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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อ
สังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ (2) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และประยุกตใชการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ดําเนินการโดยใชแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded 

Design) โดยประยุกตการวิจัยแบบดุลยภาพดานเวลา และกลุมตัวอยางของการทดลองตอเน่ือง ( Equivalent time-samples 

design)  ซึ่งเปนแบบแผนการวิจัยที่มีเฉพาะกลุมทดลอง ไดรับการทดลองสลับกับการเวนระยะเวลาในการไดรับการ
ทดลองในคร้ังตอไป และวัดผลตามระยะเวลา ซึ่งผูวิจัยประยุกตเพิ่มใหมีการประเมินตนเองหลังการทดลอง (  posttest) 

กลุมตัวอยางเปนอาจารยนิเทศ จํานวน 10 คน ครูพี่เลี้ยง จํานวน 48 คน และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 58 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบประเมินตนเองดานความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษา 
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีตอ
แบบจําลอง วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบวา 

1. แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู
สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีชื่อวา แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Wathanyu MTB Model) ประกอบดวย องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ และ
ระบบสนับสนุน แบบจําลองที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอม (preparing: P) 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา (Planning: P) ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสื่อสังคม (Implement Mentoring Social Media Technology Blended: IMTB: I) และขั้นที่ 4 การประเมินผล 
(Assessing: A)  

2.  คุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การวางแผน
และการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 2) การจัดการช้ันเรียน 3) ความรับผิดชอบในหนาที่ครู และ 4) การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของแบบจําลอง พบวา อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง  มีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษา ในระดับ มาก นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีคุณลักษณะความเปนครู  ใน
ระดับที่สูงขึ้น อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีความพึงพอใจตอแบบจําลองระดับมาก 
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 This study aimed (1) to develop a mentoring social media technology blended model for pre-service teachers 

professional experience practices, and (2) to evaluate the effectiveness of the model.  This research and development 

study was carried out employing mixed methods with the embedded design. A quasi-experimental design of equivalent 

time-samples design was used in this qualitative and quantitative study where one experimental group was tested at 

equivalent intervals.  A post-test was used for self - evaluation at the end of the experiment. The samples were 10 

university supervisors, 48 cooperating teachers, and 48 teacher professional training students. The research instruments 

used in this study were a self evaluation of mentoring competencies, an evaluation of teachers’ characteristics of 

professional training students, and a satisfaction questionnaire of the model. The statistical devices employed for data 

analysis were arithmetic mean, standard deviation and content analysis.  

 The research results were as follows. 

1. The mentoring social media technology blended model of pre-service teachers for professional experience 

practices, called Wathanyu MTB Model, includes elements of rationale/objective, procedure, and support system. The 

developed model introduces 4 mentoring stages including Stage 1: preparing (P), Stage 2: planning (P), Stage 3:  

implementing blended mentoring technology (I), and Stage 4: assessing (A).  

2. Teachers’ characteristics for the Professional training students were comprised of 4 domains of teaching: 1) 

planning and preparation, 2) classroom management, 3) responsibility and 4) the use of information technology.  

3. Regarding the model effectiveness, the study found that the university supervisors and cooperating teachers 

possessed mentoring competencies at a high level. The results also showed that the Professional training students 

attained better teachers’ characteristics.  Furthermore, supervisor and Professional training teachers’ satisfactions’ were 

at a high level. 
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วิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือขายพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลประกอบการทําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี อันเปนประโยชนในการ
วิจัยเปนอยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานและคณาจารย    
ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตลอดจนเพื่อนๆ  รวมหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุนท่ี 4 รวมท้ังรุนพ่ีและรุนนอง กัลยาณมิตรที่คอยเก้ือกูลและ     
ใหกําลังใจที่ดีเสมอมา 
  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยสงเสริมสนับสนุนกอใหเกิดพลังกาย พลังใจ
และพลังสติปญญาที่ดีเสมอมา คุณคาท้ังมวลของวิทยานิพนธฉบับนี้ขอมอบแดดวงวิญญาณของ 
คุณแมสะอาด  ประสมเพชร มารดาผูคอยใหกําลังใจแกผูวิจัยจวบจนวาระสุดทายของชีวิต
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บทท ี  

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

เจตนารมณ์ของการศึกษาคือการวางรากฐานทีถูกตอ้งดีงามของบุคคล เป็นการเตรียม   

ความพร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ และความรู้ทงัปวงอย่างสมดุล อีกทงัการศึกษายงัเป็นเครืองมือ  

ในการพฒันาคนใหมี้ความรู้ความสามารถทีจะพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง         

ซึงผลผลิตทีสําคญัของระบบการศึกษาคือ พลเมืองของประเทศทีรู้เท่าทนัสถานการณ์ทีมีการ

เปลียนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา และสามารถพฒันาตนเอง ชุมชนและสังคมประเทศชาติ

เจริญรุ่งเรืองอย่างยงัยืนได ้บุคคลทีมีบทบาทสําคญัในการสร้างและพฒันาผลผลิตทางการศึกษา    

ให้มีคุณภาพคือ ครู ซึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที2)  พ.ศ. 2545  ได้กาํหนด

เจตนารมณ์ ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

วิชาชีพชนัสูง โดยบญัญติัเป็นการเฉพาะในหมวด 7 ว่าดว้ย การปฏิรูปครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษา ตามมาตรา 52 วา่ “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพ

ชันสูง โดยการกาํกับและประสานให้สถาบนัทีทาํหน้าทีผลิตและพฒันาครู คณาจารย์ รวมทัง

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพฒันา

บุคลากรประจาํการอย่างต่อเนือง” และ มาตรา 53 กาํหนดว่า “ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษามีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพใน

กาํกับของกระทรวง มีอาํนาจทาํหน้าทีกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทงัการพฒันา

วชิาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา ”  
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นสถาบนัทีมีหน้าทีสําคญัในการผลิตบณัฑิต   

ทีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสาขาต่างๆ  เพือออกรับใช้สังคม  ทังนีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : 2-3)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทและหน้าทีของสถานบนัการ
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อุดมศึกษา ว่า สถาบนัการอุดมศึกษาเป็นสถาบนัหนึงทีตอ้งพฒันาบณัฑิตในการดาํเนินงานตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย สถาบนัอุดมศึกษาเพือมุ่งผลิตบณัฑิตทุกระดับให้ได้รับคุณวุฒิเป็นที

ยอมรับในระบบการอุดมศึกษาทีเป็นสากล มีระบบของสถานศึกษาในการดําเนินงานทีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของประเทศทีมีความแตกต่าง

และหลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม    อนัรวมถึงการรู้และเขา้ใจ การรักษาและประพฤติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอนัดีงาม   ให้มีวฒันธรรมและอารยธรรมทีเป็นสากล อาทิ การรักษา

ระเบียบวนิยั การใหเ้กียรติผูอื้น การตรงต่อเวลา มีความซือสัตยสุ์จริต มีความโอบออ้มอารี สามารถ

ทาํงานไดท้งัเป็นผูน้าํและผูต้ามตามสถานการณ์ทีเหมาะสมเป็นตวัอยา่งทีดีของสังคม และประจกัษ์

ในคุณค่าของสิงเหล่านีวา่  เป็นสัญลกัษณ์ของผูพ้ฒันาและสร้างสรรค ์อนัเป็นรากฐานในการพฒันา

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศและหากจะกล่าวถึงการทีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาได้สําเร็จ

ขึนอยู่กบัปัจจยัองค์ประกอบหลายดา้น ทีสําคญัทีสุดคือ ครู ซึงสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ (2538 : 1) กล่าวถึง ความสาํคญัของครูวา่ ครู มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ  ดงันนัจึงได้

มีการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานบนัการฝึกหดัครู ปรับเปลียนกระบวนการเรียนการสอนใน

สถาบนัการฝึกหดัครู   ให้สามารถสร้างสรรคคุ์ณลกัษณะบณัฑิตทีเป็นคนดี มองกวา้ง คิดไกลและ

ใฝ่รู้โดยได้กาํหนดเป้าหมายไวด้ังนี คือ ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรการฝึกหัดครูให้มีความ

หลากหลายเน้นให้บณัฑิตครูเป็นครูดี มีปัญญา มีความคิดอยา่งเป็นระบบ มีทศันคติต่อวิชาชีพครู 

การปรับปรุงเนือหาและพฒันาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เอืออาํนวยต่อการเรียนรู้งาน

ครูจากครูทีเป็นแบบอยา่งทีดีในโรงเรียนและชุมชน การเรียนรู้สภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ

ทอ้งถินทีตงัของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจดัให้มีอาจารยพ์ีเลียงทีคดัเลือกจากครู       

ในโรงเรียนประถมและมธัยมทีประสบความสาํเร็จในการสอนและจดัอาจารยนิ์เทศทางวิชาการจาก

สถาบนัฝึกหดัครูการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนเพือมุ่งให้นิสิตนกัศึกษาครูมีคุณสมบติั   

ทีมองกวา้ง คิดไกลใฝ่รู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นแบบอยา่งทีดีใหก้บัศิษยแ์ละสังคม  

สถาบนัฝึกหัดครูมีภารกิจในการผลิตครู โดยการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเพือผลิตและพฒันานกัศึกษาครู ซึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะความเป็นครูและเป็นผูที้มีความ

รอบรู้ในวิทยาการดา้นต่างๆ ดงัที วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (  : ) ทีกล่าววา่ ผูที้จะเป็นครู

จะตอ้งมีคุณลักษณะของความเป็นครูและเป็นผูที้มีความรอบรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ อนัได้แก่       

มีความรอบรู้ในเรืองทีจะสอน มีความรอบรู้ในศาสตร์การถ่ายทอดซึงเป็นสิงทีสําคญัทีควรไดรั้บ

การพฒันาใหเ้กิดขึนสาํหรับความเป็นครู การสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูจึงควรเริมจากการสร้าง

ความศรัทธาต่อวิชาชีพครู พฒันาผูที้จะเป็นครูให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู รู้บทบาทและ

หนา้ทีครูผูที้เปียมดว้ยความเมตตา รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ตลอดจนมีบุคลิกภาพทีจูงใจให้ผูเ้รียนเกิด
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ความเชือถือและเคารพศรัทธา ทงันีนบัว่าเป็นพืนฐานทีมีความสําคญัอยา่งยิงทีจะทาํให้วิชาชีพครู

เป็นวชิาชีพชนัสูง ทงันีเมธี ปิลนัธนานนท ์(2550 : 313)  ไดก้ล่าววา่ วิชาชีพครูจดัเป็นวิชาชีพชนัสูง 

จึงตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษากาํกบัเพราะผูป้ระกอบวชิาชีพยอ่มตอ้งมีความรับผิดชอบสูง

ตามมา  เนืองจากเป็นวิชาชีพทีมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน ตอ้งประกอบอาชีพดว้ย

วิธีการแห่งปัญญา ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ    

โดยบัญญติัไวรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา  ให้ความ 

สาํคญัในการพฒันาวชิาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษา  โดยกาํหนดให้มีกฎหมายเกียวกบัการศึกษา

ของชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 26-28) ได้ตราพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พุทธศกัราช  หมวด  

มาตรา  กาํหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชันสูงโดยการ

กาํกบัและประสานงานให้สถาบนัทีทาํหนา้ทีผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทงับุคลากรทางการ

ศึกษาใหมี้ความพร้อม และมีความเขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพฒันาบุคลากรประจาํการ

อยา่งต่อเนือง มาตรา 53 ให้มีองคก์รวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษามีฐานะ

เป็นองค์กรอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพในการกาํกบัของกระทรวง มีอาํนาจหน้าทีใน

การกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติั

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามทีกฎหมายกาํหนดรวมทงัการพฒันาวิชาชีพครู        

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ให้ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาอืนของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีกฎหมาย

กาํหนด มาตรา 55 ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์เกือกูล

อืน สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือให้มีรายไดเ้พียงพอเหมาะสมกบัฐานะทาง

สังคมและวชิาชีพ ใหมี้กองทุนส่งเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ทงันีให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวง หลังจากนันสํานักงานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา องค์กรทีมีหน้าทีในการ

กาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ และเพิกถอนใบอนุญาต กาํกบั ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ รวมทงัการพฒันาวชิาชีพ ซึงพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พุทธศกัราช 2546 มาตรา  กาํหนดใหห้ลกัสูตร การผลิตครูของประเทศไทยมี มาตรฐานวิชาชีพ  

ดา้น อนัประกอบดว้ย 

1.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัความรู้และ

ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ จดัการศึกษา ซึงกาํหนดสําหรับผูที้จะเขา้มาประกอบวิชาชีพครู 

จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอทีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับ
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพือใช้เป็นหลกัฐานแสดงว่าเป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และ     

มีประสบการณ์พร้อมทีจะประกอบวชิาชีพทางการศึกษาได ้

2.  มาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดง

พฤติกรรมการปฏิบติังานหรือการพฒันางาน  ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งปฏิบติังานในวิชาชีพให้

เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดความ

ชาํนาญในการประกอบวชิาชีพ ทงัความชาํนาญเฉพาะดา้นและความชาํนาญตามระดบัคุณภาพของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ทีกําหนดว่ามีความรู้

ความสามารถ และความชาํนาญเพียงพอทีจะดาํรงสถานภาพของการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพต่อไป

ไดห้รือไม่ นนัก็คือ การกาํหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทุกๆ  ปี 

3.  มาตรฐานการปฏิบติัตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพทีกาํหนดขึนเป็นแบบแผน 

ในการประพฤติปฏิบติั เพือดาํรงไวซึ้งชือเสียง ฐานะเกียรติและศกัดิศรีแห่งวิชาชีพตามแบบแผน 

พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยคุรุสภากาํหนดเป็นข้อบงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน 

วิชาชีพผูใ้ดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเกิดความเสียหายแก่บุคคลอืนจนได้รับการ

ร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว้ ผูน้นัอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉยัชีขาดลงโทษได ้

พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2546 กาํหนดไว ้

ในมาตรา  (ก) ว่า นักศึกษาสายครูทีสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีความรู้และทกัษะ

ความสามารถตามหลกัสูตรโดยเฉพาะ “การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู” นอกจากนีคุรุสภา

ยงัได้กาํหนดมาตรฐานการผลิตบณัฑิตครูว่า “หน่วยการผลิตครูตอ้งมีระบบการจดัการกิจกรรม

เสริมความเป็นครูมืออาชีพ ทงันีนกัศึกษาตอ้งผ่านกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะความเป็นครู โดยมี

หลกัสูตรคู่มือการจดักิจกรรมทีชดัเจน มีแผนการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง” ดงันนั จะเห็นไดว้า่ใน

การผลิตครูตามความต้องการของสังคมไทยยุคปัจจุบันจะต้องมุ่งเน้นการผลิตครูทีมีความรู้

ความสามารถและทกัษะในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ทีจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรม

ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

การจดัการศึกษาทุกระดบัจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 5 ประการ ซึงลว้น  

สายยศ และองัคณา สายยศ (2539 : 33) ถือว่าเป็นกระบวนการทีตอ้งอาศยัความต่อเนือง ไดแ้ก่ 

ปรัชญาการศึกษา หลกัสูตร วิธีสอน การวดัและประเมินผล และการวิจยั โดยบุคคลทีมีบทบาท

สําคญัทีสุดในองค์ประกอบทงั 5 ไดแ้ก่ ครู ซึงสอดคลอ้งกบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ (2545) ทีกล่าววา่ “ครู” เป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัมากทีจะทาํให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบ

ความสําเร็จและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เพราะครูถือวา่เป็น   
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ผูใ้กลชิ้ดและเป็นผูที้ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กบัผูเ้รียน กระบวนการผลิตและพฒันาครู

ให้มีคุณภาพจึงมีความสําคญั การปฏิรูปการศึกษาทาํให้เกิดการเปลียนแปลงกระบวนการผลิตครู

จากหลกัสูตร 4 ปี ในปัจจุบนัสถาบนัทีผลิตครูใชห้ลกัสูตรการผลิตครู 5  ปี ซึงกระทรวงศึกษาธิการ 

(2547 : 6) กล่าววา่หลกัสูตรการผลิตครู 5 ปี เป็นหลกัสูตรทีเน้นการปฏิบติังานในหน้าทีครู 1 ปี 

ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษาและอาจารยพ์ีเลียงของโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ซึงจะมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาครูไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริงมากขึน ภายใต้

การนิเทศของอาจารยจ์ากสถาบนัฝึกหดัครูและอาจารยพ์ีเลียงของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ภาระงานของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามทีหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ไดก้ล่าวไวใ้นจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชีพครูเต็มรูปแบบ 

(2555 : 1) โดยสรุปว่า การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 ปี นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัการสอนใน

สถานศึกษาทีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกาํหนดในปีที 5 

เป็นเวลา 1 ปี ภายใตก้ารแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายดงันี 1) นกัศึกษา     

มีโอกาสนาํทฤษฎี หลกัการและวิธีสอนต่างๆ ทีไดเ้รียนรู้จากสถานศึกษาและตาํราไปฝึกพฒันาทกัษะ

ในการจดัการเรียนรู้ 2) เพือให้นกัศึกษามีโอกาสไดศึ้กษาธรรมชาติ ความเจริญเติบโตและพฒันาการ 

ตลอดจนการเรียนรู้ของนักเรียน เพือช่วยให้การปฏิบติังานในหน้าทีครูเป็นไปด้วยดี 3) เพือให้

นกัศึกษามีความสามารถในการฝึกทาํงานร่วมกบัผูอื้น ซึงได้แก่ผูร่้วมงานบุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชน ตลอดจนนักเรียนในชนัเรียน 4) เพือให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัตนตามระเบียบและประเพณี        

ทีดีงามของครู โดยถือปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุตรดิตถ์ ระเบียบปฏิบติัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ระเบียบของสถานศึกษา   

ทีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระเบียบขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พุทธศกัราช 2548 5) เพือให้โอกาสนกัศึกษาเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีของ

ครูที มี ต่อสังคม  มี เจตคติที ดี ต่อวิชาชีพครู  ทังนีจะต้องดํา เนินการตามกรอบมาตรฐานของ 

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังานเลขาธิการคุรุสภา โดยนกัศึกษาครูตอ้งผา่นการ

ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีและ       

ผ่านการประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ซึงเงือนไขทีกาํหนด คือ 1) การฝึกปฏิบติั 

วิชาชีพระหว่างเรียน และ 2) การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ และมีสมรรถนะ 

ทีสําคญั สําหรับการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะคาดหวงัให้นิสิต / นักศึกษา 

มีสมรรถนะ ดงันี 

1.  สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวชิาเฉพาะ 

.  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ 
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ของผูเ้รียน 

.  สามารถทาํวจิยัในชนัเรียนเพือพฒันาผูเ้รียน 

.  สามารถจดัทาํรายงานผลการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน 

การเตรียมและผลิตครูให้ไปสู่เจตนารมณ์ทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ จาํเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย นับตงัแต่ผูบ้ริหารในสถาบนัการผลิตครู 

หวัหนา้หน่วยฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู อาจารยนิ์เทศจากหลกัสูตรสาขาวิชา ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ทีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ ครูพีเลียงผูที้ทาํหนา้ทีอยา่งใกลชิ้ดกบันกัศึกษา ตลอดจนตวันกัศึกษา

เอง  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการสําคญัประการหนึงของนักศึกษา       

ทีเรียนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นองคป์ระกอบทีสําคญัอยา่งยิงในการเตรียมครูทีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ถือว่าเป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพครูเพือนําไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของ

การศึกษาอนัเป็นฐานสําคญัในการพฒันาประเทศ ซึงสุเดือนเพญ็ คงคะจนัทร์ และคณะ (2550: 7) 

กล่าวว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเองยงัมีประสบการณ์น้อย ยงัควรตอ้งได้รับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบเป็นการปฏิบติัหนา้ทีอยา่งครบถว้นทงังานสอนและงานต่างๆ  

ทีไดรั้บมอบหมายจากสถานศึกษา การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูนนัจะตอ้งมีผูติ้ดตามช่วยเหลือให้

ปฏิบติังานในหน้าทีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนนัจะตอ้งมีผูที้เขา้มามี

ส่วนเกียวขอ้งคือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ครูพีเลียง อาจารยนิ์เทศ ทงันีจะตอ้งประสิทธิ

ประสาทวิชาให้กบันกัศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการความเป็นครูอย่างสมบูรณ์โดยแท ้สร้างความ

เขา้ใจในกระบวนการและระบบของอาชีพและหนา้ทีครู เตรียมตวัออกสู่การทาํงานในสังคมทีรอรับ

การตอบสนองการเป็นแบบอย่างทีดีของผลผลิตจากมหาวิทยาลยั อีกทงัความชัดเจนในการจดั

กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีสาํคญัอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนและประสิทธิภาพของบณัฑิต

ทีกลา้เผชิญสู่โลกแห่งอนาคตวิชาชีพครู รวมถึงการสร้างแนวทางการพฒันาวิชาชีพครูให้มีความ

เขม้แข็งของผูที้ทาํหน้าทีครูพีเลียง และอาจารย์นิเทศในการชีแนะ แนะนาํ ติดตามช่วยเหลือให้

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคอย

เตือนให้ระมดัระวงัจุดอนัตราย แต่ทงันีจะตอ้งไม่เป็นผูที้ตดัสินใจเลือกทางให้ หากแต่จะช่วยให้

มองเห็นภาพของการปฏิบติัทีส่งผลในอนาคต และติดตามช่วยเหลือความกา้วหน้าในงานทีไดรั้บ

มอบหมายทีปฏิบติัการอยู ่นกัศึกษาครูทีไดใ้ชท้กัษะ วิธีการและพฤติกรรมทีดีหรือไม่ดีอยา่งไรบา้ง 

นอกจากนียงัคอยตงัคาํถามทีกระตุน้ใหสื้บคน้หาคาํตอบซึงจะทาํใหน้กัศึกษาครูสามารถมองเห็น 

กลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆ ทีจะนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ การเรียนรู้ของ

นกัศึกษาครู ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูปแบบ ครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศ จะคอยรับฟัง
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ปัญหาทีเกิดขึนอย่างตังใจเห็นอกเห็นใจแล้วให้ข้อมูลความเห็นทังทางดีและทางไม่ดีอย่าง

ตรงไปตรงมา และเป็นกลัยาณมิตรการผลิตครูเป็นกระบวนการทีสลบัซับซ้อน จาํเป็นตอ้งอาศยั

รูปแบบต่างๆ ของความรู้และประสบการณ์การกาํกบัติดตามช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาทีมีคุณภาพ

ซึงจะส่งผลในเชิงบวกต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  อีกทังยงัจะช่วยสร้างเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูใหก้บันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระหวา่งการฝึกประสบการณ์

ในสถานศึกษา ซึง Karmos and Jacko (1977), Copas (1984), Grimmett and Ratzlaff (1986), 

Rikard and Veal (1996) ไดศึ้กษาเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งครูพีเลียงและนกัศึกษาปฏิบติัการ

สอนบนพืนฐานของความเห็นของนกัศึกษา มองเห็นถึงความสาํคญัของบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งและ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัการสอนของนกัศึกษา กล่าวโดยสรุปและมีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ 

กลุ่มบุคคลทีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัการสอนในอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ครูพีเลียง ซึงมีอิทธิพลสูงใน

ดา้นการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล การพฒันาบทบาทครู และทกัษะทางวิชาชีพ ทงันีนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตอ้งการครูพีเลียงทีเป็นแบบอย่างของการสอนและการจดัการในชัน

เรียนทีดี และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความคาดหวงัให้ครูพีเลียงจดัหาขอ้มูลพืนฐาน   

ทีจาํเป็นต่อการปรับตวัในโรงเรียนทีเป็นสถานทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยในการจดัหาสือ

การเรียนการสอน ช่วยเหลือในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ มี

การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั สังเกตการสอนของนกัศึกษาพร้อมทงัให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกียวกบั

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศการสอนจึงถือไดว้า่เป็นมิติหนึงของการพฒันาทีจะช่วย

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึงผลของการนิเทศการสอนของครูพีเลียงจะสะทอ้นออกมา

ในผลของความสําเร็จของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผลของการจดัการเรียนรู้ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะสะทอ้นทีตวัผูเ้รียน  นอกจากนีการให้คาํปรึกษาแนะนํา 

(mentor) ของครูพีเลียงทีมีเป้าหมายชดัเจน มีวิธีการทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวันกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูและหลกัการให้คาํปรึกษาแนะนาํ (mentor) จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจและมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง  

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษามีปัญหาหลายประการ ซึงนิคม ตงัคะพิภพ

และคณะ (  : 102) ได้ทาํการศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาคสนาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคทีมีผลต่อ

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามซึงสอดคลอ้งกบัของ

คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ของสถาบนัต่างๆ ในประเทศไทยคือ การเรียกร้องจากนักศึกษาให้

อาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยมานิเทศ เพือแนะนําและให้คาํปรึกษาให้มีจาํนวนครังมากกว่า          

ทีปฏิบติัอยูแ่ละนิเทศสมาํเสมอตลอดภาคเรียน ซึงโดยเฉลียอาจารยนิ์เทศจากมหาวิทยาลยัจะนิเทศ
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การสอนนกัศึกษาแต่ละคนจาํนวน -  ครังต่อภาคเรียนและจากการตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกพบว่า   

มีอาจารย์นิเทศจาํนวนหนึงทีนิเทศนักศึกษามากครัง ( -  ครัง) ในตอนปลายภาคเรียน ซึงจาก

การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาทีเกิดขึนดงักล่าวพบวา่ อาจารยนิ์เทศมีภาระงานมากทงัในส่วนของ

ภาระงานสอน งานทีปรึกษา และงานนิเทศการสอนนักศึกษาซึงแต่ละภาคเรียนมีนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นบริบททีหนกัมากสําหรับสถาบนัผูผ้ลิตและอาจารย์

นิเทศ ความทา้ทายของการแกปั้ญหานีจึงมีอยู่ในทุกสถาบนัทีมีคณะวิชาทีผลิตครูทีรอการคิด วิธี

แก้ปัญหาและการปฏิบติั การแกปั้ญหาทีเกิดขึน การให้ครูประจาํการในโรงเรียนมาเป็นอาจารย ์    

พีเลียงอาจารยนิ์เทศและเป็นผูร่้วมพฒันาวิชาชีพครูให้แก่นกัศึกษาครูทีก่อให้เกิดมิติทางการพฒันา

ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของการศึกษาได้ โดยการส่งเสริมให้ครูพีเลียงมีบทบาทสําคญัในการร่วม

พฒันาวชิาชีพครูให้กบันกัศึกษาครูร่วมกบัสถาบนัผูผ้ลิต (Triad) ครูพีเลียงจึงเป็นผูมี้บทบาทสําคญั

ในการส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพครูในวงกวา้งและยงัยืน ทางดา้นประมุข  กอปรสิริพฒัน์  (  : 

6) ไดก้ล่าวถึงปัญหาของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูวา่ ปัญหาหนึงทีพบในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู คือ ปัญหาด้านการประเมินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทงันีเนืองจากการ

ประเมินการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูตอ้งอาศยัหลายฝ่ายดว้ยกนัทงัจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และจากอาจารยนิ์เทศของสถาบนัราชภฏัทีมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนั อาจารยนิ์เทศ

และครูพีเลียงไม่เข้านิเทศและให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างสมาํเสมอ ครูพีเลียงมักเข้าใจว่า

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูช่วยแบ่งเบาภาระของตนและจะประเมินผลเฉพาะดา้นการสอน

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเท่านัน งานวิจยัของเอกภูมิ จันทรขนัตี ชาตรี ฝ่ายคาํ 

และวรรณทิพา รอดแรงคา้ (2551 : 1315-1354) ซึงไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินการจดัประสบการณ์

วชิาชีพครู : รายวชิาการสังเกตและฝึกปฏิบติังานในชนัเรียนสําหรับนิสิตครู วิทยาศาสตร์ หลกัสูตร

การผลิตครู 5 ปี พบว่ามีปัญหาหลายประการในการดาํเนินการจดัประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การ

กาํหนดเวลาให้นิสิตเขา้ร่วมกิจกรรมในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึงไม่สอดคลอ้งกบัตาราง

เรียนของนิสิตทีเรียนสถาบนัการผลิตครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้นการบรรยายทาํให้นิสิต   

ไม่มีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติังานจริง อาจารยพ์ีเลียงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เป็นตน้   

นอกจากนี Henry (1993) ไดว้ิจยัเกียวกบัปัญหาของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูมองเห็นว่า ปัญหาส่วนตวัของนกัศึกษาเองเป็นปัญหามากทีสุดขณะฝึกสอน ในขณะทีอาจารย ์  

พีเลียงหรืออาจารยนิ์เทศฝ่ายโรงเรียนมองเห็นวา่ปัญหาทีหนกัใจก็คือ ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการเรียน

การสอน งานวจิยัยงัแสดงให้เห็นอีกวา่ อาจารยนิ์เทศฝ่ายโรงเรียนและนกัศึกษาฝึกสอนค่อนขา้งจะ

เห็นด้วยกับปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเตรียมการสอน ปัญหาการสอน 

ปัญหาการปฏิบติังานในหน้าทีครูหรือปัญหาการปรับตวัเข้ากับนักเรียนและครูพีเลียง เป็นต้น       
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ในรายงานของ Association for Student Teaching (1995) ไดเ้สนอชนิดของปัญหาทีนกัศึกษา

ประสบมากทีสุดขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยสรุป คือ การบริหารจดัการชันเรียน การ

จดัการเรียนการสอน และการขาดความเขา้ใจทีชดัเจนต่อปรัชญาและเป้าหมายของการศึกษากบั

ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 

พฤติกรรมการดูแลให้คาํปรึกษาดว้ยการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูทีอยู่

เป็นปัจจุบนัจากการศึกษาวจิยัของ วชัรา  เล่าเรียนดี  และประเสริฐ  มงคล (2545) พบวา่ พฤติกรรม

การนิเทศการสอนของอาจารยนิ์เทศทีพบคือพฤติกรรมการเปิดโอกาสให้คิดโดยอิสระ และการชีนาํ

ให้ปฏิบติัตาม รวมถึงพฤติกรรมแบบร่วมกนัตดัสินใจ สําหรับพฤติกรรมการนิเทศทีช่วยให้พฒันา

ศกัยภาพการสอนไดม้ากทีสุดคือพฤติกรรมการนิเทศแบบชีนาํให้เลือกปฏิบติัและพฤติกรรมแบบ

ร่วมมือกนัตดัสินใจ จากรายงานขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนเกียวกบัการนิเทศ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทงันีเพือให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผูมี้ส่วน

เกียวข้องได้มีโอกาสศึกษา และสร้างองค์ความรู้ขึนด้วยตนเอง ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd) ทีระบุไว้

ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทงั  ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ การทีจะช่วย

ให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไดพ้ฒันาตนเองให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอทีจะนาํไปใชใ้น

การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของความเป็นครูตามทีสังคมและ

ประเทศตอ้งการ จะตอ้งเริมตงัแต่กระบวนการการให้ความรู้และประสบการณ์แก่นกัศึกษาอย่าง

เต็มทีในขณะทียงัเป็นนักศึกษาอยู่ในสถานบนัการศึกษาแต่ควรจะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้

พฒันาความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะของการเป็นครูตลอดเวลาทีกาํลังศึกษาอยู่ด้วยการ

ฝึกสอน Sweeny (2008 : 46 อา้งถึงใน กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล 2553 : 11) กล่าววา่ นกัศึกษาทีฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องสวมบทบาทเสมือนเป็นครูฝึกหัดหรือครูใหม่ทีเริมเข้าสู่อาชีพ         

มีประสบการณ์ความชาํนาญในการสอนน้อย ดงันนัในการส่งเสริมงานครูให้มีประสิทธิภาพมาก

ยงิขึนจึงขึนอยูก่บัการใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนของผูมี้ประสบการณ์มากกวา่ รวมทงัระบบการ

ดูแลให้ค ําปรึกษาแนะนํา  ( Mentoring Program) ที มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบ 

ทางบวกต่อการปฏิบติั งานของครูใหม่ (Mentee) ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนียงักล่าวอีกวา่ การทาํงาน

ร่วมกนั ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผูที้มีประสบการณ์มากกว่ากบัครูใหม่ จะนาํไปสู่การพฒันา

ความสามารถของครูใหม่มากยงิขึน และยงัมีผลการวิจยัอีกมากมายทีแสดงให้เห็นวา่ การสอนงาน

โดยผูที้มีประสบการณ์ให้กบัผูที้เริมงานใหม่นบัว่าเป็นกลยุทธ์หนึงทีสําคญัทีจะช่วยให้บุคคลเขา้สู่
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อาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัทีกนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล (2553 : 11) กล่าวว่า การผลิตหรือการ 

พฒันาครูใหม่ดว้ยการให้คาํปรึกษาโดยอาจารยนิ์เทศทีมีความรู้และประสบการณ์ดว้ยวิธีการทีเป็น

ระบบทีเนน้ความร่วมมือกนัมากขึนจึงน่าจะช่วยส่งเสริมความสามารถเชิงทกัษะในการจดัการเรียน

การสอนและการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยการวิจยัในชนัเรียนให้บงัเกิดขึนกบันิสิต /นกัศึกษา

ฝึกประสบ การณ์วิชาชีพครู  ซึงถือเป็นครูใหม่ไดดี้ยิงขึน  ซึงสอดคลอ้งกบักรัณพล    วิวรรธมงคล 

(2553 : 17) ทีไดก้ล่าวว่า การปฏิบติังานของนกัศึกษา ครูซึงถือวา่เป็นการ เตรียมตวัสู่อาชีพครู 

นกัศึกษาครูเอง ยงัมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้น้อย ยงัควรตอ้งไดรั้บการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูปแบบเป็นการปฏิบัติหน้าทีอย่างครบถ้วนทังงานสอนและงานต่างๆ ทีได้รับ

มอบหมายจากทางสถานศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนนัจะตอ้งมีผูติ้ดตามช่วยเหลือให้

ปฏิบติังานในหนา้ทีอยา่งถูกตอ้ง ซึงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนีจะตอ้งมีส่วนต่างๆ ทีเขา้มา

เกียวข้องในการพัฒนานักศึกษาครูตามรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ก็คือ นกัศึกษาครู ครูพีเลียง อาจารยนิ์เทศ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ผูเ้รียนและมองถึงประสิทธิภาพของมหาวทิยาลยัทีไดพ้ฒันาบณัฑิตทีกลา้เผชิญสู่โลกแห่งอาชีพครู 

จากการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงงานวิจยัทีเกียวขอ้งพบว่าการนิเทศ

การสอน การดูแลใหค้าํปรึกษาทีถูกตอ้ง ทีเหมาะสมกบัสภาพสังคม ปัญหาและเป้าหมายจะสามารถ

ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และคุณลกัษณะของความเป็นครูให้กบันกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี ซึงผลการวิจยัของวชันีย์  เชาวดํารงค์ (2542) ได้พบ

คุณลกัษณะความเป็นครูในปัจจุบนั ว่า ตอ้งประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี และด้าน

คุณลกัษณะ  ซึงต่อมา  วาโร  เพ็งสวสัดิ (2543) ไดศึ้กษาปัจจยับางประการทีสัมพนัธ์กบัการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะความเป็นครู กระบวนการนิเทศและติดตามผล

ของสถาบนัราชภฏั การเอาใจใส่ของผูบ้ริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์ การเอาใจใส่ของอาจารย ์  

พีเลียง เจตคติต่ออาชีพครู มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทางดา้น

วชิรา  เครือคาํอา้ย (2552: 335-339) ไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เพือพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษา พบวา่ อาจารย ์

พีเลียงมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนทีส่งเสริมการคิดหลงัใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้

รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการ

คิดหลงัการใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ และนกัเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ต่อมา กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล (2553 : 236-239) ไดศึ้กษาเรือง 

“การพฒันารูปแบบการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํเพือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทาํวิจยั   

ในชนัเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์” พบวา่ สมรรถนะของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

อาจารย์นิ เทศในด้านการดูแลให้ค ําปรึกษาแนะนํา  สมรรถนะด้านการสอนของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู  สมรรถนะดา้นการทาํวจิยัในชนัเรียน อยูใ่นระดบัสูงมาก นอกจากนีระดบั

ความพึงพอใจของอาจารยนิ์เทศต่อระบบดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํอยู่ในระดบัมากทีสุด และเมือ

พิจารณาผลทางการเรียนของนกัเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนจากนิสิต

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ในปีเดียวกนันนั ประทีป  นานคงแนบ (2553 : 3) ไดก้ล่าวถึง การ

นิเทศการฝึกงานว่า การนิเทศการฝึกงานส่วนใหญ่เป็นแบบดงัเดิม (Traditional Supervision) มี

ลกัษณะเป็นการพบหนา้กนั (Face-to-Face Supervision) ซึงมีส่วนดีในเรืองการไดพ้บกนัระหวา่ง   

ผูนิ้เทศและผูถู้กนิเทศ ไดร่้วมกนัแกปั้ญหา ตลอดจนซักถามและปฏิสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ส่วน

การนิเทศอีกแบบหนึงเป็นการนิเทศแบบออนไลน์ ซึงเป็นการนาํเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ใน

กระบวนการนิเทศ โดยใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การใช้ห้องสนทนา นอกจากนียงันาํกระดาน

สนทนา (Web board) ซึงจะช่วยในการให้ออกความเห็นโตแ้ยง้ (Discuss) การให้เนือหาความรู้

ต่างๆ (Content) ส่วนดีของการนิเทศแบบนีคือ ช่วยแกปั้ญหาผูนิ้เทศและผูถู้กนิเทศซึงอยู่ห่างไกล

กัน อีกทงัเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการนําเทคโนโลย ี         

ทีเหมาะสมมาใช้พฒันางานดา้นการศึกษา ซึงการนาํเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการ

ต่างๆ ของการจดัการศึกษาสามารถส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ ของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี ดังเช่น        

เอกนฤน  บางท่าไม ้(2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงเพือเสริมสร้างจริยธรรมดา้น

ความรับผิดชอบต่อการเรียนสําหรับนกัศึกษาปริญญาตรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมดา้น

ความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงัจากเรียนดว้ยรูปแบบมีคะแนนสูงกว่า 

โดยมีคะแนนเฉลียดา้นความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม สามารถแปลผลไดใ้นระดบัมาก  

จากปัญหาและความสําคญัทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่การดูแลให้คาํปรึกษานกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นเรืองทีสําคญัและจะตอ้งสร้างความตระหนกัและเสริมสร้างความรู้

และความเขา้ใจให้เกิดขึนระหว่างอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียงและนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      

ซึงการดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) เบลล์ (Bell 2000, อา้งถึงในเฮอร์มีเนีย 2550 : 90 กมลวรรณ  

รามเดชะ แปล) กล่าวว่า การดูแลให้คาํปรึกษา คือ การได้รับข้อมูลหรือแนวทางการแบ่งปัน

ประสบการณ์โดยบุคคลทีมีทกัษะความเชียวชาญและประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์สําหรับทีจะ

ช่วยให้ผูอื้นไดพ้ฒันาทงัทางอาชีพและเรืองส่วนตวั นอกจากนี คลูซ (Cruz 2002 : 102) ยงัได้

กล่าวถึงลกัษณะของผูที้จะเป็นผูดู้แลใหค้าํปรึกษา (Mentor) วา่ ตอ้งเป็นผูที้มีบุคลิกภาพเห็นอกเห็น

ใจผูอื้น มีความเอาใจใส่ต่อผูอื้นมีลกัษณะทีโดดเด่นและเป็นทียอมรับและมีความชาํนาญในเรือง

นนัๆ ทงันี Pask and Joy (2007 : 17) และ Rolfe (2008 : 38) กล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัสรุปไดว้า่ เป็น
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กระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพโดยบุคคลทงัสองร่วมกันกาํหนดบทบาทการคิดสิงต่างๆ 

ร่วมกนั รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์และการมีปฏิสัมพนัธ์ในการให้การดูแล โดย

ผูใ้ห้คาํปรึกษาดูแลจะไม่เป็นผูต้ดัสินวา่ถูกหรือผิด แต่การกระทาํจากผูรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาเอง

จะเป็นการให้เขาได้คิดและตงัคาํถามในตวัเอง ดงันนัผูที้รับคาํปรึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงสิงทีเขาทาํ 

และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) อย่างถูกวิธี การไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกียวกบัสิงทีทาํหรือ 

สิงทีปฏิบติัจึงเปรียบเสมือนหวัใจสําคญัของการเรียนรู้รวมทงัเป็นการเสริมพลงัอาํนาจให้ผูรั้บการ

ดูแลใหค้าํปรึกษา    

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือเสริมสร้างคุณลกัษณะความ

เป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีทาํให้โลก

ปัจจุบนักา้วเขา้สู่ยคุแห่งสือสังคมออนไลน์     ซึงส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาการทุกดา้น 

การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentor) ของอาจารยนิ์เทศและครูพีเลียงโดยการผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สังคม นบัวา่มีความสําคญัประการหนึงสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีจะตอ้งไดรั้บ

การพฒันาให้มีแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ขึน ทงันีเนืองจาก

สภาพสังคมการติดต่อสือสารในปัจจุบนัได้มีการใช้เทคโนโลยีสือสังคม เพิมมากขึน ซึงครูวดั 

(นามแฝง) (2555: ระบบออนไลน์) ไดป้ระยุกตใ์ชเ้วบ็ล็อกเพือการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทงัในกรุงเทพฯ และจงัหวดัราชบุรี พบว่า ไดผ้ลเป็นอยา่งดี ทงันีการที

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีจะสาํเร็จการศึกษาออกไปเป็น ครูมืออาชีพในอนาคต มีความ

จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งไดรู้้จกัการนาํนาํเทคโนโลยสืีอสังคมในประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ซึงการ

ทีจะเป็นครูมืออาชีพในอนาคตนนั      สุรศกัดิ หลาบมาลา (2554: 36-37) กล่าววา่ ภาระงานครู ใน 

ค.ศ. 2030 การเรียนการสอนจะเปลียนจาก ชนัมาเป็นกลุ่ม รายวิชาเป็นแบบสหวิทยาการเป็นการ

เรียนรู้แบบชุมชนโลกาภิวตัน์  ใช้ 3D Web เรียนได้ทังสภาพจริงและใช้อุปกรณ์ไร้สาย 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพของครู เพราะครูใน ค.ศ. 2030 

จะเป็นคนยุคใหม่หรือเรียกกนัวา่ Y-Generation อายุปัจจุบนัตาํกวา่ 35 ปี web 2.0 หมายถึง บริการ

และประยุกต์ใช้ web รุ่นใหม่ทีเปิดโอกาส   ครูในการร่วมมือ แลกเปลียน และสร้างเนือหาสาระ

ผา่นเครือข่ายทางสังคม เช่น Blog Wikis Moodles เป็นตน้ อีกทงัยงัจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ  

ร่วมใจและมีการพฒันาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชนัสูงไดอ้ยา่งต่อเนืองจึงมีความสําคญัและมีความ

จาํเป็นอย่างยิง  ทีจะตอ้งมีการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สังคม สาํหรับผูท้าํหนา้ทีดูแลให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา เนืองจากระบบเทคโนโลยีการสือสารมีการ

พฒันาไปอย่างทวัถึง ทงันีวรรณทิพา รอดแรงคา้ และภาวิณี ศรีสุขวฒันานนัท์ (2545 : 104-117) 

กล่าวว่า หน้าทีของครูพีเลียงมี 3 ลกัษณะ คือ (1) ให้คาํแนะนาํเรืองทีเกียวขอ้งกบัการสอน (2) 
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ติดตาม ประเมินและส่งเสริมพฒันา และ (3) ดูแลการปฏิบติัภาระงานครูทีนิสิตตอ้งฝึกปฏิบติั  และ

ครูพีเลียงมี 3 บทบาท คือ (1) เป็นทีปรึกษาการเป็นครูมีฝีมือ (2) เป็นทีปรึกษาปัญหาส่วนตวั และ(3) 

ถ่ายทอดคุณลกัษณะครูทีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Galbraith and Cohen (1995 : 7) และSweeny 

(2008 : 5) ไดก้ล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่การติดตามช่วยเหลือทีมีคุณภาพจะส่งผลเชิงบวกต่อการ

ปฏิบติังานของครูฝึกหัดหรือครูใหม่ มีความสําคญัเป็นอย่างมากอีกทงัเป็นการส่งเสริมการจดั

การศึกษา หากในการจดั   การเรียนการสอนมีการสอนทีผิดพลาด สามารถแนะนาํ ร่วมกนัพิจารณา

ใหเ้กิดแนวคิดจาก   การปฏิบติังานจนเป็นครูทีมีคุณภาพ และการดูแลให้คาํปรึกษาอยา่งต่อเนืองจะ

ทาํเกิดการเรียนรู้ มากขึน แต่การให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครูพีเลียง

ในปัจจุบนัยงัพบปัญหาอยูม่าก ซึงงานวิจยัของ เสงียม โตรัตน์ (2554 : 163-177) พบวา่ สาเหตุของ

ครูพีเลียงในการดูแลให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาฝึกสอนเนืองจากอาจารยพ์ีเลียงส่วนใหญ่มีภาระงาน

ในโรงเรียนมาก รวมทงัเกรงวา่การดูแลให้คาํปรึกษาของตนเองอาจจะเกิดความขดัแยง้กบัอาจารย์

นิเทศ เนืองจากแนวทางการนิเทศในชนัเรียนยงัไม่มีขอ้ตกลงในรายละเอียดทีเกียวกบับทบาทหนา้ที

ของอาจารย ์ พีเลียง อีกทงันกัศึกษาไม่ส่งแผนการสอนใหอ้าจารยนิ์เทศตรวจหลงัจากอาจารยพ์ีเลียง

ตรวจแก้ทนัภายในเวลา ตามขอ้ตกลงของสาขาวิชา นอกจากนีเมืออาจารยพ์ีเลียงจะตอ้งตรวจแก้

แผนการสอนใหน้กัศึกษาก่อนส่งใหอ้าจารยนิ์เทศตรวจซาํอีกครัง อาจเกิดความไม่สะดวกใจทุกฝ่าย 

เพือการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเป็นไปอยา่งทวัถึงโดยครูพีเลียง ผูซึ้งอยู่

ใกลชิ้ดกบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ช่วยนิเทศและแก้ปัญหาทีนักศึกษาได้พบอย่างทันท่วงที เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

คุณลกัษณะของความเป็นครูทีดี ซึงจะส่งผลต่อคุณลกัษณะความครู เจตคติ และเกิดความรักศรัทธา

ในอาชีพครูของนกัศึกษาทีจะสาํเร็จการศึกษาเป็นครูมืออาชีพในอนาคตและเป็นบณัฑิตในศตวรรษ

ที 21 ทงันีเพือใหก้ารดาํเนินการใชแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีพฒันาขึนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีและ

สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาแบบจาํลอง ซึงมีรายละเอียดต่อไปนี 

 

กรอบแนวคิดทใีช้ในการวจัิย 

การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ในครังนี ประกอบดว้ย

แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบการพฒันา ดงันี 

   ส
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1. หลกัการ แนวคิดเรืองการวิจยัและพฒันา (Research and Development) และการ

วจิยัเชิงผสมผสานวธีิ (Mixed methods Research)  

2. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เกียวกบัการนิเทศการสอนและการดูแลใหค้าํปรึกษา 

3.  แนวคิดเกียวกบัการส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 

4. แนวคิดการสร้างและพฒันาแบบจาํลอง 

5. แนวคิดเกียวกบัการผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมกบัการดูแลใหค้าํปรึกษา 

จากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งดงักล่าวนาํเสนอโดยสรุปดงันี 

1. หลกัการ แนวคิดเรืองการวจิยัและพฒันา (Research and Development)  

การวิจยัและพฒันา (The Research and Development) เป็นลกัษณะหนึงของการวิจยั

เชิงปฏิบติัการ (Action Research) เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ ต่อกระบวนการผลิต

ครู จดัว่าเป็นการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา ดงัที ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (ม.ป.ป. : 2) 

กล่าววา่ การวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา เป็นการวจิยัเพือหาคาํตอบเกียวกบัคุณภาพและ

ประสิทธิภาพตน้แบบชินงานนวตักรรมทีพฒันาขึนใหม่ เพือให้ได้สารสรุป ระบบ กระบวนการ

วธีิการ แนวปฏิบติัและสิงประดิษฐที์จะขยายองคค์วามรู้ใหม่ทางการศึกษา ก่อนนาํนวตักรรมไปใช้

ในการจดัการศึกษาทงัในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั 

จากการศึกษาขนัตอนของการดาํเนินงานการวิจยัเพือพฒันาของนักการศึกษาและ         

ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิต นกัศึกษา จากหน่วยงานและมหาวิทยาลยัต่างๆ ทีดาํเนินการศึกษาในลกัษณะ

ของการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ของแสน  สมนึก (2541 : 73-74), สุรียม์าศ    

สุขกสิ (2549 : 64-69), เกรียงศกัดิ  สังขช์ยั (2552), วชิรา  เครือคาํอา้ย (2552 : 26-27), โสภณ           

แยม้ทองคาํ (2552 : 168), ยุพิน  ยืนยง (2553 : 23-28), กรัณยพ์ล  วิวรรธมงคล (2553 : 22-25) และ

กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล (2553 : 17-25) พบวา่ งานวิจยัทีนาํเสนอมีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนันนัคือ เป็น

การวจิยัและพฒันาทีเกียวกบัการศึกษาและพฒันารูปแบบการนิเทศ และการดูแลใหค้าํปรึกษาชีแนะ 

แมว้า่จะมีความแตกต่างกนัในช่วงของเวลาทีศึกษาวิจยัและรายละเอียดขนัตอนการดาํเนินการวิจยั

แต่สามารถประมวลสรุปได้ว่า ขนัตอนหลักของการดาํเนินการวิจยัและพฒันาประกอบด้วย 4 

ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัตอนที 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร งานวิจยัทีเกียวขอ้ง สภาพขอ้มูล

พืนฐาน และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา (Analysis: Research; R₁) ขนัตอนที  ออกแบบ 

สังเคราะห์ และพฒันาโครงร่างรูปแบบ (Design and Development: Development; D₁)               
โดยประมวลการวิเคราะห์จากขนัตอนที  นาํมาพิจารณาร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั       

ทีเกียวข้อง เพือสังเคราะห์เสนอรูปแบบและนวตักรรมทีพฒันาขึน พร้อมทังตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีโดยผูเ้ชียวชาญ ขนัตอนที 3 ทดลองใชรู้ปแบบ (Implement: Research; R₂) 

   ส
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ทีพฒันาขึนตามขอ้กาํหนดของการใช ้ เพือศึกษาความเป็นไปไดข้องการนาํรูปแบบและนวตักรรม   

ทีพฒันาขึนไปใช้โดยให้ผูมี้ส่วนเกียวข้องโดยตรงเป็นผูพ้ิจารณาให้ความคิดเห็น และจากการ

ทดลองใช้ในสถานการณ์จริงเพือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ และขนัตอนที 4 

ประเมินผลการใช ้ทบทวน ปรับปรุง พฒันา และเผยแพร่รูปแบบ (Evaluation: Development; D₂) 

เพือนาํขอ้คิดเห็นทีไดจ้ากการทดลองใชใ้นสภาพจริงมาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบท

ของการพฒันา แลว้นาํไปเผยแพร่และขยายผล 

2. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เกียวกบัการนิเทศการสอนและการดูแลใหค้าํปรึกษา การ

ดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring Program) เป็นลกัษณะหนึงของการนิเทศ (Supervision) ซึงผูที้ทาํ

หน้าทีดูแลให้คาํปรึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพนัน ๆ สูงกว่าผูรั้บการดูแล       

ให้คาํปรึกษา และจะต้องคอยช่วยเหลือดูแลให้คาํปรึกษาอย่างต่อเนือง เพือให้การปฏิบัติงาน        

ในวิชาชีพนนัๆ เป็นไปตามทีคาดหวงั การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring Program) มีนกัการศึกษา

ทงัในและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทีสาํคญัของการดูแลใหค้าํปรึกษาไวด้งันี 

การวางแผนการดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาของสถาบนั Mentor International Study 

Consultants (2000) ไดก้าํหนดไว ้10 ขนัตอน ไดแ้ก่ ) การจาํแนก ระบุเป้าหมายการให้คาํปรึกษา

แนะนาํ 2) คดัเลือกกระบวนการและวิธีการในการให้คาํปรึกษาแนะนํา 3) การฝึกอบรม              

ผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนําและผูรั้บคาํปรึกษาคาํแนะนาํ 4) จบัคู่ผูใ้ห้คาํปรึกษาและผูรั้บคาํปรึกษา          

5) ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งเกียวกบัความถี ระยะเวลาในการให้คาํปรึกษา 6) การพฒันารูปแบบ

กระบวนการการให้คาํแนะนําเพือให้มีความเป็นมืออาชีพ  7) จาํแนกเนือหาการให้คาํปรึกษา           

8) ระบุกลยุทธ์ทีจะใช้ในการให้คาํปรึกษา 9) การวดัและประเมินผลการให้คาํปรึกษา และ           

) งบประมาณทีจะใช้ในการดําเนินการให้คาํปรึกษา  ทางด้านแอนเดอร์สันและชานนอน 

(Anderson and Shannon 1988, อา้งถึงใน เซฟเดปา Zepdapa 2003: 210) กล่าวถึงบทบาทหนา้ทีของ

ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentor) 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสอน (Teaching)  2) การสนบัสนุน 

(Sponsoring)  3) การให้กระตุน้ส่งเสริม (Encouraging)  4) การให้คาํปรึกษา (Counseling) และ 5) 

ความเป็นมิตร (Befriending) นอกจากนียงัมีแนวคิดกระบวนการนิเทศของกลิกแมนและคณะ 

(Glickman and others 2010: 296) ได้กล่าวถึงรูปแบบการนิเทศทีประสบผลสําเร็จบรรลุ 

เป้าหมายไดดี้ ผูนิ้เทศจะตอ้งมี ความรู้ และทกัษะทีจะตอ้งมีมาก่อน (Prerequisites) โดยผูนิ้เทศตอ้ง

มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ทีดี (Interpersonal Skills) และทักษะ 

ในด้านเทคนิคต่างๆ (Technical Skill) นอกจากนีกนิษฐา  เชาวว์ฒันากุล ( : ) กล่าวว่า 

องค์ประกอบพืนฐานของการดูแลให้ค ําปรึกษาแนะนําประกอบด้วย  1) ประสบการณ์ 

ของผูใ้หค้าํปรึกษา ซึงเป็นผูมี้ความสามารถในดา้นสารสนเทศทีเกียวกบั การวิเคราะห์ มีทกัษะและ
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติ 2) ความรู้หรือประสบการณ์ทีสําคัญทีผูรั้บคําปรึกษาขาดไป 

และมีความตอ้งการในระหวา่ง กระบวนการให้คาํปรึกษา และ 3) ความ สัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล       

ทีได้รับคาํแนะนําและผูใ้ห้คาํแนะนําโดยผูที้มีประสบ การณ์มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์สู่ผูมี้ประสบการณ์น้อยกว่าด้วยการพูดคุย ซักถาม ให้การยอมรับและแสดงความ

เขา้ใจอีกฝ่ายหนึง   

ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดเกียวกับการดูแลให้คาํปรึกษา ได้ขนัตอนในการดูแล           

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน (PPIA)  ไดแ้ก่ 1 การปฐมนิเทศ เตรียมความ

พร้อม ให้ขอ้มูลพืนฐาน (Preparing: P)  2 การวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษา (Planning: P)              

3 การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม (Implement Mentoring   Social 

Media Technology Blended: IMTB: I) และ 4 การประเมินผล (Assessing: A) 

3. แนวคิดเกียวกบัการส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 

การส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีตามแนวทาง

ขนัตอนการสร้างแบบจาํลองของ Kevin Kruse 2004 หรือ ADDIE Model ร่วมกบัแนวคิด           

การพฒันานกัศึกษาของมิลเลอร์และพรินซ์ (Miller and Prince 1976) และไดว้ิเคราะห์แนวคิดสรุป

เป็นขนัตอนการส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์คุณลกัษณะความ

เป็นครู การพฒันารูปแบบหรือแบบจาํลอง การทดลองใชรู้ปแบบหรือแบบจาํลอง และประเมินผล

การใช้แบบจาํลอง ทงันีในการสร้างองค์ประกอบของแบบจาํลองไดด้าํเนินการสร้าง  ตามกรอบ

แนวคิดหลักการสร้างแบบจาํลองของจอยซ์ และเวล (Joyce and Weil 2004) โดยใช้

กระบวนการพฒันาส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โดยไดรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมจากอาจารยนิ์เทศ และครูพีเลียง 

4. แนวคิดการสร้างและพฒันาแบบจาํลอง 

การพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม              

เพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เป็นการ

สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีตามแนวทางและขนัตอนการสร้างแบบจาํลองของ Kevin Kruse 2004 

โดยมีลาํดบัขนัตอนกระบวนการทีเรียกวา่ ADDIE Model ร่วมกบัแนวคิดการพฒันาของ Miller and 

Prince (1976) ซึงสรุปได้ 4 ขนัตอน ดงันี ขนัตอนที 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการดูแล              

ให้ค ําปรึกษาของอาจารย์นิเทศและครูพีเลียง   และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา                    

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขนัที 2 การพฒันาแบบจาํลอง ขนัที 3 การทดลองใชแ้บบจาํลอง และ     

ขนัที 4 การประเมินผล  การใช้แบบจาํลอง ซึงในการสร้างองค์ประกอบของแบบจาํลอง                
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ได้ดาํเนินการสร้างตามกรอบแนวคิด หลักการสร้างรูปแบบของ Joyce and Weil (2004) 

โดยใชก้ระบวนการผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลียนแปลง 

(Change Theory) แบบ Non-Conflict ของ Chin and Bennis (1969: 34-35 อา้งถึงใน วชัรา 

เล่าเรียนดี, 2553: 30) ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ของ Malcom Knowles 

(1990, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2553: 34) และStephen Brookfield (1986, อา้งถึงในวชัรา 

เล่าเรียนดี, 2553: 34) และขนัตอนการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครู สควค. ของโสภณ แยม้

ทองคาํ ซึงประกอบด้วย 5 ขนั (A-STAR) ได้แก่ ขนัที 1 การศึกษาความ ต้องการจาํเป็น 

(Assessment of Needs) ขนัที 2 การแลกเปลียนประสบการณ์ (Sharing Experience) ขนัที  

การประชุมกลุ่ม (Team Discussion) ขนัที  การปฏิบติัการเสริมสร้างความเป็นครู (Action) และขนั

ที 5 การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน (Reflection) รวมถึงแนวทางในการพฒันาครูของวิชยั  วงษใ์หญ่ 

(2554) ประกอบดว้ยขนัตอนหลกั 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาสาระสําคญั (Study) 2) การ

ปฏิบติัการ (Action) 3) การแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ (Sharing) และ 4) การถอดบทเรียน 

(After Action Review) โดยใชก้าร       เสริมพลงั การใชบ้ทบาทพีเลียงและการสอนงาน การใช้

สุนทรียสนทนา การชืนชมและเห็นคุณค่า เป็นปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินการกิจกรรม 

5. แนวคิดเกียวกบัการผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีทีนาํมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการความรู้ มีความหลากหลายและ

ได้รับการพฒันามากขึนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การจดัการความรู้จาํเป็นต้องอาศัย

เทคโนโลยหีลายประเภทดว้ยกนั การนาํเทคโนโลยีสือสังคมมาผสมผสานกบัการดูแลให้คาํปรึกษา

ใหก้บันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู จึงเป็นประโยชน์อีก

ประการหนึงของเทคโนโลยีสือสังคม อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันางานดา้นการผลิตและพฒันาครู ซึง

ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมกบันักศึกษาฝึกงาน จากเอกสารและ

งานวิจยัของสุรศกัดิ หลาบมาลา (2554), แสน  สมนึก (2541), ถนอมพร เลาหจรัสแสง และคณะ 

(2545), รัชนีกูล  ภิญโญภานุวตัน์ (2546), ประทีป  นานคงแนบ และคณะ (2553) และครูวดั 

(นามแฝง) (2555) นอกจากนีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษางานวิจยัของต่างประเทศทีไดน้าํเทคโนโลยีสือสังคม

มาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการศึกษา ดงัเช่น Thach and Murphy (1995),  Cheung ( ) Carmen and 

Isela (2007)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดเทคโนโลยีสือสังคมทีจะ

นาํมาผสมผสานโดยใชก้ระบวนการดูแลให้คาํปรึกษา  4 ขนัตอน ( PPIA) ไดแ้ก่  การปฐมนิเทศ 

เตรียมความพร้อม ใหข้อ้มูลพืนฐาน (Preparing: P) การวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษา (Planning: P)      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาแบบผสมผสานเทคโนโลยี (Implement Mentoring Social Media 

Technology Blended: IMTB: I) โดยกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สังคมออนไลน์ และประสบการณ์ดว้ยวิธีการเผชิญหนา้ (Face to Face)  และการติดต่อสือสาร      

ซึงสามารถใชเ้ครืองมือต่างๆ บนเวบ็ ไดแ้ก่ chat, web board, weblog, e-mail, search, facebook 

รวมถึงการใชเ้ครืองมือเหล่านีในการศึกษา คน้ควา้และส่งงาน และการประเมินผล (Assessing: A) 

เป็นกระบวน การประเมินผลการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และ

การสรุปผลทีเกิดขึน จากการใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายละเอียดของ

กรอบแนวคิดการวจิยั ดงัแสดงในแผนภาพที 1 ดงันี  

 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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คําถามการวจัิย 
1. แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนัก ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีองค์ประกอบ  และ

กระบวนการอยา่งไร และมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

2. ประสิทธิผลของแบบจาํลองแบบการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี      

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น

อยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงันี 

1. เพือพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม         

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2. เพือประเมินประสิทธิผลของแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์      

วชิาชีพครู ในดา้นต่อไปนี 

.   ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถการดูแลให้คาํปรึกษาของอาจารย์

นิเทศ และครูพีเลียง 

.   ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

.   ดา้นความพึงพอใจของอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ทีมีต่อแบบจาํลองการการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

สมมติฐานการวจัิย 
การศึกษาครังนีไดศึ้กษาประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์     

วิชาชีพครู ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของอาจารย์นิเทศกับครูพีเลียง และกลุ่มของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูทีอยูใ่นช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดต้งัสมมติฐาน

การวจิยัดงันี 



21 

.  หลังการใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม       

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ   

และครูพีเลียง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคม    อยูใ่นระดบัมากขึนไป 

.  หลังการใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม       

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณลกัษณะความเป็นครู 1) การวางแผนและการเตรียมความ

พร้อมในการจดัการเรียนการสอน 2) การจดัการชันเรียน 3) ความรับผิดชอบในหน้าทีครู และ       

4) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร อยูใ่นระดบัสูงขึนไป 

.  อาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพึงพอใจ

ต่อการใชแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู อยูใ่นระดบัมากขึนไป 

 

ขอบเขตการวจัิย 
การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในครังนีเป็นการวิจยัและ

พฒันา (Research and Development) ทงันีผูว้ิจยัได้พฒันาแบบจาํลองและกาํหนดขอบเขตไว ้        

ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ขอบเขตด้านประชากร 
1.  ประชากร ในการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

1.1 นักศึกษา ชันปีที 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีกําลัง       

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ในสถานศึกษาขันพืนฐาน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาภาษาไทย จาํนวน 85 คน สาขาวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 70 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

จาํนวน 59 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาํนวน 47 คน และสาขาวิชาสังคมศึกษา จาํนวน 97 คน รวม

ทงัสิน 358 คน   

1.2  ครูพีเลียง ทีไดรั้บมอบหมายหน้าทีเป็นครูพีเลียงนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู ของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556   

1.3  อาจารยนิ์เทศของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ จากสาขาวิชา  

ทีมีนกัศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน 
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2. กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  

2.1 นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีอยูใ่นช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556  ทีได้จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีใช้สูตรของ Taro 

Yamane ไดจ้าํนวนของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรการคาํนวณ เป็นนกัศึกษาจาํนวน 58 คน 

2.2 ครูพีเลียงทีปฏิบติัหนา้ทีดูแลปรึกษาให้แก่นกัศึกษาในขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในเขตพืนทีจงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอุตรดิตถ์ ในภาคเรียน    

ที 2 ปีการศึกษา 2556 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 58 คน 

2.3 อาจารยนิ์เทศของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ จากสาขาวิชา

ทีมีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู เป็นกลุ่มตวัอยา่ง สาขาวชิาละ 2 คน รวมเป็นจาํนวน 10 คน 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร  

ตวัแปรทีศึกษาครังนีประกอบดว้ย 

.   ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา          

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย 

    3.3.1 ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมของอาจารยนิ์เทศ และพีเลียง ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการ

ดูแลใหค้าํปรึกษา (Implement Mentoring Social Media Technology Blended: IMTB: I)  

   . .  คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.3.3 ความพึงพอใจของอาจารย์นิ เทศ  ครูพี เ ลียงและนักศึกษา                   

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีต่อแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันต่อการพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสั งคมเพือส่ง เส ริมคุณลักษณะความเ ป็นครูสําหรับนัก ศึกษา                            

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัท ์ไวด้งันี 

การพัฒนาแบบจําลอง  หมายถึง  กระบวนการสร้างแนวทางในการจาํลองลกัษณะ 

สภาพความเป็นจริง เพือช่วยในการจัดระบบความคิด ให้เป็นระเบียบ การย่อหรือเลียนแบบ

ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึง เป็นโครงสร้างทีสร้างขึนเพือแทนสภาพความ
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เป็นจริงอย่างใดอย่างหนึง ซึงเป็นการอธิบายความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ    

นนั ๆ  

แบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม หมายถึง  หลกัการ  

แนวคิด วตัถุประสงค ์วิธีการของขนัตอนทีไดจ้ากการสังเคราะห์นาํมาใชใ้นการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม เพือส่ง เส ริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนัก ศึกษา                     

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน (PPIA)  ไดแ้ก่ 1) การปฐมนิเทศ เตรียมความ

พร้อม ให้ขอ้มูลพืนฐาน (Preparing: P)  เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ สร้างความ

เขา้ใจระหว่างอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสภาพปัญหา              

การดูแลให้คาํปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการผสมผสานเทคโนโลยี ใน                  

การดูแลให้คาํปรึกษา  2) การวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษา (Planning: P) เป็นกระบวนการในการ

กําหนดขอบข่าย ช่วงระยะเวลา ในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษา หลงัจากไดเ้ตรียมความรู้ ความเขา้ใจ ระหวา่งอาจารยนิ์เทศ 

ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3) การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคม (Implement Mentoring Social Media Technology Blended: IMTB: I) เป็น

กระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม สําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ตามทีไดมี้การกาํหนดช่วงเวลาในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม 

และ 4) การประเมินผล (Assessing: A) เป็นกระบวนการประเมินผลการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม เพือส่ง เส ริมคุณลักษณะความเ ป็นครูสําหรับนัก ศึกษา                    

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และการสรุปผลทีเกิดขึน จากการใชแ้บบจาํลอง

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

  การดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม หมายถึง ขันตอนและ

กระบวนการในการดูแลให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       

โดยการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยวิธีการเผชิญหน้า (Face to Face)        

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี ดว้ยกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ การติดต่อสือสารซึงสามารถใช้เครืองมือต่าง ๆ บนเวบ็ ได้แก่ Chat, 

Web Board, Weblog, e-mail, Search, Facebook รวมถึงการใชเ้ครืองมือเหล่านีในการศึกษา คน้ควา้

และส่งงาน  การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปัจฉิมนิเทศการฝึก 

ประสบการณ์วชิาชีพครู 
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 ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลให้คําปรึกษา หมายถึง  คะแนนจากการทดสอบดา้น 

เนือหา ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ วิธีการของการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของผูท้าํ

หน้าทีในการดูแลให้คาํปรึกษาและผูรั้บการดูแลให้คาํปรึกษา  ก่อนการใช้แบบจาํลองการดูแล     

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ทีพฒันาขึน โดยการทดสอบดว้ยแบบประเมินตนเอง

ดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามรถเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษา การผสมผสานเทคโนโลยี  

สือสังคม 

  ความสามารถในการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  หมายถึง 

ระดับการปฏิบติัหน้าทีของอาจารย์นิเทศและครูพีเลียง ในการดูแลให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา                

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามขันตอนกระบวนการของแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม เพือส่ง เส ริมคุณลักษณะความเ ป็นครูสําหรับนัก ศึกษา                    

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

  คุณลักษณะความเป็นครู หมายถึง ระดบัความสามารถด้านความรู้ ความเขา้ใจ

ความสามารถทีแสดงออกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในขณะปฏิบติัการฝึกปฏิบติั

วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ซึงประเมินจากแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา         

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีผูว้ิจยัสร้างขึน จากการศึกษาเอกสาร การตรวจสอบความครอบคลุม

และความเหมาะสมผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหาจากผูเ้ชียวชาญ ประกอบด้วย 

คุณลกัษณะ  4  ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 2) 

การจดัการชนัเรียน 3) ความรับผิดชอบในหนา้ทีครู และ 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร ซึงประเมินด้วยแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษา      

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี ดว้ยมาตราประมาณค่า   

5 ระดบั ในแต่ละดา้น 

 ผู้ทาํหน้าทดูีแลให้คําปรึกษา  หมายถึง  ครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศ 
 ผู้รับการดูแลให้คําปรึกษา หมายถึง นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ของ 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
 อาจารย์นิเทศ  หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติัหนา้ทีในการสอน             

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ

สาขาวิทยาศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ และปฏิบติัหนา้ทีในการดูแล

ใหค้าํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดช่วง

ระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
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 ครูพี เลียง  หมายถึง  บุคลากรครูประจําการที มีหน้า ทีให้การดูแลให้ค ําปรึกษา                     

แก่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาทีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึงตอ้งมีคุณสมบติัทีกาํหนดไว ้คือ มีคุณวุฒิไม่ตาํกว่า

ปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความเต็มใจและตังใจในการร่วมใช้

แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีและตอ้งผ่านการอบรมให้ความรู้เกียวกบั

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง ผู้ทีกําลังศึกษาชันปีที 5 และ

ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบติัการในสถานศึกษา  2  สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา  โรงเรียนเครือข่ายของศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ และตอ้งผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู การสัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู และการปัจฉิมนิเทศการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

  ประสิทธิผลของแบบจําลอง หมายถึง ผลทีเกิดขึนจากการทดลองใช้แบบจาํลอง         

ซึงประกอบดว้ยการตรวจสอบแบบจาํลอง และการนาํแบบจาํลองไปใช ้ประกอบดว้ย แบบประเมิน

ตนเองของอาจารย์นิเทศ และครูพีเลียง ด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแล        

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูทีไดรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ของอาจารย์

นิเทศ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบสอบถามความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีต่อแบบจาํลองการ

ดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา             

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกทีแสดงถึงความชอบหรือไม่ชอบ และ

ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีมีต่อ

แบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  ทีพฒันาขึน ประกอบด้วย       

ความพึงพอใจ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคป์ระกอบของแบบจาํลอง ดา้นกระบวนการการนาํแบบจาํลอง

ไปใช ้และดา้นผลของการใชแ้บบจาํลอง  
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ความสําคัญของงานวจัิย 
1. ไดแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

2. ระหว่างการดาํเนินการวิจยัเพือพฒันาแบบจาํลอง อาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง ไดรั้บ

ความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะการดูแลให้คาํปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การ

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมในการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษา  

3. นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไดรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดผา่น 

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดว้ยวิธีการเผชิญหนา้ (Face to Face)  และการ

ติดต่อสือสารซึงสามารถใช้เครืองมือต่าง ๆ บนเวบ็ ไดแ้ก่ Chat, Web board, Weblog, e-mail, 

Search, Facebook รวมถึงการใชเ้ครืองมือเหล่านีในการศึกษา คน้ควา้และส่งงาน 
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บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือใช้เป็นพืนฐานในการทาํวิจยัและพฒันาแบบจาํลอง ประกอบดว้ย แนวคิด 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยในระดับปริญญาเอก ตลอดจนงานวิจัยของผูเ้ชียวชาญด้านการ

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมกับการจดัการศึกษา ด้านการนิเทศ ด้านการพฒันาครู การดูแล      

ให้คาํปรึกษา ด้านคุณลกัษณะความเป็นครู รวมถึงวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ทงัในและต่างประเทศ ทงันีผูว้ิจยัได้รวบรวมและเรียบเรียงนําเสนอ         

ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

2.1 การพฒันารูปแบบหรือแบบจาํลอง 

2.2 คุณลกัษณะวชิาชีพครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2.3 การผลิตและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2.4 การนิเทศการสอน กระบวนการนิเทศ และรูปแบบการนิเทศ 

2.5 การดูแลใหค้าํปรึกษา 
2.6 การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมกบัการดูแลใหค้าํปรึกษา 

 

การพฒันารูปแบบหรือแบบจําลอง 

 
 การวิจยัครังนีมีเป้าหมายสําคญัคือการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ดงันนัจึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาแบบจาํลอง เพือเป็น

แนวทางในการพฒันาแบบจาํลองการดูแลปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ซึงมีรายละเอียดจากการศึกษา ดงันี 
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 ความหมายของรูปแบบหรือแบบจาํลองมีนักวิชาการให้ความหมายไวแ้ตกต่างกันทัง

แนวคิดและการเรียกชือ ดงัเช่น 

 สุบรรณ์  พันธ์วิศวาส  และชัยว ัฒน์  ปัญจพงษ์ ( : - ) กล่าวว่า รูปแบบ คือ 

แบบจาํลอง (Model) หมายถึง การยอ่หรือเลียนแบบความสัมพนัธ์ทีปรากฏอยูใ่นโลกแห่งความเป็น

จริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึง โดยมีวตัถุประสงค์เพือช่วยในการจดัระบบความคิด     

ในเรืองนนัให้ง่ายขึนและเป็นระเบียบ สามารถเขา้ใจลกัษณะอนัสําคญัของปรากฏการณ์นนัได ้

ต่อมา วิชัย  วงษ์ใหญ่ ( : 41) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบแผน หรือตวัแบบ (Model) 

หมายถึง ลกัษณะการจาํลองสภาพความเป็นจริงวา่ถา้จะให้บรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไวน้นั จะมี

สิงใดบา้งทีน่าจะไดน้าํมาศึกษาและพิจารณาเพราะตวัแบบเป็นสิงทีไดม้าจากทางเลือกแต่ละทางทีมี

ระดบัของการบรรลุวตัถุประสงค์ ทางด้านวชันีย ์ เชาวด์าํรง ( : ) และโสภณ  แยม้ทองคาํ 

( : ) ให้ความหมายของรูปแบบอย่างสอดคล้องกันว่า หมายถึง แบบจาํลอง แบบแผน 

หุ่นจาํลอง หรือโครงสร้างทีสร้างขึนเพือแทนสภาพความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึง ซึงเป็นการ

อธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบนนัๆ  

 จากการศึกษาความหมายของรูปแบบจากคาํจาํกดัความของนักการศึกษาทีให้ไวอ้ย่าง

แตกต่างกนั  สรุปไดว้า่ รูปแบบ หรือ แบบจาํลอง ในภาษาองักฤษ ใช้คาํว่า Model  หมายถึง การ

สร้างแนวทางในการจาํลองลกัษณะ สภาพความเป็นจริง เพือช่วยในการจดัระบบความคิด ให้เป็น

ระเบียบ การย่อหรือเลียนแบบความสัมพนัธ์ทีปรากฏของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึง เป็น

โครงสร้างทีสร้างขึนเพือแทนสภาพความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึง  ซึงเป็นการอธิบาย

ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบนนัๆ  

 จากการสังเคราะห์ความหมายของรูปแบบทีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้คาํว่า 

แบบจาํลอง เนืองจากมีความชัดเจน สัมพนัธ์และใกล้เคียงกับความหมายมากทีสุด และมีความ

สอดคล้องกับการนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

 

คุณลกัษณะวชิาชีพครูและมาตรฐานวชิาชีพครู 

 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพทีได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชันสูงซึงเป็นวิชาชีพทีต้องใช้

ระยะเวลาในการศึกษาวิทยาการ  การฝึกฝน  การอบรมให้มีความชํานาญ  มีระเบียบวินัย                   
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มีจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพและมีองค์กรควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ ผูที้ประกอบวิชาชีพครูจะตอ้ง     

มีคุณลกัษณะ และมีคุณสมบติัทีแตกต่างไปจากผูป้ระกอบวชิาชีพอืนๆ เพราะวชิาชีพครูเป็นวชิาชีพ  

ทีต้องรับภาระสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  พัฒนาสังคม  และพัฒนาประเทศ  จาก

ความสาํคญัดงักล่าวไดมี้นกัวชิาการ นกัการศึกษาและหน่วยงานทีมีหนา้ทีเกียวขอ้งกบัวิชาชีพครูได้

ให้แนวคิด หลกัการและงานวิจยัทีเกียวกบัคุณลกัษณะของความเป็นครู คุณลกัษณะของครูทีพึง

ประสงค์ ตลอดจนได้มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ดังรายละเอียดทีจะได้นําเสนอ

ต่อไปนี 

 ข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึงกําหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา การเขา้สู่วิชาชีพตอ้งมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามทีกาํหนดจึงจะ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมวดที 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ขอ้ 6          

ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิ

อืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปนี  

  ก. มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี 

   1. ความเป็นครู 

   2. ปรัชญาการศึกษา 

   3. ภาษาและวฒันธรรม 

   4. จิตวทิยาสาํหรับครู 

   5. หลกัสูตร 

   6. การจดัการเรียนรู้และการจดัการชนัเรียน 

   7. การวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้ 

   8. นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

   9. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

   10. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

   11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ข. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

         ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง

การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์

วธีิการ และเงือนไขทีคณะกรรมการครุสภา กาํหนดดงันี 

    . การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 

    . การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 
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 หมวด  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐาน               

การปฏิบติังาน ดงัต่อไปนี  

1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเพือพฒันาวชิาชีพครูใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดแก่ผูเ้รียน 

3. มุ่งมนัพฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ตามศกัยภาพ 

4. พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชนัเรียน 

5. พฒันาสือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

6. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดย

เนน้ผลถาวรทีเกิดแก่ผูเ้รียน 

7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 

8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน 

9. ร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

10. ร่วมมือกบัผูอื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

11. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
12. สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบติัตน ขอ้ 14 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติั

ตนตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 นอกจากนีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 6) ไดก้าํหนดกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : 

HEd) ซึงเป็นกรอบทีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ซึงประกอบดว้ย  

ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชือมโยงต่อเนืองจากคุณวุฒิระดับหนึงไปสู่ระดบัทีสูงขึน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุซึงเพิมสูงขึนตามระดบัของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้

ทีสอดคลอ้งกบัเวลาทีตอ้งใช ้ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในการ

เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทงัระบบ

และกลไกทีให้ความมันใจในประสิทธิผลการดํา เ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของบณัฑิต (Learning Outcome) ซึงเป็นมาตรฐานขนัตาํเชิงคุณภาพ เพือ

ประกนัคุณภาพบณัฑิตและให้หน่วยงานและผูเ้กียวขอ้งได้เขา้ใจและมนัใจถึงกระบวนการผลิต

บณัฑิต  
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 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขา 

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรห้าปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติกาํหนดผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัให้บณัฑิตในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีมาตรฐาน     

ผลการเรียนรู้ ไว ้6 ดา้น ดงันี   

 1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติ

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทงัในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน

การปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทงัใน

เรืองส่วนตวัและสังคม  

 2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ

นาํเสนอขอ้มูล การวเิคราะห์และจาํแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฏี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 

และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ 

 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skill) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ

ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฏี และกระบวนการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และการ

แกปั้ญหา เมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ทีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน  

 4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ํา ความ

รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ

ตนเอง  

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง  

ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

ความสามารถในการสือสารทงัการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 6. ทกัษะดา้นการจดัการเรียนรู้ (Learning Skill) หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนรู้

ในสาขาวิชาเอกและจดัการเรียนรู้ทีมีความหลากหลาย ทงัแบบเป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึง

ทางการ (Non-formal) และรูปแบบทีไม่เป็นทางการ (Informal) มีความเชียวชาญในการจดัการ

เรียนรู้สําหรับผูเ้รียนทีหลากหลายทงัผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนทีมีความสามารถปาน

กลาง และผูเ้รียนทีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม  

นอกจากนีมาตรฐานทางวิชาชีพของครูยงัได้รับการพัฒนาขึนโดย สมาคมส่งเสริม

สนบัสนุนและการประเมินครูใหม่ (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium: 
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INTASC) (Campbell et al., 1997) ซึงเป็นทียอมรับและนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการจดัทาํแฟ้ม

สะสมผลงานทางวชิาชีพครู มาตรฐานทางวชิาชีพดงักล่าวมี 10 ประการ ดงันี 

1. มาตรฐานความรู้เกียวกบัเนือหาวชิาทีจะสอน (Knowledge of Subject Matter) ครูมี 

ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดของเนือหาวิชาเข้าใจถึงเครืองมือหรือวิธีการทีจะช่วยให้สืบค้น

เนือหาวิชาได้ เขา้ใจโครงสร้างของศาสตร์ทีตนสอนและสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การ

เรียนรู้ หรือจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือให้เนือหาวิชาทีเรียนมีความหมายสําหรับผูเ้รียนมาก

ขึน 

2. มาตรฐานความรู้เกียวกบัพฒันาการมนุษยแ์ละการเรียนรู้ (Knowledge of Human  

Development and Learning) ครูมีความเขา้ใจวา่นกัเรียนเรียนและพฒันาการไดอ้ยา่งไร สามารถจดั

โอกาสการเรียนรู้หรือจดักิจกรรมเพือส่งเสริมพฒันาการทงัทางสติปัญญา สังคม และพฒันาการ

ส่วนบุคคลได ้

3.  มาตรฐานการปรับการเรียนการสอนตามความตอ้งการของนักเรียนแต่ละบุคคล 

(Adapting Instruction for Individual Needs) ครูมีความเขา้ใจวา่นกัเรียนมีวิธีการเรียนแตกต่างกนั

อยา่งไร และสามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนการสอนสนองตอบความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน

ได ้

  4.  มาตรฐานความหลายหลายของยุทธศาสตร์การเรียนการสอน  (Multiple Instructional 

Strategies) ครูมีความเขา้ใจและใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย กระตุ้นหรือ

ส่งเสริมพฒันาการในดา้นความคิดเชิงวจิารณญาณ ความคิดแกปั้ญหา และทกัษะปฏิบติั 

5.  มาตรฐานแรงจูงใจในชนัเรียนและทกัษะการจดัการ (Classroom Motivation and 

Management Skill) ครูสามารถใชแ้รงจูงใจจากกลุ่มและรายบุคคลเพือสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้ม

ดา้นการเรียนรู้ทีช่วยกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเชิงบวก ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และแรงจูงใจภายในตนเอง 

6.  มาตรฐานทกัษะการสือสาร (Communication Skills) ครูสามารถสือสารโดยใชภ้าษา

และไม่ใช้ภาษา (Verbal and Nonverbal) รวมถึงเทคนิคการสือสารโดยใช้สืออืนๆ (Media 

Communication Techniques) เพือกระตุน้ให้เกิดการสืบหาความรู้ การร่วมมือและการสนบัสนุน

ปฏิสัมพนัธ์ในชนัเรียน 

7.  มาตรฐานทกัษะการวางแผนการสอน (Instructional Planning Skills) ครูวางแผนการ

สอนโดยยดึความรู้ในเนือหาวชิา ผูเ้รียน ชุมชน/สังคม และเป้าหมายของหลกัสูตรเป็นหลกั 
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8.  มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Assessment of Student Learning) ครูมี

ความเข้าใจและสามารถใช้วิธีการประเมินผลทงัเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพือให้เข้าใจ

พฒันาการอยา่งต่อเนืองของผูเ้รียนทงัดา้นสติปัญญา สังคม อารมณ์ และทางร่างกาย 

9.  มาตรฐานความมุ่งมนัในวิชาชีพและความรับผิดชอบ (Professional Commitment and 

Responsibility) ครูไดป้ฏิบติังานกบันกัเรียนและมีการประเมินการปฏิบติังานของตนอยา่งต่อเนือง

นอกจากนียงัเป็นผูแ้สวงหาโอกาสในการพฒันาวชิาชีพของตนอยูเ่สมอ 

10.  มาตรฐานความเป็นหุ้นส่วนร่วมกนั (Partnership) ครูมีความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

ผูป้กครอง องคก์รในชุมชน เพือร่วมสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน         

 ทางดา้น Dannileson, Charlotte (2009) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะความเป็นครู ทีจะ

กา้วสู่ความเป็นมืออาชีพ มี 4 ดา้น คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียน

การสอน 2) การบริหารจดัการชนัเรียน 3) เทคนิควธีิการจดัการเรียนการสอน และ 4) การพฒันา

ตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ ซึงมีรายละเอียดของแต่ละดา้น ดงันี 

  1. การวางแผนและการเตรียมความพร้อม (Planning and Preparation) 

  1.1 ความรู้ดา้นเนือหาและทกัษะการสอน 

  1.2 ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 

  1.3 การเลือกเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องการเรียนการสอน 

  1.4 ความรู้และทกัษะของการเลือกใชท้รัพยากรใหเ้หมาะสม 

  1.5 การออกแบบการเรียนการสอนทีมีความสอดคลอ้งกนั 

  1.6 การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 2. การจัดการสภาพชันเรียน (The Classroom Environment) 

 2.1 การสร้างสภาพแวดลอ้มในการใหค้วามเคารพและความสามคัคี 

 2.2 การสร้างวฒันธรรมในการเรียนรู้ 

 2.3 การจดัลาํดบัขนัตอนในการจดัการเรียนรู้ 

 2.4 การจดัการกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 2.5 การจดัการกบัพืนทีทางกายภาพของชนัเรียน 

 3. การจัดการเรียนการสอน (Instruction) 

 3.1 การสือสารอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

 3.2 การมีเทคนิคการตงัคาํถามและสร้างประเด็นสนทนา 

 3.3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

 3.4  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนและผูส้อน 
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 3.5 การแสดงใหเ้ห็นถึงความยดืหยุน่และการตอบสนอง 

 4. ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ (Professional Responsibilities) 

 4.1 ผลสะทอ้นของการจดัการเรียนการสอน 

 4.2 การดูแลศึกษาประวติัของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง 

 4.3 การสือสารกบัครอบครัวของผูเ้รียน 

 4.4 การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกบัชุมชน 

 4.5 การเติบโตและการพฒันาอยา่งมืออาชีพ 

 4.6 การแสดงความเป็นมืออาชีพ 

ทางดา้นศูนยพ์ฒันาวชิาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์(2555: 7)      

ไดร้ะบุภารกิจของนกัศึกษา ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเต็มรูปแบบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นงาน

วชิาการ 2) ดา้นการปฏิบติังานในหนา้ทีครู  3) ดา้นงานกิจกรรม และ 4) ดา้นความประพฤติ   

 

แนวคิดเกยีวกบัคุณลกัษณะความเป็นครู 

 

 ครูนบัเป็นบุคลากรวิชาชีพทีทาํหน้าทีเป็นหลกัในดา้นการเรียนการสอน และส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนในสถานศึกษา เป็นผูที้มีความหนกัแน่นในดา้นวชิาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีความสามารถในการสอน การฝึกฝนอบรมและถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่ศิษย์เป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถในดา้นต่างๆ และเป็นผูมี้ความประพฤติเป็นทีพึงปรารถนาของสังคม ครูจึงเป็นบุคคล

ทีมีความสําคญัยิงต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเปลียนแปลง คุณลกัษณะ

ของครูตอ้งมีความสอดคลอ้งต่อสภาพการเปลียนแปลง เพือเป็นตน้แบบและจดัการเรียนการสอน

ศิษย์ให้ศิษย์มีความรู้และมีคุณลักษณะทีสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและก่อนทีจะ

ทาํการศึกษาแนวความคิดเกียวกบัคุณลกัษณะความเป็นครูทีดีนนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจ

ความหมายของคาํวา่ครูก่อนดงันี  

 

แนวความคิดคุณลกัษณะความเป็นครูโดยทวัไป 

 

 ดว้ยสภาพสังคมทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณลกัษณะของความเป็นครูจึงตอ้ง

กา้วให้ทนัต่อสังคมทีมีการเปลียนแปลง ดงัทีสุรพล วงัสินธ์ (  : 88) ไดน้าํเสนอว่า เด็กตอ้ง

เรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน ตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพนัธ์  

ใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น และตอ้งอดทนต่อความยากลาํบาก ฉะนนัคุณลกัษณะของครู     
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ยุคใหม่ก็ต้องเปลียนแปลงตามไปด้วย เพราะเมือสังคมเปลียนแปลงลักษณะของครูทีดีก็ต้อง

เปลียนแปลงตามสภาพกาลเวลา ในเรืองนี ฐิติภทัร ประสิทธิภาพ ( ) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบั

ลกัษณะของครูทีดีและครูยคุใหม่ในสังคมทีกาํลงัเปลียนแปลงไว ้  ประการดงันี 

1. รักสนุก หมายถึง ตอ้งมีความศรัทธาในตนเอง ในงานและในตวัเด็ก เมือมีความศรัทธา

แลว้ก็ตระหนกัในความสาํคญัของตนเองในการทีจะช่วยพฒันาเด็กในทุกๆ ดา้น 

2. ปลุกไม่เบือ หมายถึง มีความพยายาม มีความตงัใจ มุ่งมนัทีจะพฒันาการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบันกัเรียน มีความคิดริเริมสร้างสรรคที์จะหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มา

ใชใ้นการสอน เพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม้ากทีสุด 

3. เอือวชิา หมายถึง การเป็นผูมี้ความรอบรู้ โดยศึกษาหาความรู้รอบตวัอยูเ่สมอ เพือจะได้

นาํความรู้เหล่านนัมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนในลกัษณะทีวา่ “รู้จาํ รู้จกั รู้จริง และรู้แจง้” 

4. กล้ายืนหยดั หมายถึง การมีความมนัใจในตนเอง ในการกระทาํใดๆ ก็ตามทีตนเอง

พิจารณาแลว้วา่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 

5. ถนัดกิจกรรม หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับเทคนิคการสอนต่างๆ สนใจ

แสวงหากิจกรรมการสอนทีแปลกใหม่มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยกระทาํไดอ้ยา่งราบรืน 

6. ทาํอุปกรณ์ หมายถึงการทาํอุปกรณ์สือการสอนต่างๆ เพือช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ได้ดี

ยิงขึน ไม่ใช่ครูพูดแต่เพียงอยา่งเดียว การพูดประกอบสือหรืออุปกรณ์จะช่วยให้นกัเรียนจาํไดแ้ละ

แม่นยาํขึน เนืองจากไดเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากกวา่ ครูเองก็ไม่เหนือยทีจะอธิบายซาํๆ 

7. สอนการใช้ หมายถึง การรู้จกัทีจะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ให้นกัเรียน จะ

ดว้ยเทคนิควธีิใดก็ตามจนผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สามารถนาํความรู้ความสามารถทีไดรั้บไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมมากยงิขึน 

8. ใหห้ลกัเกณฑ ์หมายถึง การทีครูใหค้วามรู้ทีถูกตอ้งตามหลกัวชิา มิใชใ้หต้ามความรู้สึก

ของตน 

9. เป็นปัจจุบนั หมายถึง การใหค้วามรู้ทีถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์แก่นกัเรียนมิใช่นาํ

ความรู้เก่ามาบอกแก่นกัเรียน 

โครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวตัน์ อมรวิชช์ นาครทรรพ (  : 121-122) ไดส้รุป

ความคิดเกียวกบัครูว่า ในปัจจุบนับทบาทของครูในยุคโลกาภิวตัน์ตอ้งเปลียนแปลงไป จากการ   

เป็นผู ้“บอกวิชา” ทีอาจจะ “ตกรุ่น” ไปในเวลาอนัรวดเร็ว มาเป็นผู ้“ชีทางแห่งความรู้” ทีไม่มีวนั

ลา้สมยั แต่ทงันีมิไดห้มายความวา่ ความสาํคญัของครูจะดอ้ยลง ตรงกนัขา้มบทบาทและความรู้แจง้

เห็นจริงของครูกลบัจะยงิสาํคญัต่อเด็กๆ ขึนอยา่งมากมายเพราะครูไม่เพียงแต่จะรู้เนือหาวิชา ยงัตอ้ง

หูตากวา้งเกียวกบัแหล่งวทิยาการ เพือทีจะสามารถชีช่องทางแสวงหาความรู้แก่เด็กต่อไปเมือเขากา้ว
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พน้จากโรงเรียนแลว้  สิงทีปรารถนาอนัทา้ทายของครูในอนาคตคือ การสอน “วิชาหาความรู้”ใน

โลกแห่งความรู้ทีครูไม่อาจตามไปสอนไดห้มด จึงเสนอลกัษณะของครูในอนาคตวา่ควรมีลกัษณะ 

ดงันี 

1. ครูในอนาคตจะตอ้งเป็นนกัเทคโนโลยสีารสนเทศไปในตวั เป็นนกัเทคโนโลยทีีเป็น 

สหายสนิทกบัการศึกษาในปัจจุบนั และการเขา้ถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ ในปัจจุบนัทีลว้นตอ้งอาศยั

เทคโนโลยทีงัสิน 

2. ครูในอนาคตตอ้งเชียวชาญภาษาองักฤษ เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลภาษาเดียว 

ทีจะช่วยถอดรหัสความรู้ในสืออิเล็กทรอนิกส์ทงัปวง ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตมลัติมีเดีย หรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อืนใด 

3. ครูในอนาคตจะตอ้งติดตามความกา้วหนา้ในเทคนิควธีิการสอนต่างๆ อยูต่ลอดเวลา  

ในอนาคตอาจมี “สภากาแฟอินเทอร์เน็ต” หรือ “ชมรมครูอินเทอร์เน็ต” ทีเปิดโอกาสให้ครู

แลกเปลียนประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆ ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. ครูในอนาคตจะตอ้งเป็นนกัจิตวทิยาการเรียนรู้ชนัเลิศทีสามารถพฒันาเด็กๆ ใหก้า้ว 

ทนัความรู้และการปรับตวัในยุคโลกาภิวตัน์ได้ แนวคิดใหม่ในวงการจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น 

แนวคิดเกียวกบั “ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)” ในการเผชิญความเปลียนแปลง

ต่างๆ ของมนุษย ์อาจกลายมาเป็นเครืองมือสาํคญัในการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้สิงใหม่ๆ 

ของคนในอนาคต 

ความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกนักบัอาํรุง จนัทวนิช (  : 4) ทีไดเ้สนอบทบาทของครู

ในอนาคตทีเป็นความหวงัของ ก.ค. (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู) ทีกล่าวว่าครูตอ้ง

เปลียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดเป็นผูย้วัยุให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์มากกวา่การบอกให้จด ให้ทาํ 

และตอ้งเป็นผูใ้หเ้ครืองมือในการแสวงหาความรู้ หรือผูจุ้ดไฟในการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน ครูควรมี

ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่งดี และมีความสามารถในการคน้หาความรู้ เพราะความรู้จะ

เกิดขึนไดเ้ร็วมาก เช่น ความรู้ความกา้วหนา้เทคนิคการสอนจะหาอ่านไดจ้ากอินเทอร์เน็ต ดงันนัครู

ไทยจะตอ้งเก่งภาษาองักฤษ และมีความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี สามารถประมวล

ความรู้เหล่านันมาสอนเด็กได้ ครูควรมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย สเปเชียลลิสท์ คือ  สามารถใช้

เทคโนโลยเีพือการสอนเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการปาฐกถาพิเศษงานประกาศเกียรติคุณครูแห่งชาติ ประจาํปี  เรือง “ครูกับ

อนาคตของชาติ” ชยัอนนัท ์สมุทรวณิช (  : 5-8) ไดก้ล่าวถึงทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งมีไว ้ดงันี  

1. ทกัษะทางภาษา เพราะความรู้ในอนาคตตอ้งขยายเท่าหลายตวัทวคูีณอยา่งรวดเร็ว หาก

ครูจะมีประโยชน์ต่ออนาคตของชาติ ครูควรมีทกัษะความรู้ทางภาษาดีพอทีจะอาศยัเขา้ถึงความรู้ 
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2. ทกัษะทางการคิด เพราะทกัษะทางการคิดช่วยให้เรารู้จกัและเขา้ใจการเปลียนแปลง

ตลอดจนสามารถรักษาภารกิจของครูทีใครๆ มาทดแทนไม่ได้ ครูยุคใหม่จึงตอ้งไม่ใช่เป็นเพียง

กระบอกเสียงทีถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นนกัคิดดว้ย เพราะโลกอนาคตไม่ตอ้งการคนรู้หนงัสืออ่าน

ออกเขียนได ้หากตอ้งการคนรู้คิด คือคิดเป็น 

3. ทกัษะและความคล่องแคล่วทางการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะโลกปัจจุบนัไดเ้ชือมโยง

เป็นเครือข่ายแลว้โดยเทคโนโลยกีารสือสาร ความรู้ซึงเคยบรรจุอยูใ่นหนงัสือไดเ้ปลียนไปบรรจุอยู่

ใน CD-ROM และแหล่งความรู้คือ Websites ต่างๆ ทีเราสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยให้

กระบวนการเรียนรู้ (Knowing process) ของเรามีลกัษณะของการใชป้ระสาทสัมผสัไดก้วา้งกวา่เดิม 

ดงันนั ถา้ครูของเราเตรียมตวัใหดี้ มีทกัษะและความคล่องแคล่วในการใชค้อมพิวเตอร์ ครูก็

จะมีบทบาทใหม่ เป็นผูชี้แนะ ผูจ้ ัดการ ผูน้ํา ผูช่้วยเหลือ ผูจ้ ัดระบบทรัพยากรการศึกษาและ

ผูอ้อกแบบโครงร่างการศึกษาต่างๆ เป็นบทบาทใหม่หลายดา้น แทนทีครูจะเป็นผูส้อนแบบเดิมแต่

เพียงบทบาทเดียว และไดเ้สนอลกัษณะทีดีของครูในอนาคตว่า นอกจากตอ้งมีเมตตาตอ้งเสียสละ

ต้องหมันเพียรศึกษา ทาํงานหนัก ปรับปรุงวิธีการสอนอยู่เสมอ เอาใจใส่ เข้าใจรู้จักเด็กเป็น

รายบุคคลมีวถีิชีวติและพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งใหเ้ด็กแลว้ ไดเ้นน้ลกัษณะของครูทีดีดงันี 

1. ครูควรมีบทบาทเป็นผูแ้นะนาํใหเ้ด็กรู้จกัเลือกสรรแยกแยะตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารและ
ความรู้ทีมาจากแหล่งความรู้หลายทาง เช่น จากอินเทอร์เน็ต จากการแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

2. ครูควรเป็นผูช่้วยสร้างแรงบนับาลใจใหแ้ก่เด็กทีตนสอนและต่อชุมชน สังคมในวงกวา้ง

ออกไปได ้ครูทีดีคือครูทีมีความสามารถในการนาํเอาศกัยภาพในตวัเด็กออกมา สามารถสร้างแรง

บนัดาลใจในทางทีดีทีชอบให้แก่เด็กได้ ทาํให้เด็กรู้จกัเขา้ใจในศกัยภาพของตนเองและมีความ

มนัใจศรัทธาในการใฝ่หาความรู้ ประสบการณ์ เพือบรรลุถึงความปรารถนา และตระหนักถึง

ขอ้จาํกดัของตนเอง 

3. ครูควรเป็นตวัอย่างทีดี การเป็นตวัอย่างทีดี คือการสอนทีดีทีสุด เป็นสิงทีครูมีได้ใน

ตวัเอง และยอ่มทาํใหค้วามเชียวชาญรอบรู้ในวชิาชีพมีอาภรณ์ประกอบอนังดงาม 

4. ครูควรมุ่งสร้างผูอื้นมากกว่าสร้างความสําเร็จ ความรุ่งโรจน์ให้กบัตนเอง ครูทีดีย่อม

เห็นชือเสียงและเงินตราเป็นเรืองไม่สาํคญัเท่าแรงจูงใจทีจะเป็นผูใ้ห ้

5. ครูตอ้งมีวถีิชีวติทีหมนัศึกษาอยูเ่สมอ คือมีนิสัยและความเคยชินทีใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

6. ครูตอ้งเป็น “ผูรู้้จกัชาติของตนจนเจนใจ ประหนึงวา่คนร่วมชาติเป็นญาติพีนอ้งอนัสนิท

ทุกคน” ซึงเป็นพระบรมราโชวาททีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานแก่อาจารย ์

ครูและนกัเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เมือวนัวิสาขบูชา พ.ศ.  เพราะยิงโลกเปลียนไป โดยมี

ความเป็นสากลมากเท่าใด ครูย่อมเป็นปราการสําคญัในการรักษาวฒันธรรมของชาติมากเท่านัน 
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เป็นหนา้ทีสาํคญัสาํหรับผูเ้ป็นครูทีจะช่วยใหช้นรุ่นทีจะเติบโตต่อไปไดเ้กิด “ความวิสาสะในหมู่ชน

ร่วมชาติของตน” เราจึงจะรักษา “ความเป็นชาติไวไ้ด”้ 

เส้นทางการปฏิรูปการศึกษาไทย สมพงษ์ พละสูรย ์(  : 1-11) ได้เสนอ “กงลอ้แห่ง

ความดี” และ “กงลอ้ของความเป็นครู” ไวว้า่ ส่วนขอบรอบนอกของลอ้รถหรือลอ้เกวียน เรียกว่า 

“กง” สมยัก่อนกงลอ้เกวยีนทาํดว้ยไมห้ลายชินมาต่อกนัเขา้เป็นวงกลม แต่ละชินมีความแขง็แรงและ

ถูกตรึงเป็นเนือเดียวกนัด้วยสลกั คุณภาพของกงล้อย่อมเกิดจากคุณภาพของชินส่วนแต่ละชินที

นาํมาตรึงเขา้ด้วยกันอย่างมีคุณภาพ “กงล้อของความเป็นครู” จะมีคุณภาพได้ก็ต้องอาศยัความ

เชือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างมีคุณภาพของ “ชินส่วน” ต่างๆทีมีคุณภาพ ชินส่วนกงลอ้ของความเป็น

ครูดี ประกอบดว้ย 

1. คุณสมบติัดี คือ มีคุณสมบติัและลกัษณะดี เช่นความรู้ความสามารถบุคลิกภาพ สุขภาพ 

คุณวฒิุ นิสัย วสิัยทศัน์ ค่านิยม คุณธรรมประจาํตวัประจาํใจของแต่ละคน 

2. ปฏิบติัคนดี คือ เป็นพลเมืองดีและปฏิบติัตามจรรยาบรรณครู 

3. ปฏิบัติงานดี คือ วางแผนดี สอนดี แนะแนวดี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดี ปกครองดี 

ประเมินผลดี ทาํทุกอยา่งดว้ยความตงัใจและเป็นกลัยาณมิตรต่อศิษยทุ์กคน 

4. ผลงานดี คือ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ฉลาด คิดเป็น เก่ง เป็นคนดี มีวินัย มีความสุข 

พึงตนเองได ้

5. สวสัดิการดี คือ ได้รับผลตอบแทนเป็นสวสัดิการและความก้าวหน้าทางอาชีพอย่าง

เหมาะสมกบัการปฏิบติัและผลงานทีเกิดขึน 

6. ศกัดิศรีดี คือ ไดรั้บการยกยอ่ง และให้เกียรติจากผูร่้วมงาน ชุมชน และสังคมวา่เป็นผูมี้

คุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศ 

ชินส่วนทงั  ชิน ประกอบเขา้กนัเป็นกงลอ้แห่งความเป็นครูดี ไม่ตอ้งถามวา่จะเริมจาก

ส่วนใดก่อน เพราะมีหลายชินทีสามารถเริมและดาํเนินไปพร้อมๆ กนัได ้

นอกจากนียงัไดเ้ปรียบเทียบก่อนจะเป็นครูมืออาชีพกบัแพทยไ์วว้า่ ความรู้และทกัษะของ

แพทยที์ถือวา่เป็นทกัษะพืนฐานมี  ประการ คือ วเิคราะห์โรค หรืออาการป่วย และการให้การรักษา 

หรือให้ยาตามอาการของโรคและสภาพของคนไข้เป็นรายบุคคล แพทย์วิเคราะห์โรคด้วยการ

ซกัถามคนไขพ้ร้อมกบัใช้เครืองมือตรวจร่างกาย ทงัทีเป็นเครืองมือสามญัประจาํตวัและเครืองมือ

เฉพาะด้านทีมีเทคนิคซับซ้อนเมือวิเคราะห์และสรุปผลแล้ว จึงทาํการรักษาหรือสังยาให้ไป

รับประทานหรือรักษาเอง ในกรณีทีคนไขรั้กษาตวัในโรงพยาบาล แพทยก์็ไปตรวจเยียมเพือซกัถาม 

สังเกตตรวจสอบ และวิเคราะห์อาการของแต่ละคนตามเตียงในห้องต่างๆ เป็นรายบุคคล วิเคราะห์

แลว้อาจเปลียนวธีิการรักษา เปลียนยาหรือเพิมยาตามสภาพทีวิเคราะห์ได ้และตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย  กาํหนดใหมี้การพฒันาวชิาชีพครูในมาตรา  เป็นการประกาศวา่อาชีพครู

เป็น “วิชาชีพ” ดงันนั เพือความเป็นวิชาชีพครูควรจะตอ้งมีความรู้และทกัษะทาํนองเดียวกบัแพทย์

อยา่งนอ้ย  ประการ คือ 

1. สามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

2. ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของเขาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

ดงันนั จึงกล่าวไดว้า่แมส้ภาพของสังคมเปลียนแปลงไป แต่ความตอ้งการลกัษณะของครูที

ดีทีเป็นพืนฐานก็ยงัมีความจาํเป็นทุกยุคทุกสมัย และขณะเดียวกันครูยุคใหม่จะต้องมีความรู้

ความสามารถเพิมเติมตามการเปลียนแปลงของยุคโลกาภิวตัน์ เช่น ความรู้ความสามารถทาง

คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ เทคนิควิธีการแสวงหาความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนได้

เรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

สํานกัมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยัร่วมกบัคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกดั

ทบวงมหาวทิยาลยั (  : 36-37) ไดศึ้กษาวจิยั โดยการศึกษาและสังเคราะห์คุณลกัษณะของครู 

ทีพึงประสงคใ์นยคุสังคมสารสนเทศ สรุปองคป์ระกอบและคุณลกัษณะสาํคญั ไดด้งันี  

1. มีปัญญา คุณลกัษณะทีสาํคญั คือ 

1.1 เป็นผูใ้ฝ่หาและรู้จกัวธีิแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารใหท้นัสมยั 

1.2 มีความสามารถในการวเิคราะห์ข่าวสาร 

1.3 มีวจิารณญาณ 

1.4 เป็นคนดีมีไหวพริบ รู้จกัคิด และรู้จกัการแกปั้ญหา 

1.5 เป็นผูมี้ความคิดริเริม 

1.6 เป็นคนมองการณ์ไกล 

1.7 เป็นคนทีรู้จกัใชห้ลกัเหตุผลทีถูกตอ้งในการพดู การคิด การตดัสินใจ 

2. มีความรอบรู้ในวชิาชีพ คุณลกัษณะทีสาํคญั คือ 

2.1 มีความสามารถในการเขา้ใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมืองและ

สภาพแวดลอ้ม 

2.2 มีความรู้และเขา้ใจในสาชาวิชาเฉพาะ 

2.3 มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถเชือมโยงเนือหาของสหสาขาวชิาอนัเป็นพืนฐาน

สาํหรับคนทีจะเป็นบณัฑิต 

2.4 มีทกัษะในการใชภ้าษาเพือการสือสาร 

2.5 มีความสามารถในการผลิต/สร้าง หรือเลือกใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการ

ประกอบการสอน 
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3. เป็นผูมี้คุณธรรมและบุคลิกภาพทีดี คุณลกัษณะทีสาํคญั คือ 

.  ประพฤติตนดีสมาํเสมอ 

.  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีของสังคม 

.  เป็นผูมี้วนิยัและมีความรับผดิชอบ 

.  มีความยติุธรรมและรู้จกัเสียสละ 

.  มีคุณธรรมพืนฐานเป็นหลกัในการดาํรงชีวิต 

.    มีอุดมการณ์ในวชิาชีพ คุณลกัษณะทีสาํคญั คือ  

.  รัก พอใจ และนิยมในวชิาชีพครู 

.  ปรารถนาทีจะเป็นครู 

.  สร้างเสริมเกียรติแห่งการเป็นครู 

.  ทาํตวัใหเ้ป็นทีรักและเคารพของศิษย ์

.  อุทิศตนเพือพฒันาศิษย ์

.  ตงัใจทาํงานเพือพฒันาการศึกษาของชาติ 

.  อุทิศตนเพือผดุงเกียรติแห่งวชิาชีพครู 

 .  มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นคนทนัสมยั คุณลกัษณะทีสาํคญั คือ  

.  มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

.  สามารถวพิากษว์จิารณ์และรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

.  รู้จกัคน้หาความรู้เพิมเติมใหก้วา้งขวางและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 วทิที (Witty 1974) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของครูทีดีจากการวเิคราะห์จดหมายของนกัเรียน

ชนัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จาํนวน ,000 ฉบบั พบวา่ คุณลกัษณะทีสาํคญัทีสุดของครูมี  

ประการ คือ 

1. มีทศันคติทีดีต่อประชาธิปไตย เช่น รู้จกัร่วมมือ 

2. มีความกรุณาและสนใจเด็กเป็นราบบุคคล 

3. อดทน 

4. มีความสนใจกวา้งขวาง 

5. ลกัษณะทางท่าดี 

6. ยติุธรรมไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

7. มีอารมณ์ขนั 

8. มีความประพฤติดีและคงเส้นคงวา 

9. สนใจปัญหาของเด็ก 
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10. ยดืหยุน่ 

11. รู้จกัยอมรับและยกยอ่ง 

12. มีวธีิการสอนแปลกใหม่ 
ธีรวิทย ์หทยัรัตนานนท์, ธันยกร ปราณปรีชากุล และศิริรุ่ง เกษเมือง (2545 : 12-20)         

ได้ทาํการศึกษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะการมีจิตสํานึกในความเป็นครู โดยศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูลจากประสบการณ์ของบุคคลหลากหลายอาชีพ ซึงใช้วิธีการออกแบบสอบถามปลายเปิด 

จาํนวน  ฉบบั นาํมาวิเคราะห์หาความซาํกนัของเนือหา และสรุปผลคุณลกัษณะการมีจิตสํานึก  

ในความเป็นครูจากประสบการณ์ของผูท้รงคุณวฒิุต่างๆ ไดด้งันี 

1. ทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีดี 

2. เป็นกนัเองกบันกัเรียน 

3. พดูจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ดุนกัเรียน 

4. เสียสละ อุทิศเวลาสอนนกัเรียนอยา่งเตม็ทีเตม็เวลา 

5. มีความยติุธรรมไม่ลาํเอียง 

6. มีอารมณ์ขนั สอนสนุก ไม่เครียด 

7. มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู 

8. มีความรักเมตตากรุณากบัผูเ้รียน 

9. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 

10. อบรมสังสอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

11. ตอ้งรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพือส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขขอ้บกพร่องไดถู้กตอ้ง 

ประเทศออสเตรเลียมีโครงการเพือพฒันาระบบการเรียนการสอนแห่งชาติ (The National 

Project on the Quality of Teaching and Learning : NPQTL) เพือศึกษาและวิจยัเกียวกบัการกาํหนด

ความสามารถของครูใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ครูใหม่จะตอ้งมีความสามารถ  ประการ ดงันี (Marsh 

1996: 322) 

1. การให้ความเอาใจใส่ การเข้าใจ และการตอบสนองต่อการพฒันา การเรียนรู้และ     

ภูมิหลงัของนกัเรียน 

2. ความสามารถในการจดัการเกียวกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาขาวชิาตามหลกัสูตรและสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้

4. ความสามารถในการวางแผนและการประเมินผล 

5. ความสามารถในการสอน 

6. ความสามารถในการตรวจงาน วดัผลและประเมินผล 
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7. มีทกัษะในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น 

8. ความสามารถในดา้นการจดัการและการจดัองคก์ร 

9. ความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ 

10. ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองระหวา่งและหลงัการทาํงานกบันกัเรียน 

 จากทัศนะเกียวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนักการศึกษามีลักษณะใกล้เคียงกัน          

ซึงคุณลกัษณะการมีจิตสาํนึกในความเป็นครู จากแนวคิดและทฤษฏีสรุปได ้ดงันี 

 ความรู้ดี ลักษณะของครูทีดีในด้านนี ได้แก่ คุณสมบัติส่วนตัว ทีเกียวข้องกับความรู้

ความสามารถทางดา้นวชิาทีจะสอน ตลอดจนการเป็นผูที้มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาดเชือมนั 

ในตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ รู้จกัแสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสอนดีและปกครองดี 

สามารถอธิบายไดร้วบรัดชดัเจน สอนสนุก ทาํเนือหาวิชาทียากให้ง่ายต่อความเขา้ใจของนกัเรียน 

ควบคุมชนัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 

 ความประพฤติดี ลกัษณะของครูทีดีในดา้นนี ไดแ้ก่ เวน้จากอบายมุขทงัปวง กระทาํแต่สิงที

ดีทีสุจริต ทงักาย วาจา และใจ นอกจากนีครูตอ้งมีจรรยาบรรณและคุณธรรม ซือสัตย์เสียสละ         

มีเมตตากรุณายติุธรรมมานะและอดทน 

 บุคลิกภาพดี ลกัษณะของครูทีดีในดา้นนี ไดแ้ก่ รูปร่างท่าทางดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

พูดจาไพเราะนุ่มนวล นาํเสียงชดัเจน มีลกัษณะเป็นผูน้าํ เป็นผูที้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีอธัยาศยัไมตรี

กบับุคคลทุกเพศทุกวยั ทุกชนชนั 

 วชิรา เครือคาํอา้ย (2552: 49-51) ไดส้ัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศจากมหาวิทยาลยัคณะกรรมการ

ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูและอาจารยพ์ีเลียง ซึงไดส้รุปเป็นขอบข่ายของการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะทีต้องการให้เกิดกับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยสมรรถนะทีตอ้งการให้เกิดกบันกัศึกษาประกอบดว้ย  3 

สมรรถนะหลกั ดงัต่อไปนี 

1. สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ/คุณสมบติัในวชิาชีพครู 

2. สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการสอน 

3. สมรรถนะดา้นการงานในหนา้ทีครู 

ซึงแต่ละสมรรถนะมีรายละเอียดดงันี 

 สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ/คุณสมบติัในวชิาชีพครู ไดแ้ก่ 

1. บุคลิกลกัษณะการแต่งกาย คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนตอ้งแต่งกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและของสถานฝึกประสบการณ์อย่างเคร่งครัด แต่งกายสะอาด

เรียบร้อย เหมาะสมกบัการเป็นครู บุคลิกลกัษณะควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีและงานทีไดรั้บ



 43 

มอบหมาย มีความอดทน มีอารมณ์มนัคง สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้มีความเชือมนัใน

ตนเอง ใชว้าจาทีสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น มีความกระตือรือร้นในการสอน ยืดหยุ่นตาม

ความเหมาะสมสามารถบริหารเวลาไดต้รงต่อเวลา มีลกัษณะของการเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดีตาม

โอกาส มีวินยัในตนเอง มีความยุติธรรมและตดัสินใจอย่างมีเหตุผลใฝ่หาความรู้อยู่เสมอมีมนุษย

สัมพนัธ์และมีจรรยาบรรณครู 

2. ความรู้ความสามารถในเนือหาวิชา คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความ

แม่นยาํและละเอียดลึกซึงในเนือหาทีสอน สามารถแสดงออกถึงการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาสาระ

วชิาทีตนสอนใหก้บันกัเรียนเขา้ใจไดแ้ละศึกษาคน้ควา้เนือหาวชิาทีสอนใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3. ความรู้ความสามารถในเทคนิควธีิสอน คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

สามารถใช้วาจากริยาท่าทางและคาํถามในการสือความหมาย นาํไปสู่การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

การอธิบายและเล่าเรืองเชือมโยงกบัเนือหา เรืองราวในชีวิตจริงและกลุ่มประสบการณ์อืน การใช้

คาํถามเพือให้คิดและอธิบายเพิมเติมจากคาํตอบของนักเรียน การใช้สือการเรียนการสอนที

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหาและกิจกรรม มีการเร้าความสนใจในการสอน เปิดโอกาสให้นกัเรียน

ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น การเสริมกาํลงัใจยกย่องชมเชยนกัเรียนทีแสดงพฤติกรรมดี การ

สอดแทรกจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงคแ์ก่นกัเรียนตามโอกาสทีเหมาะสม 

4. ความรู้ความสามารถในการจดัการชนัเรียน คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

สามารถควบคุมสถานการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้เอาใจใส่นกัเรียนอย่างทวัถึง

และส่งเสริม กระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 

1. การศึกษาหลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

สามารถศึกษาหลกัสูตร แบบเรียน ระเบียบการวดัและประเมินผล และสามารถเชือมโยงหลกั สูตร

ไปสู่การสอนในระดบัต่างๆ ได ้

2. การวางแผนการสอนและแผนการจดัการเรียนเรียนรู้ คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครูสามารถจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบทีเหมาะสมและขนัตอนทีสมบูรณ์

สามารถทาํแผนการจดัการเรียนรู้ได้ทนัตามเวลาทีกาํหนดส่งอาจารย์พีเลียงและอาจารย์นิเทศ

มหาวิทยาลยัตรวจล่วงหน้าก่อนเสมอ สามารถเขียนสรุปสาระสําคญัและกาํหนดจุดประสงค์ได้

ถูกตอ้งเหมาะสม เขียนเนือหาไดถู้กตอ้งตามหลกัการของวิชาและมีขอ้มูลทีทนัต่อเหตุการณ์และ

สอดคล้องกบัจุดประสงค์และเนือหาวิชา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใช้กระบวนการและกิจกรรมที

เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนเหมาะสมกบัระยะเวลาและสถานการณ์ กาํหนดสือการเรียนการสอนได้
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สอดคล้องเหมาะสมกับเนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องและสัมพันธ์กับ

สาระสาํคญัทีกาํหนดไว ้และเป็นไปตามลาํดบัของเนือหาทีกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การสอนในชนัเรียน คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูสามารถเตรียม 

สถานการณ์การเรียนการสอนใหพ้ร้อมทีจะสอน การนาํเขา้สู่บทเรียน แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้

นกัเรียน ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนก่อนสอน เร้าความสนใจและทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน เลือกใชว้ิธีสอนทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือหากระตุน้

ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การควบคุมสถานการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

นาํทกัษะและเทคนิคการสอนมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน วดัผลระหวา่งเรียน

เพือปรับปรุงโดยใช้คาํถามเพือตรวจสอบความเขา้ใจ เปิดโอกาสให้นกัเรียนประเมินตนเองและ

เพือนนกัเรียนดว้ยกนัเพือนาํผลไปพฒันาปรับปรุง เอาใจใส่นกัเรียนอย่างทวัถึงและให้นกัเรียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถสรุปบทเรียนไดต้รงความคิดรวบยอด ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ

สรุปบทเรียน สร้างเงือนไขให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองและนาํเสนอผลงานนกัเรียน จดั

กิจกรรมเพือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงผลงานอย่างต่อเนือง นําผลงานดีเด่นของนักเรียนให้ได้

แสดงออกตามความเหมาะสม 

 สมรรถนะดา้นงานในหนา้ทีครู ไดแ้ก่ 

1. งานปรับปรุงดา้นกายภาพของหอ้งเรียนและโรงเรียน คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครูสามารถวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนทีรับผิดชอบให้เหมาะสมกบัการ

จดัการเรียนรู้และนักเรียน การจดัป้ายนิเทศ งานดูแลความสะอาดทวัไปภายในโรงเรียน บริเวณ

โรงเรียน ตกแต่งบริเวณสถานศึกษา ร่วมพฒันาสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยและเหมาะสมกบั

เป็นแหล่งการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม 

2. งานพฒันาชุมชน คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูสามารถร่วมกิจกรรมของ 

ชุมชนตามความตอ้งการของโรงเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม ศึกษา สํารวจ สังเกตและวิเคราะห์สภาพ

ชุมชนตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบั

ผูป้กครอง ปฏิบติักิจกรรมพฒันาชุมชนเน้นทางดา้นวิชาการทีแสดงถึงการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมของชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา 

3. งานปกครอง คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีส่วนร่วมในการดูแลงาน 

ควบคุมการเขา้แถว ดูแลการประพฤติปฏิบติัตนของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 

4. งานธุรการ คือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู สามารถจดัทาํเอกสารประจาํชนั 

เรียนได ้เช่น  บตัรสุขภาพ รายงานประจาํตวันกัเรียน ปพ.1- ปพ.9 และงานขอ้มูลสถิติและสามารถ

จดัเก็บเอกสารไดอ้ยา่งเป็นระบบและหมวดหมู่ 
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5. งานอืน ๆ ทีไดรั้บมอบหมาย เช่น ช่วยปฏิบติังานหอ้งสมุด งานหอ้งพยาบาล งาน 

ทะเบียน เวรดูแลนักเรียนในช่วงเช้า กลางวนัและเยน็ งานกิจกรรมนกัเรียน งานวนัสําคญัต่าง ๆ 

ของโรงเรียน งานอาหารกลางวนัและงานสหกรณ์ เป็นตน้ 

 สุกญัญา  ทองนาค (2555) ได้สรุปเกียวกบัสมรรถนะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านทักษะและความสามารถ และด้าน

คุณลกัษณะ 

จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับคุณลักษณะความเป็นครูทีดีโดยทัวไปนัน สรุปได้ว่า

แนวความคิดเกียวกับคุณลักษณะความเป็นครูทีดีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา 2546 ประกอบด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  ประการคือ มาตรฐานด้านความรู้และ

ประสบการณ์ มาตรฐานดา้นการปฏิบติังานสอน และมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  

 จากการวิ เคราะห์แนวคิดเกียวกับคุณลักษณะความเป็นครูดังกล่าวข้างต้น  ผู ้วิจ ัย                

ไดด้าํเนินการสรุปวเิคราะห์ไดด้งัแสดงในตารางที 1 

 

ตารางที 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครูตามแนวคิดต่าง ๆ  

แนวคิด คุณลกัษณะความเป็นครู 

1.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของฐิติภทัร 

ประสิทธิภาพ ( ) 

1.  รักสนุก  

2.  ปลุกไม่เบือ  

3.  เอือวชิา  

4.  กลา้ยนืหยดั  

5.  ถนดักิจกรรม  

6.  ทาํอุปกรณ์  

7.  สอนการใช ้ 

8.  ใหห้ลกัเกณฑ ์

9.  เป็นปัจจุบนั  

2.คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของอมรวชิช์  

นาครทรรพ ( ) 

1.  ครูในอนาคตจะตอ้งเป็นนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.  ครูในอนาคตตอ้งเชียวชาญภาษาองักฤษ  

3.  ครูในอนาคตจะตอ้งติดตามความกา้วหนา้ในเทคนิค  

     วธีิการสอนต่างๆ อยูต่ลอดเวลา  

4.  ครูในอนาคตจะตอ้งเป็นนกัจิตวทิยาการเรียนรู้ 
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ตารางที 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครูตามแนวคิดต่าง ๆ (ต่อ) 

แนวคิด คุณลกัษณะความเป็นครู 

3.คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของอาํรุง จนัทวนิช 

(2540) 

1.ครูตอ้งเปลียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดเป็นผูย้วัยใุหผู้เ้รียนรู้จกั

การคิดวเิคราะห์มากกวา่การบอกใหจ้ดใหท้าํ  

2.ใหเ้ครืองมือในการแสวงหาความรู้ หรือผูจุ้ดไฟในการเรียนรู้

ใหก้บันกัเรียน 

3.  ครูควรมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย สเปเชียลลิสท ์คือ สามารถ

ใช ้เทคโนโลยเีพือการสอนเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของชยัอนนัท ์

สมุทรวณิช ( ) 

1.  มีทกัษะทางภาษา  

2.  มีทกัษะทางการคิด  

3.  มีทกัษะและความคล่องแคล่วทางการใชค้อมพิวเตอร์ 

5.คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของสมพงษ ์ 

พละสูรย ์ ( ) 

1.  คุณสมบติัดี  

2.  ปฏิบติัคนดี  

3.  ปฏิบติังาน 

4.  ผลงานดี 

5.  สวสัดิการดี 

6.  ศกัดิศรีดี 

6.วชันีย ์ เชาวด์าํรงค ์(2542) 1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  

2. ดา้นคุณธรรม  

3. ดา้นความรักและศรัทธาในอาชีพ 

7. คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของธีรวทิย ์หทยั

รัตนานนท,์ ธนัยกร ปราณปรีชา

กุล และศิริรุ่ง เกษเมือง (2545) 

1. ทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีดี 

2. เป็นกนัเองกบันกัเรียน 

3. พดูจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ดุนกัเรียน 

4. เสียสละ อุทิศเวลาสอนนกัเรียนอยา่งเตม็ทีเตม็เวลา 

5. มีความยติุธรรมไม่ลาํเอียง 

  6.      มีอารมณ์ขนั สอนสนุก ไม่เครียด 

  7.      มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู 

  8.      มีความรักเมตตากรุณากบัผูเ้รียน 

  9.      แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
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ตารางที 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครูตามแนวคิดต่าง ๆ (ต่อ) 

แนวคิด คุณลกัษณะความเป็นครู 

 10.    อบรมสังสอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่น 

         สังคมไดอ้ยา่งมีความสุขตอ้งรู้จกันกัเรียนเป็น 

         รายบุคคลเพือส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

        ไดถู้กตอ้ง 
8. โสภณ  แยม้ทองคาํ (2552) 1.ความสามารถในการคิด 

   1.1 คิดอยา่งมีเหตุผล 

   1.2 คิดสร้างสรรค ์

2. ความสามารถดา้นการแสดงออก 

   2.1 ความเป็นผูน้าํ 

   2.2 มนุษยสัมพนัธ์ 

   2.3 ทกัษะการสือสาร   

9.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของถนอมพร  

เลาหจรัสแสง ( ) 

1.  C-Content ไดแ้ก่ การทีผูส้อนจาํเป็นตอ้งเป็น 

     ผูเ้ชียวชาญ เนือหาทีตนรับผดิชอบในการสอนนนัเอง C  

     เป็นคุณลกัษณะทีจาํเป็นอยา่งทีสุด 

2. C-Computer (ICT) Integration ไดแ้ก่ การทีผูส้อนควร 

    ฝึกฝนทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ (ICT) 

3.  Constructionist ไดแ้ก่ การทีผูส้อนเป็นผูส้ร้างสรรค ์ 

     หรือมีความเขา้ใจเกียวกบัแนวคิดในเรือง   

     Constructionism 

4.  Connectivity ไดแ้ก่ การทีครูผูส้อนมีทกัษะในการจดั  

     กิจกรรมเชือมโยงระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

5.  Collaboration ไดแ้ก่การทีครูผูส้อนมีความสามารถใน 

     การเรียนรู้แบบร่วมมือกนักบัผูเ้รียน 

6.  Communication ไดแ้ก่ การทีครูผูส้อนมีทกัษะในการ  

     สือสารกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.  Creativity ไดแ้ก่ การทีครูผูส้อนจะตอ้งเป็นผูมี้    

     ความคิดสร้างสรรค ์
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ตารางที 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครูตามแนวคิดต่าง ๆ (ต่อ) 

แนวคิด คุณลกัษณะความเป็นครู 

 8. Caring ไดแ้ก่ การทีครูผูส้อนจะตอ้งมีความมุทิตา  

     ความรัก ความปรารถนา และความห่วงใยอยา่งจริงใจ     

     แก่ผูเ้รียน 
10. สุกญัญา  ทองนาค (2555) 1. ดา้นความรู้-คิด (Knowledge) 

2. ดา้นทกัษะความสามารถและเทคนิควธีิสอน (Skill and  

    Methodology) 

3. ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

11.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของวทิที (Witty 

1974) 

1.  มีทศันคติทีดีต่อประชาธิปไตย เช่น รู้จกัร่วมมือ 

2.  มีความกรุณาและสนใจเด็กเป็นรายบุคคล 

3.  อดทน 

4.  มีความสนใจกวา้งขวาง 

5.  ลกัษณะท่าทางดี 

6.  ยติุธรรมไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

7.  มีอารมณ์ขนั 

8.  มีความประพฤติดีและคงเส้นคงวา 

9.  สนใจปัญหาของเด็ก 

10.  ยดืหยุน่ 

11.  รู้จกัยอมรับและยกยอ่ง 

12.  มีวธีิการสอนแปลกใหม่ 

12.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของ คลาร์ค (Clark 

1995) 

1.  ดา้นการสอนซึงเป็นผลจากมนุษยสัมพนัธ์การทาํงาน 

     ร่วมกนักบัผูอื้น 

2.  ดา้นการคิด ประกอบดว้ย 1)  การวางแผน 2) การ 

     ตดัสินใจ 3) การสังเกต วิเคราะห์และจดัลาํดบัการ 

     ปฏิบติังานทีต่อเนือง สัมพนัธ์กนั 

3.  ดา้นความรู้ของครู        

       1.  มีความรู้ในเนือหาวชิา 

       2.  มีความรู้ในความเป็นครูทวัไป 



 49 

 

ตารางที 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครูตามแนวคิดต่าง ๆ (ต่อ) 

แนวคิด คุณลกัษณะความเป็นครู 

 3.  มีความรู้ในเรืองหลกัสูตร 

       4.  มีความรู้ในวธีิสอนตามเนือหา        

       5.  มีความรู้ในคุณลกัษณะของนกัเรียน 

       6.  มีความรู้ในเรืองบริบททางการศึกษา 

       7.  มีความรู้ในเป้าหมายการศึกษาและค่านิยม 
13.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของ Marsh (1996) 

 

1.  การใหค้วามเอาใจใส่ การเขา้ใจ และการตอบสนองต่อ 

     การพฒันา การเรียนรู้และภูมิหลงัของนกัเรียน 

2.  ความสามารถในการจดัการเกียวกบัพฤติกรรมของ 

     นกัเรียน 

3.  มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาขาวชิาตามหลกัสูตร 

     และสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้

4.  ความสามารถในการวางแผนและการประเมินผล 

5.  ความสามารถในการสอน 

6.  ความสามารถในการตรวจงาน วดัผลและประเมินผล 

7.  มีทกัษะในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น 

8.  ความสามารถในดา้นการจดัการและการจดัองคก์ร 

9.  ความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ 

10.  ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองระหวา่งและ 

      หลงัการทาํงานกบันกัเรียน 

14.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

ตามขอ้เสนอของฮอย และมิ

สเกล (Hoy and Miskel 1996) 

1.  ดา้นความรู้ (knowledge) เป็นพืนฐานทีสาํคญัและ 

     จาํเป็น 

2.  ดา้นความเป็นระเบียบและการควบคุมตนเอง  

     (regulation and self control) 

3.  มีระบบการนึกคิดทีดี (ideology) 

4.  ความสัมพนัธ์ร่วมกนั (association) 
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ตารางที 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครูตามแนวคิดต่าง ๆ (ต่อ) 

แนวคิด คุณลกัษณะความเป็นครู 

15.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

จากผลการศึกษาวจิยัของมิค

ชิลส์ 

(Michlis Koutsoulis 2003) 

1.  มีทกัษะการสอนทีดี ซึงประกอบดว้ยการมีความรู้ใน    

     เนือหาวชิาดี มีวธีิการจดัการเรียนรู้ดี มีปฏิสัมพนัธ์ทีดี    

     กบัผูเ้รียนเพือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือ     

     ร่วมใจ 

2.  มีทกัษะการสือสาร มีความสามารถในการถ่ายทอด 

     ความรู้ กระตุน้ความสนใจและสร้างและจูงใจใหผู้เ้รียน  

     เกิดการเรียนรู้ 

3.  มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี มีความเขา้ใจและใหค้วามเป็น 

     กนัเองกบันกัเรียนมีใจกวา้งใหค้วามเคารพและยอมรับ 

     ความคิดเห็นทีแตกต่างกนั 

16.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีดี 

จากผลการศึกษาวจิยัของซูซาน 

ทอร์มสัน จอห์นและบอร์เนีย 

เกียร์ (Susan Thompson , John 

G. Green and Bonnie B. Greer 

2004 ) 

1.  มีความยติุธรรม 

2.  มีทศันคติทีดี 

3.  มีความพร้อมในการสอน 

4.  มีความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจผูเ้รียน 

5.  มีอารมณ์ขนั 

6.  มีความคิดสร้างสรรค ์

7.  มีความร่วมรับผดิชอบ 

8.  มีความเมตตารู้จกัใหอ้ภยันกัเรียน 

9.  เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

10.  มีความคาดหวงัสูง 

11.  เขา้ใจถึงความแตกต่างของผูเ้รียน 

12.  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 

 

จากคุณลกัษณะความเป็นครูและมาตรฐานวชิาชีพครูดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์

คุณลกัษณะของวชิาชีพครูและมาตรฐานวชิาชีพ ดงัตารางที 2 
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ตารางที 2 การสังเคราะห์คุณลกัษณะวชิาชีพและมาตรฐานวชิาชีพครู 
สมาคมส่งเสริม

สนับสนุนและประเมิน
ครูใหม่ (INTASC)  

(1997) 

Danielson, 

Charlotte 

(2009) 

สภาครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
(2548) 

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบั 

ปริญญาตรี (TQF)  

(2552) 

คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุตรดติถ์    (2555) 

ผลการ
สังเคราะห์ 

1.มาตรฐานความรู้ 

เกียวกบัเนือหาวิชา 

ทีจะสอน 

2.มาตรฐานความหลาย

หลายของยทุธศาสตร์

การเรียนการสอน 

3.มาตรฐานทกัษะการ

วางแผนการสอน 

4.มาตรฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 

1.การวางแผน

และเตรียม

ความพร้อม 

1.การพฒันา

หลกัสูตร 

2.การวดัและ

ประเมินผล

การศึกษา 

3.การวิจยัทาง

การศึกษา 

1.ดา้นความรู้ 

2. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

1. ดา้นงานวิชาการ   1.การวางแผน 

และการ

เตรียมความ

พร้อมในการ

จดัการเรียน

การสอน 

5.มาตรฐานความรู้

เกียวกบัพฒันาการ

มนุษยแ์ละการเรียนรู้ 

6.มาตรฐานการปรับ

การเรียนการสอนตาม

ความตอ้งการของ

นกัเรียนแต่ละบุคคล 

2.การบริหาร

จดัการ 

ชนัเรียน 

4.การจดัการเรียนรู้ 

5.จิตวิทยาสาํหรับ

ครู 

 

3.ทกัษะการจดัการ

เรียนรู้ 

 2.การจดัการ

ชนัเรียน 

7.มาตรฐานทกัษะการ

สือสาร 

8.มาตรฐานแรงจูงใจ

ในชนัเรียนและทกัษะ

การจดัการ 

3.เทคนิค

วิธีการจดัการ

เรียนการสอน 

6.ภาษาและ

เทคโนโลยสีาํหรับ

ครู 

7.นวตักรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง

การศึกษา 

8.การบริหาร

จดัการใน

ห้องเรียน 

4. ดา้นทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ดา้นงานกิจกรรม 3.การใชสื้อ 

ICT 

9.มาตรฐานความ

มุ่งมนัในวิชาชีพและ

ความรับผิดชอบ  

 9.ความเป็นครู 

 

5. ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

3. ดา้นการ

ปฏิบติังาน 

    ในหนา้ทีครู 

 

4.ความ

รับผิดชอบใน

หนา้ทีครู 
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ตารางที 2 การสังเคราะห์คุณลกัษณะวชิาชีพและมาตรฐานวชิาชีพครู (ต่อ) 
สมาคมส่งเสริม

สนับสนุนและประเมิน
ครูใหม่ (INTASC)  

(1997) 

Danielson, 

Charlotte 

(2009) 

สภาครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษา 
(2548) 

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบั 

ปริญญาตรี (TQF)  

(2552) 

คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุตรดติถ์    (2555) 

ผลการ
สังเคราะห์ 

10.มาตรฐานความเป็น

หุ้นส่วนร่วมกนั 

4.การพฒันา

ตนเองสู่ความ

เป็นมืออาชีพ 

 6.  ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4. ดา้นความ

ประพฤติ   

 

 

 จากการสังเคราะห์คุณลกัษณะวชิาชีพครูและมาตรฐานวชิาชีพครู สาํหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ซึงถือวา่เป็นครูใหม่ ทีมีประสบการณ์ในวชิาชีพครูนอ้ย  พบวา่ 

คุณลกัษณะความเป็นครูและมาตรฐานวชิาชีพครู ควรประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) การวางแผนและ

การเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 2) การจดัการชนัเรียน 3) ความรับผิดชอบใน

หนา้ทีครู และ4) ความสามารถในการใชสื้อเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร(Information and 

Communication Technology: ICT) 

 

การผลติและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

แนวทางการผลติบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

  การนาํเสนอการผลิตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในงานวิจยันีผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ

นาํเสนอเป็น 2 ประเด็น คือ แนวทางการผลิตบณัฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทย และ 

แนวทางการผลิตบณัฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในต่างประเทศ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงันี 

 1 แนวทางการผลติบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีการผลิตและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีมีความ 

หลากหลายในแต่ละสถาบนัแต่ทงันีทุกแห่งก็ยงัมีความคลา้ยคลึงกนั ดงัทีดวงใจ สีเขียว (2549) ได้

วเิคราะห์แนวทางการผลิตและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบนัการศึกษาแต่ละ

แห่ง ในประเทศไทย สรุปไดด้งันี  

1. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของแต่ละสถาบนัการศึกษามีรูปแบบสอดคลอ้งกนั  

คือ ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในปีสุดทา้ยเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 4 ปี และ 

จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสอดคล้องกันทีมุ่งให้นิสิต/นักศึกษานํา

ความรู้ภาคทฤษฏีไปใช้ในสถานการณ์จริงทงังานสอนและงานอืน ๆ เช่น งานวิชาการ งานธุรการ 

งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน งานพฒันาสังคมและชุมชน และมีการสัมมนาระหว่างฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครู และหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือแนะนาํแนวทางและแก้ไข

ปัญหาใหก้บันิสิต/นกัศึกษา 

2. คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูนนัสถาบนัการผลิตครู  

ใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะต่าง ๆ ดงันี ดา้นการสอน ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน

ในหนา้ทีครู คุณลกัษณะของความเป็นครูทีดี ความศรัทธาและเจตคติต่อวิชาชีพครูและบุคลิกภาพ

ความเป็นครู นอกจากนีบางสถาบนัมีการเพิมเติมเกียวกบัความสามารถในการแก้ปัญหาในการ

ปฏิบติังาน ความเป็นผูน้าํทางการศึกษา และความสามารถในการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

3. ระบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูนนัเป็นระบบทีส่งเสริมให้เกิดการ 

พฒันานิสิต/นกัศึกษา ซึงมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีระบบการประเมินทีแตกต่างกนัตามบริบทและ

ความเหมาะสมของสถาบนัในด้านองค์ประกอบทีใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน วิธีการประเมิน 

แบบประเมิน ลกัษณะและจาํนวน ผูป้ระเมินและเกณฑก์ารประเมิน 

4. สิงทีประเมิน ทุกสถาบนัการศึกษาใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในดา้นการสอน 

และความสามารถดา้นอืนแตกต่างกนัไป ส่วนความสามารถดา้นการสอนนนัรายการประเมิน 

ยอ่ยของแต่ละสถาบนัก็มีความแตกต่างกนั 

5. ผูป้ระเมินทุกสถาบนัการศึกษากาํหนดแหล่งผูป้ระเมินสอดคลอ้งกนั ผูป้ระเมินหลกั  

คือ อาจารย์นิเทศสถาบัน และอาจารย์นิเทศโรงเรียน ทาํหน้าทีประเมินความก้าวหน้า และ

ประเมินผลสรุปรวม ส่วนทีต่างกนัคือการประเมินความก้าวหน้าของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมประเมิน การประเมินผลสรุปรวมนอกจากอาจารยนิ์เทศสถาบนั และอาจารย์

นิเทศโรงเรียนแลว้กาํหนดใหมี้ผูร่้วมประเมินอืนร่วมประเมินดว้ย 

6. สิงทีมุ่งประเมินและผูป้ระเมิน การประเมินความกา้วหนา้นนัส่วนใหญ่กาํหนดให ้

อาจารย์นิเทศสถาบันและอาจารย์นิเทศโรงเรียนประเมินการสอนและความสามารถอืนๆ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่กาํหนดใหผู้บ้ริหารโรงเรียนร่วมประเมินทุกความสามารถ 

7. นาํหนกัความสาํคญัของสิงทีประเมินนนัแต่ละสถาบนัมีรายการประเมินแตกต่างกนั  

ส่งผลให้นําหนักความสําคญัแตกต่างกัน ในภาพรวมสรุปได้ว่านําหนักความสําคญัส่วนใหญ่  

คือ ความสามารถทางการสอน รองลงมา คือ ความสามารถดา้นการปฏิบติัตน 

8. นาํหนกัความสาํคญัของผูป้ระเมิน เนืองจากการกาํหนดผูป้ระมินของแต่ละสถาบนั 

แตกต่างกนั ส่งผลใหน้าํหนกัความสาํคญัของผูป้ระเมินแตกต่างกนั ในภาพรวมสรุปไดว้า่ส่วนใหญ่

กาํหนดให้อาจารยนิ์เทศสถาบนัมีนาํหนกัความสําคญัมากสุด รองลงมาคืออาจารยนิ์เทศโรงเรียน 

และผูป้ระเมินอืนตามลาํดับ ยกเวน้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กําหนดนําหนักความสําคัญของ

อาจารยนิ์เทศสถาบนัและอาจารยนิ์เทศโรงเรียนเท่ากนั 
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9. เครืองมือในการประเมิน การประเมินความกา้วหนา้และการประเมินผลสรุปรวม  

พบวา่ ทุกสถาบนัการศึกษาใชว้ธีิการสังเกตการปฏิบติักิจกรรมในความสามารถดา้นต่าง ๆ โดยมี

เครืองมือการประเมินเป็นเครืองมือประกอบการสังเกต การประเมินความสามารถดา้นการสอนนนั 

ส่วนใหญ่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4-5 ระดบั การประเมินความสามารถดา้นอืนนนัส่วนมากเป็น

มาตราส่วนประมาณค่าเช่นเดียวกนั ยกเวน้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นแบบรายการบนัทึกการสังเกต 

10. การเก็บรวบรวมขอ้มูลนนัทุกสถาบนัยดึหลกัการเดียวกนั คือ การบูรณาการนิเทศ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีการสังเกตการปฏิบติัการสอนและกิจกรรมอืนควบคู่กบัการ

ใช้แบบประเมินทีกาํหนดขึน ส่วนใหญ่กาํหนดจาํนวนครังของการประเมินโดยอาจารย์นิเทศ

สถาบนั 2-4 ครัง อาจารยนิ์เทศโรงเรียน 3-4 ครัง ยกเวน้มหาวิทยาลยัขอนแก่นให้อาจารยนิ์เทศ

โรงเรียนประเมินทุกสัปดาห์ โดยใหค้วามสาํคญักบัการประเมินความกา้วหนา้ ซึงการนิเทศและการ

ประเมินความกา้วหนา้กาํหนดเป็นช่วง ๆ อยา่งต่อเนือง 

11. การวเิคราะห์ขอ้มูล ทุกสถาบนัการศึกษาไม่นาํขอ้มูลในการประเมินความกา้วหนา้มา 

วเิคราะห์ขอ้มูล แต่ใชข้อ้มูลการนิเทศทีเป็นครังคราว การวิเคราะห์ขอ้มูลจึงใชเ้ฉพาะขอ้มูลทีไดจ้าก

การประเมินผลสรุปรวม โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์เชิงเส้น คือ หาผลสรุปรวมโดยหาผลรวมของการ

ประเมินตามกาํหนดนําหนักความสําค ัญของ สิง ทีประ เมินและนาํหนักความสําคญัของผู ้

ประเมิน 

12. เกณฑก์ารตดัสิน การประเมินความกา้วหนา้นนัทาํการตดัสิน โดยอาศยัขอ้มูลจาก 

การสังเกต เกณฑ์การตัดสินใจขึนกับดุลยพินิจของผู ้ประเมินเป็นครัง ๆ ไป รวมไปถึงการ

ประเมินผลสรุปของผูป้ระเมินแต่ละคนสําหรับการประเมินผลสรุปสุดทา้ยซึงผลรวมการประเมิน

ของทุกฝ่าย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาํหนดระดับช่วงคะแนน เพือเปรียบเทียบเป็นเกรด 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไม่ไดร้ะบบเกณฑ์เป็น

ช่วงคะแนนเปรียบเทียบเกรด แต่อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยนิ์เทศก ์

 13. การใหส้ารสนเทศยอ้นกลบั เพือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบติังานนนั

ทุกสถาบนักาํหนดให้ผูป้ระเมินให้สารสนเทศยอ้นกลับ 3 แนวทาง คือ แบบประเมิน บนัทึก

ขอ้ความการนิเทศ และใหผ้ลยอ้นกลบัโดยวาจา ทงันีอยูใ่นดุลยพินิจของผูป้ระเมิน 

  

2 แนวทางการผลตินักศึกษาครูในต่างประเทศ 

  สภาการศึกษาแห่งชาติ เพือการรับรองระบบงานครู (National Council for 

Accreditation of Teacher Education : NCATE) (2005) เป็นสถาบนัวิชาชีพทีเกิดจากความร่วมมือ

ของสมาคมวิชาชีพครูกว่า 30 สมาคม ประกอบดว้ย องค์กรครู นักการศึกษา ผูเ้ชียวชาญสาขา
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วชิาชีพครู ผูรั้บผดิชอบนโยบายการศึกษา โดย NCATE ทาํหนา้ทีในการส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ผลิตครู การเตรียมครูทีมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู พบวา่ การผลิตครู

ของสถาบนัผลิตครูระดบัมหาวทิยาลยัและการรับรองหลกัสูตรของสถาบนัผลิตครูไดก้าํหนดเกณฑ์

การวดัคุณภาพผูที้จะเป็นครูใหม่ เพือเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียนสู่ศตวรรษที 21 ดงันี ด้าน

ความลุ่มลึกในวิชาทีสอน ด้านความรู้ในวิชาศิลปศาสตร์ ด้านความรู้ในด้านวิชาชีพครู ด้าน

ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในโรงเรียนดา้นความสามารถในการประเมินผลใน

หลายรูปแบบและดา้นความสามารถในการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติั  

รัฐมนตรีสภาการศึกษา การฝึกอบรม การจา้งงานและเยาวชนต่างประเทศ (Ministerial  

Council on Education , Employment Training and Youth Affairs) (2006) ไดก้าํหนด 

กรอบมาตรฐานด้านการสอนระดบัชาติของประเทศออสเตรเลีย เกณฑ์ดงักล่าวได้อธิบายทกัษะ 

ความรู้ และค่านิยมเพือพฒันาการสอนทีมีประสิทธิภาพโดยเกณฑ์ดงักล่าวแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ดา้น 

ดงันี 

1. มิติดา้นอาชีพ มุ่งอธิบายแนวทางสู่อาชีพครูตลอดช่วงระยะเวลาการทาํงานโดย 

มิติดงักล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นยอ่ย คือ 

  1.1 การสําเร็จการศึกษา ครูจาํเป็นตอ้งสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรผลิตครูทีไดรั้บการ

รับรอง และมีความรู้ ทกัษะ ค่านิยม และทศันคติในการ วางแผนและการจดัการเรียนรู้ให้ประสบ

ความสาํเร็จ 

  1.2 สมรรถนะ ครูจาํเป็นตอ้งมีประวติัในการพฒันาตนเองในทางวชิาชีพอยูอ่ยา่ง 

สมาํเสมอ และมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถทาํงานร่วมกับผูอื้น เพือพฒันาตนเองได้ มีความ

รับผดิชอบในการพฒันาตนเองและ เป็นสมาชิกทีดีของโรงเรียนและชุมชน 

 1.3 การมุ่งสู่ความสําเร็จครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงานว่ามีความ

ชาํนาญในกระบวนการสอน หมนัศึกษาหาความรู้ และแลกเปลียนความรู้กบัผูอื้น มุ่งพฒันาวิชาชีพ

และโรงเรียนของตน และ สามารถสือสารกบักลุ่มต่างๆ ในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ภาวะผูน้าํ ครูจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในศาสตร์การสอนล่าสุดและสามารถประยุกตใ์ช้

กบับริบทผูเ้รียนทีแตกต่างกนั มีทกัษะความเป็นผูน้าํ ยอมรับในความสามารถและสนบัสนุนผูอื้น

ให้พฒันาไปสุดความสามารถ ประยุกต์การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในงานทางการศึกษา 

พฒันาตนอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้ผูอื้นเรียนรู้ และ สามารถสือสารกบัชุมชนเพือสนบัสนุน

การพฒันาโรงเรียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 2. มิติดา้นวิชาชีพ มุ่งให้แนวทางและประเด็นอา้งอิงสําหรับบทบาททางวิชาชีพ โดยมิติ

ดงักล่าว แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นยอ่ย คือ 
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 2.1 ความรู้ดา้นวชิาชีพ ครูรู้และเขา้ใจหลกัการ แนวคิด และโครงสร้างพืนฐานของวิชาที

ตนสอน รวมทงัความเชือมโยงกบัรายวิชาอืนและสามารถผสานเนือหาระหว่างกลุ่มรายวิชาได ้

สามารถสอนเนือหาและ เขา้ใจสิงเร้าและอุปสรรคในการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากนนัครูยงัตอ้งมี

ความรู้ในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ รู้และเขา้ใจ 

สามารถอธิบายทฤษฏีการเรียนรู้ ประเมินและประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสอนและการเรียนรู้ได้อย่าง 

เหมาะสม ตระหนกัถึงปัจจยัทางสังคม วฒันธรรมและความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียน 

2.2 การปฏิบติัทางวิชาชีพ ครูสามารถสือสารกับผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

กาํหนดเป้าหมายในการเรียนอยา่งชดัเจน มีกลวิธีการสอน ใชเ้ครืองมือ กิจกรรม และทรัพยากรต่าง 

ๆ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เลือกและจดัลาํดบัเนือหาอย่างเป็นระบบ เขา้ใจและจดัการพฤติกรรม

ต่างๆ ของผูเ้รียนในชนัเรียน อีกทงัสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทีเกือหนุนผูเ้รียนและให้ความ

สนใจแก่ผูเ้รียน นอกจากนันครูยงัตอ้งใช้การประเมินทงัการติดตามผลและประเมินผล และให้

ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนทงัในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ 

2.3 ค่านิยมทางวิชาชีพ ครูมุ่งมนัพฒันาตนเอง และสามารถวิเคราะห์ ประเมินค่า และ

พฒันางานวิชาชีพของตน ตระหนกัวา่บริบททีตนปฏิบติังานนนัมีความเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

และตอ้งปรับตวัเพือรับความเปลียนแปลง นอกจากนนัครูยงัตอ้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เคารพ

ผูเ้รียนและเห็นคุณค่าความหลากหลายของผู ้เรียน อีกทังยงัต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพอยู่

ตลอดเวลา 

2.4 ความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพ ครูทาํงานร่วมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างและหลากหลายโดย

สร้างความสัมพนัธ์ทางวชิาชีพในทุกระดบัของชุมชน ออกแบบและจดัการประสบการณ์การเรียนรู้

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในวิชาชีพ และชุมชนไดมี้ส่วนร่วม ครูยงัตอ้งทาํงานร่วมกบัเพือนร่วม

วิชาชีพเพือเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เข้าใจ และเห็นคุณค่าความสําคัญของสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียน บ้าน และชุมชน นอกจากนันครูควรเข้าใจและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างครูและ

นกัเรียน ดว้ยความเชือใจ ความเคารพ และความมนัใจซึงกนัและกนั 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กระบวนการผลิตครูทงัในประเทศ และต่างประเทศนนั 

มีจุดมุ่งหมายสําคญั คือการให้นกัศึกษาครูหลงัจากผ่านกระบวนการผลิตครูแลว้จะตอ้งเกิดความรู้ 

และทกัษะควบคู่กนั ทงันีการจดัประสบการณ์ดงักล่าวไดก้าํหนดให้นกัศึกษาครูผา่นกระบวนการ

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในปีการศึกษาสุดทา้ย เพือเป็นการสนบัสนุนให้นกัศึกษาครูประยุกตใ์ช้

ความรู้และเกิดทักษะทีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามทีหน่วยงานทีดูแลเรือง

กระบวนการผลิตและพฒันาครูกาํหนด เพือใชเ้ป็นหลกัประกนัความมนัใจวา่ ผูที้จะออกไปเป็นครู
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ในอนาคตเป็นผูที้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในเนือหาวิชาทีจะสอน สอดคลอ้งกบัสภาพการ

จดัการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั อีกทงัมีคุณลกัษณะและเจตคติทีดีต่อวชิาชีพครู  

 

ความสําคัญและคุณค่าของการฝึกประสบการวชิาชีพครู 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีจุดมุ่งหมายคือเพือใหน้กัศึกษาไดน้าํความรู้ทางวชิาการ  

ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบติั โดยมุ่งให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูภาคสนามเพือให้มีมาตรฐานทังในด้านความรู้  และประสบการณ์จากการปฏิบัติการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง ทงัในด้านวิชาการและการทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ รวมถึงแสดงออกถึงคุณลกัษณะของครูทีพึง

ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรสภา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน

อดีตนนันกัศึกษาตอ้งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ซึงมีความแตกต่างจาก

ปัจจุบนัที คุรุสภาได้ประกาศขอ้บงัคบัมีนักการศึกษาคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หมวด 1 (ข) ระบุว่า มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตาม

หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึงปี และผา่นเกณฑ์การประเมินปฏิบติัการ

สอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด ดงันี 1) การฝึกปฏิบติั

วชิาชีพระหวา่งเรียน 2) การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ จากความสําคญัดงักล่าว

ทาํใหมี้นกัการศึกษาหลายคนไดก้ล่าวถึงความสําคญัและคุณค่าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ไวด้ังนี บูรี  แดงสูงเนิน และคณะ (  : 46) กล่าวว่า การฝึกสอนมีบทบาทสําคญั และเป็น

กิจกรรมทีมีประโยชน์และครอบคลุมกวา้งขวาง กล่าวคือ นอกจากจะมีผลต่อนกัศึกษาฝึกหัดครู

โดยตรงแลว้ยงัเป็นผลสะทอ้นถึงการจดั และการดาํเนินการฝึกสอน ตลอดจนแนวทางในการจดัการ

ฝึกหดัครูดว้ย ส่วน  จะเห็นไดว้า่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษา มีบทบาทสําคญั และ

เป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์และครอบคลุมกวา้งขวาง เป็นการนาํความรู้จากสถาบนัมาทดลองใช้

ปฏิบติั ทาํให้ไดป้ระสบการณ์การเป็นครูอย่างทีจะหาไม่ไดด้ว้ยวิธีสอน และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูนอกจากจะมีผลต่อนกัศึกษาผูฝึ้กประสบการณ์โดยตรงแลว้ยงัเป็นผลสะทอ้นถึงการจดั 

และการดาํเนินการฝึกประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางในการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ใหแ้ก่นกัศึกษาและกระบวนการการนิเทศอีกดว้ย 
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แนวคิดและหลกัการเกียวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

แนวคิดเกยีวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
การเรียนรู้ดว้ยการฝึกประสบการณ์ (Cognitive Apprenticeship Approach) ถือไดว้า่เป็น

การเรียนทีมีความเหมาะสมสําหรับผูเ้รียนทีตอ้งการฝึกปฏิบติัตามหลกัการ วิธีการทีถูกตอ้ง  เพราะ

เป็นวิธีการเรียนให้รู้จริงแบบหนึงทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนหรือผูฝึ้กประสบการณ์เกิดความรู้ ความเขา้ใจ

ในวธีิการปฏิบติั เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํตามแบบทีผูเ้ชียวชาญ หรือผู ้

แสดงให้ดูพร้อมคอยกาํกบัดูแล แนะนาํการฝึกประสบการณ์นนัโดยตลอด วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 

81) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยการฝึกประสบการณ์ผูฝึ้กประสบการณ์ไม่เพียงแต่ใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ 

ของร่างกายในการปฏิบติังานเท่านนั แต่ยงัใชค้วามคิด การรับรู้ การทาํความเขา้ใจ กบัการฝึกปฏิบติั

ของตนเองดว้ย  วธีิการเรียนรู้ดว้ยการฝึกประสบการณ์ คือ 1) เป็นวิธีการเรียนรู้จากของจริง 2) ตอ้ง

มีผูรู้้ผูเ้ชียวชาญ แสดงแบบ ปฏิบติัให้ดู และคอยกาํกบัดูแลการเรียนรู้การฝึกปฏิบติัโดยตลอด 3) 

เป็นการฝึกปฏิบัติทีต้องใช้ทงัสมอง ใช้ความคิดในการทาํความเข้าใจ และสร้างความคิดรวบ

ยอดจากงานทีฝึกปฏิบติั 4) ทกัษะและความชาํนาญจะเกิดขึนจากการนาํไปฝึกเพิมเติมบ่อยๆ และ 5) 

ความรู้และทกัษะจะค่อยๆ พฒันาขึนเรือยๆ ตามลาํดบัจากการไดใ้ชค้วามรู้ทกัษะ นนัอยา่งต่อเนือง 

ทงันีประมุข  กอปรสิริพฒัน์ ( ) ไดใ้ห้เสนอแนวคิดเกียวกบัคาํวา่ “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู” วา่ มีทีมาจากคาํวา่ Professional Training  เป็นคาํทีมีความหมายกวา้งขวาง สรุปไดคื้อ การจดั

ประสบการณ์ตรงใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้การเรียนรู้และการมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีและ

การปฏิบติั ซึงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูนบัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีสุดเทียบเท่ากบัหวัใจของ

หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต / ศึกษาศาสตร์บณัฑิต จุดมุ่งหมายทัวไป จึงเป็นการนําเอาความรู้

ความสามารถทงัทีเป็นเนือหาวิชาการดา้นเทคนิควิธีการและดา้นคุณลกัษณะปฏิบติัในสถานการณ์

จริงใหไ้ด ้นอกจากนียงัถือไดว้า่ การให้ความรู้ทางภาคปฏิบติัแก่นกัศึกษาครู โดยผา่นกระบวนการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไวว้่าการทีจะได้ครูทีดีมีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครูนัน

จาํเป็นตอ้งสร้างขึนมา จะหวงัใหค้รูโดยกาํเนิดไม่ได ้และการสร้างหรือการผลิตครูนนั จะให้ความรู้

ทางทฤษฎีเพียงอยา่งเดียวก็คงจะเป็นทีดีไดย้าก จาํเป็นตอ้งฝึกหดัและฝึกฝนทางภาคปฏิบติัให้มาก

พอจนสามารถปฏิบติัหนา้ทีครูไดดี้และเกิดความมนัใจ อนัจะนาํไปสู่ความศรัทธาในอาชีพ ซึงจะ

เป็นประตูไปสู่ความมีวญิญาณของความเป็นครูในทีสุด 
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หลกัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีหลกัการดงันี 

1. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู เป็นหวัใจของการผลิตครู เป็นประสบการณ์ทีจาํเป็นและ

สาํคญัยงิ 

2. การผลิตครูเพือให้ไดค้รูดี จาํเป็นตอ้งมีการฝึกภาคปฏิบติัให้มากพอจนสามารถปฏิบติั

หนา้ทีครูไดเ้ป็นอยา่งดีและเกิดความมนัใจ 

3. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร บณัฑิตวิชาชีพครูจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน

ภาคเรียนที 2 ของปีการศึกษา ตลอดภาคเรียน ทงันีเวลาในการฝึกงานตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาทีกาํหนดทงัหมด 

4. ภาระงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตอ้งสอดคลอ้งกบัภาระงานของบุคลากร

ในหน่วยฝึกงานนนั และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวชิาในหลกัสูตร 

5. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นช่วงเวลาทีนกัศึกษาไดฝึ้กการทาํงานร่วมกบัเพือน

นกัศึกษาและบุคลากรทีเกียวขอ้งในรงเรียนและชุมชน ไดฝึ้กความรับผิดชอบ ความอดทน ความมี

มนุษยสัมพนัธ์กบัผูอื้น ตลอดจนสามารถพฒันาตนเองใหดี้ขึนทุกดา้น 

. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิงผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนทีสถาบันส่งนักศึกษาไปฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูรวมถึงประชาชนทีโรงเรียนตงัอยู ่

 . การนิเทศ การกาํกบัดูแล และการประเมินผลนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ถือ

เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัระหวา่งหน่วยฝึกประสบการณ์วชิาชีพกบัสถานศึกษา 

 . การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการเปิดโอกาสให้สถาบนัไดน้าํความรู้ และเทคนิค

วิธีใหม่ไปเผยแพร่แก่ชุมชน ขณะเดียวกนัรับขอ้มูลต่างๆ จากโรงเรียนมาปรับปรุง  และพฒันาการ

ผลิตครูใหเ้หมาะสมยงิขึน 

 . กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องเป็นแผนงานทีมีอยู่ในกระบวนการใช้

หลกัสูตร อยา่งต่อเนืองกนัตลอดเวลา 

 . กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึงเป็นการบูรณาการทงัหลกัการและการ

ปฏิบติังานของวิชาชีพครูทกัดา้น ตอ้งมีการประสานงานทางดา้นการบริหาร การจดัการ การบวน

การเรียนการสอน และบุคลากรทีเกียวขอ้ง และทีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

 . นกัศึกษาจะเรียนรู้ไดม้าจากการฝึกปฏิบติั 

 . นกัศึกษาจะเรียนรู้งานวชิาชีพครูอยา่งแทจ้ริงไดจ้ากสถานการณ์จริง 
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 . นกัศึกษาจะเรียนรู้วชิาชีพครูได ้จะตอ้งเรียนรู้เอง  งานในหนา้ทีของครูและพฒันา

ตนเองใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงานไปทีละนอ้ย 

 . นกัศึกษาจะเรียนรู้โดยการพฒันาตนให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของวชิาชีพครูจาก

กระบวนการในการพฒันางานของสถานศึกษา มิใช่จากโปรแกรมการออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ครูเท่านนั  

 

จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 สถาบนัการผลิตครูแต่ละแห่งไม่วา่จะในหรือต่างประเทศต่างก็ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของ

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูไวห้ลายประการ ซึงมีทงับางลกัษณะ ทีมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึง

กนัแต่บางลกัษณะจะแตกต่างออกไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2524) ได้กาํหนดจุดมุ่งหมายของการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูภาคสนามไว ้4 ประการ คือ  

1. เพือใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสนาํความรู้ในวิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะไปสู่การปฏิบติัใน

หอ้งเรียนและในโรงเรียนโดยมีการทดลองสอนและปฏิบติังานภายใตก้ารนิเทศ 

2.  เพือให้นกัศึกษาไดส้ัมผสักบัชีวิตจริงในโรงเรียนและห้องเรียน คุน้เคยกบับรรยากาศ 

คุน้เคยกบัหน้าทีครู คุน้เคยกบันกัเรียน คุน้เคยกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน คุน้เคยกบักิจกรรม

ตลอดจนทราบปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ ของโรงเรียน 

. เพือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้งานต่างๆ ในหนา้ทีครู ฝึกความรับผิดชอบต่อหนา้ที ฝึกความมี

ระเบียบวนิยัและการฝึกปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครู 

. เพือให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสประเมินตนเองว่ามีความเหมาะสมทีจะประกอบอาชีพครู

หรือไม่เพียงใด และมีโอกาสสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของอาชีพ

ชนัสูง 

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกรมการฝึกหัดครู ( ) มีจุดมุ่งหมายทีจะ

ช่วยสร้างเสริมคุณภาพของการผลิตครูทีพึงประสงค ์ดงันี  

1. ช่วยให้นักศึกษาครูมีความมนัใจ มีความคุ้นเคย และมีการพฒันาตนให้เข้ากับการ

ปฏิบติังานในหนา้ทีของครูไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ช่วยให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบติัควบคู่กบัการเรียนทฤษฎีทงัในด้านเนือหาสาระและ

เทคนิคต่างๆอยูต่ลอดเวลาจนเกิดความเขา้ใจและความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ในหนา้ทีของครู

หรืออาจกล่าวไดว้า่เรียนรู้จากการกระทาํ 
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3. ช่วยให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบติัทงัในส่วนของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพและในส่วนที

ปฏิบติังานในหนา้ทีของครูโดยตรงอยา่งสาํเสมอจนเกิดความคุน้เคย 

4. ช่วยใหน้กัศึกษาครูไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมทีเสริมสร้างให้เกิดความรักและความศรัทธาใน

วิชาชีพครู รวมทงักิจกรรมทีเสริมสร้างคุณลกัษณะของความเป็นครู ซึงจะยึดหลกัในการปฏิบติั

หนา้ทีใหถู้กตอ้งและเป็นแบบอยา่งทีดี 

5. ช่วยใหน้กัศึกษาครูพฒันาตนเองไปทีละนอ้ย จากการฝึกทาํงานในสถานการณ์จริง และ

ในสถานการณ์จาํลองจนเกิดความมันใจในตนเองทีจะปฏิบัติงานในหน้าทีของครูได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. ช่วยใหน้กัศึกษาครูไดพ้ฒันาตนเองและฝึกปฏิบติังานในหนา้ทีของครูกบัหน่วยงานผูใ้ช้

ครูโดยตรงจึงทาํให้เกิดการประสานสัมพนัธ์ในงานการผลิตครูไดท้นัทีกบังานของผูใ้ชค้รูไดเ้ป็น

อยา่งดี 

จากจุดหมายของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวสามารถประมวลเป็น

สมรรถนะ 3 ดา้น ทีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูพึงไดรั้บ คือ 

1. สมรรถนะทางดา้นความรู้ เป็นความสามารถของนกัศึกษาครูทางดา้นความรู้เนือหาวิชา

ทีจะนาํไปใชใ้นการสอนโดยตรง ความรู้ในวิชาชีพครูทีจะเป็นพืนฐานในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนและความรอบรู้อืนๆทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในหนา้ทีครู 

2. สมรรถนะทางด้านเทคนิควิธี เป็นความสามารถของนักศึกษาครูในการนาํความรู้ไป

ปฏิบติังานในหนา้ทีของครูทงัทางดา้นงานสอน งานกิจการนกัเรียน งานธุรการ งานพฒันาตน และ

พฒันาสังคม 

3. สมรรถนะทางดา้นคุณลกัษณะ เป็นความสามารถของนกัศึกษาครูในการพฒันาตนให้ตงั

มนัในคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความตระหนกัในคุณค่าของการ

ดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติและใหมี้จิตสาํนึกในการพฒันาสังคมและชุมชน 

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการผลิตครูแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดค้น้ควา้

งานวจิยัทงัในและต่างประเทศทีเกียวกบัการผลิตครู เพือใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนัและปัญหาทีพบ ซึง

จะนาํมาเป็นขอ้มูลเพือการศึกษาวจิยัในครังนี ดงันี 

สุดธิดา  จนัทร์มณี ( ) ไดท้าํการวิจยัเรือง การจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน

สถาบนัราชภฏัเชียงราย พบวา่ อาจารยนิ์เทศส่วนใหญ่รับผิดชอบนกัศึกษา -  คน ใชเ้วลานิเทศ

ระหวา่ง -  ชม. ต่อสัปดาห์ และยงัมีภาระงานอืนๆ อีก เช่น งานอาจารยที์ปรึกษา งานบริหารระดบั

ต่างๆ สถาบนัราชภฏัเชียงรายตงัเกณฑ์การนิเทศนักศึกษาไว ้  ครัง ต่อคน ต่อ ภาคเรียน ทาํให้

อาจารยนิ์เทศนกัศึกษาไดไ้ม่ทวัถึง ตามเกณฑ์ ดา้นนกัศึกษา นกัศึกษาพอใจทีไดเ้ลือกโรงเรียน แต่
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ขอให้ทางสถานบันให้ข้อมูลเกียวกับการฝึกสอนให้ชัดเจน และให้ทางสถานบันสนใจทีจะ

แกปั้ญหาการฝึกประสบการณ์ทีเกิดขึนซาํๆ มีปัญหาความเชือมนัในตนเอง ความรู้ความสามารถที

จะนาํเอาประสบการณ์จากการเรียนไปใชไ้ดจ้ริง และมีปัญหาดา้นการมอบหมายงานในหนา้ทีครู

ของอาจารยพ์ีเลียง 

 ในปีเดียวกนันนักอบกิจ  ธรรมานุชิต ( ) ไดส้รุปปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านการวางแผนปฏิบติังานของนักศึกษา พบว่า การวางแผนปฏิบติังานของนักศึกษามีปัญหา

ค่อนขา้งน้อย แต่ปัญหาการวางแผนระยะสันและระยะยาวนนั นักศึกษายงัมีปัญหามาก การฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพดา้นการดาํเนินการปฏิบติั พบวา่ มีปัญหานอ้ยในบางดา้น เช่น การใชภ้าษาใน

การสือสาร และการปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนทีกาํหนดมีปัญหามาก ปัญหาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์พบวา่ มีปัญหาน้อยไม่ว่าจะเป็นดา้นความสัมพนัธ์กบับุคลากรใน

สถานประกอบการนันๆ กบัผูใ้ช้บริการ อาจารยนิ์เทศหรือเพือนนักศึกษาด้วยกนั ความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นเจตคติต่อวิชาชีพ ลกัษณะ

ความเป็นผูน้าํ ความรู้สึกรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก และมีความเชือมนัในตนเองอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ต่อมาบงัอร  อนุเมธางกูร ( ) ไดว้ิจยัเรืองการศึกษาสภาพปัญหาและประสิทธิภาพการ

สอนของนกัศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของอาจารยนิ์เทศ อาจารยพ์ีเลียง 

และผูบ้ริหารโรงเรียน เพือพฒันานกัศึกษาครูของสถาบนัราชภฏัฉะเชิงเทรา  พบวา่ สภาพปัญหา

ต่างๆ ทีเกิดขึน ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีโรงเรียนมีดา้น

ต่างๆ ประกอบดว้ย 1) ปัญหาดา้นการเตรียมการสอน 2) ปัญหาดา้นวธีิสอนและกระบวนการ  

3) ปัญหาในดา้นการสือการเรียนการสอน 4) ปัญหาดา้นการปกครองชนัเรียน 5) ปัญหาดา้นการ

วดัผลประเมินผล และ 6) ปัญหาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ส่วนการประเมินความคิดเห็นของอาจารย ์

พีเลียงและฝ่ายบริหารของโรงเรียนโดยสอบถามพฤติกรรม การปฏิบติัตนของนกัศึกษา พฤติกรรม

อยูใ่นเกณฑที์โรงเรียนพอใจการเตรียมการสอนเป็นทีพอใจของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก เกณฑ์ใน

ระดบัปานกลางทีตอ้งไขคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสมเหตุสมผล วิธีวดัและประเมินผล

สัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน การใชค้าํตามความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และการประเมินผล

งานในหนา้ทีครู อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีมากเป็นทีชืนชมของโรงเรียน 

 ทางด้านวาโร  เพ็งสวสัดิ (2543) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการทีสัมพันธ์กับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ปัจจยัทีสามารถพยากรณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มี 4 

ปัจจยัคือ 1) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะความเป้นครู 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการการนิเทศและติดตามผล

ของสถาบนัราชภฏั 3) ปัจจยัดา้นเจตคติต่ออาชีพครู และ 4) ปัจจยัดา้นการคบเพือนของนกัศึกษา 
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ในขณะทีเบญจวรรณ   เกิดในมงคล  ( )  ย ังได้ศึกษาสภาพและปัญหาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบนัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า สภาพการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามการรับรู้ของนักศึกษา อาจารย์พีเลียง และอาจารย์นิเทศ โดย

ภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัดีมาก และมีปัญหานอ้ยทุกดา้น ส่วนทางดา้นสภาพปัญหาการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูตามการรับรู้ของสถาบนัราชภฏัอุดรธานี สถาบนัราชภฏัเลย สถาบนัราชภฏั

สกลนคร และสถาบนัราชภฏัมหาสารคาม โดยภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีปัญหา

นอ้ยทุกดา้น 

สาํหรับในต่างประเทศก็ไดมี้การศึกษาสภาพปัญหา และสภาพปัจจุบนัของการผลิตครู 

ดงังานวจิยัของแอปลิเกต และแลสลีย ์(Applegate and Lasley, 1982 : 15-18 ; อา้งอิงจาก เจริญ  งาม

ชดั ,  : ) ไดส้ํารวจปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาจากความคิดเห็น

ของครูพีเลียง จาํนวน  คน ซึงทาํหนา้ทีนิเทศการสอนของนกัศึกษาจากวิทยาลยัครู  แห่ง ใน

สหรัฐอเมริกา ไดปั้ญหาทงัหมด จาํนวน  ปัญหา แลว้สรุปประเด็นสําคญัได ้  ปัญหา จากนนัได้

สํารวจความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาเหล่านนัจากอาจารย ์  สถาบนั จาํนวน  คน ซึงอาจารย ์  

สถาบนั ไดใ้หค้วามสาํคญัของปัญหาตามลาํดบั สรุปไดด้งันี อาจารยพ์ีเลียงไม่ทราบวตัถุประสงคที์

ชดัเจน อาจารยพ์ีเลียงไม่เคยมีเวลาเพียงพอทีจะพบปะพดูคุยและร่วมงานกบันกัศึกษาและส่วนใหญ่

ปัญหาทีพบมกัจะเกิดกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาขาดความ

รับผิดชอบต่องาน เช่น ขาดงานบ่อย ไม่ผลิตสือทศันูปกรณ์ ขาดปฏิสัมพนัธ์กบัครูพีเลียงและครู

อืนๆ ในโรงเรียน ไม่สามารถให้คาํแนะนาํทีกระจ่างแก่นกัเรียน ไม่มีการเตรียมตวัก่อนสอนส่วน

ปัญหาทีเกิดจากมหาวิทยาลยัก็พบอีกเช่นกนัวา่ ไม่ให้ความช่วยเหลืออาจารยใ์นการทาํงานร่วมกบั

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูอยา่งเตม็ที 

ทางดา้นบาร์บารา เกร์แฮม (Barbara Graham 2006 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเรืองเงือนไข 

สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีประสบความสําเร็จจากแนวความคิดของครูพีเลียง พบว่า 

ผูว้จิยัไดบ้รรยาย ประสบการณ์เดิม การเตรียมตวัและแนวคิดทางวิชาการของครูพีเลียงจาํนวนหนึง

ในโรงเรียนมธัยมทีเป็นสถานทีสําหรับพฒันาวิชาชีพครูเกียวกบัประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน

การเป็นครูพีเลียงทีประสบความสาํเร็จ ผลทีไดบ้่งชีวา่ครูพีเลียงมีความเขา้ใจทีลึกซึงในบทบาทและ

สิงทีตอ้งรับผดิชอบกบัความคาดหวงัทีชดัเจนสาํหรับประสบการณ์ ขอ้มูลจากงานวิจยัแสดงให้เห็น

เงือนไข  ประการซึงเงือนไขบางอยา่งไดเ้พิมเขา้มาในความเขา้ใจเกียวกบับทบาทของครูพีเลียงใน

การเตรียมครูใหม่ซึงเงือนไขเหล่านีเป็นสิงทีสนับสนุนการปฏิบัติงานทีประสบความสําเร็จ

โครงสร้างทางองคก์รของโรงเรียนทีเป็นทีตงัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการก่อตงัสมาคม

สาํหรับการสร้างสรรคก์ารคิดคน้กลกัการสอน สิงสาํคญัทีสุดคือความแตกต่างระหวา่งแนวความคิด
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กบัการปฏิบติังานของผูเ้ชียวชาญและผูใ้ห้คาํปรึกษา ซึงแสดงออกมาให้เห็นตลอดช่วงของการ

บรรยาย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสภาพปัญหาของกระบวนการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ซึงเป็นกระบวนการหนึงของการ

ผลิตครู ทงัในและต่างประเทศ สรุปไดว้า่ ปัญหาเกิดจากสามส่วนหลกั คือ  มหาวทิยาลยัขาดการ

ประสานงาน แจง้วตัถุประสงคเ์พือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนัต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ของนกัศึกษา อาจารยนิ์เทศ และครูพีเลียง พบวา่เป็นอีกส่วนหนึงทีมีบทบาทมากในการผลิตครู 

ซึงเป็นผูใ้หก้ารดูแลปรึกษาใกลชิ้ดนกัศึกษาในขณะฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมากทีสุด และปัญหา

สุดทา้ยคือเกิดจากตวันกัศึกษาเองในดา้นความรับผดิชอบและการปฏิบติัตวัเองในสถานศึกษา 

 

การนิเทศการสอน ความหมาย กระบวนการ และรูปแบบการนิเทศ 

ความหมายของการนิเทศการสอน 

 การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการหนึงซึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในการจดัการศึกษา

ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษามีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัความหมาย 

หลกัการทฤษฎีทีเกียวขอ้ง กระบวนการ และรูปแบบของการนิเทศ เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั 

อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน 

 การนิเทศมาจากภาษาองักฤษ วา่ Supervision ซึงแปลวา่ การดูแล การควบคุม การตรวจ

ตรา พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายวา่ การชีแจง แสดง จาํแนก แต่

ในขณะทีการนิเทศทีใชใ้นวงการศึกษาก็มีนกัวชิาการทงัชาวต่างประเทศและชาวไทยไดใ้ห้

ความหมายไวแ้ตกต่างกนัออกไปดงัต่อไปนี  

 โลเวล ์และไวลส์ (Lovell and Wiles, 1983 : 4) กล่าวถึง การนิเทศการสอนไวว้า่เป็นระบบ

พฤติกรรมทีไดจ้ดัเตรียมการไวอ้ยา่งเป็นระเบียบแบบแผน โดยการจดัการทีมีจุดมุ่งหมายของการ 

มีปฏิสัมพนัธ์ กบัระบบพฤติกรรมการสอนของครู ในวถีิทางทีจะธาํรงรักษาเปลียนแปลงและ 

ปรับปรุงการจดัเตรียม และโอกาสต่าง ๆ ในการเรียนอยา่งแทจ้ริงสาํหรับนกัเรียน 

 เซอร์จิโอแวนนี และสตาร์แรทท ์(Sergiovanni and Starratt,1988 : 12-13) ไดใ้หค้วามหมาย

การนิเทศการสอนไวอ้ยา่งกวา้งขวางและชดัเจนวา่ (1) การนิเทศเป็นกระบวนการทาํงานทีใหค้วาม

เคารพนบัถือซึงกนัและกนัระหวา่งบุคลากร (2) การนิเทศเป็นกระบวนการ 

ทีนาํมาใชโ้ดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทีมีความรับผิดชอบต่อบุคลากรหรือเป้าหมายต่างๆ  

ของโรงเรียนและเป็นกระบวนการโดยตรงทีมุ่งช่วยเหลือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้(3) 

พฤติกรรมการนิเทศเป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการนิเทศเพือทีจะทาํความเขา้ใจกระบวนการการ
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นิเทศทงัหมด ผูนิ้เทศตอ้งวิเคราะห์วธีิการทีจะนาํไปสู่การนิเทศอยา่งชดัเจน (4) พฤติกรรมผูบ้ริหาร

และบุคคลอืนๆ ในโรงเรียนทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จเป็นลกัษณะของการบริหารมากกวา่การนิเทศ 

(5) ในสถานการณ์ทีต่างกนั  ผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศจะเลือกวธีิการโดยตรงหรือวธีิการนิเทศโดยผา่น

ผูร่้วมงานเพือนาํไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 

 แอคคีสัน และกอล (Acheson and Gail, 1992 อา้งใน Wiles and Bondi, 2004 : 14) ไดใ้ห้

ความหมายของการนิเทศวา่ เป็นความร่วมมือ เป็นการปฏิสัมพนัธ์มากกวา่การชีนาํ เป็น 

ประชาธิปไตย มากกวา่เป็นเผด็จการ และเนน้ครูเป็นสาํคญัมากกวา่เป็นผูนิ้เทศเป็นสาํคญั 

 โคมอสกี (Komoski, 1997 อา้งถึงใน  Wiles and Bondi, 2004 : 13) ใหค้วามหมายการนิเทศ

วา่เป็นการใชก้ระบวนการภาวะผูน้าํมีวตัถุประสงคเ์พือการปรับปรุงการสอน 

นอกจากนกัวิชาการชาวต่างชาติทีไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศทางการศึกษาไวด้งักล่าว

ขา้งตน้แลว้ ยงัมีนกัวชิาการของไทยไดใ้หค้วามหมายไวใ้นแง่มุมทีคลา้ยคลึงกนัอีกหลายๆ ท่าน  

(วไลรัตน์  บุญสวสัดิ (2538) ; ชาญชัย  อาจินสมาจารย  ์(2547, 22) ; ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ 

(2548, 16) สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท ์(2551, 11) ; วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 5) ; ธญัพร  ชืนกลิน 

(2553 : 52) ยุพิน  ยืนยง (2555: 35) สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง แนวความคิดและ

กระบวนการสร้างสรรคที์เกียวกบังานและหน้าทีทีเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึง

เป็นการกระตุน้ดว้ยกระบวนทีเป็นระบบเพือการช่วยเหลือครูในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 

ภายใตก้ารปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ส่งเสริมให้มีการพฒันาการทีจะนาํ

วิธีการสอน สือการเรียนการสอนมาใช้ โดยเน้นถึงทกัษะในการติดต่อสือสาร อีกทงัเป็นการชี

ช่องทางในลกัษณะทีเป็นกนัเองแก่ครูและนกัเรียน เป็นความร่วมมือระหวา่งกนั เพือประสิทธิภาพ

สูงสุดในดา้นการเรียนการสอนเพือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 

ความสําคัญของการนิเทศการสอน 

การนิเทศการสอนนับว่าเป็นเครืองมือทีมีความสําคัญต่อการส่งเสริมและพฒันาการ

เปลียนแปลงพฤติกรรมการสอนและการปฏิบติังานของครู อีกทงัยงัมีส่วนให้การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสําเร็จได ้ดงัทีชาญชยั อาจิณสมาจารย ์(ม.ป.ป. : 5) กล่าวถึงความสําคญัของ

การนิเทศการสอน ซึงจะตอ้งมีการนิเทศการสอน โดยสรุป คือ 

1.  การศึกษาเป็นกิจกรรมทีมีความซบัซอ้นและยุง่ยาก เพราะเกียวขอ้งกบับุคคล เป็นการ 

ใหบ้ริการทางวชิาการใหแ้ก่ครู 

2. การนิเทศการสอนจะส่งผลต่อความเจริญงอกงามของผูส้อน ถึงแมว้า่ผูที้ปฏิบติัหนา้ที 
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สอนจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แต่จะตอ้งได้รับการปรับปรุงและฝึกฝนอยู่อย่างสมาํเสมอ

ในขณะปฏิบติังานจริง 

3. การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการทีทาํใหค้รูเป็นบุคคลทีทนัสมยัอยูเ่สมอ จากการ 

เปลียนแปลงทางสังคมทีมีอยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาทงัทางทฤษฎีและการปฏิบติั 

 

4. การนิเทศการสอนมีความสาํคญัต่อภาวะผูน้าํทางวชิาชีพแบบประชาธิปไตย เพราะ 

สามารถให้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทังยงัสามารถรวมพลังของทุกคนทีร่วมอยู่ใน

กระบวนการทางการศึกษาดว้ย 

 แนวคิดดงักล่าวมีความสอดคล้องกบั กรมวิชาการ (2543: 13), กรองทอง จิรเดชากุล 

(2550:4), ยพุิน  ยนืยง (2553:38) ทีไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการนิเทศการสอนอยา่งสอดคลอ้งกนั

สรุปไดว้า่ การนิเทศการสอนเป็นการช่วยเหลือสนบัสนุน ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาการพฒันา

สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูมีความสามารถในการพฒันางานในวิชาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตลอดจนผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการศึกษาทาํให้การศึกษาเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา 

รวมถึงส่งผลถึงผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวมในทีสุด 

จากความสาํคญัของการนิเทศการสอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ ถึงแมว้า่การนิเทศการสอน 

เป็นกิจกรรมทีมีความซับซ้อนและยุ่งยาก เพราะจะตอ้งเกียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย แต่การนิเทศ

การสอนจะส่งผลต่อความเจริญงอกงามและช่วยเหลือสนบัสนุนครู ทาํให้ครูเป็นบุคคลทีพฒันางาน

ในวิชาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการศึกษา

ทาํให้การศึกษาเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา รวมถึงส่งผลถึงผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวม เกิด

ภาวะผูน้าํทางวชิาชีพ ไดอี้กแนวทางหนึงดว้ย 

 

ประเภทของการนิเทศ  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 

ความหมายของการนิเทศการศึกษาไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลายแนวคิดไม่ว่า  

จะเป็น กลิคแมน (Glickman,1981,p.6), แฮร์ริส (Harris, 1985, p.11) ซึงพอจะสรุปไดว้า่การนิเทศ

การศึกษา เป็นแนวความคิดเกียวกบังานและหนา้ที ทีเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึง

เป็นการสอนในเรืองหลกัสูตร การจดัครูเขา้สอน การจดัการสือการสอน สิงอาํนวยความสะดวก 

การเตรียมและพฒันาครูรวมทงัการประเมินผลการเรียนการสอน อีกทงัยงัเป็นสิงทีบุคลากรใน
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โรงเรียนกระทาํต่อบุคคลหรือสิงใดสิงหนึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือคงไว ้หรือเปลียนแปลงการเรียน

การสอน ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในดา้นการสอนเป็นสาํคญั 

นอกจากนกัวิชาการชาวต่างชาติทีไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศทางการศึกษาไวด้งักล่าว

ขา้งตน้แลว้ ยงัมีนักวิชาการของไทยไดใ้ห้ความหมายไวใ้นแง่มุมทีคล้ายคลึงกนัอีกหลายๆ ท่าน 

ดงัเช่น ชาญชยั อาจินสมาจารย ์(ม.ป.ป., หนา้ 22), ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2536,หนา้ 16),  

วไลรัตน์  บุญสวสัดิ (2538), ชารี  มณีศรี (2538) และสุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท ์(2551, หนา้ 11) ได้

ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาอย่างสอดคล้องกนัว่า เป็นความพยายาม และกระบวนการ

การให้คาํแนะนํา และการชีช่องทางในลักษณะทีเป็นกันเองแก่ผูนิ้เทศก์และผูรั้บการนิเทศ ที

สร้างสรรค์ไม่หยุดนิง เป็นระบบ ซึงจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอน มีคุณภาพและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษาทีกาํหนดไว ้

 . การนิเทศการสอน (Instructional Supervision) 

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของผูนิ้เทศทีมุ่งจะปรับปรุงและพฒันาการสอนใน

สถานศึกษา โดยมุ่งปรับปรุงพฤติกรรมของครูเพือให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพอนัส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันี 

 

 

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการทาํงานกบัครูเพือปรับปรุงการเรียนการสอนใน

ชันเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ผูนิ้เทศต้องใช้ความรู้ของการจัดการองค์กร ภาวะผูน้ํา การสือ

ความหมาย หลกัการสอน ในขณะทีทาํงานกบัครูในชนัเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน โดย

การเพมิผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 

หลกัการนิเทศการสอน 

ผูที้จะทาํหนา้ทีเป็นผูนิ้เทศการสอนไดดี้จะตอ้งเขา้ใจหลกัการนิเทศการสอนและ 

นาํหลกัการดงักล่าวไปประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ดงัทีชาญชยั   

อาจิณสมาจารย ์(ม.ป.ป. : 22) ไดใ้หห้ลกัการพืนฐานเกียวกบัการนิเทศการสอนทีดีไวด้งันี 

1. กานนิเทศการสอนจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหาร ถึงแมว้า่การนิเทศการสอนจะเป็น 

งานทีอยูภ่ายใตข้อบข่ายของการบริหาร แต่ถือวา่เป็นส่วนสาํคญัของการบริหาร ทงันีเป็นทีเขา้ใจกนั

อยู่แล้วว่าการนิเทศการสอนมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการบริหารเนืองจากทงัสองสิง

จะตอ้งประสานสัมพนัธ์กนัและรวมถึงในการทาํหนา้ทีต่อระบบการศึกษา 

2. การนิเทศการสอนควรตงัอยูบ่นพืนฐานของปรัชญา หมายความวา่ นโยบาย แผน 

พฤติกรรมของผูนิ้เทศการสอน พฤติกรรมทีพฒันาแลว้ของครู การเรียนรู้ของผูเ้รียนรู้ 
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ค่านิยม และความหมายของการนิเทศการสอนควรถูกกาํหนดโดยแนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิต

ในสังคมซึงเราจะใหก้ารศึกษาแก่บุคคลในสังคมนนั จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบาย และแผนจะถูก

ตรวจสอบโดยวธีิการทางปรัชญาโดยใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวิตในชุมชน จึงจะไดข้อ้สรุป 

ทีถูกตอ้ง สมบูรณ์และมีเหตุผล 

3. การนิเทศการสอนควรเป็นวทิยาศาสตร์ กิจกรรม แผน วธีิการและเทคนิคต่างๆ ควร 

ตงัอยู่บนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การนิเทศการสอนควรเน้นในเรืองการทดลอง การ

สังเกต การวินิจฉยั และความเชือได ้การนิเทศการสอนควรใช้การคน้พบทางการวิจยั ขอ้ทดสอบ

มาตรฐานและการวิเคราะห์สถิติ  ควรจะมีการตรวจสอบถึงความเทียงตรงของข้อมูลการนิเทศ

การศึกษาทีเป็นวทิยาศาสตร์   

4. การนิเทศการสอนควรเป็นประชาธิปไตย การนิเทศการสอนเป็นเรืองของความ 

ร่วมมือซึงทุกคนมีสิทธิทีจาํทาํประโยชน์ให้ไดสิ้ทธิในการร่วมมือในการเลือกอุปกรณ์และวิธีสอน 

เป็นสิทธิของครูทุกคน การนิเทศสมยัใหม่ เคารพในตวัของแต่ละบุคคลและบุคลิกภาพของนกัเรียน

ตลอดจนครูและเจา้หนา้ทีทางการศึกษาอืนๆ 

5. การนิเทศการสอนควรเป็นการสร้างสรรค ์การนิเทศการสอนควรควรส่งเสริมให ้

ทุกคนแสดงออกไดอ้ย่างเสรี โดยการเขา้มามีส่วนร่วมในการอภิปรายเพือการแกปั้ญหา ความคิด

สร้างสรรค์ หมายถึงการให้คาํแนะนาํ สร้างวิธีการใหม่ๆ เพือการผลิตและการประดิษฐ์สิงใหม่ๆ 

การเขา้ร่วมอยา่งมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทีชา้ แต่ในระยะยาว ภาวะผูน้าํทีเต็มไปดว้ย

ความคิดสร้างสรรค์จะประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ในแนวทางแห่งชีวิตตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

6. การนิเทศการสอนควรส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ หมายถึง การนิเทศการสอนจะตอ้ง 

ตงัเป้าหมายไวที้การส่งเสริมความเจริญงอกงามของนกัเรียน ครู เพือใหไ้ดไ้ปปรับปรุงสังคมอีก 

ต่อหนึง การนิเทศสมยัใหม่ตอ้งเขา้ถึงการเรียนการสอนในชันเรียน การนิเทศการสอนไม่ใช่การ

พยากรณ์เหตุการณ์ในหอ้งเรียนเพียงผวิเผนิ 

7. การนิเทศการสอนควรเป็นวชิาชีพ การนิเทศการสอนถือเป็นบริการอยา่งหนึง  

เหมือนกบัวิชาชีพอืนๆ ซึงจะตอ้งมีการประเมินผลตวัเองอยูเ่สมอในดา้นเป้าหมาย และจุดมุ่งหมาย 

นอกจากนียงัควรประเมินแผน วธีิการและบุคลากรเพือทีจะพฒันามาตรฐานและความรู้พิเศษ ทกัษะ 

ตลอดจนเทคนิคต่างๆ  

กล่าวโดยสรุปว่า การนิเทศการสอนมุ่งให้ครูได้พฒันาพฤติกรรมในการสอนอนัมีผลต่อ

การเรียนรู้ของผูเ้รียน หากครูมีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมและเทคนิควธีิการสอน 

ทีเหมาะสมแลว้ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 
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การนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึงของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพือปรับปรุงและ

พฒันาการสอนในโรงเรียนโดยมุ่งพฒันาพฤติกรรมการสอนของครูให้ดีขึนซึงจะส่งผลต่อคุณภาพ

ของผูเ้รียน หลกัการนิเทศการสอนทีผูท้าํหนา้ทีนิเทศควรยดึถือ คือ หลกัแห่งการส่งเสริมความเจริญ

งอกงามให้ผูส้อนและผูเ้รียน หลกัการจดัอย่างเป็นประชาธิปไตย หลกัการสร้างสรรค์ หลกัการ

สร้างมนุษยสัมพนัธ์ หลกัการสร้างขวญัและกาํลงัใจ หลกัการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอืนดังนัน ปัจจยัสําคญัทีจะช่วยปรับปรุง

พฤติกรรมการสอนของครูทุกระดบั โดยเฉพาะครูใหม่และครูฝึกหดัตอ้งใชว้ิธีนิเทศโดยการสังเกต

และการวเิคราะห์การสอน 

 
บทบาทของผู้นิเทศ 

การนิเทศเป็นภารกิจของอาจารยนิ์เทศ อาจารยพ์ีเลียงและผูบ้ริหารโรงเรียนทีมีเป้าหมาย

ร่วมกนั คือ มุ่งพฒันาการเรียนการสอนให้ทนัต่อความเปลียนแปลงและความตอ้งการให้มีการจดั

การศึกษาทีมีคุณภาพ ทงัครูเก่าครูใหม่และครูฝึกหดั ควรไดผ้า่นกระบวนการนิเทศเป็นระยะๆ เพือ

ปรับปรุงการสอนใหดี้ขึน จึงกล่าวไดว้า่การนิเทศเป็นกิจกรรมทีพฒันาคนและพฒันาวชิาชีพ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.:35) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูนิ้เทศการเรียนการสอน

โดยทวัไปไวว้า่ 

1. เป็นผูว้างแผน (Planner) การวางแผนเกียวขอ้งกบัความสามารถในการกาํหนดล่วงหน้า

วา่จะทาํสิงใดและจะใชว้ธีิใด เช่น การจดัแผนการเรียน เป็นสิงสาํคญัต่อการเรียนการสอน 

2. เป็นผู ้จ ัดระเบียบองค์การ (Organizer) มีความสามารถในการจัดระเบียบองค์การ 

นอกจากจะจดัตารางสอนหรือจดัวสัดุอุปกรณ์แลว้ การจดัการเชือมคนกบัทรัพยากรเป็นสิงสําคญั

ต่อการดาํเนินการในโรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จ 

3. ผูน้าํ (Leader) ผูนิ้เทศตอ้งมีความสามารถในการชักชวนครูให้ปรับแผนการสอนหรือ

เปลียนพฤติกรรมการสอน การใชห้ลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ 

4. เป็นผูช่้วยเหลือ (Helper) ผูนิ้เทศมีหน้าทีรับผิดชอบในการช่วยเหลือผูอื้น เช่น ช่วยครู

พฒันาและปรับปรุงทกัษะการสอน 

5. ผูป้ระเมิน (Evaluator) ผูใ้หค้าํปรึกษาจะเป็นส่วนหนึงของกระบวนการประเมินการสอน 

ซึงมีความสาํคญัเบืองตน้ทีใชป้รับปรุงการเรียนการสอน 

6. ผูจู้งใจ (Motivator) บทบาทสําคญันีคือการจูงใจครูเพือให้ครูปรับปรุงการสอนไม่ว่าจะ
เป็นการตงัจุดมุ่งหมาย การใหรู้ปแบบ เป็นตน้ 
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7. ผูสื้อความหมาย (Communicator) คือความสามารถถ่ายโอนข่าวสารแนวความคิดหรือ
ความรู้สึกภายในโรงเรียน ผูนิ้เทศตอ้งเป็นผู ้สือความหมายดีและมีความสามรถทีจะทาํงานร่วมกบั

ผูอื้นใหมี้ประสิทธิผล ตอ้งสือความหมายไดช้ดัเจนและสมบูรณ์ 

8. ผูต้ดัสินใจ (Decision maker) ผูนิ้เทศการสอนตอ้งพฒันาทกัษะและมีความมนัใจในการ

ตดัสินใจเรืองวสัดุอุปกรณ์ บุคลากร โปรแกรม นกัเรียน ผูป้กครอง ตลอดจนกระบวนการนิเทศเพือ

แยกแยะคุณภาพการสอนในชนัเรียน 

ทางดา้นวชัรา  เล่าเรียนดี (2556: 1) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนวา่

เป็นศาสตร์สาขาหนึง (Science) และเป็นวิชาชีพชนัสูง (Professional) เช่นเดียวกบัวิชาชีพครูและ

วิชาชีพอืนๆ ซึงตอ้งมีการเรียนรู้ การศึกษาและการฝึกปฏิบติัก่อนเขา้สู่อาชีพ ศาสตร์ทางการนิเทศ

และวิชาชีพทางการนิเทศประกอบดว้ยการศึกษาหลายๆ สาขาวิชา ทีสําคญั เช่น การออกแบบและ

การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Design and Development) การออกแบบและพฒันาการเรียน 

การสอน (Instruction Design) การวดัและประเมินผล (Evaluation) การวิจยัทางดา้นหลกัสูตรและ

การสอน (Research in Curriculum and Instruction) ทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวกบัการนิเทศ (Supervisory 

Theory) ภาวะผูน้าํทางการนิเทศ (Supervision Leadership) รูปแบบและวิธีการนิเทศ (Supervision 

Approaches) เทคนิคและทกัษะในการนิเทศ (Techniques in Supervision and Skill) ภาระงานต่างๆ 

ในการนิเทศ (Supervision Task) การพฒันาวิชาชีพ (Professional Development) การนิเทศหรือการ

พฒันาวิชาชีพทางการศึกษาจึงเป็นศาสตร์ทีตอ้งเรียนรู้ให้เขา้ใจก่อนทีจะนาํความรู้ สิงทีรู้ สู่การ

ปฏิบติังาน ในภาระหนา้ทีความรับผิดชอบ นอกจากนนัเพือให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายและ

ประสบผลสําเร็จสูงสุดผูที้ทาํหน้าทีในการนิเทศจะต้องมียุทธวิธีในการปฏิบัติ มีเทคนิควิธีที

เหมาะสม และศิลป์ในการดาํเนินการ ศาสตร์ทางการนิเทศและการปฏิบติังานในวิชาชีพจึงตอ้ง

อาศยัศิลปะ ความชาํนาญ (Skill) และความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) จึงค่อนขา้งจะแตกต่างจาก

วชิาชีพอืนๆ  

จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปวา่ ผูที้มีหน้าทีในการนิเทศจาํเป็นตอ้งอาศยัทงัศาสตร์ เป็นผูที้มี

ศิลปะ อาศยัความชาํนาญในการนิเทศ  เพราะตอ้งเป็นผูที้ทาํหนา้ทีหลายๆ อยา่งพร้อมๆ กนั ไม่ว่า

จะเป็นผูว้างแผน เป็นผูน้าํ เป็นผูที้ใหค้วามช่วยเหลือ จูงใจให้เกิดการพฒันา ตดัสิน และประเมินผล

เพือใหท้งัผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  
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กระบวนการนิเทศ 

การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนนันอกจากจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายทีชดัเจน  

มีแนวทางการนิเทศทีชัดเจนแล้วยงัต้องคํานึงถึงหลักการในการดําเนินการการนิเทศเป็น

องค์ประกอบอีกส่วนหนึงด้วย เพราะการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนันจะต้อง

ประกอบดว้ยบุคคลหลายฝ่ายร่วมมือกนั ดงัทีวชัรา  เล่าเรียนดี และประเสริฐ  มงคล (2545 : 29)  

ไดก้ล่าวไวว้า่ การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนนัจะตอ้งตงัอยูบ่นพืนฐานความร่วมมือ

ร่วมใจกนัระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ อย่างถูกตอ้งตามหลกัการ มีจุดมุ่งหมายทีชัดเจนมี

ลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีและเป็นการสร้างเสริม

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานและส่งเสริมพฒันาความสามารถในการนาํตนเอง สามารถคิดหา

วธีิการแกปั้ญหาปรับปรุงและพฒันาตนเองใหไ้ดใ้นทีสุด 

ในขณะทีแฮรีส (Harris, 1985: 13-15; อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2556 : 23-24) ไดก้ล่าวถึง

กระบวนการนิเทศวา่มี 6 ขนัคือ 

1. ขนัประเมินประเมินเบืองตน้ (Assessing) เป็นการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ต่างๆ เพือจะ

พิจารณาความจาํเป็นในการเปลียนแปลง เช่น ทาํการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ที

เป็นอยูใ่นองคก์ร สังเกตและวเิคราะห์อยา่งละเอียดเกียวกบัส่วนต่างๆ ในองคก์รและประเมินผลการ

ปฏิบติัเพือกาํหนดเป้าหมายการพฒันา 

2. ขันลําดับความสําคัญ  (Prioritizing)  เป็นกระบวนการในการกําหนด  เป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์และกิจกรรม ตามความสาํคญั 

3. ขนัการออกแบบ (Designing) เป็นกระบวนการในการวางแผนหรือโครงงานของระบบ

เพือก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลง 

4. ขนัจดัสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการในการจดัสรรทรัพยากร

และใชท้รัพยากรต่างๆ รวมทงัทรัพยากรบุคคลใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

5. การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล เวลา วสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความเหมาะสมเพือให้สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

6. การอาํนวยการหรือการสังการ (Directing) เป็นกระบวนการในการสนบัสนุนในการจดั

กิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการเปลียนแปลงทีประสบผลสาํเร็จ 

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการนิเทศผูว้จิยัยงัไดค้น้ควา้งานวจิยัทงั

ในและต่างประเทศทีเกียวกบัการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ทีจะนาํมาเป็นขอ้มูล

เพือการศึกษาวจิยัในครังนี ดงันี 
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ศรีมงคล  เทพเรณู (2545) ไดศึ้กษารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เต็มรูปของนกัศึกษาภาคปกติ สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษา 

อาจารยนิ์เทศของสถาบนั และอาจารยพ์ีเลียง ส่วนมากเห็นว่า โดยภาพรวมไม่มีอุปสรรค สิงทีควร

แกไ้ขมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปดงันี นกัศึกษาบาง

คนมีความรู้ไม่ดีพอ ทาํใหข้าดความมนัใจในการสอน บางคนควบคุมชนัเรียนไม่ได ้บางคนมีความ

คิดเห็นทางวิชาการไม่ตรงกบัครูพีเลียง จึงไม่ให้ความร่วมมือ อาจารยพ์ีเลียงบางคนให้งานมาก

เกินไป บางคนไม่มีความรู้ในสาขาทีทาํการนิเทศ บางคนมีภารกิจมากจนไม่มีเวลานิเทศนกัศึกษา 

อาจารยนิ์เทศของสถาบนับางคนไม่มีเวลาออกนิเทศ ไม่นิเทศตามระยะเวลาทีกาํหนด บางคนไม่

ออกนิเทศเลยตลอดภาคเรียน โรงเรียนฝึกประสบการณ์บางโรงเรียนไม่ให้ความสําคญักบัอาจารย์

นิเทศประจาํสถาบนั บางโรงเรียนไม่จดัสภาพการนิเทศให้เอือต่อการฝึกประสบการณ์ สือการเรียน

การสอนไม่เพียงพอขาดบุคลากรเฉพาะทาง และรูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครู

เต็มรูปแบบ ของนกัศึกษาภาคปกติ สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ทีนกัศึกษา อาจารยนิ์เทศ

ของสถาบนั และอาจารย์พีเลียงส่วนมากเห็นด้วยมากทีสุด คือ ให้สถาบนัดาํเนินการนิเทศทุก

ขนัตอน นอกจากนีจากผลการวิจยัยงัมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมอีกวา่ สถาบนัควรปรับกระบวนการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ภาคปฏิบติัทุกขนัตอนใหเ้ป็นระบบในรูปของโครงการและแผนปฏิบติัการ 

ให้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงโดยให้การสนบัสนุน ทงัในดา้น บุคลากร งบประมาณ และสิงอาํนวย

ความสะดวกอืนๆ โดยจดัให้มีคณะกรรมการอาํนวยการ และกรรมการดาํเ นินงานทงัในระดับ

สถาบนั ระดบัคณะ และระดบัปฏิบติั โรงเรียนควรเลือกรับนกัศึกษาโดยยึดหลกัการและบทบาท

ของโรงเรียน และความพร้อมของโรงเรียนมิใช่เพือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากร หรือด้วย

ความเกรงใจ และนกัศึกษาทีออกฝึกประสบการณ์ ควรไดรั้บการปฐมนิเทศและเตรียมตวัให้พร้อม

ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพยงัโรงเรียนหรือหน่วยงานนอกสถาบนั ทงัในดา้นวิชาการ การ

ปรับพฤติกรรม การปฏิบติัตน จนแน่ใจวา่นกัศึกษามีความมนัใจในระดบัหนึง ทีจะไม่สร้างปัญหา

ในขณะฝึกประสบการณ์  

ในปีต่อมานิธิดา  อดิภัทรนันท์และคณะ ( ) ศึกษางานวิจัยเรืองการนิเทศโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพือประเมินโครงการนิเทศโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และวตัถุประสงค์เฉพาะ  ขอ้ 

ไดแ้ก่ ) เพือประเมินองคป์ระกอบทีเป็นบริบทดา้นความตอ้งการของโรงเรียนเกียวกบัคุณลกัษณะ

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ) เพือประเมินองคป์ระกอบทีเป็นปัจจยัป้อนเขา้ทีนกัศึกษา

นาํมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ )  เพือประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ) เพือประเมินคุณภาพในการปฏิบติังานและคุณลักษณะ



 73 

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการวิจยัพบว่า ของโรงเรียนมีความตอ้งการนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีความแม่นยาํในเนือหา มีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และมีความหลากหลาย มีความรู้ในด้านการวดัประเมินผล ใช้วิธีการวดัผลทีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคมี์ความประพฤติดีมีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างทีดีให้กบันกัเรียน

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของโรงเรียน 

ทางด้านราตรี  นันทสุคนธ์ (2547) ได้พฒันารูปแบบการประเมินแบบร่วมมือสําหรับ

ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบนัราชภฏั พบวา่ รูปแบบทีใช้ในการประเมินการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้มาตงัแต่ ปี 2529 ค่อนขา้งลา้สมยั ขาดความชดัเจนในองคป์ระกอบ

การประเมิน กระบวนการประเมิน ไดแ้ก่ ช่วงเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล เครืองมือทีใช ้การกาํหนด

ผูป้ระเมิน และเกณฑ์การตดัสินผลการประเมิน ทาํให้ผลการประเมินของผูเ้กียวขอ้งไม่สอดคลอ้ง

กัน ความต้องการในการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผูเ้กียวข้องต้องการให้มีการ

ปรับปรุงองค์ประกอบในการประเมิน รวมทังเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินฯ และควรให้

ผูเ้กียวข้องได้มีส่วนร่วมในการกาํหนดรูปแบบการประเมิน รูปแบบการประเมินแบบร่วมมือ 

(Collaborative Evaluation) ประกอบดว้ย 3 ขนั คือ ขนัวางแผน ขนัดาํเนินการ และขนัสรุปผล 

รูปแบบการประเมิน แบบร่วมมือ ตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศของผูเ้กียวข้อง 

กระบวนการสามารถนาํไปปฏิบติัได ้คาํนึงถึงผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ใช้เทคนิควิธีการทีเหมาะสม ผล

การประเมินสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

ส่วนสุรียม์าศ  สุขสิก (2549) ไดศึ้กษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน จาก

ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้น

การ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 2) ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 3) ดา้นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4) ด้านการพฒันาหลกัสูตร และ5) ด้านการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการในชนัเรียน  ในขณะทีวชิรา  เครือคาํอา้ย ( ) ไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู เพือพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนักเรียน

ประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือพฒันา

สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนกัเรียนประถมศึกษามีชือวา่ “รูปแบบการนิเทศ

ดบัเบิลพีไออี (PPIE)” ทีพฒันาดว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันาร่วมกบัแนวคิดของการออกแบบ

การเรียนการสอนเชิงระบบ ประกอบดว้ย  ขนัตอน ดงันี ) ขนัเตรียมความรู้/เทคนิควิธีการจดัการ

เรียนรู้ (Preparing = P) ) ขนัเตรียมวางแผนการนิเทศ (Planning = P) ) ขนัดาํเนินการนิเทศการ

สอน(Implementing = I) และ ) ขนัประเมินผลการนิเทศ (Evaluation = E) โดยรูปแบบการนิเทศที
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พฒันาขึนนีมีมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผูเ้ชียวชาญ  ท่าน และผลการนาํรูปแบบการ

นิเทศไปใชเ้พือตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์พบวา่ อาจารยพ์ีเลียงมีประสิทธิภาพการนิเทศ

การสอนทีส่งเสริมการคิดหลงัใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศ นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูมีสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศสูง

กวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ และนกัเรียนมีความ สามารถในการคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ทางด้านความพึงพอใจของอาจารยพ์ีเลียงและนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูทีมีต่อการใชรู้ปแบบการนิเทศ พบวา่ ทงัสองกลุ่มมีความพึงพอใจในระดบั

มากทีสุด และนกัเรียนเห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครูในระดบัเห็นดว้ยมาก นอกจากนีผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจากผูเ้กียวขอ้งใน

การใชรู้ปแบบการนิเทศ พบวา่ ควรขยายผลการใชรู้ปแบบการนิเทศดบัเบิลพีไออี (PPIE) ในทุกๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการนาํรูปแบบการนิเทศไปปรับปรุงใชก้บัการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาอืนๆ โดยเพิมจาํนวนโรงเรียนมากขึนเพือประโยชน์ในการผลิต

และพฒันาครู 

นอกจากนีสันติ ศรีสวนแตง และคณะ ( ) ได้ทาํการวิจยั การพฒันารูปแบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานสําหรับหลกัสูตรครูเกษตร  ปี ผลการศึกษาพบว่า 

ผลการเรียนรู้ของครูฝึกสอน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการฝึกฝนกระบวนการที

เกียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนทุกขนัตอน ตงัแต่การวางแผนการวิจยัจนถึงการรายงาน

และนาํเสนอผลการวิจยั นิสิตประเมินความสามารถตนเองในการทาํวิจยัปฏิบติัการในชนัเรียนอยู่

ในระดบัมาก โดยเฉพาะในด้านการเก็บขอ้มูลและการรายงานผลการวิจยัอยู่ในระดบัมากทีสุด 

นอกจากนี จากการสัมมนาและบนัทึกสะทอ้นความคิด นิสิตระบุว่าไดรั้บประสบการณ์ทีดี ไดแ้ก่ 

ไดฝึ้กกระบวนการคิดวเิคราะห์ รู้จกัวางแผนการทาํงานฝึกการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ รู้จกัการทาํงาน

เป็นทีม โดยเฉพาะได้นําความรู้ทีเรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง ในสถานะครู -นักวิจยั

ฝึกหัด นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจทีชัดเจนมากขึนในด้านการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ การจดัการ

เรียนรู้ และการทาํวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน ส่วนในด้านผลการวิจัยของครูฝึกสอน นิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูได้พฒันานวตักรรมการเรียนรู้ดา้นเกษตรและสิงแวดลอ้มศึกษา จาํนวน

ทงัสิน  หน่วยการเรียน บรรลุตามเป้าหมาย พบว่าผลผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทงัดา้นความรู้-

ความคิด คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ทกัษะ และทกัษะกระบวนการผา่นเกณฑ์การประเมินและอยูใ่น

ระดบัทีน่าพอใจ อีกทงันกัเรียนพึงพอใจในกิจกรรมการเรียน 

ในปีเดียวกนันนั ยพุิน  ยนืยง (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการเพือ

ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มี
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กระบวนการนิเทศ 4 ขนัตอน คือ 1) Classifying : C การคดักรองระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ

ทีสําคญัเกียวกบัการจดัการเรียนรู้และการวิจยัในชนัเรียน เพือจดักลุ่มครูและเลือกวิธีการนิเทศที

เหมาะสมสําหรับครูแต่ละกลุ่ม 2) Informing : I การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ 3) Proceeding : P การ

ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การประชุมก่อนการสังเกตการณ์สอน (Pre conference) การสังเกตการณ์สอน 

(Observation) การประชุมหลงัการสังเกตการณ์สอน (Post conference) 4) Evaluation : E การ

ประเมินผลการนิเทศโดยมีการกาํกบั ติดตาม (Mentoring) อยา่งต่อเนืองทุกขนัตอน  

สําหรับงานวิจัยในต่างประเทศทีได้ศึกษาเกียวกับการนิเทศผูว้ิจ ัยได้ค้นคว้าเพือเป็น

แนวทางในการพฒันา ดงันี 

แพเจค (Pajak ; 1990) ไดศึ้กษาสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการนิเทศการศึกษาโดย

คาํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นความรู้ เจตคติและทกัษะเกียวกบัการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า สมรรถภาพทีจาํเป็นสําหรับผู ้นิเทศการศึกษามี 12 ด้าน 

ประกอบดว้ย การสือสาร การพฒันาบุคลากร โครงการสอน การวางแผนและการเปลียนแปลง การ

จูงใจและจดับุคลากร การสังเกตการณ์สอนและการประชุมการนิเทศ การพฒันาหลกัสูตร การ

แกปั้ญหาและการตดัสินใจ การให้บริการแก่ครูผูส้อน การพฒันาบุคลากรความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

การวิจยัและประเมินผลโครงการ ทางดา้น โรบิน (Robinson : 2000) ไดศึ้กษาเรือง ความพึงพอใจ

ในการนิเทศแบบคลินิคของครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ครูมีความพึงพอใจใน

การนิเทศภายในแบบคลินิคทีใชก้ารนิเทศแบบกลัยาณมิตร ในการดูแลและกระตุน้ให้ครูปฏิบติัการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ในขณะทีบริตนั และ แอนเดอร์สัน (Britton and Anderson ; 2009) ได้

ศึกษาเรือง การนิเทศแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู: การทดสอบเกียวกบัความคิดรวบยอดทีเป็นประโยชน์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลกระทบ

ของการนิเทศแบบเพือนช่วยเพือนในชนัเรียนทีฝึกปฏิบติัโดยนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี

ลกัษณะการปฏิบติัโดยนกัศึกษา  คน ฝึกหดัแบบเพือนช่วยเพือนในดา้นหนา้ทีเทคนิคก่อนทีจะเขา้

ร่วมวงจรการโคช้ ดว้ยการจบัหมุนเวียนสลบักนัสังเกตการสอนในชนัเรียนฝึกเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนัและนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการรวบรวมมาวิเคราะห์ พบวา่ 

การนิเทศแบบเพือนช่วยเพือนมีแนวโน้มในการเปลียนแปลงการฝึกปฏิบัติการสอน  แต่มี

ขอ้เสนอแนะวา่การฝึกปฏิบติัการสอนเป็นแนวโนม้การพฒันาทีปราศจากการยืนยนัดว้ยหลกัฐานที

เพียงพอ และไดข้อ้เสนอแนะว่าควรนาํการนิเทศแบบเพือนช่วยเพือนมาบูรณาการใชใ้นหลกัสูตร

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการนิเทศทงัในและต่างประเทศ สรุปไดว้า่ 

รูปแบบการนิเทศมีความหลากหลายตามวตัถุประสงคที์จะทาํการนิเทศเพือใหไ้ดผ้ลต่อการพฒันา
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วชิาชีพทางการจดัการศึกษา อีกทงัยงัส่งผลใหท้งัผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศมีการพฒันาไปในทางที

ดีขึน ส่วนกระบวนการนิเทศโดยทวัไปจะมี 3 ขนัตอนคือ การประชุมก่อนการนิเทศ การดาํเนินการ

นิเทศ และการประชุมหลงัการนิเทศเพือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อผูรั้บการนิเทศ 

 

การดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) 
         การดูแลใหค้าํปรึกษา ตรงกบัคาํภาษาองักฤษ วา่ Mentoring เป็นลกัษณะหนึงของการนิเทศ 

(Supervision) ซึงผูดู้แลให้คาํปรึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพนนัๆ สูงกว่าผูรั้บ

การให้การดูแลปรึกษา มีความอาวุโสกว่า และจะตอ้งคอยดูแลให้คาํปรึกษาอย่างต่อเนือง เพือให้

การปฏิบติังานในวชิาชีพนนัๆ เป็นไปตามทีคาดหวงั 

 

ความหมายของการดูแลให้คําปรึกษา  (Mentoring) 
        การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) มีนกัการศึกษาทงัในและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมาย

ไวข้องการดูแลใหค้าํปรึกษาไวห้ลายท่านดงัเช่น 

        โฮลเดน (Holden 1995 : 5) ใหค้าํอธิบายความหมายของคาํวา่ Mentor ไวด้งันี 

          1.  Mentor  เป็นผูที้มีประสบการณ์ ประสบความสําเร็จ และมีความเป็นมืออาชีพ

ทางความรู้ ซึงไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจ 

          2.  Mentor  เป็นเสมือนเพือนทีมีทศันคติและมีความรู้สึก อารมณ์ทีดีต่อกนั 

          3.  Mentor  เป็นครูทีมีประสบการณ์ทีพร้อมให้การช่วยเหลือครูใหม่ เป็นผูที้มี

ทศันคติ ความเชือ และปรัชญาทางดา้นการสอน 

          4.  Mentor  เป็นผูที้ไวต่อความรู้สึก สุขุมรอบคอบ มีบุคลิกท่าทาง ความรู้และ

ความเอาใจใส่ 

ต่อมาเบลล ์(Bell 2000, อา้งถึงใน เฮอร์มีเนีย 2550: 12) ไดใ้หค้วามหมายของ  

Mentor  คือ ผูที้คอยช่วยบุคคลอืนใหไ้ดมี้ประสบการณ์เพือการเรียนรู้และเจริญกา้วหนา้ 

หลงัจากนนัมาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002: 2 – 5) ไดใ้ห ้

ความหมายของคาํวา่ผูดู้แลใหค้าํปรึกษา (Mentoring) คือ การเป็นผูฝึ้กสอน (Coach) การเป็น 

ผูแ้นะนาํ (Guides) การเป็นแบบอยา่ง (Models) เป็นครู (Teacher) และการเป็นผูฝึ้กสอน (Trainers)  

ทางดา้นรูลฟ์ (Rolfe 2008: 2) กล่าววา่ การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) เป็นการพฒันา

สิงทีมีอยูภ่ายในเพือนาํไปสู่อนาคตซึงเป็นความสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนักบับุคคลสองคนหรือ

มากกวา่ ในกระบวนการมีการส่งเสริมใหน้าํไปสู่ความสาํเร็จมากกวา่ทีจะดาํเนินไปคนเดียว 
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        ในขณะทีนกัวิชาการของไทยก็ไดใ้ห้ความหมายของการให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือไว้

อีกหลายท่านไม่วา่จะเป็น สุเดือนเพญ็ คงคะจนัทร์ และคณะ (2550 : 7 – 8) ไดใ้ห้ความหมายของ

การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) วา่  Mentoring  หมายถึง พีเลียง เป็นการให้ผูที้มีความสามารถ 

หรือเป็นทียอมรับ หรือผูบ้ริหารในหน่วยงานให้คาํปรึกษาและแนะนาํช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผูที้อยู่

ในระดบัตาํกว่าในเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานเพือให้มีศกัยภาพสูงขึนแต่อาจไม่เกียวกบั

หน้าทีในปัจจุบนัโดยตรง ทงันีจะมีความหมายทีใกลเ้คียงกบัความหมายของคาํว่า Coaching ซึง

หมายถึง การสอนงานลูกนอ้งของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิคหนึงในการพฒันาบุคลากรหรือ

ลูกนอ้งของตน สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 99) กล่าววา่ Mentoring หมายถึง ผูที้มี

ความรู้ ความสามารถ เป็นทียอมรับ ทีสามารถให้คาํปรึกษาและแนะนาํช่วยเหลือครู เพือศกัยภาพ

สูงขึน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พีเลียงหรือ Mentor จะดูแลครูครูที

ได้รับการดูแลจากพีเลียงเรียกว่า Mentee บางองค์กรจะเรียกว่า ระบบพีเลียง หรือ Mentoring 

System นีวา่ Buddy System ซึงเป็นระบบทีพีจะตอ้งดูแลเอาใจใส่นอ้ง คอยให้ความช่วยเหลือและ

ให้คาํปรึกษาแนะนาํ เมือ Mentee มีปัญหา ทางดา้นกนิษฐา เชาวว์ฒันกุล (2553: 11) กล่าววา่ การ

ดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentoring) คือ การไดรั้บขอ้มูลหรือแนวทาง การแบ่งปันประสบการณ์

โดยบุคคลทีมีทกัษะความเชียวชาญและประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์สําหรับทีจะให้ผูอื้นไดพ้ฒันา

ทงัทางอาชีพและเรืองส่วนตวั ในปีเดียวกนันนักรัณยพ์ล วิวรรธมงคล (2553: 43) กล่าวว่า การ

ติดตามช่วยเหลือ (Mentoring) หมายถึง เป็นการนาํเสนองานทีประสบความสําเร็จจากผูเ้ชียวชาญ ที

จะช่วยให้เห็นภาพกวา้งขององค์ประกอบของกระบวนการการติดตามช่วยเหลือระหว่างครูกบัครู 

การสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้อยา่งมืออาชีพในการจดัการเรียนการสอน เป็นการสร้าง

ทศันะคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ ทีเหมาะสําหรับครูใหม่และยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีรวมถึง

สมาชิกให้มีช่องว่างระหว่างกนัไดน้อ้ยระหวา่งรุ่นพีทีจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์เฉพาะทาง

ใหก้บัรุ่นนอ้ง 

        จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การดูแลให้ค ําปรึกษา  (Mentoring) หมายถึง 

กระบวนการของผูที้มีประสบการณ์สูง หรือผูที้มีความเชียวชาญในศาสตร์นนัๆ ดูแล ช่วยเหลือ 

ดูแลปรึกษา และติดตามผูที้มีประสบการณ์น้อยกว่าเพือพฒันางานในด้านต่างๆ โดยอาศยัการ

ยอมรับและความไวว้างใจซึงกนัและกนั 

 

รูปแบบการดูแลให้คําปรึกษา 
ในอดีตกระบวนการให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือจะเป็นกระบวนการแบบ 1 ต่อ 1 ส่วน

ใหญ่จะเป็นการให้คาํปรึกษาแบบไม่เป็นทางการและไม่มีโครงสร้าง ปัจจุบนัการให้คาํปรึกษา
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ติดตามช่วยเหลือสามารถทาํได้หลายรูปแบบผ่านทางการให้คาํปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการซึง

เกิดขึนโดยธรรมชาติและนํากระบวนการให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือทีเป็นทางการเข้ามา

ผสมผสานดว้ยเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล (2553: 81-82) ไดเ้สนอแนวทางใน

การใหค้าํปรึกษาดงันี 

         1.  การให้คาํปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Mentoring) หมายถึง รูปแบบการ

สนทนาทีไม่มีการกาํหนดหวัขอ้/ประเด็น วนั/เวลาทีชดัเจน เกิดจากการพูดคุยกบัเพือนเมือมีโอกาส

และก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในขณะนนัๆ ซึงการพดูคุยนนัจะเป็นการสนบัสนุนและกระตุน้ความคิด                 

2.  การใหค้าํปรึกษาแบบเป็นทางการ (Formal Mentoring) หมายถึง รูปแบบการสนทนา 

ทีมีโครงสร้าง มีขอ้ตกลงในการปรึกษาและถูกศึกษา มีกรอบแนวคิดสาํหรับการใหค้าํปรึกษา 

ทีชดัเจน มีการร่วมกนัอภิปรายความคาดหวงั วตัถุประสงค ์และกระบวนการเรียนรู้ซึงจะเกิดขึนเมือ

มีความตงัใจในการพฒันาความรู้ผา่นการสนทนา 

         3.  การให้คาํปรึกษาโดยเพือน (Peer mentoring) นิวบีและคอร์นเนอร์ (Newby and Corner 

1997: 34-40) ไดก้ล่าวว่า เนืองจากปัญหาการให้คาํปรึกษาทีผ่านมาคือ เพศ อายุของทงัผูใ้ห้/รับ

คาํปรึกษามีความแตกต่างกนั และในบางครังเราตอ้งการผูใ้ห้คาํปรึกษาเนืองจากความสามารถของ

ทกัษะนนัมีความแตกต่างกนัไป เพือนผูใ้หค้าํปรึกษาจึงกลายมาเป็นทีปรึกษาซึงกนัและกนั มีการตงั

คาํถาม การฟังและการสะทอ้นความคิด ซึงเป็นการเสนอมุมมองอืนๆ ร่วมกนั แต่ทงันีการตดัสินใจ

หลกัยงัขึนอยูก่บัเจา้ของผูป้ฏิบติัการ 

         4.  การให้คาํปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Mentoring) คือ ผูใ้ห้คาํปรึกษาหนึงคนกบัผูรั้บ

คาํปรึกษาหลายๆคน 

         5.  การให้คาํปรึกษาแบบรอบกลุ่ม (Mentoring-Round-Tables) คือ การให้คาํปรึกษาโดย

การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนในการสนทนาของกลุ่มทีใหค้าํปรึกษา 

         6.  การให้คาํปรึกษาแบบทีมีการวางแผนและการสอนงานทีเป็นเชิงธุรกิจ (Mastermind 

Mentoring and Business Coaching) โดยผูใ้หค้าํปรึกษาทีมีความเชียวชาญ 

        สวีนี (Sweeny 2003: 52-54) ไดก้าํหนดรูปแบบการดูแลให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือโดย

ใช้หลกัการประเมินตนเองในการให้คาํปรึกษาเพือช่วยให้ผูใ้ห้คาํปรึกษามองเห็นจุดแข็งและจุดที

ควรพฒันาของตนเองโดยผลการประเมินจะเป็นตวัสะทอ้นถึงสิงทีควรทาํต่อไป โดยรูปแบบการให้

คาํปรึกษาของ Sweeny แบ่งออกเป็น 4 ขนัตอน ดงันี 

        รูปแบบที 1   บอก (Tell) เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการให้คาํปรึกษาซึงเป็นการสอน

เกียวกบัขอ้มูลสารสนเทศเพือนาํไปสู่คาํตอบหรือวิธีการปฏิบติัทีถูกตอ้งโดยผูใ้ห้คาํปรึกษาเป็นผู ้

ถ่ายทอดสู่ผูรั้บคาํปรึกษา 
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        รูปแบบที 2   เสนอแนะ (Sell) โดยผูรั้บคาํปรึกษาจะเรียนรู้และทราบว่าจะตอบคาํถาม

อย่างไรให้เหมาะสมกบัในแต่ละสถานการณ์ทีอาจมีคาํตอบแตกต่างกนัไป โดยผูใ้ห้คาํปรึกษาจะ

คอยดูอยูเ่ป็นระยะแต่ทงันีการตดัสินใจหลกัจะขึนอยูก่บัผูรั้บคาํปรึกษา 

        รูปแบบที 3   ร่วมกนั (Collaborate) โดยทงัสองคนจะกลายมาเป็นคู่กนัอยา่งแทจ้ริง รู้สึกถึง

ความรับผิดชอบและเป็นเจา้ของสําหรับการให้คาํปรึกษาร่วมกนั โดยผูใ้ห้คาํปรึกษาตอ้งนาํผูรั้บ

คาํปรึกษาเขา้สู่สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ 

        รูปแบบที 4   มอบอาํนาจ (Delegate) เป็นขนัสุดทา้ยโดยผูใ้ห้คาํปรึกษาจะเป็นผูส้นบัสนุน

ผูรั้บคาํปรึกษาซึงนบัวา่เป็นขนัทียากสําหรับผูใ้ห้คาํปรึกษาหลายๆท่าน ผูรั้บคาํปรึกษาตอ้งสามารถ

ยนืหยดัดว้ยตนเองโดยเขาไดรั้บประสบการณ์ทีไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากปัจจยัภายนอกใดๆ 

 นอกจากรูปแบบต่างๆ ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดว้ยสภาพสังคมและการติดต่อสือสาร

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของทุก

คนมากขึน จากเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ของ

สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 163) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

(ICTs) ได้กลายเป็นเครืองมือทีองค์กรใช้ในการจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั

เทคโนโลยีทีนาํมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการความรู้มีความหลากหลายและได้รับการพฒันามาก

ยิงขึนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การจดัการความรู้จาํเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยี หลาย

ประเภทด้วยกัน ดังนัน การทาํความเข้าใจกับสถาปัตยกรรมของระบบการจดัการความรู้จึงมี

ความสําคญั และการส่งเสริมการให้คาํปรึกษาแนะนาํ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซึงจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง ทงันีประทีป นานคงแนบ (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม

สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกดั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พบวา่ รูปแบบการนิเทศทีพฒันาขึนมี 9 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การลงทะเบียน 3) การ

ปฐมนิเทศ 4) การจดันกัศึกษา 5) การแนะนาํและให้คาํปรึกษา 6) การควบคุม 7) การประเมิน 8) 

การรายงาน และ 9) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

 จากการศึกษารูปแบบการให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือทงัของนกัการศึกษาชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ ผูว้จิยัจึงสรุปแนวคิดกระบวนการจากรูปแบบการให้คาํปรึกษานาํมาสังเคราะห์เพือ

พฒันาเป็นแบบจาํลองการดูแลปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ในขนัตอนต่อไป 
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บทบาทของผู้ดูแลให้คําปรึกษา (Mentor) 
 บทบาทของการดูแลปรึกษา (Mentoring) และบทบาทของการสอนงาน  (Coaching) มี

ความเชือมโยงกนั แต่ก็จะเกิดความแตกต่างกนัในบางประเด็น ทงันีผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงความแตกต่าง

กนัเพือใหเ้กิดความชดัเจนต่อการพฒันาแบบจาํลองในครังนี ดงันี 

 สุเดือนเพญ็ คงคะจนัทร์ และคณะ (2550: 7) กล่าววา่ วิธีการติดตามช่วยเหลือให้คาํปรึกษา

แนะนาํ (Mentoring) มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถสูงและใช้ในการพฒันา 

แนวคิดนียงัคงอยูต่่อมาจนถึงปัจจุบนั  

ส่วนโรเจอร์ (Roger  1961, อา้งถึงใน Pask and Joy  2007: 25) กล่าวว่า การดูแลให้

คาํปรึกษาแนะนาํและการสอนงาน (Mentoring – Coaching) เป็นเพียงกระบวนการทีช่วยเหลือ

บุคคลในการทาํสิงทีดีทีสุดได้ด้วยตวัของพวกเขาเองและในขณะเดียวกนัก็เกิดการพฒันายิงขึน 

ทางดา้นปาร์คและจอย (Pask  and  Joy  2007 : 23) กล่าววา่ บทบาทของการดูแลให้คาํปรึกษา

แนะนาํและบทบาทของการเป็นผูส้อนงาน (Mentoring and Coaching) ระบบทงัสองนนัมีความ

เชือมโยงกนั จึงใชค้าํวา่ Mentoring – Coaching แต่สิงทีสามารถแยกการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ  

(Mentoring) ออกจากการสอนงาน (Coaching) ไดคื้อประเภทของพฤติกรรมในการให้คาํปรึกษา 

เช่น การแนะนาํ การบอก การสอน ฯลฯ เช่นเดียวกนักบั เฮอร์มิเนีย (Herminia 2550 : 123)  ทีกล่าว

ว่า การดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (mentoring) เป็นการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันารายบุคคลจาก

บทบาททีเกียวกับงานและการดาํรงตนอยู่ในสังคม ขอบเขตของการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนํา 

(mentoring) จึงกวา้งกวา่ความหมายของการสอนงาน (Coaching) ซึงในการสอนงานนนัเป็นส่วน

หนึงของการให้คาํปรึกษาดูแล อีกทังยงัไม่ได้จาํกัดอยู่แต่เพียงแค่การพฒันากลุ่มทักษะหรือ

พฤติกรรมเพียงบางอยา่งเท่านนั แต่เป็นภาพรวมของคนคนนนัรวมถึงการทาํงานของเขาดว้ย  

สรุปแลว้คือ การสอนงานเป็นเรืองเกียวกบังานเฉพาะแต่ละงาน แต่การดูแลปรึกษาจะเกียวกบัการ

ประกอบวชิาชีพของการทาํงานควบคุมหลายดา้น 

        เอเดอร์สันและซานอล (Anderson and Shannon 1988, อา้งถึงใน เซเดปา Zedapa 2003: 

210) กล่าวถึงบทบาทหนา้ทีของผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentor) 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสอน 

(Teaching) 2) การสนับสนุน (Sponsoring) 3) การให้กระตุน้ส่งเสริม (Encouraging) 4) การให้

คาํปรึกษา (Counseling) และ 5) ความเป็นมิตร (Befriending) 

        สตาร์ซีเวียส (Starcevish: 2009) เฮอร์มิเนีย (Herminia 2550: 125-126) ธัญพร ชืนกลิน 

(2553: 53-54) กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล (2553: 75) ไดส้รุปแสดงความแตกต่างระหว่างผูดู้แลให้

คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentor) และผูส้อนงาน (Coaching) ซึงมีความสอดคลอ้งกนั ดงัตารางที 3  
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ตารางที 3 ความแตกต่างระหวา่งผูส้อนงาน (Coach) กบั ผูใ้หค้าํปรึกษาติดตามช่วยเหลือ  

                (Mentoring) 

 

 ผูส้อนงาน 

(Coach) 

การดูแลใหค้าํปรึกษาติดตาม

ช่วยเหลือ (Mentoring) 

จุดเน้นและ 

เป้าหมายสําคัญ 

เพือแกไ้ขพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม

ปรับปรุงการปฏิบติังาน และเตรียม

ทกัษะทีจาํเป็นต่อผูท้าํงานใหม่ และ

ร่วมกนักาํหนดสิงทีตอ้งการจะพฒันา 

ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของทงัสอง

ฝ่ายทีเหมาะสมทีสุด 

เพือสนบัสนุนและเป็นแนวทาง

ในความเจริญกา้วหนา้ของผูรั้บ

การดูแลปรึกษาแนะนาํ และเป็น

การกาํหนดจากความสนใจและ

ความตอ้งการจาํเป็นของผูรั้บการ

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

ทศิทางของจุดเน้น       ความเป็นเลิศในการปฏิบติั     

ครู                                        Coach 

                   เริมตน้ 

ครูใหม่                   ผูติ้ดตามดูแล 

บทบาท ผูส้อนงานเป็นผูส้งัการเรียนรู้และให้

การชีแนะ 

ผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํเป็นผู ้

อาํนวยความสะดวกเท่านนั 

ความสัมพนัธ์ 

ขึนกบัหนา้ทีในงาน ผูส้อนงานเป็น

เจา้นายของผูถู้กสอนงาน 

เลือกดว้ยตนเอง เกิดจากความ

สมคัรใจ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการ

แต่งตงัโดยผูบ้งัคบับญัชา

โดยตรง 

ประเด็นทีน่าสนใจ 
ปัญหาใกลต้วัและโอกาสในการ

เรียนรู้ 

การพฒันาวชิาชีพระยะยาว 

การให้ข้อมูล เนน้ทีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที

เหมาะสม 

เนน้ทีการรับฟัง การเป็นตน้แบบ

ทีดี รวมทงัการใหค้าํแนะนาํ 

เป้าหมายของ
กจิกรรม 

-สร้างความไวว้างใจและการผูร่้วม

วชิาชีพ 

-พฒันาทกัษะการยอ้นคิดการ

วเิคราะห์และการประเมินตนเองของ

ทงัสองฝ่าย 

-สร้างความไวว้างใจและการเป็น

ผูร่้วมพฒันาวชิาชีพ 

-พฒันาทกัษะการยอ้นคิด การ

วเิคราะห์และการประเมินตนเอง

ของครูและผูติ้ดตามดูแล 
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ตารางที 3 ความแตกต่างระหวา่งผูส้อนงาน (Coach) กบั ผูใ้หค้าํปรึกษาติดตามช่วยเหลือ  

                (Mentoring) (ต่อ) 

 ผูส้อนงาน 

(Coach) 

การดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

(Mentoring) 

 

-พฒันากลยทุธ์การสอนทีมี

ประสิทธิภาพของทงัสองฝ่าย 

-พฒันาการเรียนรู้การบรรลุเป้าหมาย

ของนกัเรียนของทงัสองฝ่าย 

-พฒันากลยทุธ์การสอนทีมี

ประสิทธิภาพ 

-พฒันาการเรียนรู้การบรรลุ

เป้าหมายของนกัเรียน 

การรายงานข้อมูล 

เก็บรายงานไวที้ครูเพือการวเิคราะห์ 

โดยโคช้เป็นผูต้งัคาํถามใหผู้รั้บการ

โคช้ยอ้นคิดเกียวกบัการปฏิบติังาน

ของตนเอง 

เก็บสาํเนารายงานทงัสองฝ่าย  

ผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํใชค้าํถาม

ใหผู้รั้บการใหค้าํปรึกษายอ้นคิด

เพือการพฒันา 

ระยะเวลา โดยปกติจะเนน้ไปทีความจาํเป็นใน

ระยะสันเป็นครังๆ ต่อเนือง 

ต่อเนืองในระยะยาว 

 

รูลฟ์ (Rolfe 2008 : 45; อา้งถึงใน กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล 2553: 76) กล่าวถึงบทบาทของ

ผูดู้แลให้คาํปรึกษาคือ การสร้างความสัมพนัธ์ ถามคาํถาม ฟังและนาํเอาความสามารถของผูรั้บ

คาํปรึกษาออกมา ผูดู้แลให้คาํปรึกษาไม่ใช่ผูที้มีอายุมากกว่า ฉลาดกว่า แต่ตอ้งเป็นผูที้มีทกัษะใน

การนําไปสู่บทสนทนาในการให้คาํปรึกษา เกิดคาํถามจากผูใ้ห้คาํปรึกษาเพือกระตุ้นให้ผูรั้บ

คาํปรึกษาไดคิ้ดอยา่งอิสระมีการพฒันากระบวนการคิดวเิคราะห์ การสะทอ้นประสบการณ์ของพวก

เขาในสถานการณ์นนัๆ มีการวางแผนการดาํเนินการ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งต่อเนือง โดยผูรั้บ

คาํปรึกษาจะไดรั้บการเสริมพลงัอาํนาจและก่อให้เกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยคาํถามทีช่วยใน

การพฒันาตนเอง คือ 1) ตอนนีฉันกาํลงัเป็นอย่างไร  2) ฉันตอ้งไปถึงจุดใด  3) ฉันจะไปถึงได้

อย่างไร และ 4) ฉันจะต้องทาํอย่างไรบ้าง โดยผูใ้ห้คาํปรึกษาต้องสะท้อนความคิดเห็น สร้าง

วตัถุประสงค ์กาํหนดกลยทุธ์ในการปฏิบติั วางกรอบความตอ้งการทงัในปัจจุบนัและอนาคตเพือให้

ประสบความสาํเร็จ 

ในขณะทีกลิกแมน และคณะ (Glickman and others :2010: 296) ไดน้าํเสนอเกียวกบั 

ทักษะสําหรับผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนําว่า ผูที้ทาํหน้าทีให้คาํปรึกษาจะต้องประกอบด้วยทักษะ

ดงัต่อไปนี คือ 
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1) ผูนิ้เทศจะตอ้งมีความรู้และทกัษะทีจะตอ้งมีมาก่อน (Prerequisites)  

2) ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้ (Knowledge) มีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  

(Interpersonal Skill)  

3) ทกัษะในดา้นเทคนิคต่างๆ (Technical Skill) 

        นอกจากนี รูลฟ์ (Rolfe 2008: 35) ไดส้รุปถึงความแตกต่างของกระบวนการให้คาํปรึกษา

แบบดงัเดิมและแบบปัจจุบนั ดงัตารางที 4 นี 

 

ตารางที 4 แสดงความแตกต่างของกระบวนการใหค้าํปรึกษาแบบดงัเดิมและแบบปัจจุบนัของ  

                 Rolfe : 2008 

การให้คําปรึกษาแบบดงัเดิม การให้คําปรึกษาในปัจจุบัน 

1. ผูใ้หค้าํปรึกษาคน้หาผูรั้บคาํปรึกษา 1. ผูรั้บคาํปรึกษาจะตอ้งมองหาผูใ้หค้าํปรึกษา 

2. ผูใ้หค้าํปรึกษาตอ้งเป็นผูที้อาวโุสกวา่ 2. ผูใ้หค้าํปรึกษาเป็นใครก็ไดที้สามารถเรียนรู้

ได ้โดยมิไดค้าํนึงถึงอายหุรือตาํแหน่ง 

3. การใหค้าํปรึกษาสาํหรับบุคคลทีอ่อนวยั 3. การใหค้าํปรึกษาสาํหรับทุกคน ทุกวยั 

4. มีผูใ้หค้าํปรึกษา 1 คน 4. มีผูใ้หค้าํปรึกษาหลายท่านทีมีความแตกต่าง

กนัดว้ยความเชียวชาญแต่ละคน 

5. การใหค้าํปรึกษาเป็นแบบ 1 ต่อ 1 5. มีหลายแนวทางในการให้คาํปรึกษาทงัแบบ

เดียว แบบกลุ่ม และแบบวงจรการใหค้าํปรึกษา 

6. ผูใ้หค้าํปรึกษาจะบอกวา่ตอ้งทาํอะไร 6. ผูใ้หค้าํปรึกษาจะเป็นผูรั้บฟังมากขึน 

7. ผูใ้หค้าํปรึกษาเป็นผูท้าํหนา้ทีใหค้าํแนะนะ 7. ผูใ้หค้าํปรึกษาจะเป็นผูช่้วยเหลือในการทาํ

การตดัสินใจและการแกปั้ญหา 

8.ผูใ้หค้าํปรึกษาทาํหนา้ทีเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา

หรือผูรั้บคาํปรึกษาเท่านนั 

8.ผูใ้หค้าํปรึกษาทาํหนา้ทีเป็นทงัผูใ้หค้าํปรึกษา

และผูรั้บคาํปรึกษาในเวลาเดียวกนั 

 

กระบวนและขันตอนการดูแลให้คําปรึกษาติดตามช่วยเหลอื 

        วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 277-278) ไดเ้สนอกระบวนการหรือรูปแบบการเพิมพูนสมรรถนะ

การสอนสาํหรับครูใหม่ (Mentoring Model) วา่จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อไปนี 

         1.  เตรียมความพร้อม (Preparation) ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ เทคนิคและทกัษะดา้นหลกัสูตร 

และการจดัการเรียนรู้ 
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         2.  ประชุมวางแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ (Planning) ไดแ้ก่ กาํหนดปัญหา

และประเด็นในการปรับปรุงและพฒันา และจดัทาํแผนการนิเทศและแผนการจดัการเรียนรู้ 

         3.  ประชุมก่อนการสังเกตการณ์สอน (Pre-Observation Conference) ไดแ้ก่ ทบทวน

แผนการจดัการเรียนรู้ กาํหนดประเด็นการสังเกตและบนัทึก และเลือกเครืองมือสังเกตการสอน 

         4.  สังเกตการสอนในชนัเรียน (Observation) ไดแ้ก่ สังเกตบนัทึกพฤติกรรมการจดัการ

เรียนรู้และสังเกตบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

         5.  ประชุมเพือให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Post-Observation Conference) ไดแ้ก่ ทบทวนขอ้มูล

สังเกตการสอน อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั ผูนิ้เทศให้ขอ้เสนอแนะ และทบทวนแผนการ

ปฏิบติัครังต่อไป 

ยงัและคณะ (Young and other 1950: 19-21) ไดก้าํหนดกระบวนการขนัตอนของการดูแล 

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํคือ 

         1.  ขนัการเตรียมความพร้อม (Preparation stage) 

         2.  ขนัการเจรจาใหค้าํแนะนาํ (Negotiating stage) 

         3.  ขนัการแสดงความสามารถ/ขนัปฏิบติั (Enabling stage) 

         4.  ขนัของการปิดการเจรจา (Closure stage) 

เอเดอร์สันและซานอล (Anderson and Shannon 1988, อา้งถึงใน เซเดปา Zedapa 2003: 

210)  1) การสอน (Teaching)   

2) การสนบัสนุน (Sponsoring)   

3) การใหก้ระตุน้ส่งเสริม (Encou raging)   

4) การใหค้าํปรึกษา (Counseling)  

5) ความเป็นมิตร (Befriending) 

        มาร์เลนและแมกเฮนรี (Marlene and Mchenry 2002: 5 - 12) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนและ

กระบวนการของการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ไดแ้ก่ 

          1.  ประชุมก่อนการใหค้าํปรึกษา (Preconference) 

          2.  สังเกตการสอนในชนัเรียนและเก็บขอ้มูล (Observation and Data Gathering) 

          3.  การร่วมกนัวิเคราะห์และการสะทอ้นความคิดและการปฏิบติั (Collaborative 

Reflection and Analysis) 

          4.  ประชุมหลงัการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Post conference) 

Paula Rutherford (2005) ได้เสนอขนัตอนในการปฏิสัมพนัธ์และการปฏิบติัการให้

คาํปรึกษา (Formats for Mentoring Interactions) ดงันี 
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1.การปฏิบติัการแบบเผชิญหนา้ การสนทนา การประชุม การประชุมผา่นระบบ 

เครือข่าย การร่วมมือในการสอน และการร่วมมือทางสังคม (Face-to-face interactions including 

conversation, meetings, conferences, co-teaching, and socializations) 

2. การสังเกตทีละเอียดอ่อน (Peer observation) 

3. การสือสารผา่นสืออิเล็คทรอนิคส์ (Telephone/email conversation) 

4. การเขียน การจดบนัทึก (Written communication including notes and  

dialogue journals)  

5. การพฒันาสู่การเป็นมืออาชีพและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

(Professional development and networking opportunities) 

6. podcasts, blogs 

         สวีนี (Sweeny 2008 : 54 - 55) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ

ประกอบไปด้วย 1) การปฐมนิเทศและให้คาํแนะนําในเรืองต่างๆ (Orientation)  2) การลง

ปฏิบติังานและการฝึกอบรม (Workshops and Training)  3) การวางแผนปฏิบติัและกาํหนด

เป้าหมายของโปรแกรม (Professional Development Goals and Action Plan)  4) การสังเกตในชนั

เรียน  (Classroom Observation)  5) การทําแฟ้มสะสมงานเพือพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

(Professional Development Portfolio)  6) การจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน (Peer Support 

Activities) 

        นอกจากนี สถาบนัการใหค้าํปรึกษาการศึกษานานาชาติ (Mentor International Study 

Consultants) (2009 : 16) ไดเ้สนอกระบวนการขนัตอนการดูแลใหค้าํปรึกษา  4 ขนัตอน  

อนัประกอบดว้ย ขนัตอนที 1 การออกแบบและการวางแผน  ขนัตอนที 2 การจดัการการดูแล 

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   ขนัตอนที 3 การปฏิบติัการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ  และขนัตอนที  

4 การประเมินการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ โดยในแต่ละขนัตอนมีรายละเอียดการดาํเนินการดงั

ตารางที 5 

 

ตารางที 5  กระบวนการขนัตอนการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํโดยสถาบนัการใหค้าํปรึกษาการศึกษา 

                 นานาชาติ (2009) 

ขนัตอน การดําเนินการ 

ขนัตอนที 1 

การออกแบบและ

การวางแผน 

1.ออกแบบ กาํหนดกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ประเภท 

   ของการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
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ตารางที 5 กระบวนการขนัตอนการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํโดยสถาบนัการใหค้าํปรึกษาการศึกษา  

                นานาชาติ (2009) (ต่อ) 

ขนัตอน การดําเนินการ 

 2. วางแผนในการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ กาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

    โครงการ งบประมาณ วางแผนขนัตอนการดาํเนินงาน อนัประกอบดว้ย 

      2.1  การหาอาสาสมคัร 

      2.2  คดัเลือกบุคคลทีมีคุณสมบติัเบืองตน้ 

      2.3  ใหก้ารฝึกอบรมผูใ้ห้และผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

      2.4  จบัคู่ผูใ้หแ้ละผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

      2.5  ดาํเนินการตามขนัตอนดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

      2.6  จดัระบบสนบัสนุนเพือแนะนาํ กาํกบัติดตามความสัมพนัธ์ของ 

             กระบวนการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

3.  วางแผนการประเมินการประเมินการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
ขนัตอนที 2  

การจดัการการ 

ดูแลใหค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

1. ระบุรูปแบบ บทบาท ความรับผดิชอบของกลุ่มใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

2. ทาํความเขา้ใจในรูปแบบการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํใหก้บัผูใ้หแ้ละ 

     ผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

3. ออกแบบแผนการพฒันาทรัพยากรการหาแหล่งทุน 

4.การออกแบบระบบการกาํกบัติดตามโปรแกรม 

5. สร้างแผนการพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

    5.1  เตรียมการฝึกอบรมเจา้หนา้ทีตลอดโครงการ 

    5.2  สร้างความรู้และทกัษะต่อสมาชิกเจา้หนา้ที 

6. สนบัสนุนการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

7. สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ขนัตอนที 3 

การปฏิบติัการดูแล

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

1. รับสมคัรผูใ้หแ้ละรับคาํปรึกษาและอาสาสมคัรอืนๆ 

2. คดัเลือกผูใ้หแ้ละรับคาํปรึกษาจากใบสมคัร ตรวจสอบประวติั ศึกษา   

    คุณลกัษณะ การสัมภาษณ์ 

3. ฝึกอบรมผูใ้ห้และผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

4. จบัคู่ผูใ้หแ้ละรับคาํปรึกษา โดยการสร้างเกณฑ ์เรียงลาํดบักาแนะนาํ 

    ระหวา่งผูใ้หแ้ละรับคาํปรึกษา 
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ตารางที 5 กระบวนการขนัตอนการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํโดยสถาบนัการใหค้าํปรึกษาการศึกษา  

                นานาชาติ (2009) (ต่อ) 

ขนัตอน การดําเนินการ 

 5. นาํผูใ้หแ้ละรับคาํปรึกษาเขา้สู่กระบวนการใหค้าํปรึกษา 

6. ใหก้ารสนบัสนุนตลอดการดาํเนินงาน ใหค้าํแนะนาํและกาํกบัติดตาม 

    ความสัมพนัธ์การใหค้าํปรึกษา 

7. ช่วยผูใ้หแ้ละรับคาํปรึกษาจนถึงตอนสุดทา้ยของการจบความสัมพนัธ์ 

ขนัตอนที 4 

การประเมินการ 

ดูแลใหค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

1.พฒันาแผนและกระบวนการประเมินการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ระบุ 

    ตวับ่งชี พฒันาระบบการจดัการขอ้มูล 

2. พฒันาแผนและวดัผลลพัธ์ความคาดหวงั 

3. สร้างกระบวนการในการสะทอ้นและการเผยแพร่การประเมิน 

 

 จากขนัตอนและกระบวนการการใหค้าํปรึกษาติดตามช่วยเหลือดงักล่าว ผูว้จิยัไดน้าํเสนอ

ผลการสรุปขนัตอนและกระบวนการดูแลใหค้าํปรึกษา ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ตารางที 6  การสังเคราะห์กระบวนการและขนัตอนการดูแลใหค้าํปรึกษา 
Young and other 

(1950) 
Anderson and Shannon 

(1988) 

Marlene and Mchenry (2002) Paula Rutherford (2005) Sweeny (2008) Mentor International Study 

Consultants (2009) 
1.  ขนัการเตรียมความ

พร้อม (Preparation 

stage) 

2.  ขนัการเจรจา        

ให้คาํแนะนาํ 

(Negotiating stage) 

3.  ขนัการแสดง

ความสามารถ /         

ขนัปฏิบตัิ (Enabling 

stage) 

4.  ขนัของการปิดการ

เจรจา (Closure stage) 

1. การสอน(Teaching)   

2. การสนบัสนุน 

(Sponsoring)   

3. การให้กระตุน้ส่งเสริม 

(Encouraging)   

4. การใหค้าํปรึกษา 

(Counseling)  

5. ความเป็นมิตร 

(Befriending) 

1.ประชุมก่อนการใหค้าํปรึกษา

(Preconference) 

2.  สงัเกตการสอนในชนัเรียน

และเก็บขอ้มูล (Observation and 

Data Gathering) 

3.  การร่วมกนัวิเคราะห์และการ

สะทอ้นความคิดและการปฏิบตัิ 

(Collaborative Reflection and 

Analysis) 

4.  ประชุมหลงัการดูแลให้

คาํปรึกษาแนะนาํ (Post 

conference) 

 

1.การปฏิบตัิการแบบเผชิญหนา้ 

การสนทนา การ ประชุม การ

ประชุมผา่นระบบเครือข่าย การ

ร่วมมือใน การสอน และการ

ร่วมมือทางสงัคม  

2. การสงัเกตทีละเอียดอ่อน  

3. การสือสารผา่นสือ

อิเล็คทรอนิคส์  

4. การเขียน การจดบนัทึก  

5. การพฒันาสู่การเป็นมืออาชีพ

และการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ  

6. podcasts, blogs 

1. การปฐมนิเทศและให้

คาํแนะนาํในเรืองต่างๆ 

(Orientation)   

2. การลงปฏิบตัิงานและการ

ฝึกอบรม(Workshops and 

Training)   

3. การวางแผนปฏิบตัิและ

กาํหนดเป้าหมายของโปรแกรม 

(Professional Development 

Goals and Action Plan)  

4. การสงัเกตในชนัเรียน 

(Classroom Observation)   

5. การทาํแฟ้มสะสมงานเพือ

พฒันาความเป็นมืออาชีพ 

(Professional Development 

Portfolio)   

6. การจดักิจกรรมส่งเสริม

สนบัสนุน (Peer Support 

Activities) 

1.การออกแบบและวางแผน 

2.จดัการการให้คาํปรึกษา 

3.การปฏิบตัิการให้คาํปรึกษา 

4.การประเมินการให้

คาํปรึกษา 

 

 

 



            ตารางที 6  การสังเคราะห์กระบวนการและขนัตอนการดูแลใหค้าํปรึกษา (ต่อ) 

วชิรา  เครือคาํอา้ย (2552) กรัณย ์ วิวรรธมงคล (2553) กนิษฐา  เชาวว์ฒันากุล ( 3) ประทีป  นานคงแนบ ( ) 

1)  ขนัเตรียมความรู้/เทคนิควีธี

จดัการเรียนรู้ (Preparing: P) 

2)  ขนัเตรียมวางแผนการนิเทศ 

(Planning: P) 

3) ขนัดาํเนินการนิเทศการสอน 

(Implementing: I) 

4) ขนัประเมินผลการนิเทศ 

(Evaluating: E) 

) ศึกษาสงัเกตบริบท (Contextual Study: C) 

) เตรียมความพร้อม (Preparing: P) 

) ร่วมวางแผน (Planning: P) 

) ปฏิบตัิการ (Mentoring: M) 

) ประเมินผล (Evaluation: E) 

      ขบัเคลือนโดยกระบวนการ  

- เตรียม (Preparing: P)  

- ปฏิบตัิติดตามช่วยเหลือ (Action: A)    

           -         สะทอ้นขอ้มูลกลบั (Refection: R) 

.ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม  

   (Preparing Phase: P) 

.ระยะเตรียมวางแผนดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

    (Planning Phase: P) 

.ระยะดาํเนินการให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentoring  

    Phase: M)          

- การประชุมก่อนการดูแลใหค้าํปรึกษา  

                     (Preconference) 

         -           การสงัเกตและเก็บรวบรวมขอ้มูล           

                     (Observation and Data Gathering) 

- การวิเคราะห์และการสะทอ้นความคิดการ  

                     ปฏิบตัิ (Collaborative Reflection and  

                     Analysis) 

- การประชุมหลงักระบวนการดูแลให้ 

                     คาํปรึกษา (Post conference) 

. ระยะประเมินผลการดูแลให้คาํปรึกษา (Evaluation  

    Phase: E) 

. การวางแผน  

. การลงทะเบียน  

. การปฐมนิเทศ  

. การจดันกัศึกษา  

. การแนะนาํและให้คาํปรึกษา  

. การควบคุม  

. การประเมิน  

. การรายงาน  

. การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
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 จากการทีผูว้ิจ ัยได้พิจารณากระบวนการและขันตอนการดูแลให้คาํปรึกษาของนักคิด      

นักการศึกษา ผูเ้ชียวชาญด้านการดูแลให้คาํปรึกษาตลอดจนงานวิจยัทีเกียวข้อง พบว่า ได้ระบุ       

ถึงขนัตอนและกระบวนการทีมีความแตกต่างกนั เป็น  4  ขนัตอน  5 ขนัตอน  6 ขนัตอน และ 9 

ขนัตอน ทงันีขึนอยูก่บับริบททีมีความแตกต่างและจุดประสงค์ของกระบวนการดูแลให้คาํปรึกษา 

ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะต่อการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยเีพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริบทของมหาวิทยาลัย     

ราชภฏัอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ย  4  ขนัตอน  ดงัแผนภาพ ที  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 2  ขนัตอนกระบวนการของแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี          

          สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์  

                       วชิาชีพครู 

 

ขนัตอนที 1 การปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม ใหข้อ้มูลพืนฐาน (Preparing: P) 

สาํหรับอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ขนัตอนที 2 การวางแผนการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (Planning: P) 

ระหวา่งอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ขนัตอนที 3 การดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  

(Implement Mentoring Social Media Technology Blended: IMTB:I) 

ระหวา่งอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

 
 

ขนัตอนที 4 การประเมินผล (Assessing: A)  

ระหวา่งอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ประชุมก่อนการให้คาํปรึกษา สมัมนาระหวา่งการให้คาํปรึกษา ประชุมหลงัการให้คาํปรึกษา 

Face to Face Face to Face Face to Face 

Blended Mentoring Technology Blended Mentoring Technology 
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 เงือนไขของการดูแลให้คําปรึกษา 
        วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 276-277) กล่าวถึงเงือนไขของการดูแลใหค้าํปรึกษา ดงันี 

          1.  ผูท้าํหนา้ที Mentor มีความรู้ความเชียวชาญสูงกวา่ผูรั้บการพฒันา (Mentee) 

Mentoring จึงเหมาะสมสาํหรับครูใหม่และผูมี้ประสบการณ์การสอนนอ้ย 

          2.  ผูท้าํหนา้ที Mentor ยอมรับ เต็มใจทีจะทาํหนา้ทีดงักล่าว และมีความสามารถที

จะช่วยใหผู้รั้บการพฒันาสามารถพฒันาตนเองจนเชียวชาญได ้

          3.  ผูท้าํหนา้ที Mentor มีบทบาทหนา้ทีหรือแตกต่างจากศึกษานิเทศก์หรือผูนิ้เทศ

โดยทวัไป โดยเป็นสือกลางเพือการพฒันาทีสูงขึน (Mediator) มากกวา่เป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ 

          4.  ผูท้าํหนา้ที Mentor กบัผูไ้ดรั้บการพฒันามุ่งเนน้การพฒันาในวิชาชีพพร้อมทงั 

2 ฝ่าย 

        นิวบีและคอร์นเนอร์ (Newby and Corner 1997: 53) กล่าวถึง องคป์ระกอบพืนฐานสําหรับ

การสร้างความสัมพนัธ์ในการดูแลให้คาํปรึกษาทีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 1) ประสบการณ์

ของผูใ้ห้คาํปรึกษา ซึงเป็นผูมี้ความสามารถในดา้นสารสนเทศทีเกียวกบัการวิเคราะห์ มีทกัษะและ

ประสบการณ์ในเรืองทีผ่านมา  2) ความรู้หรือประสบการณ์ทีผูรั้บคาํปรึกษาขาดไปและมีความ

ตอ้งการในระหว่างกระบวนการให้คาํปรึกษา และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ของ

บุคคลทีขาดไปโดยผู ้ที มีประสบการณ์มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผู ้มี

ประสบการณ์นอ้ยกวา่ผา่นทางการพดูคุย โดยสิงทีตอ้งตระหนกัเป็นอนัดบัแรก คือ ผูด้าํเนินการตอ้ง

ทราบวา่ความรู้/ทกัษะใดทีผูรั้บคาํปรึกษาตอ้งการพฒันา รวมถึงการศึกษาวฒันธรรมและบริบทของ

องคก์รเพือเลือกกลยุทธ์ในการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม ทงันี รูลฟ์ (Rolfe 2008 :12) และปาร์คและ

จอย (Pask and Joy 2007 : 25 - 43) ไดก้ล่าวถึงเงือนไขของการดูแลให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือ

ควรพิจารณา ดงันี 

         1.  ไม่มีรูปแบบดีทีสุดเพียงรูปแบบเดียวในการให้คาํปรึกษาเนืองจากทงัผูใ้ห้และรับ

คาํปรึกษาดูแลต่างมีเอกลกัษณ์ของตนเองในกระบวนการให้คาํปรึกษาดูแล ซึงในระหวา่งการดูแล

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํกนันนัจะเกิดการพฒันาซึงกนัและกนั เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั ดงันนัความเขา้ใจ 

เชือมนัและไวใ้จซึงกนัและกนัเป็นสิงทีสําคญัมากในกระบวนการให้คาํปรึกษาดูแล โดยความ

ไวว้างใจนนัจะเกิดขึนเมือผูใ้หค้าํปรึกษาดูแลมีประสบการณ์ในดา้นนนัๆแลว้ 

         2.  การดูแลใหค้าํปรึกษาของบุคคลทีมีความสมคัรใจและเตม็ใจในการเขา้ร่วมกระบวนการ

จะสร้างแนวทางของความสัมพนัธ์ในการทีใหค้าํปรึกษาทีดีต่อไป 
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         3.  กระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาจะไดรั้บสนบัสนุนหากอยูบ่นพืนฐานของสิงทีผูเ้ขา้ร่วม

กระบวนการอยากรู้ อยากศึกษา และสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานของแต่ละบุคคลและ

องคก์รได ้

        สวนีี (Sweeny 2008: 80-83) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทีสาํคญัของ Mentoring Program  

ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี 

          1.  สิงทีตอ้งคาํนึงถึงอนัดบัแรกๆ คือทิศทางของสถาบนัการศึกษา สํานกังานเขต

พืนที ชุมชน ภาระงานทีคาดหวงั และหลกัสูตรในโรงเรียน 

          2.  การพฒันาบุคลากรตามระบบ Mentoring Program ตอ้งเริมตน้ด้วยความ

ตอ้งการของครูใหม่ (Teachers’ needs) หรือบุคลากรใหม่ 

          3.  การร่วมมือกนัของเพือนร่วมงานในการสนบัสนุนกิจกรรมนันๆ เป็นสิงที

จาํเป็นทงัสาํหรับครูใหม่ (Mentee) และผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Mentor) 

          4.  การเรียนรู้ของครูใหม่เกิดจากการสังเกตและวเิคราะห์งานทีมีประสิทธิภาพ 

          5.  ผูใ้ห้คาํปรึกษาทีมีประสบการณ์ในดา้นนนัๆ (Mentor) มีหน้าทีให้คาํแนะนาํ

และวางแผนช่วยสอนใหก้บัครูใหม่ (Mentee) 

          6.  เป้าหมายของการพฒันาวิชาชีพอยูบ่นพืนฐานของผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั

กบัมาตรฐานทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัครูใหม่ 

          7.  แฟ้มสะสมผลงานเพือพฒันาวชิาชีพเป็นเอกสารทีช่วยส่งเสริมการพฒันา

วชิาชีพและการเพิมพนูทกัษะการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ 

        สวนีี (Sweeny 2003: 19) ไดก้ล่าวถึง สิงจาํเป็นของการใหค้าํปรึกษาทีตอ้งพิจารณา คือ 

          1.  การมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

          2.  ความคาดหวงัในการพฒันาและการเรียนรู้ซึงกนัและกนั 

          3.  การสนบัสนุนดูแลกนั 

          4.  อยูบ่นความเชือทีวา่ การดาํเนินงานโดยสามารถรักษาความสัมพนัธ์นนัไวไ้ด ้

          5.  การเปิดรับการเรียนรู้ ใหค้วามเคารพซึงกนัและกนั 

          6.  การยดึถือวตัถุประสงคแ์ละเนน้การแกปั้ญหา 

          7.  การมีความมนัใจ และความพยายามในการสร้างความคิดใหม่ 

          8.  มีการพฒันาและการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

          9.  การเปิดรับสาํหรับการให้คาํปรึกษาทีไม่เป็นทางการจากผูร่้วมงานคนอืนๆ ดว้ย 

          10.  มีการพฒันาอยา่งต่อเนืองในการปฏิบติั ทกัษะ การคิดวเิคราะห์ ความสามารถ

และผลลพัธ์ทีเกิดขึน 
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          11. มีการสะทอ้นผล การประเมินตนเอง การคิดวิเคราะห์ การประเมินและการ

ตรวจสอบขอ้ตกลงของตนเอง 

 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 99) กล่าวถึง 

คุณลกัษณะของผูที้รับการดูแลใหค้าํปรึกษา  (Mentee) วา่ 

1. เป็นผูที้มีประวติัในการทาํงานทีประสบความสาํเร็จ 

2. เป็นผูที้มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

3. เป็นผูมี้ความผกูพนักบัสถานศึกษาและการจดัการศึกษา 

4. เป็นผูมี้ความใฝ่ฝันและความปรารถนาทีจะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

5. เป็นผูที้ชอบความทา้ทายและเตม็ใจ พร้อมทีจะทาํงานนอกเหนือจากงานปกติ 

6. เป็นผูที้มีความปรารถนาทีจะไดรั้บความกา้วหนา้และเติบโตในสายอาชีพ 

7.   เป็นผูที้เตม็ใจรับฟังคาํชีแนะและขอ้มูลป้อนกลบัจากผูเ้กียวขอ้งเพือการพฒันา

ปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ 

ส่วนคุณลกัษณะของผูดู้แลใหค้าํปรึกษา (Mentor) ไดร้ะบุวา่  
1. มีทกัษะในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น (Interpersonal Skill) 

2. มีทกัษะในการจูงใจ (Influence Skill) 

3. การยอมรับผลสาํเร็จในการทาํงานของผูอื้น (Recognized other’s  

accomplishment) 

4. การมีทกัษะในการนิเทศ (Supervisory Skill) 

5. มีเทคนิคในสายวชิาชีพ (Technical Knowledge) 

        จากแนวคิดการดูแลให้คาํปรึกษา  ทีกล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าสิงทีสําคญัของการดูแลให้

คาํปรึกษา คือ การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentor) จะตอ้งเริมทีความสมคัรใจและความเขา้ใจในระบบ

การดูแลใหค้าํปรึกษา ตอ้งมีกระบวนการคดัเลือกและหาอาสาสมคัรผูท้าํหนา้ทีดูแลให้คาํปรึกษาทีมี

ประสิทธิภาพ จะตอ้งเป็นผูที้มีความเชียวชาญและเป็นทียอมรับในเรืองทีจะดูแลให้คาํปรึกษา การ

ฝึกอบรมเป็นแนวทางทีช่วยในการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคคลเพือการพฒันาความสามารถ

และควรมีการวางแผนการสํารวจการจบัคู่ และควรมีการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของผูดู้แลให้

คาํปรึกษา และผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาอยา่งต่อเนือง 

 

ทกัษะทจํีาเป็นต่อการนิเทศการศึกษาและการดูแลให้คําปรึกษา 
        การนิเทศการสอนและการดูแลให้คาํปรึกษา  เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอนใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคน์นั ผูท้าํหนา้ทีเป็นผูดู้แลให้คาํปรึกษา
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จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะต่างๆ ดงัทีวชัรา เล่าเรียนดี (2550: 18 - 19), ไวลส์และคณะ (Wiles and other 

1967:33) ไดก้ล่าวถึงทกัษะทีจาํเป็นในการนิเทศไวส้อดคลอ้งกนัคือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้น

มนุษยส์ัมพนัธ์ และทกัษะดา้นการจดัการ  ซึงรายละเอียดแต่ละดา้นมีดงันี 

         1.  ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและ

เทคนิค       ทีจาํเป็นและทีเกียวขอ้งสําหรับการนิเทศ ซึงในการนิเทศแต่ละครังผูนิ้เทศหรือผูท้าํ

หนา้ทีนิเทศจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถเฉพาะอยา่ง ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเทคนิควิธี และ

สามารถใชเ้ทคนิควธีิเหล่านนัได ้เช่น เทคนิคการนิเทศแบบพฒันาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 

เทคนิคการสังเกตการสอนและการจดัประชุมให้ขอ้มูลยอ้นกลบั รวมทงัตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกียวกบัเทคนิควธีิสอนแบบต่างๆ ทีสาํคญั และสามารถสาธิตแนะนาํใหค้รูได ้

         2.  ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการสร้างความ

ร่วมมือให้เกิดขึนระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงความสามารถในการจูงใจและการมีอิทธิพล

เหนือคนอืน การได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจ ความสามารถในการสือสาร สือความหมายที

ชดัเจน สร้างความรู้สึกทีดีต่อกนั การสามารถพฒันากลุ่มงานทีมีประสิทธิภาพและสร้างการยอมรับ

ในการเปลียนแปลงมากขึน 

         3.  ทกัษะดา้นการจดัการ (Managerial Skills) เป็นความสามารถในการทีจะจดัการสิงต่างๆ

ตามสภาพเงือนไขทีจะเป็นการสนบัสนุนการทาํงานหน่วยงานหรือกลไกในการรักษาไวแ้ละทาํให้

องคก์รดีมีประสิทธิภาพมากขึน ประกอบดว้ยทกัษะในการจดัการต่อไปนี 

        จากทกัษะการนิเทศการสอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ ทกัษะทีจาํเป็นในการนิเทศทีสาํคญั ก็คือ  

1)  ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills)   

2)  ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relation Skills)  

3)  ทกัษะดา้นการจดัการ (Managerial Skills)  

นอกจากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาแลว้ ผูว้จิยัยงั

ไดค้น้ควา้งานวิจยัทงัในและต่างประเทศทีเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู    ทีจะนาํมาเป็นขอ้มูลเพือการศึกษาวิจยัในครังนี ดงันี 

กรัณยพ์ล ววิรรธมงคล (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับครูพีเลียงเพือ

การนํากรอบหลักสูตรระดับท้องถินสู่การจัดการเรียนรู้ในชันเรียนของนักศึกษาครู โดยมี

วตัถุประสงค ์คือ 1. เพือวิเคราะห์กระบวนทศัน์การนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการ

เรียนรู้ในชนัเรียนของนกัศึกษาครู  2. เพอืพฒันาและตรวจสอบรูปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับ

ครูพีเลียงเพือการนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู และ 3. เพือ

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับครูพีเลียงเพือการนาํกรอบหลกัสูตร
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ระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจยั

พบว่า 1) กระบวนทศัน์การนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนของ

นกัศึกษาครู เป็นการเปลียนแปลงบทบาทของการจดัการเรียนรู้โดยมีครูพีเลียงเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ 

คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาครูในการจดัการเรียนรู้ ตอ้งยอมรับการเปลียนแปลงมีการช่วยเหลือแบ่งปัน

เป็นแบบอยา่งทีดี และมีความเป็นผูน้าํในการพฒันาเรียนรู้ร่วมกนั เนน้กระบวนการมากกวา่ผลผลิต

ทีเกิดขึน 2) รูปแบบทีพฒันาขึนมีชือวา่ CPPME มีหลกัการคือ การติดตามช่วยเหลือจากครูพีเลียง 

นกัศึกษาครูจะตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นแบบอย่างทีดี สนบัสนุนให้นกัศึกษาครู

สามารถจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบักรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิน วตัถุประสงค์ของรูปแบบเพือ

พฒันาการติดตามช่วยเหลือสําหรับครูพีเลียงเพือการนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการ

เรียนรู้ในชนัเรียนสําหรับนกัศึกษาครู ขนัตอนการติดตามช่วยเหลือสําหรับครูพีเลียง ประกอบดว้ย 

5 ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัที 1 ศึกษา สังเกตบริบท (Contextual Studying: C) ขนัที 2 เตรียมความพร้อม 

(Preparing: P) ขนัที 3 ร่วมวางแผน (Planning: P) ขนัที  ปฏิบติัการ (Mentoring: M) และ ขนัที 5 

ประเมินผล (Evaluation: E) และนาํขนัตอนทีใชใ้นการขบัเคลือนในแต่ละขนัของรูปแบบโดยใช ้

PAR ไดแ้ก่ ขนัเตรียม (Preparing: P) ขนัปฏิบติัติดตามช่วยเหลือ (Action: A) ขนัสะทอ้นขอ้มูลกลบั 

(Refection: R) โดยทีครูพีเลียงกบันกัศึกษาครูร่วมกนัพฒันาตามขนัตอนในการติดตามช่วยเหลือ 

เงือนไขในการใชรู้ปแบบครูพีเลียงควรไดรั้บการฝึกอบรม และสร้างความตระหนกัในการติดตาม

ช่วยเหลือ ) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า ) หลังการใช้รูปแบบการติดตาม

ช่วยเหลือครูพีเลียงสามารถติดตามช่วยเหลือนกัศึกษาครูสูงขึนในระดบัมาก ) หลงัการใชรู้ปแบบ

การติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนักศึกษาครูมีความรู้ความเขา้ใจการนาํกรอบหลกัสูตรระดบั

ทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนสูงขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  3) หลงัการใช้

รูปแบบติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนักศึกษาสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั 

สูงขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ) หลงัการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียง

และนกัศึกษาครูสามารถเขียนหน่วยการเรียนรู้สูงขึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 5) หลงั

การใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

สูงขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ) หลงัการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียง

และนกัศึกษาครูสามารถจดัการเรียนรู้สูงขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  7) หลงัการใช้

รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการติดตาม

ช่วยเหลือสาํหรับครูพีเลียงเพือนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนอยูใ่น

ระดบัมาก ส่วนนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนเรืองราวในทอ้งถินของนกัศึกษาครูอยูใ่นระดบั

มาก 
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 ในปีเดียวกนันนักนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล (2553) พฒันารูปแบบการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ

เพือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทาํวิจยัในชันเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาการสอนคณิตศาสตร์ พบวา่ รูปแบบทีพฒันาขึนมีชือวา่ พีพีเอ็มอี (PPME Mentoring Model) 

ประกอบดว้ย 4 ระยะ คือ ระยะที 1 ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อม (Preparing Phase = P) ระยะ

ที 2 ระยะเตรียมวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Planning Phase = P) ระยะที 3 ระยะ

ดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentoring Phase = M) ประกอบดว้ยการดาํเนินการดงันี 1) 

การประชุมก่อนการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Preconference) 2) การสังเกตและการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล (Observation and Data Gathering) 3) การวิเคราะห์และการสะทอ้นความคิดและการปฏิบติั 

(Collaborative Reflection and Analysis) 4) การประชุมหลงักระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

(Postconference) ระยะที 4) ระยะประเมินผลการดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Evaluating Phase = E)  

ในปีต่อมาบงัอร  เสรีรัตน์ (2554) ไดพ้ฒันารูปแบบการให้คาํปรึกษา/ดูแลนิสิตนกัศึกษา

ปริญญาตรี เพือพฒันารูปแบบการให้คาํปรึกษา/ดูแลนิสิตนกัศึกษาปริญญาตรี พฒันาความสามารถ

ในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตนกัศึกษาปริญญาตรี และพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัในกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า รูปแบบการให้คาํปรึกษา/ดูแลนิสิตนักศึกษา

ปริญญาตรี มี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ หลกัการสําคญั วตัถุประสงค์ กระบวนการหลกั ผลทีได้รับ 

และปัจจยัเกือหนุน สําหรับกระบวนการหลักของรูปแบบฯ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 

กระบวนการสานสัมพนัธ์ (Relationship building) กระบวนการจดัระบบขอ้มูลสําคญั (Important 

information setting) กระบวนการดูแล ช่วยเหลือ กนัและกนั (Care and helping) สําหรับปัจจยั

สาํคญัในการนาํรูปแบบฯ นีไปใชใ้ห้เกิดผลนนั คือ คุณลกัษณะของอาจารยที์ปรึกษา 8 ประการ คือ 

1) การอดทนต่อความไม่สมบูรณ์แบบ 2) ความพร้อมในการเผชิญปัญหาและความกดดนัอยา่งสงบ 

3) การฟังเป็น การคิดเชิงบวก  4) การวางตวัเป็นแบบอยา่งในเรืองการมีสุขภาพจิตดี มีความสุข มี

ชีวิตชีวา และมีพลงัในการใช้ชีวิต 5) ความไวในการจบัความคิดและความรู้สึก 6) ความรอบรู้ใน

ขอ้มูลต่างๆ 7) ความใจกวา้ง ยอมรับ สนใจผูอื้น จริงใจและเป็นกนัเอง 8) ความสามารถในการ

ประเมินตรวจสอบ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการดูแลให้ค ําปรึกษาทังในและ

ต่างประเทศ สรุปได้ว่า การดูแลให้คาํปรึกษาสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความ

จาํเป็นอยา่งมากเนืองจากนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูยงัขาดประสบการณ์ในการดาํเนินการ

ปฏิบติังานในหนา้ทีครูและเป็นเรืองทีสามารถพฒันาไดห้ากไดรั้บการฝึกฝน การพฒันารวมถึงการ

ดูแลใหไ้ดรั้บคาํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยนิ์เทศ และครูพีเลียง ผูที้มีประสบการณ์มากกวา่และ
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มีความใกล้ชิดนักศึกษามากทีสุด ทงันีน่าจะเป็นจุดเริมต้นอีกส่วนหนึงของการมีเจตคติทีดีต่อ

วชิาชีพครูของนกัศึกษาทีจะสาํเร็จการศึกษาออกไปเป็นครูทีดีในสังคม 

 

การผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมกบัการดูแลให้คําปรึกษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ไดก้ลายเป็นเครืองมือทีองคก์รใชใ้นการ 

จดัการความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัเทคโนโลยทีีนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความรู้ 

มีความหลากหลายและไดรั้บการพฒันามากขึนตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี การจดัการความรู้

จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยหีลายประเภทดว้ยกนั ดงันนั การทาํความเขา้ใจกบัการนาํเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกบัการให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครู จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึงของเทคโนโลยี อนัจะก่อให้เกิดการ

พฒันางานดา้นการผลิตและพฒันาครู ซึงสุรศกัดิ หลาบมาลา (2554: 36-37) กล่าววา่ ภาระงานครู 

ใน ค.ศ. 2030 การเรียนการสอนจะเปลียนจาก ชนัมาเป็นกลุ่ม รายวชิาเป็นแบบสหวทิยาการเป็นการ

เรียนรู้แบบชุมชนโลกาภิวตัน์  ใช้ 3D Web เรียนได้ทังสภาพจริงและใช้อุปกรณ์ไร้สาย 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพของครูจะทาํให้ครูรวมตวักนั

เป็นเครือข่ายโลก โดยใช ้web เพือแลกเปลียนเรียนรู้จากกนัและกนันอกจากนีครูยงัควรมีทกัษะใน

การใช ้web 2.0 เพราะครูในค.ศ. 2030 จะเป็นคนยุคใหม่หรือเรียกกนัวา่ Y-Generation อายุปัจจุบนั

ตาํกวา่ 35 ปี web 2.0 หมายถึง บริการและประยุกตใ์ช ้web รุ่นใหม่ทีเปิดโอกาสครูในการร่วมมือ 

แลกเปลียน และสร้างเนือหาสาระผา่นเครือข่ายทางสังคม เช่น blog wikis moodles เป็นตน้  

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้การนาํเทคโนโลยมีาผสมผสานกบัการจดัการศึกษานบัวา่เป็นเรือง 

ทีสาํคญั ทงันีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวกบัการนาํเทคโนโลยมีาผสมผสานกบัการจดั

การศึกษาโดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

แสน  สมนึก (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการนิเทศทางไกลเพือเสริมสร้าง

สมรรถภาพการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพือสร้าง

รูปแบบการนิเทศทางไกลในการเสริมสร้างสมรรถภาพการนิเทศภายในดา้นการแกปั้ญหาให้แก่

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา . เพือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและประสิทธิภาพของชุดการ

นิเทศทางไกล 3. เพือประเมินรูปแบบการนิเทศทางไกลทีไดพ้ฒันาขึน ผลการวิจยัพบว่า ในการ

พฒันารูปแบบการนิเทศทางไกลเพือเสริมสร้างสมรรถภาพการนิเทศภายในประกอบดว้ยการพฒันา 

4 ขนัตอนหลกั คือ ขนัการสํารวจขอ้มูลพืนฐาน  ขนัการสร้างชุดนิเทศทางไกล ขนัการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพชุดการนิเทศทางไกล และขนัประเมินรูปแบบการนิเทศทางไกล ซึงผลการใชรู้ปแบบ
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การนิเทศดงักล่าวพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนของผูบ้ริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทางด้านถนอมพร เลาหจรัสแสง และคณะ (2545) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนในระดบั

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยระบบการศึกษาแบบกึงทางไกล โดยมี

วตัถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบการเรียนทีเหมาะสมสําหรับผูเ้รียนในระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยทีางการศึกษาดว้ยระบบการศึกษาแบบกึงทางไกล ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี  

1. รูปแบบการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาในลกัษณะกึง

ทางไกล ทีได้พฒันาขึนมีความเหมาะสม รูปแบบทีสร้างขึนมีองค์ประกอบรูปแบบการเรียนที

ครอบคลุม โดยเนือหาทีเป็นทฤษฎี ผูเ้รียนสามารถศึกษาเพิมเติมตามความตอ้งการของตนเองได ้

ดว้ยการเรียนกบัซีดีรอม (ไฮเปอร์บุค) โดยทีจะเขา้หรือไม่เขา้ชนัเรียนก็ได ้และสําหรับเนือหาทีเป็น

การปฏิบติั การเรียนกบัอาจารยห์รือวิทยากรทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและปฏิบติัไดเ้ป็นอย่างดี มี

เวลาใหผู้เ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัได ้การเรียนกบัซีดีรอม (ไฮเปอร์บุค) ซึงมีภาพเคลือนไหวประกอบ

ทาํใหน่้าสนใจและเขา้ใจเนือหาไดดี้ยงิขึน นอกจากนียงัมีการเปิดโอกาสให้ซกัถามผา่น e-mail และ 

chat  

2. ทุกองค์ประกอบรูปแบบการเรียนมีความสําคญั องค์ประกอบรูปแบบการเรียนมี

ความสําคญั องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนทีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีความสําคญัมาก ไดแ้ก่ การ

เรียนกบัผูส้อนในชันเรียน การเรียนกบัซีดีรอม การนัดพบปะกับเพือนๆ นอกชันเรียนและการ

ติดต่อกบัผูส้อนโดยใช ้e-mail การเรียนหรือการปรึกษากบัวิทยากรทอ้งถิน ตามลาํดบั นอกจากนี

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนทีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีความสําคญัในระดับมาก ในอนัดับ

รองลงมาคือ ไดแ้ก่ การติดต่อกบัผูส้อนทางโทรศพัท ์และการติดต่อกบัผูส้อนและเพือนโดยใช ้chat 

สําหรับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนทีกลุ่มตวัอย่าง เห็นว่ามีความสําคญัในระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ การติดต่อกบัผูส้อนทางไปรษณีย ์ 

3. องค์ประกอบรูปแบบการเรียนทีกลุ่มตวัอย่างมีการใช้มากทีสุด ได้แก่ การเรียนกับ

ซีดีรอม การเรียนกบัผูส้อนในชนัเรียน และการเรียนหรือปรึกษากบัวิทยากรทอ้งถิน รองลงมา คือ 

การติดต่อกบัผูส้อนโดยใช ้e-mail การนดัพบปะกบัเพือนๆ นอกชนัเรียน การติดต่อกบัผูส้อนและ

เพือนๆ โดยการติดต่อกบัผูส้อนทางโทรศพัทต์ามลาํดบั 

ในปีต่อมารัชนีกูล  ภิญโญภานุวตัน์ (2546) ไดท้าํการวิจยัและพฒันาระบบประเมินการ

เรียนรู้สําหรับนกัศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มีวตัถุประสงคคื์อ 1. เพือกาํหนดองคป์ระกอบ

ในระบบประเมินการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 2. ทดลองใช้ระบบ

ประเมินการเรียนรู้สําหรับนกัศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และ 3. เพือนาํเสนอระบบประเมิน
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การเรียนรู้และวิธีการปฏิบติังานทีเหมาะสม ผลการ วิจยัพบว่า ระบบประเมินการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาทางไกลทีเหมาะสม ประกอบดว้ยระบบยอ่ย 3 ระบบ ดงันี 1. ระบบการเรียนการสอน 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ (1.1) การออกแบบการจดัการเรียนการสอน (1.2) การบริหาร

การจดัการเรียนการสอน 2. ระบบประเมินการเรียนรู้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ (2.1) 

การวางแผนการประเมิน (2.2) การออกแบบการประเมิน (2.3) การบริหารจดัการกิจกรรมการ

ประเมิน (2.4) ระบบสารสนเทศ และ . ระบบการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

ยอ่ย ไดแ้ก่ ( .1) การบริหารจดัการ (3.2) คุณภาพการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (3.3) การรายงานผลการ

ประเมิน (3.4) การนาํผลการประเมินไปใช ้จุดเด่นของระบบการประเมินการเรียนรู้ทีพฒันาขึน คือ 

การทีผูเ้รียนและผูส้อนได้มีปฏิสัมพนัธ์กัน ตงัแต่การสรุปเนือหา ซึงเป็นเหมือนแนวการศึกษา

เอกสารการสอนทีมีความละเอียดกวา่การทีผูส้อนเคยให้ผูเ้รียนผา่นแนวการศึกษา เป็นการชดเชยที

ไม่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า นอกจากนันยงัมีกิจกรรมทีผูส้อนให้ผลยอ้นกลับเป็น

รายบุคคลจากการมอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษาทาํระหว่างภาคเรียน สิงทีนักศึกษาเห็นว่ามี

ประโยชน์มาจากกิจกรรมทงัหมดนอกจากการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ได้แก่ การสรุปเนือหาทีผูส้อน

จดัทาํเป็นรายหน่วย จะเห็นไดจ้ากการทาํกิจกรรมส่งให้ผูส้อน ส่วนใหญ่เป็นเพราะตอ้งการไดรั้บ

การสรุปบทเรียนในเนือหาหน่วยต่อไป อาจกล่าวไดว้า่การสรุปเนือหาเป็นรายหน่วยกบักิจกรรมที

ใหท้าํเป็นสิงทีช่วยนกัศึกษาใหส้ามารถเขา้ใจเนือหามากขึน   

ในขณะทีประทีป  นานคงแนบ และคณะ (2553) ไดศึ้กษารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบ

ผสม สําหรับนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรมสถานศึกษาสังกดั สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ซึงไดพ้ฒันาขึนตามแนวคิดในการผสมผสานการนิเทศออนไลน์เขา้กบัการนิเทศแบบดงัเดิมหรือ

การนิเทศแบบพบหน้า ในบริบทของการฝึกงานของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีระดม

ความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟายกบักลุ่มผูเ้ชียวชาญด้านอาชีวศึกษาเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

สารสนเทศ รูปแบบทีพฒันาขึน มี 9 ขนัตอนหลกั 33 ขนัตอนย่อย โดยมีขนัตอนหลกั คือ ขนั

วางแผน ขนัการลงทะเบียน ขนัการปฐมนิเทศ ขนัจดันกัศึกษาฝึกงาน ขนัการนาํและให้คาํปรึกษา 

ขนัการควบคุม ขนัการประเมิน ขนัการรายงาน และขนัการให้ขอ้มูลป้อนกลบั ในส่วนขนัตอนยอ่ย 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบปกติร้อยละ 45 และองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศ

ฝึกงานออนไลน์ร้อยละ 55   

ววิรรธน์  จนัทร์เทพย ์(2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยการเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีมเพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสห

วิทยาการสําหรับครูผูส้อนระดบัชันประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานระหวา่งแบบเผชิญหนา้ กบัแบบอี-เทรนนิง เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีม โดยมี
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องคป์ระกอบ 8 ประการ รูปแบบการฝึกอบรมมี 3 ขนัตอน คือ ขนัก่อนฝึกอบรม ขนัฝึกอบรม และ

ขนัประเมินผล ในขนัฝึกอบรมประกอบดว้ย 4 ขนั ไดแ้ก่ 1) ขนัเตรียมความพร้อม 2) การนาํเสนอ

บทเรียน 3) การปฏิบติัตามตวัอย่าง 4) การปฏิบติัอย่างอิสระ ขนัที 1-3 ช่วยสร้างเจตคติ ความรู้ 

ความเขา้ใจ ส่วนขนัที 4 ช่วยพฒันาสมรรถนะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวทิยาการ รูปแบบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

ครูวดั (นามแฝง) (2555: ระบบออนไลน์) ไดป้ระยุกตใ์ชเ้วบ็บล็อกเพือการนิเทศนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทงัในกรุงเทพฯ และจงัหวดัราชบุรี พบว่า ไดผ้ลเป็น

อย่างดีกว่าการนิเทศแบบเดิมๆ กล่าวคือ ในภาคเรียนหนึงอาจารยนิ์เทศก์โอกาสพบนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพเพียง 1-2 ครัง เท่านนั แต่การนิเทศโดยใชเ้วบ็บล็อกอาจารยนิ์เทศสามารถรับรู้

กิจกรรมของนกัศึกษาได้ตลอดเวลา ทงัทีเป็นรูปภาพ ตวัอกัษรขอ้ความ และภาพเคลือนไหวดว้ย 

โดยหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ให้ความ

สนใจวิธีการดงักล่าวจึงไดท้ดลองนาํวิธีการนีมาใช้ โดยการจดัอบรมนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในภาคเรียนที 1/2552 และนกัศึกษาทีเตรียมตวัออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที 

2/2552 จาํนวนกว่า 80 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ผลการฝึกอบรมนกัศึกษาทงั 3 รุ่น ไดผ้ลดีเยียม 

นกัศึกษาทุกคนใหค้วามสนใจ และตงัใจฝึกปฏิบติัอยา่งจริงจงั ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพือจดัระบบให้อาจารย์

นิเทศก์ดาํเนินงานนิเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นกัศึกษาแต่ละหน่วยฝึกต่างตระหนกัว่ากิจกรรม

ดงักล่าวเป็นการเผยแพร่ชือเสียงโรงเรียนทีเป็นหน่วยฝึก ตลอดจนการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง

เพือนๆ ทงัในโรงเรียนเดียวกนัและต่างโรงเรียน ซึงการใช้เวบ็บล็อกเพือการนิเทศนกัศึกษาของ

คณะครุศาสตร์เป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรอืนๆ ในการใช้เวบ็บล็อกเพือประโยชน์

ในการนิเทศต่อไป 

นอกจากนีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษางานวิจยัของต่างประเทศทีไดน้าํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั

การจดัการศึกษา ดงัเช่น ทาช และ เมอร์ฟี (Thach and Murphy 1995) ไดว้ิจยัเกียวกบัความสามารถ

ของความเป็นมืออาชีพในการศึกษาทางไกล พบว่า ความสามารถของความเป็นมืออาชีพใน

การศึกษาทางไกลประกอบดว้ยสิงทีสําคญัเกียวกบัเรืองทกัษะการติดต่อสือสารและทกัษะการสอน 

 ประการไดแ้ก่ 1) การติดต่อสือสารระหวา่งบุคคล 2) ทกัษะการวางแผน 3) ทกัษะการทาํงาน

ร่วมกนั 4) ความชาํนาญทางดา้นภาษาองักฤษ 5) ทกัษะการสอน 6) ทกัษะการจดัการองค์กร 7) 

ทกัษะการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ) มีความรู้เกียวกบัการศึกษาทางไกล ) มีความรู้พืนฐานทางดา้น

เทคโนโลย ีและ ) มีเทคโนโลยทีีจะเขา้ถึงความรู้  

ในขณะที จุง (Cheung 1998) ไดว้ิจยัเกียวกบัประสิทธิภาพการสอนในการศึกษาทางไกล 

พบวา่ มีองคป์ระกอบทีสําคญั  ประการ คือ 1) การพฒันาของนกัเรียน 2) การประเมิน 3) สือการ
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เรียนการสอน และ 4) การสอนแบบเผชิญหน้า  ซึงต่อมา เทรนทิน และ ซีเมกา (Trentin and 

Scimeca 1999) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัการออกแบบหลกัสูตรทางการศึกษาทางไกลผา่นออนไลน์ที

เกียวกบัหลกัการของอาจารยส์อนเสริมและผูเ้ชียวชาญ ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบทีสําคญัใน

การออกแบบหลักสูตรการศึกษาแบบออนไลน์ต้องมีกฎเกณฑ์และชนิดของการมีปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างผูก้ระทาํต่างๆ ในการดาํเนินการต่อไปนี 1) การออกแบบบุคคลทีจะมาจดัการภายใน          

2) ตารางการทาํงาน ) ความสัมพนัธ์ระหว่าง การออกแบบ และการ จดัการในหลกัสูตร                

4) ส่วนประกอบ ของบุคคลในการสอนเสริม ซึงประกอบด้วยความสามารถใน  เนือหาวิชา 

ความสามารถเกียวกบัวธีิการแบบออนไลน์ และความสามารถทางเทคโนโลยี 

คาร์เมน และไอเซลา (Carmen and Isela 2007) จากมหาวิทยาลยัเท็กซสั แพน อเมริกา 

(University of Texas Pan America) ไดว้ิจยัเรือง การใชค้าํถามทีถูกตอ้ง การให้ความช่วยเหลือทาง

ออนไลน์ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2004 นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู จาํนวน  คน มีความตอ้งการให้ทางมหาวิทยาลยัดาํเนินการบนัทึกขอ้มูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยงานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือกาํหนดปัจจยัทีชัดเจนทีทาํให้นักศึกษาได้

เพิมพูนประสบการณ์และระบุถึงวิธีการทีอาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือนักศึกษา      

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การให้คาํแนะนาํและการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมี

ประสิทธิผล โดยผูเ้ชียวชาญได้เพิมวิชาเรียนด้วยการใช้เวปซีที (Web CT) และการมีส่วนร่วม

หลังจากการให้ข้อมูลยอ้นกลับด้วยการอภิปรายเป็นรายสัปดาห์ผ่านทางเว็ป โดยให้นักศึกษา

บรรยายถึงความสําเร็จรวมถึงสิงทีตอ้งการได้รับความช่วยเหลือจากอาจารยผ์ูส้อน ส่วนปัจจยัที     

ทาํให้การให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสบความสําเร็จ ประกอบดว้ย 

การปกครองตนเอง การมีส่วนร่วม การสอบถามจากผูใ้ห้คาํแนะนาํช่วยเหลือ การสือสาร การใชก้ล

ยุทธ์การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ การใช้เกมเพือเพิมแรงจูงใจ การจดัการในชันเรียน เป็นต้น 

สาํหรับประเด็นทีทาํใหบ้ทเรียนประสบความลม้เหลวมาจากการขาดความเชือมโยงสิงสําคญัในการ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั การขาดความรู้ทีสาํคญัทีตอ้งมีมาก่อน กลยุทธ์การเรียนการสอนและการ

จดัการชนัเรียน 

จากความสําคญัและผลการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมในการ

จดัการศึกษาและการฝึกประสบการของนกัศึกษา สรุปไดว้า่ การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมกบั

การดูแลให้คาํปรึกษามีความสําคญัและจาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการให้มีแบบจาํลองขึนมาใชท้งันีจะ

เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา อีกทงัยงัเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาทีออกไปฝึกประสบการณ์ใน

พืนทีห่างไกลการเดินทางไม่สะดวก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ไปนิเทศบ่อยครัง เพือให้

นกัศึกษาไม่รู้สึกโดดเดียวไร้ทีพึง อนัจะส่งผลต่อการมีเจตคติทีดีต่อวชิาชีพครู และการเป็นครูทีดีใน
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อนาคต ซึงจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัข้างต้นผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดเทคโนโลยีทีจะนํามา

ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการดูแลให้คาํปรึกษา 4 ขนัตอน ( PPMITA)  ไดแ้ก่  1) การปฐมนิเทศ 

เตรียมความพร้อม ให้ขอ้มูลพืนฐาน (Preparing: P) 2) การวางแผนการให้คาํปรึกษาติดตาม

ช่วยเหลือ (Planning: P) 3) การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม 

(Implement Mentoring Social Media Technology Blended : MTB: I) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Skype และ e-mail การสัมมนาระหว่างฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 4) ประเมินผล 

(Assessing: A)  
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บทท ี  

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจัยเรือง การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี        

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ดาํเนินการในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ

ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) และใชแ้บบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The 

Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) นาํเสริมดว้ยการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Method) เพือตอบคาํถามการวิจยัให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคห์ลกัของการ

วิจยั คือ 1) เพือพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และ 2) เพือประเมิน

ประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในดา้นคุณลกัษณะความเป็น

ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านความรู้ ความเข้าใจการดูแลให้คาํปรึกษาของ

อาจารยนิ์เทศก ์และครูพีเลียง และดา้นความพึงพอใจของอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ทีมีต่อแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทงันีผูว้ิจยัไดก้าํหนด

ขนัตอนการดาํเนินการวจิยัเป็น 4 ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที  การวิจยั (Research : R ) เป็นการศึกษาบริบท วิเคราะห์ สภาพและขอ้มูล

พืนฐานการดูแลให้คําปรึกษา  การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมในการดูแลให้ค ําปรึกษา 

(Analysis) 

ขนัตอนที  การพฒันา (Development: D ) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 

Development) แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R ) เป็นการนาํแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ไปทดลองใช ้(Implementation) 
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ขนัตอนที  การพฒันา (Development: D ) เป็นการประเมินผล ปรับปรุง และพฒันา

แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาแบบผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

การดาํเนินการวิจยั การพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู โดยใช้

กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีกรอบการดาํเนินการวจิยั ดงัแสดงใน

แผนภาพที  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

104 

 

แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสงัคมเพือส่งเสริม 

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

แผนภาพที 3  ขนัตอนดาํเนินการวจิยั 

ขนัตอน การดาํเนินการ ผลผลติ/ผลทีได้รับจากการดาํเนินการ 

ขันที 1  การศึกษาข้อมูล
พนืฐาน หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที
เกียวข้อง ศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการ

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 

ศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด รูปแบบ การดูแลให้คาํปรึกษา 

ศึกษาเอกสาร นโยบาย หลกัการ แนวคิด มาตรฐานวชิาชีพครู 

คุณลกัษณะความเป็นครูเป้าหมายการฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพครู 
1. สภาพขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการนิเทศ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. แนวทางการพฒันาแบบจาํลองการดูแล

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู

สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ขันที 2 การพฒันาและ
ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบจําลองฯ  

กาํหนดเป้าหมาย ผลทีคาดหวงั (Desired outcomes)  

จากสภาพทีปรากฏ 

(ร่าง) แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 

สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสงัคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู

สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

ขันที 3 ทดลองใช้ 
แบบจําลองการ 
ให้คําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสือสังคมฯ  
(R₂)  

1.จดัการให้ความรู้ 

2. วางแผนการให้คาํปรึกษาฯ 

3. ปฏิบติัการตากระบวนการ 

4. ประเมินผลการดูแลให้

คาํปรึกษา 

ทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข 

พฒันากระบวนการของ

แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคมฯ 

1. แบบจาํลองการการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สังคมฯ 

2.คุณลกัษณะความเป็นครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ขันที 4 ประเมินผลและ
ปรับปรุงแบบจําลองการ 
ดูแลให้คําปรึกษาฯ  (D₂)  
 

ทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข พฒันา

กระบวนการแบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สงัคมฯ ใหเ้หมาะสมก่อนนาํไปใช ้

แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

สือสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ทีสมบูรณ์ 

สัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการดูแลให้คาํปรึกษา การ

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม และการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู 

ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช ้

และความสมเหตุสมผล 
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เพือใหก้ารพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บรรลุวตัถุประสงค ์

ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินการวจิยัตามละเอียดของแต่ละขนัตอนดงัต่อไปนี 

 

ขันตอนที  การวิจัย (Research: R ) เป็นการศึกษาบริบท วิเคราะห์ (Analysis: A) 
สภาพและข้อมูลพนืฐานการดูแลให้คําปรึกษา  

การดาํเนินการวจิยัในขนัตอนนี เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและสภาพปัญหาการดูแล

ใหค้าํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงันี 

1.1 วตัถุประสงค์  
1.1.1 เพือดํา เ นินการรวบรวมและสัง เคราะห์สภาพปัญหาของการดูแล               

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นสําหรับนักศึกษา              

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

1.1.2 เพือกําหนดแนวทางในการพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู  

1.2  วธีิดําเนินการ 
1.2.1 ศึกษาและสังเคราะห์สภาพปัญหาของการดูแลให้คาํปรึกษา การผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคม โดยการศึกษาขอ้มูลเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ร่วมกบัการ

สนทนากลุ่มในกลุ่มผูที้มีส่วนเกียวขอ้งโดยตรงกบัการดูแลให้คาํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ประกอบดว้ย อาจารยนิ์เทศก์จากมหาวิทยาลยั ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู วิเคราะห์องค์ประกอบของการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ขอ้กาํหนดการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมและคุณลกัษณะความเป็นครู

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

1.2.2 การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดย

ศึกษาหลกัการแนวคิดการวิจยัและพฒันา หลกัการแนวคิดการดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) การ

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  

1.2.3 การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



 

 

 

106 

ครู วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ให้มีความชัดเจนในการ

พฒันาแบบจาํลอง  

1.2.4 สัมภาษณ์ สอบถาม เกียวกบัสภาพปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สภาพปัญหาของการดูแลให้คาํปรึกษานักศึกษาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู การดูแลให้คาํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

1.3  กลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาวิเคราะห์เพือการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู มีกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 

1.3.1 กลุ่มผูเ้ชียวชาญและกลุ่มผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง ครูผูส้อน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 3 คน 

1.3.2 กลุ่มผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาครู ผูเ้ชียวชาญดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสือ

สังคม มาใชเ้พือการดูแลใหค้าํปรึกษา จาํนวน 3 คน 

1.3.3 กลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ และกลุ่มนกัศึกษาทีกาํลงั

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จาํนวน 3 คน 

1.3.4  เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างในการดาํเนินการวิจยัในระยะที 1 ทงัสามกลุ่มมีเกณฑ์การคดัเลือก 

ดงันี 

กลุ่มที 1 กลุ่มผูเ้ชียวชาญเป็นผูใ้ห้ความคิดเห็นเกียวกบัองคป์ระกอบของการดูแล

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์

นิเทศกข์องศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ครูพีเลียง

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูผูส้อน/ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นกลุ่มทีให้ความคิดเห็น

เกียวกบัสภาพการปฏิบติังาน คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ความสามารถในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก คือ 
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เป็นผูที้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดูแลให้คาํปรึกษาและพฒันานกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู บทบาทในการเป็นอาจารยนิ์เทศกห์รือครูพีเลียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

กลุ่มที 2 กลุ่มผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สังคม ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ผูว้จิยัมีเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งนี คือ เป็น

ผูที้มีความรู้ ความสามารถดา้นการดูแลให้คาํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้

ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสือสังคมในการดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษา และการ

จัดการเรียนการสอน คุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               

มีประสบการณ์หรือผลงานเกียวกบัการนาํเทคโนโลยีสือสังคมมาประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษา

อยา่งนอ้ย 2 ปี 

กลุ่มที 3 กลุ่มนกัศึกษาทีผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกลุ่มนกัศึกษาที

กาํลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ผูว้จิยัมีเกณฑใ์นการคดัเลือกนกัศึกษาโดยการสัมภาษณ์นกัศึกษาที

อยูใ่นระดบัเรียนดีและปานกลาง ซึงพิจารณาจากผลคะแนนเฉลียสะสม ตงัแต่ 2.50 ขึนไป ทีผา่น

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกาํลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือสะทอ้นปัญหาและความ

ตอ้งการในการดูแลให้คาํปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียงแบบผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สังคม 

1.4 เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวบข้อมูล 
1.4.1 แบบสอบถามการวจิยัสาํหรับผูเ้ชียวชาญ (Questionnaire) เพือดาํเนินการ 

รวบรวมสังเคราะห์และกาํหนดแนวทางในการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดการสอบถามเกียวกบัความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษาของ

อาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียง การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมในการดูแลให้คาํปรึกษา และ

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3  คน โดย

มีประเด็นคาํถาม 3 ประเด็น คือ การดูแลให้คาํปรึกษาของอาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียง คุณลกัษณะ

ความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการ ดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคม ทงันีผูว้จิยัไดก้าํหนดประเด็นคาํถามตามขนัตอนต่อไปนี 

1.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นคาํถามจากเอกสาร บทความ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง

และแบบสอบถามทีผูว้จิยัอืนๆ ไดส้ร้างขึนในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั 

1.4.3 สังเคราะห์ทฤษฎีและเนือหาทีเกียวขอ้งในการสร้างแบบสอบถามการวิจยั 

(Content Analysis)  
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1.4.4 วางโครงสร้างคาํถามหรือแนวประเด็นการถาม และการสร้างคาํถามให้ตรง

กบัวตัถุประสงคที์ระบุไว ้ 

1.4.5 กาํหนดประเด็นในการสอบถามสําหรับการดูแลให้คาํปรึกษา การดูแล      

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู ซึงมีประเด็นต่างๆ ดงันี 

1.4.5.1 แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ควร

มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

1.4.5.2 คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควร

มีกีประการ อะไรบา้ง 

1.4.5.3 การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมจะส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

1.4.5.4 การประเมินประสิทธิผลการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรมี

เครืองมือกีแบบอะไรบา้ง 

1.4.6 ร่างประเด็นการสัมภาษณ์ การสังเคราะห์เพือปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาและ

ขอคาํแนะนาํ 

1.4.7 นําประเด็นการสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีปรึกษาแล้ว
ตรวจสอบการประเมินความตรงของเนือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา

เพือให้สอดคล้องกับประเด็นทีต้องการประเมินโดยนําคาํตอบทีได้รับจากแบบประเมินความ

สมเหตุสมผล ซึงเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั มาดดัแปลงเป็นคะแนน ดงัที มาเรียม  นิลพนัธ์ุ (2555: 

196)  

ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมมากทีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั     5 

ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั     4 

ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั     3 

ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั     2 

ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั     1 
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1.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การประเมินความเหมาะสมกระทาํโดยนํามาวิเคราะห์ค่าเฉลียคะแนนความ

เหมาะสมของผูเ้ชียวชาญทงัหมดและนาํมาแปลความหมายตามเกณฑ์ มาเรียม  นิลพนัธ์ุ ( 55: 

196) 

ค่าเฉลียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากทีสุด 

ค่าเฉลียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

ค่าเฉลียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยทีสุด 

การกาํหนดค่าความตรงเชิงเนือหาของผูเ้ชียวชาญแต่ละด้าน มีค่าคะแนนตงัแต่ 

3.50 ขึนไป ถือว่าโครงร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีพฒันาขึนมีความ

เหมาะสมสามารถนาํไปใช้งานได้ แต่ถ้าส่วนเบียงเบนมาตรฐานมากกว่า 1.00 ผูว้ิจยัตอ้งนาํมา

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญและทาํการตรวจสอบยนืยนัอีกครัง 

 

1.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.6.1 ขนัเตรียมการ 

1.6.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.6.1.2 สร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู ้เ ชียวชาญ  แบบสอบถามการ ดูแลให้ค ําปรึกษา  คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา                  

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

1.6.2 ขนัดาํเนินการ  

1.6.2.1 ขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  

1.6.2.2 ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบ 

1.6.2.3 แนะนาํตวั สร้างสัมพนัธภาพ ชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และขอความยนิยอมในการใหข้อ้มูล 

1.6.2.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่ม กบัผูเ้ชียวชาญ 
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1.7  การวเิคราะห์ข้อมูล  
1.7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทวัไปของผูใ้ห้ข้อมูลด้วยค่าคะแนนเฉลีย และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน 

1.7.2 วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่ม โดยการ

วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ตามขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของสุภางค ์         

จนัทวานิช (2545) ซึงมี 5 ขนัตอน คือ การใช้แนวคิด ทฤษฎีและการสร้างแนวคิดสําหรับการ

วิเคราะห์การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึก และทาํดชันีขอ้มูล การทาํขอ้สรุปชวัคราวและการ

กาํจดัขอ้มูลและสร้างขอ้สรุป 

จากขนัตอนที  การวิจยั (Research: R ) เพือศึกษาบริบท วิเคราะห์ (Analysis: A) 

สภาพและขอ้มูลพืนฐานการดูแลใหค้าํปรึกษา ดงัแสดงในแผนภาพที 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที  4  ขนัตอนที 1 การวจิยั (Research: R ) เพือศึกษาบริบท วเิคราะห์ (Analysis: A) สภาพ 

                        และขอ้มูลพืนฐานการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  

ขนัตอนท ี  การวจิยั (Research: R₁) เพอืศึกษาบริบท วเิคราะห์สภาพและข้อมูลพนืฐานการดูแลให้คาํปรึกษา 
(Analysis: A) 

ศึกษาบริบท วเิคราะห์สภาพและข้อมูลพนืฐาน 

แหล่งข้อมูลเอกสาร 
ขอ้มูลเกียวกบัแนวคิด เอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยั

เกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ความสามารถในการดูแลให้คาํปรึกษา การผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมในการดูแลให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา

ฝึกงาน  

แหล่งข้อมูลบุคคล 
-การสมัภาษณ์ผูที้มีส่วนรับผิดชอบในกระบวน 

การผลิตครู และการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
-สมัภาษณ์นกัศึกษาทีเคยฝึกและกาํลงัฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู 

วเิคราะห์สภาพและข้อมูลพนืฐาน 
เพือกาํหนดแนวทางในการพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคม 

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ตรวจสอบเพอืยนืยนันิยาม แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  
และตวับ่งชีคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   โดยผู้เชียวชาญ 
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จากการดําเนินการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปการดําเนินการวิจัยระยะที 1 การวิจัย 

(Research: R ) เพือศึกษาบริบท วิเคราะห์ (Analysis: A) สภาพและขอ้มูลพืนฐานการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม ดงัตารางที 7 

 

ตารางที 7 ขนัตอนการวจิยั (Research: R ) เพือศึกษาบริบท วเิคราะห์ (Analysis: A) สภาพและ  

                 ขอ้มูลพืนฐานการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  

 

 

 

 

ระยะการวิจยั วตัถุประสงค ์ วิธีดาํเนินการ 
แหล่งขอ้มูล 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมือ 

การ

วิเคราะห์

ขอ้มูล 

ขนัตอนที  การวจิัย
(Research: R ) เป็น
การศึกษาวิเคราะห์

ขอ้มูลพืนฐาน 

(Analysis: A)  

ขนัที 1 การศึกษา 

วิเคราะห์แนวคิด 

เอกสาร งานวิจยั

เกียวกบัการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม 

และคุณลกัษณะ

ความเป็นครูของ

นกัศึกษา 

1. เพือดาํเนินการรวบรวม

และสงัเคราะห์ขอ้มูล

พืนฐานการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม 

2. เพือกาํหนดแนวทางใน

การพฒันาแบบจาํลองการ

ดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สงัคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครู

สาํหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. ศึกษาและสงัเคราะห์

เอกสารงานวิจยัที

เกียวขอ้งกบั

องคป์ระกอบการดูแลให้

คาํปรึกษา 

2. ศึกษาแนวคิดและตวั

บ่งชีคุณลกัษณะความ

เป็นครูของนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

3.ศึกษาการผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมใน

การดูแลให้คาํปรึกษา

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. เอกสารงานวิจยั

เกียวกบัการดูแลให้

คาํปรึกษา 

คุณลกัษณะความ

เป็นครูของ

นกัศึกษา 

2. ผูเ้ชียวชาญดา้น

การฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู ดา้นการ

ดูแลให้คาํปรึกษา 

และคุณลกัษณะ

ความเป็นครู 

1.แบบบนัทึก 

การวิเคราะห์

เอกสาร 

2.แบบ 

สมัภาษณ์ 

ผูเ้ชียวชาญ 

ดา้นการดูแล

ให้คาํปรึกษา 

ดา้น

คุณลกัษณะ

ความเป็นครู 

ดา้นการ

ผสมผสาน

เทคโนโลยี

สือสงัคม 

-การ

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 

-ค่าเฉลีย X  

-ค่าส่วน

เบียงเบน 

S.D. 

ขนัที 2 การศึกษา

วิเคราะห์ 

องคป์ระกอบ 

ขนัตอนและ 

พฤติกรรมทีบ่งชีการ

ดูแลให้คาํปรึกษา 

คุณลกัษณะความเป็น

ครูของนกัศึกษาฝึก 

1. เพือกาํหนดนิยาม 

องคป์ระกอบและ

พฤติกรรมทีบ่งชีการดูแล

ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

คุณลกัษณะของนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

1.ศึกษาและสงัเคราะห์

เอกสารงานวิจยัที

เกียวขอ้งองคป์ระกอบ 

การดูแลให้คาํปรึกษา 

2. กาํหนดนิยาม

ความหมายของการดูแล

ให้คาํปรึกษา และ

คุณลกัษณะความเป็นครู 

เอกสารงานวิจยั 

แนวคิด ทฤษฎี ที

เกียวขอ้งกบัการ

ดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคม 

แบบบนัทึก 

การวิเคราะห์

เอกสาร 

 

-การ

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 
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ตารางที  7 ขนัตอนการวจิยั (Research: R ) เพือศึกษาบริบท วเิคราะห์ (Analysis: A) สภาพและ 

                  ขอ้มูลพืนฐานการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (ต่อ) 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการ แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

2.เพือกาํหนดแนวทาง     

ในการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สงัคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครู

สาํหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

3.กาํหนดกรอบแนวทาง

ในการพฒันาแบบจาํลอง

การดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สงัคม 

คุณลกัษณะความ

เป็นครูของ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

  

ขนัที 3 ตรวจสอบ

ยนืยนั นิยาม 

องคป์ระกอบและ

แนวทางในการดูแล

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็น

ครูสาํหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

เพือตรวจสอบยนืยนั นิยาม 

องคป์ระกอบและแนวทาง

ในการพฒันาแบบจาํลอง

การดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สงัคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครู

สาํหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1.ดาํเนินการสมัภาษณ์

ผูเ้ชียวชาญดา้นการนิเทศ 

การดูแลให้คาํปรึกษา 

และคุณลกัษณะความเป็น

ครู เพือตรวจสอบยนืยนั 

นิยาม องคป์ระกอบการ

ดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สงัคมเพอืส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครู 

2.นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์มาวิเคราะห์ดว้ย

การสร้างขอ้สรุปจากการ

วิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) 

ผูเ้ชียวชาญดา้น

การนิเทศ การดูแล

ให้คาํปรึกษา และ

คุณลกัษณะความ

เป็นครู  ดา้นการ

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคม 

1.แบบบนัทึก

ขอ้เสนอ 

แนะจาก

ผูเ้ชียวชาญ 

2.แบบ

ตรวจสอบ

รายการ

องคป์ระกอบ

การดูแลให้คาํ 

ปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคม 

 

-การวิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 

- ค่าเฉลีย X  

-คา่ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 
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ขันตอนที  การพัฒนา (Development: D ) การออกแบบและพัฒนาแบบจําลองการ
ดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Design and Development: D) 

การดาํเนินการวิจยัในขนัตอนนีเป็นการนาํผลการศึกษาจากขนัตอนที 1 มาใช้ในการ

กาํหนดกรอบแนวคิดของการพฒันาแบบจาํลอง และกาํหนดองคป์ระกอบของแบบจาํลองการดูแล

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู รวมถึงการตรวจสอบแบบจาํลองทีสร้างขึน โดยมีรายละเอียดดงันี 

  2.1  วตัถุประสงค์ 
2.1.1 เพือพฒันาร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี        

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

2.1.2 เพือตรวจสอบร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี   

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2.1.3 เพือแก้ไขปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาแบบผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

2.2  วธีิดําเนินการ 
2.2.1 วเิคราะห์ผลทีไดจ้ากการศึกษาในขนัตอนที 1 

2.2.2 สังเคราะห์ร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี       

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบจาํลอง ประกอบดว้ย 

2.2.3.1 ตรวจสอบร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน  

2.2.3.2 ประเด็นทีตรวจสอบ ได้แก่ หลักการ วตัถุประสงค์ ขนัตอนของ

แบบจาํลอง ปัจจยัสนบัสนุน การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม และคุณลกัษณะความเป็นครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

2.2.4 การปรับปรุงร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี     

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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2.3  เครืองมือทใีช้ในการตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมของแบบจําลอง 
 เครืองมือทีใช้ในการตรวจสอบ คือ แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 

ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่างแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับ

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแบบจาํลอง เป็นเครืองมือทีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการประสานงานกบัผูที้เกียวขอ้งเพือการนาํส่งและขอรับแบบตรวจสอบรายการประเมิน

ความสอดคล้องขององค์ประกอบกับแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี        

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย

ผูเ้ชียวชาญทาํเครืองหมายการตรวจสอบรายการแบบจาํลองหาค่าความตรง โดยใช้เกณฑ์ในการ

ประเมินความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบดงันี 

การประเมินความตรงของเนือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ 

ภาษาเพือให้สอดคลอ้งกบัประเด็นทีตอ้งการประเมินโดยนาํคาํตอบทีไดรั้บจากแบบประเมินความ

เหมาะสมซึงเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั  

 

2.4  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
2.4.1 การประเมินความเหมาะสมกระทาํโดยนาํมาวเิคราะห์ค่าเฉลียคะแนนความ

เหมาะสมของผูเ้ชียวชาญทงัหมดและนาํมาแปลความหมายตามเกณฑ ์ 

การกาํหนดค่าความตรงเชิงเนือหาของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนตงัแต่ 3.50 

ขึนไป  ถือวา่โครงร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีพฒันาขึนมีความเหมาะสม

สามารถนาํไปใชง้านได ้แต่ถา้ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมากกว่า 1.00 ผูว้ิจยัตอ้งนาํมาปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญและทาํการตรวจสอบยนืยนัอีกครัง 

2.4.2 หลงัการตรวจสอบรายการความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได ้และความ

สอดคล้องของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ 

โดยผา่นกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion: FGD) เพือนาํมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแบบจาํลอง 

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้ง

ของร่างแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ
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ความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแบบจาํลอง 

เป็นเครืองมือทีผูว้ิจยัพฒันาขึน จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 

ตอน ดงันี 

ตอนที 1 ขอ้มูลพืนฐานของผูเ้ชียวชาญ  

ตอนที 2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได ้

ตอนที 3 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง 

2.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญดว้ยตนเอง 

2.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ค่าเฉลียคะแนนความเหมาะสมของผูเ้ชียวชาญทงัหมดและนาํมาแปล

ความหมายตามเกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมรายขอ้  ข้อใดทีอยู่ในระดบัปานกลางถึง 

นอ้ยทีสุด ผูว้ิจยัตอ้งนาํมาปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญดงัที  มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ( 55: 

196) กล่าวไวว้า่  

ค่าเฉลียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากทีสุด 

ค่าเฉลียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

ค่าเฉลียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยทีสุด 

โดยพิจารณาค่าเฉลียที 3.50 ขึนไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ .  ถือวา่

ขอ้นนัมีความเหมาะสม ถา้ขอ้ใดตาํกวา่เกณฑ์จะพิจารณาเหตุผลและคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญเป็น

รายขอ้เพือปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

การแก้ไขปรับปรุงแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี          

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

นําผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ทีผู ้เ ชียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงใน

รายละเอียดเพือใหแ้บบจาํลองมีความสมบูรณ์ 

 

จากขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เพือพฒันาแบบจาํลองการดูแล          

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Design and Development: D) ดงัแสดงในแผนภาพที 5  
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แผนภาพที   5  ขนัตอนและกระบวนการของการพฒันาร่างแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา    

                         ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับ 

                         นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

จากการศึกษาการวิจยัในระยะที 2 การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู สามารถสรุปไดต้ามตารางที 8 

 

ขนัตอนท ี2 การพฒันา (Development: D1) เพอืพฒันาแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษา 
ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพอืส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู 

สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Design and Development: D) 
ศึกษาแนวคิดจากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน ในขนัตอนที 1 กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

พฒันาร่างแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

ตรวจสอบเพือยนืยนัความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่าง

แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ตามขนัตอนดงันี 

  
 

ตรวจสอบโดยผู้ เชียวชาญ ประเมินผล  ปรับปรุง/แก้ไข 

การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครืองมือประกอบการใชแ้บบจาํลองการดูแล 

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับ 

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ประกอบดว้ย  เครืองมือสาํหรับผูท้าํหนา้ทีดูแลให้คาํปรึกษา

และเครืองมือสาํหรับผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษา   
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ตารางที 8  สรุปขนัตอนดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 2 (Designed and Development: D )  

                  การออกแบบและการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี    

    สือสังคม 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

การ 
วเิคราะห์ 
ข้อมูล 

การวิจยัระยะที 2 D  

ขนัตอนที 1 การพฒันา

แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

เพือพฒันาโครงร่าง

แบบจาํลองการดูแล

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็น

ครูสาํหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

พฒันาโครงร่าง

แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมเพอื

ส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ทีสงัเคราะห์ 

1.เอกสารและ

งานวิจยัที

เกียวขอ้ง 

2.เอกสารจาก

การศึกษาการ

วิจยัระยะที  

แบบบนัทึกการ

วิเคราะห์ขอ้มูล

แบบจาํลอง 

การ

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 

ขนัที  การตรวจสอบ

ยนืยนัความเหมาะสม

ของแบบจาํลองการดูแล

ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมเพอื

ส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

1.เพอืตรวจสอบ

ยนืยนัความ

เหมาะสมของ

แบบจาํลองฯ 

2.เพือปรับปรุง

แบบจาํลองฯ 

1.ตรวจสอบยนืยนัความ

เหมาะสมของแบบจาํลอง

ฯ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการ

นิเทศ ดา้นการดูแลให้

คาํปรึกษา ดา้นการ

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอ

สงัคม และดา้น

คุณลกัษณะความเป็นครู

ของนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

จาํนวนดา้นละ 5 คน 

2.ปรับปรุงแบบจาํลองฯ 

เครืองมือประกอบ

แบบจาํลอง  

ผูเ้ชียวชาญ

ดา้นการนิเทศ 

ดา้นการดูแล

ให้คาํปรึกษา 

และดา้น

คุณลกัษณะ

ความเป็นครู

ของนกัศึกษา

ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

ดา้นการ

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคม 

1.คู่มือการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมฯ 

สาํหรับอาจารยนิ์เทศก์

และครูพีเลียง 

2.คู่มือรับการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคมฯ 

สาํหรับนกัศึกษา 

3.แบบจาํลองการดูแล

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี

สือสงัคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็น

ครูสาํหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

4.แบบตรวจ สอบ

รายการแบบจาํลองการ

ดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี

สือสงัคมฯ 

วิเคราะห์

ดชันีความ

สอดคลอ้ง

มาตราส่วน  

( X ) และ

ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 
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ตารางที 8 สรุปขนัตอนดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 2 (Designed and Development: D )  

                 การออกแบบและการพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอ 

                 สังคม  (ต่อ) 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

การ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

ขนัที 3 สร้างและ 

ตรวจสอบความ

เหมาะสมของ

เครืองมือประกอบ

แบบจาํลองการ

ดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคมเพอืส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1.เพือสร้าง

เครืองมือประกอบ

แบบจาํลองฯ 

2.เพือตรวจสอบ

คุณภาพเครืองมือ

ประกอบ

แบบจาํลองฯ 

3.เพือปรับปรุง

เครืองมือประกอบ

แบบจาํลองการ

ดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1.ศึกษาขอ้มูลเอกสาร

งานวิจยัทีเกียวขอ้งใน

การสร้างเครืองมือเพือ

นาํมาจดัสร้าง

แบบจาํลองฯ 

2.สร้างเครืองมือ

ประกอบการพฒันา

แบบจาํลองฯ 

3.นาํเครืองมือ

ประกอบการใช้

แบบจาํลองฯ ให้

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ  

ผูเ้ชียวชาญดา้นการ

นิเทศ ดา้นการดูแล

ให้คาํปรึกษา และ

ดา้นคุณลกัษณะ

ความเป็นครู ดา้น

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอ

สงัคม 

1.แบบทดสอบ 

2.แบบประเมินการดูแล

ให้คาํปรึกษา 

3.แบบสอบถามความพึง

พอใจของการใช้

แบบจาํลองฯ สาํหรับ

อาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง 

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

และผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 

4.แบบสมัภาษณ์อาจารย์

นิเทศก ์ครูพีเลียง 

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

และผูที้มีส่วนร่วม 

วิเคราะห์

ดชันีความ

สอดคลอ้ง

มาตราส่วน  

( X ) และ

ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ขนัที 4 ตรวจสอบ

ความ เหมาะสม

และความเป็นไป

ได ้ของการนาํแบบ 

จาํลองฯ ไป 

ทดลองใช ้(Pilot 

Study) 

1.เพือตรวจสอบ 

ความเหมาะสม

และความเป็นไป

ไดข้องการนาํ

แบบจาํลองฯ ไปใช้

ก่อนนาํไปใช้

2.เพือตรวจสอบคุ

ณภาพเครืองมือ

ประกอบ

แบบจาํลองฯ ก่อน

นาํไปใชจ้ริง 

1.ทาํการประชุมชีแจง 

ทาํความเขา้ใจ เพือให้

เห็นความสาํคญัของ

กระบวนการดูแลให้

คาํปรึกษาฯ ก่อน

นาํไปใชจ้ริง 

2.นาํแบบจาํลองฯ ไป

ทดลองใช ้

 

1.อาจารยนิ์เทศก ์

2.ครูพีเลียง 

3.นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

4.วิทยากร

ผูเ้ชียวชาญดา้นการ

นิเทศ ดา้นการดูแล

ให้คาํปรึกษา และ

ดา้นคุณลกัษณะ

ความเป็นครู 

1.คู่มืออาจารยนิ์เทศก์

และครูพีเลียง 

2.คู่มือนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

ทีรับการนิเทศดว้ย

แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาฯ 

3.แบบทดสอบ 

4.แบบสมัภาษณ์ 

5.แบบสอบถามความพึง

พอใจทีมีต่อแบบจาํลองฯ 

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 
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ตารางที 8 สรุปขนัตอนดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 2 (Designed and Development: D )  

                 การออกแบบและการพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอ 

                 สังคม  (ต่อ) 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ 

การ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

  3.ผูวิ้จยันาํขอ้มูลทีได้

จากการนาํร่องทีพบ

ระหวา่งการทดลองใช้

และขอ้สงัเกตต่างๆ 

ปรับปรุงแกไ้ข

แบบจาํลองฯ 

   

 
ขันตอนที 3  การวิจัย (Research: R ) เป็นการทดลองใช้แบบจําลองการดูแล                

ให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Implementation: I)  

การดาํเนินการวจิยัในขนัตอนนีเป็นการนาํแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ทีสร้างขึนและผ่านการตรวจสอบจากผู ้เชียวชาญ ในขันตอนที 2 ใช้กับกลุ่มทดลองเพือ

ตรวจสอบประสิทธิผลของแบบจําลองทีพัฒนาขึน โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองเบืองต้น Pre-

Experimental Design โดยประยกุตใ์ชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ผสมผสานกบัรูปแบบ

การวิจยักึงทดลอง Quasi Experimental Design แบบดุลยภาพดา้นเวลา (Time-Samples Design)  

และกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเนือง (Campbell and Stanley, 1963 : 43) (นิคม ตงัคะพิภพ 

2543: 331) โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.1  วตัถุประสงค์  
3.1.1 เพือทดลองใช้แบบจําลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี         

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.1.2 เพือหาประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 
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3.2 วธีิการศึกษา 
การนาํแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีผา่นการปรับปรุงและแกไ้ข

ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ตามขนัตอนของแบบจาํลอง 4 ขนั (PPIA Model) โดยแต่ละขนัตอน

ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ยๆ ของการดาํเนินการ 4 ขนัยอ่ย หรือทีเรียกวา่ PAOR ไดแ้ก่ ขนัวางแผน 

(Plan: P) ขนัดาํเนินการ (Action: A) ขนัสังเกต (Observe: O) และขนัให้ผลสะทอ้นการปฏิบติั 

(Reflect: R) ซึงผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 

3.2.1 การเตรียมความพร้อม (Preparing Phase: P) ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ยๆ 

ดงันี 

3.2.1.1  การวางแผน (P) การศึกษาสภาพปัญหา  

3.2.1.2  การดาํเนินการ (A) ดาํเนินการใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจ 

3.2.1.3  การสังเกต (O) สังเกตการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการ

เตรียมความพร้อม 

3.2.1.4  การให้ผลสะทอ้น (R) การสะทอ้นผลการดาํเนินการเตรียมความ

พร้อม   

3.2.2 การวางแผน (Planning Phase: P) ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ยๆ ดงันี 

3.2.2.1. การวางแผน (P) การกาํหนดแผนการดาํเนินการใหค้าํปรึกษา  

3.2.2.2. การดาํเนินการ (A) ดาํเนินการตามแผนทีกาํหนด 

3.2.2.3. การสังเกต (O) สังเกตการใชเ้ทคโนโลยสืีอสังคมในการติดต่อสือสาร 

3.2.2.4. การให้ผลสะทอ้น (R) การสะทอ้นผลตามช่วงระยะเวลาเพือติดตาม

การดาํเนินงาน 

3.2.3 การปฏิบติัการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม (Implement  

Mentoring Social Media Technology Blended Phase: IMST: I) ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ยๆ ดงันี 

3.2.3.1  การวางแผน (P) การกาํหนดปฏิทินช่วงเวลาในการดูแลใหค้าํปรึกษา  

3.2.3.2  การดาํเนินการ (A) ดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคม 

3.2.3.3  การสังเกต (O) สังเกตการดูแลใหค้าํปรึกษาจากสือเทคโนโลยต่ีางๆ  

ทีใช ้

3.2.3.4  การใหผ้ลสะทอ้น (R) การสะทอ้นผลการดาํเนินการ  
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3.2.4 การประเมินผล (Assessing Phase: A) คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ยๆ ดงันี   

3.2.4.1 การวางแผน (P) วางแผนในการประเมินผล  

3.2.4.2 การดาํเนินการ (A) ดาํเนินการประเมินผล 

3.2.4.2.1 การประเมินผลก่อนการดูแลให้คาํปรึกษา (Pre-mentoring 

Assessing) เป็นการประเมินผลก่อนการเริมต้นกระบวนการการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคม เพือประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ในการดูแลให้คาํปรึกษาของผูที้ทาํหนา้ทีดูแล

ให้คาํปรึกษา  ประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการ

ประเมินตนเอง เพือนําข้อมูลทีได้รับมาใช้ประโยชน์สําหรับการวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 

 3.2.4.2.2 การประเมินผลโดยใช้วิธีการประเมินเพือพฒันา (Assessment 

for Learning) ระหวา่งการดูแลใหค้าํปรึกษา  เป็นการประเมินผลเพือพฒันาคุณลกัษณะความเป็นครู

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเป็นการประเมินผลจากครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศก ์  

และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินตนเอง เพือนาํขอ้มูลทีไดรั้บไปใชเ้ป็นประโยชน์

สาํหรับการพฒันาและการปรับปรุงแกไ้ข 

     3.2.4.2.3 การประเมินผลหลังการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยี โดยใชว้ิธีการประเมินเพือสรุปผล (Assessment of Learning) เป็นการประเมินผลเมือ

กระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเสร็จสิน เพือประเมินคุณลกัษณะความเป็นครู

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของการใชแ้บบจาํลอง

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.2.4.3 การสังเกต (O) สังเกตการประเมินผล 

3.2.4.4 การใหผ้ลสะทอ้น (R) การสะทอ้นผลการดาํเนินการ 

 

3.3  แบบแผนการทดลอง 
ในการศึกษาครังนีใชแ้บบแผนแบบกึงทดลอง (Quasi-experimental Design) โดย

ประยกุตก์ารวจิยัแบบดุลยภาพดา้นเวลา และกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเนือง (Equivalent time-

samples design) (Campbell and Stanley, 1963 : 43) ซึงเป็นแบบแผนการวิจยัทีมีเฉพาะกลุ่มทดลอง 

ไดรั้บการทดลองสลบักบัการเวน้ระยะเวลาในการไดรั้บการทดลองในครังต่อไป และวดัผลตาม
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ระยะเวลา ซึงผูว้ิจยัประยุกต์เพิมให้มีการประเมินตนเองหลงัการทดลอง (posttest)  ดงัแสดง         

ในแผนการทดลอง ดงันี 
 

O1    X1    O2    X1    O3     

 

สัญลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการวจิยั 

X1   คือ  แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยเีพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

O1    O2   O3      คือ ผลคะแนนในการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีไดจ้ากการประเมินตนเองของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

การประเมินจากอาจารยนิ์เทศก์ และครูพีเลียง ซึงมีการกาํหนดเกณฑ์จากตวัชีวดัไว ้รวมถึงคะแนน

ทีไดจ้ากเครืองมือบนัทึกการดูแลใหค้าํปรึกษา โดยอาจารยนิ์เทศกเ์ป็นผูบ้นัทึก ครังที 1 ครังที 2 และ

ครังที 3 ขณะดาํเนินการใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม        

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4.1 ประชากร ในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 

3.4.1.1 อาจารย์นิ เทศก์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                 

จาํนวน 35 คน 

3.4.1.2 ครูพีเลียง ทีได้รับมอบหมายหน้าทีเป็นครูพีเลียงนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556  

สาขาวิชาภาษาไทย จาํนวน 85 คน สาขาวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 70 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

จาํนวน 59 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาํนวน 47 คน และสาขาวิชาสังคมศึกษา จาํนวน 97 คน รวม

ทงัสิน 358 คน   

3.4.1.3 นกัศึกษา ชันปีที 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ที

กาํลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 358 คน 

3.4.2 กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  

3.4.2.1 อาจารยนิ์เทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ จาํนวน 

10 คน  
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3.4.2.2 ครูพี เ ลี ย ง ที ได้ รับมอบหมายหน้า ที เ ป็นพี เ ลี ย งนัก ศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครู เขตจงัหวดัจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยโรงเรียนทีมี

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 

58 คน 

3.4.2.3 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 5 ครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุตรดิตถ ์ทีกาํลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป เขตอุตรดิตถ ์ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 

2556  ทีไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ไดจ้าํนวนของกลุ่มนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูตามจาํนวนทีไดต้ามสูตรการคาํนวณ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2555: 117)  

สูตรคาํนวณของ Taro Yamane 

 
 n แทนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 e แทนระดบัความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึนได ้5% 

 N ตวัแทนประชากร 

สรุปจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการวจิยั ดงัตารางที 9 

ตารางที 9  สรุปจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ในการดาํเนินการ 

สาขาวชิา จาํนวนนกัศึกษา จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีได ้

สาขาวชิาภาษาไทย 85 15 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 70 11 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 59 8 

สาขาวชิาคณิตสาสตร์ 47 5 

สาขาวชิาสังคมศึกษา 97 19 

 58 

 

3.5 เครืองมือประกอบการใช้แบบจําลองฯ 
เครืองมือประกอบแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือ

สังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือประเมิน

ประสิทธิผลของแบบจาํลอง มีดงันี 
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3.5.1 แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการดูแล         

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู สําหรับอาจารย์

นิเทศกแ์ละครูพีเลียง 

3.5.2  แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ทีผ่านการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม สําหรับอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบจาํลอง สําหรับอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียงและ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

ขันตอนการสร้างและพฒันาเครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแล             

ให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู สําหรับอาจารย์
นิเทศก์และครูพเีลยีง 

เป็นแบบประเมินตนเองในด้านความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ ในการดูแล      

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จาํนวน  40 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั คือ 

 ระดบั  4  หมายถึง  มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ อยูใ่นระดบั  

       มากทีสุด 

 ระดบั  3  หมายถึง มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ อยูใ่นระดบั มาก 

 ระดบั  2  หมายถึง มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ อยูใ่นระดบั  

       ปานกลาง 

 ระดบั  1  หมายถึง มีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ อยูใ่นระดบั นอ้ย 

 

 ผูว้ิจยัไดก้ารกาํหนดค่าความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถมีค่าคะแนนเฉลียตงัแต่ 

3.00 ขึนไป ถือวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ อยูใ่นระดบั มาก 

การดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินตนเอง มีขนัตอนดงันี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกียวกบัการประเมินตนเอง ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

ความสามารถ ในการดูแลใหค้าํปรึกษา คุณลกัษณะความเป็นครู และความพึงพอใจ 
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2. สร้างแบบประเมินใหมี้ความครอบคลุม ตรงตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ตามขอบข่ายทีไดก้าํหนดไว ้

3. นาํแบบประเมินทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

4. นาํแบบประเมินทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบ

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

5. นาํแบบประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ และนาํไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 2.  แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
ทีผ่านการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม สําหรับอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 เป็นแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

จาํนวน  4 ดา้น ซึงไดจ้ากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ดา้นการ

วางแผนและการเตรียมความพร้อม ดา้นการจดัการชนัเรียน ดา้นความรับผิดชอบในหนา้ทีครู ดา้น

ความสามรรถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั คือ 

 ระดบั 5    หมายถึง     มีคุณลกัษณะความเป็นครูแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั  

    มากทีสุด 

 ระดบั 4    หมายถึง     มีคุณลกัษณะความเป็นครูในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั 

     มาก 

 ระดบั 3    หมายถึง     มีคุณลกัษณะความเป็นครูในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั 

     ปานกลาง 

 ระดบั 2    หมายถึง     มีคุณลกัษณะความเป็นครูในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั 

     นอ้ย 

 ระดบั 1    หมายถึง     มีคุณลกัษณะความเป็นครูในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั 

     นอ้ยทีสุด 

 

 ผูว้ิจยัไดก้ารกาํหนดค่าคุณลกัษณะความเป็นครู มีค่าคะแนนเฉลียตงัแต่ 3.00 ขึนไป 

ถือวา่ มีคุณลกัษณะความเป็นครูในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั มาก 
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 การดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครู มีขนัตอนดงันี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกียวกบัคุณลกัษณะความเป็นสําหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

2. สร้างแบบประเมินให้มีความครอบคลุม คุณลกัษณะความเป็นครู และตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอบข่ายทีไดก้าํหนดไว ้

3. นาํแบบประเมินทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

4. นาํแบบประเมินทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบ

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

5. นาํแบบประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ และนาํไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์      
วชิาชีพครู 

 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั คือ 

 ระดบั 5    หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา

     ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  อยูใ่นระดบั มากทีสุด 

 ระดบั 4    หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

    ผสมผสาน เทคโนโลยสืีอสังคม  อยูใ่นระดบั มาก 

 ระดบั  3    หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา

     ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 ระดบั 2    หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา

     ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  อยูใ่นระดบั นอ้ย 

 ระดบั 1    หมายถึง      มีความพึงพอใจต่อแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

    ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  อยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 
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 ผูว้ิจยัไดก้ารกาํหนดค่าความพึงพอใจทีมีต่อแบบจาํลอง มีค่าคะแนนเฉลียตงัแต่ 3.00 

ขึนไป ถือวา่ มีพึงพอใจ อยูใ่นระดบั มาก 

 การดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินความพึงพอใจ มีขนัตอนดงันี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกียวกบัเพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้มีความครอบคลุม คุณลกัษณะความเป็นครู 

และตรงตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอบข่ายทีไดก้าํหนดไว ้

3. นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

4. นาํแบบประเมินความพึงพอใจทีปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน              

5 คน ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

5. นาํแบบประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ และนาํไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 จากรายละเอียดการดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R ) การ

ทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Implementation: I) ผูว้ิจยัไดส้รุปดงัแสดง

ในแผนภาพที 5 
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จากรายละเอียดการดาํเนินการวิ 

 

 

 

ขนัตอนที 3 การวจิยั (Research : R₂) การทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 

สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Implementation: I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม 

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ประเมินความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม  

ประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ประเมินประสิทธิผลของแบบจาํลองและเครืองมือการประเมินความสามารถในการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคมของผูดู้แลใหค้าํปรึกษา และคุณลกัษณะความเป็นครู 

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

หาประสิทธิผลโดยแบบประเมิน

ตนเอง สอบถามความคิดเห็น 

และทาํการปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิผล กบักลุ่มยอ่ยสอบถามความคิดเห็นและทาํการ

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเครืองมือ 

สาํหรับการวดัและประเมินผล 

ไดแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ทีมีคุณภาพตามเกณฑ ์

ประเมินผลก่อนการดูแลใหค้าํปรึกษา 

(Pre-mentoring Evaluation) เป็นการ

ประเมินตนเองก่อนการเริมตน้

กระบวนการการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี 

ประเมินผลระหวา่งการดูแลใหค้าํ ปรึกษา 

โดยใชว้ิธีการประเมินเพือพฒันา 

(Assessment for Learning) เป็นการ 

 ประเมินเพือพฒันาคุณลกัษณะความเป็น

ครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ประเมินผลหลงัการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี โดยใชว้ิธีการ

ประเมินเพือสรุปผล (Assessment of 

Learning) เป็นการประเมิน ผลเมือกระบวน 

การดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี    

เสร็จสิน 

วิเคราะห์ผลการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสงัคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สรุปผลการทดลองใช้

แบบจาํลองฯ 

แผนภาพที 5  ขนัตอนการทดลองใชแ้บบจาํลอง 



 

 

 

129 

จากรายละเอียดการดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R ) เพือทดลอง

ใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Implementation: I) ผูว้ิจยัไดส้รุปดงัแสดงใน

ตารางที  10 

 

ตารางที 10  สรุปขนัตอนการดาํเนินการวิจยัในการวิจยัระยะที 3 การวิจยั (Research: R ) เพือ                 

ทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริม                   

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู         

(Implementation: I) 

 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล 
การวิจยัระยะที 3 

การนาํแบบจาํลอง

การดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ครูไปทดลองใชใ้น

สถานการณ์จริง 

เพือทดลองใช้

แบบจาํลองการดูแล

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1.ประชุมชีแจงอาจารย์

นิเทศก ์ครูพีเลียง และ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ให้เกิดความตระหนกั

และมีความรู้ ความ

เขา้ใจเกียวกบัการดูแล

ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม 

2.ทาํการสอบถาม

รายบุคคล ปรับปรุง

แกไ้ข 

3.ปฏิบติัการดูแล 

ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม 

4.ทาํการประเมินผล

ก่อน ระหวา่ง และหลงั

การดาํเนินการดูแล 

1.ครูพีเลียง จาํนวน 

58 คน 

2.อาจารยนิ์เทศก ์

จาํนวน 10 คน 

3.นกัศึกษาฝึก 

ประสบการณ์ 

วิชาชีพครู จาํนวน 58 

คน 

1.แบบประเมิน

ตนเอง ดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจการ

ดูแลให้คาํปรึกษา 

2.แบบสอบถาม 

และแบบสมัภาษณ์

ความพึงพอใจของ

อาจารยนิ์เทศก ์ 

ครูพีเลียง และ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1.ค่าเฉลีย

( X ) 

2.ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

3.t-test 

(Dependent) 

4.การ

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 
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ตารางที 10 สรุปขนัตอนการดาํเนินการวจิยัในการวจิยัระยะที 3 การวจิยั (Research: R ) เพือ 

                   ทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริม                  

                    คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Implementation: 

I)  (ต่อ) 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล 
  ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม   

5.สรุปผลการประเมิน

ความรู้ ความเขา้ใจ 

ความสามารถการดูแล

ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม 

และคุณลกัษณะความ

เป็นครูของนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

   

 

ขันตอนที   การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) และ
ปรับปรุงแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะ
ความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ขนัตอนนี ประกอบดว้ย การนาํผลการประเมินจากการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแล              

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาพิจารณาทบทวนเพือปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา 

สําหรับอาจารย์นิ เทศก์และครูพี เ ลียง  และตัวบ่งชีคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา                       

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิผลมากยงิขึน ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 

 

4.1 วตัถุประสงค์ 
เพือประเมินและปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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4.2  วธีิดําเนินการ 
การดาํเนินการผูว้จิยัไดด้าํเนินการประเมินกระบวนการในการสร้างแบบจาํลอง 

และกระบวนการใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจากนนักาํหนดมิติในการ

ประเมิน โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งดาํเนินการใชแ้บบจาํลอง จนกระทงัเสร็จสินการ

ดาํเนินการ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

. .  นําผลการประเมินความสามารถในการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ของผูท้ ําหน้าทีดูแลให้คาํปรึกษา โดยเขียนนําเสนอเป็นเอกสาร แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

. .  นําแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 

จาํนวน 5 คน พิจารณา เพือตรวจสอบและรับรอง ทงันีไดก้าํหนดคุณสมบติัผูเ้ชียวชาญไวด้งันี 

. . .  เป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาทีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า       

3 ปี ในกระบวนการพฒันาวชิาชีพครู  

. . .   เป็นอาจารย ์หรือนกัวชิาการอุดมศึกษาทีมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่   

3 ปี ในการผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมในระบบการศึกษา โดยมีประสบการณ์ หรือมีผลงานการ

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมในระบบการศึกษา 

. .   ปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

4.3  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 4.3.1 เอกสารแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู สาํหรับอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากการรับรองแบบจาํลองโดยผูเ้ชียวชาญตรวจสอบพิจารณาอีก

ครังและทาํการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญโดยการให้ผูเ้ชียวชาญลง

ความเห็นจากเครืองมือตรวจสอบคุณภาพแบบจาํลองในประเด็นการสอบถามเพือตรวจสอบ

คุณภาพของแบบจาํลองโดยนาํไปตรวจสอบค่าเฉลียคะแนนของผูเ้ชียวชาญทงัหมดและนาํมาแปล

ความหมายตามเกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมรายข้อ ข้อใดทีอยู่ในระดับปานกลางถึง 

นอ้ยทีสุด ผูว้จิยัตอ้งนาํมาปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

โดยพิจารณาค่าเฉลียที 3.50 ขึนไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ .  ถือวา่ขอ้

นนัมีความเหมาะสม ถา้ขอ้ใดตาํกวา่เกณฑ์จะพิจารณาเหตุผลและคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญเป็นราย

ขอ้เพือปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

การแก้ไขปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ทีผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงในรายละเอียด

เพือใหแ้บบจาํลองมีความสมบูรณ์ 

 

4.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.5.1  ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์และ (ร่าง) แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาและรับรองไปยงัผูท้รงคุณวุฒิพร้อม

แนบตน้แบบร่างแบบจาํลองใหพ้ิจารณา 

4.5.2  ขอสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิตามขนัตอน เพือตรวจสอบ พิจารณาและรับรอง

แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็น

ครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

4.5.3  ปรับ (ร่าง) แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ตามขอ้เสนอแนะ

ของผูท้รงคุณวฒิุก่อนนาํเสนอคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

จากรายละเอียดการดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D ) การ

ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี
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สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผูว้ิจยัได้

สรุปดงัแสดงในแผนภาพที 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 7  การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) ปรับปรุงและ

นาํเสนอแบบจาํลอง 

 

ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D₂) การประเมินผล (Evaluation: E) ปรับปรุงและนาํเสนอ

แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
ผลการประเมินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

นาํเสนอเป็นเอกสาร  แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการดูแลใหค้าํปรึกษา ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครู ดา้นการผสมผสานเทคโนโลยีสือสงัคมกบั

ระบบการพฒันาวชิาชีพครู ตรวจสอบและรับรองแบบจาํลอง 

ปรับปรุง  แบบจาํลอง 

ตน้แบบแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสงัคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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จากรายละเอียดการดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D ) การ

ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ิจยัได้

สรุปดงัแสดงในตารางที 11 

ตารางที  11  สรุป ขนัตอนการดาํเนินการวจิยัในการวิจยัระยะที 4 การพฒันา (Development: D )   

       การประเมินผลและปรับปรุงแบบจาํลอง 

ระยะการวจิัย วตัถุประสงค์ วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล 
การวิจยัระยะที 4 

ประเมินและ 

ปรับปรุงแบบจาํลอง

การดูแล 

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

เพือประเมินและ 

ปรับปรุงแบบจาํลอง

การดูแล 

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1.ศึกษาเปรียบเทียบ

ความรู้ ความเขา้ใจ 

ในการดูแล 

ให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครู 

2.สอบถาม สมัภาษณ์

ความพึงพอใจของ

อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี

เลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

ทีมีต่อแบบจาํลอง 

1.ครูพีเลียง จาํนวน 

20 คน 

2.อาจารยนิ์เทศก ์

จาํนวน  10 คน 

3.นกัศึกษาฝึก 

ประสบการณ์ 

วิชาชีพครู จาํนวน 20 

คน 

1.แบบประเมิน

ความรู้ ความเขา้ใจ

การดูแล 

ให้คาํปรึกษา 

2.แบบสอบถาม 

และแบบสมัภาษณ์

ความพึงพอใจของ

อาจารยนิ์เทศก ์ครู 

พีเลียง และ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1.ค่าเฉลีย

( X ) 

2.ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

3.การ

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 

ขยายผลแบบจาํลอง

การดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

เพือขยายผล

แบบจาํลองการดูแล

ให้คาํปรึกษา

ผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

ศึกษาทดลองใช้

แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสงัคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครูสาํหรับ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1.ครูพีเลียง จาํนวน 

20 คน 

2.อาจารยนิ์เทศก ์

จาํนวน 10 คน 

3.นกัศึกษาฝึก 

ประสบการณ์ 

วิชาชีพครู จาํนวน 20 

คน 

1.แบบประเมิน

ความรู้ ความเขา้ใจ

การดูแลให้

คาํปรึกษา 

2.แบบสอบถาม 

และแบบสมัภาษณ์

ความพึงพอใจของ

อาจารยนิ์เทศก ์ครู 

พีเลียง และ

นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครูทีมีต่อ

แบบจาํลอง 

1.ค่าเฉลีย

( X ) 

2.ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

3.การ

วิเคราะห์

เนือหา 

(Content 

Analysis) 
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเรือง “การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี            

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู” ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ

ผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) และใชแ้บบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The 

Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Method) เพือตอบคาํถามการวิจยัให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคห์ลกัของการ

วจิยั  2 ประการ คือ ประการแรก เพือพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี     

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ

ประการสุดท้าย เพือประเมินประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ในด้านคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านความรู้ ความ

เขา้ใจการดูแลให้คาํปรึกษาของอาจารยนิ์เทศก์ และครูพีเลียง และดา้นความพึงพอใจของอาจารย์

นิเทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีมีต่อแบบจาํลองการการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอตามขนัตอนการดาํเนินการวิจยั  ตอน ไดแ้ก่  ตอนที  

ผลการพฒันาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ ตอนที  ผลการทดลอง

ใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ซึงมีรายละเอียดของแต่ละขนัตอน ดงัต่อไปนี 
 

ตอนท ี  ผลการพฒันาแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม
เพอืส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานในตอนที 1 เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐานจาก

แหล่งขอ้มูลเอกสารและบุคคล มีวตัถุประสงคเ์พือการรวบรวมและสังเคราะห์สภาพปัญหาของการ
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ดูแลให้ค ําปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกําหนดแนวทางในการพัฒนา

แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็น

สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน ผูว้ิจยัไดผ้ล

การศึกษาดงันี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพนืฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล 
ผลการศึกษาข้อมูลพนืฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 

.  ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 

หลกัการและแนวคิดพืนฐานเกียวกบั การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring Program) แนวคิดเกียวกบั

การส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู แนวคิดเกียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวคิด

เกียวกบัการพฒันาแบบจาํลอง และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการผสมผสานเทคโนโลยีในการฝึกงาน

ของนกัศึกษา ใหผ้ลดงันี 

1.1.1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์เอกสารเกียวกบัแนวคิดเกียวกบัการส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นครู การส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี            

ตามแนวทางขนัตอนการสร้างแบบจาํลองของ Kevin Kruse 2004 หรือ ADDIE Model ร่วมกบั

แนวคิดการพฒันานกัศึกษาของมิลเลอร์และพรินซ์ (Miller and Prince 1976) และไดว้ิเคราะห์

แนวคิดสรุปเป็นขนัตอนการส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู เป็น 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

คุณลกัษณะความเป็นครู การพฒันารูปแบบหรือแบบจาํลอง การทดลองใชรู้ปแบบหรือแบบจาํลอง              

และประเมินผลการใช้แบบ จาํลองทงันีในการสร้างองค์ประกอบของแบบจาํลองไดด้าํเนินการ

สร้างตามกรอบแนวคิดหลกัการสร้างแบบจาํลองของจอยซ์ และเวล (Joyce and Weil 2004) โดยใช้

กระบวนการพฒันาส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา ชีพครู     

โดยไดรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยจีากอาจารยนิ์เทศก ์และครูพีเลียง 

1.1.2  ผู ้วิจ ัยวิเคราะห์เอกสารเกียวกับการดูแลให้ค ําปรึกษา 

(Mentoring Program) พบว่า การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring Program) เป็นลกัษณะหนึงของ        

การนิเทศ (Supervision) ซึงผูที้ทาํหน้าทีดูแลให้คาํปรึกษาต้องเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ใน

วิชาชีพนันๆ สูงกว่าผูรั้บการดูแลให้คาํปรึกษา และจะตอ้งคอยช่วยเหลือดูแลให้คาํปรึกษาอย่าง

ต่อเนือง เพือให้การปฏิบัติงานในวิชาชีพนันๆ เป็นไปตามทีคาดหวงั การดูแลให้ค ําปรึกษา 

(Mentoring Program)  มีนกัการศึกษาทงัในและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทีสําคญัของ

การดูแลใหค้าํปรึกษาไวม้ากมายอาทิ สถาบนั Mentor International Study Consultants (2000), แอน

เดอร์สันและชานนอน (Anderson and Shannon 1988, อา้งถึงใน เซฟเดปา Zepdapa 2003: 210), 

กลิกแมนและคณะ (Glickman and others 2010: 296), กนิษฐา  เชาวว์ฒันากุล ( : ) ผลจาก
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การสังเคราะห์แนวคิดเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษา ไดข้นัตอนในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์        

วิชาชีพครู 6 ขนั ไดแ้ก่ 1) ประชุมก่อน-หลงัการให้คาํปรึกษา (Pre-Post conference) 2) คดัเลือก
กระบวนการและวิธีการในการให้คาํปรึกษา (Selecting Mentors) 3) ระบุกลยุทธ์ทีจะใชใ้นการให้

คาํปรึกษา (Identifying Mentoring Strategies) 4) การฝึกอบรมผูดู้แลให้คาํปรึกษาและผูรั้บการดูแล
ให้คาํปรึกษา (Selecting Protégés) 5)  ปฏิบติัการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีและเก็บ

ขอ้มูล (Integrated Technology to Mentoring  and Data Gathering) 6) การวดัและประเมินผล         

การดูแลใหค้าํปรึกษา (Assessing and Evaluating Mentoring) 

. .  ผู้วิจัยวิ เคราะห์เอกสารเกียวกับแนวคิดเกียวกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู จากแนวคิดของประมุข  กอปรสิริพฒัน์ (2548) และวชัรา  เล่าเรียนดี 

(2553) สรุปไดว้า่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนบัเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีสุดเทียบเท่ากบัหวัใจ

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / ศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึงถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการฝึก

ประสบการณ์ (Cognitive Apprenticeship Approach) นบัวา่เป็นการเรียนทีมีความเหมาะสมสําหรับ

ผูเ้รียนทีตอ้งการฝึกปฏิบติัตามหลกัการ วิธีการทีถูกตอ้ง  เพราะเป็นวิธีการเรียนให้รู้จริงแบบหนึงที

มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนหรือผูฝึ้กประสบการณ์เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบติั เพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํตามแบบทีผูเ้ชียวชาญ หรือผูแ้สดงให้ดูพร้อมคอยกาํกบั

ดูแล แนะนาํการฝึกประสบการณ์นนัโดยตลอด นอกจากนีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จดัวา่เป็น

การใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้การเรียนรู้และการมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบติั ซึง 

จุดมุ่งหมายทวัไป จึงเป็นการนาํเอาความรู้ความสามารถทงัทีเป็นเนือหาวิชาการดา้นเทคนิควิธีการ

และด้านคุณลักษณะปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ได้ นอกจากนียงัถือได้ว่า การให้ความรู้ทาง

ภาคปฏิบติัแก่นกัศึกษาครู โดยผา่นกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไวว้่าการทีจะไดค้รูทีดีมี

คุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครูจาํเป็นต้องสร้างขึนมา จะหวงัให้ครูโดยกาํเนิดไม่ได ้   

และการสร้างหรือการผลิตครูนนั จะให้ความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวก็คงจะเป็นครูทีดีไดย้าก 

จาํเป็นตอ้งฝึกหดัและฝึกฝนทางภาคปฏิบติัให้มากพอจนสามารถปฏิบติัหนา้ทีครูไดดี้และเกิดความ

มนัใจ อนัจะนาํไปสู่ความศรัทธาในอาชีพ ซึงจะเป็นประตูไปสู่ความมีวิญญาณของความเป็นครูใน

ทีสุด 

. .  ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการผสมผสานเทคโนโลย ี         

สือสังคมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จากการได้ศึกษาวิเคราะห์การผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมกบันกัศึกษาฝึกงาน จากเอกสารและงานวิจยัของสุรศกัดิ หลาบมาลา (2554), 

แสน  สมนึก (2541), ถนอมพร  เลาหจรัสแสง และคณะ (2545), รัชนีกูล  ภิญโญภานุวตัน์ (2546), 
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ประทีป  นานคงแนบ และคณะ (2553), ครูวดั (นามแฝง) (2555), ทาช และ เมอร์ฟี (Thach and 

Murphy 1995),  จุง (Cheung 1998), คาร์เมน และไอเซลา (Carmen and Isela 2007) สรุปไดว้า่ การ

นาํเทคโนโลยมีาผสมผสานกบัการดูแลให้คาํปรึกษาให้กบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู  จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึงของเทคโนโลยี โดยกิจกรรม

การถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสังคมออนไลน์ และประสบการณ์ดว้ยวิธีการ

เผชิญหนา้ (Face to Face)  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การสรุปผลทีเกิดขึนและการติดต่อสือสารซึง

สามารถใชเ้ครืองมือต่างๆ บนเวบ็ ไดแ้ก่ chat, web board, weblog, e-mail, search, facebook รวมถึง

การใชเ้ครืองมือเหล่านีในการศึกษา คน้ควา้และส่งงาน อนัจะก่อให้เกิดการพฒันางานดา้นการผลิต

และพฒันาครู  

 

ผลการศึกษาข้อมูลพนืฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล 
ผลการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์บุคคลทีมีส่วน

เกียวขอ้งในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ิจยัทาํการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลไดผ้ล

ดงันี 

การสัมภาษณ์บุคคล แหล่งขอ้มูลการสัมภาษณ์บุคคล ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญเกียวกบั

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ผูเ้ชียวชาญเกียวกบัคุณลกัษณะความเป็นครู ผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการ

ผสมผสานเทคโนโลยี  อาจารย์นิเทศก์  ครูพีเลียง  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                

ในประเด็นดงันี 1) สภาพการดูแลให้คาํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2) คุณลกัษณะ

ความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3) การผสมผสานเทคโนโลยี เพือนาํมา

เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี                 

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผล

การศึกษาไดข้อ้มูลดงันี 

 

ประเด็นท ี1 สภาพการดูแลให้คําปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
สภาพการดูแลให้คาํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั 

สรุปไดว้า่ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไดรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาจากครูพีเลียง มากทีสุด

เนืองจากไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบันกัศึกษาตลอดระยะเวลาทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา เป็น

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึงการดูแลให้คาํปรึกษาจากครูพีเลียงจะเป็นการดูแลให้คาํปรึกษาตาม

ขอบข่ายงานเป็นครังๆ ไป เช่น การเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบติังานอืน

นอกเหนือจากการสอน จะมีการให้คาํปรึกษาเป็นครังๆ ไป แต่ทงันีแต่ละสถานศึกษาทีเป็นหน่วย
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ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมีเกณฑ์วิธีการประเมินในระดบั

ทีต่างกนั เนืองดว้ยประสบการณ์ของครูพีเลียงมีความแตกต่างกนั ส่วนการดูแลให้คาํปรึกษาจาก

อาจารยนิ์เทศกน์กัศึกษาจะไดรั้บการดูแลและให้คาํปรึกษาเฉพาะในช่วงเวลาทีอาจารยไ์ปนิเทศการ

ปฏิบติัการสอนเท่านนั ซึงโดยส่วนใหญ่ประมาณ 2 ครัง ใน 1 ภาคการศึกษา แต่นกัศึกษามีความ

ตอ้งการทีจะให้อาจารยนิ์เทศก์ไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มากกวา่ 1-2 ครังใน 1  ภาค

เรียน ดงัเช่น ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีผา่นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

“ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบักระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์

นิเทศก์  ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรมีความรู้ ความเขา้ใจ

ในเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั”  

              (สัมภาษณ์นกัศึกษาทีผา่นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู) 

 

“ควรมีการนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยั และมีความเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ

นกัศึกษา การใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา”  

              (สัมภาษณ์นกัศึกษาทีผา่นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู) 

 

“อยากใหอ้าจารยนิ์เทศกจ์ากมหาวทิยาลยันิเทศโรงเรียนเดิมตลอดปีหรือเทอม เพือทีจะ

ไดเ้ห็นการเปลียนแปลงและการพฒันาตนเองของนกัศึกษาอยา่งชดัเจน” 

             (สัมภาษณ์นกัศึกษาทีผา่นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู) 

 

“อยากให้มีการ work shop ในส่วนของครูพีเลียงทีมีต่อกระบวนการนิเทศ และฝึก

ประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกสอน เพือพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

นกัศึกษาครูทีจะออกมาพฒันาเยาวชนและประเทศชาติต่อไป” 

          (สัมภาษณ์ครูพีเลียง) 

 

“อยากใหมี้ความทาํความเขา้ใจ ก่อนทีจะมีการนิเทศเพือเป็นไปในแนวทางเดียวกนั” 

        (สัมภาษณ์ครูพีเลียง) 
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ประเด็นท ี2 คุณลกัษณะวชิาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
ครูนบัเป็นบุคลากรวิชาชีพทีทาํหนา้ทีเป็นหลกัในดา้นการเรียนการสอน และส่งเสริม

การเรียนรู้ของผูเ้รียนในสถานศึกษา เป็นผูที้มีความหนักแน่นในด้านวิชาความรู้ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  มีความ สามารถในการสอน การฝึกฝนอบรมและถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่ศิษยเ์ป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ และเป็นผูมี้ความประพฤติเป็นทีพึงปรารถนาของสังคม ครูจึง

เป็นบุคคลทีมีความสําคญัยิงต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเปลียนแปลง 

คุณลกัษณะของครูตอ้งมีความสอดคล้องต่อสภาพการเปลียนแปลง เพือเป็นตน้แบบและจดัการ

เรียนการสอนศิษยใ์ห้ศิษยมี์ความรู้และมีคุณลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั ผูว้ิจยั 

จึงได้ดาํเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ และผูที้มีประสบการณ์ในวิชาชีพครู ซึงจากการสัมภาษณ์

ดงักล่าว มีผูใ้หค้วามเห็นเกียวกบัคุณลกัษณะวชิาชีพครู ไวว้า่ 

 

“คุณลกัษณะความเป็นครูควรมีการอา้งอิงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น   

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที 1 ดา้นคุณลกัษณะ (คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งในการ

พฒันาตน) ด้านที 2 ด้านการถ่ายทอด (การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน ถา้มอง

ประเด็นเรืองคุณลกัษณะในทีนีเป็นความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูจะชดัเจนกว่าความเป็นครูทีปฏิบติัตวัในโรงเรียนหรือจะใชต้วัเดียวกนั 

ก็ได้ และด้านที 3 ด้านความรู้หรือดา้นเนือหา ไม่ไดป้รากฏมาเป็นคุณลกัษณะ   

อนัพึงประสงคที์ชดัเจน”  

        (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 

 

“คุณธรรม จริยธรรม คาํว่า จรรยาบรรณมนัเป็นคาํโตเกินไป คาํว่าสัมพนัธภาพ

ของเพือนร่วมงานมันสังเกตได้อย่างไร อยากให้ทบทวนให้เพิมไปเลยว่า 

ความสามารถในการใช ้ICT” 

         (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 

   

  “อาจารยนิ์เทศกข์องมหาวทิยาลยั ควรร่วมมือกบัครูพีเลียงในการพฒันาศกัยภาพ 

  ความเป็นครู อยา่งใกลชิ้ด มีการแลกเปลียนเรียนรู้ข่าวสารขอ้มูลทงัสองฝ่าย” 

       (สัมภาษณ์ครูพีเลียง) 
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  “ระยะเวลาในการนิเทศแต่ละครังควรเพิมมากขึนกวา่เดิม เพราะโดยทวัไปแลว้จะ 

  ทาํการนิเทศนกัศึกษา  คน เพียง  คาบเรียนเท่านนั” 

       (สัมภาษณ์ครูพีเลียง) 

 

ประเด็นท ี3 การผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 
การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมในการดูแลให้คาํปรึกษาสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสําคญัและจาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการให้มีแบบจาํลองขึนมาใช ้ทงันี                           

จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา อีกทงัยงัเป็นการช่วยเหลือนกัศึกษาทีออกไปฝึกประสบการณ์                     

ในพืนทีห่างไกลการเดินทางไม่สะดวก อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัไม่ได้ไปนิเทศบ่อยครัง เพือให้

นกัศึกษาไม่รู้สึกโดดเดียวไร้ทีพึง อนัจะส่งผลต่อการมีเจตคติทีดีต่อวชิาชีพครู และการเป็นครูทีดีใน

อนาคต ซึงจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถในดา้นการผสมผสานเทคโนโลย ี

ได้ให้ความเห็นเกียวกับการผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมในการดูแลให้คาํปรึกษานักศึกษา                      

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ไวว้า่  
 

“ปัจจยัทีจะส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษามีอะไรบา้งควรระบุ 

เป็นหลักการ สิงทีเราจะใช้ในการผสมผสานเทคโนโลยีไปช่วยจับตัวบุคคล       

ซึงผูว้ิจยับอกว่ามีมาก่อน ระหว่าง และหลงั 3 ตวันีน่าจะเขียนออกมาให้ชดัเจน

ก่อน และการดูแลให้คาํปรึกษา เช่น Face to Face จะเป็นบทบาทเหมือนเราใช้

เทคโนโลยีอย่างเดียว ซึงความจริงเรามีการพบปะอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง         

ควรเขียนให้มีความชัดเจนว่า มีนิเทศด้วย น่าจะมีการช่วยทังก่อน ระหว่าง        

และหลงั เหมาะสมกบัสภาพปัญหา สังคม เป้าหมายตอ้งใช้อะไร พบปะอาจารย์

นิเทศก ์ผสมผสานเทคโนโลย ีวตัถุประสงคเ์พือช่วยเหลือนกัศึกษา ในนีเหมือนเรา

ใชเ้ทคโนโลยหีมดเลย แต่เราใชค้นดว้ย น่าจะเขียนใหช้ดัเจนมากกวา่นี”  

       (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 

 
 

“อยา่ใช ้Facebook อยา่งเดียว อนัตรายเนืองจากเป็น Social network  ดว้ย ควรจะมี

เวบ็ทีสร้างขึนมาเองแต่ link ไปคุยใน Facebook ได ้แต่อยา่ใชอ้ยา่งเดียว” 

       (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 
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“นิยามศพัท์ตอ้งเพิมเป็นเวบ็บล็อก เพราะสําคญัทีสุด ให้นกัศึกษาส่งงาน ในการ

ให้คาํปรึกษา เช่น การตอบ e-mail กันไปมาแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได ้

Conference พฤติกรรมการสอน เช่น การจดัการชนัเรียน ไม่ใช่การบริหารชนัเรียน

ตอ้งเป็นคาํวา่ การจดัการชนัเรียน”  

       (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 
 

“เราใชเ้ทคโนโลยีแต่ไม่ไดว้ดัเรืองเทคโนโลยีเลย มีความรู้เรืองการใชเ้ทคโนโลยี

อยูต่รงไหน ถา้เราจะดึงมาเฉพาะจาํเป็นทีนกัศึกษาฝึกสอนตอ้งทาํอยูแ่ลว้ จะวดัที

โดดเด่นมาก” 

       (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 

  

“ปรับหลกัการเขียนใหม่เลยวา่ มนัผสมผสานระหวา่ง Face to Face เทคโนโลยี

เพือจะส่งเสริมความเป็นครู เวลาที Training เวลาทีออกแบบวางแผนก็จะไดมี้การ

ดูแลใหค้าํปรึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเมินผลคุณลกัษณะความเป็นครู”  

       (สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ) 

 

จากขอ้มูลพืนฐานดา้นเอกสารและตวับุคคล ผูว้ิจยัไดน้าํมาศึกษาวิเคราะห์ เพือกาํหนด

นิยามสําหรับงานวิจัย  การพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี             

เพือส่งเสริม คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังมีข้อสรุป           

ในขนัตอนต่อไป 

 

.  ผลการพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ
ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผลการศึกษาจาก

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานทางเอกสารและบุคคล ใน

ขนัตอนที 1  เพือมากาํหนดกรอบแนวคิดและพฒันาแบบจาํลองตามลาํดบัขนัตอนของกรอบการ

วิจยัและพฒันา เพือให้ไดอ้งคป์ระกอบของการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู  ซึงประกอบดว้ย การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาแบบจาํลอง         
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การพฒันาและวิเคราะห์เนือหาขันตอน การกําหนดวตัถุประสงค์ การสร้างร่างแบบจาํลอง          

การทดลองใชแ้บบจาํลอง และการปรับปรุง  

แบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีหลักสําคญัเพือพฒันา

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลย ี โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

 

หลกัการ 
แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยเีพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีหลกัการดงันี 

การดูแลให้คาํปรึกษาทีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพสังคม ปัญหา และเป้าหมายโดยการ

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม   สามารถส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา                   

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

วตัถุประสงค์  
เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูโดยการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

  
แนวคิดในการพฒันาแบบจําลอง 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication Technology: 

ICT) ได้กลายเป็นเครืองมือทีองค์กรใช้ในการจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั

เทคโนโลยีทีนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการความรู้มีความหลากหลายและไดรั้บการพฒันามากขึน

ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การจดัการความรู้จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีหลายประเภท

ดว้ยกนั ดงันนั การทาํความเขา้ใจกบัการนาํเทคโนโลยีมาผสมผสานกบัการให้คาํปรึกษาติดตาม

ช่วยเหลือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู จึงเป็น

ประโยชน์อีกประการหนึงของเทคโนโลย ีอนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันางานดา้นการผลิตและพฒันาครู 
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ระบบสนับสนุน 
ความร่วมมือของทุกฝ่ายทีเกียวข้อง (Collaborative) ทงัอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง              

และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีเต็มใจในการทีจะนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในการผลิตและพฒันาวชิาชีพครู 

กระบวนการของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีขนัตอนของ ADDIE 

Model   ซึงมีรายละเอียดตามแผนภาพที 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis: A 

Design and 
Development: 

D&D 

Implement: I 

Evaluation: E 
อาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูร่วมกนั

สรุปผลจากการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยเีมือเสร็จสินระยะเวลา

ในการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม 

แผนภาพที  8  กระบวนการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ 

           ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ศึกษาแนวคิดจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การร่างแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

ศึกษา ร่างแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ครู  ตามรูปแบบ Wathanyu MTB Model รวมถึงการออกแบบเครืองมือทีจะ

ใชใ้นการวดัและประเมินผล  

ดาํเนินการทดลองใชร่้างแบบจาํลองทีไดพ้ฒันาขึน และปรับปรุงแกไ้ขใน  

แต่ละขนัตอนทีเห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์ ทงัขอ้มูลทีไดรั้บขอ้เสนอแนะ           

จากผูเ้ชียวชาญ จากกลุ่มทดลอง และจากผูว้จิยัทีไดท้ดลองและสังเกตเห็น

ประเด็นทีตอ้งปรับปรุง  
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จากผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพือพิจารณา

แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็น

ครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดป้ระมวลขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญและผูมี้ส่วนเกียวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพือนาํมา

ปรับปรุงแบบจําลอง  ประกอบด้วยการกําหนดทิศทางและความสัมพันธ์ของแบบจําลอง               

ตวัแบบจาํลอง ระบบสนบัสนุน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. ไดทิ้ศทางของแบบจาํลองซึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์และขนัตอน

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ทีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

2. ได้ตวัแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือ
ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีประกอบด้วย 4 

ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัที 1 การปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม ให้ขอ้มูลพืนฐาน (Preparing: P)  ขนัที 2            
การวางแผนการดูแลใหค้าํปรึกษา (Planning: P) ขนัที 3 การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยี (Implement Blended Mentoring  Technology: IBMT: I) และขนัที 4 การประเมินผล 

(Assessing: A)  

 

ผลการพฒันาได้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม     

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีรายละเอียด           

ในแผนภาพที  9 
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ผู้วิจัยได้นําแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม                

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีสร้างขึนไปให้

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ซึงมีผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ    ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที  12 ถึง ตารางที 13 

 

ตางรางที  12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของร่างตน้แบบแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. ระดบั ลาํดบัที 

1 หลกัการของแบบจาํลอง 4.60 0.55 มากทีสุด 5 

2 วตัถุประสงคข์องแบบจาํลอง 5.00 0.00 มากทีสุด 1 

3 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 

 Phase 1 ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั กาํหนด

ประเด็นการพฒันาแบบจาํลอง การดูแลใหค้าํปรึกษา  

การผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม (Analysis) 

4.60 0.55 มากทีสุด 5 

 Phase 2 การเตรียมการดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ 

และเจตคติการดูแลใหค้าํปรึกษา (Preparing Knowledge 

and Skills for Mentoring) 

4.80 0.45 มากทีสุด 2 

 Phase 3 ร่วมกนัพฒันาและวางแผนการดาํเนินการดูแล

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี(Collaborative 

Planning and Setting Mentoring Technology Blended)  

4.40 0.55 มาก 7 
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 ตารางที  12  ค่าดชันีความสอดคล้องของร่างตน้แบบแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพื อส่ง เส ริมคุณลักษณะความเ ป็นครูสําหรับนัก ศึกษา                     

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. ระดบั ลาํดบัที 

 Phase 4 ดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยี สือสั งคม  และประเ มินผล  (Mentoring 

Blended Technology and Assessing) ประกอบดว้ย  

     ขนัที 1 ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ เจตคติต่อการดูแลให้ค ําปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (Preparing :P) 

     ขนัที 2 การวางแผนการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (Planning :P) 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

มาก 

 

 

 

1 

 

 

5.00 0.00 มาก 1 

     ขนัที 3 ปฏิบติัการการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมสาน

เทคโนโลยสืีอสังคมเพอืส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู

สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Mentoring 

Technology Blended : MTB) 

4.40 0.55 มาก 7 

     ขนัที 4 ประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นกระบวนการ

(Assessing :A) 

4.20 0.45 มาก 9 

4 ปัจจยัสนบัสนุน 4.00 0.00 มาก 10 

 

จากตารางที  12  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของร่างต้นแบบจาํลองการดูแล            

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 10 รายการ มีค่าเฉลียระหวา่ง 

3.50-5.00 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่า นอ้ยกวา่ 1.00 คะแนนในภาพรวมเหมาะสมมากทีสุด ( = 

4.60, S.D. = 0.31) ส่วนผลคะแนนค่าเฉลียดา้นความสมเหตุสมผลของแบบจาํลองการดูแล            
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ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่ามีคะแนนเฉลียสูงสุด 3 แรก ได้แก่ ด้านวตัถุประสงค์ของ

แบบจาํลอง ดา้นองค์ประกอบเชิงกระบวนการ Phase 4 การดาํเนินการให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมและการประเมินผล ขนัที 1 การปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมด้านความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ เจตคติต่อการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  และขนัที 2 การ

วางแผนการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม มีคะแนนเฉลีย อยูใ่นระดบั

มาก เท่ากนั ( = 5.00, S.D.=0.00) สามารถนาํไปใชไ้ด ้  

 

 ตางรางที  13  ค่าดชันีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชข้องร่างตน้แบบแบบจาํลองการดูแล              

                        ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 

                        สาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการวชิาชีพครู ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. ระดบั ลาํดบัที 

1 หลกัการของแบบจาํลอง 4.60 0.55 มากทีสุด 4 

2 วตัถุประสงคข์องแบบจาํลอง 5.00 0.00 มากทีสุด 1 

3 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ     

 Phase 1 ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั กาํหนด

ประเด็นการพฒันาแบบจาํลอง การดูแลใหค้าํปรึกษา  

การผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (Analysis) 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

 Phase 2 การเตรียมการดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ และเจตคติการดูแลใหค้าํปรึกษา 

(Preparing Knowledge and Skills for Mentoring) 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

 Phase 3 ร่วมกนัพฒันาและวางแผนการดาํเนินการ

ดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 

(Collaborative Planning and Setting Mentoring 

Blended Technology)  

4.60 0.55 มากทีสุด 4 
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ตารางที 13  ค่าดชันีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชข้องร่างตน้แบบแบบจาํลองการดูแล                 

       ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ 

        เป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการวชิาชีพครู ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

                   (ต่อ) 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. ระดบั ลาํดบัที 

 Phase 4 ดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคม และประเมินผล (Mentoring 

Blended Technology and Assessing) ประกอบดว้ย  

     ขนัที 1 ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ เจตคติต่อการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม (Preparing :P) 

     ขนัที 2 การวางแผนการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (Planning :P) 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากทีสุด 

 

 

 

4 

 

 

4.60 0.55 มากทีสุด 4 

     ขนัที 3 ปฏิบติัการการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็น

ครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

(Mentoring Technology Blended : MTB) 

4.60 0.55 มากทีสุด 4 

     ขนัที 4 ประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นกระบวนการ

(Assessing :A) 

4.40 0.55 มาก 9 

4 ปัจจยัสนบัสนุน 4.40 0.55 มาก 9 

 

จากตารางที 13 พบว่า ค่าดชันีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช้ของร่างตน้แบบจาํลอง

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ มีค่าเฉลียระหวา่ง 3.50-5.00 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00 คะแนนในภาพรวมเหมาะสมมากทีสุด ( = 4.60, S.D. 
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= 0.38) สําหรับผลการประเมินความเป็นไปไดข้องร่างตน้แบบจากความเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมี

คะแนนเฉลีย สูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ วตัถุประสงค์ของแบบจาํลอง และองค์ประกอบเชิง

กระบวนการ ในPhase 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั การกาํหนดประเด็นการพฒันา

แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี และPhase 2 การเตรียมดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการและเจตคติการดูแลใหค้าํปรึกษา  มีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบั มากทีสุด ( = 5.00, S.D. 

= 0.00) สามารถนาํไปใชไ้ด ้ 
 

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบจําลองของผู้เชียวชาญ 
การแก้ไขปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม

เพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากผลการ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของแบบจาํลองการดูแล              

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  พบวา่ไม่มีขอ้ใดมีค่าดชันีอยูใ่นระดบันอ้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัไดน้าํ

ข้อเสนอแนะทีผูเ้ชียวชาญได้เพิมเติมมาพิจารณา เพือให้แบบจําลอง   การดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมฯ (Wathanyu MTB Model) มีความเหมาะสมและปรากฏ

ประสิทธิผลมากยงิขึน ดงัรายละเอียดตามตารางที 14 ต่อไปนี 

 

ตารางที 14 ขอ้เสนอแนะเพิมเติมจากผูเ้ชียวชาญเพือการพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา  

                    ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษา 

                   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ควรปรับแกก้ารใชค้าํใหต้รงกบัชือเรือง ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 

ปรับหลักเกณฑ์ของแบบจําลองให้มีความ

ชดัเจนมากยงิขึน ใชภ้าษาทีสือแลว้เขา้ใจไดง่้าย 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 

ตวัแปรตามทีจะเกิดขึน จะต้องเกิดจากการใช้

การดูแลให้คาํปรึกษา (Mentor) ผสมผสาน

เทคโนโลยี ร่วมกัน  ไม่ ใ ช่ เ กิดจากการใช ้

เทคโนโลยเีพียงอยา่งเดียว 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 

องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ ควรไดม้าจากการ ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 
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ตารางที 14 ขอ้เสนอแนะเพิมเติมจากผูเ้ชียวชาญเพือการพฒันาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

                    ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษา 

                   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ซึงจากการสังเคราะห์นาํมา

กาํหนดเป็นกระบวนการ 4 ขนัตอน พบวา่ ยงัมีความ

คลอ้งทีไม่ชดัเจนเท่าทีควร 

 

ตรวจทานลาํดบัขนัการเตรียมความพร้อมกบัการวาง

แผนการดูแลให้คาํปรึกษาอีกครัง แผนภาพทีให้มาดู

เหมือนวา่จะสลบัขนัตอน 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 

จะตอ้งมีคู่มือทีใช้ในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยี สําหรับอาจารย์นิเทศก์  ครูพีเลียง และ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือให้มีความ

เขา้ใจทีถูกตอ้งชดัเจนตรงกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 

ไ ด้ เ พิ ม คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ แ บบ จํ า ล อ ง  ที

ภาคผนวก    เป็นทีเรียบร้อย 

Social Network ควรแปลเป็นภาษาไทยแลว้วงเล็บเป็น

ภาษาองักฤษ 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 

ระบบเทคโนโลยเีหมาะสมกบัอาจารยนิ์เทศก ์ 

ครูพีเลียงจริงหรือไม่ ควรมีการเตรียมความพร้อม 

ในประเด็นดา้นเทคโนโลยใีหม้ากขึน 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย โดยการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในขันที   การ

เตรียมความพร้อมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ในกระบวนการเชิงระบบขนัตอนของการประเมินควร

เป็นการประเมินแบบจําลองฯ  ไม่ใช่เพียงแค่การ

ประเมินเทคโนโลย ี(Input ทีเขา้ไปเท่านนั) 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 

การประเมินของ Phase 4 ประเมินผล ผูว้ิจยัประเมิน

เพียงคุณลกัษณะทีเกิดขึน ทีเพิมขึน 

ดาํเนินการปรับแกเ้ป็นทีเรียบร้อย 
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จากผลการวิเคราะห์เอกสารและการตรวจสอบเพือยืนย ันความเหมาะสมของ

แบบจาํลอง และข้อเสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญ นํามาตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขให้มีความ

สมบูรณ์ยงิขึน ก่อนนาํไปทดลองและใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

วิธีการดําเนินการนําแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม
เพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้กับกลุ่ม
ทดลองก่อนนําไปใช้จริง 
  

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการชีแจงสร้างความตระหนกัการใชแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ED202 อาคารสํานกังานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัอุตรดิตถ์ กบัอาจารยนิ์เทศก์  ครูพีเลียง  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีกาํลงัฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ซึงไดด้าํเนินการตามขนัตอนกระบวนการของแบบจาํลองฯ ดงัรายละเอียด

ต่อไปนี 

 

1. การเตรียมความพร้อม (Preparing : P) ประกอบดว้ย 

1.1  การให้ขอ้มูลเกียวสภาพปัญหาของการดูแลให้คาํปรึกษา โดยผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งกบักระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการศึกษาวิเคราะห์สิงทีคาดหวงักบัสภาพ

ทีเป็นจริง  และผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ของผูใ้ห้คาํปรึกษา ตวับ่งชีคุณลักษณะความเป็นครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั และการ

สัมภาษณ์ ผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 

1.2  การให้ความรู้และฝึกทกัษะการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี        

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเนน้

เนือหาการประชุมเชิงปฏิบติัการ ทงันีในกระบวนการนีจะใช้ระยะเวลาไม่มากนกัเนืองจากกลุ่ม

ทดลองเป็นอาจารยนิ์เทศก์  ครูพีเลียง  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเอก

คอมพิวเตอร์ศึกษา ซึงมีความชาํนาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยูแ่ลว้ 

 

2. การวางแผน (Planning: P) ประกอบดว้ย 

2.1 ผูว้ิจยั อาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ร่วมกนัวางแผนในการเลือกเทคโนโลยสืีอสังคมทีจะนาํมาผสมผสานกบัการดูแลให้คาํปรึกษา ซึงมี
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เทคโนโลยีสือสังคมทีหลากหลายดว้ยกนั ซึงเป็นขนัตอนทีผูที้ทาํหนา้ทีดูแลให้คาํปรึกษาและผูรั้บ

การดูแลให้คาํปรึกษาร่วมกนัตดัสินใจเลือกให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม ตลอดจนวิธีการวดั

และประเมินผล 

2.2 ผูว้ิจยั อาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ร่วมกันกาํหนดปฏิทินการดูแลให้คาํปรึกษา เป็นการร่วมกันกําหนดช่วงวนัและเวลาของการ

ปฏิบติัการดูแลให้คาํปรึกษาการกาํหนดเครืองมือบนัทึกการดูแลให้คาํปรึกษา และการติดตามการ

ดูแลใหค้าํปรึกษา ใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพบริบท และการบริหารจดัการ 

 

3. การปฏิบติัการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี (Mentoring Social Media 

Technology Blended: MTB (Implement: I) )  

3.1 การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั (Collaborative Conference) เป็นการให้ผูที้ทาํ

หนา้ทีดูแลให้คาํปรึกษาและผูที้รับการดูแลให้คาํปรึกษา ประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัก่อนการดูแล

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ีเพือใหก้ารดาํเนินการเป็นไปตามทีไดก้าํหนดไว ้  

3.2 การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี (Mentoring Blended 

Technology) เป็นการใหผู้ท้าํหนา้ทีดูแลให้คาํปรึกษากบัผูรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาในประเด็นต่างๆ        

ทีเกียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามกาํหนดการที

ตกลงกนัไว ้

3.3 การทบทวนยอ้นคิด (Reflection) หลงัจากการให้คาํปรึกษาติดตามช่วยเหลือ

เป็นการปรึกษาร่วมกนัระหวา่งผูท้าํหนา้ทีดูแลใหค้าํปรึกษากบัผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษา  

 

4.  การประเมินผล (Assessing: A)  

การดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม คุณลกัษณะความเป็นครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ทีผา่นกระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สังคม  ความพึงพอใจของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

4.1 การประเมินผลก่อนการดูแลให้คาํปรึกษา (Pre-mentoring Assessing) เป็นการ

ประเมินตนเองของผูดู้แลให้คาํปรึกษา ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และครูพีเลียง และผูรั้บการดูแล       

ให้คาํปรึกษา ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ก่อนการเริมตน้กระบวนการการดูแล             

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี เพือประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการดูแล          

ให้คาํปรึกษาของผูที้ทาํหน้าทีดูแลให้คาํปรึกษา  ประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษา              

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือนําข้อมูลทีได้รับมาใช้ประโยชน์สําหรับการวางแผนการดูแล        
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ให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้และทักษะ                

ทีจาํเป็นตอ้งมีมาก่อน 

4.2  การประเมินผลระหวา่งการดูแลให้คาํปรึกษา (Assessment for Learning) เป็น

การประเมินผลเพือประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู           

โดยเป็นการประเมินตนเองของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศก ์ 

เพือนาํขอ้มูลทีไดรั้บไปใชเ้ป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาและการปรับปรุงแกไ้ขแบบจาํลองฯ 

.3  การประเมินผลหลงัการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี (Assessment 

of Learning) เป็นการประเมินผลเมือกระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเสร็จสิน      

เพือประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงการประเมิน

ความพึงพอใจของการใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ผลการนาํแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ไปทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง 

(Try Out) ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตามขนัตอน โดยการนาํไปใช้กบักลุ่มทดลองก่อนนาํไปใชจ้ริงกบั

อาจารยนิ์เทศก์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จาํนวน 2 คน ครูพีเลียง กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ศึกษา 

จาํนวน 5 คน และนกัศึกษา     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จาํนวน 5 

คน ไดผ้ลสรุปดงัรายละเอียดต่อไปนี  

 

ตางรางที  15   การประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

                         ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับ 

                        นกัศึกษา โดยการประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก 

                        ประสบการณ์วชิาชีพครู ของกลุ่มทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง (Try Out) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
ด้านองค์ประกอบของแบบจําลอง 

1. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ ระยะ

การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศใหข้อ้มูลพืนฐาน (Preparing: P)  ระยะ 

การวางแผนการดูแลใหค้าํปรึกษา (Planning: P) ระยะการดาํเนินการดูแล

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี(Mentoring  Technology Blended:  

 

4.14 

 

0.47 

 

มาก 

 

1 
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ตารางที 15  การประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

                    ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษา  

                    โดยการประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

                    ของกลุ่มทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง (Try Out)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
MBT) และ ระยะการประเมินผล (Assessing: A)     

2. องคป์ระกอบทีเป็นระบบสนบัสนุน ไดแ้ก่ ความร่วมมือของ 

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง (Collaborative) ในกระบวนการผลิตครู และความ

เต็มใจทีจะร่วมพฒันาวิชาชีพของทงัอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียงและ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

4.05 0.58 มาก 2 

3. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการมีความสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบทีเป็นระบบสนบัสนุน 

4.00 0.69 มาก 4 

4. องคป์ระกอบของแบบจาํลองมีความชดัเจนและเป็นระบบ 4.05 0.65 มาก 2 

รวมค่าเฉลยีด้านองค์ประกอบ 4.06 0.60 มาก 1 
ด้านกระบวนการนําไปใช้ 

5. การปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อม ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

และทกัษะการดูแลใหค้าํปรึกษา การผสมผสานเทคโนโลยี  

 

4.14 

 

0.64 

 

มาก 

 

1 

6. การวางแผนการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยรีะหวา่งอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.86 0.71 มาก 8 

7. การดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาตามทีไดว้างแผนร่วมกนั 3.82 0.59 มาก 10 

8. การวางแผนการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยรีะหวา่งอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.86 0.71 มาก 8 

9. การดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาตามทีไดว้างแผนร่วมกนั 3.82 0.59 มาก 10 
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ตารางที 15  การประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

                     ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษา  

                    โดยการประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

                    ของกลุ่มทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง (Try Out)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
10. การสัมมนาระหวา่งการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลย ี

4.00 0.53 มาก 2 

11. การวเิคราะห์และสะทอ้นผลร่วมกนัทาํให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ซึงกนัและกนัระหวา่งอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียงและนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

4.09 0.61 มาก 4 

12. การประชุมหลงัการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลย ี

3.95 0.58 มาก 5 

13. การประเมินผลทงัระหวา่งและหลงัการดูแลให ้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยมีีความเหมาะสม 

3.91 0.75 มาก 7 

14. การร่วมมือกนัช่วยส่งเสริมใหก้ระบวนการดูแลใหค้าํปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม Wathanyu MTB Model  มี

ประสิทธิผลมากยงิขึน 

3.95 0.65 มาก 5 

15.  การเรียนรู้ร่วมกนัทาํใหก้ระบวนการดูแลใหค้าํปรึกษา 
ผสมผสานเทคโนโลยช่ีวยส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของ 

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูไดดี้ยงิขึน 

4.00 0.53 มาก 2 

รวมค่าเฉลยีด้านกระบวนการนําไปใช้ 3.96 0.62 มาก 3 
ด้านผลของการใช้แบบจําลอง 

16.   การใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยช่ีวยส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

3.86 

 

0.56 

 

มาก 

 

4 
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ตารางที 15  การประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษา 

                    ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษา  

                   โดยการประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

                   ของกลุ่มทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง (Try Out)  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
17.   กระบวนการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยช่ีวย

ส่งเสริมใหอ้าจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู มีปฏิสัมพนัธ์กนั และช่วยแกปั้ญหาทีเกิดขึนระหวา่ง              

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4.00 0.62 มาก 2 

.  การใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลย ี  ทาํใหอ้าจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู  มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการดูแลให้

คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.95 0.65 มาก 3 

19. การใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลย ีช่วยใหอ้าจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ไดมี้การพฒันาวชิาชีพร่วมกนั 

4.05 0.65 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวมด้านผลการใช้แบบจําลอง 3.97 0.62 มาก 2 
 

จากตารางที 15 ความพึงพอใจทีมีต่อแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ของกลุ่มทดลองก่อนนาํไปใชจ้ริง (Try Out) โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มทดลองใชก่้อนนาํไปใช้

จริง (Try Out) มีความพึงพอใจ มีค่าเฉลียระหวา่ง 3.50-5.00 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 

1.00 คะแนนในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( = 3.99, S.D.= 0.62)  เมือพิจารณาความพึงพอใจราย

ดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียรวมจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นผลการใชแ้บบจาํลอง ( = 3.77, S.D.= 0.91) ดา้นกระบวนการนาํไปใช ้( = 

3.74, S.D.= 0.93) และดา้นองคป์ระกอบของแบบจาํลอง ( = 3.73, S.D.= 0.93) ตามลาํดบั 
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ตอนที  ผลการทดลองใช้แบบแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี
สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(Implementation) 

การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลการทดลองใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน 

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู มีวตัถุประสงค์เพือหาประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                    

ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีต่อแบบจาํลอง และความพึงพอใจของ

อาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีต่อแบบจาํลอง ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาตามขนัตอนของแบบจาํลองฯ ผลการนาํแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ไปทดลองใช ้ไดผ้ลสรุปดงัรายละเอียดต่อไปนี  

 

1. ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ  เกียวกับการดูแลให้ค ําปรึกษา  การใช้

เทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนัของอาจารยนิ์เทศกแ์ละครูพีเลียง ไดผ้ลดงันี 

 

ตารางที 16  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน  

                    เทคโนโลยสืีอสังคม การดูแลใหค้าํปรึกษา ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศ โดย 

                   ภาพรวม โดยครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศประเมินตนเอง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการดูแลให้คําปรึกษา (Knowledge: K) 

1. มีความรู้ ความสามารถทีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเอง

พฒันางาน ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะแก่เพือนร่วมงาน 

3.55 0.99 มาก 2 

2. มีความเขา้ใจในมาตรฐานหลกัสูตรและสามารถส่งเสริมให้

เพือนร่วมงานเกิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.21 0.48 มาก 8 

3. มีความพยายามทีจะเรียนรู้และใหค้วามสาํคญักบัการ 

    ใหค้าํปรึกษา 
3.48 0.57 มาก 3 

4. มีความเขา้ใจและอธิบายถึงวฒันธรรมองคก์รของตนเองได ้ 3.18 0.56 มาก 9 
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ตารางที 16  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน  

                    เทคโนโลยสืีอสังคม การดูแลใหค้าํปรึกษา ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศ โดย 

                   ภาพรวม โดยครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศประเมินตนเอง (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
5. ความพยายามทีจะเรียนรู้วฒันธรรมทีมีความแตกต่างกนั 3.44 0.56 มาก 5 

6. มีเขา้ใจเกียวกบัการสือสารผสมผสานเทคโนโลยวีา่เป็น 

    สิงสาํคญัในการดูแลใหค้าํปรึกษาในยคุปัจจุบนั 

3.47 0.53 มาก 4 

7. มีความเขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนการดูแลใหค้าํปรึกษา 

    ผสมผสานเทคโนโลยี 

3.26 0.63 มาก 7 

8. มีความเขา้ใจการทาํงานความแตกต่างของเทคนิคการสอน  

    เฉพาะบุคคล 

3.31 0.56 มาก 6 

9. ขาดความเขา้ใจในวตัถุประสงคที์คาดหวงัของการฝึก 

    ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.56 0.97 มาก 1 

คะแนนเฉลยีรวมด้านความรู้ ความเข้าใจ 3.38 0.65 มาก 2 

ด้านทกัษะกระบวนการการดูแลให้คําปรึกษา (Process: P) 
10. มีความสามารถในการสือสารกบัผูอื้นเป็นอยา่งดี 3.39 0.52 มาก 7 

11. มีความสามารถในการประเมินผลการสอนตนเองโดย

อา้งอิงจากทฤษฎี 
3.02 0.59 มาก 15 

12. มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการชนัเรียน 
3.24 0.50 มาก 10 

13. มีทกัษะการใชภ้าษาเพือการสือสาร 3.21 0.45 มาก 11 

14. เป็นผูฟั้งทีดี และสามารถฟังโดยไม่มีจากอคติ 3.35 0.58 มาก 8 

15. มีความสามารถใหป้รึกษาทีตรงตามความตอ้งการของ

ผูรั้บคาํปรึกษา 
3.27 0.58 มาก 9 

16. ความสามารถทาํการประเมินหรือตดัสินผลจากการดู

หรือเพียงแค่ไดย้นิ 
3.18 0.46 มาก 12 

 



161 

ตารางที 16  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน  

                    เทคโนโลยสืีอสังคม การดูแลใหค้าํปรึกษา ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศ โดย 

                   ภาพรวม โดยครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศประเมินตนเอง (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
17. ความเขา้ใจในภาษาท่าทางและเห็นความสาํคญัและบทบาท 

      ของการเป็นผูดู้แลใหค้าํปรึกษา 
3.40 0.53 มาก 6 

18. มีความพยายามทีจะเรียนรู้เพือนร่วมงาน  3.50 0.57 มาก 3 

19. การวางแผนหลงัการสนทนาการสังเกตการสอนและการ 

      แกปั้ญหา 

3.18 0.50 มาก 12 

20. การใหผ้ลสะทอ้นกลบัต่อนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูทุกวนัเพือใหมี้การพฒันาทีดีขึนในครังต่อไป 

3.13 0.74 มาก 14 

21.  พยายามทีจะสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งนกัศึกษาฝึก 

       ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.58 0.53 มาก 1 

22.  มีขอ้เสนอแนะทีดีในการใหค้าํปรึกษาและเสนอแนว

ทางการแกปั้ญหาในเชิงบวก 

3.50 0.57 มาก 3 

23.  มีความเห็นวา่การดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี

       จะสามารถช่วยแกปั้ญหาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูได ้

       อยา่งทนัท่วงที 

3.47 0.59 มาก 5 

24.  มีความเห็นวา่การดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี

       จะทาํใหอ้าจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 

       วชิาชีพครู ไดใ้หค้าํปรึกษาและเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 

       ทีเกิดขึนไดบ้่อยครังขึน 

3.52 0.50 มาก 2 

คะแนนเฉลยีรวมด้านทกัษะกระบวนการ 3.32 0.54 มาก 3 
ด้านเจตคติทมีีต่อการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี(Attitude: A) 

25. มีความภาคภูมิใจกบัทกัษะความเป็นครูของตนเอง  3.69 0.50 มาก 3 

26. มีเวลาไม่เพียงพอทีจะเป็นทีปรึกษาใหแ้ก่เพือนร่วมงาน 3.52 0.95 มาก 12 
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ตารางที 16  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน  

                    เทคโนโลยสืีอสังคม การดูแลใหค้าํปรึกษา ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศ โดย 

                   ภาพรวม โดยครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศประเมินตนเอง (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
27. ไม่เห็นความสาํคญัในการทาํงานกลุ่มเมือไดท้าํหนา้ที

เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา 

3.65 0.93 มาก 3 

28.  ยนิดีทีจะยอมรับในความหลากหลายทางความคิดและ

ทางวฒันธรรม 
3.65 0.55 มาก 3 

29.  มีความเขา้ใจในคุณลกัษณะทีมีความหลากหลายและ

ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล 
3.52 0.50 มาก 11 

30.  มีความเขา้ใจในการแข่งขนัการทาํงานของเพือน

ร่วมงาน 
3.05 0.73 มาก 15 

31. ไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างระหวา่งบุคคล 3.73 0.98 มาก 1 

32.  มีความเขา้ใจในความแตกต่างในบุคคลและกลุ่มอายุ

เพือเป็น 

       แนวทางในการแกปั้ญหา 

3.44 0.64 มาก 13 

33.  มีความแตกต่างจากเพือนร่วมงานแต่ก็ยอมรับสิงที

เป็นอยูไ่ด ้
3.03 0.72 มาก 16 

34. การใหค้วามเคารพบุคคลอืนดว้ยความจริงใจ 3.65 0.48 มาก 3 

35. มีความเขา้ใจเพือนร่วมงาน  3.32 0.67 มาก 14 

36. ไม่รู้วา่จุดเด่นและจุดทีตอ้งปรับปรุงของตนเองวา่คือ

เรืองใด 

3.53 0.95 มาก 10 

37. มีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษาและพร้อมใหค้วาม

ร่วมมืออยา่งเตม็ที 

3.56 0.53 มาก 7 

38. มีความยนิดีทีจะใหน้กัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

เขา้มาศึกษาสังเกตในขณะทีทาํการสอน 

3.56 0.56 มาก 8 

 



163 

ตารางที 16  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน  

                    เทคโนโลยสืีอสังคม การดูแลใหค้าํปรึกษา ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศ โดย 

                   ภาพรวม โดยครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศประเมินตนเอง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
39. รู้ถึงสิงทีจะส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3.53 0.53 มาก 9 

40. การไดมี้ส่วนร่วมทีจะทาํใหน้กัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครูเป็นผูที้มีคุณลกัษณะความเป็นครูในอนาคตเป็น

สิงทีฉนัมีความยนิดี 

3.58 0.50 มาก 6 

คะแนนเฉลยีรวมด้านทัศนคติ 3.50 0.67 มาก 1 
คะแนนเฉลยีในภาพรวม 3.41 0.62 มาก  

 

 

จากตารางที  16   ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษา ของ

อาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียงโดยการประเมินตนเอง มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 2.50-3.49 ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00 คะแนนค่าเฉลียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.41, S.D.= 0.62) เมือ

พิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นทีมีคะแนนเฉลียสูงสุด คือดา้นเจตคติทีมีต่อการดูแลให้คาํปรึกษา ( = 

3.50, S.D.=0.67) ส่วนคะแนนเฉลียขอ้ยอ่ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ อาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียง เห็น

คุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่าเฉลียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก ( =3.73, S.D.=0.98) 

รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจกับทักษะความเป็นครูของตนเอง มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก 

( =3.69, S.D.=0.50) เห็นความสาํคญัในการทาํงานกลุ่มเมือไดท้าํหนา้ทีเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา มีความ

ยนิดีทีจะยอมรับในความหลากหลายทางความคิดและทางวฒันธรรม และการให้ความเคารพบุคคล

อืนดว้ยความจริงใจ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.65, S.D.=0.48) ดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ 

ดา้นทกัษะกระบวนการการดูแลใหค้าํปรึกษา  มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบันอ้ย ( =3.32, S.D.=0.54) 

 

2. ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ทีผ่านการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี โดยการประเมินของอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง 

และนกัศึกษาประเมินตนเอง  ไดผ้ลดงัตารางที 17  



ตารางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของนกัศึกษาประเมินตนเอง 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

ด้านท ี1 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (Planning and Preparation) 

1.ความรู้ดา้นเนือหาในสาขาวชิาเอก 2.50 0.54 นอ้ย 3.40 0.53 มาก 4.33 0.57 มาก 3.41 0.55 มาก 3 

2.ทกัษะการจดัการเรียนการสอนในชนั

เรียน 

2.59 0.62 นอ้ย 3.47 0.50 มาก 4.28 0.56 มาก 3.44 0.56 มาก 1 

3.การตรวจสอบความรู้และทกัษะของ

ผูเ้รียน 

2.45 0.54 นอ้ย 3.36 0.48 มาก 4.28 0.56 มาก 3.36 0.53 มาก 6 

4.จุดประสงคข์องการเรียนการสอนมี

เป้าหมายทีชดัเจน 

2.40 0.49 นอ้ย 3.28 0.45 มาก 4.36 0.58 มาก 3.34 0.51 มาก 7 

5.เลือกใชส้ือ ทรัพยากรในการจดัการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.36 0.52 นอ้ย 3.50 0.50 มาก 4.33 0.54 มาก 3.40 0.52 มาก 4 

6.การออกแบบการเรียนการสอนมีความ

สอดคลอ้งกนั 

2.40 0.49 นอ้ย 3.48 0.50 มาก 4.31 0.57 มาก 3.40 0.52 มาก 4 

7.การวดัและประเมินผลทีถูกตอ้ง ชดัเจน 

เพือใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้

ได ้

2.43 0.48 นอ้ย 3.59 0.50 มาก 4.40 0.49 มาก 3.44 0.49 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี1 2.43 0.53 น้อย 3.44 0.50 มาก 4.33 0.55 มาก 3.40 0.53 มาก 4 



ตางรางที   ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของนกัศึกษาประเมินตนเอง (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

ด้านท ี2 การจดัการชันเรียน (The Classroom Environment) 

8.การจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนทีเอือ

ต่อการเรียนการสอน 

2.45 0.50 นอ้ย 3.55 0.54 มาก 4.34 0.48 มาก 3.45 0.51 มาก 5 

9.การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาหาความรู้

ดว้ยตนเองเพือสร้างองคค์วามรู้ 

2.48 0.50 นอ้ย 3.59 0.53 มาก 4.43 0.50 มาก 3.50 0.51 มาก 1 

10.การจดัลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียน

การสอนทีดี 

2.38 0.49 นอ้ย 3.50 0.54 มาก 4.55 0.50 มาก 3.48 0.51 มาก 3 

11.การจดัการกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนได้

อยา่งเหมาะสม 

2.36 0.48 นอ้ย 3.41 0.53 มาก 4.38 0.56 มาก 3.39 0.52 มาก 6 

12.การบริหารจดัการกบัพืนทีทางกายภาพ

ของชนัเรียน 

2.41 0.53 นอ้ย 3.71 0.50 มาก 4.29 0.46 มาก 3.47 0.50 มาก 4 

13.มีผลสะทอ้นจากการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.60 0.53 นอ้ย 3.52 0.54 มาก 4.36 0.48 มาก 3.49 0.52 มาก 2 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี2 2.45 0.51 น้อย 3.55 0.53 มาก 4.39 0.50 มาก 3.46 0.51 มาก 3 

 

 



ตารางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของนกัศึกษาประเมินตนเอง (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

ด้านท ี3 ความรับผดิชอบในหน้าทคีรู (Responsible of Teachers) 

14.มีวนิยัในตนเอง  2.41 0.53 นอ้ย 3.69 0.47 มาก 4.53 0.50 มาก 3.55 0.50 มาก 1 

15.ตรงต่อเวลา 2.41 0.53 นอ้ย 3.59 0.53 มาก 4.60 0.56 มาก 3.53 0.54 มาก 2 

16.มีความรับผิดชอบต่องานทีไดร้ับ

มอบหมาย 

2.31 0.47 นอ้ย 3.67 0.47 มาก 4.26 0.48 มาก 3.41 0.47 มาก 11 

17.เป็นแบบอยา่งทีดีทงัทางกาย วาจา และ

จิตใจ 

2.47 0.50 นอ้ย 3.64 0.48 มาก 4.43 0.50 มาก 3.51 0.50 มาก 6 

18.ใหค้วามช่วยเหลือเกือกลูดว้ยความ

จริงใจและเสมอภาค 

2.40 0.49 นอ้ย 3.50 0.60 มาก 4.40 0.62 มาก 3.43 0.57 มาก 10 

19.เสียสละเพือส่วนรวมและสร้างความ

สามคัคีในหมู่คณะ 

2.48 0.50 นอ้ย 3.53 0.54 มาก 4.47 0.63 มาก 3.49 0.56 มาก 7 

20.สามารถปรับตวัเขา้กบัเพือนร่วมงานได้

ดี 

2.38 0.49 นอ้ย 3.62 0.49 มาก 4.55 0.50 มาก 3.52 0.49 มาก 5 

21.กิริยามารยาท อธัยาศยัดี ยมิ ไหว ้

ทกัทาย 

2.52 0.54 นอ้ย 3.50 0.63 มาก 4.59 0.50 มาก 3.53 0.55 มาก 2 

22.สนใจใฝ่เรียนรู้งาน และพฒันาตนเอง

อยา่งสมาํเสมอ 

2.47 0.50 นอ้ย 3.48 0.57 มาก 4.47 0.50 มาก 3.47 0.53 มาก 9 



ตารางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี 

โดยการประเมินของนกัศึกษาประเมินตนเอง (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

23.มีการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมือ

อาชีพ 

2.52 0.57 นอ้ย 
3.55 0.57 มาก 4.38 0.52 มาก 3.48 0.55 มาก 8 

24เป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์พฒันาเศรษฐกิจ 

สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 

สิงแวดลอ้ม และรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม 

2.52 0.57 นอ้ย 3.59 0.50 มาก 4.50 0.50 มาก 3.53 0.52 มาก 2 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี3 2.44 0.52 น้อย 3.58 0.53 มาก 4.47 0.53 มาก 3.50 0.53 มาก 1 
ด้านท ี4 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Communication Technology: ICT) 

25.มีความรู้ความเขา้เกียวกบัเทคโนโลย ี

และโปรแกรมพืนฐานในคอมพิวเตอร์ 

2.45 0.54 นอ้ย 3.57 0.50 มาก 4.26 0.64 มาก 3.43 0.56 มาก 6 

26.เห็นประโยชน์ รับผิดชอบและไม่ละเมิด

สิทธิต่างๆ ในสือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.40 0.49 นอ้ย 3.69 0.50 มาก 4.38 0.49 มาก 3.49 0.50 มาก 2 

27.ความเหมาะสมในการเลือกใชส้ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการจดัการ

เรียนรู้ 

2.47 0.57 นอ้ย 3.41 0.53 มาก 4.45 0.50 มาก 3.44 0.53 มาก 5 

28.การสร้างสรรค ์ผลิตสือการเรียนการ

สอนโดยใชส้ารสนเทศ 

2.50 0.57 นอ้ย 3.48 0.50 มาก 4.45 0.54 มาก 3.48 0.54 มาก 3 



ตารางที   ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของนกัศึกษาประเมินตนเอง  (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

29.บูรณาการสือเทคโนโลยกีบัการเรียน

การสอน สร้างบรรยากาศใหเ้กิดการคิด

วเิคราะห์ 

2.57 0.53 นอ้ย 3.38 0.49 มาก 4.47 0.54 มาก 3.47 0.52 มาก 4 

30.ใชส้ือเทคโนโลยใีนการติดต่อสือสาร

กบัผูอ้ืนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.48 0.50 นอ้ย 3.66 0.48 มาก 4.38 0.52 มาก 3.51 0.50 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี4 2.48 0.53 น้อย 3.53 0.50 มาก 4.40 0.54 มาก 3.47 0.52 มาก 2 

ค่าเฉลยีรวมทุกด้าน 2.49 0.53 น้อย 3.43 0.53 มาก 4.33 0.57 มาก 3.42 0.54 มาก  
 

  

 

 

 

 



169 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษา โดยการ

ประเมินของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ไดผ้ลดงัตารางที 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของอาจารยน์ิเทศ และครูพีเลียง  

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

ด้านท ี1 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน (Planning and Preparation) 

1.ความรู้ดา้นเนือหาในสาขาวชิาเอก 2.71 0.59 นอ้ย 3.36 0.55 มาก 4.24 0.60 มาก 3.44 0.58 มาก 1 

2.ทกัษะการจดัการเรียนการสอนในชนั

เรียน 

2.66 0.64 นอ้ย 3.41 0.53 มาก 4.05 0.51 มาก 3.37 0.56 มาก 4 

3.การตรวจสอบความรู้และทกัษะของ

ผูเ้รียน 

2.47 0.57 นอ้ย 3.34 0.51 มาก 4.12 0.59 มาก 3.31 0.56 มาก 7 

4.จุดประสงคข์องการเรียนการสอนมี

เป้าหมายทีชดัเจน 

2.45 0.50 นอ้ย 3.26 0.48 มาก 4.31 0.60 มาก 3.34 0.53 มาก 6 

5.เลือกใชส้ือ ทรัพยากรในการจดัการ

เรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.38 0.52 นอ้ย 3.47 0.57 มาก 4.29 0.56 มาก 3.38 0.55 มาก 3 

6.การออกแบบการเรียนการสอนมีความ

สอดคลอ้งกนั 

2.40 0.49 นอ้ย 3.41 0.62 มาก 4.24 0.57 มาก 3.35 0.56 มาก 5 

7.การวดัและประเมินผลทีถูกตอ้ง ชดัเจน 

เพือใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ได ้

2.43 0.50 นอ้ย 3.53 0.60 มาก 4.34 0.51 มาก 3.44 0.54 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี1 2.50 0.55 น้อย 3.40 0.55 มาก 4.23 0.56 มาก 3.38 0.55 มาก 4 

 



ตางรางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี 

  โดยการประเมินของอาจารยน์ิเทศ และครูพีเลียง (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

ด้านท ี2 การจดัการชันเรียน (The Classroom Environment) 

8.การจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนทีเอือ

ต่อการเรียนการสอน 

2.50 0.50 นอ้ย 3.53 0.54 มาก 4.33 0.47 มาก 3.45 0.50 มาก 2 

9.การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาหาความรู้

ดว้ยตนเองเพือสร้างองคค์วามรู้ 

2.53 0.50 นอ้ย 3.50 0.54 มาก 4.43 0.50 มาก 3.49 0.51 มาก 1 

10.การจดัลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียน

การสอนทีดี 

2.40 0.49 นอ้ย 3.40 0.53 มาก 4.48 0.60 มาก 3.43 0.54 มาก 4 

11.การจดัการกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนได้

อยา่งเหมาะสม 

2.36 0.48 นอ้ย 3.36 0.52 มาก 4.26 0.66 มาก 3.33 0.56 มาก 6 

12.การบริหารจดัการกบัพืนทีทางกายภาพ

ของชนัเรียน 

2.47 0.54 นอ้ย 3.64 0.52 มาก 4.21 0.55 มาก 3.44 0.54 มาก 3 

13.มีผลสะทอ้นจากการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.60 0.53 นอ้ย 3.45 0.54 มาก 4.17 0.63 มาก 3.41 0.56 มาก 5 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี2 2.48 0.51 น้อย 3.48 0.53 มาก 4.31 0.57 มาก 3.42 0.54 มาก 2 

 

 



ตารางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของอาจารยน์ิเทศ และครูพีเลียง (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

ด้านท ี3 ความรับผดิชอบในหน้าทคีรู (Responsible of Teachers) 

14.มีวนิยัในตนเอง  2.45 0.54 นอ้ย 3.45 0.50 มาก 4.53 0.50 มาก 3.48 0.51 มาก 4 

15.ตรงต่อเวลา 2.43 0.53 นอ้ย 3.31 0.50 มาก 4.57 0.62 มาก 3.44 0.55 มาก 7 

16.มีความรับผิดชอบต่องานทีไดร้ับ

มอบหมาย 

2.31 0.47 นอ้ย 3.59 0.50 มาก 4.26 0.48 มาก 3.39 0.48 มาก 9 

17.เป็นแบบอยา่งทีดีทงัทางกาย วาจา และ

จิตใจ 

2.48 0.50 นอ้ย 3.60 0.49 มาก 4.41 0.53 มาก 3.50 0.51 มาก 2 

18.ใหค้วามช่วยเหลือเกือกลูดว้ยความ

จริงใจและเสมอภาค 

2.45 0.50 นอ้ย 3.31 0.63 มาก 4.33 0.76 มาก 3.36 0.63 มาก 10 

19.เสียสละเพือส่วนรวมและสร้างความ

สามคัคีในหมู่คณะ 

2.57 0.50 นอ้ย 3.33 0.54 มาก 4.47 0.63 มาก 3.45 0.56 มาก 6 

20.สามารถปรับตวัเขา้กบัเพือนร่วมงานได้

ดี 

2.45 0.50 นอ้ย 3.50 0.50 มาก 4.55 0.50 มาก 3.50 0.50 มาก 2 

21.กิริยามารยาท อธัยาศยัดี ยมิ ไหว ้

ทกัทาย 

2.57 0.53 นอ้ย 3.34 0.61 มาก 4.50 0.60 มาก 3.47 0.58 มาก 5 

22.สนใจใฝ่เรียนรู้งาน และพฒันาตนเอง

อยา่งสมาํเสมอ 

2.48 0.50 นอ้ย 3.40 0.56 มาก 4.43 0.53 มาก 3.44 0.53 มาก 7 



ตารางที    ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของอาจารยน์ิเทศ และครูพีเลียง (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

23.มีการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมือ

อาชีพ 

2.52 0.57 นอ้ย 
3.38 0.56 มาก 4.17 0.68 มาก 3.36 0.60 มาก 10 

24เป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์พฒันาเศรษฐกิจ 

สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 

สิงแวดลอ้ม และรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม 

2.52 0.57 นอ้ย 3.59 0.50 มาก 4.45 0.54 มาก 3.52 0.53 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี3 2.47 0.52 น้อย 3.44 0.54 มาก 4.42 0.58 มาก 3.45 0.54 มาก 1 
ด้านท ี4 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Communication Technology: ICT) 

25.มีความรู้ความเขา้เกียวกบัเทคโนโลย ี

และโปรแกรมพืนฐานในคอมพิวเตอร์ 

2.48 0.54 นอ้ย 3.48 0.50 มาก 4.12 0.65 มาก 3.36 0.56 มาก 6 

26.เห็นประโยชน์ รับผิดชอบและไม่ละเมิด

สิทธิต่างๆ ในสือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.40 0.49 นอ้ย 3.52 0.60 มาก 4.31 0.54 มาก 3.41 0.54 มาก 3 

27.ความเหมาะสมในการเลือกใชส้ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการจดัการ

เรียนรู้ 

2.50 0.57 นอ้ย 3.33 0.51 มาก 4.40 0.53 มาก 3.41 0.54 มาก 3 

28.การสร้างสรรค ์ผลิตสือการเรียนการ

สอนโดยใชส้ารสนเทศ 

2.55 0.57 นอ้ย 3.31 0.54 มาก 4.36 0.55 มาก 3.41 0.55 มาก 3 



ตารางที   ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผา่นการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี  

โดยการประเมินของอาจารยน์ิเทศ และครูพีเลียง  (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นครู ผลการประเมนิ ครังท ี1 ผลการประเมนิ ครังท ี2 ผลการประเมนิ ครังท ี3 สรุปผลการประเมนิ 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั ระดบั 

29.บูรณาการสือเทคโนโลยกีบัการเรียน

การสอน สร้างบรรยากาศใหเ้กิดการคิด

วเิคราะห์ 

2.62 0.56 นอ้ย 3.29 0.46 มาก 4.38 0.56 มาก 3.43 0.52 มาก 2 

30.ใชส้ือเทคโนโลยใีนการติดต่อสือสาร

กบัผูอ้ืนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.55 0.50 นอ้ย 3.59 0.50 มาก 4.26 0.52 มาก 3.47 0.50 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวมด้านท ี4 2.52 0.54 น้อย 3.42 0.52 มาก 4.30 0.56 มาก 3.41 0.54 มาก 3 
ค่าเฉลยีรวมทุกด้าน 2.49 0.53 น้อย 3.43 0.53 มาก 4.32 0.57 มาก 3.41 0.54 มาก  
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ขันตอนที  การพัฒนา (Development: D₂) การประเมินผล (Evaluation) และ
ปรับปรุงแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาแบบผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือ

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในขนัตอนที 4 การ

ประเมินผล มีวตัถุประสงคเ์พือทดสอบประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ผูว้ิจยันาํแบบจาํลองใช้กบันกัศึกษาทีลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกปฏิบติัการในสถานศึกษา 3 

ในเขตจงัหวดัแพร่ และจงัหวดัน่าน จาํนวน 5 สาขาวิชาเอก วิชาเอกละ 4 คน รวมทงัสิน จาํนวน 20 

คน ครูพีเลียงและอาจารย์นิเทศก์ จาํนวน 10 คน ระยะเวลา ระหว่าง วนัที 27 มกราคม – 7 

กุมภาพนัธ์ 2557 ระยะเวลารวม 2 สัปดาห์ การประเมินประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแล         

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีรายละเอียดดงัตารางที 19  ถึงตารางที 22 

 

ตารางที 19  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน 

                    เทคโนโลยสืีอสังคม ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศก ์ภาพรวม โดย 

                    ครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศกป์ระเมินตนเอง  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการดูแลให้คําปรึกษา (Knowledge: K) 

1. มีความรู้ ความสามารถทีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเองพฒันา 

    งาน ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะแก่เพือนร่วมงาน 

3.60 0.52 มาก 1 

2. มีความเขา้ใจในมาตรฐานหลกัสูตรและสามารถส่งเสริมให ้

    เพือนร่วมงานเกิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.00 0.67 มาก 
7 

3. มีความพยายามทีจะเรียนรู้และใหค้วามสาํคญักบัการ 

    ใหค้าํปรึกษา 
3.60 0.52 มาก 1 

4. มีความเขา้ใจและอธิบายถึงวฒันธรรมองคก์รของตนเองได ้ 3.00 0.00 มาก 7 

5. ความพยายามทีจะเรียนรู้วฒันธรรมทีมีความแตกต่างกนั 3.20 0.42 มาก 6 
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ตารางที 19  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน 

                    เทคโนโลยสืีอสังคม ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศก ์ภาพรวม โดย 

                    ครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศกป์ระเมินตนเอง (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดบั ลาํดบัที 

6. มีความเขา้ใจเกียวกบัการสือสารผสมผสานเทคโนโลยวีา่เป็น 

    สิงสาํคญัในการดูแลใหค้าํปรึกษาในยคุปัจจุบนั 

3.60 0.52 มาก 1 

7. มีความเขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนการดูแลใหค้าํปรึกษา 

    ผสมผสานเทคโนโลย ี

3.60 0.52 มาก 1 

8. มีความเขา้ใจการทาํงานความแตกต่างของเทคนิคการสอน  

    เฉพาะบุคคล 

3.40 0.52 มาก 5 

9. ขาดความเขา้ใจในวตัถุประสงคที์คาดหวงัของการฝึก 

    ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.00 0.00 มาก 7 

คะแนนเฉลยีรวมด้านความรู้ ความเข้าใจ 3.47 0.60 มาก 2 
ด้านทกัษะกระบวนการการดูแลให้คําปรึกษา (Process: P) 

10. มีความสามารถในการสือสารกบัผูอื้นเป็นอยา่งดี 3.40 0.52 มาก 7 

11. มีความสามารถในการประเมินผลการสอนตนเองโดยอา้งอิง 

      จากทฤษฎี 
3.60 0.52 มาก 6 

12. มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร 

      จดัการชนัเรียน 
3.60 0.52 มาก 6 

13. มีทกัษะการใชภ้าษาเพือการสือสาร 3.60 0.52 มาก 6 

14. เป็นผูฟั้งทีดี และสามารถฟังโดยไม่มีจากอคติ 3.80 0.42 มาก 2 

15. มีความสามารถใหป้รึกษาทีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บ 

      คาํปรึกษา 
3.20 0.42 มาก 13 

16. ความสามารถทาํการประเมินหรือตดัสินผลจากการดูหรือเพียง 

      แค่ไดย้นิ 
2.40 0.52 มาก 15 

17. ความเขา้ใจในภาษาท่าทางและเห็นความสาํคญัและบทบาท 

      ของการเป็นผูดู้แลใหค้าํปรึกษา 
4.00 0.00 มาก 1 
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ตารางที 19  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน 

                    เทคโนโลยสืีอสังคม ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศก ์ภาพรวม โดย 

                    ครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศกป์ระเมินตนเอง (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
18. มีความพยายามทีจะเรียนรู้เพือนร่วมงาน  3.80 0.42 มาก 2 

19. การวางแผนหลงัการสนทนาการสังเกตการสอนและการ 

      แกปั้ญหา 

3.20 0.79 มาก 13 

20. การใหผ้ลสะทอ้นกลบัต่อนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

      ทุกวนัเพือใหมี้การพฒันาทีดีขึนในครังต่อไป 

3.60 0.52 มาก 6 

21.  พยายามทีจะสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งนกัศึกษาฝึก 

       ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.80 0.42 มาก 2 

22.  มีขอ้เสนอแนะทีดีในการใหค้าํปรึกษาและเสนอแนวทางการ 

       แกปั้ญหาในเชิงบวก 

3.80 0.42 มาก 2 

23.  มีความเห็นวา่การดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี

       จะสามารถช่วยแกปั้ญหาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูได ้

       อยา่งทนัท่วงที 

3.60 0.52 มาก 6 

24.  มีความเห็นวา่การดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี

       จะทาํใหอ้าจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 

       วชิาชีพครู ไดใ้หค้าํปรึกษาและเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 

       ทีเกิดขึนไดบ้่อยครังขึน 

3.40 0.52 มาก 7 

คะแนนเฉลยีรวมด้านทกัษะกระบวนการ 3.36 0.42 มาก 3 
ด้านเจตคติทมีีต่อการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ี(Attitude: A) 

25. มีความภาคภูมิใจกบัทกัษะความเป็นครูของตนเอง  3.80 0.42 มาก 2 

26. มีเวลาไม่เพียงพอทีจะเป็นทีปรึกษาใหแ้ก่เพือนร่วมงาน 3.00 0.94 มาก 8 

27. ไม่เห็นความสาํคญัในการทาํงานกลุ่มเมือไดท้าํหนา้ทีเป็นผูใ้ห้ 

       คาํปรึกษา 

3.40 0.84 มาก 6 

28.  ยนิดีทีจะยอมรับในความหลากหลายทางความคิดและทาง 

       วฒันธรรม 
3.80 0.42 มาก 2 
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ตารางที 19  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลใหค้าํปรึกษาการผสมผสาน 

                    เทคโนโลยสืีอสังคม ของครูพีเลียง และอาจารยนิ์เทศก ์ภาพรวม โดย 

                    ครูพีเลียงและอาจารยนิ์เทศกป์ระเมินตนเอง (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D ระดับ ลาํดับท ี
29.  มีความเขา้ใจในคุณลกัษณะทีมีความหลากหลายและความ 

       แตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล 
3.40 0.52 มาก 5 

30.  มีความเขา้ใจในการแข่งขนัการทาํงานของเพือนร่วมงาน 3.00 0.00 มาก 7 

31. ไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างระหวา่งบุคคล 3.20 0.42 มาก 6 

32.  มีความเขา้ใจในความแตกต่างในบุคคลและกลุ่มอายเุพือเป็น 

       แนวทางในการแกปั้ญหา 
3.20 0.42 มาก 6 

33.  มีความแตกต่างจากเพือนร่วมงานแต่ก็ยอมรับสิงทีเป็นอยูไ่ด ้ 3.80 0.42 มาก 2 

34. การใหค้วามเคารพบุคคลอืนดว้ยความจริงใจ 4.00 0.00 มาก 1 

35. มีความเขา้ใจเพือนร่วมงาน  4.00 0.00 มาก 1 

36. ไม่รู้วา่จุดเด่นและจุดทีตอ้งปรับปรุงของตนเองวา่คือเรืองใด 3.50 0.53 มาก 4 

37. มีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการฝึกประสบการณ์ 

      วชิาชีพครูของนกัศึกษาและพร้อมใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ที 

3.80 0.42 มาก 2 

38. มีความยนิดีทีจะใหน้กัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเขา้มา 

      ศึกษาสังเกตในขณะทีทาํการสอน 

3.40 0.52 มาก 5 

39. รู้ถึงสิงทีจะส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดักิจกรรมการเรียน 

      การสอน 

3.20 0.42 มาก 6 

40. การไดมี้ส่วนร่วมทีจะทาํใหน้กัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

      ครูเป็นผูที้มีคุณลกัษณะความเป็นครูในอนาคตเป็นสิงทีฉนัมี 

      ความยนิดี 

3.60 0.52 มาก 3 

คะแนนเฉลยีรวมด้านทัศนคติ 3.50 0.42 มาก 1 
คะแนนเฉลยีโดยภาพรวม 3.47 0.44 มาก  
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 จากตารางที  19   ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถเกียวกบัการดูแล 

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ของอาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียงโดยการประเมิน

ตนเอง มีค่าเฉลียอยูร่ะหวา่ง 3.00-4.00 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00 คะแนนค่าเฉลียใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.47, S.D.= 0.44) เมือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นทีมีคะแนนเฉลีย

สูงสุด คือด้านเจตคติทีมีต่อการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  ( = 3.50, 

S.D.=0.42) ส่วนคะแนนเฉลีย   ขอ้ยอ่ย 3 ลาํดบัแรก ของดา้นเจตคติทีมีต่อแบบจาํลอง ไดแ้ก่  การ

ให้ความเคารพบุคคลอืนดว้ยความจริงใจ มีความเขา้ใจเพือนร่วมงาน มีค่าเฉลียสูงสุด อยูใ่นระดบั

มาก ( =4.00, S.D.=0.00) รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจกบัทกัษะความเป็นครูของตนเอง       

ความตระหนกัถึงความสําคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาและพร้อมให้ความ

ร่วมมืออย่างเต็มที  มีความแตกต่างจากเพือนร่วมงานแต่ก็ยอมรับสิงทีเป็นอยู่ได้  และยินดีทีจะ

ยอมรับในความหลากหลายทางความคิดและทางวฒันธรรม   มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.80, 

S.D.=0.42) และ การได้มีส่วนร่วมทีจะทาํให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผูที้มี

คุณลกัษณะความเป็นครูในอนาคตเป็นสิงทีฉันมีความยินดี มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( =3.60, 

S.D.=0.52) ตามลาํดบั ดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้นทกัษะกระบวนการการดูแลให้คาํปรึกษา  

มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.36, S.D.=0.42) 
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 บทท ี5  

การนําเสนอการพฒันาแบบจําลองการการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 

เพอืส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 

 แบบจาํลองดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

 การศึกษาแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Wathanyu MTB Model) 

ไดผ้ลการศึกษาซึงจาํแนกออกเป็น  5  ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

1. แบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  (Wathanyu MTB Model) 

2. องคป์ระกอบหลกัของแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ
สังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  (Wathanyu 

MTB Model) 

3. ขนัตอนของแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือ
ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Wathanyu MTB 

Model) 

4. แผนกาํกบักิจกรรมของแบบจาํลองการใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอ
สังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Wathanyu 

MTB Model) 

5. เงือนไขในการนาํแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม
เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Wathanyu MTB 

Model) ไปใช ้
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ส่วนท ี1 

แบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพอืส่งเสริมคุณลกัษณะ 

ความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Wathanyu MTB Model) 
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ส่วนท ี4  

แผนกาํกบักจิกรรมของแบบจําลองการให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (Wathanyu MTB Model) 

 

 แผนการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมสานเทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะ     

ความเป็นครูสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม 
 อาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ร่วมมือกนัปฏิบติังานตาม

โครงการการดูแลใหค้าํปรึกษา  ดงันี 

1. อาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ร่วมกนัดาํเนิน 

โครงการการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครู 

วางแผนการดาํเนินการใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ภายในระยะเวลา  3  เดือน  โดย

กาํหนดเป็นปฏิทินการดาํเนินการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  

 .  นกัศึกษาผูรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมปฏิบติัการตามภาระ

งานของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนในดา้นการสอน นกัศึกษาบนัทึกวีดีทศัน์การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน 3 ช่วง ช่วงละประมาณ 10-15 นาที   นาํเขา้โปรแกรมสนทนา Facebook  

โดยมีอาจารยนิ์เทศ  ดาํเนินการให้ขอ้เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาหากนกัศึกษามีขอ้สงสัยไดท้นัทีตาม

แผนทีกาํหนดไว ้ 

 .  ในการสังเกตการสอนผา่นสือสังคมออนไลน์  อาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูผูรั้บการดูแลใหค้าํปรึกษาจะตอ้งตกลงร่วมกนัในการ ส่งไฟล์แผนการสอน

ตารางการวางแผนการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม (Planning: P) 

ระหวา่งอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ประชุมก่อนการให้คําปรึกษา สัมมนาระหว่างการให้คําปรึกษา ประชุมหลังการให้คําปรึกษา 

Face to Face Face to Face Face to Face 

Mentoring Integrated Technology Mentoring Integrated Technology 
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และทาํการบนัทึกการสังเกตการปฏิบติังาน/ การสอนโดยมีความสอดคลอ้งกบัโครงการทีกาํหนด

ไว ้

 .  ขณะทีดูภาพวีดีทัศน์ของนักศึกษาทีดําเนินการสอนแต่ละครัง  ผู้นิเทศจะเข้าไป

ช่วยเหลือแนะนาํและสังเกตการสอนตามปฏิทินทีกาํหนดร่วมกัน  โดยใช้แบบสังเกตทีร่วมกัน

เลือกใช ้โดยใชก้ารสนทนาผา่นโปรแกรมสนทนาผา่นเครือข่าย ทงัแบบ on line และ off line  

 .  อาจารยนิ์เทศและครูพีเลียงร่วมกนัวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอน พิจารณาปรับปรุง  

แกไ้ขพฤติกรรมทียงัเป็นปัญหาโดยการใหข้อ้เสนอแนะผา่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ทงัแบบ on 

line และ off line 
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ส่วนท ี5  

ปัจจัยสนับสนุนในการนําแบบจําลองการดูแลให้คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม           
เพอืส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

(Wathanyu MTB Model) ไปใช้ 

 

 ในการนาํแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (Wathanyu MTB Model)      

ทีพฒันาขึนไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอ้งมี ปัจจยัสนบัสนุนการนาํแบบไปใช ้  

4 ประการ  คือ    

1. มีทักษะพืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์  เครืองมือของระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต  

2. การใชง้านแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลย ีจะตอ้งมีทกัษะ 

พืนฐานในการติดต่อสือสารผา่นเครืองมือต่างๆ บนเวบ็ ไดแ้ก่ chat, web board, weblog, e-mail, 

search, facebook รวมถึงการใชเ้ครืองมือเหล่านีในการศึกษา คน้ควา้และส่งงาน 

 3. การพฒันาคุณลกัษณะวิชาชีพครู จะต้องเกิดจากความต้องการของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูทีมีความมุ่งมนัจริงใจและเตม็ใจในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ในดา้น

คุณลกัษณะวิชาชีพครูทีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขึน ซึงประกอบดว้ย คุณลกัษณะความเป็นครู 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การจดัการชนัเรียน ความ

รับผดิชอบในหนา้ทีครู และความสามารถในการใช ้ICT 

 4. การพฒันาดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความ

เป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นการดูแลให้คาํปรึกษาทีมีความต่อเนืองและ

จาํเป็นตอ้งมีการดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) โดยผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Mentor) ทีมีความชาํนาญ

สูงกว่าเพือการปฏิบติัทีถูกตอ้งในทุกขนัตอนของการปฏิบติัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม

รูปแบบของนกัศึกษาครูในชนัปีสุดทา้ย การผสมผสานเทคโนโลยีทาํให้เกิดความใกลชิ้ดและให้

คาํปรึกษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที ระหว่างอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ตลอดจนเพือนนกัศึกษาวชิาชีพครูก็สามารถใหข้อ้เสนอแนะระหวา่งกนัได ้
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บทท ี6 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรือง “การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ

สังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ

ผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) และใชแ้บบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The 

Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) นาํ เสริมดว้ยการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Method) เพือตอบคาํถามการวิจยัให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคห์ลกัของการ

วจิยั  คือ ) เพือพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และ ) เพือประเมิน

ประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในด้าน ( . ) คุณลกัษณะ

ความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ( . ) ด้านความรู้ ความเขา้ใจการดูแลให้

คาํปรึกษาของอาจารยนิ์เทศก์ และครูพีเลียง และ ( . ) ดา้นความพึงพอใจของอาจารยนิ์เทศก์ ครูพี

เลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีมีต่อแบบจําลองการการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ซึงผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัเป็น 4 ขนัตอน ดงันี ขนัตอนที  การวิจยั (Research 

: R₁) เป็นการศึกษาบริบท วิเคราะห์สภาพและขอ้มูลพืนฐานการดูแลให้คาํปรึกษา การผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมในการดูแลให้คาํปรึกษา (Analysis) ขนัตอนที  การพฒันา (Development : 

D₁) เป็นการออกแบบและพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม
เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Design and 

Development)  ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R₂) เป็นการทดลองใช้แบบจาํลองการดูแลให้

คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู (Implementation) ขนัตอนที  การพฒันา (Development: D₂) เป็นการ

ประเมินผล (Evaluation) และปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาแบบผสมผสานเทคโนโลยี
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สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ทงันี

ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี เพือนาํมาสู่การพฒันาแบบจาํลองการดูแล         

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ทีนํามาทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ อาจารย์นิเทศก ์

จาํนวน  10  คน ซึงมาจากอาจารยนิ์เทศก์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคม

ศึกษา สาขาวิชาภาษาองักฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย  ครูพีเลียง ทีปฏิบติัหน้าทีดูแลให้คาํปรึกษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาํนวน 58 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

จาํนวน 58 คน เป็นระยะเวลา  ภาคเรียน ตงัแต่เดือน พฤศจิกายน  - มกราคม   โดยมีการ

ติดตามพฒันาการเดือนละ  ครัง เป็นระยะเวลา   เดือน  และมีเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบ

ไปด้วย  แบบวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  แบบประเมินความสมเหตุสมผล และความ

เป็นไปไดข้องแบบจาํลอง แบบประเมินตนเองดา้นความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษา 

และการผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม แบบประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูทีผา่นการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  ซึงมีคุณภาพ    

มีค่าเฉลียระหวา่ง = 4.60, S.D. = 0.38 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน นอ้ยกวา่ .   และผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัขอ้มูลเชิง

ปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ซึงสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัไดใ้ช้สถิติพืนฐาน ไดแ้ก่  

ค่าเฉลีย ( )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลเชิงคุณภาพสนบัสนุนโดยการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอผลโดย

การพรรณนาความ 
 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจัย เรือง การพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี        

สือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สรุปผล    

ไดด้งันี   

1. ผลการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  
พบว่า องค์ประกอบของแบบจาํลอง (Wathanyu MTB Model) ) ประกอบด้วย หลักการ 

วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุนและขนัตอนการดูแลให้คาํปรึกษา  ระยะ ไดแ้ก่ 1) การปฐมนิเทศ 

เตรียมความพร้อม ให้ขอ้มูลพืนฐาน (Preparing: P)  เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ 

สร้างความเขา้ใจระหว่างอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน

สภาพปัญหาการดูแลให้คาํปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมในการดูแลให้คาํปรึกษา  2) การวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษา (Planning: P) 
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เป็นกระบวนการในการกําหนดขอบข่าย ช่วงระยะเวลา ในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยสืีอสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา หลงัจากไดเ้ตรียมความรู้ 

ความเข้าใจ ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3)               

การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม (Implement  Mentoring Social 

Media Technology Blended: IMTB: I) เป็นกระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  
สือสังคม สําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามทีไดมี้การกาํหนดช่วงเวลาในการดูแล 

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม และ 4) การประเมินผล (Assessing: A) เป็น

กระบวนการประเมินผลการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และ

การสรุปผลทีเกิดขึน  

 

2. การประเมินประสิทธิผลของแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู พบวา่ 

 2.1 การประเมินความรู้ ความเข้าใจและความสามารถเกียวกับการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยสืีอสังคม ของอาจารยนิ์เทศและครูพีเลียงโดยการประเมินตนเอง ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นทีมีคะแนนเฉลียสูงสุด คือดา้นเจตคติทีมีต่อการ

ดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมส่วนคะแนนเฉลีย   ขอ้ยอ่ย 3 ลาํดบัแรก ของดา้น

เจตคติทีมีต่อแบบจาํลอง ไดแ้ก่  การให้ความเคารพบุคคลอืนดว้ยความจริงใจ มีความเขา้ใจเพือน

ร่วมงาน มีค่าเฉลียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจกบัทกัษะความเป็นครูของ

ตนเอง   ความตระหนกัถึงความสําคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาและพร้อม

ใหค้วามร่วมมืออยา่งเต็มที  มีความแตกต่างจากเพือนร่วมงานแต่ก็ยอมรับสิงทีเป็นอยูไ่ด ้ และยินดี

ทีจะยอมรับในความหลากหลายทางความคิดและทางวฒันธรรม   มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก และ 

การไดมี้ส่วนร่วมทีจะทาํให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผูที้มีคุณลกัษณะความเป็นครู

ในอนาคตเป็นสิงทีฉันมีความยินดี มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

คือ ดา้นทกัษะกระบวนการการดูแลใหค้าํปรึกษา  มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก  

2.2  ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

พบวา่ ภายหลงัจากการใชแ้บบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม   ผา่นไป 

3 ครัง นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณลกัษณะ     ความเป็นครู

สูงขึนอยา่งต่อเนือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นในครังที 3 พบวา่  นกัศึกษาฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณลกัษณะความเป็นครู ดา้นความรับผิดชอบในหน้าทีครู อยู่ในระดบั 

มาก ด้านการใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการจดัการชันเรียน อยู่ในระดบัมาก เท่ากนั  

และดา้นการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่า

คะแนนเฉลียอยูใ่นลาํดบัทีตาํสุด 

2.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม เพือส่ง เส ริมคุณลักษณะความเ ป็นครูสําหรับนัก ศึกษา                    

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู พบวา่ กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษา ในภาพรวม   

อยูใ่นระดบัมาก และ เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

ด้านองค์ประกอบของแบบจาํลอง  มีความพึงพอใจต่อ องค์ประกอบทีเป็นระบบ

สนบัสนุน ไดแ้ก่ ความร่วมมือของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งในกระบวนการผลิตครูและความเต็มใจทีจะ

เขา้ร่วมพฒันาวิชาชีพทงัของอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       

มีความพึงพอใจระดบัมาก จดัอยูล่าํดบัสูงสุด  ส่วนองคป์ระกอบดา้นกระบวนการมีความสอดคลอ้ง

กบัองคป์ระกอบทีเป็นระบบสนบัสนุน มีความพึงพอใจระดบัมาก จดัอยูใ่นลาํดบัตาํสุด  

ดา้นการนาํไปใช ้มีความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อม ดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจ และทกัษะการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ในลาํดบัทีสูงสุด ส่วน

การเรียนรู้ร่วมกนัทาํให้กระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมช่วยส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไดดี้ยิงขึน มีความพึงพอใจระดบั

มาก จดัอยูใ่นลาํดบัตาํสุด 

ส่วนด้านผลของการใช้แบบจาํลอง มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบจาํลองการดูแล      

ให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมทาํให้อาจารย์นิเทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพึงพอใจระดบัมาก จดัอยู่ในลาํดบัสูงสุด ส่วนการใช้แบบจาํลอง

การดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมช่วยส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มีความพึงพอใจระดบัมาก จดัอยูใ่นลาํดบัตาํสุด  

 

อภิปรายผล 
การพัฒนาแบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคม             

เพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีประเด็นสําคญั         

ทีนาํมาอภิปรายดงันี  
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1. ผลการพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม  
พบวา่ องคป์ระกอบของแบบจาํลอง (Wathanyu MTB Model) ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์

ปัจจยัสนบัสนุน ทงันีเนืองมาจากการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีตามแนวทางขนัตอน    การสร้าง

แบบจาํลองของ Kevin Kruse 2004 หรือ ADDIE Model ร่วมกบัแนวคิดการพฒันานกัศึกษาของ   

มิลเลอร์และพรินซ์ (Miller and Prince, 1976) และไดว้ิเคราะห์แนวคิดสรุปเป็นขนัตอนการส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครู เป็น 4 ขนัตอน ได้แก่ การวิเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นครู การพฒันา

รูปแบบหรือแบบจาํลอง การทดลองใชรู้ปแบบหรือแบบจาํลอง และประเมินผลการใชแ้บบจาํลอง  

ทงันีในการสร้างองค์ประกอบของแบบจาํลองไดด้าํเนินการสร้างตามกรอบแนวคิดหลกัการสร้าง

แบบจาํลองของจอยซ์ และเวล (Joyce and Weil, 2004) โดยใช้กระบวนการพฒันาส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยไดรั้บการดูแลให้คาํปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมจากอาจารยนิ์เทศก์ และครูพีเลียง และผูว้ิจยัได้ดาํเนินการแก้ไข

ปรับปรุงแบบจาํลองการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยสืีอสาร (PPIA) ตามทีผูเ้ชียวชาญได้

เสนอแนะเพิมเติม โดยคงใหมี้องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และปัจจยัสนบัสนุน ดงันี 

ขนัตอนที 1 การปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม ให้ขอ้มูลพืนฐาน (Preparing: P)  เป็น

การเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจระหว่างอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในสภาพปัญหาการดูแลใหค้าํปรึกษานกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู และการผสมผสานเทคโนโลยีในการดูแลใหค้าํปรึกษา   

ขนัตอนที 2 การวางแผนการดูแลให้คาํปรึกษา (Planning: P) เป็นกระบวนการในการ

กําหนดขอบข่าย ช่วงระยะเวลา ในการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษา หลงัจากไดเ้ตรียมความรู้ ความเขา้ใจ ระหวา่งอาจารยนิ์เทศก ์

ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

ขนัตอนที 3 การดาํเนินการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี (Implement 

Blended Mentoring Technology: IBMT: I) เป็นกระบวนการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลย ีสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามทีไดมี้การกาํหนดช่วงเวลาในการดูแล

ใหค้าํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  

ขนัตอนที 4 การประเมินผล (Assessing: A) เป็นกระบวนการประเมินผลการดูแล     

ให้ค ําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี เพือส่ง เสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา                    

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และการสรุปผลทีเกิดขึน 

 การนาํแบบจาํลองไปใช้นนัจะตอ้งมีการขบัเคลือนให้ขนัตอนของแบบจาํลองดาํเนินการ

เป็นไปอยา่งมีขนัตอน มีการตรวจสอบผา่นระบบผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม คือการเผชิญหนา้ 
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และผา่นทางสือสังคมออนไลน์ โดยมีขนัตอน (PAOR) คือ ) การวางแผน (P) ) การดาํเนินการ 

(A) ) การสังเกต (O)  และ ) การให้ผลสะทอ้น (R) ซึงเป็นผลมาจากการทีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ประกอบกบัการสอบถาม การสัมภาษณ์จากผูที้มี

ส่วนเกียวข้องในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือให้ได้แนวทางในการพัฒนา  

แบบจาํลอง ทงัดา้นองค์ประกอบของแบบจาํลอง ขนัตอนและกระบวนการของแบบจาํลอง ดงัที

นกัวิชาการทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศไดก้ล่าวถึงการดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) ซึงเป็น

รูปแบบหนึงของการนิเทศการเรียนการสอน ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั โดยสรุปวา่ Lovell and Wiles    

( 1983 : 4), Sergiovanni and Starratt (1988 : 12-13) , วไลรัตน์  บุญสวสัดิ (2538) , ชาญชยั  อาจิน  

สมาจารย ์(2547, 22), ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548, 16), สุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท ์(2551, 11) , 

วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 5) , ธญัพร  ชืนกลิน (2553 : 52), ยุพิน  ยืนยง (2555: 35) สรุปไดว้า่ การ

ดูแลให้คาํปรึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรคที์เกียวกบังานและหน้าทีทีเกียวขอ้งกบัการปรับปรุง

การเรียนการสอน ซึงเป็นการกระตุน้ดว้ยกระบวนทีเป็นระบบเพือการช่วยเหลือครูในการปรับปรุง
พฤติกรรมการสอน ภายใตก้ารปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ส่งเสริมให้มีการ

พฒันาการทีจะนาํวธีิการสอน สือการเรียนการสอนมาใช ้โดยเนน้ถึงทกัษะในการติดต่อสือสาร อีก

ทงัเป็นการชีช่องทางในลกัษณะทีเป็นกนัเองแก่ครูและนกัเรียน เป็นความร่วมมือระหวา่งกนั เพือ

ประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นการเรียนการสอนเพือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 

 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยเีพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู พบวา่ 

 2.1  ผลการประเมินตนเอง ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถเกียวกบัการ

ดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี โดยการประเมินตนเอง ของอาจารยนิ์เทศก์ และครูพีเลียง 
พบว่า อาจารยนิ์เทศก์และครูพีเลียง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ทงันีอาจเนืองมาจากการเตรียม

ความพร้อม ในการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจเกียวกบัการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สือสังคม สําหรับอาจารยนิ์เทศ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีความชดัเจน

ตรงประเด็น และทาํความเข้าใจเกียวกับวตัถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึงสอดคลอ้งกบัประทีป  นานคงแนบ (2553: 3) ไดก้ล่าวถึง

การนิเทศการฝึกงานวา่ การนิเทศการฝึกงานส่วนใหญ่เป็นแบบดงัเดิม (Traditional Supervision) มี

ลกัษณะเป็นการพบหนา้กนั (Face-to-Face Supervision) และวชัรา เล่าเรียนดี กบัประเสริฐ  มงคล 

(2545) ทีไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการนิเทศการสอนของอาจารยนิ์เทศก์ทีพบคือพฤติกรรมการเปิด

โอกาสใหคิ้ดโดยอิสระ และการชีนาํให้ปฏิบติัตาม รวมถึงพฤติกรรมแบบร่วมกนัตดัสินใจ สําหรับ
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พฤติกรรมการนิเทศทีช่วยให้พฒันาศกัยภาพการสอนไดม้ากทีสุดคือพฤติกรรมการนิเทศแบบชีนาํ

ให้เลือกปฏิบติัและพฤติกรรมแบบร่วมมือกนัตดัสินใจ เมือพิจารณารายดา้น พบวา่อาจารยนิ์เทศก์

และครูพีเลียงมีเจตคติทีดีต่อการดูแลใหค้าํปรึกษา ดงัทีเบลล ์(Bell 2000, อา้งถึงใน เฮอร์มีเนีย 2550: 

12) ไดใ้ห้ความหมายของ Mentor  คือ ผูที้คอยช่วยบุคคลอืนให้ไดมี้ประสบการณ์เพือการเรียนรู้

และเจริญก้าวหน้า ทางด้านการเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงเป็นบทบาทของ

ผูดู้แลให้คาํปรึกษา ดงัที (Rolfe 2008 : 45; อา้งถึงใน กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล 2553: 76) กล่าวถึง

บทบาทของผูดู้แลให้คาํปรึกษาคือ การสร้างความสัมพนัธ์ ถามคาํถาม ฟังและนาํเอาความสามารถ

ของผูรั้บคาํปรึกษาออกมา ผูดู้แลให้คาํปรึกษาไม่ใช่ผูที้มีอายุมากกว่า ฉลาดกว่า แต่ตอ้งเป็นผูที้มี

ทกัษะในการนาํไปสู่บทสนทนาในการให้คาํปรึกษา เกิดคาํถามจากผูใ้ห้คาํปรึกษาเพือกระตุน้ให้

ผูรั้บคาํปรึกษาไดคิ้ดอยา่งอิสระมีการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์      การสะทอ้นประสบการณ์

ของพวกเขาในสถานการณ์นนัๆ มีการวางแผนการดาํเนินการ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งต่อเนือง 

โดยผูรั้บคาํปรึกษาจะได้รับการเสริมพลังอาํนาจและก่อให้เกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ เห็น

ความสาํคญัในการทาํงานกลุ่มเมือไดท้าํหนา้ทีเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา  

2.  ผลการประเมินคุณลกัษณะความเป็นครูของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

พบวา่ ภายหลงัจากการใชแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคม ผา่นไป 

3 ครัง นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณลกัษณะความเป็นครู

สูงขึนอยา่งต่อเนือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นในครังที 3 พบวา่  นกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณลักษณะความเป็นครู ด้านความรับผิดชอบในหน้าทีครู ทงันีอาจ

เนืองมาจากการใช้เทคโนโลยีสือสังคมในการติดต่อสือสารระหว่างอาจารยนิ์เทศกบันกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดขึนบ่อยครังขึน มีการติดตามงานและสอบถาม ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที

เกิดขึนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมากครังขึน ซึงสอดคลอ้ง

กบั วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ( : ) ทีกล่าววา่ ผูที้จะเป็นครูจะตอ้งมีคุณลกัษณะของความ

เป็นครูและเป็นผูที้มีความรอบรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ อนัได้แก่ มีความรอบรู้ในเรืองทีจะสอน       

มีความรอบรู้ในศาสตร์การถ่ายทอด  ซึงเป็นสิงทีสําคญัทีควรไดรั้บการพฒันาให้เกิดขึนสําหรับ

ความเป็นครู การสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูจึงควรเริมจากการสร้างความศรัทธาต่อวิชาชีพครู 

พฒันาผูที้จะเป็นครูให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู รู้บทบาทและหน้าทีครูผูที้เปียมด้วยความ

เมตตา รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ตลอดจนมีบุคลิกภาพทีจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความเชือถือและเคารพ

ศรัทธา  เช่นเดียวกบังานวิจยัของวาโร  เพง็สวสัดิ (2543) ไดศึ้กษาปัจจยับางประการทีสัมพนัธ์กบั

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะความเป็นครู กระบวนการนิเทศและ

ติดตามผลของสถาบนัราชภฏั การเอาใจใส่ของผูบ้ริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์ การเอาใจใส่ของ
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อาจารยพ์ีเลียง เจตคติต่ออาชีพครู มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ดา้นการใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึงเป็นทกัษะทีจาํเป็นสําหรับการจดัการศึกษาในศตวรรษ     

ที 21 คุณลกัษณะความเป็นครูในยุคปัจจุบนัจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ดงัที อมรวิชช์  

นาครทรรพ (2539), อาํรุง  จนัทวนิช (2540), ชัยอนันท์  สมุทรวณิช (2541) และถนอมพร          

เลาหจรัสแสง (2553) ทีไดร้ะบุถึงคุณลกัษณะความเป็นครูอยา่งสอดคลอ้งกนั ประการหนึงคือ ครู

ในยุคปัจจุบนัตอ้งใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ ส่วนด้านการจดัการชนัเรียน 

และดา้นการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน มีความสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของรัฐมนตรีสภาการศึกษา การฝึกอบรม การจ้างงานและเยาวชนต่างประเทศ 

(Ministerial Council on Education , Employment Training and Youth Affairs) (2006) ไดก้าํหนด

ครูรู้และเขา้ใจหลกัการ แนวคิด และโครงสร้างพืนฐานของวิชาทีตนสอน รวมทงัความเชือมโยงกบั

รายวิชาอืนและสามารถผสานเนือหาระหว่างกลุ่มรายวิชาได ้สามารถสอนเนือหาและเขา้ใจสิงเร้า

และอุปสรรคในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  นอกจากนนัครูยงัตอ้งมีความรู้ในกระบวนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ รู้และเขา้ใจ สามารถอธิบายทฤษฏีการเรียนรู้ 

ประเมินและประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสอนและการเรียนรู้ไดอ้ย่าง เหมาะสม ตระหนกัถึงปัจจยัทาง

สังคม วฒันธรรมและความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียน 

2.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีเพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองมาจากในการดําเนินการทดลองผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการตาม

กระบวนการขนัตอนของแบบจาํลองทงัในการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจให้กบัอาจารยนิ์เทศก ์   

ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทาํให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั ดงัคาํกล่าวของ    

ครูพีเลียงทีเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการท่านหนึง กล่าวว่า “ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ   

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็น อาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู ควรมีความรู้ ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูไปในทิศทางเดียวกนั” การนาํเทคโนโลยีสือสังคมมาประยุคใช้ในการดูแลให้คาํปรึกษากับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็มีความเหมาะสม ดงัเช่นครู  พีเลียงทีได้กล่าวว่า “อาจารย์

นิเทศก์ของมหาวิทยาลยั ควรร่วมมือกบัครูพีเลียงในการพฒันาศกัยภาพความเป็นครู อย่างใกลชิ้ด   

มีการแลกเปลียนเรียนรู้ข่าวสารข้อมูลทงัสองฝ่ายโดยอาศยัเทคโนโลยีสือสังคมทีมีใช้กันอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ ซึงจะช่วยลดภาระการเดินทางของอาจารย์นิเทศจาก

มหาวิทยาลยัไดอี้กแนวทางหนึง”  มีความเห็นสอดคลอ้งกบัสุรศกัดิ หลาบมาลา (2554: 36-37)       

ทีกล่าววา่ ภาระงานครู ใน ค.ศ. 2030 การเรียนการสอนจะเปลียนจาก  ชนัมาเป็นกลุ่ม รายวิชาเป็น
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แบบสหวิทยาการเป็นการเรียนรู้แบบชุมชนโลกาภิวตัน์ ใช ้3D Web เรียนไดท้งัสภาพจริงและใช้

อุปกรณ์ไร้สาย ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความตอ้งการในการพฒันาวชิาชีพของครูจะทาํให้

ครูรวมตวักนัเป็นเครือข่ายโลก โดยใช ้web เพือแลกเปลียนเรียนรู้จากกนัและกนันอกจากนีครูยงั

ควรมีทกัษะในการใช้ web 2.0 เพราะครูในค.ศ. 2030 จะเป็นคนยุคใหม่หรือเรียกกนัว่า Y-

Generation อายุปัจจุบนัตาํกวา่ 35 ปี web 2.0 หมายถึง บริการและประยุกตใ์ช ้web รุ่นใหม่ทีเปิด

โอกาสครูในการร่วมมือ แลกเปลียน และสร้างเนือหาสาระผา่นเครือข่ายทางสังคม เช่น blog wikis 

moodles เป็นตน้  

 
3. ผลการศึกษาคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ประกอบ 4 คุณลกัษณะความเป็นครู ไดแ้ก่ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจดั         

การเรียนการสอน 2) การจดัการชนัเรียน 3) ความรับผิดชอบในหนา้ทีครู และ 4) ความสามารถ    

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทงันีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดศึ้กษาสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี 

แนวความคิดของนกัวิชาการศึกษาทีไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเกียวกบัคุณลกัษณะความเป็นครู ทงัชาวไทย

และต่างประเทศ ซึงมีความสอดคลอ้งกบัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : 6) ทีได้

กาํหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึงตรงกบัมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) และดา้นที 6 ทกัษะ

ดา้นการจดัการเรียนรู้ (Learning Skill)  ส่วนดา้นการจดัการชนัเรียน ความรับผิดชอบในหนา้ทีครู   

มีความสอดคลอ้งกบั Danielson, Charlotte (2009) ซึงไดก้าํหนดคุณลกัษณะความเป็นครู ทีจะกา้วสู่

ความเป็นมืออาชีพ มี 4 ดา้น คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ

สอน 2) การบริหารจดัการชนัเรียน 3) เทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอน และ 4) การพฒันาตนเอง

สู่การเป็นมืออาชีพ  

 

ข้อเสนอแนะในการนําแบบจําลองไปใช้ 
1. แบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สือสังคมเพือส่งเสริม

คุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นี มีหลกัการสําคญัคือ การ

ดูแลให้คาํปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีดว้ยกระบวนการ PPIA เหมาะสมกบัสภาพสังคม ปัญหา 

และเป้าหมายสามารถส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    

ขอ้ปฏิบติัในการนาํแบบจาํลอง นีไปใช้ ควรพิจารณาถึงความพร้อมดา้นสือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต  เพือให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลให้ค ําปรึกษานักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2. จากผลการศึกษาวิจัย  พบว่า  แบบจําลองการดูแลให้ค ําปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสือสังคมเพือส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นครูสําหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู สามารถนาํไปใชไ้ดก้บันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกหลกัสูตรสาขาวิชา แต่ทงันีตอ้ง

เลือกช่องทางการติดต่อสือสาร การดูแลให้คาํปรึกษาให้มีความเหมาะสม และไม่ซับซ้อน             

ในกระบวนการการใชจ้นเกินไป 

3. ปัจจยัหนึงทีจะส่งผลใหแ้บบจาํลองประสบผลสาํเร็จคือการแลกเปลียนเรียนรู้ และ 

ใหผ้ลสะทอ้นกลบั ระหวา่งอาจารยนิ์เทศก ์ครูพีเลียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยครังต่อไป 
 การศึกษาวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเพือพฒันาแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาสําหรับ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีการผสมผสานเทคโนโลยีสือสังคมเขา้มาเป็นสือกลาง

ในการติดต่อสือสาร ระหว่างอาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ดังนันควรมีการศึกษาวิจยัแบบจาํลองการดูแลให้คาํปรึกษาสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในรูปแบบอืนๆ  เพือให้เห็นกระบวนการการดูแลให้ค ําปรึกษาแก่นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู อีกทงัเพือการพฒันานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้มีความเป็นครู

มืออาชีพ ในอนาคต 
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คูมือการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
ความเปนครสูําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  (Wathanyu MTB Model) 

 

คํานํา 
 คูมือการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อ
สงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  (Wathanyu MTB 
Model) เลมน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหอาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยงที่ตองการนําแบบจําลองการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมไปใชทราบถึงสิ่งท่ีตองศึกษาและจัดเตรียม  เพื่อใหการ
ดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสังคมเปนไปอยางราบร่ืน  และบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ดังนั้น  อาจารยนิเทศและครูพี่เลี้ยงจึงควรศึกษาคูมือการใชแบบจําลองการ
ดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมน้ีใหเขาใจกอนท่ีจะนําแบบจําลองการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี นี้ไปใช 
 คูมือการใชแบบการดูแลใหคํ าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเลม น้ี
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1.   คําชี้แจงการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 2.   ความเปนมาของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 3.   ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานที่รองรับแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสื่อสังคม 

 5.   องคประกอบของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 

 7.   ปฏิทินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 6.   ตัวอยางแผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม  
 7.   ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล 
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คําชี้แจง การใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

(Wathanyu MTB Model) 
 

ขอควรปฏิบัติกอนดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 1.   ศึกษารายละเอียดในสวนตาง ๆ ของคูมือการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยีสื่อวสังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

  1.1  ศึกษาคําชี้แจงการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อ
สังคม  ประกอบกับการศึกษาสวนอ่ืนๆ ในคูมือการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสื่อสังคม 
  1.2 ศึกษาความเปนมาของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  
สื่อสังคมทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานท่ีรองรับแบบจําลองการดุแลใหคําปรึกษา  องคประกอบของ
แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษา และตัวอยางแผนการดูแลใหคําปรึกษา ปฏิทินการดูแลให
คําปรึกษา โครงการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีอันเปนท่ีมาของ
แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมน้ี  ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพรวม  เห็น
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในแบบจําลอง  รวมท้ังมีความเขาใจในศัพทเฉพาะตางๆ 

  1.3 ศึกษาตัวอยางแผนการดูแลใหคําปรึกษา ปฏิทินการดูแลใหคําปรึกษา โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
ความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ในคูมือเลมน้ี  โดยมีตัวอยางแผนการดูแล
ใหคําปรึกษา ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
   3.1.1 แผนการดูแลใหคํ าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สื่อสังคม   ซึ่ ง
ประกอบดวย ชื่อแผนการการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม  วัตถุประสงค 
ผลลัพธที่คาดหวัง ขอบเขตการดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  กิจกรรมการดุแล
ใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  สื่อ/เคร่ืองมือการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  การ
วัดผลประเมินผล และปฏิทินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  ซึ่งเกิดจากอาจารยนิเทศ 
ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมมือกันพัฒนาแผนการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยี โดยมุงพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 
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   3.1.2 ปฏิทินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม    ซึ่ง
ประกอบ ชื่อของผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษา   ผูรับการดูแลใหคําปรึกษา  ประเด็นท่ีสนใจในการ
ดูแลใหคําปรึกษา  การระบุวันและเวลาในการสงงานและการประเมินผลงานผานเทคโนโลยีสื่อ
สังคม  และประเด็นการสังเกตการจัดการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสื่อสังคม 

 2.   จัดเตรียมสิ่งท่ีจําเปนในการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม  เมื่อ
ไดศึกษาสวนตาง ๆ ในคูมือการใชแบบจําลองครบแลว  ควรดําเนินการกอนดังนี้ 
  2.1  ศึกษาแผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมอยางละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง 

  2.2  ศึกษาและจัดเตรียมเคร่ืองมือตาง ๆ ทั้งสวนของครูผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษา
และผูรับการดูแลใหคําปรึกษาท่ีเสนอไวในแผนการดูแลใหคําปรึกษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี   
   

แนวทางในการดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 เมื่อไดศึกษาและจัดเตรียมสิ่งท่ีจําเปนตาง ๆ ไวพรอมแลว  ก็ดําเนินการ ดูแลให
คําปรึกษาตามแผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมน้ัน  มีแนวทางในการ
ดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม ดังนี ้
 1.   บทบาทอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ในการ
ดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม อาจารยนิเทศและครูพี่เลี้ยงควรคํานึงถึง
บทบาทตอไปน้ี 

  1.1  อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมมือกันใน
การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห กําหนดสิ่งที่ตองการพัฒนา และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

  1.2  เพื่อนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสลับกันทําหนาท่ีเปนผูทําหนาท่ีดูแล
ใหคําปรึกษาและผูรับการดูแลใหคําปรึกษา และแลกเปลี่ยนใหขอมูลยอนกลับไตรตรองสะทอนคิด
ผลการปฏิบัติซึ่งกันและกัน 
 2. บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษา  การพัฒนาความรู ความเขาใจ และความสามารถ
ในการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมใหประสบความสําเร็จนั้น อาจารยนิเทศ 
หรือครูพี่เลี้ยงท่ีทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาจําเปนท่ีจะตองใหการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากผูที่มี
ความรูความสามารถเปนผูแนะนําชวยเหลือ  
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ความเปนมาของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  (Wathanyu MTB Model) 

 

 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับ
การเปล่ียนแปลงมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซึ่งในศตวรรษที่ 21 เปนยุคของการเปล่ียนแปลงท่ี
เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทั้งดานความรู เทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีอัตรา การเรงท่ีเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องและมีผลกระทบตอทุกดาน ทั้งดานบุคคล สังคมและพฤติกรรมของมนุษย การดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี การพัฒนา
แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สําหรับผูที่ดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาไปอยางท่ัวถึง ซึ่งผูที่อยูใกลชิดกับนักศึกษาและ
จะเปนผูที่คอยใหคําปรึกษาแนะแกนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
มากท่ีสุดคือ อาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยกับครูพี่เลี้ยง เพื่อการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูเปนไปอยางท่ัวถึง อีกทั้งยังชวยดูแลใหคําปรึกษาและแกปญหาท่ีนักศึกษา
ไดพบอยางทันทวงที เสริมสรางความรูความเขาใจ และคุณลักษณะของความเปนครูที่ดี ซึ่งจะสงผล
ตอคุณลักษณะความครู เจตคติ และเกิดความรักศรัทธาในอาชีพครูของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จ
การศึกษาไปเปนครูมืออาชีพในอนาคตและเปนบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ดวยแบบจําลองการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชพีครูในดานตางๆ ตอไป 

 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

 จากการพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม 

คุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   ผูวิจัยไดแบบจําลองการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี ที่มีชื่อวา Wathanyu MTB Model    ซึ่งไดพัฒนาข้ึนตาม หลักการ
แนวคิด การ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  (องอาจ นัยพัฒน: 2553) รวมกับ
การศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  การนิเทศ  และการดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา  แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสนับสนุนความสําเร็จของการนิเทศ การดูแลใหคําปรึกษา สมรรถนะ
ผูทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาในยุคปจจุบัน และการผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม  โดยแบบจําลอง
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การดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อ สังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีองคประกอบคือ  หลักการ  วัตถุประสงค  ปจจัยสนับสนุน
และข้ันตอนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การปฐมนิเทศ เตรียม
ความพรอม ใหขอมูลพื้นฐาน (Preparing: P) 2) การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา (Planning: P) 3) 

การดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาแบบผสมผสานเทคโนโลยี (Implement Mentoring Social Media  

Technology Blended: IMTB: I) ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสังคมออนไลน ไดแก Facebook 

Skype และ e-mail การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู และการปจฉิมนิเทศการฝก
ประสบการวิชาชีพครู และ4) การประเมินผล (Assessing: A)  

 
 

องคประกอบของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  (Wathanyu MTB  Model) 

หลักการ  คือ   การใหคําปรึกษาติดตามชวยเหลือที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพสังคม ปญหา 
และเปาหมายโดยการผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมสามารถสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

 วัตถุประสงค     เพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูโดยการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 

 

ขั้นตอนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 4  ขั้นตอน   
 ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมความพรอมและการศึกษาความตองการจําเปน (Preparing 

and Analyze Need: P)   คือ อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
รวมมือกันวิเคราะหสภาพและปญหาของการดูแลใหคําปรึกษานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
สภาพและปญหาดานกระบวนของการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและกระบวนการ
ในการใหคําปรึกษาในขณะฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ตลอดจนศึกษาความตองการใน
การพัฒนาวิชาชีพครู  และรวมกันกําหนดสิ่งท่ีมีความจําเปนและควรไดรับการพัฒนา โดยเร่ิมตน
จากสรางความเชื่อมันและความไววางใจโดยไมมีการประเมินผล (Peer Watching) ตามดวยการให
ขอเสนอแนะอยางสรางสรรคกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมถึงเพื่อนนักศึกษาสามารถ
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ใหขอสังเกตตางๆ ระหวางกันได เพื่อฝกสะทอนผลในการพัฒนา (Peer Feedback) ซึ่งตลอด
กระบวนการมีผูเชี่ยวชาญชวยใหขอเสนอแนะ เชน อาจารยนิเทศ และครุพี่เลี้ยง เปนผูดูและให
คําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
 

 วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดูแลใหคําปรึกษานักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและความตองการในการพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ
นําไปสูการวางแผนการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา 
 วิธีการดําเนินการ 

 บทบาทของอาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 1.  สรางความคุนเคยและความสัมพันธระหวางกันและกันโดยการวิเคราะหสภาพ
ปญหาของการฝกประสบการณวิชาชีพครู (Peer Watching) และมีการฝกการใหขอมูลยอนกลับ 
(Peer Feedback)  
 2. รวมกันสรุปปญหาที่เกิดขึ้นที่สงผลถึงการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูและความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
ดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและคุณภาพของตนเอง  
 บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษา 
 ผูทําหนาที่ใหดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) ดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา สรางความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนกัน และชวยในการหาแหลงของมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหปญหา และให
ขอแนะนําในการวางแผน การแกไขปญหา การกําหนดความตองการจําเปน การพัฒนาความพรอม
ของผูทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษา และผูรับการดูแลใหคําปรึกษากอนปฏิบัติการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

 ขั้นตอนท่ี 2  วางแผนและกําหนดวัตถุประสงคของการดูแลใหคําปรึกษา (Planning 

and Setting Improvement Objective: P) เปนขั้นตอนที่ อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู รวมกันวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา ปฏิทินการดูแลใหคําปรึกษา และ
กําหนดวัตถุประสงคของการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความชัดเจนและเปนไปได
ในทางปฏิบัติ  
 



274 
 

 วัตถุประสงค  เพื่อวางแผน กําหนดวัตถุประสงคการดูแลใหคําปรึกษา และกําหนด
แผนปฏิบัติการโดยรวมมือรวมแรงรวมใจชวยเหลือซึ่งกันในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

 

 วิธีการดําเนินการ 

 บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 รวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา วางแผนการดูแลใหคําปรึกษา  ปฏิทินการดูแล
ใหคําปรึกษา และสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล ดานคุณลักษณะความเปนครู ไดแก 
การวางแผนและการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  ความ
รับผิดชอบในหนาที่ครู  และความสามารถในการใช ICT ดวยกระบวนการการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม โดยตลอดกระบวนการมีผูเชี่ยวชาญดูแลใหคําปรึกษา  
 
 บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสือ่สังคม 
 ขั้นตอนนี้ผูดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมจะใหขอแนะนําเกี่ยวกับการ
วางแผนการและการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  ความ
รับผิดชอบในหนาที่ครู  และ ความสามารถในการใช ICT โดยกิจกรรมการถายทอดความรูและ
ประสบการณดวยวิธีการเผชิญหนา (Face to Face)  และการติดตอสื่อสารซึ่งสามารถใชเคร่ืองมือ
ตางๆ บนเว็บ ไดแก chat, web board, weblog, e-mail, search, facebook รวมถึงการใชเคร่ืองมือ
เหลานี้ในการศึกษา คนควาและสงงาน 
 

 ขั้นตอนท่ี 3   ปฏิบัติการดูแลใหคํ าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี   (Implement 

Mentoring Social Media Technology Blended : IMTB: I)  คือ การลงมือปฏิบัติการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี โดยมีผูที่ทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) เปนผูสังเกตรวมใน
การปฏิบัติการการฝกประสบการณวชิาชีพครูและใหคําแนะนํา  
 

 วัตถุประสงค   เพื่อใหการฝกปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปแบบของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดรับการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยนิเทศมีจํานวนคร้ังท่ี
มากข้ึนดวยการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีตามแผนการที่รวมกันวางไว 
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 วิธีการดําเนินงาน 

 บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
          การทบทวนแผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีและสรางความเขาใจ
รวมกัน (Review Action Plan)  คือ การทบทวนความพรอมและความเขาใจเก่ียวกับยุทธวิธีการดูแล
ใหคําปรึกษาและเคร่ืองมือที่ใชกอนการปฏิบัติตามการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี
รวมกัน โดยแตละกลุมมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

 1. กลุมอาจารยนิเทศและครูพี่เลี้ยง มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อ
สังคม สังเกตการสอนและประเมินการสอนผานวีดีทัศน ที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูได
บันทึกและนําเสนอผาน weblog ใหขอเสนอแนะ และประเมินผลผานเคร่ืองมือการประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และใหขอเสนอแนะคําแนะนําเพ่ิมเติมผาน weblog ของตัวนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาในครั้งตอๆ ไป ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 2. กลุมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีหนาท่ี บันทึกภาพวีดีทัศน การจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง นําเสนอผาน weblog ตามกําหนดการที่รวมกันวางแผนกําหนดชวงเวลา
ไว สังเกตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง และของเพ่ือนนักศึกษาผาน weblog 

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน (Observation) และประเมินผลตามแบบประเมินตนเอง 

 

 ขั้นตอนท่ี 4   การประเมินผลการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี (Assessing 

of Mentoring Social Media Technology Blended: A)  คือ ประเมินผลการใชแบบจําลองการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูรวมกันในดานผลสําเร็จที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติทั้งในดานผลที่เกิดข้ึนกับ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และสมรรถภาพการดูแลใหคําปรึกษาของอาจารยนิเทศ ครูพี่
เลี้ยง โดยนําขอมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมาใชในการประเมินผลการใชแบบจําลองฯ รวมกัน 

 

 วัตถุประสงค  เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบจําลอง
การดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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 วิธีการดําเนินงาน  
 บทบาทหนาท่ีของอาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 1. ผูดูแลใหคําปรึกษาและผูรับการดูแลใหคําปรึกษา ประเมินแสดงความคิดเห็นตอผล
ที่เกิดข้ึนจากการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  
 2. นําขอมูลจากผลการปฏิบัติการดูแลท่ีเกิดข้ึนมาเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

 ปจจัยสนับสนุน 

 ในการนําแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  (Wathanyu MTB Model) ที่
พัฒนาข้ึนไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองมี ปจจัยสนับสนุนการนําแบบไปใช 4 
ประการ  คือ    

1. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชงานคอมพิวเตอร  เคร่ืองมือของระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต  

2. การใชงานแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี จะตองมีทักษะ 

พื้นฐานในการติดตอสื่อสารผานเคร่ืองมือตางๆ บนเว็บ ไดแก chat, web board, weblog, e-mail, 

search, facebook รวมถึงการใชเคร่ืองมือเหลาน้ีในการศึกษา คนควาและสงงาน 

 3. การพัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพครู จะตองเกิดจากความตองการของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูที่มีความมุงมั่นจริงใจและเต็มใจในการพัฒนาความรู ความสามารถ ในดาน
คุณลักษณะวิชาชีพครูที่ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะความเปนครู 4 ดาน 
ไดแก การวางแผนและการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน การจัดการช้ันเรียน ความ
รับผิดชอบในหนาที่ครู และความสามารถในการใช ICT 

 4. การพัฒนาดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความ
เปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนการดูแลใหคําปรึกษาที่มีความตอเนื่องและ
จําเปนตองมีการดูแลใหคําปรึกษา (Mentoring) โดยผูดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) ที่มีความชํานาญ
สูงกวาเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกตองในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบของนักศึกษาครูในช้ันปสุดทาย การผสมผสานเทคโนโลยีทําใหเกิดความใกลชิดและให
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คําปรึกษาไดอยางทันทวงที ระหวางอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษาวิชาชีพครูก็สามารถใหขอเสนอแนะระหวางกันได 
 

แผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมสานเทคโนโลยีสื่อสังคม   
เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1.  วัตถุประสงคการดูแลใหคําปรึกษา 
               เพื่อพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  
 

2. ผลลัพธที่คาดหวัง 
1.  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีคุณลักษณะความเปนครู 
2.  อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีความรู ความเขาใจที่

ตรงกันเก่ียวกับเปาหมายของการดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในชวงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 

3. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไดรับการดูแลใหคําปรึกษา โดยการติดตอสื่อสาร
ผานเคร่ืองมือตางๆ บนเว็บ ไดแก chat, web board, weblog, e-mail, search, facebook รวมถึงการใช
เคร่ืองมือเหลาน้ีในการศึกษา คนควาและสงงาน 

 

3.  ขอบเขตการดําเนินการนิเทศ 
3.1  กลุมเปาหมาย ไดแก 

อาจารยนิเทศ  จํานวน 10 คน จากสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และสังคมศึกษา 

ครูพี่เลี้ยง  จํานวน 58 คน จากสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และสังคมศึกษา 

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  จํานวน 58 คน จากสาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษา 
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3.2  สาระการนิเทศ  ไดแก 
- การดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 
- คุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

3.3 วิธีการดูแลใหคําปรึกษา ใชแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อ
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4  ระยะเวลาในการนิเทศ  ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2556  ระหวางวันที่  25 ตุลาคม   
2556   ถึง วันที่  28  กุมภาพันธ  2557 

 

3.5  สถานท่ี   โรงเรียนที่เปนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 
 

4.  กิจกรรมการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 
 อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมมือกันปฏิบัติงานตาม
โครงการการดูแลใหคําปรึกษา  ดังนี ้

1. อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมกันดําเนิน 

โครงการการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู วาง
แผนการดําเนินการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี ภายในระยะเวลา  3  เดือน  โดยกําหนดเปน
ปฏิทินการดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  
 2.  นักศึกษาผูรับการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีปฏิบัติการตามภาระงานของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สวนในดานการสอน นักศึกษาบันทึกวีดีทัศนการจัดกิจกรรม

ตารางการวางแผนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม (Planning: P) 

ระหวางอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ประชุมกอนการใหคําปรึกษา สัมมนาระหวางการใหคําปรึกษา ประชุมหลังการใหคําปรึกษา 

Face to Face Face to Face Face to Face 

Mentoring Integrated Technology Mentoring Integrated Technology 
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การเรียนการสอน 3 ชวง ชวงละประมาณ 10-15 นาที   นําเขาโปรแกรมสนทนา Facebook  โดยมี
อาจารยนิเทศ  ดําเนินการใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาหากนักศึกษามีขอสงสัยไดทันทีตามแผนท่ี
กําหนดไว  
 3.  ในการสังเกตการสอนผานสื่อสังคมออนไลน  อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูผูรับการดูแลใหคําปรึกษาจะตองตกลงรวมกันในการ สงไฟลแผนการสอน
และทําการบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน/ การสอนโดยมีความสอดคลองกับโครงการท่ีกําหนด
ไว 
 4.  ขณะท่ีดูภาพวีดีทัศนของนักศึกษาท่ีดําเนินการสอนแตละคร้ัง   ผูนิเทศจะเขาไป
ชวยเหลือแนะนําและสังเกตการสอนตามปฏิทินที่กําหนดรวมกัน  โดยใชแบบสังเกตท่ีรวมกัน
เลือกใช โดยใชการสนทนาผานโปรแกรมสนทนาผานเครือขาย ทั้งแบบ on line และ off line  

 5.  อาจารยนิเทศและครูพี่เลี้ยงรวมกันวิเคราะหผลการสังเกตการสอน พิจารณาปรับปรุง  
แกไขพฤติกรรมที่ยังเปนปญหาโดยการใหขอเสนอแนะผานโปรแกรมสนทนาออนไลน ทั้งแบบ on 

line และ off line 

  

5. สื่อ / เคร่ืองมือการดูแลใหคําปรึกษา 
ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยี 

สื่อสังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

  ฉบับที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูที่ผานกระบวนการการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยงท่ีมีตอ 

แบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู
สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู (Wathanyu MTB Model) 
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6.  การวัดและประเมินผล 

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 
1.1 แผนการสอน 

      
 

1.2  ภาพวีดีทัศนการจัดการเรียน
การสอน 

 
 1.3 ความคิดเห็นที่มีตอการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

 

 

ประเมินแผนการสอน 

 

 

สังเกตการจัดการเรียนการ
สอนผานสังคมออนไลน 
 

การสังเกต 

การสอบถาม /  

การสัมภาษณ 

 

 

แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู 
 
แบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม /  

แบบสัมภาษณ 
2.  อาจารยนิเทศและครพูี่เล้ียง 

2.1  ความรูและความสามารถ 

       เกี่ยวกับการดูแลใหคําปรึกษา 
2.2  ความรู และความสามารถ 

       ในการใชเทคโนโลยีโปรแกรม
สนทนาสังคมออนไลน 
    

 

2.3 ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศ 

      แบบพัฒนาตนเอง 

 

การทดสอบ/ การประเมิน
ความสามารถ/ การบันทึก 

การปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู/ การสะทอนยอน
คิด 
 

 

การบันทึก/การสะทอน
ยอนคิด 

 

แบบทดสอบ /  
แบบประเมินตนเอง / 
แบบประเมิน
ความสามารถ  

(แบบบันทึก /  
แบบประเมินตนเอง) 
แบบประเมินชิ้นงาน 
(แบบประเมินรายงาน 

การปฏิบัต ิ/ แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู) 
ประเด็นการบันทึก/ 
ประเด็นการสะทอน 

ยอนคิด 
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ปฏิทินการดูแลใหคําปรึกษาและการสงงานผานบล็อกของนักศึกษา ครูพี่เล้ียง และอาจารยนิเทศ 

วัน/เดือน/ป เอกสารและงานท่ีตองสง 

ผูทําหนาท่ีประเมินผานบล็อค หมาย
เหตุ นักศึกษา คร ู

พี่เล้ียง 

อาจารย
นิเทศ 

7-31 ต.ค. 56 สงเอกสาร แผนการสอน พรอมวีดี
ทัศนบันทึกการสอน 3 ชวง ขั้นนํา 
ขั้นสอน ขั้นสรุป (ควรเปนเน้ือหา
การสอนและชั่วโมงเดียวกัน แตให
ตัดวีดีทัศนการสอนออกเปนชวงๆ 
เพื่อสะดวกในการอัพโหลดขึ้นสู
บล็อกของตนเอง ทั้งน้ีสามารถศึกษา
วิธีการอัพโหลดไดผานบล็อค และ
สอบถามจากเพื่อสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาในหนวยเดียวกัน) 

/    

1-8 พ.ย. 56 

การดูแล 

ใหคําปรึกษา
ครั้งท่ี 1 ประจํา
ภาคเรียนที่ 
2/2556 

ทําการประเมินผล ใหขอเสนอแนะ 

โดยขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการ
นําไปปรับและพัฒนาการเรียน  
การสอนคร้ังตอไป ซึ่งจะมาจากผูที่
สามารถเขาดูบล็อกได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นักศึกษาผูเปนเจาของ
ผลงาน ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศ 

/ / /  

9 พ.ย. – 5 ธ.ค. 
56 

สงเอกสาร แผนการสอน พรอมวีดี
ทัศนบันทึกการสอน 3 ชวง ขั้นนํา 
ขั้นสอน ขั้นสรุป (ควรเปนเน้ือหา
การสอนและชั่วโมงเดียวกัน แตให
ตัดวีดีทัศนการสอนออกเปนชวงๆ 
เพื่อสะดวกในการอัพโหลดขึ้นสู
บล็อกของตนเอง ทั้งน้ีสามารถศึกษา
วิธีการอัพโหลดไดผานบล็อค และ 
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วัน/เดือน/ป เอกสารและงานท่ีตองสง 

ผูทําหนาท่ีประเมิน 
หมาย
เหตุ นักศึกษา คร ู

พี่เล้ียง 

อาจารย
นิเทศ 

 สอบถามจากเพื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาในหนวยเดียวกัน) 

/    

6-13 ธ.ค. 56 

การดูแล 

ใหคําปรึกษา
ครั้งท่ี 2 
ประจําภาค
เรียนที่ 
2/2556 

ทําการประเมินผล ใหขอเสนอแนะ 

โดยขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไป
ปรับและพัฒนาการเรียนการสอนคร้ัง
ตอไป ซึ่งจะมาจากผูที่สามารถเขาดู
บล็อกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาผู
เปนเจาของผลงาน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย
นิเทศ  

/ / /  

14 ธ.ค. 56-9 

ม.ค.  57 

สงเอกสาร แผนการสอน พรอมวีดีทัศน
บันทึกการสอน 3 ชวง ขั้นนํา ขั้นสอน 
ขั้นสรุป (ควรเปนเนื้อหาการสอนและ
ชั่วโมงเดียวกัน แตใหตัดวีดีทัศนการ
สอนออกเปนชวงๆ เพื่อสะดวกในการอัพ
โหลดขึ้นสูบล็อกของตนเอง ทั้งนี้
สามารถศึกษาวิธีการอัพโหลดไดผาน
บล็อค และสอบถามจากเพื่อสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาในหนวยเดียวกัน) 

    

10-17 ม.ค. 
57 

การดูแล 

ใหคําปรึกษา
ครั้งท่ี 3 
ประจําภาค
เรียนที่2/56 

ทําการประเมินผล ใหขอเสนอแนะ 

โดยขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไป
ปรับและพัฒนาการเรียนการสอนคร้ัง
ตอไป ซึ่งจะมาจากผูที่สามารถเขาดู
บล็อกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาผู
เปนเจาของผลงาน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย
นิเทศ  
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วัน/
เดือน/ป เอกสารและงานท่ีตองสง 

ผูทําหนาท่ีประเมินผานบล็อค 
หมาย
เหตุ นักศึกษา ครูพี่

เล้ียง 

อาจารย
นิเทศ 

18 ม.ค. -
16 ก.พ. 
57 

สงเอกสาร แผนการสอน พรอมวีดีทัศนบันทึก
การสอน 3 ชวง ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป (ควร
เปนเนื้อหาการสอนและชั่วโมงเดียวกัน แตใหตัด
วีดีทัศนการสอนออกเปนชวงๆ เพื่อสะดวกใน
การอัพโหลดข้ึนสูบล็อกของตนเอง ทั้งน้ี
สามารถศึกษาวิธีการอัพโหลดไดผานบล็อค และ
สอบถามจากเพื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาใน
หนวยเดียวกัน) 

/    

17-28 
ก.พ. 57 

การดูแล 

ให
คําปรึกษา
ครั้งท่ี 4 
ประจํา
ภาคเรียน
ที่ 2/2556 

ทําการประเมินผล ใหขอเสนอแนะ 

โดยขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปปรับและ
พัฒนาการเรียนการสอนคร้ังตอไป ซึ่งจะมาจาก
ผูที่สามารถเขาดูบล็อกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นักศึกษาผูเปนเจาของผลงาน ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารยนิเทศ  

/ / /  
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คําชี้แจง   
 1.  แบบประเมินความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม

เพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูนี้เปนการประเมิน
ระดับของความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยรายการ
ประเมิน  40 ขอ ซึ่งมีเกณฑระดับคุณภาพ แบงเปน 4  ระดับ  คือ   

 ระดับ 4 หมายถึง มีความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในระดับ ดีมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในระดับ ดี 

 ระดับ 2 หมายถึง มีความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในระดับ ปานกลาง 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในระดับ ปรับปรุง 

  

 2. จงทําเคร่ืองหมาย    ในระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับที่  1  แบบประเมินความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในการดูแลใหคําปรึกษา 
ผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  
   โดย ผูดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) /โดยนักศึกษาผูรับการดูแลใหคําปรึกษา (Mentee)  
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
4 3 2 1 

1. มีความรู ความสามารถที่จะนํามาใชในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกเพื่อนรวมงาน 

    

2. มีความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและสามารถสงเสริม
ใหเพื่อนรวมงานเกิดความเขาใจไดเปนอยางดี 

    

3. มีความพยายามท่ีจะเรียนรูและใหความสําคัญกับการ 

    ใหคําปรึกษา 
    

4. มีความเขาใจและอธิบายถึงวัฒนธรรมองคกรของตนเอง
ได 

    

5. ความพยายามท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกัน     

6. มีเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารผสมผสานเทคโนโลยีวาเปน 

    สิ่งสําคัญในการดูแลใหคําปรึกษาในยุคปจจุบัน 
    

7. มีความเขาใจและใหการสนับสนุนการดูแลใหคําปรึกษา 
    ผสมผสานเทคโนโลยี 

    

8. มีความเขาใจการทํางานความแตกตางของเทคนิคการ
สอนเฉพาะบุคคล 

    

9. ขาดความเขาใจในวัตถุประสงคที่คาดหวังของการฝก 

    ประสบการณวิชาชีพครู 
    

10. มีความสามารถในการส่ือสารกับผูอื่นเปนอยางดี     

11. มีความสามารถในการประเมินผลการสอนตนเองโดย
อางอิงจากทฤษฎี 

    

12. มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 

    

13. มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร     

14. เปนผูฟงที่ดี และสามารถฟงโดยไมมีจากอคติ     

15. มีความสามารถใหปรึกษาที่ตรงตามความตองการของ
ผูรับคําปรึกษา 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
4 3 2 1 

16. ความสามารถทําการประเมินหรือตัดสินผลจากการดู
หรือเพียงแคไดยิน 

    

17. ความเขาใจในภาษาทาทางและเห็นความสําคัญและ
บทบาทของการเปนผูดูแลใหคําปรึกษา 

    

18. มีความพยายามที่จะเรียนรูเพื่อนรวมงาน      

19. การวางแผนหลังการสนทนาการสังเกตการสอนและการ 

      แกปญหา 
    

20. การใหผลสะทอนกลับตอนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูทุกวันเพ่ือใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในคร้ังตอไป 

    

21.  พยายามที่จะสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักศึกษาฝก 

       ประสบการณวิชาชีพครู 
    

22.  มีขอเสนอแนะท่ีดีในการใหคําปรึกษาและเสนอแนว
ทางการแกปญหาในเชิงบวก 

    

23.  มีความเห็นวาการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสื่อสังคมจะสามารถชวยแกปญหาการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูไดอยางทันทวงที 

    

24.  มีความเห็นวาการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีจะทําใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง  นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ไดใหคําปรึกษาและเสนอแนว
ทางการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นไดบอยครั้งขึ้น 

    

25. มีความภาคภูมิใจกับทักษะความเปนครูของตนเอง      

26. มีเวลาไมเพียงพอท่ีจะเปนที่ปรึกษาใหแกเพื่อนรวมงาน     

27. ไมเห็นความสําคัญในการทํางานกลุมเมื่อไดทําหนาที่
เปนผูใหคําปรึกษา 

    

28.  ยินดีที่จะยอมรับในความหลากหลายทางความคิดและ
ทางวัฒนธรรม 

 

 

    



287 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 
4 3 2 1 

29.  มีความเขาใจในคุณลักษณะที่มีความหลากหลายและ
ความแตกตางของแตละกลุมบุคคล 

    

30.  มีความเขาใจในการแขงขันการทํางานของเพ่ือน
รวมงาน 

    

31. ไมเห็นคุณคาของความแตกตางระหวางบุคคล     

32.  มีความเขาใจในความแตกตางในบุคคลและกลุมอายุ
เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา 

    

33.  มีความแตกตางจากเพื่อนรวมงานแตก็ยอมรับสิ่งที่
เปนอยูได 

    

34. การใหความเคารพบุคคลอ่ืนดวยความจริงใจ     

35. มีความเขาใจเพ่ือนรวมงาน      

36. ไมรูวาจุดเดนและจุดท่ีตองปรับปรุงของตนเองวาคือ
เร่ืองใด 

    

37. มีความตระหนักถึงความสําคัญของการฝกประสบการณ 
      วิชาชีพครูของนักศึกษาและพรอมใหความรวมมืออยาง
เต็มที่ 

    

38. มีความยินดีที่จะใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
เขามาศึกษาสังเกตในขณะท่ีทําการสอน 

    

39. รูถึงสิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

    

40. การไดมีสวนรวมที่จะทําใหนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเปนผูที่มีคุณลักษณะความเปนครูในอนาคตเปน
สิ่งที่ฉันมีความยินดี 

    

 

บันทึกเพ่ิมเติม 

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

           ผูประเมิน 
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แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ท่ีผานกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินโดย  ............อาจารยนิเทศ    ............ครูพี่เลี้ยง      ...........นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

นักศึกษาฝกประสบการณ ชื่อ-นามสกุล.................................................................................... 
สาขาวิชาเอก.............................................................................................................................. 
หนวยฝกประสบการณโรงเรียน........................................................จังหวัด............................. 

คําชี้แจง 

1. แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ผาน 

กระบวนการการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี นี้ ใชสําหรับตรวจสอบประเมิน
พฤติกรรมคุณลักษณะความเปนครูที่แสดงออกของนักศึกษา เพื่อพัฒนาความเปนครูของ
นักศึกษา ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหมากที่สุด 

2. แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู ฉบับน้ี เปนแบบประเมินคุณลักษณะ 

ความเปนครู 4 ดาน ดังนี้ 
2.1 ดานการวางแผนและการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 

2.2 ดานจัดการชั้นเรียน 

2.3 ดานความรับผิดชอบในหนาที่ครู 
2.4 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

        3.   การประเมินในคร้ังน้ีใหผูทําการประเมิน ตรวจสอบพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
จํานวน 4 คร้ัง ประเมินคร้ังที่ 1 สัปดาหที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน คร้ังที่ 2 สัปดาหที่ 2 ของ
เดือนธันวาคม คร้ังที่ 3 สัปดาหที่ 3 ของเดือนมกราคม และคร้ังที่ 4 สัปดาหที่ 4 ของเดือน
กุมภาพันธ โดยใหทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณลักษณะความเปนครู 

ใ  
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คําชี้แจง  
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดย
ทําการประเมินในแตละชวงเวลา 

ขอ 
ดานท่ี 1 การวางแผนและการเตรียมความพรอม 

ในการจัดการเรียนการสอน (Planning and Preparation) 

ระดับคุณลักษณะความเปนครู 

ครั้งท่ี 1(…………..) 

5 4 3 2 1 

1 ความรูดานเน้ือหาในสาขาวิชาเอก      

2 ทักษะการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน      

3 การตรวจสอบความรูและทักษะของผูเรียน      

4 จุดประสงคของการเรียนการสอนมีเปาหมายที่ชัดเจน      

5 เลือกใชสื่อ ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม 

     

6 การออกแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน      

7 การวัดและประเมินผลที่ถูกตอง ชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูได 

     

ดานท่ี 2 การจัดการช้ันเรียน (The Classroom Environment) 

8 การจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการ
สอน 

     

9 การสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองเพื่อสราง
องคความรู 

     

10 การจัดลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ดี      

11 การจัดการกับพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางเหมาะสม      

12 การบริหารจัดการกับพื้นที่ทางกายภาพของชั้นเรียน      

13 มีผลสะทอนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

 



290 
 

ขอ 
ดานท่ี 3 ความรับผิดชอบในหนาท่ีครู  

(Responsible of Teachers) 

ระดับคุณลักษณะความเปนครู 

ครั้งท่ี …….   (…………..) 

5 4 3 2 1 

14 มีวินัยในตนเอง       

15 ตรงตอเวลา      

16 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย      

17 เปนแบบอยางท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ      

18 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลดวยความจริงใจและเสมอภาค      

19 เสียสละเพื่อสวนรวมและสรางความสามัคคีในหมูคณะ      

20 สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานไดดี      

21 กิริยามารยาท อัธยาศัยดี ยิ้ม ไหว ทักทาย      

22 สนใจใฝเรียนรูงาน และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ      

23 มีการพัฒนาตนเองไปสูความเปนมืออาชีพ      

24 เปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม และรักษา
ผลประโยชนสวนรวม 

     

ดานท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

25 มีความรูความเขาเก่ียวกับเทคโนโลยี และโปรแกรมพื้นฐาน
ในคอมพิวเตอร 

     

26 เห็นประโยชน รับผิดชอบและไมละเมิดสิทธิ์ตางๆ ในส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

27 ความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการจัดการเรียนรู 

     

 

 

 



291 
 

ขอ ดานท่ี 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ระดับคุณลักษณะความเปนครู 

ครั้งท่ี ….  (…………..) 

5 4 3 2 1 

28 การสรางสรรค ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใชสารสนเทศ      

29 บูรณาการส่ือเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน สราง
บรรยากาศใหเกิดการคิดวิเคราะห 

     

30 ใชสื่อเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

      (.............................................................) 
                ผูประเมิน 
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คําชี้แจง 

1. เคร่ืองมือนี้ สรางขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของอาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง 

ที่มีตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู (PPIA  Model) 

2. องคประกอบและกระบวนการเชิงระบบในการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

เพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน  

ประกอบดวย 4 ระยะ ไดแก ระยะการเตรียมความพรอม ปฐมนิเทศใหขอมูลพื้นฐาน (Preparing: P)  

ระยะ การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา (Planning: P) ระยะการดําเนินการใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยี (Implement Mentoring Integrated Technology: MBT: I) และ ระยะการประเมินผล 
(Assessing: A) สวนระบบสนับสนุนของการนําแบบจําลองไปใช ไดแก ความรวมมือของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ (Collaborative) ในกระบวนการผลิตครู และความเต็มใจท่ีจะรวมพัฒนาวิชาชีพของท้ัง
อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

3. คําตอบในเคร่ืองมือนี้จะนําไปเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุงใหแบบจําลองการ 

ใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนัก ศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงไมสงผลใดๆ ตอตัวทาน 

4. คําตอบของทานจะมีประโยชนอยางย่ิง จึงขอความอนุเคราะหใหทานตอบคําถามทุก
ขอ 

อยางครบถวนและตามความเปนจริง 

5. เคร่ืองมือฉบับนี้มี 2 ตอน ไดแก  
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชแบบจําลองการใหคําปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยี 

 แบบสอบถามความพึงพอใจตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

(ประเมินโดย อาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง และพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู) 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

1. อายุ......................ป 
2. คุณวุฒิทางการศึกษาข้ันสูงสุด 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก     อ่ืนๆ
...................................... 

3. สาขาที่สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด
............................................................................................. 

4. ประสบการณการทํางาน.............................ป 
 

ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

คําชี้แจง 

โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางคะแนนรายขอที่ตรงกับระดับคะแนนความพึง
พอใจที่มีตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

5    หมายถึง    ทานมีความพึงพอใจตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

                        เทคโนโลยี  (PPIA)  อยูในระดับ มากท่ีสุด 

4    หมายถึง    ทานมีความพึงพอใจตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

                        เทคโนโลยี  (PPIA)  อยูในระดับ มาก 

3    หมายถึง    ทานมีความพึงพอใจตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

                        เทคโนโลยี  (PPIA)  อยูในระดับ ปานกลาง 

2    หมายถึง    ทานมีความพึงพอใจตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

                        เทคโนโลยี  (PPIA)  อยูในระดับ นอย 
1    หมายถึง     ทานมีความพึงพอใจตอแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

                        เทคโนโลยี  (PPIA)  อยูในระดับ นอยที่สุด 



294 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานองคประกอบของแบบจําลอง 

1. องคประกอบดานกระบวนการ แบงออกเปน 4 ระยะ 

ไดแก ระยะการเตรียมความพรอม ปฐมนิเทศใหขอมูลพื้นฐาน 
(Preparing: P)  ระยะ การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา (Planning: P) 

ระยะการดําเนินการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี (Implement 

Mentoring Integrated  Technology: MBT: I) และ ระยะการประเมินผล 
(Assessing: A) 

     

2. องคประกอบที่เปนระบบสนับสนุน ไดแก ความรวมมือของ 

ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ (Collaborative) ในกระบวนการผลิตครู และความ
เต็มใจท่ีจะรวมพัฒนาวิชาชีพของทั้งอาจารยนิเทศ  ครูพี่ เลี้ยงและ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

     

3. องคประกอบดานกระบวนการมีความสอดคลองกับ 

องคประกอบที่เปนระบบสนับสนุน 

     

4. องคประกอบของแบบจําลองมีความชัดเจนและเปนระบบ      

ดานกระบวนการนําไปใช 
5. การปฐมนิเทศ การเตรียมความพรอม ดานความรู ความเขาใจ  

และทักษะการใหคําปรึกษา การผสมผสานเทคโนโลยี  

     

6. การวางแผนการดําเนินการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

เทคโนโลยีระหวางอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

     

7. การดําเนินการใหคําปรึกษาตามที่ไดวางแผนรวมกัน      

8. การสัมมนาระหวางการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี      
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9. การวิเคราะหและสะทอนผลรวมกันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูซึ่งกันและกันระหวางอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

     

10. การประชุมหลังการดําเนินการใหคําปรึกษาผสมผสาน 

เทคโนโลยี 

     

11. การประเมินผลท้ังระหวางและหลังการดูแลใหคําปรึกษา 
ผสมผสานเทคโนโลยีมีความเหมาะสม 

     

12. การรวมมือกันชวยสงเสริมใหกระบวนการใหคําปรึกษา 
ผสมผสานเทคโนโลยี PPIA  มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

     

13. การเรียนรูรวมกันทําใหกระบวนการใหคําปรึกษา 
ผสมผสานเทคโนโลยีชวยสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไดดียิ่งขึ้น 

     

ดานผลของการใชแบบจําลอง 

14. การใชแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

ชวยสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

     

15. กระบวนการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีชวย 

สงเสริมใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู มีปฏิสัมพันธกัน และชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาไดอยางทันทวงที 

     

16. การใชแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 

ทําใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
มคีวามรู ความเขาใจในกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
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17. การใชแบบจําลองการใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี  
ชวยใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ไดมีการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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