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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ 2) ศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดง

บทบาทครพูีเ่ล้ียงและความตองการพัฒนาบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการเรยีนรู

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู การวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 คือ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู และบทบาทครูพี่เล้ียงของสถานศึกษาเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 64 เลม เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบบันทึกการวิเคราะหเอกสาร แบบตรวจสอบ

คุณภาพขององคประกอบและพฤติกรรมบงช้ีบทบาทครูพี่เล้ียง และแบบบันทึกการประชุมกลุม วิเคราะห
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ขอมูลฉันทามติโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ระยะท่ี 2 คือ              

การศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู

ของนักศึกษาและความตองการในการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยง โดยมีผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูพี่เลี้ยงและ

นกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครูของสถานศึกษาเครือขายมหาวทิยาลยัราชภัฏ จาํนวน 640 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงและ

ความตองการในการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยง วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา             

ฝกประสบการณวชิาชพีคร ูประกอบดวย 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรมบงช้ี ไดแก การสงเสริมดานการเตรยีม

การจัดการเรียนรู (12 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดกระบวนการเรียนรู (8 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดส่ือการเรียนรู         

(9 พฤติกรรมบงช้ี) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (15 พฤติกรรมบงช้ี) และการสรางบรรยากาศ                      

แหงการเรียนรู (14 พฤติกรรมบงชี้) 2) สภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม                

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง

และครูพี่เลี้ยงมีความตองการในการพัฒนาบทบาทโดยรวมอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
 บทบาทครูพี่เลี้ยง   ความสามารถดานการจัดการเรียนรู   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

Abstract
 The research objectives were to synthesize the roles of mentor teachers in promoting the 

student teachers’ learning management abilities, and to examine current conditions of the mentor 

teachers’ roles. The research is divided into two phases. Phase 1 involved a study of 64 documents 

relevant to professional experience teacher training, learning management, and mentor teachers’ 

roles in professional experience teacher training of schools in the Rajabhat University Network. The 

research instruments included a document analysis record, an evaluation form, and a focus group 

recording form. The data were analyzed by an item-objective-congruence index, median and       

interquartile range. Phase 2 was concerned with current conditions of the mentor teachers’ roles and 

their needs for development. The respondents of this study were 640 mentor teachers and student 

teachers of schools in the Rajabhat University Network. The data were collected by using a          

questionnaire and analyzed by mean and standard deviation. The research results were as follows: 1) 

The roles of mentor teachers in promoting the student teachers’ learning management abilities 

consisted of 5 factors and 58 behavioral indicators. They were promoting a learning preparation 

(12 behavioral indicators), a learning management process (8 behavioral indicators), instructional 
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media (9 behavioral indicators), learning assesment (15 behavioral indicators), and learning to 

create a learning atmosphere (14 behavioral indicators). 2) The overall current conditions of the role 

of mentor teachers in promoting the student  teachers’ learning management abilities were at       

intermediate level, and the overall needs for the mentor teachers’ role development were at high level.

Keywords
 The Roles of Mentor Teachers, Learning Management Ability, The Student Teacher

บทนํา
 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการผลิตครู โดยมีเปาหมายหลัก 

คอื ใหนกัศึกษาไดนาํทฤษฎทีีไ่ดเรียนรูทางดานการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัยมาประยกุตสูการปฏิบตัจิริง

ในช้ันเรียน พัฒนาทักษะและเจตคติโดยตองผานกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา           

ไมนอยกวา 2 ภาคเรียน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศกจากคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรเปนผูนิเทศ

การสอนและการปฏบิตังิานของนกัศกึษาอยางนอยภาคเรยีนละ 3 คร้ัง ในขณะเดยีวกนักม็คีรพูีเ่ลีย้งในสถานศกึษา

คอยชวยดูแลใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการสอนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  

 ครูพี่เล้ียงถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและใกลชิดกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาครูพี่เลี้ยงตามความหมายที่คุรุสภากําหนดไวนั้น  หมายถึงครูผูสอนที่ไดรับการแตงตั้งจาก

ผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูที่เปนครูคูคิดใหแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยงจึงนับวาเปน 

แบบอยางของการปฏิบัติตน  แบบอยางดานการสอน ดังจะเห็นไดจากประเทศฟนแลนดเปนประเทศที่มี

คณุภาพการจัดการศกึษาอยูอนัดบัแนวหนาของโลก โดยพบวาประเทศฟนแลนดไดใหความสาํคญักบับทบาท

ของครพูีเ่ลีย้ง การเปนครพูีเ่ลีย้งสือ่ความหมายวา ผูทาํหนาทีพ่ฒันานักศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีครไูมใช

การนเิทศเพียงอยางเดยีว แตมหีนาทีใ่นการฝกฝนใหนกัศกึษาเขาใจหลักสูตร เขาใจนกัเรียน เตรียมการจดัการ

เรียนรู สอนใหดูเปนตัวอยาง แลวมีการสนทนาสะทอนความคิด พัฒนาทักษะความเปนผูนํา การจัดการ       

ตลอดจนฝกใหคิดริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และดูแลการทําวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู จึงสงผลใหสถิติครูใหมของประเทศฟนแลนดที่อยูในอาชีพครูนานจนถึงวัยเกษียณมีจํานวนอยูใน

เกณฑทีส่งู (อาร ีสณัหฉวี, 2555, 89-90) สอดคลองกับผลการศกึษาในประเทศสงิคโปรของ Chong , Ee Ling 

& Kim (2011, 219-233) ที่พบวา ชวงของการพัฒนาวิชาชีพครู คือชวงของการฝกประสบการณวิชาชีพครู

และชวงของการเร่ิมตนเปนครใูหม หากนักศึกษาหรอืครใูหมไดรับการเอาใจใสดแูลจากครูพีเ่ล้ียงอยางใกลชดิ   

จะชวยสงเสริมใหเกิดครูที่มีคุณภาพ แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ไดรับ                

การดูแลจากครูพี่เลี้ยงท่ีเปนแบบอยางที่ดียอมมีอิทธิพลตอความสามารถในการสอนและลักษณะคร ู                    

ทีพ่งึประสงคของนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู (Erawan, 2011, 47-58 ; สายชล เทยีนงาม และ บญุเรียง 

ขจรศิลป, 2556, 212-225) 
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 ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครูถอืเปนเปาหมายสําคญั

อนัดับแรกของการฝกประสบการณวิชาชีพครตูามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครทูีค่รุุสภาไดกาํหนดไว ซึง่การจะ

พัฒนาใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมีคุณภาพไดนั้นตองอาศัยการดูแลเอาใจใสจากครูพี่เลี้ยง

เปนหลัก โดยครูพี่เลี้ยงจะตองแสดงบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา 

ภายใตการสนับสนุนพัฒนาของคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรที่ควรจัดทําหลักสูตรหรือจัดโครงการเพื่อ

พฒันาครพูีเ่ล้ียงในการฝกประสบการณวิชาชีพครู (วลิาวัณย จารุอริยานนท, 2557, 104-116) จากการศกึษา

ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูพบวา  มีเพียงคูมือและแนวปฏิบัติ         

โดยท่ัวไปของครูพี่เลี้ยงเทานั้น แตไมพบวามีการศึกษาบทบาทที่ชัดเจนของครูพี่เลี้ยงในการสนับสนุน           

ความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีคร ูดงันัน้การศึกษาถึงองคประกอบ

และตัวบงช้ีพฤติกรรมการแสดงบทบาทของครูพีเ่ล้ียงจะทําใหผูทีม่สีวนเก่ียวของในการผลิตครูมีความเขาใจ

ในบทบาทและพฤติกรรมของครูพี่เลี้ยงอยางถองแทกอนการดําเนินการพัฒนา อันจะสงผลใหสามารถ       

ดําเนินการพัฒนาไดตรงตามบทบาทและความตองการของครูพี่เลี้ยง  ผูวิจัยจึงไดทําการสังเคราะห                  

องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริม

ความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศกึษา ความตองการในการพฒันาบทบาทครูพีเ่ลีย้งในการสงเสริม

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ซึ่งจะไดนําผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดาน            

การจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูตอไป

วัตถุประสงค
 1. สังเคราะหบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา         

ฝกประสบการณวิชาชีพครู

 2. ศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียงและความตองการพัฒนาบทบาทครูพี่เล้ียง

ในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้

  1.1 ระยะท่ี 1 การสังเคราะหองคประกอบ พฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม   

ความสามารถดานการจดัการเรียนรูของนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีครู  มขีัน้ตอนในการดาํเนนิการ ดงันี้

   1) ขั้นที่ 1 ศึกษาคูมือและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เอกสารท่ีเก่ียวของกับบทบาทครูพี่เล้ียงและ                

การจัดการเรียนรู ทําการวิเคราะหและจดบันทึกลงในแบบบันทึกการวิเคราะหเอกสารเพ่ือใหไดองคประกอบ

และพฤติกรรมบงชี้เบื้องตน  

   2) ขั้นท่ี 2 นําองคประกอบและพฤติกรรมบงช้ีบทบาทครูพี่เล้ียง  ใหผูเช่ียวชาญจํานวน  

13  คน ตรวจสอบความเหมาะสมโดยพจิารณาวาองคประกอบท่ีไดอยูภายใตบทบาทครพูีเ่ลีย้งในการสงเสริม         

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครหูรือไม และตรวจสอบพฤติกรรม

บงชี้ของแตละองคประกอบวาอยูภายใตองคประกอบนั้นหรือไม พรอมพิจารณาความเปนไปไดในการนําไป

ปฏบิัติ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหหาฉันทามติ (Consensus) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560138

   3) ขั้นที่ 3 จัดประชุมกลุม (Focus Group) โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ทําการ

วิพากษองคประกอบ พฤติกรรมบงชี้ ผูวิจัยทําการปรับพฤติกรรมบงชี้ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  1.2  ระยะที่ 2 ผู วิจัยดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เล้ียง                 

ความตองการในการพฒันาบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยใชประเด็นคําถามที่ไดมาจากการสังเคราะหองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้

บทบาทครูพี่เลี้ยงในระยะที่ 1 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ

        2.1 ระยะท่ี 1 แหลงขอมูลที่ใชในการสังเคราะหองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้บทบาท            

ครูพี่เลี้ยง ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักสูตร

ครุศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน 34 เลม เอกสารท่ีเก่ียวของกบับทบาทครพูีเ่ล้ียงและการจัดการ

เรียนรู จํานวน 30 เลม รวมจํานวน 64 เลม โดยมีเกณฑในการคัดเลือก คือ 1) ชนิดและประเภท เปนหนังสือ 

คูมอืหรอืงานวิจยัเกีย่วกบัแนวทางการฝกประสบการณวชิาชพีคร ูบทบาทครูพีเ่ลีย้งและการจดัการเรยีนรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2) ระยะเวลาที่ตีพิมพ เปนเอกสารที่ตีพิมพตั้งแต                  

ป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2557 เนือ่งจากในชวงป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 เปนชวงการเปล่ียนผานสูการยกระดับมาตรฐาน

วชิาชพีคร ูโดยมกีารยกเลกิพระราชบญัญตัคิร ูพ.ศ. 2488 มาประกาศใชพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาป พ.ศ. 2546 สําหรับผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาคุณภาพขององคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ 

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสบการณเกี่ยวของกับการจัดฝก

ประสบการณวชิาชพีครมูาแลวอยางนอย 5 ป ครูพีเ่ล้ียงนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีครทูีม่ปีระสบการณ

มาแลวอยางนอย 10 ป ศึกษานิเทศนที่มีประสบการณในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและ

อาจารยมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเชีย่วชาญดานการศกึษาและการฝกประสบการณวชิาชพีครมูาแลวอยางนอย 3 ป 

  2.2 ระยะที่ 2 กลุมตัวอยางในการใหขอมูล ไดแก ครพูี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครูของสถานศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมจํานวน 640 คน ใชวิธีการสุมแบบ 2 ขั้นตอน  

(Two-Stage Random Sampling) โดยผูวิจัยจําแนกมหาวิทยาลัยราชภัฏออกเปน 5 กลุม ไดแก  1) กลุม

รัตนโกสินทร  2) กลุมภาคเหนือ  3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) กลุมภาคกลาง และ 5) กลุมภาคใต 

ทําการสุมข้ันท่ี 1 คือ สุมมหาวิทยาลัยในแตละกลุมตามสัดสวนโดยใชเกณฑรอยละ 25 ของจํานวน

มหาวิทยาลัยในแตละกลุม ไดมหาวิทยาลัยจํานวน 11 แหง ประกอบดวยกลุมรัตนโกสินทร จํานวน 2 แหง 

กลุมภาคเหนือ  จํานวน 2 แหง  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 แหง กลุมภาคกลางจํานวน 2 แหง 

และกลุมภาคใต  จํานวน 2 แหง รวมจํานวนของครูพี่เลี้ยง 7,600 คน และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู จํานวน 7,600 คน ทําการสุมขั้นที่ 2 โดยสุมครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัแตละแหง ใหไดจาํนวนกลุมตัวอยางในกลุมของครพูีเ่ล้ียงและนกัศึกษาฝกประสบการณ

วชิาชีพคร ูรวม 722 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตวัอยางของ Krejcie และ Morgan ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน

รอยละ 95 (ลดัดาวัลย เพชรโรจน และ อจัฉรา ชาํนปิระศาสน, 2547,  227) ตามสัดสวนของมหาวทิยาลยัราชภฏั
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แตละแหง และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 640 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.64 ของแบบสอบถาม

ทั้งหมด

 3.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

        3.1 ระยะท่ี 1 แบบบันทึกการวิเคราะหเอกสารแบบตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบ

พฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่ เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู ของนักศึกษา                            

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และแบบบันทึกการประชุมกลุม  

      3.2 ระยะท่ี 2 แบบสอบถามจํานวน 2 ชดุ คอื ชดุท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพปจจุบันของ

การแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงสําหรับสอบถามครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชุดที่ 2 เปน

แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสําหรับครูพี่เลี้ยง โดยแบบสอบถามท้ัง 2 ชุดเปนแบบสอบถาม      

ประเภทมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

  4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1 ระยะที่ 1 ผูวิจัยทําการวิเคราะหหาฉันทามติโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of 

Item Objective Congruence: IOC) คามธัยฐาน (Median: Mdn) และคาพสิยัระหวางควอไทล (Interquartile 

Range: IQR) คัดเลือกพฤติกรรมบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.80 คามัธยฐาน มากกวา 3.49 

และคาพิสัยระหวางควอไทล ตํ่ากวา 1.50 

  4.2  ระยะที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยง

และความตองการในการพัฒนาของครูพี่เล้ียง โดยใชคาเฉลี่ย (Mean: X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
 1. ตอนท่ี 1 ผลการสงัเคราะหองคประกอบพฤตกิรรมบงชีบ้ทบาทครพูีเ่ลีย้งในการสงเสริม

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

       ผลการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากแหลงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณ

วชิาชีพครขูองมหาวิทยาลยัราชภัฏ ตามหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ และเอกสารทีเ่กีย่วของกับการจดัการเรียนรู

และบทบาทครูพี่เลี้ยง พบวา บทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู              

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ 70 พฤติกรรมบงชี้ ไดแก การเตรียม

การจัดการเรียนรู (16 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดกระบวนการเรียนรู (11 พฤติกรรมบงช้ี) การจัดส่ือการเรียนรู   

(12 พฤติกรรมบงช้ี) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (15 พฤติกรรมบงช้ี) และการสรางบรรยากาศแหง       

การเรียนรู (16 พฤติกรรมบงชี้)  

     ผลการนาํองคประกอบและพฤตกิรรมบงชีบ้ทบาทครพูีเ่ลีย้งทีไ่ดจากการศกึษาเอกสารขางตน

ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนาํไปปฏบิตั ิพบวา องคประกอบท้ัง 5 ดาน
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มีความเหมาะสมกับบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา  

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดพฤติกรรมบงชี้ที่ใชไดจํานวน 53 พฤติกรรมบงชี้ โดยมีคาดัชนี                       

ความสอดคลองอยูระหวาง 0.84-0.92 คามัธยฐานอยูระหวาง 4.00-5.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล            

อยูระหวาง 0.00-1.00 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะหฉันทามติองคประกอบและพฤติกรรมบงช้ีบทบาทครูพี่เล้ียงในการสงเสริมความสามารถ       

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

 

 

 

 ( ) 

 

IOC Mdn IQR 

 9 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 
 7 0.84-0.92 5.00 0.00-1.00 

   9 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 
 15 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 

   13 0.84-0.92 4.00-5.00 0.00-1.00 

 ผลการวพิากษองคประกอบ พฤติกรรมบงช้ี พบวา บทบาทของครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรยีนรูของนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรมบงช้ี 

โดยองคประกอบท่ีมีพฤติกรรมบงช้ีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู  รองลงมา             

คือ การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและนอยที่สุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรู ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  

องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   
 

  ( ) 

 12 
 8 

   9 
 15 

   14 
 58  
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 2. ตอนที ่ 2  ผลการศึกษาสภาพปจจบุนัของการแสดงบทบาทครพูีเ่ลีย้งและความตองการพฒันา

บทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

  2.1 สภาพปจจบุนัของการแสดงบทบาทครพูีเ่ลีย้งในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการ

เรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

   ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจากการสอบถามครูพี่เล้ียงและนักศึกษา           

ฝกประสบการณวชิาชีพคร ูพบวา สภาพปจจบุนัของการแสดงบทบาทครูพีเ่ลีย้งในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยรวม อยูในระดับปานกลางทุกดาน                  

โดยดานที่มีการแสดงบทบาทสูงสุด คือ บทบาทในการสงเสริมดานการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู              

รองลงมาคือ  ดานการจัดกระบวนการเรียนรู และดานการเตรียมจัดการเรียนรู ตามลําดับ สวนดานการวัด          

และประเมนิผลการเรียนรู มีการแสดงบทบาทนอยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่  3  

คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปจจุบันของการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม              

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
 

 

  

 X  
(n= 325) 

S.D

. 
  X  

(n= 315) 

S.D

. 
  X  

(n= 640) 

S.D

. 
 

1.  
    
    

3.32 .60  3.46 .61  3.40 .61  

2.     
    
    

3.35 .70  3.50 .68  3.44 .69  

3.  
    3.21 .77  3.34 .76  3.28 .77  

4.  
    
    

3.18 .72  3.32 .73  3.26 .73  

5.  
      
    
    

3.33 .59  3.65 .72  3.49 .68  

 3.28 .08 3.45 .13 3.37 .65 
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  2.2 สภาพความตองการพัฒนาบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดาน            

การจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

        ผลการศึกษาความตองการพัฒนาบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ      

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา         

รายดานพบวา โดยภาพรวมครพูีเ่ลีย้งตองการไดรบัการพฒันาในระดบัมาก โดยประเด็นทีค่รพูีเ่ล้ียงตองการไดรบั

การพัฒนาในระดับมากที่สุด  คือ การพัฒนาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการสรางความเขาใจ

รวมกันกับอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ การพัฒนาดานการสรางและใชสื่อการเรียนรูและ

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่  4    

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของครูพี่เลี้ยงในการพัฒนาบทบาทดานการสงเสริม        

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
 

 X   
(n=315) 

S.D.  

1.  
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการสังเคราะหบทบาทครพูีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถดานการจดัการเรยีนรูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูพบวา ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก การเตรียมการจัดการเรียนรู การจัด

กระบวนการเรียนรู การจัดสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการสรางบรรยากาศแหง         

การเรียนรู เน่ืองจากเปาหมายท่ีสําคัญอันดับแรกของการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา  คือ          

ความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยพบวา ความสามารถดานการจดัการเรียนรูทีส่อดสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูที่กําหนดโดยคุรุสภา (คุรุสภา, 2556) เปาหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครูดานพฤติกรรม

การจัดการเรียนรู ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรประกอบดวย                

ความสามารถ 5 ดานดังกลาวประกอบกับจากผลการศึกษาบทบาทครูพี่เลี้ยงของ Melek Koc (2011, 193-

208) พบวา  จําแนกบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมดานการจัดการเรียนรูได 5 ดานเชนกัน ดังนั้นหาก   

ครูพีเ่ล้ียงแสดงบทบาทในการสงเสรมิความสามารถดานการจัดการเรียนรูครอบคลุมท้ัง 5 องคประกอบกย็อม

สงผลใหนกัศึกษาสามารถจดัการเรยีนรูทีม่คีณุภาพได เพราะครพูีเ่ล้ียงถอืไดวาเปนผูทีอ่ยูใกลชดิกับนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูมากที่สุด เปนตนแบบของการจัดการเรียนรู  ครูพี่เลี้ยงจึงควรแสดงบทบาทใน      

การสงเสริมการจัดการเรียนรู ใหครอบคลุมทุกดานของการจัดการเรียนรู  และจากผลการวิจัยพบวา                   

องคประกอบทีม่พีฤตกิรรมบงชีข้องบทบาทครูพีเ่ลีย้งจํานวนมากท่ีสดุ ไดแก การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

ซึง่แสดงใหเหน็วาครูพีเ่ลีย้งควรใหความสาํคญัในการดแูล เอาใจใส ใหคาํแนะนาํดานการวดัและประเมนิผล

เน่ืองจากการประเมินผลการเรียนรูถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจะตอง

มีความรูความเขาใจและมีทักษะที่ถูกตองเพราะการประเมินผลเปนงานที่สําคัญสําหรับครู ไมใชการทดสอบ

ในมิติเดิม แตเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู ครูผูสอนเปนผูที่สําคัญทั้งในแงการออกแบบ              

การเรียนรูและการออกแบบวธิกีารวัดประเมนิผล  การจดัการเรยีนการสอนในปจจบุนัเนนการจัดการเรยีนรูทีเ่นน    

ผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  ประกอบกับลักษณะของ

การจดัการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 เนนการเรียนรูตลอดชวีติ ดงัน้ันการวดัประเมินผลตองใชวธิกีารทีห่ลากหลาย      

เพื่อคนหาและพัฒนาผูเรียน ใชผูประเมินหลากหลายมากข้ึน เนนการประเมินอยางเปนระยะและตอเนื่อง       

ซึ่งแนวโนมการวัดประเมินผลถือเปนกลไกของการพัฒนาการเรียนรู (พิสณุ ฟองศรี, 2554, 16-18) จะเห็นได

วาการนําความรูดานการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูมาใชในภาคสนามของนกัศึกษาควรตองไดรบัคาํแนะนํา

อยางดีจากครูพี่เลี้ยง ทําใหพฤติกรรมบงช้ีขององคประกอบดานน้ีจึงมีความสําคัญตอการแสดงบทบาท          

ของครูพี่เลี้ยงและสงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสามารถทําการวัดและประเมินผลไดอยาง  

มีคุณภาพ

 2. ครูพี่เลี้ยงแสดงบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา                    

ฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับปานกลางทุกดาน แสดงใหเห็นวา ถึงแมวาครูพี่เลี้ยงท่ีไดรับการแตงตั้ง

จากผูบริหารจะมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดไวก็ตาม แต    

ครูพีเ่ล้ียงอาจไมไดแสดงบทบาทตามท่ีสงัคมคาดหวังไวอยางเตม็ท่ีซึง่ตรงกันขามกับบทบาททีส่งัคมคาดหวังวา 
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ครพูีเ่ลีย้งควรเปนตนแบบทีด่แีกนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู ทาํใหครพูีเ่ลีย้งประเมนิบทบาทของตนเอง

ในระดับกลาง ๆ สอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาของการฝกประสบการณวิชาชีพครูก็ยังพบ

ปญหาท่ีเกดิขึน้กบัครูพีเ่ลีย้ง อนัไดแก ปญหาการปฏบิตังิานในหนาทีข่องครพูีเ่ล้ียง คอื ปญหาการประสานงาน

กับอาจารยนิเทศก และปญหาการใหคําแนะนําและการสนับสนุนดานการสอน (ประมวล ตันยะ, 2537 ;       

ธานี นงนุช, 2542 ; Akbar & Jackson, 2012, 110-119) อยางไรก็ตามครูพี่เลี้ยงมีความตองการในการไดรับ

การพัฒนาบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความตองการไดรับการพัฒนาในระดับมากที่สุดดานการวัดประเมินผล

การเรยีนรูและการสรางความเขาใจรวมกนักบัอาจารยนเิทศกจากมหาวทิยาลยัและครพูีเ่ลีย้งยงัใหขอเสนอแนะ

วาสถาบันผลิตครูควรจัดสรางความเขาใจรวมกันกับอาจารยนิเทศกในดานการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย        

การจัดการเรียนรู ดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การแจกเอกสาร

คูมือ เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสรางความเขาใจอันดีระหวางครูพี่เลี้ยงและสถาบันผลิตครูนั้นมี                

ความสําคัญตอกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ และความตองการในการพัฒนาของ         

ครพูีเ่ลีย้งเปนไปในทศิทางเดียวกบัการศึกษาของ  วลิาวณัย จารอุริยานนท (2557, 104-116 ) ทีม่ขีอเสนอแนะ

จากการวิจัยวาคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรควรจัดทําหลักสูตรหรือจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูพี่เล้ียง        

การฝกประสบการณวชิาชพีคร ูโดยครูพีเ่ล้ียงจะตองเปนแบบอยางทีด่ ี (Role Model) ใหแกนกัศึกษา เนือ่งจาก

ครูพี่เลี้ยงมีความสําคัญตอคุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ สรุพล เรอืงรอง และคณะ (2549) ทีพ่บวา ประเด็นทีค่รูของโรงเรียนเครือขายการฝกประสบการณวชิาชพีครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตองการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะการสอน การวิจัย การแกปญหา

นกัเรยีน  การพฒันาตนเองของครใูหทนัตอความกาวหนาทางวิทยาการโดยความตองการน้ีมคีวามสอดคลอง

กับสภาพปญหาและอุปสรรคที่ครูตองเผชิญภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา      

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 คอื การจดัทําหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู การเลอืกใชและจดัหาแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และงบประมาณมีจํากัด (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2553)  

สรุป
 จากการศึกษา พบวา บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรู                  

ของนักศึกษา  ฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรมบงชี้ ไดแก การสงเสริม

ดานการเตรียมการจัดการเรียนรู (12 พฤติกรรมบงชี้) การจัดกระบวนการเรียนรู (8 พฤติกรรมบงชี้) การจัดสื่อ

การเรียนรู (9 พฤติกรรมบงชี้) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (15 พฤติกรรมบงชี้) และการสรางบรรยากาศ

แหงการเรียนรู (14 พฤตกิรรมบงช้ี)  สภาพปจจุบนัของการแสดงบทบาทครูพีเ่ล้ียงในการสงเสริมความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยรวมอยูในระดับปานกลางและครูพี่เล้ียง     

มีความตองการในการพัฒนาบทบาทโดยรวมอยูในระดับมาก 
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 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  

  1.1  สถาบนัผลติครคูวรทาํความเขาใจกบัสถานศกึษาเกีย่วกบัหลกัเกณฑการคดัเลอืกครพูีเ่ลีย้ง  

และหลักเกณฑการฝกประสบการณวชิาชีพครทูีส่อดคลองกบัเกณฑของครุสุภากอนการฝกปฏบิตักิารวชิาชีพครู

อยางสมํ่าเสมอทุกปการศึกษาเพื่อใหเกิดความรวมมือและเกิดการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน

  1.2  สถาบันผลิตครูควรเตรียมความพรอมครูพี่เล้ียงใหมีความสามารถในการแสดงบทบาท   

ในการสงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผล การประสาน             

ความเขาใจรวมกันระหวางครูพี่เลี้ยงกับอาจารยนิเทศกฝายมหาวิทยาลัย  การสรางและใชสื่อการเรียนรูและ

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป

  สถาบันผลิตครูควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริม

ความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
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