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสริม
สําหรับนักเรียนให้นักศึกษาฝกึวิชาครู 
54.ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือ
ทําความเข้าใจให้คําปรึกษากบันักศึกษาฝึกวิชา
ครู 
55.หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนมีความพร้อมในการให้คําปรึกษากบั
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
56.หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนมีความพร้อมในการให้คําปรึกษากบั
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
57.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 
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ตารางที่ 8 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 1 – 15) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

58.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู √
59.วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการ
ฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน      √         
60.ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการ
โฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
เกิดแรงจูงใจ        √       
61.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการ
พัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิ
สติก               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 

 

ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √               
2.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับ
การกระทํา                
3.การสร้างความตระหนักใหย้อมรับความ
ผิดพลาดของตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่าง
ฝึกสอนและพยายามแก้ไขขอ้ผิดพลาดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง                
4.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผน
นโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ  √              
5.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาส
ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน   √             
6.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
สังเกตพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องความ
หลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ เร่ืองราว
ความสนใจและความสามารถของนักเรียนที่ตน
ดูแล √               
7.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต
ความมั่นคงทางอารมณ์                
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ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8.ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,
ถ่ายทอดความรู้วิธีการสอนและเพ่ิมทักษะให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม ่                
9.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจตคติ
ของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การเป็นครูอย่างแท้จริง                
10.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
     

11.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การ
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 
12.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลา
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนัก
ในหน้าที ่ √          
13.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความ
สงสารเห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอา
ใจใสผู่้เรียน √               
14.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ   √             
15.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี    √      

 
     

16.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มี
แนวคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข    √      
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ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930
17.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน       
18.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชาครู      
19.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู       
20.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ           
21.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู           
22.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยา
มารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นครู           
23.การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สามารถเป็นครูโฮมรูมประจาํกลุ่มผู้เรียน           
24.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของ
การแนะแนวอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน           
25.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่
ปรึกษาเพ่ือการสร้างความตระหนักในการวาง
แผนการเรียน          

 

    √
26.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักเรยีน               √
27.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อ
สร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู           
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ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930
28.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้
ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอน
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการ
สอน       √    
29.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบัน           
30.สถาบันเข้าใจถึงลักษณะของการออกฝึก
ประสบการณ์การสอน           
31.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู
ถึงกฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด           
32.การวางแผนเกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆในห้องพัก
นักศึกษาฝึกวิชาครู           
33.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการ
งานอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู           
34.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มี
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ฝึกวิชาครู           
35.กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยงที่มีความเหมาะสม มี
ประโยชน์และเป็นไปได้จริง           
36.ดําเนินการตรวจสอบโปรมแกรมต่างๆการฝึก
วิชาครูให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ           
37.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ           
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ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

38.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียน
ได้                
39.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จใน
การสอนได้ 

  

40.ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชา
ระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู 

  

41.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

42.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

43.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์

  

44.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆใหนั้กศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์ 

  

45.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบ
คุณภาพการสอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด 

  

46.วางแผนงานในการสร้างระบบระบบ
ตรวจสอบความประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชา
ครูอย่างเข้มงวด 

  

47.วางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และ
ทักษะให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
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ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

48.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
49.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่าง
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
50.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมี
การวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู 
51.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสาํหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
52.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชัน
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
53.ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสริม
สําหรับนักเรียนให้นักศึกษาฝกึวิชาครู 
54.ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือ
ทําความเข้าใจให้คําปรึกษากบันักศึกษาฝึกวิชา
ครู 
55.หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนมีความพร้อมในการให้คําปรึกษากบั
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
56.หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนมีความพร้อมในการให้คําปรึกษากบั
นักศึกษาฝึกวิชาครู 
57.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 
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ตารางที่ 9 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
(ลําดับ 16–30) (ต่อ) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

58.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 
59.วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการ
ฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน           
60.ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการ
โฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
เกิดแรงจูงใจ           
61.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการ
พัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิ
สติก          √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



214 

 

ตารางที่ 10 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ลําดับ 31–43) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √            √
2.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความคิดกับการกระทํา             
3.การสร้างความตระหนักใหย้อมรับความผิดพลาดของ
ตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกสอนและพยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยรับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง             
4.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผน
นโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ             
5.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาสตลอดจนสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน         √    
6.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
พฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคล
และความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองความหลากหลายของ
ผู้เรียนเช่นการจําช่ือ เร่ืองราวความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนที่ตนดูแล             
7.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตความมั่นคงทาง
อารมณ์ 

          
  

8.ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,
ถ่ายทอดความรู้วิธีการสอนและเพ่ิมทักษะให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูใหม ่         √    

 
 
 



215 

 

ตารางที่ 10 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ลําดับ 31–43) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
9.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับ
อาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจตคติของความเป็น
ครูที่ดีและเห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริง    √         
10.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
จุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู          

 
  

11.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติการสอน
ให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 
12.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลาให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียน/ความดี
คุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที ่           
13.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความสงสาร
เห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ผู้เรียน             
14.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงานมีความ
พอใจในงานที่ปฏิบัติ             
15.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี          

 
  

16.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มีแนวคิด
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข          

 
  

17.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ
ของเด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝกึวิชาครูให้ความอบอุ่นและ
เป็นกันเองกับนักเรียน          

 

  
18.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชาครู    √  
19.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาฝึก
วิชาครู         √    
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ตารางที่ 10 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ลําดับ 31–43) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
20.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้สอดคล้องกับ
ปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ         √ 
21.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษาฝึก
วิชาครู         √ 
22.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยา
มารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นครู         √ 
23.การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถ
เป็นครูโฮมรูมประจํากลุ่มผู้เรียน    √       
24.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะ
แนวอย่างมีระบบและประสทิธิภาพมากขึ้น          

 
  

25.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษา
เพ่ือการสร้างความตระหนักในการวางแผนการเรียน          

 
 √

26.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
นักเรียน            √
27.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อสร้าง
ขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝกึวิชาครู           
28.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้
ทดลองใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอน
วางแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน       √    
29.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของสถาบัน           √
30.สถาบันเข้าใจถึงลักษณะของการออกฝึก
ประสบการณ์การสอน         √  
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ตารางที่ 10 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ลําดับ 31–43) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
31.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึง
กฎระเบียบต่างๆ ในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด     √        
32.การวางแผนเกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆในห้องพัก
นักศึกษาฝึกวิชาครู         √ 

 
  

33.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการงาน
อาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู         √ 

 
  

34.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มีความ
ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู         √  
35.กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ครูพ่ีเลี้ยงที่มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้
จริง         √  
36.ดําเนินการตรวจสอบโปรมแกรมต่างๆการฝึกวิชาครู
ให้สอดคล้องกบันโยบายของชาติ         √ 

 
  

37.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
พร้อมสําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ         √ 

 

  
38.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียนได้         √    
39.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จในการสอนได้ 

  
√ 

 

40.ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและ
โรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู

  
√ 

 

41.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึก
วิชาครู √   
42.วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นใหนั้กศึกษาฝึก
วิชาครู   
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ตารางที่ 10 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ลําดับ 31–43) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
43.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์      √       
44.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกว่า
โรงเรียนอ่ืนๆให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 
45.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
การสอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 
46.วางแผนงานในการสร้างระบบระบบตรวจสอบความ
ประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด          

 

47.วางโครงสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และทกัษะให้
นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 
48.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
49.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึก
วิชาชีพครู √
50.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการ
วางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู 

          
√ √

51.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสาํหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √ √
52.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชันให้กับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √ √
53.ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสริมสําหรับ
นักเรียนให้นักศึกษาฝึกวิชาครู  √
54.ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือทํา
ความเข้าใจให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู √
55.หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
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ตารางที่ 10 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ลําดับ 31–43) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
56.หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
57.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
58.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
59.วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อ
นักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน 
60.ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,
การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเกิดแรงจูงใจ 
61.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนา
กรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิสติก 
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ตารางที่ 11 สัญลักษณ์ตัวเลข แทนช่ือ แทนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ลําดับ ช่ือ / แหล่งที่อ้างอิง

1 ศ.บุญถึง แน่นหนา
2 ดร.ศุภวรรณ สจัจพิบูล
3 ผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
4 ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ์ุ
5 ผศ.ทวีพร ดิษฐ์คําเริง
6 ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
7 ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

 
ตารางที่ 12 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (ลําดับ 1 – 7) 
ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7

1.ส่งเสริมอาจารย์ผลักดันใหนั้กเรียนประสบความสําเร็จโดยไม่
จํากัดวุฒิการศึกษาของอาจารย์ √       
2.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
พฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคลและความ
เข้าใจเก่ียวกับเร่ืองความหลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ
เร่ืองราวความสนใจและความสามารถของนักเรียนที่ตนดูแล    √ √   
3.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตความม่ันคงทางอารมณ์    √    
4.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใสค่วามก้าวหน้า
ของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √       
5.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะแนวอย่าง
มีระบบและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น    √    
6.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝกึวิชา
ครูเก่ียวกับงานหลักสูตรสถานศึกษา ก่อนทาํการออกฝึกสอน
จริง     √   
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ตารางที่ 12 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (ลําดับ 1 – 7) (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7
7.คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไปสอนนักศึกษา
ฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ √ √      
8.การสร้างความตระหนักใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูสนใจและให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ฝึกสอน   √ √ √   
9.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้องส่ง
ต่อนักเรียนโดยภายในโรงเรียนเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนเช่น
ส่งครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง  √    √ √ 
10.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ทดลองใช้สื่อ
แปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝกึสอนวางแผนเตรียมความ
พร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน       √ 
11.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √   √
12.สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูเห็นเชิงประจักษ์     √   
13.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพ
ครู      √  
14.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการวางแผน
ร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึวิชาครู      √  
15.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสาํหรับนักศึกษาฝึก
วิชาครู      √  
16.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําช้ันให้
กับนักศึกษาฝกึวิชาครู      √  
17.วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบOrientationที่เข้มแข็ง
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู      √  
18.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู   √  √   
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

1.ส่งเสริมอาจารย์ผลักดันใหนั้กเรียนประสบความสําเร็จ
โดยไม่จํากัดวุฒิการศึกษาของอาจารย์ √  √ 
2.สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
จุลภาคสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √  
3.การกําหนดเกณฑ์การประเมินในการสํารวจ
ความสามารถและทักษะและความรู้ในเน้ือหาวิชาการ
ของนักศึกษาฝึกวิชาครู √   
4.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้
จากตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริง √   
5.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้หลากหลายวิชา √   
6.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความกระตือรือร้น
,ใส่ใจใฝ่รู ้ใฝ่เรียนเพ่ือให้เพ่ิมพูนความรู้และดูแลความ
ประพฤติของนักเรียนอย่างทั่วถึง √   

7.ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน √   
8.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การ
วัดผลข้ึนมาใหเ้หมาะสมกับความสามารถและ
สมรรถภาพของผู้เรียน √   
9.ส่งเสริมกิจกรรมมนุษยส์ัมพันธ์และทักษะการสัมพันธ์
สื่อสารของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้ √   
10.การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็น
ความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชา
ครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและใหค้วามทุ่มเทอย่าง
หนัก √ √  
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

11.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความคิดกับการกระทํา √ √  
12.จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษาฝึกวิชา
ครูประเมินตนเองเพ่ือผลการคิดวิเคราะห์ของการ
ปฏิบัติงาน √   
13.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆและอ้างอิงได้ระยะยาว
เมื่อจบการศึกษา √   
14.จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกและความมั่นใจในตนเอง
เมื่ออยู่ในช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู √   
15.การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความผิดพลาดของ
ตนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกสอนและพยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยรับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง √ √  
16.วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผน
นโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ √   
17.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาสตลอดจนสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน √ √  
18.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูไม่
วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวร้ายนักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียน √   
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

19.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
พฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคล
และความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองความหลากหลายของ
ผู้เรียนเช่นการจําช่ือ เร่ืองราวความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนที่ตนดูแล √ √ √ 
20.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถในด้านการ
ฝึกการอ่าน การเขียน ให้แก่ผูเ้รียน √   
21.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตความมั่นคงทาง
อารมณ์ √ √ √
22.ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,
ถ่ายทอดความรู้วิธีการสอนและเพ่ิมทักษะให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูใหม ่  √  

23.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจตคติของ
ความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของการเป็นครู
อย่างแท้จริง √ √  

24.การส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ √  

25.การสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติการสอน
ให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู  √  

26.การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลาให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียน/ความดี
คุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที ่ √ √  
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

27.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความสงสาร
เห็นอกเห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ผู้เรียน √  

28.สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงานมีความ
พอใจในงานที่ปฏิบัติ √  

29.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี √ √ 

30.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเป็นผู้มีแนวคิด
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข √ √ 

31.การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการของ
เด็กอย่างดีแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้ความอบอุ่นและเป็น
กันเองกับนักเรียน √ √  
32.วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จรงิจังและ
ต่อเน่ือง √   
33.จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √ 
34.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาฝึก
วิชาครู √ √  
35.วางแผนการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้สอดคล้องกับ
ปริมาณท่ีโรงเรียนต้องการ √ √  
36.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษาฝึก
วิชาครู √ √  
37.ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยามารยาท
ที่เหมาะสมกับความเป็นครู √ √  
38.การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถเป็น
ครูโฮมรูมประจํากลุ่มผู้เรียน √ √  
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

39.การจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ฝกึอบรมนักศึกษาฝึกสอน
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน √   
40.การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครทูี่ปรึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ขอบข่ายแนวการทํางานของครูแนะแนว √   
41.การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะ
แนวอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น √  √ 
42.ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในเร่ืองเกี่ยวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึก
วิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา √   
43.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการมา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนักศึกษาฝึกวิชาครู √   
44.ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับหลักการบริหารงาน
สถานศึกษาเพ่ือให้เข้าใจองค์กร √   
45.ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานปกครองในสถานศึกษา √   
46.ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานหลักสูตรสถานศึกษา 
ก่อนทําการออกฝึกสอนจริง √  √ 
47.คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไปสอน
นักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาที่
คณะศึกษาศาสตร์ √  √ 
48.ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู
อย่าง กัลยาณมิตร √   
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

49.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถ
ปกครองและอบรมนักเรียนได้ผลดี √   
50.วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีศักยภาพใน
การควบคุมช้ันเรียน √   
51.วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา
(clinical competence)แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู √   
52.การแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการ
ควบคุมช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู √   
53.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเร่ืองการจัดการห้องเรียน √   
54.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินห้องเรียน √   
55.ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจ √   
56.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียนโดยมีครูประจําการเป็นที่ปรึกษา √   
57.วางแผนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและแสวงหาความรู้ √   
58.การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการฝึกประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตร √   
59.คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบใหม่เพ่ิมเติม
จากหลักสูตรให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู √   
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

60.คณะศึกษาศาสตร์กําหนดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ √   
61.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสนใจ
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่
ฝึกสอน √  √ 
62.ส่งเสริมครตู้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบ
โปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน √   
63.การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกวิชา
ครูเพ่ือดูความเป็นอยู่ √   
64.ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตการ
สอนของครูประจําการเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ √   
65.เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาสสอน
นักศึกษาฝึกวิชาครูในระดับอุดมศึกษาก่อนมาฝึกวิชาคร
ในโรงเรียนจริง √   
66.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษา
ส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮม
รูมจัดประชุมผูป้กครอง √   
67.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่
ต้องป้องกันและแก้ปัญหาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน √   
68.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่
ต้องส่งต่อนักเรียนโดยภายในโรงเรียนเพ่ือการช่วยเหลือ
นักเรียนเช่นส่งครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง √  √ 
69.เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาเพ่ือ
การสร้างความตระหนักในการวางแผนการเรียน √   
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70.การสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
นักเรียน √   
71.การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทํา
หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน √   
72.การสร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูล
เก่ียวกับโรงเรียนและสถานทีใ่นโรงเรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู √   
73.กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพื่อสร้างขวัญ 
กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √  
74.สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูในการ
สํารวจสื่อการสอนอุปกรณ์คูม่ือการสอนก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู √   
75.การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูทํา
ตนให้คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากทีสุ่ด √   
76.ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเรื่อง
ค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน √   
77.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับนักศึกษาฝึก
วิชาครูสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต √   
78.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ √   
79.สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ที่มผีลต่ออัต
ลักษณ์และเป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็น
ชัดเจน √   
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80.การดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูในการ
จัดทําบทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล √   
81.ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ทดลอง
ใช้สื่อแปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอนวางแผนเตรียม
ความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน √   
82.การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวางแผน
จัดทําปฏิทินตารางนัดหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ √   
83.มีการดําเนินการศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาฝึกวิชาครู
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทความ
รับผิดชอบ    
84.การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็นครูพ่ีเลี้ยง 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
85.การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของนักศึกษา
ฝึกวิชาครู √   
86.ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และโรงเรียนในเร่ืองการฝึกปฏิบัติงานและแผนการ
จัดการเรียนรู้ล่วงหน้า √   
87.ดําเนินการจัดสรรด้านการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานที่
สามารถเหมาะสมให้กับนักศึกษาเช่นห้องพัก,สถานที่
เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่นักศึกษาฝกึวิชาครูใน
กรณีสอนนอกเวลา √   
88.วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมทีใ่ช้ในการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเช่นคอมพิวเตอร์-
อินเตอร์เน็ต √   
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89.การวางแผนจัดการทําสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในให้มีความปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู √   
90.ดําเนินการจัดทําสวัสดิการในเร่ืองของการทําประกัน
สุขภาพเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู    
91.ดําเนินการจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครูใน
กรณีที่บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ √   
92.ดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ์การสอน √   
93.ดําเนินการจัดให้มีการสมัมนาระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาระหว่างฝึกประสบการณ์ √   
94.ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน √ √  
95.ดําเนินการจัดทําขั้นตอนวิธีการต่างๆและแนว
ปฏิบัติการฝึกสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้    
96.สถาบันเข้าใจถึงลักษณะของการออกฝึกประสบการณ์
การสอน  √  
97.การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึง
กฎระเบียบต่างๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด √ √  
98.การวางแผนเกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆในห้องพักนักศึกษา
ฝึกวิชาครู  √  
99.วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการงานอาชีพ
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √  
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100.ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มคีวาม
ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √  
101.กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ครูพ่ีเลี้ยงที่มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้จริง  √  
102.ดําเนินการตรวจสอบโปรมแกรมต่างๆการฝึกวิชาครู
ให้สอดคล้องกบันโยบายของชาติ  √  
103.คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆ เพ่ือเป็นต้นแบบและสร้าง
ความตระหนักของครูมืออาชีพที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝกึวิชาครู    
104.วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพร้อม
สําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ  √  
105.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูใหม่เอาตัวรอดในห้องเรียนได้ √ √  
106.วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูใหม่ประสบความสําเร็จในการสอนได้ √ √  
107.ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและ
โรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู  √  
108.วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างชัดเจน
109.ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึก
วิชาครู √ √ √ 
110.วางแผนจัดอบรมเสริมทกัษะที่จําเป็นให้นักศึกษาฝึก
วิชาครู √   
111.วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์ของครูและ
สํานึกในเป้าหมายของนักศึกษาฝึกวิชาครู √   
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112.สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ √  √ 
113.รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ √ √  
114.รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกว่า
โรงเรียนอ่ืนๆให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ √   
115.วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการ
สอนขอให้นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด √   
116.วางแผนงานในการสร้างระบบระบบตรวจสอบความ
ประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด  √  
117ใวางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และทักษะให้
นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู    
118.ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม √   
119.วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึก
วิชาชีพครู √ √ √ 
120.คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการ
วางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √ √ 
121.วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสําหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √ √ √ 
122.วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชันให้กับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู √ √ √ 
123.วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบOrientationที่
เข้มแข็งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู √  √ 
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

124.วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูมีเจตคติที่ดี √   
125.ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสริมสําหรับ
นักเรียนให้นักศึกษาฝึกวิชาครู  √  
126.ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือทําความ
เข้าใจให้คําปรกึษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  √  
127.หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  √  
128.หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  √  
129.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู  √  
130.จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู √ √ √ 
131.การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง √   
132.การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูก่อนไป
Conferrance √   
133.ดําเนินการจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือ
ทราบปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ์ √   
134.วางโครงสร้างหน่วยงานท่ีติดตามผลการฝึกสอนเมื่อ
นักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน  √  
135.ส่งเสริมการแข่งขันในกจิกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,
การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝกึวิชาครูเกิดแรงจูงใจ √ √  
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ตัวแปรองค์ประกอบ 
วิเคราะห์เน้ือหา 

เอกสาร 
งานวิจัย

ต่างประเทศ 
สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

136.การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนา
กรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิสติก √ √  
137.การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานที่
เพ่ือนํามาพัฒนาการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชา
ครู √   

 
1. นําข้อมูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากเอกสารและการสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา และนําตัวแปรที่ได้ไปสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยในขั้นต่อไป 

2. นําตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูมา
จัดทําเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จํานวน 137 ข้อ 

3. นําแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จํานวน 137 ข้อ ไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ จํานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) และนําผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – objective 
Congruence)ซึ่งพิจารณาค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6–1.0 และปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
ได้ข้อคําถามจํานวน 134 ข้อ 

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จํานวน 134 ข้อไปทดลองใช้ (Try Out)
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 แห่งๆ ละ 6 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.9798 

5. นําเคร่ืองมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างมี
รายละเอียดดังน้ี 

ผลการตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต ผู้ให้ข้อมูล

จํานวน 6 คน ได้แก่ 3 คน จากอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่รองคณบดีและหัวหน้างาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 คน และอาจารย์พี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย1 คนและโรงเรียน 3 คน
ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต, รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพ่ีเลี้ยง 1 ผู้วิจัยกลุ่มตัวอย่าง
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จํานวน 52 หน่วย ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Statified Random Sampling) แต่ละหน่วยงาน
และได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 46 มหาวิทยาลัยจํานวนตามกลุ่มตัวอย่างรวม 276 
คนคิดเป็นร้อยละ 88.46 ผลการหาข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 14 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ
เพศ 
ชาย 
หญิง 

137 
139 

49.63 
50.37 

รวม 276 100
สถานภาพ จํานวน ร้อยละ

อายุ 
20– 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

37 
72 
84 
83 

 
13.43 
26.08 
30.42 
30.07 

รวม 276 100.00
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก  

57 
129 
90 

20.65 
46.74 
32.61 

รวม 276 100.00
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ตารางที่ 14 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
สถานภาพ จํานวน ร้อยละ

ตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.อาจารย์พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย 
4. ผู้อํานวยการโรงเรียน 
5. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
6. อาจารย์พ่ีเลี้ยงของโรงเรียน 

46 
46 
46 
46 
46 
46 

 
16.66 
16.66 
16.66 
16.66 
16.66 
16.66 

รวม 276 100.00
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ไม่เกิน 5 ปี  
มากกว่า 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี 
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 
20 ปีขึ้นไป 

45 
66 
79 
53 
33 

 
16.30 
23.91 
28.62 
19.20 
11.97 

รวม 276 100.00
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนกตามเพศ เพศชายมีจํานวน 137
คน คิดเป็นร้อยละ 49.63 และเป็นเพศหญิงมีจํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37 ตามลําดับ
สภานภาพเก่ียวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41–50 ปี เมื่อจําแนกตามอายุที่ตอบ
แบบสอบถาม ช่วงมีอายุ 41–50 ปี มีจํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42 รองลงมาช่วงมีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07 ช่วง 31-40 ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.08 
และ ช่วงมีอายุ 20– 30 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 ตามลําดับ สภานภาพเกี่ยวกับระดับ
การศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท เมื่อจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 46.74 
รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 และ มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65 ตามลําดับ สถานภาพเกี่ยวกับ
ตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ตอบแบบสอบถาม คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จํานวน 46 คนคิด
เป็นร้อยละ 16.66 หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชพีจํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 อาจารย์
พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 46 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 16.66 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และอาจารย์พ่ีเลี้ยงของจํานวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.66 และสถานภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 10-15 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.62 
รองลงมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.91 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 15-20 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานเกิน 20 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 ตามลําดับ 

 6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปร
องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงในตารางที่15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย               (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
1 ส่งเสริมอาจารย์ผลักดันให้นักเรียนประสบความสําเร็จโดย

ไม่จํากัดวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 4.02 .918 ระดับมาก 
2 สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจุลภาค

สําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.03 .867 ระดับมาก 
3 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถ,ทักษะและ

ความรู้ในเน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.21 .772 ระดับมาก 
4 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการเรียนการสอน 

บูรณาการได้หลากหลายวิชา 4.36 .770 ระดับมาก 
5 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความกระตือรือร้น

เพ่ิมพูนความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 4.09 .815 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)       (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
6 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความกระตือรือร้น

เพ่ิมพูนความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 4.50 .562 มากที่สุด 

7 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครู ออกแบบการจัดการเรียน
การสอนและสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน 4.19 .918 ระดับมาก 

8 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลตรงตามสภาพจริง 4.15 .817 ระดับมาก 

9 ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สมัพันธ์และทักษะการสัมพันธ์สื่อสาร
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้ 4.46 .604 ระดับมาก 

10 การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็น
ความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมี
เจตคติของความเป็นครูที่ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก 4.45 .639 ระดับมาก 

11 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความคิดกับการกระทํา 4.43 .625 ระดับมาก 

12 จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.35 .684 ระดับมาก
13 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูจดบันทึกการปฏิบัติงาน

เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆ และอ้างอิงได้ระยะยาวเมื่อจบ
การศึกษา 4.36 .676 ระดับมาก 

14 จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและความม่ันใจในตนเองเมื่อ
อยู่ในช้ันเรียนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.37 .644 ระดับมาก 

15 การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความผิดพลาดของตนที่
อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกสอนและพยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยรับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง 4.13 .806 ระดับมาก 

 



240 

 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)         (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
16 วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผนนโยบายของ

โรงเรียน 4.09 .848 ระดับมาก 
17 .การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูปฏิบัติตนให้

ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาสตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 4.16 .795 ระดับมาก 

18 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูไม่
วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวร้ายนักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน 4.33 .657 ระดับมาก 

19 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
พฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองความหลากหลายของผู้เรียนเช่น
การจําช่ือ เร่ืองราวความสนใจและความสามารถของ
นักเรียนที่ตนดูแล 4.39 .660 ระดับมาก 

20 ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถในการฝึก
ทักษะด้านการอ่านเขียนให้แก่ผู้เรียน 4.29 .712 ระดับมาก 

21 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสุขภาพทางกายทางจิตและความมั่นคง
ทางอารมณ์ 4.06 .868 ระดับมาก 

22 ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,ถ่ายทอด
ความรู้วิธีการสอนให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ 4.24 .740 ระดับมาก 

23 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับอาชีพ
ครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและ
เห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จรงิ 4.46 .617 ระดับมาก 

24 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 4.49 .562 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276)  

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
25 การสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติการสอนให้แก่

นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.21 .807 ระดับมาก 
26 การสร้างความตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นต้นแบบ

ที่ดีให้กับผู้เรียนความมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักใน
หน้าที่ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.47 .611 ระดับมาก 

27 การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความสงสารเห็นอก
เห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ผู้เรียน 4.08 .856 ระดับมาก 

28 สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผูร้่วมงานมีความพอใจในงานที่
ปฏิบัติ 4.41 .657 ระดับมาก 

29 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดีได้ 4.26 .826 ระดับมาก 

30 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นผู้มีแนวคดิประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4.31 .756 ระดับมาก 

31 การสร้างความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูให้ความอบอุ่นและความเป็นกันเองกับ
นักเรียน 4.10 .823 ระดับมาก 

32 วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จริงจงัและต่อเน่ือง 4.40 .672 ระดับมาก
33 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.00 .851 ระดับมาก
34 วางแผนการรับนักศึกษาฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับปริมาณพ่ี

เลี้ยง 4.10 .819 ระดับมาก 
35 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.12 .796 ระดับมาก
36 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยามารยาทที่

เหมาะสมกับความเป็นครู 447 .562 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ) (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
37 การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถเป็นครูโฮม

รูมประจํากลุ่มผู้เรียน 4.08 .917 ระดับมาก 
38 การจัดให้ครูพ่ีเลี้ยงได้ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือให้มี

ความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.38 .606 ระดับมาก 
39 การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครูพ่ีเลีย้งและผู้ที่

เก่ียวข้องรู้ขอบข่ายแนวการทํางานของครูแนะแนว 4.12 .759 ระดับมาก 
40 การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะแนวอย่าง

มีระบบและมปีระสิทธิภาพ 4.15 .765 ระดับมาก 
41 ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะ

ศึกษาศาสตร์ในเร่ืองเก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชาเข้า
มาฝึกประสบการณ์ในสถานศกึษา 4.22 .762 ระดับมาก 

42 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสาํคัญกับการมาปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนของนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.46 .605 ระดับมาก 

43 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับหลักการบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือให้เข้าใจองค์กร 4.14 .802 ระดับมาก 

44 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึก
วิชาครูเก่ียวกับงานปกครองในสถานศึกษา 4.07 .815 ระดับมาก 

45 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึก
วิชาครูเก่ียวกับงานหลักสูตรสถานศึกษา กอ่นทําการออก
ฝึกสอนจริง 4.31 .742 ระดับมาก 

46 ส่งเสริมให้คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตเป็นผู้ไปสอน
นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาที่
คณะศึกษาศาสตร์ 4.33 .816 ระดับมาก 

47 ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่าง
กัลยาณมิตร 4.14 .949 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
48 วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถปกครองและ

อบรมนักเรียนได้ 4.21 .773 ระดับมาก 
49 วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีศักยภาพในการ

ควบคุมช้ันเรียน 4.28 .763 ระดับมาก 
50 วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา (clinical 

competence)แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู 4.40 .628 ระดับมาก 
51 วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุมช้ัน

เรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 3.95 1.026 ระดับมาก 
52 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เร่ืองการจัดการช้ันเรียน 3.99 .1.020 ระดับมาก 
53 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การประเมินห้องเรียน 4.18 .839 ระดับมาก 
54 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทาํให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ 4.13 .830 ระดับมาก 
55 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน

เรียนโดยมีครูประจําการเป็นที่ปรึกษา 4.42 .675 ระดับมาก 
56 วางแผนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูใช้

เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและแสวงหาความรู้ 4.33 .788 ระดับมาก 
57 การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ฝึกประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตร 4.16 .789 ระดับมาก 
58 คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบใหม่เพ่ิมเติมจาก

หลักสูตรให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.24 .739 ระดับมาก 
 
 
 



244 

 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
59 คณะศึกษาศาสตร์พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ

นักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ 4.43 .654 ระดับมาก 
60 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 4.41 .652 ระดับมาก 
61 ส่งเสริมครูต้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบ

โปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 4.05 .847 ระดับมาก 
62 การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกวิชาครู

เพ่ือดูความเป็นอยู่โดยกําหนดช่วงระยะเวลาให้
เหมาะสม 4.10 .841 ระดับมาก 

63 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตการสอนของครู
ประจําการเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ 4.19 .782 ระดับมาก 

64 เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาสสอน
นักศึกษาฝึกวิชาครูก่อนมาฝึกวิชาครูในโรงเรียนจริง 4.20 .819 ระดับมาก 

65 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียน
โดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมและจัดประชุม
ผู้ปกครอง 4.16 .856 ระดับมาก 

66 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน 4.03 .841 ระดับมาก 

67 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้อง
ส่ง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน 4.10 .761 ระดับมาก 

68 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาสร้าง
ความตระหนักในการวางแผนการเรียน 4.35 .668 ระดับมาก 

69 สร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการ
แปลความข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรยีน 4.17 .792 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ) (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
70 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําหน้าที่อ่ืนๆ 

ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน 4.23 .759 ระดับมาก 
71 สร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูล

เก่ียวกับโรงเรียนและสถานทีใ่นโรงเรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 4.14 .836 ระดับมาก 

72 กําหนดค่าตอบแทนพิเศษใหค้รูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ 
กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 3.76 1.218 ระดับมาก 

73 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูในการสํารวจ
สื่อการสอนอุปกรณ์คู่มือการสอนก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 4.09 .865 ระดับมาก 

74 การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําตนให้
คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด 4.05 .907 ระดับมาก 

75 ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่อง
ค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน 4.02 .859 ระดับมาก 

76 .การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับนักศึกษาฝึกวิชา
ครูสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 4.11 .843 ระดับมาก 

77 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 4.16 .789 ระดับมาก 

78 สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ทีม่ีผลต่ออัตลักษณ์
และเป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นชัดเจน 4.08 .776 ระดับมาก 

79 ดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูในการจัดทํา
บทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล 4.18 .779 ระดับมาก 

80 ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีการ
เรียนรู้แปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวางแผน
เตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน 4.23 .745 ระดับมาก 



246 

 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
81 การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวางแผนจัดทํา

ปฏิทินตารางนัดหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4.17 .779 ระดับมาก 
82 ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบ 4.00 .863 ระดับมาก 
83 การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็นครูพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.16 .813 ระดับมาก 

84 การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของนักศึกษาฝึกวิ
ชครู 4.21 .764 ระดับมาก 

85 ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ
โรงเรียนในเร่ืองการฝึกปฏิบัติงานและจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ล่วงหน้า 4.21 .773 ระดับมาก 

86 การจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานทีเ่หมาะสมให้กบันักศึกษา
เช่นห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีสอนนอกเวลา 4.00 .918 ระดับมาก 

87 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเช่นคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต 4.09 .861 ระดับมาก 

88 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้
มีความปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.15 .816 ระดับมาก 

89 การจัดสวัสดิการในเร่ืองของการทําประกันสุขภาพเพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู 3.91 .943 ระดับมาก 

90 การจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีที่
บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.95 .967 ระดับมาก 

91 การจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและสร้างความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ์การสอน 4.29 .749 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
92 การจัดให้มีการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาระหว่างฝึกประสบการณ์ 4.05 1.113 ระดับมาก 

93 การประสานงานระหว่างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน 4.38 .705 ระดับมาก 

94 การจัดทําขั้นตอนวิธีการต่างๆและแนวปฏิบัติการ
ฝึกสอนเพ่ือใหนั้กศึกษามีความรู้ 4.30 .778 ระดับมาก 

95 ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าใจถึงลกัษณะของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 4.31 .727 ระดับมาก 

96 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเช่นคอมพิวเตอร์-
อินเตอร์เน็ต 4.18 .935 ระดับมาก 

97 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้
มีความปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.33 .797 ระดับมาก 

98 กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูพ่ี
เลี้ยงที่มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้จริง 4.24 .779 ระดับมาก 

99 ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของการฝึกวิชาครูให้สอดคล้อง
กับนโยบายของชาติ 3.85 1.166 ระดับมาก 

100 คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างความ
ตระหนักของครูมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ให้
เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 3.95 .963 ระดับมาก 

101 วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพร้อม
สําหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ 4.04 .898 ระดับมาก 

102 วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในห้องเรียนได้ 4.16 .808 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
103 วางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝกึวิชาครู

ประสบความสําเร็จในการสอนได้ 4.14 .802 ระดับมาก 
104 ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและ

โรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.01 1.002 ระดับมาก 
105 วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่างชัดเจน 4.30 .771 ระดับมาก
106 ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึกวิชา

ครู 4.23 .789 ระดับมาก 
107 วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้นักศึกษาฝึกวิชา

ครู 4.25 .798 ระดับมาก 
108 วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์ของครูและ

สํานึกในเป้าหมายของนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.16 .856 ระดับมาก 
109 สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาใหนั้กศึกษาฝึก

วิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 4.24 .754 ระดับมาก 
110 รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดให้นักศึกษา

ฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 4.34 .709 ระดับมาก 
111 รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกว่า

โรงเรียนอ่ืนๆให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 4.26 .783 ระดับมาก 
112 วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการ

สอนของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 4.21 .728 ระดับมาก 
113 วางแผนงานในการสร้างระบบระบบตรวจสอบความ

ประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 4.09 .762 ระดับมาก 
114 วางโครงสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และทักษะให้นักศึกษา

ฝึกวิชาครู 4.10 .841 ระดับมาก 
115 ดําเนินการสร้างห้องMicro teachingเพ่ือให้นักศึกษาฝึก

วิชาครูได้ฝึกซ้อม 4.04 .898 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
116 วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของ

มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึก
วิชาชีพครู 4.08 1.050 ระดับมาก 

117 คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมกีารวางแผน
ร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึวิชาครู 4.09 .843 ระดับมาก 

118 วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสําหรับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 4.23 .783 ระดับมาก 

119 วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําช้ันให้กับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.27 .749 ระดับมาก 

120 วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบการปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.21 .773 ระดับมาก 

121 วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูมีเจตคติที่ดี 4.21 .778 ระดับมาก 

122 ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสรมิสําหรับ
นักเรียนให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 4.28 .762 ระดับมาก 

123 ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือทําความ
เข้าใจให้คําปรกึษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.28 .766 ระดับมาก 

124 หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.15 .808 ระดับมาก 

125 หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.33 .747 ระดับมาก 

126 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.26 .770 ระดับมาก 

127 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.29 .779 ระดับมาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย (ต่อ)              (n=276) 

ที่ ตัวแปรองค์ประกอบ X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 
128 การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝึกวิชาครูให้

สอดคล้องกับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง 4.32 .718 ระดับมาก 
129 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูก่อนไปฝึก

ประสบการณ์ประชุมสัมมนากับมหาวิทยาลัย 4.39 .670 ระดับมาก 
130 การจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบ

ปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ์ 4.43 .614 ระดับมาก 
131 วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อ

นักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน 4.26 .737 ระดับมาก 
132 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,การ

สร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ 4.01 .853 ระดับมาก 
133 ประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณี

นักศึกษาฝึกวิชาครูที่มีสภาวะเป็นออทิสติก 4.00 .911 ระดับมาก 
134 จัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ

นํามาพัฒนาการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู 4.17 .743 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการ
ฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในคือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 และระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
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มหาวิทยาลัยในระดับมากที่สุดที่มีระดับความคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ6การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูมีความกระตือรือร้นเพ่ิมพูนความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างทั่วถึง( X = 4.50, 
S.D.=0.562)  

7. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) 

 7.1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ(Factorloading) เพ่ือการตรวจสอบ
ความเหมาะสมที่ใช้ในองค์ประกอบนั้น โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการ
พิจารณาจํานวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จํานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่
เหมาะสมอย่างย่ิง จํานวนตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสม จํานวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ 
จํานวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ดี จํานวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจํานวนตัวอย่างมากกว่า 
1000 ตัวอย่าง ดีที่สุด ซึ่งงานวิจัยน้ีเก็บแบบสอบถามได้ จํานวน 276 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

นอกจากน้ันยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในที่น้ีใช้การตรวจสอบโดยใช้สถิติ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer- 
Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s 
Test of Sphericty ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ได้ผลดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 ค่า KMO- Meyer- Olkin and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.903
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 30157.077
 Df 8911
 Sig. .000
 

จากตารางที่ 16 ผลการทดสอบ KMO ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ .903 ซึ่ง
ไคเซอร์ และ ไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทําการศึกษา KMOKaiser -(Meyer-Olkinmeasure of 
sampling adequace) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมุลชุดน้ันสามารถใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี ดังน้ันข้อมูลนี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การ
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ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’sofSphericty มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังน้ัน
ข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

 7.2 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย
วิธีการสกัดตัวแปรแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ 
PCA) และด้วย การหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
rotation) ดังน้ี  

  7.2.1 ทําการสกัดตัวแปร (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (PrincipalComponent Analysis: PCA) ผลการสกัดตัวแปรขององค์ประกอบแนว
ทางการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย แสดงเฉพาะ
องค์ประกอบค่าไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรแนวการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยก่อนและหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล 
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1 42.171 31.471 31.471 12.428 9.274 9.274
2 5.741 4.284 35.755 8.653 6.457 15.732
3 4.983 3.718 39.473 7.939 5.925 21.656
4 3.927 2.930 42.404 4.415 3.295 24.951
5 3.031 2.262 44.666 4.098 3.058 28.009
6 2.700 2.015 46.681 4.001 2.890 30.995
7 2.637 1.968 48.648 3.781 2.628 33.817
8 2.361 1.762 50.410 3.444 2.609 36.387
9 2.166 1.616 52.027 3.180 2.366 38.761
10 2.096 1.564 53.591 3.059 2.338 41.043
11 2.032 1.517 55.107 3.046 2.294 43.317
12 1.826 1.363 56.470 3.024 2.260 45.574
13 1.780 1.329 57.799 3.019 2.152 47.827
14 1.703 1.271 59.069 2.791 2.147 49.909
15 1.598 1.192 60.262 2.721 2.082 51.940
16 1.574 1.174 61.436 2.692 2.037 53.949
17 1.516 1.131 62.568 2.635 2.009 55.915
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรแนวการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยก่อนและหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล (ต่อ) 
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18 1.451 1.083 63.650 2.505 1.869 57.784
19 1.406 1.050 64.700 2.222 1.658 59.443
20 1.326 .990 65.689 2.208 1.648 61.091
21 1.291 .964 66.653 2.166 1.616 62.707
22 1.258 .939 67.592 2.096 1.564 64.271
23 1.217 .908 68.500 2.094 1.563 65.834
24 1.158 .864 69.364 2.078 1.651 67.385
25 1.134 .847 70.210 1.941 1.449 68.833
26 1.102 .823 71.033 1.672 1.247 70.081
27 1.058 .790 71.823 1.585 1.183 71.264
28 1.037 .774 72.597 1.472 1.099 72.362
29 1.006 .751 73.348 1.321 .986 73.348

 
จากตารางที่ 17 พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษา

แบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มี
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเกน (Eigen Value) 1 ขึ้นไปได้จํานวนองค์ประกอบ (Component) 
ทั้งสิ้น 29 องค์ประกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหว่าง 0.986– 9.274 
และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of variance) เท่ากับร้อยละ 73.348 
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ลักษณะน้ีแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 29 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้เท่ากับ 73.348 เมื่อนําองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen 
value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จํานวน 29 องค์ประกอบ ไปหมุนแกนแบบต้ัง
ฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเป็นองค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษาแบบ
องค์การเฉพาะกิจ ทั้งน้ีในการพิจารณาว่าเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านํา
หนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไปจํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมี
ตัวแปรบรรยายองค์ประกอบน้ันๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 องค์ประกอบมีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.986–9.274 และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 73.348
ลักษณะน้ีแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 12 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 
73.348 

เมื่อนําองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen value) 
เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จํานวน 29 องค์ประกอบ ไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax method) และการเลือกองค์ประกอบต้องมีตัว
แปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป เพื่อให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น ปรากฏดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มี 3 ตัวแปรข้ึนไป มีค่านํ้าหนัก 0.55 ขึ้นไปมี

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.00 ขึ้นไป 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ

1 2 3 4 5 6 7 8
99 .794  
92 .758  
116 .717  
96 .706  
47 .618  
104 .618  
65 .617  
97 .614  
51 .606  
29 .588  
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ตารางที่ 18 จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มี 3 ตัวแปรข้ึนไป มีค่านํ้าหนัก 0.55 ขึ้นไปมี
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.00 ขึ้นไป (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบ
1 2 3 4 5 6 7 8

100 .585  
72 .582  
52 .568  
115 .551  
126  .739  
69  .675  
127  .658  
125  .642  
41  .635  
71  .610  
124  .575  
88  .565  
44  .836  
75  .822  
61  .805  
66  .797  
117  .786  
54  .731  
21  .726  
134  .697  
133  .648  
131  .627  
130  .574  
132  .563  
109  .775  
20  .758  
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ตารางที่ 18 จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มี 3 ตัวแปรข้ึนไป มีค่านํ้าหนัก 0.55 ขึ้นไปมี
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.00 ขึ้นไป (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบ
1 2 3 4 5 6 7 8

112  .712  
24  .802  
23  .784  
26  .671  
8  .744 
3  .702 
4  .675 
10   .743
11   .737
9   .595

 
จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษาแบบองค์การ    

เฉพาะกิจที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของ
ไกเซอร์ (Kaiser) จํานวน 29 องค์ประกอบ ไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation) ด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัว
แปรที่มีค่านําหนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบน้ันๆ ต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 46 ตัวแปร  
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ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เท่ากับ 0.55
และมีจํานวนตัวแปรบรรยายองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป 

องค์ประกอบ ตัวแปรเคร่ืองมือจําแนกพฤติกรรมบุคคล 
จํานวนตัว

แปร 
1 99,  92,  116,  96,  47,  104,  65,  97,  51,  29,  100,  72,  

52, 115 
14

2 126,  69,  127,  125,  41,  71,  124,  88 8
3 44,  75,  61,  66,  117,  54, 21 7
4 134,  133,  131,  130,  132 5
5 109,  20,  112 3
 6 24,  23,  26 3
7 8,  3,  4 3
8 10,  11,  9 3

รวมท้ังสิ้น 46
 

จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบแนวทางการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการ
ฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 8 องค์ประกอบ 46 ตัวแปร โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยาย
จํานวน 14 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปร
บรรยายจํานวน 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 มี
ตัวแปรบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 3 ตัวแปรองค์ประกอบ
ที่ 7 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 8 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

การหาแนวทางการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจ ผู้วิจัยได้ต้ังช่ือองค์ประกอบ
ใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ประกอบ รายละเอียดดังตารางท่ี 20 ดังน้ี 
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ตารางที่ 20 องค์ประกอบที่ 1 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ
1 99 ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของการฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของชาติ 
.794

2 92 การจัดให้มีการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่างฝึกประสบการณ์ 

.758

3 116 วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 

.717

4 96 การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึงกฎระเบียบต่าง ๆใน
โรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

.706

5 47 ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่าง        
กัลยาณมิตร 

.618

6 104 ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกัน
เพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 

.618

7 65 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนโดยการจัด
กิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมและจัดประชุมผู้ปกครอง 

.617

8 97 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มคีวามตระหนักในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.614

9 51 วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุมช้ันเรียนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

.606

10 29 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ดีได้ 

.588

11 100 คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างความตระหนักของครู
มืออาชีพท่ีมีความรู้และประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ใหนั้กศึกษาฝึก
วิชาครู 

.585

12 72 กําหนดค่าตอบแทนพิเศษใหค้รูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจในการ
ดูแล กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.582

13 52 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการ
จัดการช้ันเรียน 

.568
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ตารางที่ 20 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

ที่ 
ตัว
แปร 

ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ
14 115 ดําเนินการสร้างห้องMicro teachingเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้

ฝึกซ้อม 
.551

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 12.428
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 9.274
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 9.274

 
จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 14 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 99, 92, 116, 96, 
47, 104, 65, 97, 51, 29,100, 72, 52 และ 115 ซึ่งมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.549 - 0.944 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 12.428 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 9.274 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 9.274 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า 
ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการ
จัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเก่ียวข้องกับ 
“การจัดการช้ันเรียนและทักษะที่จําเป็นต่างๆ โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่เป็นต้นแบบ” คือ นักศึกษาที่ฝึก
วิชาครูต้องไดรับการฝึกฝนและคําแนะนําต่างๆ ด้านการจัดการช้ันเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยงที่เป็นต้น
แบบอย่างกัลยาณมิตรผู้วิจัยจึงต้ังช่ือตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัยน้ีว่า “การกําหนดคุณสมบัตของครูพ่ีเลี้ยง” 
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ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 2 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 126 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คําปรกึษาการ

บริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
.739

2 69 สร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการแปลความ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณนั์กเรียน 

.675

3 127 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คําปรกึษาการ
วิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.658

4 125 หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.642

5 41 ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะศึกษาศาสตร์ใน
เร่ืองเก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา 

.635

6 71 สร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน
และสถานทีใ่นโรงเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

.610

7 124 หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความพร้อมในการ
ให้คําปรึกษากบันักศึกษาฝึกวิชาครู 

.575

8 88 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มคีวาม
ปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.565

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 8.693
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 6.457
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 15.732

 
จากตารางที่ 21พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 8 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 126, 69, 127, 125,  
41, 71, 124 และ 88 ซึ่งมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.565-0.793 ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 11.503 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 8.584 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 22.176 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร 
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เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปร
ย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับ “มีหน่วยงานกํากับ
ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” คือการฝึกนักศึกษาวิชาครูจําเป็นต้องมีการวางแผนเป็นระบบ 
เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาเช่นการวัดและประเมินผล การวิจัยเป็นต้น ผู้วิจัยจึงต้ัง
ช่ือตัวแปรผู้วิจัยจึงต้ังช่ือตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยน้ีว่า น้ีว่า “จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” 
 
ตารางที่ 22 องค์ประกอบที่ 3   

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 44 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครู

เก่ียวกับงานปกครองในสถานศึกษา 
.836

2 75 ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่องค่านิยมทาง
การศึกษาในสภาพปัจจุบัน 

.822

3 61 ส่งเสริมครูต้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบโปรแกรมต่างๆ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

.805

4 66 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือ
ป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน 

.797

5 117 คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมกีารวางแผนร่วมกันใน
การฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.786

6 54 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ 

.731

7 21 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพทางกายทางจิตและความม่ันคงทางอารมณ์ 

.726

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 7.939
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 5.925
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน(cumulative % of variance) 21.656

 
จากตารางที่ 22 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 6 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 123, 124, 126, 
125, 116 และ 122 ซึ่งมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.726- 0.836 ค่าความ
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แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 7.939 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 5.925 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 21.656 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร 
เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปร
ย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเก่ียวข้องกับ “คณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาวิชาครู” คือมีประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเพ่ือการฝึกศึกษาของนักศึกษาฝึกศึกษาวิชาครู สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งทุก
ตัวแปรเป็นตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
ในองค์ประกอบน้ีว่า “การประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา” 
 
ตารางที่ 23 องค์ประกอบที่ 4   

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก
องค์ประกอบ 

1 134 จัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือนํามา
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.697

2 133 ประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครู
ที่มีสภาวะเป็นออทิสติก 

.648

3 131 วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึกวิชา
ครูไปทํางานที่อ่ืน 

.627

4 130 การจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ 

.574

5 132 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,การสร้างสื่อ
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ 

.563

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 4.415
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 3.295
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน(cumulative % of variance) 24.951

 
จากตารางที่ 23 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 134, 133, 131,  
130 และ 132 ซึ่งมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .563 - 0.697 ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 4.415 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage 
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of variance) เท่ากับ 3.295 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 24.952 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปร
ที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับ “จัดอบรมสัมนาและ
กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครูเกิดแรงจูงใจในการทํางาน” คือมีการจัดอบรมเพ่ิมเติม
ความรู้ให้นักศึกษาวิชาชีพครูอย่างสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาชีพครูแสดง
ศักยภาพออกมา ซึ่งทุกตัวแปรเป็นตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบน้ีว่า “จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ” 
 
ตารางที่ 24 องค์ประกอบที่ 5   

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 109 สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูเห็น

เชิงประจักษ์ 
.775

2 20 ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถในการฝึกทกัษะด้าน
การอ่านเขียนให้แก่ผู้เรียน 

.758

3 112 วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนของ
นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 

.712

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 4.098
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 3.058
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน(cumulative % of variance) 28.009

 
จากตารางที่ 24 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 109, 20 และ 112 
ซึ่งมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.712-0.775 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) เท่ากับ 4.098 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ 3.058 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 28.009 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบ
ที่ 5 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับ “สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนของ
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นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด” คือมีสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครู สร้างสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวดซึ่งทุกตัวแปรเป็น
ตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยผู้วิจัยจึงต้ังช่ือตัว 
ในองค์ประกอบน้ีว่า “สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอน” 
 
ตารางที่ 25 องค์ประกอบที่ 6   

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 24 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่ความก้าวหน้าของ

นักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
.802

2 23 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับอาชีพครูว่า
เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญ
ของการเป็นครูอย่างแท้จริง 

.784

3 26 การสร้างความตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้เรียนความมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที่ให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

.671

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 4.001
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 2.986
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 30.995

 
จากตารางที่ 25 พบว่า องค์ประกอบท่ี 6 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 24, 23 และ 26 ซึ่งมี
ค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.671 - 0.802 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalue) เท่ากับ 4.001 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 2.986 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 30.995 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปร
ที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 6 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับ “การสร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู” คือการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกี่ยวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
มีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริงการสร้างความตระหนัก
ในเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียนความมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที่
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ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่าง
สม่ําเสมอซึ่งทุกตัวแปรเป็นตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยในองค์ประกอบน้ีว่า “การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู” 
 
ตารางที่ 26 องค์ประกอบที่ 7   

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 8 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผลตรงตามสภาพจริง 
.744

2 3 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถ,ทักษะและความรู้ใน
เน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู 

.702

3 4 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้จากตําราเรียน
ไปใช้ในห้องเรียนจริง 

.675

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 3.781
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 2.986
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน(cumulative % of variance) 33.817

 
จากตารางที่ 26 พบว่า องค์ประกอบท่ี 7 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 8, 3 และ 4 ซึ่งมีค่า
นํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู ่ระหว่าง 0.675-0.744 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalue) เท่ากับ 3.781 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 2.822 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 33.817 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปร
ที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 7 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตัวแปรจะเก่ียวข้องกับ “ส่งเสริมการประยุกต์
ความรู้เพ่ือให้ในห้องเรียนจริง” คือส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลตรงตามสภาพจริง รู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ตามสภาพจริง ซึ่งทุกตัวแปรเป็นตัวแปรการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือตัวแปรการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบน้ีว่า “สร้าง
เกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง” 
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ตารางที่ 27 องค์ประกอบที่ 8   

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 10 การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็นความสําคัญของ

การเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครู
ที่ดีและใหค้วามทุ่มเทอย่างหนัก 

.743

2 11 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและ
สามารถประเมนิตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับการ
กระทํา 

.737

3 9 ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สมัพันธ์และทักษะการสัมพันธ์สื่อสารของ
นักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้ 

.595

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 3.444
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 2.609
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน(cumulative % of variance) 36.387

 
จากตารางที่ 27 พบว่า องค์ประกอบท่ี 8 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 3 ตัวแปร 

เรียงลําดับความสําคัญตามนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 10, 11 และ 9 ซึ่งมี
ค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.595- 0.743 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen 
value) เท่ากับ 3.444 ร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ
2.570 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance)
เท่ากับ 36.387 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบ
ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 8 ส่วนใหญ่
โดยภาพรวมตัวแปรจะเก่ียวข้องกับ “การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน” คือการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนประเมินตนเองทําให้เกิด
ความสมดุลระหว่างความคิดกับการกระทําส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งทุกตัวแปรเป็นตัวแปร
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือตัวแปรการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยองค์ประกอบน้ีว่า “การเป็น
แบบอย่างที่ดี” 
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จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษา
วิชาครูในมหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ มีตัวแปรที่เป็นตัวแปรบรรยาย 46 ตัวแปร 
แสดงได้ดังภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 5 องค์ประกอบแนวทางการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การกําหนดคุณสมบัตของครูพ่ีเลี้ยง 

2.จัดให้มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

3.การประสานความ
ร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์ของ
นักศึกษา 

4.จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5.สร้างระบบตรวจสอบ
คุณภาพการสอน 

6. การสร้างเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพครู 

7.สร้างเกณฑ์ประเมิน
ตามสภาพจริง 

8.การเป็นแบบอย่างท่ีดี 

การบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุน

การฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 
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ขั้นที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบ 
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยผู้วิจัยนํา

องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเพ่ือการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยคัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่เหมาะสมในการให้ข้อมูล
มากที่สุดจํานวน 5 คน ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง และเป็นผู้มีความรู้ทางการบริหารการศึกษาเป็นการ
วิเคราะห์แนวทางการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยผู้วิจัยนํา
องค์ประกอบ จํานวน 8 องค์ประกอบ มีตัวแปร จํานวน 46 ตัวแปร มารวบรวมเพ่ือหาข้อคิดเห็น
ร่วมกัน ดังรายละเอียด 
 
ตารางที่ 28 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 1 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 1 
การกําหนดคณุสมบัติ 

ของครพูี่เลี้ยง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของ
การฝึกวิชาครูให้สอดคล้อง
กับนโยบายของชาติ 

5 100 5 100 5 100 5 100

การจัดให้มีการสัมมนา
ระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ระหว่างฝึกประสบการณ์ 

5 100 5 100 5 100 5 100

วางแผนหาผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึก
วิชาชีพครู 

5 100 5 100 5 100 5 100
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ตารางที่ 28 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถึ่และร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 1 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 1 
การกําหนดคณุสมบัติ 

ของครพูี่เลี้ยง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

การสร้างการตระหนักแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูถึง
กฎระเบียบต่าง ๆในโรงเรียน
ที่ฝึกสอน และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

5 100 5 100 5 100 5 100

ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษา
ช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู
อย่างกัลยาณมิตร 

5 100 5 100 5 100 5 100

ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ี
สอนวิชาระดับช้ันและ
โรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้
คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชา
ครู 

5 100 4 80 5 100 5 100

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียน
โดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมง
โฮมรูมและจัดประชุม
ผู้ปกครอง 

5 100 4 80 5 100 5 100

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
มีแรงจูงใจ มีความตระหนัก
ในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

 



271 

 

ตารางที่ 28 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 1 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 1 
การกําหนดคณุสมบัติ 

ของครพูี่เลี้ยง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็น
ผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุม
ช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชา
ครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดีได้ 

5 100 5 100 5 100 5 100

คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือ
เป็นต้นแบบและสร้างความ
ตระหนักของครูมืออาชีพที่มี
ความรู้และประสบการณ์ให้
เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึก
วิชาครู 

5 100 4 80 5 100 5 100

กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้
ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ 
กําลังใจในการดูแล กํากับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

3 60 4 80 4 80 4 80

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดการช้ันเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100

ดําเนินการสร้างห้องMicro 
teachingเพ่ือให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูได้ฝึกซ้อม 

4 80 5 100 5 100 5 100
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จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบฝึกการ
กําหนดคุณสมบัตของครูพ่ีเลี้ยงตัวแปรตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของการฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ, การจัดให้มีการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาระหว่างฝึกประสบการณ์, วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางาน
ของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู, การสร้างการตระหนักแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูถึงกฎระเบียบต่างๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด, ครูพ่ี
เลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างกัลยาณมิตร, ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
แรงจูงใจ มีความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู, วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นํา
และเรียนรู้วิธีการควบคุมช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู, ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีได้, ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง
การจัดการช้ันเรียนมีความเหมะสม ความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุก
ด้านคิดเป็นร้อยละ 100 ดําเนินการหาผู้เชี่ยวชาญที่สอนวิชาระดับชั้นและโรงเรียนเดียวกันเพื่อให้
คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู, เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนโดยการจัด
กิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมและจัดประชุมผู้ปกครองและคัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือเป็นต้นแบบและสร้าง
ความตระหนักของครูมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
ความเหมะสม ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 แต่ความ
เป็นไปได้ร้อยละ 80 กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจในการดูแลกํากับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความเหมะสมร้อยละ 60 ความเป็นไปได้, ความเป็นประโยชน์ความถูกต้อง
ครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 80 ดําเนินการสร้างห้อง Micro teaching เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ได้ฝึกซ้อมมีความเหมะสมร้อยละ 80 ความเป็นไปได้, ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุก
ด้านคิดเป็นร้อยละ 100  

ข้อเสนอแนะ  
ตัวแปรการดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญที่สอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้

คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู, คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆ เพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างความตระหนักของ
ครูมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู,กําหนดค่าตอบแทน
พิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครูและ ดําเนินการสร้าง
ห้อง Micro teaching เพื่อให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อมผู้ทรงวุฒิและเชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าจะ
สามารถดําเนินการได้เพียงใด 
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ตารางที่ 29 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 2 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 2 

องค์ประกอบที่ 2 
จัดให้มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการฝึก

ประสบการณวิ์ชาชีพคร ู

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการบริหารช้ัน
เรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

สร้างความรู้ความเข้าใจ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับ
การแปลความข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์นักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100

จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ัน
เรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

หน่วยงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้
คําปรึกษากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู 

5 100 4 80 4 80 4 80

ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วม
เป็นกรรมการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในเร่ือง
เก่ียวข้องกับต้นสังกัด
นักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา 

5 100 5 100 5 100 5 100
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ตารางที่ 29 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 2 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 2 
จัดให้มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการฝึก

ประสบการณวิ์ชาชีพคร ู

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

สร้างความตระหนักในการ
สํารวจค้นคว้าหาข้อมูล
เก่ียวกับโรงเรียนและ
สถานที่ในโรงเรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

หน่วยงานด้านการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนมี
ความพร้อมในการให้
คําปรึกษากับนักศึกษาฝึก
วิชาครู 

5 100 4 80 4 80 4 80

การวางแผนจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายในให้มีความ
ปลอดภัยกับนักศึกษาฝึก
วิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบมีหน่วยงาน
กํากับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คําปรึกษา
การบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครูสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการแปล
ความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียนจัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครูผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของ
คณะศึกษาศาสตร์ในเรื่องเก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
สร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียนก่อนออก
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มีความปลอดภัย
กับนักศึกษาฝึกวิชาครูมีความเหมะสม ความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุก
ด้านคิดเป็นร้อยละ 100 หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้
คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครูหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความพร้อมในการ
ให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครูความเหมะสม ร้อยละ 100 ส่วนความเป็นไปได้ความเป็น
ประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 80 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญช้ีแนะว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ 

 
ตารางที่ 30 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 3 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 3 

องค์ประกอบที่ 3 
การประสานความร่วมมือ 
ในการฝึกประสบการณ ์

ของนักศึกษา 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้
ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึก
วิชาครูเก่ียวกับงานปกครอง
ในสถานศึกษา 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ิมเติมให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่อง
ค่านิยมทางการศึกษาใน
สภาพปัจจุบัน 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมครูต้นแบบให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบ
โปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

5 100 5 100 5 100 5 100
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ตารางที่ 30 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 3 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 3 
การประสานความร่วมมือ 
ในการฝึกประสบการณ ์

ของนักศึกษา 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือป้องกันและ
แก้ปัญหานักเรียน 

5 100 5 100 5 100 5 100

คณะทํางานของมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนมกีารวางแผน
ร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึ
วิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทาํ
ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้
มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสุขภาพ
ทางกาย ทางจิตและความ
มั่นคงทางอารมณ์ 

5 100 5 100 5 100 5 100

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบคณะทํางาน
ของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาวิชาครูฝ่ายบริหารโรงเรียนให้
ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครูเกี่ยวกับงานปกครองในสถานศึกษา, ส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มเติมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่องค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน, ส่งเสริมครูต้นแบบให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบโปรแกรมต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน, เปิดโอกาสให้
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นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน, คณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู, ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและส่งเสริม
นักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิตและความ
มั่นคงทางอารมณ์มีความเหมะสม ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 
100  

ขอ้เสนอแนะ 
ผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญช้ีแนะว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ 

 
ตารางที่ 31 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 4 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 4 

องค์ประกอบ 4 
การจัดอบรมสมัมนาและ

กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้
นักศึกษาฝึกวิชาชพีครเูกิด
แรงจูงใจในการทํางาน 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มี
การดูงานนอกสถานที่เพ่ือ
นํามาพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

ประเมินศักยภาพและกําหนด
แผนการพัฒนากรณีนักศึกษา
ฝึกวิชาครูที่มีสภาวะเป็นออทิ
สติก 

5 100 5 100 5 100 5 100

วางโครงสร้างหน่วยงานที่
ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อ
นักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางาน
ที่อ่ืน 

5 100 5 100 5 100 5 100
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ตารางที่ 31 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 4 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 4 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 4 
การจัดอบรมสมัมนาและ

กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้
นักศึกษาฝึกวิชาชพีครเูกิด
แรงจูงใจในการทํางาน 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

การจัดประชุมสัมมนา
นักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบ
ปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์ 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,
การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ 

5 100 5 100 5 100 5 100

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบการจัดอบรม
สัมมนาและกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาฝึกวิชาชีพครูเกิดแรงจูงใจในการทํางานจัดกิจกรรมสร้าง
โอกาสให้มีการดูงานนอกสถานที่เพ่ือนํามาพัฒนาการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู,
ประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณีนักศึกษาฝึกวิชาครูที่มีสภาวะเป็นออทิสติก, วาง
โครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อื่น, การจัด
ประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ์และส่งเสริม
การแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,การสร้างสื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจมีความ
เหมะสม ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวแปร วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางาน

ที่อ่ืนผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญแนะนําว่า นักศึกษาต้องการเป็นครูหรืไม่และตัวแปรวางโครงสร้าง
หน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืนน่าจะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 
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ตารางที่ 32 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 5 

องค์ประกอบที่ 5 
สร้างระบบตรวจสอบ

คุณภาพการสอน 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

สร้างบรรยากาศแห่งการ
ปฏิรูปการศึกษาให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิง
ประจักษ์ 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครู
ให้มีความสามารถในการ
ฝึกทักษะด้านการอ่านเขียน
ให้แก่ผู้เรียน 

4 80 4 80 4 80 4 80

วางแผนงานในการสร้าง
ระบบตรวจสอบคุณภาพ
การสอนของนักศึกษาฝึก
วิชาครูอย่างเข้มงวด 

4 80 4 80 4 80 4 80

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบสร้างระบบ
ตรวจสอบคุณภาพการสอนของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวดมีความเหมะสม ความเป็นประโยชน์
ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนตัวแปรการสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูป
การศึกษาให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์, ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถใน
การฝึกทักษะด้านการอ่านเขียนให้แก่ผู้เรียน และ วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
การสอนของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวดมีความเหมะสม ความเป็นประโยชน์ความถูกต้อง
ครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 80 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญเสนอว่าตัวแปร ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถใน

การฝึกทักษะด้านการอ่านเขียนให้แก่ และวางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอน
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ของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวดมีความเช่ือมโยงกับในส่วนระบบตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด
หรือไม่ 

 
ตารางที่ 33 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถึ่และร้อยละของความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 6 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 6 

องค์ประกอบที่ 6 
การสรา้งเจตคติที่ดี 

ต่อวิชาชีพคร ู

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ 

5 100 5 100 5 100 5 100

การสร้างความตระหนักให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับ
อาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มี
เกียรติ มีเจตคติของความเป็น
ครูที่ดีและเห็นความสําคัญ
ของการเป็นครูอย่างแท้จริง 

5 100 5 100 5 100 5 100

การสร้างความตระหนักใน
เร่ืองการตรงต่อเวลาเป็น
ต้นแบบที่ดีใหก้ับผู้เรียน 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม
และตระหนักในหน้าที่ให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบการสร้างเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพครูการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่าง
สม่ําเสมอและการสร้างความตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียน ความมี
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คุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที่ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความเหมะสม ความเป็นประโยชน์
ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญเสนอแนะว่าการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครู

เก่ียวกับอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและเห็นความสําคัญของการ
เป็นครูอย่างแท้จริงและการสร้างความตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียน 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในหน้าที่ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูน่าจะเป็นกลุ่มเดียว 

 
ตารางที่ 34 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถึ่และร้อยละของความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 7 

องค์ประกอบที่ 7 
สร้างเกณฑ์ประเมิน 

ตามสภาพจริง 

ความเหมาะสม 
ความเป็นไป

ได้ 
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
มีการสร้างเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลตรงตาม
สภาพจริง 

5 100 5 100 5 100 5 100

การกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถ,ทักษะ
และความรู้ในเน้ือหาวิชาการ
ของนักศึกษาฝึกวิชาครู 

5 100 5 100 5 100 5 100

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียน
จริง 

5 100 5 100 5 100 5 100

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบส่งเสริมการ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือให้ในห้องเรียนจริงส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผลและ
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ประเมินผลตรงตามสภาพจริง, การกําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถ,ทักษะและความรู้ใน
เน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครูและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้จาก
ตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริงมีความเหมะสม ความเป็นประโยชน์ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้าน
คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญเสนอแนะว่าส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลตรงตามสภาพจริงและการกําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถ,ทักษะและ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู อาจจะต้องกําหนดเกณฑ์องค์รวม ก่อนการสร้าง
เกณฑ์ 

 
ตารางที่ 35 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 8 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก
ศกึษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 8 

องค์ประกอบที่ 8 
การเปน็แบบอย่างที่ดี 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

การสร้างความตระหนักแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็น
ความสําคัญของการเป็นครู
อย่างแท้จริงนักศึกษาฝึก
วิชาครูมีเจตคติของความ
เป็นครูที่ดีและให้ความ
ทุ่มเทอย่างหนัก 

5 100 5 100 5 100 5 100

การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนและสามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความคิดกับการ
กระทํา 

5 100 5 100 5 100 5 100
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ตารางที่ 35 ผลการการยืนยันองค์ประกอบ แสดงเป็นความถ่ึและร้อยละของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบที่ 8 การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในองค์ประกอบที่ 8 (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 8 
การเปน็แบบอย่างที่ดี 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์
สัมพันธ์และทกัษะการ
สัมพันธ์สื่อสารของนักศึกษา
ฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้ 

5 100 5 100 5 100 5 100

 
จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของการบริหาร

โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาจํากัดรับพบว่าองค์ประกอบการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็นความสําคัญของการเป็น
ครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก, การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความคิดกับการกระทําและส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสัมพันธ์
สื่อสารของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้มีความเหมะสม ความเป็นประโยชน์ความถูกต้อง
ครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงวุฒิและเช่ียวชาญเสนอแนะว่าตัวแปรการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู

ให้เห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและให้
ความทุ่มเทอย่างหนัก อาจแยกพิจารณาเร่ืองเจนตคติและการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดกับการ
กระทําอาจแยกพิจารณาเรื่องการประเมินตนเอง 

ผู้ทรงวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  
การที่จะเป็นโรงเรียนฝึกสอนที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง 
1. ผู้บริหาร ต้องเก่ง เข้าใจ ต้องวางแผนงาน มีการร่วมมือกันทํางาน ทันสมัยตาม 

ความรู้ใหม่ๆทันเข้าใจบทบาทของโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอน 
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2. ครูดี ไม่ใช่เฉพาะครูพ่ีเลี้ยงเท่าน้ัน 
 ส่วนครูพ่ีเลี้ยงต้องมีการกําหนดคุณสมบัติ 
 1. ด้านความรู้ มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอน 
 2. ด้านคุณธรรม อุทิศตน เสียสละ ทํางานหนัก รักอาชีพ แต่งกายดี 
 3. ด้านความสามารถ ทักษะต่างๆ เช่น สอนเก่ง ถ่ายทอดความรู้ดี วิจัยเก่ง  
3. ระบบการจัดการ ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกสอนสําเร็จครู 

โรงเรียน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมมือกันเป็น Prppressional learning community 
(PLC)ทั้งก่อนสอน ระหว่างสอนและหลังการสอนมี 

1. ระบบการจัดการ 
2. ระบบการควบคุม 
3. ระบบการเซนต์ช่ือ กํากับ  
4. ระบบการให้คะแนน 
5. ระบบการอบรม 
6. ระบบการวัดและประเมินผล 
มีคณะกรรมการของแต่ละระบบ    

4. อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเอ้ือมต่อการฝึกสอน มีบรรยากาศที่เป็น
มิตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่อย่างสบายใจอีกปัจจัยเสริมที่จะทําให้การฝึกสอนประสบ
ความสําเร็จ คือข้อมูลของนักเรียนที่จะให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รู้ก่อนทําการสอนและ
ชุมชน การใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นพาไปวัดหรือหอจดหมายเหตุเป็นต้น 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย” 
มีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือทราบยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย 

มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 3 ขั้น ดังน้ี  
ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยดําเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา 

วารสาร บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดองค์การเฉพาะกิจ และแนวคิดการบริหารการศึกษา 
นําข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจและแนวทางการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจจากเอกสาร 
วารสาร ตํารา บทความตลอดจนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi–structure interview) 
นําแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi– structure interview) ที่ได้รับคําแนะนําจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จํานวน 7 ท่านนําข้อมูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษาได้จํานวน 137 ตัวแปร และนําตัวแปรที่ได้ไปสร้าง
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยในข้ันต่อไปนําตัวแปรการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมาจัดทําเครื่องมือวิจัยในลักษณะของแบบสอบถาม 
(Questionnaire) นําเครื่องมือการวิจัยที่จัดทําขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาผล และนําผลที่ได้มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Index of Item – 
objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6 – 1.0 และตัดข้อคําถามรวมทั้ง
ปรับปรุงข้อความตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  พิจารณาคัดเลือกเพ่ือตรวจสอบความ
ตรงภายในมากย่ิงขึ้นและ เหลือข้อคําถามจํานวน 134 ข้อ นําเครื่องมือการวิจัยที่ได้ไปปรับแก้ตามท่ี
ผู้เชี่ยวชาญแนะนําแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวนผู้ให้ข้อมูล 
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30 คน ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.9798 และปรับปรุงแบบสอบถาม  

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยผู้วิจัยดําเนินการโดยนําเคร่ืองมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 6 คน ได้แก่ 3 คน
จากอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่รองคณบดีและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 คน
และอาจารย์พ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัย 1 คน และโรงเรียน 3 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต, 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพี่เลี้ยง 1 ประชากรทั้งหมด 58 มหาวิทยาลัยผู้วิจัยได้ทําการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตํารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 52 หน่วย ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Statified Random Sampling) 
แต่ละหน่วยงานและได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 46 มหาวิทยาลัย จํานวนตามกลุ่ม
ตัวอย่างรวม 276 คนคิดเป็นร้อยละ 88.46 

และได้ข้อมูลที่นํากลับมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบ การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยนําองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยนํามาตรวจสอบเพ่ือความน่าเช่ือถือขององค์ประกอบ 
โดยการนําองค์ประกอบมารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) เพ่ือหาการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยผล การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปร
องค์ประกอบที่เป็นการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยได้ผล
การวิเคราะห์แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต โดยมีค่าเฉลี่ย (X) อยู่ระหว่าง 3.76 --4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) อยู่ระหว่าง 0.562 – 1.218 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการ
ฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยด้วยการใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เพ่ือการตรวจสอบ
ความเหมาะสมท่ีใช้ในองค์ประกอบน้ัน โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการ
พิจารณาจํานวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ จํานวนตัวอย่าง 276 ฉบับ จึงมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งเกณฑ์
การเลือกตัวแปรท่ีเข้าอยู่ในองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) 
ซึ่งมากกว่า 1 และถือเอาค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวของ
องค์ประกอบน้ันต้องมีค่าต้ังแต่ 0.55 ขึ้นไป และอธิบายตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวแปรขั้นไป ตามวิธีของไก
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เซอร์ (Kaiser) ใช้สถิติตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาค่า KMO and Bartlett’s Test โดย
ค่า Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และ
สถิติทดสอบ Bartlett’sTest of Spherictyผล การทดสอบ KMO Kaiser–Meyer-OlkinMeasure 
of Sampling Adequacy ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 0.903 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8 
แสดงว่าข้อมูลชุดน้ันสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก ดังน้ันข้อมูลน้ีจึงมีความ
เหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติ
ทดสอบ Bartlett’sof Sphericty มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00<0.05) หลังจากนั้น ผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ PCA) และด้วยการหมุนแกน
แบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (VarimaxRotation) โดยทําการสกัดตัว
แปร (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: 
PCA) ผลการสกัดตัวแปรขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยแสดงเฉพาะองค์ประกอบค่าไอเกน (Eigen Value) 1 ขึ้นไปได้จํานวนองค์ประกอบ 
(Component) ทั้งสิ้น 8 องค์ประกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) ระหว่าง 
0.986– 9.274 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับร้อย
ละ 73.348 ลักษณะน้ีแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 23 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์ประกอบได้เท่ากับ 73.348 เมื่อนําองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน 
(Eigen Value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จํานวน 29 องค์ประกอบองค์ประกอบ 
ไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพ่ือให้ตัว
แปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเป็นการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย” 

ทั้งน้ีในการพิจารณาว่าเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัว
แปรบรรยายองค์ประกอบน้ันๆ ต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.986-9.274 และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม เท่ากับ 73.348 
ลักษณะน้ีแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 8 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 
73.348 เมื่อนําองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 
1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จํานวน 29 องค์ประกอบไปหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และการเลือกตัวบ่งช้ีจากจํานวนตัวแปรต้องมีตัว
แปรบรรยายตัวบ่งช้ีนั้นๆ ต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่
ชัดเจนขึ้น แสดงค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated Component 
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Matrix) และค่า ความร่วมกัน (Communality) พบว่า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย” ที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน 
(Eigen Value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จํานวน 29 องค์ประกอบ ไปหมุนแกน
แบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์
กับองค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านําหนักองค์ประกอบ (factor Loading) เท่ากับ 
0.55 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบน้ัน ๆ ต้ังแต่ 3 
ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้พหุองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ  ผู้วิจัยได้แสดงตัวแปรบรรยายที่สําคัญ
ทั้งหมด 46 ตัวแปรข้ันที่ 3 ผู้วิจัยหาแนวทาง  การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัย” โดยสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจึงสรุปข้อมูล ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลําดับความถ่ีของความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการบริหารการศึกษาของแต่ละองค์ประกอบ  

 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจยัตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา

ครูในมหาวิทยาลัยองค์ประกอบทั้งหมดของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งหมด8 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดคุณสมบัติของครู
พ่ีเลี้ยง (Setting necessary qualifications of mentor) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ จํานวน 
14 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(Providing working unit in charge of pedagogy training) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 
จํานวน 8 ตัวแปรองค์ประกอบที่ 3 การประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
(Collaborating in pedagogy training) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ จํานวน 7 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 4 จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(Organizing activities of seminars to promote pedagogy training) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 
จํานวน 5 ตัวแปรองค์ประกอบที่ 5 สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอน (Establishing quality 
assurance system for pedagogy) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ จํานวน 3 ตัวแปรองค์ประกอบ
ที่ 6 การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (Encouraging positive attitude towards teacher 
profession) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ จํานวน 3 ตัวแปรองค์ประกอบที่ 7 สร้างเกณฑ์ประเมิน
ตามสภาพจริง (Creating authentic assessment criteria) มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ จํานวน 
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3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 8 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Being good role model) มีตัวแปรบรรยาย
องค์ประกอบ จํานวน 3 ตัวแปร 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธียืนยันโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คนจากความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยนําองค์ประกอบ จํานวน 8 องค์ประกอบ มีตัว
แปร จํานวน 46 ตัวแปรผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม เป็นไปได้
ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่นําไปบริหารโรงเรียน 

 
อภิปรายผล 

 
จากผลการวิจัย “การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน

มหาวิทยาลัย” พบประเด็นสําคัญที่ได้ค้นพบจากผลกาการวิจัยในเรื่องน้ีสามารถนํามาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษา
วิชาครูในมหาวิทยาลัยมีจํานวน 8 องค์ประกอบ และตัวแปรบรรยายจํานวน 46 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูซึ่งเป็นพหุองค์ประกอบ          
8 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่  

 
องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดคุณสมบัติของครูพ่ีเลี้ยง (Setting necessary qualifications 

of mentor) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการที่จะฝึกนิสิตฝึกวิชาครูให้ได้ผลจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้ครูพ่ีเลี้ยงที่
เป็นต้นแบบที่ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพราะการที่จะออกไปเป็นครูที่ดีนิสิตจะต้องได้รับการอบรม 
พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ จากแม่แบบที่ดีก่อน ครูที่เป็นต้นแบบจะเป็นแม่พิมพ์ของ
แม่พิมพ์ ครูพ่ีเลี้ยงจะคอยดูแลเอาใจใส่น้องให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาแนะนําและช้ีแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรดังน้ันจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญย่ิงในการกําหนด
คุณสมบัติของครูพ่ีเลี้ยงสอดคล้องกับแนวคิดขอศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ที่บอกหลักการ
การบริหารงานบุคคลคือ 1.คัดเลือกอาจารย์ตามเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ให้มี
คุณสมบัติที่จะทํางานตามแนวคิดทั้ง 4 น้ีได้ คือ มีความเหมาะสมทั้งการเป็นครูของเด็กนักเรียน เป็น
อาจารย์ของนิสิตนักศึกษา เป็นนักวิจัยค้นคว้า ทดลอง และรู้จักเผยแพร่ความรู้ด้วยวิธีต่างๆ 2.จัด
อัตรากําลังอาจารย์ให้เพียงพอที่จะให้อาจารย์สามารถทําหน้าที่ต่างๆ ได้ครบถ้วน คือ สอนนักเรียน 
สอนนิสิต นักศึกษา นิเทศการสอน นิเทศการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพรความรู้ 
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.อาจารย์โรงเรียนสาธิตในฐานะที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และ
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ต้องทําหน้าที่เหล่าน้ี จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เจริญด้าวหน้าทางวิชาการได้ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้
สามารถดํารงตนเป็นผู้นําทางวิชาการอยู่ได้เป็นที่ยอมรับและยกย่องนับถือของสังคมสมกับ
ภาระหน้าที่อันสําคัญ 

สอดคล้องกับแนวคิดของมิลเลอร์ (Miller) ที่ค้นพบว่าสถาบันฝึกหัดครู มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกครูที่มาเป็นครูพ่ีเลี้ยง ครูพ่ีเลี้ยงแต่ละคนรับผิดชอบนักศึกษา 1 คน ตลอดภาคการฝึกสอน 
และทั้ง 7 วิทยาลัยให้คําตอบแทนครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงมีส่วนในการประเมินผลการฝึกสอนของ
นักศึกษาฝึกสอน 

สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยออเร้นท์โค้ช (The 
Early Child bood Lab School of Orange Cloast College) แนวทางการบริหาร ดังน้ี  

1. เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยออเร้นท์โค้ช 
2. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการบริการนักศึกษาได้ศึกษาสังเกตและเรียนรู้ฝึกประสบการณ์

เพ่ือท่ีจะก้าวสู่การเป็นครูของนักเรียนระดับปฐมวัย  
3. ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนและครูปฐมวัย ต้องได้รับการสรรหาคัดเลือก 

เน่ืองจากต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพ  
4. ครูควรต้องมีคุณภาพสูงที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน  
 
องค์ประกอบที่ 2 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(Providing working unit in charge of pedagogy training) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่นด้านความรู้ ทักษะการสอน 
การจัดการช้ันเรียน เจตคติต่อวิชาชีพ และการพัฒนาด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันใน
องค์กรจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีแม่งานหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือทําให้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรลุเป้าหมาย 

ดังน้ันการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตรงจึงจําเป็นมากซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของแจ็คสัน (Jackson) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
วิทยาลัยวิชาการศึกษา Cyil Potter เมือง Guyana ตามความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาฝึกสอน 
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของ Cyril Potter College ในปี ค.ศ. 1986 จํานวน 87 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 

โรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอมีส่วน
อะไรบ้าง แต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบใด และมีใครเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานน้ันบ้าง 
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สอดคล้องกับแนวคิดของสายหยุด ใจสําราญ ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ องค์ประกอบการ
บริหารของลูเธอร์กูลิคและลินดอลว์เออร์วิค (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) ไว้ดังน้ี 
องค์ประกอบและบริหารมี 7 ขั้นตอน ซึ่งประมวลเป็นคําย่อว่า “POSDCORB” (พอสด์คอร์บ) 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีงาน
อะไรบ้างที่จะต้องทําตามลําดับ พร้อมทั้งวางแนววิธีปฏิบัติ กําหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
น้ันๆ ก่อนลงมือทํา 

2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย
กําหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์กันตามลําดับข้ันแห่งอํานาจหน้าที่สูงตํ่าลดหลั่นกันไป 

 
องค์ประกอบที่ 3 การประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

(Collaborating in pedagogy training)ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่จะบรรลุเป้าหมายในการฝึก
ประสบการณ์จะต้องมีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเร่ิมต้ังแต่ในมหาวิทยาลัยโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตจะต้องมีการเตรียมหลักสูตรการสอน การเตรียมพ่ี
เลี้ยง การเตรียมสถานที่ฝึกสอนและอ่ืนๆอีก 

โรงเรียนสาธิตก็ต้องมีการเตรียมงานต่างๆ มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นฝ่ายสถานที่ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยเป็นต้อนดังน้ันการประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจึง
มีความสําคัญมากซึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดของบานาด (Chester I. Barnard) บิดาของการบริหาร เป็นนัก
บริหารชาวอเมริกันซึ่งเคยเป็นประธานของบริษัทอเมริกันเทเลโฟนแลนด์ (New Jersey Bell 
Telephone Company) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานขององค์การซึ่งเป็นระบบของ
การร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้สําเร็จด้วยความร่วมแรงร่วมใจ 

สอดคล้องกับแนวคิดของดักเกอร์ (Peter F Drucker) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 

สอดคล้องกับแนวคิดของไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างร่วมกัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ ก็เป็นอีกบุคคลหน่ึงที่ได้ให้หลักเก่ียวกับการ
บริหารการศึกษาไว้ดังน้ี  

ลักษณะของการบริหารการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สรุปได้ดังน้ี 
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1. เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม/การบริหารโดยองค์คณะบุคคลทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น 

2. เป็นการบริหารท่ีเน้นการดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดย
เป็นการศึกษาที่ให้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กรมีส่วนร่วมเป็นการศึกษาท่ีมีหลักการ แนวทาง รูปแบบที่
ชัดเจนและเน้นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี 

 สอดคล้องกับแนวคิดของอมร พรหมมีฤทธ์ิ ได้ทําการศึกษาปัญหาในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิต ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู ได้สรุปผลการวิจัยว่า 

 ปัญหาในด้านความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนสาธิตกับครูมีการประสานงานกันน้อย
มาก และมีผลกระทบกระเทือนต่อการฝึกหัดครู และโครงการปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ของ
โรงเรียนสาธิต 

 โรงเรียนสาธิตกําลังเผชิญปัญหาสําคัญ ในเร่ืองอาจารย์ไม่พอ ห้องเรียนไม่พอ ขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เงินทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

 
องค์ประกอบที่ 4 จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ (Organizing activities of seminars to promote pedagogy training) ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การท่ีจะทําให้นิสิตคนหน่ึงกลายเป็นครูที่สมบูรณ์แบบจําเป็นจะต้องได้ฝึกประสบการณ์ที่หลากหลาย
ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนทั้งการได้รับคําแนะนําที่ดีจากครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศการฝึกอบรม
สัมมนาจะช่วยนิสิตหลายด้านเช่นเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ค้นหาแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจหรือกระตุ้นให้นิสิตที่เข้าร่วมสัมมนานําหลักวิธีการท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดของสไปวีย์ (Spivey) ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของนักศึกษาฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสําคัญประการหน่ึงที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของนักศึกษาฝึกสอน คือ โปรแกรมการฝึกสอน ซึ่งทางสถานบันฝึกหัดครูควรได้พิจารณา
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการฝึกสอน การดําเนินงานและการประเมินผลนักศึกษา
ฝึกสอน ส่วนการประเมินผลความสําเร็จของโปรแกรมการฝึกสอนข้ึนอยู่กับเคร่ืองมือที่ใช้ว่ามี
มาตรฐานเพียงใดสอดคล้องกับแนวคิดของ Douglas N. Harris, Tim R. Sass ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ
การฝึกอบรมครูพบว่าประการแรกข้อค้นพบของเราพบว่าประสบการณ์ช่วยส่งเสริมผลิตภาพของครู
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างมากในหน้าที่การงาน โดยกําหนดให้นโยบายที่กําหนด
ขึ้นเพ่ือเลื่อนฐานะของครูซึ่งทําให้เกิดค่าจ้างที่สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ อย่างที่สอง ข้อค้นพบของเรา
สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าน้ี คือการศึกษาที่สูงไม่สัมพันธ์กันกับผลิตภาพของครูประถมศึกษา 
ช้ีให้เห็นว่าอัตราเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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ต่อการว่าจ้าง อย่างที่สามหลักฐานของเราซึ่งเป็นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพตามเน้ือหาที่
กําหนดที่กระทําโดยครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายน้ันมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับแนวคิดของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งได้ศึกษาตามการบริหาร 7 ด้าน 1) การบริหารงานทั่วไป 
2) การบริหารงานด้านบุคลากร 3) การบริหารงานธุรการและการเงิน 4) การบริหารด้านงานปกครอง
นักเรียน 5) การบริหารด้านงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 6) การบริหารด้านงาน
วิชาการ 7) การบริหารด้านงานอาคารสถานท่ี โดยใช้เทคนิค EDFR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนสาธิต จํานวน 22 ท่าน ซึ่งใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 4 ระดับ 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ มัธยฐาน และพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานด้านบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกับบุคลากรประจําปี ควร

สร้างขวัญและกําลังใจด้วยการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้มีการศึกษา และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นการ
บริหารด้านงานธุรการและการเงินควรจัดทําแผนการบริหารไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของแผนงาน 
โครงการงบประมาณของโรงเรียน  

 
องค์ประกอบที่ 5 สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอน (Establishing quality assurance 

system for pedagogy) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากหน้าที่หลักของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือการสอนใน
ห้องเรียน ไม่ว่านิสิตจะใช้รูปแบบการสอนแบบใด เช่น Problem base Learning, Inquiry หรือ 4M 
เป็นต้นจําไปอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการตรวจสอบว่าวิธีการเหล่าน้ันดีพอ หรือมีความเหมาะสม
เพียงใดการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนจึงเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่านิสิตมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่อ
ใดบ้างจะได้แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการสอนให้ดีย่ิงๆข้ึนไป 

สอดคล้องกับแนวคิดของแอนดรูว์ (Angrew) กล่าวถึง แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชอร์ (University of New Hamshire) ซึ่งใช้หลักสูตร
การผลิตครูระยะเวลา 5 ปี ว่า 

1. เน้นการให้ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในโรงเรียนและฝึกบทบาทการเป็นผู้นําให้นักศึกษา 

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้รับเพ่ิมเติมขึ้นทีละ
น้อย จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากข้ึนเรื่อยๆ และจัดต่อเน่ืองตลอดกันไปทั้งหลักสูตร 
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3. ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะคํานึงถึงรูปแบบการสอนของนักศึกษาด้วย 
4. มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาเก่ียวกับวิชาชีพไว้ชัดเจนที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
5. การเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจนถึงข้ึนเป็นครูช้ันอาชีพ 
6. ทางมหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูโรงเรียน ที่จะช่วยกันฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือต้องให้ความสําคัญแก่ครูในโรงเรียน
เหมือนกับเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วย 

7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรคํานึงถึงกระบวนการท่ีสัมพันธ์และครอบคลุมถึงการ
สร้างคุณภาพของคนทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความมีคุณธรรม การพัฒนาตนเองและ
ชุมชน ตลอดจนการดํารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ 

 การผลิตครูหากจะเป็นบทบาทของสถาบันฝึกหัดครูล้วนๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมจะ
เป็นผลดีไม่ได้ จะต้องจัดระบบให้หน่วยต้นสังกัด โรงเรียนและผู้ใช้ครูได้ตระหนักในภาระหน้าที่ในการ
ทํางานร่วมกันกับสถาบันฝึกหัดครูอย่างใกล้ชิด เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมของนักศึกษาในการฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูให้นักศึกษาต้ังแต่ตอนต้น โดยที่เขายังไม่ได้เรียนรู้อะไร 

 สอดคล้องกับแนวคิดของFergusonได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความต่อเน่ืองจาก
การเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกสอนสู่การเป็นครูผู้สอนในระยะแรก การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการฝึกสอนต่อการเป็นครูผู้สอนในระยะแรก และการค้นคว้าตัวแปรที่
เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเป็นครูผู้สอนในระยะแรก ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา โดยสัมภาษณ์และทําประชุม
กลุ่มย่อยครูผู้สอนที่เพ่ิงผ่านการฝึกสอนจํานวน 12 คน สรุปผลการวิจัยพบว่า 

 1. การฝึกสอนสําหรับนิสิต/นักศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงต่อความสําเร็จของการ
เป็นครูในระยะแรก 

 2. การฝึกสอนต้องครอบคลุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้มาก 
 3. การฝึกสอนนอกจากต้องฝึกปฏิบัติการสอนแล้ว ควรได้พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับ

การทํางานด้านอ่ืนๆ ด้วย 
 4. สิ่งที่ต้องคํานึงถึงด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ควรพิจารณาในการเลือกครูพ่ีเลี้ยงให้เหมาะสม

และมีการฝึกอบรมครูพ่ีเลี้ยง อีกรวมทั้งควรคํานึงถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของนิสิต/
นักศึกษาฝึกสอนด้วย 

 
องค์ประกอบที่ 6 การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (Encouraging positive attitude 

towards teacher profession) ทั้งนี้เนื่องมาจากเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของครูนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สําคัญย่ิงต่องานที่ทําอยู่ เจตคติที่ดีจะทําให้ครูทํางานอย่างมีความสุข มีความต้ังใจในการทํางานมี
ความเสียสละ มีเมตตากรุณา อดทนอดกล้ัน มีความภูมิใจในอาชีพของตน การสอนก็จะมีคุณภาพ
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เพราะครูใส่ใจ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของครูผู้สอนจะมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้วย ครูจะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน อันจะส่งผลให้เกิดระเบียบวินัยในช้ันเรียนหรือการจัดการเรียนการสอนก็จะ
เป็นไปด้วยความราบร่ืนสอดคล้องกับแนวคิดของริชาร์ดสัน (Richardson)ได้ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกหัดครูที่เก่ียวกับเน้ือหาการฝึกปฏิบัติทักษะ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการผลิต
ครู โดยสอบถามจากคณบดีของสถาบันการผลิตครู ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในการผลิตครูควรจะได้
บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี การฝึกทักษะต่างๆ ทางวิชาชีพ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในทุกรายวิชา
ที่นิสิต/นักศึกษาได้เรียน มีการประเมินความก้าวหน้าของนิสิต/นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้
นิสิต/นักศึกษาได้ประเมินตนเองในรายวิชาต่างๆ วางเป้าหมายให้นิสิต/นักศึกษาได้มีอัตมโนทัศน์ที่ดี 
และตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพต่อความรับผิดชอบในสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของฮันท์ ได้
ทําการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการฝึกหัดครู 2 แบบ คือ รูปแบบที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School base teacher education) กับรูปแบบการใช้คณะครุศาสตร์เป็นฐาน (University base) 
โดยศึกษาเปรียบเทียบว่า รูปแบบทั้งสองน้ีจะให้ผลต่อนักศึกษาครูแตกต่างกันหรือไม่ในด้านเจตคติ 
ปรัชญา และเน้ือหาความรู้ ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามเบื้องต้น 
ก่อให้เกิดเจตคติในทางบวกแก่นักศึกษาครู โดยเฉพาะเจตคติต่อนักเรียนและต่อการสอน 

 
องค์ประกอบที่ 7 สร้างเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง (Creating authentic assessment 

criteria) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการเรียนในภาคทฤษฏีคงไม่เกิดประโยชน์
หากไม่นํามาปฏิบัติจริงในห้องเรียน สิ่งที่วัดได้น้ันเป็นข้อมูล เป็นการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนทั้งความสามารถทางความรู้ความคิดความสามารถในการปฏิบัติ
และคุณลักษณะทางจิตใจมีความคลาดเคลื ่อนผิดพลาดน้อยที ่สุดไม่เปิดโอกาสให้ผู ้ด้อย
ความสามารถได้คะแนนสูงตัดความผิดพลาดที่ผู้มีความสามารถสูงกลับได้คะแนนน้อยดังนั้นการ
สร้างเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริงจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง 

สอดคล้องกับแนวคิดของสิริพร ทิพย์คง ได้กล่าวถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไว้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติและเป็นประสบการณ์
ตรงที่จําเป็นและสําคัญย่ิง เพราะเป็นช่วยสําคัญที่นิสิต/นักศึกษาจะได้ตรวจสอบตนเองโดยการนํา
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ได้จากเรียนนํามาใช้แก้ปัญหาหรือประยุกต์สู่การปฏิบัติ และเป็นโอกาส
ที่นิสิต/นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้การแนะนําของอาจารย์นิเทศ และครูพ่ีเลี้ยง
ของสถานศึกษากับทั้งได้เรียนรู้เก่ียวกับนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนนิสิต/นักศึกษา และ
บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งได้ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน และการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทํา
ให้นิสิต/นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มี
ความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็น



296 

กระบวนการสําคัญของการผลิตครูในการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาครูในการฝึก
ภาคสนาม เพ่ือรับประสบการณ์ตรงที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพย่อม
หมายถึงความสําเร็จของการผลิตครูด้วยกระบวนการหน่ึงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคือ การ
สะท้อนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สอดคล้องกับแนวคิด ดาร์เดน (Darden, G., K. Scott, A Darden, Crookes) การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึงของการผลิตครูที่กล่าวได้ว่า ไม่มี
ประสบการณ์ใด หรือวิชาใดจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นครูที่ดีได้ เพราะการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาครู ได้นําความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติจริง และได้พัฒนา
ทักษะการสอนของตน ตลอดจนได้ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในสถาบันการฝึกหัด
ครูทุกแห่งจึงได้จัดให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนที่เรียกว่า “การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู” (field experiences) เพื่อนิสิต/นักศึกษาจะได้นําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ที่จะพัฒนาทักษะการสอนต่างๆ เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
และยังให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสพิจารณาความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานสอนของตน ที่จะ
พัฒนาเทคนิคทักษะการสอนต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกสอน (practicum) จัดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดใน
การผลิตครูของสถาบันผลิตครูทั้งหลายเป็นช่วยเวลาที่นิสิต/นักศึกษาฝึกสอนจะได้ประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการสอนในห้องเรียนจริงตามโรงเรียนต่างๆ มีประสบการณ์
ในการใช้วิธีสอนตามหลักปรัชญาการสอนแบบต่างๆดังน้ัน การฝึกสอนจึงเป็นช่วงเวลาของการเติบโต
ทางวิชาชีพ ของนิสิต/นักศึกษาฝึกสอนที่จําเป็นมาก  

 
องค์ประกอบที่ 8 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Being good role model) ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

นักเรียนจะยึดครูผู้สอนเป็นแบบอย่างเสมอการแสดงออก การประพฤติบุคลิกภาพ การแต่งกาย วาจา 
จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ําเสมอที่ทําให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธา การให้คําแนะนํา
และแก้ไขข้อบกพร่องในลักษณะสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนจะถือเอาเป็น
แบบอย่าง ดังมีผู้กล่าวว่าร้อยคําพูดไม่เท่าหน่ึงการกระทําการเป็นแบบอย่างที่ ดีนับว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญย่ิงของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิด 

ซิสเฟอร์ (Zimpher) ได้กล่าวถึงประเภทสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
สําคัญอย่างหน่ึงคือ  

สมรรถนะด้านคุณลักษณะความเป็นครู (personal competence) หมายรวมถึงความ 
สามารถในการพัฒนาตนเอง โดยคํานึงถึงความเป็นครู การสอน และการรับรู้ตนเองในฐานะครู 
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ตระหนักในเอกลักษณ์ ระบบคุณค่า ความสามารถตนเองในการเผชิญปัญหาต่างๆ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มสัมพันธ์ 

สอดคล้องกับแนวคิดสครีเวน (Scriven) ได้กําหนดความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานของครูไว้ ด้านวิชาชีพ ได้แก่ ครูต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู มีการพัฒนาวิชาชีพครู ต้องให้บริการในด้านวิชาการ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู
ด้วยกัน  ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่ครูที่เพ่ิงบรรจุใหม่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของตน มีการ
วิจัยเกี่ยวกับการสอนในรูปแบบใหม่ๆ และรู้จักหน้าที่ของตนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปและเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ผู้บริหารติดตามนโยบายการฝึกประสบการณ์ของชาติอย่างสม่ําเสมอทั้งน้ีเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทําให้การศึกษาไทยและมาตรฐานของ
ผู้เรียนไทยก้าวไม่ทนโลกภายนอก ผู้บริหารควรติดตามนโยบายของชาติอย่างในด้านการฝึก
ประสบการณ์สม่ําเสมอและหันกลับมามองและคิดใหม่ว่าเกิดอะไรข้ึนกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของไทยและพิจารณาว่าแนวทาใดที่จะพัฒนาการศึกษาของ
ชายในปัจจุบันและวางแผนเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในอนาคตของไทย โดยการพัฒนาต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความไปได้ ความเหมาะสม เป็นประโยชน์สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทย 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทํางานร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
โรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียนสาธิต ทั้งผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยงซึ่งทั้งสองฝ่ายช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งด้านการ
สอน การวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
กัลยาณมิตรความเป็นกัลยาณมิตรของครูช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการทํางานร่วมกันครูที่ประสบ
ความสําเร็จในการสอนมีพ้ืนฐานแห่งวัตรปฏิบัติที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนครูมีความน่ารักด้วยการ
เปิดเผย นักศึกษาสบายใจอบอุ่นสนิทสนม ชวนให้เข้าไปสอบถาม เป็นที่ไว้วางใจมีความน่าเคารพด้วย
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ความประพฤติ สมควรแก่ฐานะ นิสิตเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงปลอดภัย น่ารักยกย่องด้วย
ความเป็นผู้รอบรู้ รู้จักพูดให้เหตุผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจคําแนะนํา อดทนต่อถ้อยคําพร้อมที่จะฟัง
คําปรึกษา  

4. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมแรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมี
พฤติกรรมและยังกําหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมน้ันด้วย คนทีมีแรงจูงใจสูง จะใช้ความ
พยายามในการกระทําไปสู้เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนที่มีแรงจูงใจตํ่า จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็
ล้มเลิกการกระทํา ก่อนบรรลุเป้าหมายแรงจูงใจมีทั้งภายใน (Intrinsic motives) และภายนอก 
(Extrinsic motives) แรงจูงใจภายในเช่น เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจแรงจูงใจภายนอกเช่น 
รางวัล เกียรติยศ ช่ือเสียง เงิน ทองหากผู้บริหารโรงเรียนรู้จักใช้แรงจูงใจให้เกิดประโยชน์ก็จะทําให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคัดสรรอาจารย์พ่ีเลี้ยงต้นแบบพ่ี
เลี้ยงจะช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะกลุ่ม หรือช่วยเป็นรายบุคคลซึ่งปกติพ่ีเลี้ยงมักเป็นผู้มี
ประสบการณ์มากกว่า หรือมีความสามารถเฉพาะทางที่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อ่ืนได้และเป็นที่เคารพ
นับถือ ซึ่งต่างจากผู้ช้ีแนะ คือ 1) พ่ีเลี้ยงมักมีตําแหน่งหรือสถานะสูงกว่าผู้รับการชี้แนะ ในขณะที่ผู้
ช้ีแนะไม่จําเป็นต้องมีอาวุโสหรือสถานะท่ีสูงกว่า 2) ในเรื่องความสัมพันธ์ พ่ีเลี้ยงเป็นแบบอย่างในการ
ทํางาน 3) พ่ีเลี้ยงมักดูแลโดยทั่วไปทั้งเร่ืองการดําเนินชีวิตและการทํางาน การคัดสรรอาจารย์พี่เลี้ยง
ต้นแบบจึงมีความสําคัญต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นอย่างมาก 

6. ครูพ่ีเลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ด้านการจัดการช้ันเรียนบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆ อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียน และนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุดการจัดการช้ันเรียนมีความสําคัญด้วยเหตุผลหลาย
ประการ คือ 

 6.1 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดได้น้อยถ้ามีสิ่งรบกวนในช้ันเรียนอยู่ตลอดเวลา
ด้วยปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

 6.2 นักเรียนที่อยู่ในช้ันเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมในช้ันเรียนมีเสียง
ดังและสิ่งรบกวน หรือการจัดที่น่ังไม่เหมาะสมอาจเกิดสาเหตุให้เกิดปัญหาทางวินัยนําไปสู่การแสดง
พฤติกรรมที่ก้าวร้าว  

 6.3 ช้ันเรียนที่มีการจัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม จะทําให้ครู
สามารถดําเนินการสอนได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลากับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

 6.4 การจัดการช้ันเรียนให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอ้ืออาทรโดยคํานึงถึงกฎระเบียบของช้ันเรียนอย่างต่อเน่ืองดังน้ันความสําคัญของการจัดช้ันเรียนได้
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ว่า เป็นการดําเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียน เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้และสร้างเสริมผู้เรียนในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่าง
ดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ของการเรียนการสอนตลอดจนบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา 

7. มีการบริหารจัดการด้านสถานที่ การใช้ห้องและอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย มีบรรยากาศที่น่าใช้งาน มีความร่ม
รื่น สวยงามเป็นระบบระเบียบตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมอาคาร ระบบอาคารให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมหรือตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของอาคารสถานที่น้ันๆ หาก
ขาดการดูแลรักษาซ่อมบํารุงแล้ว อาคารสถานที่จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ได้
อย่างราบร่ืน 

8. ผู้บริหารกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล 
กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครูค่าตอบแทนพิเศษส่วนใหญ่เป็นการให้รางวัลจูงใจในรูปตัวเงิน การกําหนด
แนวทางหรือเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ือเป็นการจูงใจให้ครูพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานเพ่ิมผล
การปฏิบัติงาน เพ่ิมผลผลิตหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่ตกลงหรือบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โรงเรียนควรให้ความสําคัญในเรื่องการกําหนดค่าตอบแทนพิเศษเพราะจากผล
การสํารวจความผูกพันของพนักงานจากหลายสํานักระบุว่า การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษมีความสําคัญ
กับการสร้างความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างมาก 

9. ผู้บริหารดําเนินการสร้างห้อง Micro teaching เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
ห้อง Micro teaching มีความสําคัญต่อการสอนแบบจุลภาคอย่างย่ิง การสอนแบบจุลภาคเป็นการ
สอนที่สอนในสถานการณ์จริงในลักษณะที่ย่นย่อทั้งเวลาขนาดของช้ันบทเรียนโดยเน้นทักษะการสอน
พ้ืนฐาน (Basic Teaching Skill) เพียงด้านใดด้านหน่ึงเพ่ือให้ผู้สอนเกิดความชํานาญคล่องแคล่วและ
แม่นยําทักษะการสอนนั้นผู้สอนจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วจึงมาสอนกับนักเรียนจํานวนน้อย
ประมาณ 3-10 คนในเวลาประมาณ 5-15 นาทีไม่ควรเกิน 20 นาที นอกจากน้ีขณะทําการสอนมีการ
บันทึกเทปเสียง หรือเทปภาพเพ่ือให้ผู้สอนได้มีโอกาสฟังหรือเห็นตนเองในการปฏิบัติงานสอนใน
ภายหลัง พร้อมทั้งมีการวิจารณ์ข้อดีข้อเสียต่างๆ และสอนซ้ําภายหลังที่เรียนรู้ข้อบกพร่องตนเองรู้จัก
ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น และเพ่ิมแนวในการดําเนินการการสอนได้แจ่มแจ้งย่ิงขึ้นดังน้ันห้องMicro 
teaching จึงมีความสําคัญย่ิงต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 
 
 



300 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษา

วิชาครูในมหาวิทยาลัย 
2. ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน 
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ภาคผนวก ก  
การศึกษาตัวแปรองคป์ระกอบการบรหิารโรงเรียนสาธิต 

เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูมหาวิทยาลัย 
- รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชีย่วชาญ สาํหรบัการสัมภาษณ์เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 
- หนังสือขอสัมภาษณ์งานวิจัย 
- แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชีย่วชาญ สาํหรบัการสัมภาษณ์ 
เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 

 
นําข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  มาสังเคราะห์เป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (SemiStructured Interview) ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือหาการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 

 
รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชีย่วชาญ จํานวน 7 ท่านคือ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
1 ศ.บุญถึง แน่นหนา ข้าราชการเกษียณ
2 ดร.ศุภวรรณ สจัจพิบูล หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาลัยศรีนครินวิโรฒ
3 ผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ หัวหน้าโครงการวิจัย

หน่วยวิจัยสารสนเทศสถิติวิจยัในจังหวัดชายแดนใต้ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี 

4 ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธ์ุ รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาชีวศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 

5 ผศ.ทวีพร ดิษฐ์คําเริง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

6 ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญ 
เรื่อง การยืนยันองคป์ระกอบการบรหิารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนนุการฝึกศึกษาวิชาคร ู

ของมหาวิทยาลัย 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
1.1ช่ือ................................................................นามสกุล..................................................................... 

1.2 ตําแหน่ง................................................................สังกัด.................................................................. 
1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่านคือ........................................................................................................ 
1.4 ประสบการณ์การทํางาน................................................................................................................. 
     ………………………………………………..………..……………………………………………………………………………. 
1.5 อายุปัจจุบัน............................ ปี 

 
ตอนท่ี 2 การยืนยันองคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนนุการฝกึศึกษาวิชาครูของ

มหาวิทยาลัย 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้สมัภาษณ์ในครั้งน้ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สําหรับตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
- แบบสอบถามเรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ ในการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  
- ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 
- แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู

ของมหาวิทยาลัย 
- รายชื่อโรงเรียนท่ีทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) 
- การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) 
- รายช่ือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลสําหรับงานวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 
 



320 

 

รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชีย่วชาญ สาํหรบัตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  
(Content Validity) เรื่องการบริหารโรงเรียนสาธิตเพือ่สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู 

ของมหาวิทยาลัย 
 

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัยและค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของเครื่องมือ
งานวิจัยเรื่อง“การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย” 
ตรวจสอบเอกสาร ดังน้ี  

1. ตารางผลการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย (Documentary Analysis) : หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

2. แบบสอบถาม เร่ือง ยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าความตรงของแบบสอบถาม 
 
รายชื่อ ผูท้รงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย จํานวน 5 ท่านคือ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ 

มณีรัตน์ 
นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

2 ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 
ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 
กลุ่มประเมินคณุภาพการศึกษา 

3 ดร.สุภัทรา คงเรือง ประธานหลักสูตร ค.ม.การจัดการการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีนครอยุธยา 

4 ดร.ภรณี หลาวเพชร ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด

เช้ือสุวรรณทวี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
( The Demonstration School Administration for Supporting Pedagogy 

Trainingin the University ) 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรือ่ง 

การบริหารโรงเรียนสาธิตเพือ่สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
เรียนผูเ้ชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ   

แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของเครื่องมือ
วิจัยซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้อคําถามที่เป็นตัวแปรของการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
จํากัด มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจํากัดโดยผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารโดยการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือ
นํามาใช้สร้างเคร่ืองมือ การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
จํากัด ซึ่งแบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถามฉบับน้ี สร้างข้ึนมาเพ่ือให้ผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่า ข้อคําถามที่เป็นตัวแปรการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
จํากัด เหล่าน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะสามารถเป็นตัวแปร ได้ตรงกับสภาพที่เกิดข้ึน และครอบคลุม
เน้ือหาตามแนวคิดทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร จากแนวคิดดังกล่าวข้อมูลที่ได้จากการลงความคิดเห็นของ
ท่านมีค่าอย่างย่ิงต่อการนําข้อคําถามที่เป็นตัวแปรการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
จํากัด ที่มีความเหมาะสมไปสร้างเครื่องมือการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยจํากัด ครั้งน้ี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยจํากัด โดยรวมต่อไป จึงขอความกรุณาลงความคิดเห็นข้อคําถามทุกข้อในแบบประเมิน
คุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอนคือตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามและ ตอนท่ี 2 ตัวแปรการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจํากัด 

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ สําหรับความร่วมมือในการตอบประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
 (นายนวทรัพย์ พิชัยสามารถ) 
 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

(สําหรับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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คําชี้แจง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน   ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์               
ในการลงความคิดเห็นมี ดังน้ี 
ให้คะแนนเท่ากับ    +1 เมื่อแน่ใจว่าเป็นตัวแปรสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู 
ให้คะแนนเท่ากับ      0 เมื่อไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแปรสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู 
ให้คะแนนเท่ากับ     -1 เมื่อแน่ใจว่าตัวแปรสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู 

 
ตอนท่ี  1    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
คําชี้แจง :   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ตรงกับสถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย  หญิง   

2. อายุ 
 20–30 ปี  31–40 ปี  41–50  ปี  50  ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4. ตําแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน 
 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต  ครูพ่ีเลี้ยง 
 รองคณบดี  หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5. ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 
 ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

+1 0 -1 
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ตอนท่ี 2 ตัวแปรการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจํากัด 

ข้อ ตัวแปร 
ความเห็น  สําหรับ

ผู้ วิจัย  +1 0 -1 
1 ส่งเสริมอาจารย์ผลักดันให้นักเรียนประสบความสําเร็จโดยไม่

จํากัดวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
 

   

2 สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจุลภาคสําหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

3 การกําหนดเกณฑ์การประเมินในการสํารวจความสามารถและ
ทักษะและความรู้ในเน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

4 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้จากตํารา
เรียนไปใช้ในหอ้งเรียนจริง  

  

5 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายวิชา  

  

6 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความกระตือรือร้น,ใสใ่จใฝ่รู ้
ใฝ่เรียนเพ่ือใหเ้พ่ิมพูนความรู้และดูแลความประพฤติของ
นักเรียนอย่างทั่วถึง  

  

7 ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้การส่งเสริม
และสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน  

  

8 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผลข้ึนมา
ให้เหมาะสมกับความสามารถและสมรรถภาพของผู้เรียน  

  

9 ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สมัพันธ์และทักษะการสัมพันธ์สื่อสาร
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้  

  

10 การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นความสําคัญ
ของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติของ
ความเป็นครูที่ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก  

  

11 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
และสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความคิดกับการกระทํา  

  

12 จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษาฝึกวิชาครูประเมิน
ตนเองเพ่ือผลการคิดวิเคราะห์ของการปฏิบัติงาน  
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ข้อ ตัวแปร 
ความเห็น  สําหรับ

ผู้ วิจัย  +1 0 -1 
13 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูจดบันทึกการปฏิบัติงานเพ่ือ

สร้างแนวคิดใหม่ๆและอ้างอิงได้ระยะยาวเมื่อจบการศึกษา  
  

14 จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกและความมั่นใจในตนเองเมื่ออยู่ในช้ัน
เรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

15 การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความผิดพลาดของตนที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกสอนและพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดย
รับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง  

  

16 วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผนนโยบายของ
โรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้าใจ  

  

17 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูปฏิบัติตนให้
ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาสตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

  

18 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูไม่วิพากษ์วิจารณ์
หรือกล่าวร้ายนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน  

  

19 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตพฤติกรรม
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคลและความเข้าใจ
เก่ียวกับเร่ืองความหลากหลายของผู้เรียนเช่นการจําช่ือ 
เร่ืองราวความสนใจและความสามารถของนักเรียนที่ตนดูแล  

  

20 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถในด้านการฝึกการอ่าน 
การเขียน ให้แก่ผู้เรียน  

  

21 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูความสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพทางกายและทางจิตความม่ันคงทางอารมณ์  

  

22 ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,ถ่ายทอดความรู้
วิธีการสอนและเพ่ิมทักษะใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครูใหม ่  

  

23 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับอาชีพครู
ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและเห็น
ความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริง 
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ข้อ ตัวแปร 
ความเห็น  สําหรับ

ผู้ วิจัย  +1 0 -1 
24 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่ความก้าวหน้า

ของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ  
  

25 การสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติการสอนให้แก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

26 การสร้างความตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลาให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครู เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียน/ความดีคุณธรรม จริยธรรมและ
ตระหนักในหน้าที่  

  

27 การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความสงสารเห็นอกเห็น
ใจให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ผู้เรียน  

  

28 สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงานมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ  

  

29 ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดี  

  

30 ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นผู้มีแนวคิดประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

  

31 การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กอย่างดี
แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน  

  

32 วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จริงจงัและต่อเน่ือง    
33 จัดกิจกรรมส่งทักษะชีวิตในนักศึกษาฝึกวิชาครู    
34 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบุคลกิภาพของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
35 วางแผนการรับนักศึกษาฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับปริมาณท่ี

โรงเรียนต้องการ  
  

36 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษาฝึกวิชาครู    
37 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยามารยาทที่เหมาะสม

กับความเป็นครู  
  

38 การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถเป็นครูโฮมรูม
ประจํากลุ่มผู้เรียน 
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ข้อ ตัวแปร 
ความเห็น  สําหรับ

ผู้ วิจัย  +1 0 -1 
39 การจัดให้ครูทีป่รึกษาได้ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกสอนเพ่ือใหม้ี

ความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  

40 การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครทูี่ปรึกษาและผู้ที่
เก่ียวข้องรู้ขอบข่ายแนวการทํางานของครูแนะแนว  

  

41 การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะแนวอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  

42 ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะศึกษาศาสตร์
ในเรื่องเก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา  

  

43 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสาํคัญกับการมาปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

44 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝกึวิชา
ครูเก่ียวกับหลักการบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือให้เข้าใจองค์กร  

  

45 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝกึวิชา
ครูเก่ียวกับงานปกครองในสถานศึกษา  

  

46 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับงานหลักสูตรสถานศึกษา ก่อนทําการออกฝึกสอนจริง  

  

47 คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถข้ึนไปสอนนักศึกษาฝึก
วิชาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์  

  

48 ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่าง        
กัลยาณมิตร  

  

49 วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถปกครองและ
อบรมนักเรียนได้ผลดี  

  

50 วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีศักยภาพในการควบคุม
ช้ันเรียน  

  

51 วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา (clinical 
competence)แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู 
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52 การแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุมช้ัน

เรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู  
  

53 ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดการห้องเรียน  

  

54 ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การประเมินห้องเรียน  

  

55 ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทาํให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ  

  

56 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนโดย
มีครูประจําการเป็นที่ปรึกษา  

  

57 วางแผนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือจัดการเรียนการสอนและแสวงหาความรู้  

  

58 การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือประยุกต์ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตร  

  

59 คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบใหม่เพ่ิมเติมจาก
หลักสูตรให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

60 คณะศึกษาศาสตร์กําหนดกิจกรรมพัฒนารปูแบบการจัด
กิจกรรมสําหรบันักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์  

  

61 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสนใจและใหค้วาม
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ฝึกสอน  

  

62 ส่งเสริมครูต้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบโปรแกรม
ต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  

  

63 การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือดู
ความเป็นอยู่  

  

64 ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตการสอนของครู
ประจําการเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ 
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65 เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาสสอนนักศึกษาฝึก

วิชาครูในระดับอุดมศึกษาก่อนมาฝึกวิชาครในโรงเรียนจริง  
  

66 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาส่งเสริม
นักเรียนทุกกลุม่โดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมจัดประชุม
ผู้ปกครอง  

  

67 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้องป้องกัน
และแก้ปัญหาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน  

  

68 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้องส่งต่อ
นักเรียนโดยภายในโรงเรียนเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนเช่นส่งครู
แนะแนว ครฝูา่ยปกครอง  

  

69 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาเพ่ือการสร้าง
ความตระหนักในการวางแผนการเรียน  

  

70 การสร้างความรู้ความเข้าใจนกัศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการแปล
ความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน  

  

71 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําหน้าที่อ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน  

  

72 การสร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  

  

73 กําหนดค่าตอบแทนพิเศษใหค้รูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจใน
การดูแล กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

74 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูในการสํารวจสื่อการ
สอนอุปกรณ์คูม่ือการสอนก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  

  

75 การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําตนให้
คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด  

  

76 ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่องค่านิยม
ทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน  
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77 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับนักศึกษาฝึกวิชาครู

สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต  
  

78 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่  

  

79 สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ทีม่ีผลต่ออัตลักษณ์และ
เป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นชัดเจน  

  

80 การดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูในการจัดทาํ
บทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล  

  

81 ดําเนินการสร้างห้องให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ทดลองใช้สื่อ
แปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝกึสอนวางแผนเตรียมความพร้อม
ด้านสื่อการเรียนการสอน  

  

82 การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวางแผนจัดทําปฏิทิน
ตารางนัดหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

  

83 มีการดําเนินการศึกษาภูมิหลงัของนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบ  

  

84 การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็นครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

85 การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
86 ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียน

ในเรื่องการฝึกปฏิบัติงานและแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า  
  

87 ดําเนินการจัดสรรด้านการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานที่สามารถ
เหมาะสมให้กบันักศึกษาเช่นห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,
ค่าตอบแทนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีสอนนอกเวลา  

  

88 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมท่ีใช้ในการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูเช่นคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต  

  

89 การวางแผนจัดการทําสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้
มีความปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
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90 ดําเนินการจัดทําสวัสดิการในเรื่องของการทําประกันสุขภาพ

เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู  
  

91 ดําเนินการจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝกึวิชาครูในกรณีที่
บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

  

92 ดําเนินการจัดปฐมนิเทศให้กบันักศึกษาและสร้างความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ์การสอน  

  

93 ดําเนินการจัดให้มีการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา
ระหว่างฝึกประสบการณ์  

  

94 ดําเนินการประสานงานระหว่างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน  

  

95 ดําเนินการจัดทําขั้นตอนวิธีการต่างๆและแนวปฏิบัติการ
ฝึกสอนเพ่ือใหนั้กศึกษามีความรู้  

  

96 สถาบันเข้าใจถงึลักษณะของการออกฝึกประสบการณ์การสอน    
97 การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึงกฎระเบียบต่าง 

ๆในโรงเรียนทีฝ่ึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
  

98 การวางแผนเกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆในห้องพักนักศึกษาฝึกวิชา
ครู  

  

99 วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สนองการงานอาชีพให้กับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

100 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มคีวามตระหนักในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

101 กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูพ่ีเลีย้งที่
มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้จริง  

  

102 ดําเนินการตรวจสอบโปรมแกรมต่างๆการฝกึวิชาครูให้
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ 
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103 คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างความตระหนัก

ของครูมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

104 วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และประสิทธิภาพ
การทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ  

  

105 วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่
เอาตัวรอดในห้องเรียนได้  

  

106 วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่
ประสบความสําเร็จในการสอนได้  

  

107 ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียน
เดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

108 วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่างชัดเจน    
109 ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
110 วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้นักศึกษาฝึกวิชาครู    
111 วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์ของครูและสํานกึใน

เป้าหมายของนักศึกษาฝึกวิชาครู  
  

112 สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาใหนั้กศึกษาฝึกวิชาครู
เห็นเชิงประจักษ์  

  

113 รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดให้นักศึกษาฝกึวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์  

  

114 รักษากฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์  

  

115 วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนขอให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด  

  

116 วางแผนงานในการสร้างระบบระบบตรวจสอบความประพฤติ
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 
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117 วางโคร้างสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และทักษะให้นักศึกษาฝกึ

วิชาชีพครู  
  

118 ดําเนินการสร้างห้องMicroteachingเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
ได้ฝึกซ้อม  

  

119 วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของมหาวิทยาลัย
กับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู  

  

120 คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมกีารวางแผนร่วมกัน
ในการฝึกนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

121 วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสําหรับนักศึกษาฝกึวิชา
ครู  

  

122 วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําชันให้กับนักศึกษาฝึก
วิชาครู  

  

123 วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบ Orientation ที่เข้มแข็ง
ให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

124 วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
เจตคติที่ดี  

  

125 ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสรมิสําหรับนักเรียนให้
นักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

126 ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือทําความเข้าใจให้
คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

127 หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความพร้อมใน
การให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

128 หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีความพร้อม
ในการให้คําปรกึษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

129 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้คําปรึกษา
การบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

130 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานมีความพร้อมในการให้คําปรึกษา
การวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู  
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ข้อ ตัวแปร 
ความเห็น  สําหรับ

ผู้ วิจัย  +1 0 -1 
131 การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝึกวิชาครูให้สอดคลอ้ง

กับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง  
  

132 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูก่อนไป
Conferrance  

  

133 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบ
ปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ์  

  

134 วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝึก
วิชาครูไปทํางานที่อ่ืน  

  

135 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,การสร้างสื่อ
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ  

  

136 การประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณีนักศึกษา
ฝึกวิชาครูมีสภาวะเป็นออทิสติก  

  

137 การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานที่เพ่ือนํามา
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู  

  

 
ข้อเสนอแนะ 
………......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

ข้อ ระดับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ ค่า IOC ผลการวิเคราะห์
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
2 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
3 1 -1 0 1 1 0.4 ตัดทิ้ง
4 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
5 1 0 0 1 1 0.6 ใช้ได้
6 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
7 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
8 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
9 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
10 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
11 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
12 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้
13 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
14 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
15 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
16 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
17 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
18 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
19 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
20 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
21 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
22 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
23 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
24 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
25 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) (ต่อ) 

ข้อ ระดับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ ค่า IOC ผลการวิเคราะห์
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

26 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
30 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
31 0 1 1 1 0 0.6 ใช้ได้ 
32 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
33 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
34 0 0 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 
35 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 
36 1 0 0 1 1 0.6 ใช้ได้ 
37 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
39 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
40 1 0 0 1 1 0.6 ใช้ได้ 
41 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
42 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
43 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
44 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
45 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 
46 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
47 0 1 1 1 0 0.6 ใช้ได้ 
48 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
49 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
50 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) (ต่อ) 

ข้อ ระดับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ ค่า IOC ผลการวิเคราะห์
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

51 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
52 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
53 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
54 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
55 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
56 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
57 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
58 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
59 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
60 1 1 1 0 0 0.6 ใช้ได้
61 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
62 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
63 1 0 1 1 0 0.6 ใช้ได้
64 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
65 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
66 1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้
67 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
68 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
69 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
70 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
71 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
72 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
73 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
74 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
75 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) (ต่อ) 

ข้อ ระดับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ ค่า IOC ผลการวิเคราะห์
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

76 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
77 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
78 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
79 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
80 1 0 1 1 0 0.6 ใช้ได้
81 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
82 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
83 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
84 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
85 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
86 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
87 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
88 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
89 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
90 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
91 1 0 1 1 0 0.6 ใช้ได้
92 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
93 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
94 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้
95 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
96 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้
97 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
98 0 -1 1 1 1 0.4 ตัดทิ้ง
99 0 -1 1 1 1 0.4 ตัดทิ้ง
100 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  (ต่อ) 

ข้อ ระดับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ ค่า IOC ผลการวิเคราะห์
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

101 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
102 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
103 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
104 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
105 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
106 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
107 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
108 1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้
109 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
110 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
111 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
112 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
113 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้
114 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
115 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
116 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
117 1 0 1 0 1 0.6 ใช้ได้
118 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
119 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
120 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
121 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
122 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
123 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
124 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
125 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) (ต่อ) 

ข้อ ระดับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ ค่า IOC ผลการวิเคราะห์
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

126 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
127 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
128 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
129 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
130 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
131 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้
132 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
133 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
134 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
135 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้
136 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
137 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับการ

บริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับน้ีประกอบด้วย 
 1) รองคณบดีศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 2) หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 3) อาจารย์พ่ีเลี้ยงของคณะศึกษาศาสตร์  
 4) ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต  
 5) รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 6) อาจารย์พ่ีเลี้ยงของโรงเรียนสาธิต  
แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 

โปรดพิจารณากรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง และกรุณาตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ชัดเจน ผลการศึกษาจะสรุปเป็นภาพรวมของการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยจํากัด 

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามน้ีได้อย่างอิสระ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็น
อย่างสูงที่ได้เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 นายนวทรัพย์  พิชัยสามารถ 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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                                    โทร. 08 7534 3337, อีเมล์ ara007_ks@hotmail.com  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน (    ) หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน 
1. เพศ                         
 (      )  ชาย 
 (      )  หญิง  
2. อายุ 
 (      )  20 - 30 ปี 
 (      )  31 - 40 ปี 
 (      )  41 - 50 ปี 
 (      )  51 - 60 ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
 (      )  ปริญญาตรี 
 (      )  ปริญญาโท 
 (      )  ปริญญาเอก 
4. ตําแหน่ง 

 (      )   รองคณบดีศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 (      )  หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 (      )  อาจารย์พ่ีเลี้ยงของคณะศึกษาศาสตร์  
 (      )  ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต  
 (      )  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 (      )  อาจารย์พ่ีเลี้ยงของโรงเรียนสาธิต  

5. ประสบการณ์ในการทํางาน 
(      )  ไม่เกิน 5 ปี 
(      )  6 – 10 ปี 
(      )  11 – 15 ปี 
(      )  16 – 20  ปี 
(      )  มากกว่า 20 ปี 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยจํากัด 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อต่อไปน้ีแล้วทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่านเมื่อ 
5 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยในระดับมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยในระดับน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

1 ส่งเสริมอาจารย์ผลักดันให้นักเรียนประสบความสําเร็จโดยไม่
จํากัดวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

   

2 สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจุลภาค
สําหรับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

3 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถ,ทักษะและ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

4 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้จาก
ตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริง 

   

5 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถจัดการเรียนการสอน
บูรณาการได้หลากหลายวิชา  

   

6 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความกระตือรือร้น
เพ่ิมพูนความรู้และดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 
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ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

7 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครู ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนและสนับสนุนตามศักยภาพผู้เรียน  

   

8 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลตรงตามสภาพจริง  

   

9 ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สมัพันธ์และทักษะการสัมพันธ์สื่อสาร
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้ 

   

10 การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็น
ความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมี
เจตคติของความเป็นครูที่ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก 

   

11 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความคิดกับการกระทํา 

   

12 จัดต้ังคณะทํางาน นิเทศ กํากับดูแลนักศึกษาฝึกวิชาครู    
13 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูจดบันทึกการปฏิบัติงาน

เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆ และอ้างอิงได้ระยะยาวเมื่อจบ
การศึกษา 

   

14 จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและความม่ันใจในตนเองเมื่อ
อยู่ในช้ันเรียนให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

15 การสร้างความตระหนักให้ยอมรับความผิดพลาดของตนที่
อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกสอนและพยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยรับฟังความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง 

   

16 วางแผนดําเนินการให้ความรู้ระเบียบแบบแผนนโยบายของ
โรงเรียน 

   

17 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูปฏิบัติตนให้
ถูกต้องเหมาะสมในทุกโอกาสตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 
 

   



345 

 

ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

18 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูไม่
วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวร้ายนักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน 

   

19 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกต
พฤติกรรมลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองความหลากหลายของผู้เรียนเช่น
การจําช่ือเรื่องราวความสนใจและความสามารถของนักเรียน
ที่ตนดูแล 

   

20 ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถในการฝึก
ทักษะด้านการอ่านเขียนให้แก่ผู้เรียน 

   

21 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสุขภาพทางกาย ทางจิตและความมั่นคง
ทางอารมณ์ 

   

22 ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการสอน,ถ่ายทอด
ความรู้วิธีการสอนให้นักศึกษาฝึกวิชาครูใหม่ 

   

23 การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับอาชีพ
ครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและ
เห็นความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จรงิ  

   

24 การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 

   

25 การสร้างความตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติการสอนให้แก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

26 การสร้างความตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นต้นแบบ
ที่ดีให้กับผู้เรียน ความมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักใน
หน้าที่ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู  

   

27 การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีความสงสารเห็นอก
เห็นใจให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่ผู้เรียน 
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ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

28 สร้างนิสัยให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพ่ึงตนเองมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผูร้่วมงานมีความพอใจในงานที่
ปฏิบัติ 

   

29 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดีได้ 

   

30 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นผู้มีแนวคดิประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

   

31 การสร้างความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูให้ความอบอุ่นและความเป็นกันเองกับ
นักเรียน 

   

32 วางแผนงานในการสร้างระบบนิเทศที่จริงจงัและต่อเน่ือง     
33 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักศึกษาฝึกวิชาครู     
34 วางแผนการรับนักศึกษาฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับปริมาณพ่ี

เลี้ยง 
   

35 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้นักศึกษาฝึกวิชาครู    
36 ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีบุคลิก กริยามารยาทที่

เหมาะสมกับความเป็นครู 
   

37 การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถเป็นครูโฮม
รูมประจํากลุ่มผู้เรียน 

   

38 การจัดให้ครูพ่ีเลี้ยงได้ฝึกอบรมนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   

39 การประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนให้ครูพ่ีเลีย้งและผู้ที่
เก่ียวข้องรู้ขอบข่ายแนวการทํางานของครูแนะแนว 

   

40 การสนับสนุนพัฒนางานตามขอบข่ายของการแนะแนวอย่าง
มีระบบและมปีระสิทธิภาพ 

   

41 ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในเร่ืองเก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชา
เข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
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ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

42 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความสาํคัญกับการมาปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนของนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

43 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชาครู
เก่ียวกับหลักการบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือให้เข้าใจองค์กร 

   

44 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับงานปกครองในสถานศึกษา 

   

45 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับงานหลักสูตรสถานศึกษา ก่อนทาํการออก
ฝึกสอนจริง 

   

46 ส่งเสริมให้คณะครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตเป็นผู้ไปสอน
นักศึกษาฝึกวิชาครูเข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาที่
คณะศึกษาศาสตร์ 

   

47 ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่าง       
กัลยาณมิตร 

   

48 วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูสามารถปกครองและ
อบรมนักเรียนได้ 

   

49 วางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูมีศักยภาพในการ
ควบคุมช้ันเรียน 

   

50 วางแผนส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา (clinical 
competence)แก่นักศึกษาฝกึวิชาครู 

   

51 วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุมช้ัน
เรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

52 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดการช้ันเรียน 

   

53 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การประเมินห้องเรียน 

   

54 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทาํให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ 
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ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

55 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียนโดยมีครูประจําการเป็นที่ปรึกษา 

   

56 วางแผนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูใช้
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและแสวงหาความรู้ 

   

57 การจัดอบรมเทคนิคและการจัดทําสื่อเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตร 

   

58 คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมการสอนแบบใหม่เพ่ิมเติมจาก
หลักสูตรให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

59 คณะศึกษาศาสตร์พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ 

   

60 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

   

61 ส่งเสริมครูต้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบ
โปรแกรมต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  

   

62 การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือดู
ความเป็นอยู่โดยกําหนดช่วงระยะเวลาให้เหมาะสม 

   

63 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสังเกตการสอนของครู
ประจําการเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ 

   

64 เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีโอกาสสอนนักศึกษา
ฝึกวิชาครูก่อนมาฝึกวิชาครูในโรงเรียนจริง 

   

65 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียน
โดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมและจัดประชุมผู้ปกครอง

   

66 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน 

   

67 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ต้องส่ง 
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 

   

68 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาสร้างความ
ตระหนักในการวางแผนการเรียน 
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69 สร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการแปล
ความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน 

   

70 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําหน้าที่อ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน 

   

71 สร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

   

72 กําหนดค่าตอบแทนพิเศษใหค้รูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ
ในการดูแล กํากับนักศึกษาฝกึวิชาครู 

   

73 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวิชาครูในการสํารวจสื่อ
การสอนอุปกรณ์คู่มือการสอนก่อนออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

   

74 การดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูทําตนให้
คุ้นเคยกับสภาพโรงเรียนให้มากที่สุด 

   

75 ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่องค่านิยม
ทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน 

   

76 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับนักศึกษาฝึกวิชาครู
สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

   

77 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครูแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ 

   

78 สร้างบรรยากาศทางการเมืองสังคม ทีม่ีผลต่ออัตลักษณ์และ
เป้าหมายของครูให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นชัดเจน 

   

79 ดําเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกวิชาครูในการจัดทํา
บทเรียนและโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล 

   

80 ให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้
แปลกๆใหม่เพ่ือให้นักศึกษาฝกึวิชาครูวางแผนเตรียมความ
พร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน 
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81 การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาฝึกวิชาครูวางแผนจัดทํา
ปฏิทินตารางนัดหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

   

82 ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบ 

   

83 การกําหนดเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายการเป็นครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

84 การสร้างความเช่ือม่ันและศักยภาพที่ดีของนักศึกษาฝึกวิชา
ครู 

   

85 ดําเนินการประสานงานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ
โรงเรียนในเร่ืองการฝึกปฏิบัติงานและจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ล่วงหน้า 

   

86 การจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานทีเ่หมาะสมให้กบันักศึกษาเช่น
ห้องพัก,สถานที่เตรียมการสอน,ค่าตอบแทนแก่นักศึกษาฝึก
วิชาครูในกรณีสอนนอกเวลา 

   

87 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมท่ีใช้ในการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาฝกึวิชาครูเช่นคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต 

   

88 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มี
ความปลอดภัยกับนักศึกษาฝกึวิชาครู 

   

89 การจัดสวัสดิการในเร่ืองของการทําประกันสุขภาพเพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

90 การจัดหารถรับ-ส่งให้กับนักศึกษาฝึกวิชาครูในกรณีที่
บ้านพักอยู่ไกลจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

91 การจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของการฝึกประสบการณ์การสอน 

   

92 การจัดให้มีการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง
ฝึกประสบการณ์ 
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93 การประสานงานระหว่างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน 

   

94 การจัดทําขั้นตอนวิธีการต่างๆและแนวปฏิบัติการฝึกสอน
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 

   

95 ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าใจถึงลกัษณะของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

   

96 การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึงกฎระเบียบ
ต่างๆในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

   

97 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มคีวามตระหนักใน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

98 กําหนดเป้าหมายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูพ่ี
เลี้ยงที่มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้จริง 

   

99 ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของการฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ 

   

100 คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างความ
ตระหนักของครูมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ให้เป็น
ที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

101 วางแผนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และประสิทธิภาพ
การทํางานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูพร้อมสําหรับสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

   

102 วางแผนการเตรียมความพร้อมที่ทําให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในห้องเรียนได้ 

   

103 วางแผนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝกึวิชาครูประสบ
ความสําเร็จในการสอนได้ 

   

104 ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียน
เดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

105 วางแผนการนิเทศนักศึกษาฝกึวิชาครูอย่างชัดเจน
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106 ส่งเสริมและให้กําลังในความต้ังใจของนักศึกษาฝึกวิชาครู    
107 วางแผนจัดอบรมเสริมทักษะที่จําเป็นให้นักศึกษาฝึกวิชาครู    
108 วางแผนติดตามพัฒนาการเรื่องอัตลักษณ์ของครูและสํานกึ

ในเป้าหมายของนักศึกษาฝึกวิชาครู 
   

109 สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาใหนั้กศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์ 

   

110 รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดให้นักศึกษาฝกึ
วิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 

   

111 รักษากฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกว่าโรงเรียน
อ่ืนๆให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 

   

112 วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอน
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 

   

113 วางแผนงานในการสร้างระบบระบบตรวจสอบความ
ประพฤติของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 

   

114 วางโครงสร้างหน่วยงานฝึกความรู้และทักษะให้นักศึกษาฝกึ
วิชาครู 

   

115 ดําเนินการสร้างห้องMicro teachingเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูได้ฝึกซ้อม  

   

116 วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึกวิชาชีพ
ครู 

   

117 คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมกีารวางแผน
ร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึวิชาครู 

   

118 วางโครงสร้างการสอนกิจกรรมโฮมรูมสําหรับนักศึกษาฝกึ
วิชาครู 

   

119 วางโครงสร้างการสอนการเป็นครูประจําช้ันให้กับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 
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120 วางโครงสร้างสายงานให้เกิดระบบการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
ที่เข้มแข็งให้กบันักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

121 วางแผนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูมีเจตคติที่ดี 

   

122 ส่งเสริมความเข้าใจในการทํากิจกรรมเสรมิสําหรับนักเรียน
ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

123 ดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานด้านหลักสูตรเพ่ือทําความเข้าใจ
ให้คําปรึกษากบันักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

124 หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความพร้อม
ในการให้คําปรกึษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

125 หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

126 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

127 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้
คําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

128 การจัดสรรอัตรากําลังการรับนักศึกษาฝึกวิชาครูให้
สอดคล้องกับจํานวนครูพ่ีเลี้ยง 

   

129 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูก่อนไปฝึก
ประสบการณ์ประชุมสัมมนากับมหาวิทยาลัย 

   

130 การจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบปัญหา
และเพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ์ 

   

131 วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตามผลการฝึกสอนเมื่อ
นักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน 

   

132 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นการโฮมรูม,การสร้าง
สื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ 

   

133 ประเมินศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณีนักศึกษา
ฝึกวิชาครูที่มีสภาวะเป็นออทิสติก 
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ข้อ ตัวแปร 
ระดับความเหมาะสม  

5 4 3 2 1

134 จัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือนํามา
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกวิชาครู  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



355 

 

การวิเคราะหห์าคา่ความเทีย่ง (Reliability) 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           555.1333      1873.0851        .3964           .9797 
A2           555.1000      1866.3000        .3969           .9797 
A3           555.1667      1863.8678        .4291           .9797 
A4           555.3667      1864.7920        .3650           .9798 
A5           555.2000      1855.6138        .5105           .9796 
A6           555.1333      1858.5333        .5032           .9796 
A7           554.9000      1874.7138        .2941           .9798 
A8           555.0333      1874.1713        .3742           .9797 
A9           555.3333      1878.6437        .1941           .9799 
A10          554.9667      1873.8264        .2927           .9798 
A11          555.1667      1876.5575        .2928           .9798 
A12          555.2000      1866.5103        .5327           .9796 
A13          555.2000      1863.8897        .4419           .9797 
A14          555.5000      1842.1897        .5505           .9796 
A15          555.3333      1852.6437        .4775           .9797 
A16          555.1000      1855.8862        .6173           .9795 
A17          555.2333      1855.2885        .7339           .9795 
A18          555.3667      1853.5506        .7043           .9795 
A19          555.3667      1850.1023        .7709           .9794 
A20          555.1000      1857.2655        .6493           .9795 
A21          555.2333      1847.7713        .7399           .9794 
A22          555.2333      1862.0471        .5338           .9796 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A23          555.0000      1849.1034        .5755           .9796 
A24          555.2333      1862.4609        .4197           .9797 
A25          555.0333      1860.3782        .4753           .9796 
A26          555.1333      1864.3954        .4781           .9796 
A27          555.3000      1849.5966        .6577           .9795 
A28          555.3000      1845.0448        .7323           .9794 
A29          555.1333      1852.1885        .7776           .9794 
A30          555.4000      1855.1448        .6501           .9795 
A31          555.1333      1865.7747        .4526           .9797 
A32          555.1333      1860.6713        .5473           .9796 
A33          555.2333      1884.3230        .1268           .9799 
A34          555.1667      1862.6954        .4835           .9796 
A35          555.1667      1869.2471        .4024           .9797 
A36          555.3000      1865.5966        .4665           .9796 
A37          555.3667      1870.1713        .3848           .9797 
A38          555.1000      1856.0931        .6725           .9795 
A39          555.1667      1859.5920        .5383           .9796 
A40          555.0667      1859.5126        .5865           .9796 
A41          555.1667      1863.1092        .5202           .9796 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A42          555.2667      1849.1678        .6879           .9795 
A43          555.2000      1847.8897        .7130           .9794 
A44          555.2333      1859.7713        .5770           .9796 
A45          555.1333      1858.1885        .5934           .9795 
A46          555.2667      1859.2368        .5607           .9796 
A47          555.1667      1862.9713        .4787           .9796 
A48          555.1667      1872.2126        .3848           .9797 
A49          555.0000      1870.6897        .3552           .9797 
A50          555.0333      1867.2057        .4729           .9796 
A51          554.9667      1867.2747        .4490           .9797 
A52          555.0667      1867.3747        .4362           .9797 
A53          555.0333      1866.4471        .4884           .9796 
A54          555.0333      1864.6540        .4373           .9797 
A55          555.0333      1867.7575        .4616           .9796 
A56          555.1333      1857.3609        .6714           .9795 
A57          555.3000      1856.9759        .6302           .9795 
A58          555.0667      1858.8920        .5485           .9796 
A59          555.2333      1860.3920        .5186           .9796 
A60          555.2000      1861.8207        .6377           .9795 
A61          555.2000      1854.0276        .5680           .9796 
A62          555.3000      1850.4931        .6430           .9795 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A63          555.1333      1863.4989        .5459           .9796 
A64          555.3000      1857.1828        .6940           .9795 
A65          555.3000      1859.5966        .5803           .9796 
A66          555.3000      1847.9414        .6848           .9795 
A67          555.3333      1854.6437        .6480           .9795 
A68          555.3000      1852.1483        .7222           .9794 
A69          555.2000      1860.2345        .6733           .9795 
A70          555.2667      1857.6506        .6472           .9795 
A71          555.3667      1854.4471        .6869           .9795 
A72          555.2000      1868.7862        .4818           .9796 
A73          555.2000      1859.4069        .5608           .9796 
A74          555.2333      1858.2540        .5560           .9796 
A75          554.9333      1845.1678        .6911           .9794 
A76          554.9667      1851.0678        .6486           .9795 
A77          555.0000      1855.6552        .6294           .9795 
A78          555.0667      1860.0644        .5278           .9796 
A79          554.9667      1861.1368        .5691           .9796 
A80          555.2000      1868.6483        .4316           .9797 
A81          555.0333      1867.3437        .5316           .9796 
A82          554.9667      1864.7920        .5557           .9796 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A83          555.0667      1861.3747        .6117           .9795 
A84          555.1333      1858.3954        .6503           .9795 
A85          555.3000      1857.8724        .5627           .9796 
A86          555.1333      1847.7747        .7257           .9794 
A87          555.1333      1852.3264        .6472           .9795 
A88          555.1000      1851.8172        .6392           .9795 
A89          555.2000      1853.8207        .6631           .9795 
A90          555.1333      1858.1885        .7385           .9795 
A91          555.1667      1850.6954        .6959           .9795 
A92          554.9667      1857.8954        .6327           .9795 
A93          554.7667      1870.6678        .3991           .9797 
A94          555.1000      1858.0931        .6330           .9795 
A95          554.9333      1868.3402        .4205           .9797 
A96          554.9333      1845.2368        .7940           .9794 
A97          555.4667      1861.0161        .4187           .9797 
A98          555.0667      1851.7885        .7348           .9794 
A99          555.1667      1845.3851        .7334           .9794 
A100         555.0667      1867.7885        .3922           .9797 
A101         555.1667      1858.2816        .5615           .9796 
A102         555.0000      1857.1034        .6029           .9795 
A103         555.0667      1857.5126        .6249           .9795 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A104         555.0333      1856.4471        .6939           .9795 
A105         555.1000      1861.6793        .5622           .9796 
A106         555.0333      1863.6885        .5450           .9796 
A107         555.0333      1851.8954        .7139           .9794 
A108         555.3000      1872.0793        .3817           .9797 
A109         555.0333      1863.8954        .4896           .9796 
A110         555.0667      1856.3402        .7186           .9795 
A111         555.1667      1855.1782        .6728           .9795 
A112         555.1000      1861.3345        .5690           .9796 
A113         555.0333      1857.4126        .6740           .9795 
A114         555.2000      1846.3034        .7400           .9794 
A115         555.1000      1857.6793        .6412           .9795 
A116         555.0333      1861.4816        .4918           .9796 
A117         555.1667      1857.4540        .5761           .9796 
A118         555.1667      1873.5230        .3571           .9797 
A119         555.2333      1850.3920        .7558           .9794 
A120         555.1333      1852.8782        .7634           .9794 
A121         554.6667      1881.7471        .2026           .9798 
A122         554.5000      1889.9138        .0105           .9800 
A123         554.4000      1885.2828        .1037           .9799 
_ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A124         555.3667      1877.4816        .2733           .9798 
A125         554.3667      1891.9644       -.0491           .9799 
A126         554.3000      1888.8379        .1186           .9798 
A127         554.4000      1896.8000       -.2047           .9800 
A128         554.6333      1911.7575       -.4956           .9802 
A129         554.3667      1893.6885       -.1140           .9799 
A130         554.3667      1897.8264       -.2695           .9800 
A131         555.5667      1882.0471        .1348           .9800 
A132         554.4333      1900.5989       -.1817           .9802 
A133         554.4667      1891.8437       -.0355           .9799 
A134         554.4333      1879.9782        .3235           .9797 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =134 
 
Alpha =    .9798 
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใชเ้ครื่องมือ (Try Out) 
 

ที่ ช่ือ-คณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต จังหวัด 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต
3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ กรุงเทพฯ
4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

 
 

รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ใชเ้ก็บข้อมูลสําหรบังานวิจัย 
เรื่องการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7. วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กําแพงแสน

13. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

15. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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16. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

17. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

18. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

19. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

20. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

21. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

22. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

23. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

24. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

25. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

26. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

27. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)   

28. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

29. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

30. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

31. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

32. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

33. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

34. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

35. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)    

36. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

37. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

38. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

39. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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40. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

41. คณะครุศาสตร์.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

42. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

43. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

44. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

45. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท  

46. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

47. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

48. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

49. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

50. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

51. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
52. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การยืนยันองคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนนุการฝกึศึกษาวิชาครูของ

มหาวิทยาลัย 
- รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชีย่วชาญ เพื่อการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อ

สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบงานวิจัย 
- แบบสอบถามเพื่อการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพือ่สนับสนุนการฝึกศึกษา

วิชาครขูองมหาวิทยาลัย 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชีย่วชาญ   
เพื่อการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพือ่สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู 

ของมหาวิทยาลัย 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.จรูญ  เฉลิมทอง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2 รองศาสตรจารย์ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาและ

ประธานศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศความเป็นครูและ
การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมเกยีรติ
กอบัวแก้ว 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

4 รองศาสตรจารย์ ดร.ศิริวรรณ
วณิชวัฒนวรชัย 

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 รองศาสตรจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ
 สุเสารัจ 

คณบดี คณะศกึษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อยืนยันองคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนนุ 

การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 

คําชี้แจง 
 
“การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย” 
แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ที่อยู่ในขั้นตอนที่มีความสําคัญย่ิงต่อการวิจัยก่อนการ

สรุปผลการวิจัย กล่าวคือ เป็นข้ันตอนการยืนยัน โดยผู้วิจัยกําหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบและ
รูปแบบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) 
ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)  
หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดในตอนที่ 1 แล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการยืนยันการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย” 

ซึ่งจะทําให้เกิดความม่ันใจสําหรับผู้มีความสนใจนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การบริหารจัดการศึกษาต่อไป 

ผู้วิจัยแบ่งรายละเอียดขั้นตอนแบบสัมภาษณ์ดังน้ี 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัยโดยสังเขป  
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
3. ข้อค้นพบงานวิจัยและการยืนยันผล 

ตอนท่ี 1 ข้อค้นพบงานวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของงานวิจัย 
ตอนท่ี 2 การยืนยันผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของงานวิจัย 

 

  
 (นายนวทรัพย์ พิชัยสามารถ) 
 นักศึกษาปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 โทร. 086-8883-0554email:  joechem111@hotmail.com 
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โปรดศึกษาข้อค้นพบการวิจัยเพื่อใช้ในการแสดงความคิดเห็น 
ตอนท่ี 1 : ข้อค้นพบการวิจัย 
ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัยโดยสังเขป  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ถึง 
ความสาํคญัของการศึกษา 

ดังที่ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553: 10) อ้างไว้ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้าง
และพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้
การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะ กันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้า
ต่อไปได้ตลอด (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลั้ย เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 
พ.ศ. 2524)ซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีน้ันก็คือ ครู ทั้งน้ีเพราะครูมีหน้าที่
หลักในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพให้แก่รัฐกล่าวคือ ครูเป็นผู้ให้การอบรมส่ังสอนสรรพวิทยาการ
ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความพร้อมที่จะดํารงตนอยู่ในสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ด้วย
เหตุน้ีจึงอาจกล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่จัดเป็นเยาวชนของชาติเป็นปัจจัย
สําคัญที่เป็นตัวกําหนดทิศทางและอนาคตของชาติ แต่ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทย
ระดับอายุไม่เกิน 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (PISA 2009) ซึ่งดําเนินการ
โดย OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเทศสมาชิกทั่วโลกอย่างมีนัยสําคัญและมีอันดับอยู่ลําดับรั้งท้ายประมาณที่ 
50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ ผลการศึกษายังได้ยืนยันถึงความถดถอยของระบบการศึกษาและในที่สุด
ก็คงจะต้องค้นหาคําตอบว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหานี้ ซึ่งคําตอบที่มักจะถูกนํามาเป็นประเด็นสําคัญ
ก็คือเร่ืองของคุณภาพของครูไทยท่ีตกตํ่า และฉุดร้ังในการพัฒนาทางด้านการศึกษาของชาติตกตํ่าไป
ด้วย 
ปัญหาของการวิจัย 

1. ความล้มเหลวของการฝึกหัดครู 
ในด้านปริมาณการฝึกหัดครูเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก แต่ถ้าดูด้านคุณภาพค่อนข้าง

จะไม่ได้ตามที่หวัง (ผู้เขียนคิดว่าน่ันคือความล้มเหลว) คุณภาพเป็นนามธรรม เราคงไม่สามารถนํา
มาตรวัดใด ๆ มาวัดไว้ เมื่อการฝึกหัดครูที่ดําเนินมาไม่ได้ผลดีดังที่ต้องการ การคิดปฏิรูปการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จึงคิดปฏิรูปการฝึกหัดครูด้วย และเมื่อประมาณ 7-8 ปี 
ผ่านมาน้ี มีโครงการหน่ึงเกิดขึ้น คือ โครงการคุรุทายาท ได้ริเร่ิมที่จะให้จัดการผลิตครูในสถาบันราภัฏ 
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และมหาวิทยาลัยบางแห่ง แต่ในที่สุดก็ล้มเหลวอีก สาเหตุที่สําคัญก็คือ ฐานเดิมของการฝึกหัดครูได้
ล่มสลายไปหมดแล้ว 

2. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตเปลี่ยนแปลงไป  
ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตทุกแห่งทั่วประเทศมีเป้าหมายหลักคือการทําให้นักเรียนของ

ตนเองสามารถสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาได้มากที่สุดเพราะคิดว่าเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของโรงเรียนซึ่ง
หน้าที่หลักของโรงเรียนเองมิใช่การทําให้นักเรียนสอบเข้าได้มากที่สุดแต่ต้องเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือแหล่งพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ 

มีน้อยคนนักที่จะพูดถึงโรงเรียนสาธิตในฐานะสถานบันการฝึกหัดครูของชาติ ซึ่งเป็น
จุดประสงค์หลักของการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งแรกตามดําริของ ศ.ม.ล.ป่ิน มาลากุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ัน เพ่ือวางโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยกิตในแผนกฝึกหัดครู
มัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกสอนว่า
โรงเรียนต้องทําหน้าที่อย่างไรเก่ียวกับการฝึกสอนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน

มหาวิทยาลัย 
2.  เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
สรุปข้อคน้พบของการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน

มหาวิทยาลัยผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากคณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียน
สาธิต สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่าองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดคุณ
สมบัตของครูพ่ีเลี้ยงมีจํานวน 14 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีจํานวน 8 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 3 การประสานความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษามีจํานวน 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม
สัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีจํานวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5สร้างระบบ
ตรวจสอบคุณภาพการสอนมีจํานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมี
จํานวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7 สร้างเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริงจํานวน 3 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่ 8การเป็นแบบอย่างที่ดีมีจํานวน 3 ตัวแปร  
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การศึกษาข้อค้นพบของการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลยืนยันองค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูของมหาวิทยาลัย 

 
ตอนท่ี 2 การยืนยันผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของงานวิจัย 

เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิโปรดพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมูลใน
ตอนท่ี 2   

1. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย อย่างไรบ้างเมื่อท่านพิจารณาแล้วจึงทําเคร่ืองหมาย ในช่อง
ที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

 

องค์ประกอบที่ 1. 
การกําหนดคณุสมบัตของครู

พี่เลี้ยง 

ความเหมาะสม 
ความ 

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง 
ครอบคลุม 

เหมา ไม่ 
เหมาะ 

ได้ 
ไม่ 
ได้ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่

ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของ
การฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ 

  

การจัดให้มีการสัมมนาระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง
ฝึกประสบการณ์ 

  

วางแผนหาผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
เก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึก
วิชาชีพครู 
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องค์ประกอบที่ 1. 
การกําหนดคณุสมบัตของครู

พี่เลี้ยง 

ความเหมาะสม 
ความ 

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง 
ครอบคลุม 

เหมา ไม่ 
เหมาะ 

ได้ 
ไม่ 
ได้ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่

การสร้างการตระหนักแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูถึง
กฎระเบียบต่างๆ ในโรงเรียนที่
ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

  

ครูพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษา
ช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครู
อย่างกัลยาณมิตร 

  

ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญท่ี
สอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียน
เดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนโดย
การจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮม
รูมและจัดประชุมผู้ปกครอง 

  

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
แรงจูงใจ มคีวามตระหนักใน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

  

วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็น
ผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุม
ช้ันเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 
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องค์ประกอบที่ 1. 
การกําหนดคณุสมบัตของครู

พี่เลี้ยง 

ความเหมาะสม 
ความ 

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง 
ครอบคลุม 

เหมา ไม่ 
เหมาะ 

ได้ 
ไม่ 
ได้ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดีได้ 

  

คัดสรรอาจารย์ที่เก่งๆเพ่ือเป็น
ต้นแบบและสร้างความ
ตระหนักของครูมืออาชีพที่มี
ความรู้และประสบการณ์ให้
เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึก
วิชาครู 

  

กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้
ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างขวัญ 
กําลังใจในการดูแล กํากับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดการช้ันเรียน 

  

ดําเนินการสร้างห้องMicro 
teachingเพ่ือให้นักศึกษาฝึก
วิชาครูได้ฝึกซ้อม 

  

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2 
จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่

เหมาะ 
ได้ 

ไม่
ได้ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษา
การบริหารช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

  

สร้างความรู้ความเข้าใจ
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการ
แปลความข้อมลูที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักเรยีน 

  

จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มี
ความพร้อมในการให้คําปรึกษา
การวิจัยในช้ันเรียนกับนักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

  

หน่วยงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้คําปรึกษากับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการของคณะศึกษาศาสตร์
ในเรื่องเก่ียวข้องกับต้นสังกัด
นักศึกษาฝึกวิชาเข้ามาฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา 

  

สร้างความตระหนักในการ
สํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน

  



375 

 

องค์ประกอบที่ 2 
จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่

เหมาะ 
ได้ 

ไม่
ได้ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
หน่วยงานด้านการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนมีความ
พร้อมในการให้คําปรึกษากับ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

การวางแผนจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในให้มี
ความปลอดภัยกับนักศึกษาฝกึ
วิชาครู 

  

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 3. 
การประสานความร่วมมือ 
ในการฝึกประสบการณ ์

ของนักศึกษา 

ความเหมาะสม
ความ 

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง 
ครอบคลุม 

เหมา ไม่
เหมาะ

ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้
ความเข้าใจกับนักศึกษาฝึกวิชา
ครูเก่ียวกับงานปกครองใน
สถานศึกษา 

  

ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ิมเติมให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเรื่องค่านิยม
ทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน 

  

ส่งเสริมครูต้นแบบให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครูรับผิดชอบโปรแกรม
ต่างๆเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน 

  

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียน 

  

คณะทํางานของมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนมกีารวางแผน
ร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝกึ
วิชาครู 

  

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทาํ
ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ 
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องค์ประกอบที่ 3. 
การประสานความร่วมมือ 
ในการฝึกประสบการณ ์

ของนักศึกษา 

ความเหมาะสม
ความ 

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง 
ครอบคลุม 

เหมา ไม่
เหมาะ

ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มี
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสุขภาพ
ทางกาย ทางจิตและความ
มั่นคงทางอารมณ์ 

  

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 4. 
จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม

สัมมนาเพื่อส่งเสริม 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ความเหมาะสม
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่ 

เหมาะ
ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

จัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการ
ดูงานนอกสถานที่เพ่ือนํามา
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

   

ประเมินศักยภาพและกําหนด
แผนการพัฒนากรณีนักศึกษาฝึก
วิชาครูที่มีสภาวะเป็นออทิสติก 

   

วางโครงสร้างหน่วยงานที่ติดตาม
ผลการฝึกสอนเมื่อนักศึกษาฝกึ
วิชาครูไปทํางานที่อ่ืน 

   

การจัดประชุมสัมมนานักศึกษา
ฝึกวิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและ
เพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ์ 

   

ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรม
ต่างๆเช่นการโฮมรูม,การสร้าง
สื่อเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิด
แรงจูงใจ 

   

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 5. 
สร้างระบบตรวจสอบคณุภาพ 

การสอน 

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่

เหมาะ
ได้ ไม่ได้ มี ไม่ม ี ใช่ ไม่ใช่ 

สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูป
การศึกษาให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเห็นเชิงประจักษ์ 

   

ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้
มีความสามารถในการฝึก
ทักษะด้านการอ่านเขียนให้แก่
ผู้เรียน 

   

วางแผนงานในการสร้างระบบ
ตรวจสอบคุณภาพการสอน
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่าง
เข้มงวด 

   

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 6. 
การสรา้งเจตคติที่ดี 

ต่อวิชาชีพคร ู

ความเหมาะสม
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่ 

เหมาะ
ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูดูแลเอาใจใส่ความก้าวหน้า
ของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 

   

การสร้างความตระหนักให้
นักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับ
อาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มี
เกียรติ มีเจตคติของความเป็น
ครูที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การเป็นครูอย่างแท้จริง 

   

การสร้างความตระหนักใน
เร่ืองการตรงต่อเวลาเป็น
ต้นแบบที่ดีใหก้ับผู้เรียน ความ
มีคุณธรรม จรยิธรรมและ
ตระหนักในหน้าที่ให้นักศึกษา
ฝึกวิชาครู 

   

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 7. 
สร้างเกณฑ์ประเมิน 

ตามสภาพจริง 

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่

เหมาะ
ได้ 

ไม่
ได้ 

มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
มีการสร้างเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลตรงตามสภาพ
จริง 

  

การกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถ,ทักษะและ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาการของ
นักศึกษาฝึกวิชาครู 

  

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครู
สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียน
จริง 

  

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 8. 
การเปน็แบบอย่างที่ดี 
มีจํานวน 3 ตัวแปร 

ความเหมาะสม
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ
ไม่

เหมาะ
ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี ใช ่ ไม่ใช่ 

การสร้างความตระหนักแก่
นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็น
ความสําคัญของการเป็นครู
อย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชา
ครูมีเจตคติของความเป็นครูที่
ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก 

   

การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชา
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
และสามารถประเมินตนเองทํา
ให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความคิดกับการกระทํา 

   

ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สมัพันธ์
และทักษะการสัมพันธ์สื่อสาร
ของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคน
อ่ืนได้ 

   

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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