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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา

ครูพลศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในการศึกษา ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษา ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร        
ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา จ านวน 285 คน   โดยเครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ระยะที่ 2 
พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง โดยใช้การสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
ตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบของรูปแบบก่อนน าไปทดลองใช้ ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัด
วิทยาเขตภาคกลาง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษา จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 แบบ
ประเมินและแบบสังเกตด้านการสอนพลศึกษา และแบบสอบถามวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์ มีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางกับข้อมูล       
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เชิงประจักษ์หลังการปรับโมเดล พบว่า ดัชนี วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ เท่ากับ 1.00 
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ เท่ากับ 0.02 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ทั้งนี้ค่าอิทธิพลของคุณลักษณะของนักศึกษา  มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

2. รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ โดยแบ่งเป็น 4 หน่วยการฝึกประสบการณ์ คือ 
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า และการเสริมสร้างภาวะผู้น า ศิลปะการสื่อสาร การพัฒนาทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการสอนพลศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ แนวคิดและหลักการ 
จุดประสงค์การฝึกประสบการณ์ เนื้อหา สื่อประกอบการฝึกประสบการณ์ การวัดและประเมินผล 
และกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเล่าสู่กันฟัง ขั้นตอน
ที่ 2 ขั้นกิจกรรมพาเพลิน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นน าเสนอ และข้ันตอนที่ 4 ขั้นรวมความคิด  
 3. การใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังการ
ใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30.93 และก่อนใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ เท่ากับ  23.30  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 2) ด้านการสอนพลศึกษา จากการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 21.43 และการสังเกตการสอนพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.83 3) ด้านเจตคติการ          
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยภาพรวมในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.47 – 4.77  
 
ค ำส ำคัญ : รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, สมรรถนะของนักศึกษาครู   
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the causal factors influencing the 
competency of physical education pre-service education students, 2) develop a 
teaching professional internship model, and 3) study the effects of applying the 
teaching professional internship model to enhance the competency of physical 
education pre-service education students at physical education institutes in the 
central region campus. The first stage of this research was to study the causal factors 
influencing the competency of physical education pre-service education students 
through a literature review, related research and a research sample using a five scale 
questionnaire with a 0.97 confidence value. The data were collected from sample 
group of 285 informants which included administrators, mentors, supervisors and 
instructors at the physical education institutes. The statistical tools used to analyze 
the data were percentage, mean, standard deviation and a structural equation 
model. The second stage of this research was to develop a teaching professional 
internship model to enhance the competency of physical education pre-service 
education students at physical education institutes in the central region campus by 
using focus group discussions among 9 experts to verify the appropriateness of the 
model prior to the experiment. The third stage of this research was to study the 
effects of applying the results of the teaching professional internship model to 
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enhance the competency of physical education pre-service education students at 
the physical education institutes in the central region campus. The sample group for 
this part of the research included 30 students selected using the cluster sampling 
method. The applied tools were a comprehension questionnaire with a  0.82 confidence 
value, an evaluation and observation of physical education teaching and attitude 
questionnaire towards the internship training with a 0.89 confidence value. The applied 
statistics to analyze data were mean, standard deviation and t-test comparison 
applied with independent sample group. 

The findings from the research showed that: 
1. The data analysis done to verify the consistency of causal factors 

influencing the competency of physical education pre-service education students at  
the physical education institutes in the central region campus and the empirical data 
of the post model adjustment revealed that the comparative fit index was equal 
(CFI) to 1.00. The root mean squared error of approximation was equal (RMSEA) to 
0.02 which meant that the model was concordant with the empirical data. In 
addition, the attribute influence of the students influenced the competency of the 
physical education pre-service education students at the physical education 
institutes in the central region campus, at the statistically significant level of 0.01. 

2. The teaching professional internship model was divided into 4 units of 
internship training, namely, knowledge about leadership and leadership promotion, 
communication art, effective team development and physical education teaching 
which included 6 elements namely concept and principle, objectives of teaching 
professional internship, content, training media, measurement and evaluation and 
training activities that included 4 stages, stage 1: sharing experience, stage 2: 
enjoyable activities, stage 3: presentation, and stage 4: brain storming. 

3. The application of the teaching professional internship model showed that;  
1) The average score for knowledge and understanding of the physical education 
students, after using the application model, was 30.93 whereas it was 23.30 before 
using the application model. That difference was statistically significant at the 0.05 
level. 2) The physical education teaching evaluated from the writing of the teaching 
plan, revealed that the average was 21.43 and the average for the observation of the 
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physical education teaching was equaled to 28.83. 3) The overall attitude towards 
the teaching professional internship was at the highest level at 4.68. In terms of 
individual items, it showed that idea sharing was rated from high to the highest level 
with an average of 4.47-4.77. 
 
Keywords:  Teaching Professional Internship Model, Pre-Service Education Students  
                 Competency 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู ในปัจจุบันต้องผลิตครูให้มีสมรรถนะของครู
ในศตวรรษที่ 21 คือ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกับเด็ก มีเครื่องมือการสอนที่
ทันสมัย  อีกทั้งมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู ด้วยการจัดท าอัตราก าลังครู 10 ปี ใน
ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าอัตราความต้องการครูและอัตราก าลังที่สามารถผลิตครูได้ 
(Demand/Supply) เชื่อมโยงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตครู  ของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปรับปรุงเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู จัดท าหลักสูตรการผลิตครูที่ให้ความส าคัญทั้งวิชาที่
สอน และเทคนิคการสอน ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  (2558) กล่าวตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวมีความผูกพันกับ
ครูเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าทุกคน ณ ที่นี้ก็ต้องมีความผูกพันกับครูของตนเองเช่นกัน เพราะครูเป็น
ผู้สอนเด็ก ๆ ทุกคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นก าลังพัฒนาประเทศ ซึ่งเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
การเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดการศึกษามุ่งให้เกิดผลกับเด็กเป็นหลัก เพ่ือให้เด็กเป็น “คน
เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งมีปัจจัยส าคัญใน 3 ส่วนหลัก คือ สังคม โรงเรียน และครอบครัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงเรียนซึ่งมีครูเป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ  แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า 
ระบบการผลิตครูมีปัญหาในหลายส่วน กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรวิชาชีพครูมากเกิน
ความจ าเป็น บางแห่งเปิดสอนก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการรับรอง สถาบันผลิตครูมีมาตรฐานที่ต่างกัน
มาก เนื่องจากมีจ านวนมาก หลักสูตรของสถาบันผลิตครู ไม่ได้เน้นการ บูรณาการของสมรรถนะการ
สอนใหม่ ๆ ไม่เน้นความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหา เทคนิคการสอน และคุณลักษณะความเป็นครู 
นอกจากนี้ยังไม่ได้เตรียมนักศึกษาครูให้มีนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  หลักสูตรของ
สถาบันผลิตครู ในช่วงปีที่ 1-4 เน้นภาคปฏิบัติน้อย และไม่ได้เน้นการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนแบบ
ใหม่ ๆ อาทิ ทักษะการท างานร่วมกันของครู ทักษะการสังเกตแนวคิดของนักเรียน และทักษะการ
สะท้อนการปฏิบัติงานร่วมกันการเปิดโอกาสให้สถานศึกษารับครูที่ไม่มีคุณวุฒิครูเข้ามาท าการสอน
ก่อน และค่อยไปขอใบประกอบวิชาชีพภายหลัง การขาดความเข้มงวดจริงจังของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน หลักสูตรของสถาบันผลิต 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการเตรียมครูที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นอีกกระบวนการส าคัญหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะศึกษาศาสตร์ 
ครุศาสตร์ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเตรียมครูและผลิตครูให้ไปสู่เจตนารมณ์ทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในสถาบันการผลิตครูต่างมีทิศทาง
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เป้าหมายที่ภารกิจหลักในการผลิตครูตามที่มีนโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของการศึกษาอันเป็นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความส าคัญที่มี
เป้าหมายและการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเป็นความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันการผลิตและสถานศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ซึ่งศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหน่วยงานฝึกประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการส าคัญ คือ ภาคปฏิบัติอัน
เป็นเสมือนหัวใจของการผลิตครูส่งเสริมโอกาสส าหรับนักศึกษาที่จะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคต 
ได้น าทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนและที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่างๆ ใน
สถาบันการศึกษามาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน พัฒนาทักษะและเจตคติก่อนที่จะออกไป
ประกอบวิชาชีพครูภายใต้การแนะน า ดูแล ติดตามและช่วยเหลือจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนและ
อาจารย์นิเทศก์จากสถาบันผู้ผลิต 

วณิช นิรันตรานนท์ (2556) กล่าวว่า สมรรถนะการเป็นครูพลศึกษาที่ดีมี 4 ประการ ดังนี้ 
1. มีความรัก ศรัทธา ภาคภูมิในความเป็นครูพลศึกษา 
2. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการด ารงสุขภาพ 
3. ออกก าลังกาย เล่นกีฬา มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพเป็นประจ า

สม่ าเสมอ 
4. มีน้ าใจในการให้บริการสุขภาพและทางพลศึกษาให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ มี 4 ประการ ดังนี้ 
1. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม 
2. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา 
3. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการพัฒนาทักษะทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เพ่ือเติมเต็มให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับลักษณะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล 

4. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดี 

ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถาบันการผลิตนักศึกษาครูได้พบ คือ นักศึกษาครู
พลศึกษายังขาดความเป็นผู้น า (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, 2559) และจากการศึกษาของ
ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี (2552) พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทัศนะของผู้ที่
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เกี่ยวข้อง ต้องการให้นักศึกษาครูสถาบันการพลศึกษามีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและการท างานเป็นทีม 
เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ (2553) ยังพบปัญหา ทักษะการใช้ภาษา และสอดคล้องกับวรันธร เฉลิมโฉม 
(2559)  พบว่า นักศึกษาขาดคุณลักษณะของความเป็นผู้น าทางหลศึกษา ขาดทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ขาดความร่วมมือในการท างาน และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ปัญหาการท างาน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูกับครูพ่ีเลี้ยง การวางตัวของนักศึกษาครู พฤติกรรมของนักศึกษาและ
ปัญหาในชั้นเรียน (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2558) 

 
1.2  ค าถามของการวิจัย 

1.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัด
วิทยาเขตภาคกลาง มีอะไรบ้าง 

1.2.2 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง เป็นอย่างไร 

1.2.3 การน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางไปใช้มีผลเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

1.3.3 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษายังมี
ข้อบกพร่องในเรื่องภาวะผู้น า ทักษะการสื่อสาร และการท างานเป็นทีม ดังนั้นเพ่ือให้การเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักศึกษาให้มีภาวะผู้น า ทักษะการสื่อสาร และการท างานเป็นทีม ผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติ
หน้าที่สอนในสถาบันการพลศึกษา จึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง เพ่ือ
จะช่วยเติมเต็มศักยภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา และเสริมศักยภาพในการ
บริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ดีขึ้น 
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1.4 สมมติฐาน 
1.4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัด

วิทยาเขตภาคกลาง มีความเป็นไปได้ 
1.4.2 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา

ของสถาบันการพลศึกษาสังกดัวิทยาเขตภาคกลาง มีความเหมาะสม 
1.4.3 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา

ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง สามารถน าไปใช้ได้ 
 
1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลน าร่องโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา โดยสอบถาม
จากผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา ประกอบกับผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา  จากผล
ของการเก็บข้อมูลน าร่องตลอดจนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยในระยะท่ี 1 ไว้ดังนี้ 
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 ตัวแปรเหตุ                                                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในระยะที่ 1 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา 
             ของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

ความรู้ในวิชาเอก 

ทักษะในวิชาชีพครู 

ประสบการณ์ในการสอนและนิเทศ 

ความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา 

ความสามารถในการตัดสินใจ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล 
 ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

บุคลิกภาพ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

บุคลิกภาพ 

การนิเทศ 

การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะของ
นักศึกษา 
ครูพลศึกษา 
 
 

ความรู้ความเข้าใจ 

ด้านการสอนพลศึกษา 

เจตคติทางพลศึกษา 

คุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

การให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตร 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

การวัดและประเมินผล 

คุณลักษณะ
ของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

คุณลักษณะ
ของครูพี่เลี้ยง 

การนิเทศ
ติดตาม 

การจัดหลักสูตร
และการเรียน 
การสอน 
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ระยะที่ 2 ในการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จาก
ผลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษา
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งตลอดจนศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถาบันการพลศึกษาทุกแห่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ด าเนินการทั้งไทยและ
ต่างประเทศ โดยผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันสนทนากลุ่มแล้วท าการสังเคราะห์เป็นรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
ของกระบวนการพัฒนารูปแบบอย่างคร่าว ๆ ดังนี้ 

กรอบแนวคิดในระยะที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอน และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านพลศึกษาที่
มีและใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนน าผลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 มา
เป็นหลักการและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดในระยะที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง 
             สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

ตัวป้อน (Input) 

1.องค์ความรู้ด้านทฤษฎีการพัฒนา
รูปแบบ ทฤษฎีหลักสูตรและการ
สอน 
2.ผลที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ด้านพลศึกษาท่ีมีและใช้อยู่ใน
ปัจจุบันท้ังของไทยและ
ต่างประเทศโดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางด้านการสอนพลศึกษาและ
ผู้วิจัยร่วมกันท าการสนทนากลุ่ม 
  
 

กระบวนการ (Process) 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที ่
เกี่ยงข้องกับเรื่องท่ีจะน ามา
พัฒนารูปแบบ 
2.ยกร่างรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3.
ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
4.ปรับปรุงรูปแบบการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
ตามที่ผู้ทรงคณุวุฒิได้ให้
ค าแนะน า  
 

ผลผลิต (Output) 

รูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของสถาบันการพล
ศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลาง 
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ระยะที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
ครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยขอเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในระยะที่ 3 ดังนี้ 

 
               ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

      รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ                  สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา                                             
    เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา            - ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าฯ 

        - ศิลปะการสื่อสาร  
        - การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ  
        - การสอนพลศึกษา  

 
ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดในระยะที่ 3 : ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ     
             เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

กรอบแนวคิดในระยะที่ 3 : ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง โดยนักศึกษา 
ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหาร และอาจารย์นิเทศก์  โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจ  การสอนพลศึกษา และ
เจตคตขิองรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

1.61 ระยะที่ 1  ในการศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา
ครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  

1.6.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการผลิตครูพลศึกษาทั่ว
ประเทศท้ังของไทยและต่างประเทศ จากแนวคิดและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ  

1.6.1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง  อาจารย์
นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา  

1.6.2 ระยะที่ 2 ในการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  
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1.6.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบ 
ทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านพลศึกษาที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งของไทยและต่างประเทศ 
ตลอดจนน าผลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นหลักการและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู 

1.6.2.2 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากผลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 (ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา) และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด รวมทั้ง
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถาบันการพลศึกษาทุกแห่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ด าเนินการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันสนทนากลุ่มแล้วท าการ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลาง 

1.6.3 ระยะที่  3 ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  

1.6.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบ 
กรอบแนวคิดในระยะที่ 3 :  โดยประเมินความรู้ความเข้าใจ การสอนพลศึกษา และเจตคติของ
รปูแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1.6.4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 
1.7 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

1.7.1 รูปแบบ หมายถึง ระบบหรือโครงสร้างที่ได้พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นโครงสร้างทาง
ความคิด หรือความสัมพันธ์องค์ประกอบส าคัญ ๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการและแนวคิด 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการน าระบบ/โครงสร้างไปใช้ และแนวทางการน ารูปแบบไปใช้  

1.7.2 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หมายถึง  ระบบหรือโครงสร้างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภาและเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 กระบวน คือ กระบวนการก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย การคัดเลือกโรงเรียน จัดสัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษา
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ชี้แจงนักศึกษา ปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง กระบวนการระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คือ การประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่าง
นักศึกษา และกระบวนการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู การจัดประชุมสัมมนาผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

1.7.3 สมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  

1.7.3.1 ความรู้/ความเข้าใจ หมายถึง นักศึกษาครูพลศึกษามีความต้องรู้/ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการทางพลศึกษา การบริหารพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ร่างกาย ลักษณะและการท าหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ  สรีรวิทยา การออกก าลังกายที่มีผลต่อ
ระบบของร่างกาย หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา การประยุกต์กายวิภาค  
สรีรวิทยา  และหลักกลศาสตร์  วิจัยในชั้นเรียน  เทคนิคและทักษะกีฬา  และกิจกรรมพลศึกษา  

1.7.3.2 ด้านการสอนพลศึกษา หมายถึง นักศึกษาครูพลศึกษาต้องมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย มีความสามารถใช้สื่อ มีความสามารถในกิจกรรม
เข้าจังหวะ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายที่มีความสามารถพิเศษ และการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ 

1.7.3.3 เจตคติทางพลศึกษา หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม วินัย น้ าใจนักกีฬา จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความตื่นตัวอยู่เสมอใน
วิชาชีพพลศึกษา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มที่ดีต่อพลศึกษา การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้นักเรียนมี
ร่างกายแข็งแรง มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูพลศึกษา และการท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้เป็นผู้มี
น้ าใจนักกีฬาต่อผู้อื่น  

1.7.4 สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง หมายถึง สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอ่างทอง 

1.7.5 คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางพลศึกษา มีประสบการณ์สอน
และการนิเทศไม่ต่ ากว ่า  5  ป ี ม ีความรู ้ในว ิชา เอกพลศึกษา มีค ุณธรรมจร ิยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครูสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขต
สุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอ่างทอง 

1.7.6 คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝาายวิชาการ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความร่วมมือ ใน
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความเป็นผู้น า ที่อยู่ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลาง  
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1.7.7 คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง  ครูพลศึกษาที่มีวุฒิพลศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประสบการณ์สอนวิชาพลศึกษา มีประสบการณ์
นิเทศ เป็นแบบอย่างที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการตัดสินใจ ท าหน้าที่ดูแล
ให้ค าปรึกษาและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 1.7.8 คุณลักษณะของนักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา มี
ความสามารถในการสอนวิชาพลศึกษา มีความสามารถในจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการท า
วิจัยในชั้นเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัว สามารถน าความรู้ไปใช้ในใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการ
เสริมสร้างภาวะผู้น า ศิลปะการสื่อสาร การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และการสอนพลศึกษา 

1.7.9 คุณลักษณะของนักศึกษาด้านความรู้ในวิชาเอก หมายถึง ต้องมีความรู้ในด้านพลศึกษา 
มีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน 

1.7.10 คุณลักษณะของนักศึกษาด้านทักษะในวิชาชีพครู หมายถึง ต้องมีความสามารถด้าน
การสอน มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาส าหรับครู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.7.11 คุณลักษณะของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน 
มีการพัฒนาตนเอง และมีความเป็นผู้น า  

1.7.12 คุณลักษณะของนักศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง นักศึกษามีความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีเจตคติต่อวิชาชีพครู มีการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเป็นไทย มีความเป็นประชาธิปไตย 

1.7.13 คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านประสบการณ์การสอนและการนิเทศ หมายถึง 
อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์การสอนและการนิเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี มีการให้ค าแนะน านักศึกษา ให้
ก าลังใจและมีความสัมพันธ์ที่ดี 

1.7.14 คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านความรู้ในวิชาเอกพลศึกษา หมายถึง อาจารย์
นิเทศก์ต้องมีความรู้ในทางพลศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ทางพลศึกษา การท าสื่อทางพลศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา
และการใช้เทคโนโลยีทางพลศึกษา 
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1.7.15 คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง อาจารย์นิเทศก์
มีคุณธรรมและจริยธรรม พูดจาไพเราะ นิเทศนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไทย มีความเป็น
ประชาธิปไตย 

1.7.16 คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง อาจารย์
นิเทศก์มีความเป็นกันเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน มีการสร้างก าลังใจ
ให้กับนักศึกษา และสามารถท างานเป็นทีมได้  

1.7.17 คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถการตัดสินใจ หมายถึง ผู้บริหารมีความ
เป็นผู้น า ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการใช้อ านาจในทางที่ถูกต้อง 
และมีกระบวนการตัดสินใจ 

1.7.18 คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ผู้บริหารท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ กล้าเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีความอดทน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความ
รอบคอบในการแก้ปัญหา 

1.7.19 คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความคิดวิเคราะห์และการหาเหตุผล หมายถึง ผู้บริหาร
เป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริง มีเหตุผล มีความคิดแยกแยะ มีความคิดสังเคราะห์ได้ และมีหลักการ 

 1.7.20 คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ผู้บริหารมี
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง การรู้จักใช้ความคิดพิจารณาประเด็นในเนื้อหา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินผลในเนื้อหาหรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรือขัดแย้งโดยอาศัยความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์ของตนเองเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในการปฏิบัติด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล 

1.7.21 คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยงด้านความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา หมายถึง ต้อง
มีความรู้ในด้านพลศึกษา มีประสบการณ์สอน การนิเทศ  มีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
การท าสื่อทางพลศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา 

1.7.22 คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยงด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง ครูพ่ีเลี้ยงมีการสร้าง
ก าลังใจให้กับนักศึกษา มีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

1.7.23 คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยงด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ครูพ่ีเลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา พูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถท างานเป็นทีมได้  

1.7.24 กระบวนการด้านการนิเทศ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ประกอบด้วย การคัดเลือกโรงเรียน การจัดอาจารย์นิเทศก์ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา การ
ปฐมนิเทศ การประชุมสัมมนาโรงเรียน การนิเทศนักศึกษาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา นิเทศการ
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ปฏิบัติการสอน การสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปัจฉิมนิเทศ และการ
น าเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1.7.25 กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมินผลผู้เรียนตรง
ตามจุดประสงค์ ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลชัดเจน มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ดีท าให้ผู้เรียน
สนใจเรียน มีกระบวนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสม มีการเลือกวิธีการวัดและ
ประเมินผลมีกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ชัดเจน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนด้วยความยุติธรรม  

1.7.26 กระบวนการด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข หมายถึง การวิเคราะห์
ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ มีการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และมีระบบการติดตามและประเมินผล 

1.7.27 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการของการจัดการเรียน
การสอนที่จัดข้ึนอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการเตรียมความ
พร้อม ประกอบด้วย การจัดรายวิชา การจัดผู้สอน การจัดตารางสอน การจัดท า มคอ.  3 และการ
ผลิตสื่อ กระบวนการสอน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน การใช้สื่อ และการสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน และกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม   

1.7.28 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมายถึง ความ
ชัดเจนของหลักสูตร หลักสูตรเป็นที่ต้องการของแหล่งงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนให้ผู้เรียนเป็น
ผู้น าทางพลศึกษา และให้ผู้เรียนประกอบวิชาชีพครูพลศึกษา 

1.7.29 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านโครงสร้างหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรมี
โครงสร้างชัดเจน มีรายวิชาหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ หลักสูตร
รายวิชาพลศึกษาเป็นพื้นฐานแก่นักเรียนขั้นพื้นฐาน และมีการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 

 1.7.30 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝารู้เพ่ือพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
การบูรณาการกิจกรรมพลศึกษาให้กับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

 1.7.31 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง มีการ
สร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เ พ่ือปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 
หลักสูตรพลศึกษามีวัตถุประสงค์ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการ
สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา   
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1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.8.1 ได้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษา 

1.8.2 เป็นแนวทางให้นักศึกษาครูได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันเพ่ือส่งเสริม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนารูปแบบการฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร๎างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดของรูปแบบ 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
2.3 รูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
2.4 การผลิตครูในตํางประเทศ 
2.5 การนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
2.6 การบริหารจัดการการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
2.7 สมรรถนะของผู๎ประกอบวิชาชีพครู 
2.8 สมรรถนะครู 
2.9  สมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษา 
2.10 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสอน 
2.11 ความรู๎เกี่ยวกับภาวะผู๎นําและการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา 
2.12 ศิลปะการสื่อสาร 
2.13 การพัฒนาทีมงานให๎มีประสิทธิภาพ 
2.14 การสอนพลศึกษา 
2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดของรูปแบบ 

2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
อุทุมพร  จามรมาน  (2541)  ให๎ความหมายของรูปแบบ หมายถึง  โครงสร๎างของ

ความเกี่ยวข๎องของหนํวยตําง ๆ  หรือตัวแปรตําง ๆ  ดังนั้นรูปแบบจึงนําจะมีมากกวํา  หนึ่งมิติ  
หลายตัวแปรและตัวแปรดังกลําวอาจเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ๑และเชิงเหตุและผล 

ทิศนา  แขมมณี  (2550)  ให๎ความหมายของรูปแบบ หมายถึง เครื่องมือทางความคิด
ที่บุคคลใช๎ในการสืบสอบหาคําตอบ  ความรู๎  ความเข๎าใจปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้น  โดยสร๎างมาจาก
ความคิด  ประสบการณ๑  การใช๎อุปมาอุปไมย  หรือจากทฤษฎี  หลักการตําง ๆ  และแสดงออกใน
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ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เชํน  เป็นคําอธิบาย  แผนผัง  ไดอะแกรม  หรือแผนภาพ  ชํวยให๎ตนเอง
และบุคคลอ่ืนสามารถเข๎าใจได๎ชัดเจนขึ้น  รูปแบบจึงไมํใชํทฤษฎี 

รัตนะ  บัวสนธ๑  (2555)  ให๎ความหมายของรูปแบบ หมายถึง ภาพรํางที่แสดง
องค๑ประกอบ  ขั้นตอนการดําเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรืออีกความหมายหนึ่งคือ  ภาพยํอของ
ทฤษฎีหนึ่ง ๆ  ที่เขียนออกมาในลักษณะเป็นรูปธรรมเพื่อให๎งํายแกํความเข๎าใจ 

กู๏ด (Good, 1973)  ให๎ความหมายของรูปแบบ หมายถึง   แบบอยํางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างหรือทําซ้ํา เป็นตัวอยํางสําหรับการเลียนแบบ  เชํน  ตัวอยํางในการออก
เสียงภาษาตํางประเทศเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เลียนแบบ  เป็นแผนภาพที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็น
ชุดของป๓จจัยหรือองค๑ประกอบ หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน รวมตัวเป็นตัวประกอบและ
เป็นสัญลักษณ๑ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร๑หรือบรรยายด๎วยภาษาก็ได๎ 

รูปแบบ หมายถึง  สิ่งที่ได๎รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายหรือแสดงให๎เห็นโครงสร๎างทาง
ความคิด  หรือความสัมพันธ๑องค๑ประกอบสําคัญ ๆ  ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให๎เข๎าใจได๎งํายขึ้น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง   

2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
คีฟส๑ (Keeves, 1988)  ได๎แบํงประเภทของแบบจําลองที่ใช๎ในทางการศึกษาเป็น  4  

ประเภท ได๎แกํ 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ  (Analogue  Model)  เป็นแบบจําลองเชิงกายภาพสํวน

ใหญํใช๎ในด๎านวิทยาศาสตร๑  เชํน  แบบจําลองโครงสร๎างอะตอม  สร๎างขึ้นโดยใช๎หลักการเปรียบเทียบ
โครงสร๎างของแบบจําลองให๎สอดคล๎องกับลักษณะที่คล๎ายกันทางกายภาพสอดคล๎องกับข๎อมูลและ
ความรู๎ที่มีอยูํในขณะนั้นด๎วย  แบบจําลองที่สร๎างขึ้นต๎องมีองค๑ประกอบชัดเจน  สามารถนําไปทดสอบ
ด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ๑ได๎  และสามารถนําไปใช๎ทําการหาข๎อสรุปของปรากฏการณ๑ได๎อยํางกว๎างขวาง  
เชํน  แบบจําลองจํานวนนักเรียนในโรงเรียน  สร๎างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ําที่
ประกอบด๎วยทํอน้ําเข๎าและทํอน้ําออกปริมาณน้ําที่ไหลเข๎าถังเปรียบเทียบได๎กับจํานวนนักเรียนที่เข๎า
โรงเรียน  ประกอบด๎วยอัตราการเกิด  อัตราการย๎ายเข๎า  อัตราการรับเด็กอายุต่ํากวําเกณฑ๑  สํวน
ปริมาณน้ําที่ไหลออกเปรียบเทียบได๎กับจํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน  เนื่องจากพ๎นเกณฑ๑
การศึกษา  การย๎ายออก  การจบการศึกษา  สําหรับปริมาณน้ําที่เหลือในถังเปรียบเทียบได๎กับจํานวน
นักเรียนที่เหลืออยูํในโรงเรียน  เป็นต๎น  จุดมุํงหมายของแบบจําลองแบบนี้  เพ่ืออธิบายปรากฏการณ๑
การเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 

2. รูปแบบเชิงอธิบาย  (Semantic  Model)  เป็นแบบจําลองที่ใช๎ภาษาเป็นสื่อในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ๑ที่ศึกษา  ด๎วยภาษา  แผนภูมิ  หรือรูปภาพ  เพ่ือให๎เห็นแนวคิด
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โครงสร๎าง  องค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบตําง ๆ  เชํน  แบบจําลองการเรียนรู๎  
เป็นต๎น 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร๑  (Mathematical  Model)  เป็นแบบจําลองที่แสดง
ความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบหรือตัวแปรตําง ๆ  โดยใช๎สัญลักษณ๑ทางคณิตศาสตร๑  เดิมแบบจําลอง
นี้ใช๎กับศาสตร๑ทางด๎านวิทยาศาสตร๑  แตํป๓จจุบันมีแนวโน๎มในการนําไปใช๎ด๎านพฤติกรรมศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑เพ่ิมขึ้นรวมทั้งการศึกษาด๎วย  โดยเฉพาะในการวัดผลการศึกษา  แบบจําลองแบบนี้
สามารถอธิบายความสัมพันธ๑และสร๎างเป็นทฤษฎี  เพราะสามารถทดสอบสมมุติฐานได๎  แบบจําลอง
เชิงคณิตศาสตร๑มักพัฒนามาจากแบบจําลองเชิงอธิบาย 

4.  รูปแบบเชิงเหตุผล  (Causal  Model)  เป็นแบบจําลองที่พัฒนามาจาแบบจําลอง
เชิงอธิบาย  โดยการนําเอาเทคนิคการวิเคราะห๑เส๎นทาง  (Path  Analysis)  มาใช๎ป๓จจุบันมีการนํา
แบบจําลองนี้มาใช๎ในการวิจัยทางการศึกษามากขึ้น  แบบจําลองแบบนี้จะเป็นการนําเอาตัวแปรมา
เขียนเป็นสัญลักษณ๑  หรือคํายํอ  แล๎วใช๎เส๎นตรงและลูกศรแสดงความสัมพันธ๑ของตัวแปรในเชิงเหตุ
และผล  เชํน  แบบจําลองการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  สติป๓ญญาของผู๎เรียนมีผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ
ของพํอแมํและสิ่งแวดล๎อมที่บ๎าน เป็นต๎น แบบจําลองดังกลําวสามารถกําหนดเป็นกรอบในการ
รวบรวมข๎อมูลในสภาพที่เป็นจริงเพื่อทดสอบแบบจําลองได๎ด๎วย 

เสรี  ชัดแช๎ม  (2538)  ได๎สรุปความเห็นของนักวิชาการหลายทํานวํา  แบบจําลอง
จําแนกเป็น  2  แบบ ได๎แกํ 

1.  แบบจําลองเชิงกายภาพ  (Physical  Model)  แบํงได๎ดังนี้ 
   1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (Model of)  เชํน  รูปแบบ  เครื่องบินที่สร๎าง

เหมือนจริงแตํมีขนาดยํอสํวน 
   1.2  รูปแบบสําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (Model  for)  เชํน  รูปแบบที่ออกไว๎เพ่ือเป็น

ต๎นแบบผลิตสินค๎า  ต๎องสร๎างแบบจําลองเทําของจริงขึ้นมากํอน แล๎วจึงผลิตสินค๎าตามแบบจําลอง
นั้น 

2.  รูปแบบเชิงแนวคิด  (Conceptual  Model)  แบํงออกเป็น 
             2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of)  คือ แบบจําลอง
ที่สร๎างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี  เพ่ืออธิบายปรากฏการณ๑บางอยําง  เชํน  แบบจําลองการคงอยูํของ
นักเรียนในโรงเรียน  เป็นต๎น 
             2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด  (Conceptual Model for)  คือ รูปแบบ
ที่สร๎างขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ  เพ่ือนําไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูํของนักเรียนใน
โรงเรียน  เป็นต๎น 

สมิธ  และคนอ่ืน ๆ (Smith,  et al., 1980) จําแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 
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1. รูปแบบเชิงกายภาพ  (Physical  Model)  จําแนกออกเป็น 
1.1  รูปแบบคล๎ายจริง  (Iconic Model) มีลักษณะคล๎ายของจริง  เชํน  เครื่องบิน

จําลอง  หุํนไลํกา  หุํนตามร๎านตัดเสื้อผ๎า 
1.2  รูปเสมือนจริง  (Analog  Model)  มีลักษณะคล๎ายปรากฏการณ๑จริง  เชํน  

การทดลองทางเคมีในห๎องปฏิบัติการกํอนจะทําการทดลอง  เครื่องบินจําลองที่บินได๎  หรือเครื่อง
ฝึกหัดบิน  เป็นต๎น  รูปแบบชนิดนี้มีความใกล๎เคียงความจริงมากกวําแบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ๑  (Symbolic  Model)  จําแนกออกเป็น 
2.1  รูปแบบข๎อความ  (Verbal  Model)  หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ  (Qualitative  

Model)  เป็นการใช๎ข๎อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยํอ  เชํน  คําพรรณนาลักษณะงาน  
คําอธิบายรายวิชา  เป็นต๎น 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร๑  (Mathematical  Model)  หรือรูปแบบเชิงปริมาณ  
(Quantitative  Model)  เชํน  สมการ  และโปรแกรมเชิงเส๎น  เป็นต๎น 

ประเภทของรูปแบบ คือ การแบํงชนิดขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑ในการอธิบายแบบจําลอง
นั้น ๆ  ได๎แกํ รูปแบบของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและแบบจําลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม 
 2.1.3  องค๑ประกอบรูปแบบ 

จินตนา  ศักดิ์ภูํอรําม  (2545)  กลําววํา  รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ
สําหรับประเทศไทยประกอบด๎วย  4  สํวนได๎แกํ  สํวนที่ 1 สํวนนําเน๎นบริบทและความเป็นมาของ
แนวคิด  สํวนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย  สํวนที่  3  แนว
ทางการนํารูปแบบไปใช๎  และสํวนที่  4  เงื่อนไขและข๎อจํากัดของรูปแบบ 

อุทุมพร  จามรมาน  (2541)  กลําววํา  รูปแบบมีองค๑ประกอบ  ดังนี้ 
1.  นําไปสูํการอธิบายได๎โดยอิงข๎อมูลมาจากการสังเกตที่เชื่อถือได๎ 
2.  นําไปสูํผลเดิมถ๎ามีการทดลองซ้ํา 
3.  นําไปสูํการอธิบายเชิงเหตุผล 
4.  ชํวยขยายความรู๎  และนําไปสูํการแสวงหาองค๑ความรู๎ได๎มากขึ้น 
5.  มีความชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได๎ 
6.  กระบวนการสร๎างรูปแบบเป็นกระบวนการที่ไมํหยุดนิ่งและไมํสิ้นสุด 
คีฟส๑  (Keeves,  1988)  สรุปวํา  โดยทั่วไปรูปแบบต๎องมีองค๑ประกอบที่สําคัญดังนี้ 
1.  รูปแบบต๎องนําไปสูํการทํานาย  (Prediction)  ผลที่ตามมาสามารถพิสูจน๑ทดสอบ

ได๎นั่นคือ  สามารถนําไปสร๎างเครื่องมือเพ่ือพิสูจน๑และทดสอบได๎ 
2.  โครงสร๎างของรูปแบบจะต๎องประกอบด๎วยความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุ  (causal  

relationship)  ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ๑นั้นได๎ 
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3.  รูปแบบสามารถชํวยสร๎างจินตนาการ  ( Imagination)  ความคิดรวบยอด  
(Concept)  และความสัมพันธ๑ระหวํางกัน  (Interrelationship)  รวมทั้งชํวยขยายขอบเขตของการ
แสวงหาความรู๎ 

4.   รู ปแบบควรประกอบด๎ ว ยความสั ม พันธ๑ เ ชิ ง โ ค ร งสร๎ า ง   (Structural  
Relationship)  มากกวํา  ความสัมพันธ๑เชิงเชื่อมโยงสัมพันธ๑  (Associative  Relationship) 

สุพรทิพย๑  ธนภัทรโชติวัต (2557) รูปแบบจะประกอบไปด๎วยองค๑ประกอบใดบ๎าง
ขึ้นอยูํกับปรากฏการณ๑ที่จะศึกษา  ตามแนวคิด  ทฤษฎีที่นํามาเป็นพ้ืนฐานหลักในการศึกษา  ปรากฏ
การณดังกลําว  และแตํละองค๑ประกอบควรมีความสัมพันธ๑ที่เป็นเหตุเป็นผล  ที่จะนําไปสูํการอธิบาย
องค๑ความรู๎  ที่เกิดจากการศึกษาให๎เข๎าใจได๎ 

องค๑ประกอบของรูปแบบ  ประกอบด๎วย  5  องค๑ประกอบ  คือ  สํวนที่  1  สํวนนํา  
สํวนที่  2  ตัวแบบหรือตัวระบบ  สํวนที่  3  การนํารูปแบบไปใช๎  สํวนที่  4  การประเมินผล  และ
สํวนที่  5  เงื่อนไขหรือข๎อจํากัด 

2.1.4 การพัฒนารูปแบบ 
บุญชม  ศรีสะอาด  (2549) ได๎กลําวการพัฒนารูปแบบ คือ  การสร๎างรูปแบบขึ้นมา

กํอน  เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน  โดยการศึกษาค๎นคว๎าทฤษฎี  แนวความคิด  รูปแบบที่มีผู๎พัฒนาไว๎
ในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอ่ืน ๆ  และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งจะชํวยให๎สามารถ
กําหนดองค๑ประกอบหรือตัวแปรตํางๆ  ภายในรูปแบบ  รวมทั้งลักษณะและความสัมพันธ๑ระหวําง
องค๑ประกอบหรือตัวแปรเหลํานั้น  หรือลําดับกํอนหลังของแตํละองค๑ประกอบในรูปแบบในการพัฒนา
รูปแบบนั้น  จะต๎องใช๎หลักเหตุผลเป็นรากฐานสําคัญประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร๎างของรูปแบบก็ได๎ 

อัมพร  กังสนานันท๑  (2550)  ได๎กลําวการพัฒนารูปแบบ คือ  การสร๎างรูปแบบ  
ประกอบด๎วยการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  และความคิดเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญ  และการประเมินรูปแบบ  ประกอบด๎วยการประเมินรูปแบบเพ่ือศึกษาความเหมาะสม  
และความเป็นไปได๎ในการนํารูปแบบไปปฏิบัติ 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2553) ได๎กลําวการพัฒนารูปแบบ 2 ประการ คือ   
1. การสร๎างหรือพัฒนารูปแบบ  โดยขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยจะสร๎างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมา

กํอนเป็นรูปตามสมมติฐาน  (Hypothesis  Model)  โดยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลการวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง  นอกจากนี้ผู๎วิจัยอาจจะศึกษารายกรณี  หนํวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ  ได๎เป็นอยํางดี 
ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใช๎กําหนดองค๑ประกอบหรือตัวแปรตําง ๆ  ภายในรูปแบบ  รวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑ประกอบหรือตัวแปรเหลํานั้น  หรือลําดับกํอนหลังของแตํละองค๑ประกอบ
ในรูปแบบ  ดังนั้น  การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต๎องอาศัยหลักเหตุผลเป็นรากฐานสําคัญ  ซึ่ง
โดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้  มีขั้นตอนยํอย ๆ  ดังนี้ 
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1.1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือนําสารสนเทศที่ได๎มาวิเคราะห๑และ
สังเคราะห๑เป็นรํางกรอบความคิดการวิจัย 

1.2 การศึกษาจากบริบทจริง  ในขั้นนี้อาจทําได๎หลายวิจัย  ดังนี้ 
1.2.1 การศึกษาสภาพและป๓ญหาการดําเนินการในป๓จจุบันของหนํวยงาน  

โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข๎อง  (Stakeholder)  ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช๎วิธีการสอบ
สัมภาษณ๑  การสอบถาม  การสํารวจ  การสนทนากลุํม  เป็นต๎น 

1.2.2 การศึกษารายกรณี  (Case  study)  หรือพหุกรณี  หนํวยงานที่
ประสบผลสําเร็จ  หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา  เพ่ือนํามาเป็นสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนา
รูปแบบ 

1.2.3 การศึกษาข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ทรงคุณวุฒิ  วิธีศึกษาอาจจะใช๎
วิธีการสัมภาษณ๑  การสนทนากลุํม  (Focus  group  discussion)  เป็นต๎น 

1.3  การจัดทํารูปแบบ  ในขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยจะใช๎สารสนเทศที่ได๎ในข๎อ  1.1  และ  
1.2  มาวิเคราะห๑และสังเคราะห๑เพื่อกําหนดเป็นกรอบความคิดเพ่ือนํามาจัดทํารูปแบบ 

นอกจากนี้  ยังสามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช๎กระบวนการวิจัยเดลฟาย  (Delphi  
Technique)  หรือการสนทนากลุํม  (Focus  Group  Discussion)  ในการพัฒนารูปแบบก็ได๎ 

2.  การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
หลังจากที่ได๎พัฒนารูปแบบในขั้นแรกแล๎ว  จําเป็นที่จะต๎องทดสอบความเที่ยงตรง

ของรูปแบบดังกลําว  เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม๎จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิด
รูปแบบของบุคคลอ่ืน  และการวิจัยที่ผํานมา  แตํก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานจําเป็นต๎องมีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวํามีความเหมาะสมหรือไมํ  เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่
มุํงหวังหรือไมํ  การทดสอบรูปแบบอาจกระทําได๎ใน  4  ลักษณะ  ดังนี้ 

2.1 การทดสอบรูปแบบด๎วยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด  ประกอบด๎วย  4  
มาตรฐาน  ได๎แกํ  1)  มาตรฐานความเป็นไปได๎  (Feasibility  standards)  เป็นการประเมินความ
เป็นไปได๎ในการนําไปปฏิบัติจริง  2)  มาตรฐานด๎านความเป็นประโยชน๑  (Utility  Standards)  เป็น
การประเมินการสนองตอบตํอความต๎องการของผู๎ใช๎รูปแบบ  3)  มาตรฐานด๎านความเหมาะสม  
(Propriety  Standards)  เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งในด๎านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  
4) มาตรฐานด๎านความถูกต๎องครอบคลุม  (Accuracy  Standards)  เป็นการประเมินความนําเชื่อถือ
และได๎สาระครอบคลุมครบถ๎วนตามความต๎องการอยํางแท๎จริง 

2.2  การทดสอบรูปแบบด๎วยการประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งการทดสอบรูปแบบ
ในบางเรื่องไมํสามารถกระทําได๎โดยข๎อมูลเชิงประจักษ๑  ด๎วยการประเมินคําพารามิเตอร๑ของรูปแบบ
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หรือการดําเนินการทดสอบรูปแบบด๎วยวิธีการทางสถิติ  แตํงานวิจัยบางเรื่องต๎องการความ
ละเอียดอํอน 

การพัฒนารูปแบบ โดยทั่วไปแบํงออกเป็น 2  ขั้นตอน  ได๎แกํ  การสร๎าง (Construct)  
รูปแบบ  และการหาความเที่ยงตรง  (Validity) ของรูปแบบ 

2.1.5 ลักษณะที่ดีของรูปแบบ 
บุญชม  ศรีสะอาด (2549 อ๎างอิงใน  สุรวีร๑  เพียรเพชรเลิศ, 2553)  กลําววํา  รูปแบบ

ที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
1. โมเดลควรประกออบด๎วยความสัมพันธ๑เชิงโครงสร๎างระหวํางตัวแปรมากกวําที่จะ

เน๎นความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรแบบรวม ๆ อยํางไรก็ดี  สหสัมพันธ๑และสมการถดถอยที่ใช๎หา
ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรก็สามารถนําไปใช๎สร๎างโมเดลได๎ 

2. โมเดลควรนําไปสูํการทํานายผลที่ตามมา  ซึ่งสามารถตรวจสอบได๎ด๎วยข๎อมูลเชิง
ประจักษ๑  โดยเมื่อทดสอบโมเดลแล๎ว  ถ๎าปรากฏวําโมเดลไมํสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑โมเดลนั้น
ถูกยกเลิกไป 

3. โมเดลควรอธิบายโครงสร๎างความสัมพันธ๑เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได๎ 
4. โมเดลควรนําไปสูํการสร๎างแนวคิดใหมํหรือความสัมพันธ๑ใหมํของเรื่องที่ศึกษาได๎ 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2553)  สรุปลักษณะของรูปแบบที่ดีไว๎  ดังนี้ 
1. รูปแบบควรประกอบด๎วยความสัมพันธ๑เชิงโครงสร๎างระหวํางตัวแปรมากกวํา

ความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรงธรรมดา  อยํางไรก็ตามความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรงก็มีประโยชน๑ในชํวงของการ
พัฒนารูปแบบ 

2. รูปแบบความนําไปสูํการทํานายผลที่ตามมา  ซึ่งสามารถตรวจสอบได๎ด๎วยข๎อมูลเชิง
ประจักษ๑โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล๎ว  ถ๎าปรากฏวําไมํสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑  รูปแบบนั้น
ต๎องถูกยกเลิก 

3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร๎างความสัมพันธ๑เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได๎อยําง
ชัดเจน 

4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือ  ในการสร๎างความคิดรวบยอด (Concept)  ใหมํและการ
สร๎างความสัมพันธ๑ของตัวแปรใหมํ  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค๑ความรู๎  (Body  of  Knowledge)  ในเรื่อง
ที่กําลังศึกษา 

5. รูปแบบในเรื่องใด  จะเป็นเชํนไรข้ึนอยูํกับกรอบของทฤษฎีใหมํในเรื่องนั้น ๆ 
ไอส๑เนอร๑  Eisner  (1976  อ๎างอิงใน  จินตนา  ศักดิ์ภูํอรําม, 2545)  เสนอแนวคิด

สําหรับการตรวจรูปแบบโดยใช๎ผู๎ทรงคุณวุฒิในบางเรื่องที่ต๎องการความละเอียดอํอนมากกวําการวิจัย
เชิงปริมาณ  แนวคิดการประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
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1. การประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห๑อยํางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่
นํามาพิจารณา  แตํอาจผสมผสานป๓จจัยในการพิจารณาตําง ๆ  เข๎าด๎วยกันตามวิจารณญาณของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทําการ
ประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน๎นความเป็นเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมิน  และต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถของผู๎ประเมินอยํางแท๎จริง  ทั้งนี้เพราะองค๑ความรู๎เฉพาะ
สาขานั้น  ผู๎ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ  จึงจะทราบและเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง 

3. เป็นการประเมินโดยให๎ความเชื่อถือในตัวผู๎ทรงคุณวุฒิมีความเที่ยงธรรม  และมี
ดุลยพินิจที่ดี  ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ๑พิจารณาตําง ๆ  นั้น  จะเกิดขึ้นจากประสบการณ๑และความ
ชํานาญของผู๎ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

4. เป็นรูปแบบที่ยอมให๎มีความยืดหยุํนในกระบวนการทํางานของผู๎ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแตํละคน  นับตั้งแตํการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา  การเก็บ
รวบรวม  การประมวลผล  การวินิจฉัยข๎อมูล  ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 

อุทุมพร  จามรมาน  (2541  อ๎างอิงใน  สุรวีร๑  เพียรเพชรเลิศ, 2553)  กลําวถึง  การ
ตรวจสอบโมเดลวําควรใช๎หลักฐานเชิงคุณลักษณะ (Qualitative)  และเชิงปริมาณ (Quantitative)  
โดยการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ  อาจใช๎ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ตรวจสอบ  สํวนการ
ตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช๎เทคนิคทางสถิติ 

คีฟส๑ (Keeves, 1988)  ได๎กลําวถึงลักษณะสําคัญของแบบจําลอง  4  ประการ  ได๎แกํ 
1. แบบจําลองควรประกอบขึ้นด๎วยความสัมพันธ๑อยํางมีโครงสร๎างของตัวแปร  

มากกวําความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรงธรรมดา  อยํางไรก็ตามความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรงก็มีประโยชน๑ในชํวง
ต๎นของการพัฒนาแบบจําลอง 

2. แบบจําลองควรใช๎เป็นแนวทางในการพยากรณ๑ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช๎
แบบจําลองได๎  สามารถตรวจสอบได๎โดยการสังเกต  และหาข๎อสนับสนุนด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ๑ได๎ 

3. แบบจําลองควรจะต๎องระบุ  หรือชี้ให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  
ดังนั้น  นอกจากแบบจําลองจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ๑แล๎ว  ยังใช๎เป็นเครื่องมือในการอธิบาย
ปรากฏการณ๑ได๎ด๎วย 

4. แบบจําลองควรเป็นเครื่องมือในการสร๎างความคิดรวบยอด (Concept)  ใหมํและ
การสร๎างความสัมพันธ๑ของตัวแปรใหมํ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค๑ความรู๎  (Body of Knowledge)  ใน
เรื่องท่ีกําลังศึกษาด๎วย 

ลักษณะรูปแบบที่ดีนั้น  ต๎องนําไปใช๎ได๎งํายไมํยุํงยาก  ซับซ๎อน  มีความสอดคล๎องกับ
สภาพความเป็นจริง  มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  เพ่ือประโยชน๑ของผู๎นําไปใช๎ 
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2.2 แนวคิด ทฤษฎีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.2.1 ความหมายการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
เดโช  สวนานนท๑  (2544)  กลําวถึง การประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง การจัด

ประสบการณ๑วิชาชีพให๎กับนักศึกษาครูนั้น  ได๎จัดตามแนวทางความคิดทางการศึกษาวําเป็นการฝึก
แก๎ป๓ญหาและมีความเชื่อวําการเรียนรู๎จากการแก๎ป๓ญหาจะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อได๎จัดประสบการณ๑ทางการ
สอนจริงให๎กับนักศึกษา  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพจะทําให๎นักศึกษาตื่นตัวและเกิดความท๎าทายตํอ
การเรียนวิชาชีพเพาะนักศึกษาได๎สัมผัสนักเรียนโดยตรง  และฝึกปฏิบัติการสอนที่จะแก๎ป๓ญหาตําง ๆ  
ในสถานการณ๑จริงป๓ญหาตําง ๆ  ที่พบในห๎องเรียนทําให๎นักศึกษาพิจารณาและตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก๎ป๓ญหาหรือวิธีการสอนที่เหมาะสม   

สุธาสินี  บุญญาพิทักษ๑  (2545)  กลําวถึง การประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง มวล
ประสบการณ๑ท่ีจัดให๎กับนิสิต/นักศึกษาฝึกสอนในหลักสูตรวิชาชีพครู  ได๎เรียนรู๎นับตั้งแตํเริ่มเข๎าศึกษา
จนกระทั่งปีสุดท๎าย  ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพที่มีลําดับ
ขั้นตอนหลากหลาย  โดยกิจกรรมท่ีสําคัญอันเป็นเปูาหมายปลายทางของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครู  คือ  การฝึกสอนที่เป็นประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานการณ๑จริงเหมือนเป็นครูประจําการ  เปิด
โอกาสให๎นิสิต/นักศึกษานําสิ่งที่เรียนรู๎เชิงทฤษฎีมาประยุกต๑ใช๎อยํางเหมาะสมจากการลงมือปฏิบัติ  
และเกิดประสบการณ๑ตรงในการเป็นครูอันชํวยให๎มีประสิทธิผลในการปฏิบัติวิชาชีพตํอไป 

จักรวรรดิ  กลิ่นส๎มกลาง  (2553)  กลําวถึง การประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง การ
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอยํางยิ่งที่จะทําให๎นักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูได๎ประสบการณ๑ตรงมีโอกาสสัมผัสกับนักเรียนในโรงเรียน  ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน  
สามารถนําเอาทฤษฎีที่เรียนมาปฏิบัติทดลองใช๎  การใช๎จิตวิทยาสําหรับนักเรียน  การเลือกวิธีสอนที่
เหมาะสม  การแก๎ป๓ญหาตําง ๆ  ที่ได๎พบเห็นซึ่งอยูํภายใต๎การแนะนําของอาจารย๑นิทศก๑และครูพ่ีเลี้ยง  
ทําให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎แก๎ป๓ญหาด๎วยตนเอง  มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  อันจะกํอให๎เกิด
ทัศนะคติที่ดีตํอวิชาชีพครู 

จอมพงศ๑  มงดลวนิช  (2554)  กลําวถึง การประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง 
การศึกษาและการเรียนรู๎ในป๓จจุบันเป็นการเตรียมความพร๎อมสูํการทํางานหรือการเข๎าสูํวิชาชีพ  เป็น
การเรียนรู๎ที่ผสานการทํางาน  (Work  Integrated  Learning)  หรือการนําประสบการณ๑ทํางานมา
เป็นสํวนสําคัญในกระบวนการเรียนรู๎  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน  ระบบการเรียนรู๎ที่ผสานการทํางาน  จึงมี
ความจําเป็นต๎องถูกวางแผนเป็นอยํางดี  ทั้งวัตถุประสงค๑  กระบวนการและวิธีการ  ประสบการณ๑
วิชาชีพ  และการประเมินผลการเรียนรู๎  และพัฒนาตํอยอด  การเรียนรู๎ผสมผสานการทํางานมี
หลากหลายรูปแบบและหนึ่งในนั้นคือ  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  หรือการฝึกงาน  ถือวําเป็นชํวงที่
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ผู๎เรียนจะเชื่อมโยงความรู๎ในตําราและห๎องเรียนมาสูํการปฏิบัติในวิชาชีพจริง  พร๎อมกันนี้ผู๎เรียนยัง
สามารถประยุกต๑และพัฒนาความรู๎  ทักษะ  และประสบการณ๑ของตนเองได๎  เป็นการเตรียมพร๎อมสูํ
การเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพที่มีความรู๎  สอดคล๎องกับสถานการณ๑จริง 

ซี (See, 2010)  กลําวถึงการประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง การฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู เป็นการเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพครูโดยมีหลักสูตรฝึกปฏิบัติการสอน  

มหาวิทยาลัยนิว เฮเฟน (University of New Haven, 2010) กลําวถึง การ
ประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง เป็นประสบการณ๑การทํางานที่สัมพันธ๑กับระเบียบการสอนและอยูํ
ภายใต๎การนิเทศ  ประสบการณ๑ทํางานอาจเป็นลักษณะการทํางานลํวงเวลาหรือเต็มเวลา ทั้งที่ได๎รับ
คําตอบแทน และไมํได๎รับคําตอบแทน องค๑ประกอบสําคัญเป็นตัวกําหนดโครงสร๎างประสบการณ๑  มี
ลักษณะดังตํอไปนี้ 

1.  เป็นกลยุทธ๑การเรียนรู๎จากประสบการณ๑โดยเจตนา 
2.  เน๎นให๎ความสําคัญกับการสร๎างเสริมประสบการณ๑วิชาชีพ 
3.  มีการประเมินวัดผลผลงาน  
4.  มีการแสดงความคิดเห็น และการยอมรับหรือรับรู๎ 

โนรํา ฮิวซ๑, แอนนี่ ปาตัน และไอรีน สวัม (Nora  Huges, Anne Paton and 

Irene  Schwab, 2010) ได๎เสนอทฤษฎีและแนวคิดในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ดังนี้   
1. การเปิดใจรับแนวคิดการปรับใช๎วิธีการตั้งคําถามเก่ียวกับสาขาวิชาที่เราสอน รวม

ไปถึงคุณลักษณะในตัวผู๎สอน 
2. การจะเป็นผู๎สอน หรือนักการศึกษาที่มีประสบการณ๑ได๎นั้นขึ้นอยูํกับการบูรณา

การทักษะในการสอนเข๎ากับความรู๎ในเนื้อหาวิชา แล๎วสามารถประยุกต๑ใช๎บูรณาการนี้ออกมาอยําง
สร๎างสรรค๑ 

3. ผู๎สอนสามารถพัฒนา และรักษาไว๎ซึ่งความเชื่อมั่น และทักษะในการเป็นผู๎ฝึก
ประสบการณ๑ที่รู๎จักคิดอยํางสร๎างสรรค๑  รู๎จักคิดวิเคราะห๑ และสามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยําง
เหมาะสม มีประสบการณ๑ 

การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู หมายถึง ประสบการณ๑ด๎านการศึกษา ในการ
เตรียมนักศึกษาครูไปสูํอาชีพครู นักศึกษาได๎มีโอกาสปฏิบัติหน๎าที่ครูอยํางแท๎จริง ได๎นําความรู๎ทั้ง
ภาคทฤษฎีมาประยุกต๑ใช๎ได๎ถูกต๎องเหมาะสมและกํอประโยชน๑ในการสอนรวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดี
ในอาชีพครูตํอไปในอนาคต   

2.2.2 นโยบายการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
วิทยาลัยผู๎นําโรงเรียนแหํงชาติ (National college for School Leadership, 2003) 

ได๎กลําว นโยบายสนับสนุนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในยุคแหํงการปฏิรูป ดังนี้ 
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1. การมีสํวนรํวมของผู๎รับการฝึกในฐานะผู๎เรียนและผู๎สอน 
   การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ในทุกวันนี้ไมํเพียงพิจารณาถึงการให๎การสนับสนุน

การสอนและความรู๎เทํานั้น  เรายังต๎องให๎การสนับสนุนแกํผู๎รับการฝึกได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวการสอน และได๎ปรับใช๎ความรู๎และความเชื่อใหมํ ๆ กับการเรียนการสอนของนักศึกษา การฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังตํอไปนี้ 

1.1  เปิดโอกาสให๎ผู๎รับการฝึกได๎มีสํวนรํวม และได๎สังเกตชั้นเรียน ประเมินชั้นเรียน 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติการสอนแบบใหมํ 

1.2  กระตุ๎นให๎ผู๎รับการฝึกได๎มีสํวนรํวมด๎วยการไตํสวนหาความรู๎ สะท๎อนความ
คิดเห็น และทดลอง 

1.3  เชื่อมโยงการทํางานของผู๎รับการฝึกกับนักเรียนของเขาโดยตรง 
1.4  จัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูที่ยั่งยืน ตํอเนื่อง และเข๎มข๎น 
1.5  ให๎การสนับสนุนโดยการจําลองแบบ จัดการฝึกสอน และรํวมมือแก๎ป๓ญหา 
1.6  เชื่อมโยงแนวคิดของบุคคลตําง ๆ กับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน 

2. การค๎นคว๎าการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูแบบใหมํ 
ผู๎รับการฝึกต๎องบูรณาการทฤษฎีเข๎ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนให๎ได๎ ผู๎รับการ

ฝึกต๎องการเวลาและโอกาสได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู๎แบบใหมํ และสามารถนํา
ความรู๎ เหลํานี้ไปปรับใช๎กับสถานการณ๑ตําง ๆ  ได๎  ดังนั้นจึงต๎องมีสิ่งตํอไปนี้ระหวํางการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู 

2.1  โอกาสให๎ผู๎รับการฝึกได๎สืบสวนหาความรู๎ และสร๎างสรรค๑บรรยากาศความ
รํวมมือ 

2.2  ใช๎กลยุทธ๑ในการตั้งคําถาม และแสดงความสนใจตํอผู๎รับการฝึก 
2.3  ผู ๎ร ับการฝ ึกสามารถเข ๎าถ ึงต ๎นแบบแนวปฏ ิบ ัต ิการสอนซึ ่งประสบ

ความสําเร็จ 
3. การเรียนการสอนรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  มีเปูาหมายเพ่ือรวบรวม

ประเด็นด๎านการเรียนรู๎ตําง ๆ นับตั้งแตํปลายทศวรรษ 1980  การเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  ได๎ริเริ่มหลักสูตรการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

3.1  การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูที่เพ่ิงจบใหมํ ควบคูํไปกับการดูแลโดยครู
พ่ีเลี้ยงที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอน 

3.2  การกําหนดบทบาทใหมํให๎กับผู๎เชี่ยวชาญ ให๎เป็นครูที่ปรึกษา ผู๎นําหรือ
เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
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3.3  ผู๎รับการฝึก นักวิจัย และนักการศึกษาควรรํวมมือ ประสานงานกันอยําง
ใกล๎ชิดระหวํางการฝึกภาคปฏิบัติ 

3.4  ผู๎รับการฝึกรับบทบาทสองอยําง คือ เป็นทั้งเพ่ือนรํวมงาน และผู๎เรียน 
3.5  กําหนดหลักพ้ืนฐานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูโดยมีผู๎รับการฝึกเป็น

ศูนย๑กลาง 
4. กลยุทธ๑สําหรับสนับสนุนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

สถานศึกษาต๎องมีวัฒนธรรมซึ่งนําไปสูํการสืบเสาะหาความรู๎ที่สําคัญ และเปิด
โอกาสให๎เกิดการหารือพูดคุยกันอยํางเป็นมืออาชีพ การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูให๎ผู๎สอนควรเป็น
สํวนประกอบสําคัญของนโยบายในสถานศึกษา  การมอบหมายบทบาทให๎ครูผู๎สอน เชํน เป็นนักวิจัย
การสอน  อาจเป็นหนทางกระตุ๎นให๎เกิดความก๎าวหน๎าในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูได๎ 

การให๎เพ่ือนรํวมงานตรวจสอบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง
ในการตรวจสอบแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ การประเมินวัดผลการเรียนรู๎และการสอนเพ่ือกระตุ๎นผู๎สอน
ถือวําเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร๎างสรรค๑บรรยากาศหารือแนวปฏิบัติใหมํ ๆ  ที่มีคุณภาพ  
ระบบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  หรือรับฟ๓งความคิดเห็นจากเพ่ือนรํวมงานถือเป็นระบบ
การตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทําให๎ผู๎สอนสามารถเปลี่ยนแปลง
มุมมองความคิดเกี่ยวกับต๎นแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสร๎างสรรค๑กระบวนการปฏิรูปการ
เรียนรู๎ในตัวผู๎สอนได๎ ระบบเหลํานี้ควรมีลักษณะดังตํอไปนี้ 

4.1  มีกรอบเวลาที่เหมาะสม ให๎ผู๎สอนได๎ปฏิบัติงานและเรียนรู๎อยํางรํวมมือกัน 
4.2  มียุทธศาสตร๑ในการวางแผน การแบํงป๓น การเรียนรู๎และประเมินผลของ

ทีมงาน 
4.3  เป็นการมีสํวนรํวมจากฝุายตําง ๆ ไมํวําจะเป็นผู๎สอน ผู๎บริหารการศึกษา 

ผู๎ปกครอง หรือนักจิตวิทยา 
5. การประเมินและการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 

5.1  คณะศึกษาศาสตร๑ต๎องการคําแนะนําที่เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับความต๎องการ
เพ่ือทําความเข๎าใจเกี่ยวกับการสอนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 

5.2  การให๎ใบอนุญาต, การทดสอบ และการประเมินวัดผลครูต๎องสะท๎อนความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของผู๎รับการฝึก และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแบบใหมํ 

5.3  การประเมินและวัดผลต๎องกระทําอยํางตํอเนื่อง มีคุณคําสามารถสะท๎อนแนว
ปฏิบัติที่เที่ยงตรง ซื่อสัตย๑ได๎ 

5.4  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ไมํควรเน๎นเฉพาะในด๎าน
การวัดทักษะเทํานั้น 
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5.5  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูควรเน๎นด๎านความเหมาะสมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสอน 

5.6  ในการประเมินความเป็นผู๎นํา  ต๎องพิจารณาวํา ผู๎บริหารการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร๎างและสนับสนุนวัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎ และเสาะหาความรู๎หรือไมํ 

5.7  ฝุายบริหารหรือผู๎นําด๎านการศึกษาต๎องการโอกาสได๎พิจารณาแนวปฏิบัติและ
การเรียนรู๎ทักษะใหมํ ๆ 

มหาวิทยาลัยเซาท๑ แฮมตัน (University of Southampton, 2010) กลําววํา ผู๎รับ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูจะถูกประเมินด๎านพัฒนาการ และสรุปผลในระหวํางหลักสูตรการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  เพ่ือเป็นการยืนยันวํา มีการตรวจสอบความก๎าวหน๎าในการฝึกสอนเป็น
ประจํา ผู๎รับการฝึก และผู๎สอนได๎รับทราบถึงความก๎าวหน๎าของผู๎รับการฝึก  นํามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการสอนของครูที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมอยํางไมํเป็นทางการที่ทั้งสองฝุายจะต๎องทําให๎เสร็จสิ้น 
และเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างความรู๎เกี่ยวกับการสอนอยํางมีประสิทธิภาพให๎ลึกซึ้งขึ้น 

มหาวิทยาลัยอีสท๑ ลอนดอน (East London  University, 2008) ได๎กลําวการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู ดังนี้  

1. มีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมัธยมศึกษาที่
สร๎างสรรค๑ เชํน การใช๎สภาพแวดล๎อมเสมือนจริง มีแหลํงทรัพยากรทางเว็บไซต๑มาชํวยในการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูมัธยมศึกษา 

2. ให๎ความสนใจดูแลอยํางใกล๎ชิดเพ่ือสนองตอบความต๎องการของผู๎รับการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู 

3. สามารถใช๎สาระวิชาในการจัดหลักสูตรการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมัธยมศึกษาที่ดี 
4. มีการจัดทําแผนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมัธยมศึกษาเป็นรายสัปดาห๑  
จากนโยบายการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู สรุปได๎วํา นโยบายการฝึกประสบการณ๑

วิชาชีพครู ประกอบด๎วย การมีสํวนรํวมของผู๎รับการฝึก การค๎นคว๎าการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  การ
เรียนการสอนรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ กลยุทธ๑สําหรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพในสถานศึกษา และการประเมินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ   

2.2.3 ความสําคัญของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
รุํง แก๎วแดง (2541)  กลําวถึงความสําคัญของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูไว๎ดังนี้ 
1.  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะที่ดีของครูและเจตคติที่ดี

ตํอวิชาชีพให๎แกํผู๎เรียนครูอยํางตํอเนื่อง 
2.  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนวิชาชีพครูตามหลักสูตรได๎อยํางกระจํางและกว๎างขวาง

จากการฝึกปฏิบัติและเรียนรู๎ประสบการณ๑จากสถานการณ๑จริงในรูปแบบตําง ๆ 
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3.  ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทฤษฎีและปฏิบัติได๎สอดคล๎องควบคูํกันไปอยํางตํอเนื่องและ
สามารถนําไปปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตนได๎อยํางเหมาะสมและกํอให๎บังเกิดผลดี 

4.  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตนเอง  ตลอดจนเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 

5.  เสริมสร๎างเจตคติที่ดีตํอการพัฒนาชุมชนและเรียนรู๎การปฏิบัติงานในหน๎าที่  เพื่อ
สนองตํอการพัฒนาชุมชน 

ประมุข  กอปรสิริพัฒน๑  (2549)  กลําววํา  กระบวนการหนึ่งของการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูคือ  การสะท๎อนของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  อันจะนําไปสูํการพัฒนาทางป๓ญญา
เพ่ือให๎ผู๎เรียน  หรือนิสิต/นักศึกษาครูได๎สร๎างองค๑ความรู๎จากประสบการณ๑ท่ีตนเองได๎รับ 

วิเศษ  ชิณวงศ๑  (2550)  กลําววํา การที่จะสร๎างและเตรียมประชานให๎มีศักยภาพสูง
ไปแขํงขันกับนานาประเทศต๎องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาให๎เข๎มแข็งและมีคุณภาพและที่สําคัญ
ยิ่งกวํานั้น  คือ  การเตรียมการและมีกระบวนการในการผลิตครูที่มีคุณภาพ  เพ่ือให๎ได๎ครูที่มีความรู๎คูํ
คุณธรรม  ซึ่งครูจะเป็นป๓จจัยสําคัญสําหรับทุกสิ่งทุกอยํางเกี่ยวกับการศึกษา  เป็นหัวใจและวิญญาณ
ของระบบการศึกษาท่ีจะเป็นตัวชี้วัดวําระดับคุณภาพการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางใด 

สุรวีร๑  เพียรเพชรเลิศ  (2553)  กลําววํา  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเป็น
กระบวนการสําคัญของการผลิตครูในการเชื่อมโยงทฤษฎีสูํการปฏิบัติของนิสิต/นักศึกษาครูในการฝึก
ภาคสนาม  เพ่ือรับประสบการณ๑ตรงที่ใกล๎เคียงกับสถานการณ๑  วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพยํอม
หมายถึงความสําเร็จของการผลิตครูด๎วย 

ความสําคัญของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  เป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งที่นักศึกษาจะ
ได๎มโีอกาสในการนําเอาความรู๎ภาคทฤษฎีไปใช๎ทดลองปฏิบัติเพ่ือศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อเท็จจริงและฝึกทักษะ
ตําง ๆ  เป็นการพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎มีสมรรถภาพของความเป็นครูที่ดีในอนาคต 
 
2.3 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.3.1 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  วิทยาเขตป๓ตตานี  มีหนํวยงานที่

รับผิดชอบคือ  ฝุายวิชาการและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  รํวมกับโปรแกรมวิชาที่นิสิ ตสังกัด  กํอนที่
นิสิตจะออกฝึกประสบการณ๑นิสิตจะต๎องสํงแบบสํารวจคุณสมบัติประสบการณ๑วิชาชีพ  โดยผํานความ
เห็นชอบจากหัวหน๎าโปรแกรมวิชา  รองคณบดีฝุายวิชาการและฝุายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ตามลําดับ  กํอนสํงแบบสํารวจไปยังฝุายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเพ่ือดําเนินการตํอ  นอกจากนิสิตจะ
ลงทะเบียนครบตามโครงสร๎างของโปรแกรมวิชาที่กําหนดแล๎ว  นอกจากนี้นิสิตจะต๎องเข๎ารํวม
โครงการกิจกรรมที่จัดสําหรับนิสิตกํอนออกฝึกประสบการณ๑  ดังนี้ 
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นิสิตชั้นปีที่  1  เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมความเป็นครู  “วิสัยทัศน๑วิชาชีพครู”  นิสิต
ชั้นปีที่  2  เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมความเป็นครู  “จิตสํานึกสูํการปฏิบัติ”  นิสิตชั้นปีที่  3  เข๎ารํวม
โครงการสํงเสริมความเป็นครู  “ความเป็นครูสูํการปฏิบัติ”  นิสิตชั้นปีที่  4  เข๎ารํวมโครงการสํงเสริม
ความเป็นครู  “สัมผัสชีวิตครูต๎นแบบ”  นิสิตจะออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในชั้นปีที่  5  เป็น
ระยะเวลา  1  ปี  (2  ภาคเรียน)  สําหรับสถานฝึกประสบการณ๑วิชาชีพคณะกรรมการฝุายฝึก
ประสบการณ๑เป็นผู๎กลั่นกรองและแจ๎งผลกลับไปยังโปรแกรมวิชาที่นิสิตสังกัด  ในสํวนของการ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกประสบการณ๑การประเมินรํวมกันของ  ครูพ่ีเลี้ยงประเมิน  2  
ครั้ง/เดือน  รองผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ/หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎  ประเมิน  1  ครั้ง/เดือน  และ
อาจารย๑นิทศก๑  ประเมิน  1  ครั้ง/เดือน  อัตราสํวนการประเมิน  (100)  ครูพ่ีเลี้ยง : 40  ผู๎บริหาร : 
10  อาจารย๑นิทศก๑ : 50 

2.3.2 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร๑  จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร๑ได๎จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยขึ้นเพ่ือเป็นแหลํง

ปฏิบัติการวิจัยในการทดลองสอนของนิสิตคณะครุศาสตร๑  ในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพและมีศูนย๑
ประสบการณ๑วิชาชีพทางการศึกษาคณะครุศาสตร๑  เป็นหนํวยงานผู๎รับผิดชอบการดําเนินงานฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพให๎กับนิสิตนักศึกษา  ภายใต๎การกํากับดูแลของรองคณบดีฝุายวิชาการหลักสูตร
และการสอน  กํอนที่นิสิตออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  นิสิตต๎องลงเรียนรายวิชาวิทยาการสอน  
(ตามวิชาเอก)  และนวัตกรรมการศึกษา/ทักษะการสอน  (ตามวิชาเอก)  ซึ่งเป็นรายวิชาสําหรับนิสิต
ชั้นปีที่  3  นอกจากนี้  นิสิตได๎รับการเตรียมความพร๎อมผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมประสบการณ๑
วิชาชีพครู  ตั้งแตํชั้นปีที่  1  ถึงปีที่  4  เชํน  กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู/คุณลักษณะ
ความเป็นผู๎นํา  บุคลิกภาพและมารยาทครู  เป็นต๎น  การดําเนิ นการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ  
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามี  2  แนวทาง  คือ  แนวทางที่  1  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ใน
ระดับชั้นปีที่  4  (ภาคปลาย)  และระดับชั้นปีที่  5  (ภาคต๎น)  หรือแนวทางที่  2  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในระดับชั้นปีที่ 5 (ภาคเรียนต๎นและปลาย) สถานที่ที่นิสิตออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
ครั้งที่ 1  และ 2 ต๎องไมํซ้ํากับสถานศึกษาเดิม การประเมินผลมีการประเมิน 3 ครั้ง ตํอ  1  ภาคเรียน  
ประเมินโดยอาจารย๑พ่ีเลี้ยง  โดยศูนย๑ประสบการณ๑วิชาชีพจะสํงผลการประเมินให๎อาจารย๑นิ เทศก๑ได๎
ทราบผลทุกครั้ง  เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาให๎คะแนนในแบบประเมินพฤติกรรมทั่วไป 

2.3.3 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กําหนดให๎นิสิตปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (16 สัปดาห๑) และอีก 1 ภาคเรียน  
ปฏิบัติการสอน  ณ  โรงเรียนเครือขําย  (ที่ไมํใชํโรงเรียนสาธิตฯ)  รวมระยะเวลาในการออกฝึก
ประสบการณ๑  1 ปี  (2  ภาคเรียน)  นิสิตจะออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในชั้นปีที่  5  กํอนที่นิสิตจะ
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ออกฝึกประสบการณ๑นิสิตต๎องลงรายวิชา  ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ (3 หนํวยกิต)  ซึ่งเป็น
รายวิชาสําหรับนิสิตชั้นปีที่  3  นอกจากนี้ในชั้นปีที่  4  นิสิตยังต๎องเข๎ารํวมโครงการกิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑ประสบการณ๑วิชาชีพครู  การบริหารจัดการอยูํภายใต๎รองคณบดีฝุายวิชาการมีหัวหน๎า
งานบริการการศึกษากํากับดูแล  หนํวยงานยํอย  คือ  งานฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ซึ่งมีเจ๎าหน๎าที่
รับผิดชอบ  1  คน  ดูแลกระบวนการนิทศก๑  การสํงตัวนิสิต  การจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  การเปลี่ยนโรงเรียนฝึกประสบการณ๑  การเปลี่ยนอาจารย๑นิทศก๑  การ
เบิกจํายคาํตอบแทน  ตลอดจนการสํงรายงานผลการเรียน  การประเมินผลจะดําเนินการประเมินโดย
อาจารย๑นิทศก๑การศึกษาและวิชาเฉพาะ  อาจารย๑พ่ีเลี้ยง  และผู๎บริหารสถานศึกษา  โดยจะประเมิน
ใน  2  ประเด็นใหญํคือ  ประเมินการปฏิบัติการสอน  และการวิจัยในชั้นเรียนโดยจะสํงสรุปผลการ
ประเมินที่ฝุายวิชาการคณะศึกษาศาสตร๑ 

2.3.4 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําหนดให๎นิสิตออกปฏิบัติการสอนใน

สถาบันไมํซ้ํากันในแตํละภาคเรียน  นิสิตชั้นปีที่  3  จะต๎องลงเรียนรายวิชา  การฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู  จํานวน  2  หนํวยกิจ  นอกจากนี้  นิสิตในชั้นปีที่  4  ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  ในภาคเรียนที่  1  การออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครั้งที่  1  คือภาคเรียนที่  
1  ในชั้นปีที่  4  และออกฝึกประสบการณ๑ในครั้งท่ี  2  คือ  ภาคเรียนที่  1  ของชั้นปีที่  5  การเลือก
โรงเรียน  นิสิต  จับกลุํมกันเพ่ือเสนอสถาบันที่จะไปฝึกประสบการณ๑จากกนั้นจะผํานการกลั่นกรอง
ศักยภาพนิสิตโดยอาจารย๑  นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่มีผลการเรียนอํอนจะถูกพิจารณาจัดคละ
กันเพ่ือปฏิบัติการสอนในสถาบันนั้น ๆ  การดําเนินงานอยูํภายใต๎  การกํากับดูแลโดยรองคณบดีฝุาย
วิชาการ  มีงานพัฒนาประสบการณ๑วิชาชีพ  ภายในสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร๑  เป็นผู๎
ดําเนินงาน  การประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูดําเนินการประเมินโดย  อาจารย๑นิเทศก๑
และครูพี่เลี้ยง 

2.3.5 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  กําหนดให๎นิสิตต๎องปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาเดิมทั้ง  2  ภาคเรียน  กํอนการออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนิสิตต๎องลงรายวิชาการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  1  จํานวน  1  หนํวยกิต  ซึ่งเป็นรายวิชาสําหรับนิสิตชั้นปีที่  2  และ
รายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  2  จํานวน  1  หนํวยกิต  เป็นรายวิชาสําหรับนิสิตชั้นปีที่  3  
และรายวิชาบูรณาการการจัดการเรียนการรู๎สาระการเรียนรู๎ในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นรายวิชาสําหรับนิสิต
ชั้นปีที่  4  นิสิตถูกกําหนดให๎ออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในชั้นปีที่  5  รายวิชา  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  (2  ภาคเรียน)  รวม  12  หนํวยกิต 
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นิสิตสามารถเลือกสถานศึกษาสําหรับออกฝึกประสบการณ๑เองได๎  โดยฝุายฝึกสอน
ฝึกงานจะแจ๎งรายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการสอน  นิสิตสามารถเลือกสถานศึกษาปฏิบัติการสอนตาม
ความสมัครใจ  จากนั้นคณาจารย๑จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง  การบริหารงานอยูํภายใต๎
สํานักงานคณบดี  คณะศึกษาศาสตร๑  มีศูนย๑ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  มีอาจารย๑  เป็นผู๎อํานวยการ
ศูนย๑  และมีเจ๎าหน๎าที่ฝุายฝึกสอนเป็นผู๎ดําเนินงาน  กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง  การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพของนิสิตจะถูกประเมินโดยอาจารย๑พ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ประเมินโดยอาจารย๑นิเทศก๑  ทําการประเมิน  3  ครั้ง/ภาคเรียน  มีการประเมินใน  3  ด๎าน  ได๎แกํ  
การสอน  (60)  การปฏิบัติงานพิเศษ  (20)  และบุคลิกภาพ  ความประพฤติจรรยามารยาท  วินัย  
(20)  ผลการประเมินจะรวบรวมโดยคณะกรรมการฝุายประเมินผลการฝึกประสบการณ๑สอน  และ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร๑ 

2.3.6 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยขอนแกํน  กําหนดให๎นิสิตชั้นปีที่  2  ลงรายวิชา

ประสบการณ๑วิชาชีพครู  1  จํานวน  1  หนํวยกิต  และในชั้นปีที่  2  ลงรายวิชา  ประสบการณ๑
วิชาชีพครู  2  จํานวน  2  หนํวยกิต  และรายวิชาประสบการณ๑วิชาชีพครู  3  จํานวน  2  หนํวยกิต  
สําหรับนิสิตระดับชั้นปีที่  4  กําหนดให๎นิสิตระดับชั้นปีที่  5  ลงรายวิชา  การปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษา  1  (6  หนํวยกิต)  ในภาคเรียนต๎น  และรายวิชาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา  2  
(6  หนํวยกิต)  ในภาคเรียนปลาย  การปฏิบัติงานสอนในภาคเรียนที่  1  ต๎องปฏิบัติงานสอนในระดับ
ประถมศึกษาเป็นเวลา  1  ภาคเรียน  และในระดับมัธยมศึกษาอีก  1  ภาคเรียน  ทั้งนี้จะเริ่มฝึก
ปฏิบัติในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษากํอนหลังก็ได๎  นิสิตสามารถเลือกสถานศึกษาสําหรับการ
ปฏิบัติการสอนได๎ด๎วยตนเอง  โดยทางศูนย๑ประสบการณ๑วิชาชีพครูจะแจ๎งรายชื่อสถานศึกษา  นิสิต
สามารถเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ๑ได๎ตามความสมัครใจ  จากนั้นคณาจารย๑จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมอีกครั้ง  การดําเนินงานโดยศูนย๑ประสบการณ๑วิชาชีพครู  มีคณะกรรมการบริหารและ
ดําเนินงานศูนย๑ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเป็นผู๎บริหารจัดการ  ในสํวนการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ๑มีผู๎ประเมิน  ได๎แกํ  อาจารย๑นิเทศก๑  และอาจารย๑พ่ีเลี้ยงรํวมกับผู๎แทนจากสถานที่ฝึก
ประสบการณ๑ 

2.3.7 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนํวยงานที่รับผิดชอบ  คือ  หนํวยฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพ  งานบริการการศึกษา  โดยมีหัวหน๎างานบริการการศึกษา  และรองคณบดีฝุาย
วิชาการเป็นผู๎กํากับดูแลโดยลําดับ  ในโครงการสร๎างหลักสูตร  เมื่อนิสิตลงรายวิชาครบตามโครงสร๎าง  
ของการศึกษาสําหรับปี  1 – 4  แล๎วกําหนดให๎นิสิต  ชั้นปีที่  5  ลงรายวิชาการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูในโรงเรียน  1  ในภาคเรียนที่  1  และลงรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในโรงเรียน    
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ในภาคเรียนที่  2  ทั้งนี้  ในระหวํางที่นิสิตศึกษาอยูํในชั้นปีที่  1 – 4  คณะศึกษาศาสตร๑ได๎มีการจัด
โครงการเพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมสําหรับนิสิต  ซึ่งนิสิตทุกคนต๎องเข๎ารํวมโครงการที่คณะจัดให๎  
โดยแตํละชั้นปีจะสํงเสริมให๎นิสิตเรียนรู๎บทบาทของนิสิตในบทบาทตําง ๆ  ตามแตํละชั้นปี  คือ  ชั้นปีที่  1  
ผู๎พัฒนาตนเอง  ชั้นปีที่  2  ผู๎สังเกต  ชั้นปีที่  3  ผู๎ชํวยครู  และชั้นปีที่  4  ครูผู๎ชํวย 

กํอนที่จะเข๎าสูํระยะของการออกฝึกประสบการณ๑  คณะจะจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่องการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎  และการวิจัยในชั้นเรียน  ตลอดจนสํงเสริมให๎มี
ความเข๎าใจเรื่องบุคลิกภาพกับความเป็นครูรํวมด๎วย  การประเมินผลการฝึกประสบการณ๑มีการ
ประเมินโดยอาจารย๑นิเทศก๑  และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนรํวมพัฒนาวิชาชีพครู  อาจารย๑นิเทศก๑จะออก
ประเมินนิสิต  อยํางน๎อยภาคเรียนละ  3  ครั้ง  ผลการประเมินจากอาจารย๑นิเทศ  และครูพ่ีเลี้ยงจะ
รวบรวมสํงหนํวยฝึกประสบการณ๑วิชาชีพภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ๑  และประเมินผลใน
ภาพรวมโดยรองคณบดีฝุายวิชาการ 

2.3.8 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  สถาบันการพลศึกษา   
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร๑  สถาบันการพลศึกษา  ได๎

วางแผนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของการผลิตบุคลากรครูออกไป
เป็นครูดี  ครูเกํงในสังคมโดยแบํงเป็น  5  ขั้นตอนดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศและสํงตัวนักศึกษาครู  คณะกรรมการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู
จัดการปฐมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให๎กับนักศึกษาครูกํอนออกไปปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  (โรงเรียนเครือขํายรํวมพัฒนา)  โดยมีวัตถุประสงค๑ของการปฐมนิเทศเพ่ือให๎นักศึกษาครู
ได๎ทําความเข๎าใจ  กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ประกอบด๎วย  ภาระงาน  บทบาทหน๎าที่  
และกิจกรรมของนักศึกษาครูระหวํางการฝึกปฏิบัติการสอน  เชิญวิทยากรบรรยายความรู๎เรื่ อง  การ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ครูในสถานศึกษา  การนําหลักสูตรไปใช๎การจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน  การวางแผน
การจัดการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผล  การจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน  การศึกษาและวิเคราะห๑
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  และการจัดทําแฟูมสะสมงาน  พร๎อมทั้งจัดประชุมผู๎บริหารโรงเรียน  ครูพ่ีเลี้ยง  
และอาจารย๑นิเทศ  ได๎พบปะพูดคุย  เพ่ือทําความเข๎าใจในเรื่องของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
แนะนําชี้แจงเอกสารและเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติการสอนให๎ตรงกัน  พร๎อมทั้งสํงมอบตัว
นักศึกษาครูให๎แกํผู๎บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 

2. นักศึกษาครูไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ในชํวง  2  สัปดาห๑แรกกํอนเปิด
ภาคเรียน  นักศึกษาครูจะต๎องเข๎าไปศึกษาโครงสร๎างของโรงเรียน  ศึกษางานในหน๎าที่ครู  ศึกษา
รายวิชา เพ่ือเตรียมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ สํงให๎ครูพ่ีเลี้ยงตรวจกํอนอยํางน๎อยลํวงหน๎า 1  สัปดาห๑  
กํอนการสอนจริงในห๎องทําความคุ๎นเคยกับบุคลากรตําง ๆ  ในโรงเรียนภายใต๎การดูแลให๎คําแนะนํา
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ของครูพ่ีเลี้ยง  และนักศึกษาครู  จะเริ่มปฏิบัติการสอนอยํางเต็มเวลาเสมือนครูคนหนึ่งโรงเรียน
ติดตํอกันเป็นระยะเวลา  1  ปีการศึกษา   

3. การนิเทศการสอนของอาจารย๑นิเทศก๑  อาจารย๑นิเทศก๑จะออกไปเยี่ยมโรงเรียน
และนักศึกษาครูอยํางน๎อยภาคเรียนละ  4  ครั้ง  และในสัปดาห๑ที่  2  ของปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาครู  โดยอาจารย๑นิเทศก๑จะเข๎าพบกับผู๎บริหารโรงเรียน  ครูหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎  และ
ครูพ่ีเลี้ยง  เพ่ือตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู  พร๎อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะกับครูพ่ีเลี้ยง  เพ่ือนํามาปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของโรงเรียนเครือขํายรํวมพัฒนาฯ  และฝุายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตํอไป 

4. การสัมมนาประชุมระหวํางการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  คณะกรรมการฝุายฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  ได๎กําหนดให๎มีการประชุมอภิปรายระหวํางนักศึกษาครู  และคณะกรรมการ
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู โดยกําหนดให๎มีการประชุม  2  เดือน 1  ครั้ง (ภายในสถาบัน)  โดยการ
ประชุมแตํละครั้ง  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือกระตุ๎นการจัดทําแผนการเรียนรู๎  การทําวิจัยในชั้นเรียน  การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ การแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็น  เพ่ือกระตุ๎นให๎นักศึกษาครูปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่นักศึกษาครูประสบในระหวํางการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพของแตํละโรงเรียน 

5. การสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยคณะกรรมการฝุายฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูรํวมกับอาจารย๑นิเทศก๑  จะจัดสัมมนาหลังจากนักศึกษาครูปฏิบัติงานการสอน
เสร็จสิ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักศึกษาครูได๎นําประสบการณ๑  ข๎อคิดจากการปฏิบัติงานการสอนและ
การปฏิบัติงานในหน๎าที่ครูมาวิเคราะห๑  ประเมินผลรวม  และสรุปพร๎อมเสนอแนะแนวทางการ
แก๎ป๓ญหาตําง ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  เพ่ือคณะกรรมการฯ  จะได๎นํามา
ปรับปรุงระบบการทํางานให๎มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพสําหรับนักศึกษาครูรุํนตํอไป 

2.3.2  จดุมุํงหมายของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันการพลศึกษา 
เพ่ือให๎นักศึกษาครูทําความเข๎าใจบทบาท หน๎าที่ และเกิดประสบการณ๑ตรงในวิชาชีพครู  

โดยมีจุดประสงค๑ดังนี้ 
1. เพื่อให๎นักศึกษาครูมีคุณลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครู 
2. เพ่ือให๎นักศึกษาครูได๎เรียนรู๎งานในหน๎าที่ของครูตามหลักสูตรที่สอนได๎อยํางแจํมแจ๎ง

และกว๎างขวางจากการสังเกต การมีสํวนรวมและการปฏิบัติงานจริง 
3. เพ่ือให๎นักศึกษาครูได๎นําทฤษฎีที่ได๎เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอน และ

ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับนักเรียนและป๓ญหาที่เกิดขึ้น 
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4. เพ่ือให๎นักศึกษาครูได๎เรียนรู๎งานในหน๎าที่ครู  การจัดการโรงเรียน  ตลอดจนป๓ญหา
และวิธีการแก๎ป๓ญหา 

5. เพ่ือให๎นักศึกษาครูสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคม และสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับ
ผู๎บริหารโรงเรียน ครูพ่ีเลี้ยง นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนตลอดจนนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยเดียวกันและตํางมหาวิทยาลัย 

2.3.10 การดําเนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครู 
นักศึกษาครูจะต๎องลงทะเบียนเรียนในกลุํมรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  

(Professional Training)  ซึ่งประกอบด๎วย 4 รายวิชานั้น นักศึกษาครูต๎องเรียนครบทุกชุดวิชา  ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี  2.1  กลุํมรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  (Professional  Training) 
 

รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต 
กศ 024014 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 1 2 

(ไมํน๎อยกวํา  120  ชั่วโมง) 
กศ 024015 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 2 2 

(ไมํน๎อยกวํา 120  โมง) 
กศ 025016 การปฏิบัติการสอน 1 

Internship 1 
6 

(ไมํน๎อยกวํา 360  ชั่วโมง) 
กศ 025017 การปฏิบัติการสอน 2 

Internship 2 
6 

(ไมํน๎อยกวํา 360  ชั่วโมง) 
รวม 16 

 
2.4 การผลิตครูในต่างประเทศ 

2.4.1 ประเทศสิงคโปร๑ 
สิงคโปร๑ให๎ความสําคัญในด๎านการฝึกหัดครูและพัฒนาครูอยํางจริงจัง  ด๎วยการจัดตั้ง

สถาบันการศึกษาแหํงชาติ  โดยเป็นสํวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  (Nanyang  
Technological  University)  เพ่ือปรับปรุงการฝึกหัดครูด๎วยการจัดหลักสูตรตําง ๆ  ให๎ครูเข๎ามา
ฝึกอบรมในระยะสั้นเน๎นให๎ครูทําวิจัยมากขึ้น  และจัดตั้งศูนย๑วิจัย  เพ่ือการศึกษาสํงเสริมและ
ประสานงานวิจัยให๎กว๎างขวาง  สร๎างแรงจูงใจตําง ๆ  เพ่ือให๎ผู๎ที่เรียนดีได๎เข๎าสูํวิชาชีพครูมากขึ้น โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการทําหน๎าที่สรรหาครูจากผู๎ที่สรรหาครูจากผู๎ที่จบการศึกษาในระดับตําง ๆ  ทั้งจาก
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มัธยมศึกษา  เตรียมมหาวิทยาลัย  อาชีวศึกษาและปริญญาตรี  เพ่ือเข๎าบรรจุเป็นครูและเข๎ารับ
การศึกษาหลักสูตรการฝึกหัดครูในสถาบันการศึกษาแหํงชาติ  พร๎อมรับเงินเดือนและทุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการในขณะที่เรียน  ดังนั้น  ครูเกํง  ครูดี   จะได๎เงินเดือนสูง  ซึ่งนอกเหนือจากการ
ได๎รับเงินเดือน  สวัสดิการ  โบนัสประจําปี และสิทธิประโยชน๑ตําง  ๆ  แล๎ว  ยังมีโอกาสได๎รับ
ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพครูอีกมากมาย  (คน (ล๎ม)  อุดมการณ๑,  2557)  สถาบันการศึกษาแหํงชาติ  
National  Institute  of  Education  (NIE)  ประเทศสิงคโปร๑เป็นสถาบันหลักในการรับผิดชอบการ
ฝึกหัดครูทุกระดับ 

2.4.2 ประเทศฮํองกง  (HKIEd) 
สถาบัน  Hong  Kong  Institution  of  Education  เป็นสถาบันที่มีหน๎าที่หลักใน

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตครูให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลง  โดยทบทวนแนวทาง
การศึกษาในยุโรป  ออสเตรเลีย  และประเทศในแถบเอเชียบางสํวน  เพ่ือให๎ภาพดกว๎าง  ๆ  ของ
ทิศทางใหมํของการผลิตบัณฑิตในภูมิภาคตําง ๆ  ของโลก  กํอนที่จะนําไปสูํการพัฒนาสําหรับใช๎ใน
ประเทศฮํองกง  ด๎วยเหตุผลหลักสําคัญของการพัฒนาที่กลําวไว๎วํา  “The  quality  of  Education  
in  a  society  is  no  less  important  for  economic  development” 

สาระใน  Hong  Kong’s  Education  Blueprint  for  the  21st Century  
(HKIEd, 1999)  ประกาศวัตถุประสงค๑อยํางชัดเจนวําครูจะต๎องมี  self  motivation  ในการเรียนรู๎
ไปพร๎อมๆ  กับผู๎เรียน  และครูต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีแกํศิษย๑เพ่ือปลูกฝ๓งคํานิยมในตัวนักเรียน  ซึ่ง
คุณภาพของครูนั้นขึ้นอยูํกับวิธีการที่ถูกฝึกฝนมา  ครูเป็นผู๎ที่สังคมคาดหวังวําจะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎
ความสามารถในสาขาวิชาที่สอน  และเทคนิคการสอนที่เพียงพอ  ฉะนั้นหลักสูตรครูนั้นจะต๎อง
สํงเสริมความต๎องการจําเป็นดังกลําว  เพ่ือสนับสนุนตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  การเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ กํ าลั งดํ า เนินการอยูํ ในขณะนี้   การวิจัย ใน
สถาบันการศึกษาจําเป็นจ๎องเชื่อมโยงกันกับการพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎าน
คุณสมบัติวิชาชีพครู  (The Advisory Committee on Teacher  Education and  
Qualifications)  เสนอวําสถาบันการอุดมศึกษาควรจะเป็นสถาบันหลักที่ทําการศึกษาวิจัย  รํวมกับ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา  หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เพ่ือรํวมกันพัฒนาวิชาชีพครู  อันจะยังประโยชน๑
อยํางแท๎จริง  การนํามาซึ่งการเพ่ิมคุณภาพของการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยเฉพาะกลุํม  pre  service  
teachers  ที่ผํานมายังจัดการฝึกฝนให๎นิสิตไมํเพียงพอตํอการออกไปเผชิญสภาวการณ๑จริง  ซึ่งสํงผล
ระยะยาวไปถึงกลุํมที่ออกไปประกอบวิชาชีพแล๎ว  ( in  service  teachers)  ทําให๎ต๎องมีการให๎การ
ฝึกอบรมเพ่ือเติมเต็มตํอไป  บทบาทใหมํของครู  โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  อันเกิดจาก
ผลกระทบเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว 

2.4.3 ประเทศอังกฤษ 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ  (2545)  ได๎สรุปสาระสําคัญโครงการ
เรํงรัดพัฒนาครูผู๎นํารุํนใหมํของประเทศอังกฤษ  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการและการมีงาน
ทําของประเทศอังกฤษ  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตํปี  พ.ศ.  2543  โดยสาระสําคัญของโครงการ
เพ่ือที่จะมุํงสร๎างผู๎นําเพ่ือพัฒนาการศึกษาให๎อยูํในระดับโลก  โดยการสรรหา  คัดเลือกคนรุํนใหมํมา
ฝึกอบรม  ฝึกปฏิบัติงาน  ให๎การสนับสนุน  และให๎การฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องจนกระทั่งผํานการ
ประเมิน  แล๎วจึงไปปฏิบัติงานอยํางหลากหลาย  ซึ่งอังกฤษมีนโยบายที่วําหากต๎องการครูที่มีศักยภาพ
ต๎องไมํรอคอยให๎เกิดเองตามชะตากรรม เพราะนักเรียนของอังกฤษต๎องการครูที่มีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงมีเจตนารมณ๑แนํวแนํ  และมีความพร๎อมที่จะกํอให๎เกิดผลดี โดยครูรุํนใหมํเป็นผู๎ที่มี
คุณลักษณะ ได๎แกํ 

1. มีความจริงจังและมีความเป็นเลิศในการสอน 
2. มีความชื่นชอบและมีความรู๎เข๎มด๎านวิชาการ 
3. มีความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป 
4. มีความสามารถท่ีจะจูงใจนักเรียนและเพ่ือนรํวมงาน 
5. มีความสามารถท่ีจะเป็นผู๎นําคนอื่น ๆ  ได๎ 
6. มีความทะเยอทะยานที่จะสร๎างความประทับใจให๎เกิดในจิตใจของเด็กกับโรงเรียน  

และกับชุมชน 
กิจกรรมตลอดระยะเวลาของการฝึกหัดครู  เน๎นไปที่การฝึกงานหลายหน๎าที่  

เพ่ือที่จะให๎ได๎ครูที่มีคุณภาพสูง  การจัดประสบการณ๑อันหลากหลาย  ได๎แกํ  ทําการสอนในโรงเรียน
ในเขตยากจนและในตัวเมือง  ทําการสอนในโรงเรียนชนบท  ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญํ  
ทําการสอนกับเด็กที่มีพรสวรรค๑เป็นเลิศ  ทําการสอนกับเด็กการศึกษาพิเศษ  ทําการสอนในโรงเรียน  
ซึ่งถือวําเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด  และการใช๎สติป๓ญญาและประสบการณ๑ทั้งหมดไปสอนในโรงเรียน  ซึ่ง
เห็นวําเป็นโรงเรียนที่ย่ําแยํ  ซึ่งจะเป็นการสร๎างความท๎าทาย  เพ่ือฝึกให๎ได๎ใช๎สติป๓ญญาของตนอยําง
เต็มที่  นอกจากนั้นแล๎วยังต๎องเรียนรู๎การปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ  ของโรงเรียน  และออกไปไกลถึงชุมชน
อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  เชํน  การสร๎างสัมพันธ๑อันดี  เป็นต๎น 

เนื่องจากปฏิบัติงานในหน๎าที่ตําง ๆ  เป็นสิ่งที่มีคําท่ีสุดของครูในโครงการ  ดังนั้นครูใน
โครงการจะได๎ราบการฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติม  อันได๎แกํ  การเรียนในทุก ๆ  ภาคฤดูร๎อน  การพัฒนา
คุณภาพวิชาชีพครู  การได๎รับคําแนะนํากับครูอาวุโส  การสร๎างเครือขําย  ในท๎ายที่สุดของครูใน
โครงการจะใช๎ทักษะ  พลังงาน  และความจริงจังในระดับโลกปฏิบัติงานให๎กับระบบการศึกษาซึ่งขั้น
แรกจะสร๎างผลงานในระดับห๎องเรียน  และในระดับโรงเรียนซึ่งตนเองสอน  และตํอไปจะคํอย ๆ  ก๎าว
ออกสูํในวงที่กว๎างตํอไปตามลําดับการเลื่อนฐานะและตําแหนํงในวงการศึกษา 

2.4.4 ประเทศนิวซีแลนด๑ 
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ในข๎อเสนอตํอรัฐบาลในการปรับปรุงการฝึกหัดครูของประเทศนิวซีแลนด๑  กลําววํา  
คุณภาพครูเกิดจากการฝึกหัดครูและการฝึกอบรมครูประจําการที่มีประสิทธิภาพ  และครูคุณภาพต๎อง
เป็นผู๎ประกอบด๎วยป๓จจัยที่สําคัญประการหนึ่ง  คือมาตรฐานการฝึกหัดครู  โดยเฉพาะในประเทศ 
นิวซีแลนด๑ประกอบไปด๎วยคนหลายเผําพันธุ๑  ฉะนั้นการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานและการพัฒนา
ครูเริ่มจากโรงเรียน  ด๎านมาตรฐานวิชาชีพครูของนิวซีแลนด๑  แจะมีการเสนอหลากหลาย  แตํ
นิวซีแลนด๑ยังประสบกับป๓ญหา คือ  ยังไมํมีการกําหนดคุณภาพการจัดการฝึกหัดครู  สําหรับครูใหมํ
หรือครูที่สอนมานาน  จึงบางครั้งสํงผลตํอการขาดประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันทั้งประเทศ 

โดยกลุํมประเทศ  OECD  ได๎มีการปฏิรูปการฝึกหัดครูและกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับสมรรถภาพเพ่ือเป็นการค้ําประกันคุณภาพของครู  โดยได๎เริ่มดําเนินการที่รัฐออนตาริโอ  และ
รัฐอ่ืน ๆ  อีก  5  รัฐ  ในประเทศแคนาดา  นํามาซึ่งโปรแกรมการฝึกหัดครู  และมีการจัดตั้ง  
Ontario  College  of  Teachers  ซึ่งเป็นหนํวยงานอิสระรับผิดชอบในการพิจารณารับรอง
โปรแกรมการฝึกหัดครูในด๎านความรู๎  ทักษะ  และทัศนคติ  สําหรับครูที่ต๎องมีกํอนเข๎าสูํอาชีพครู  ทั้ง
ที่ได๎เสนอวํามาตรฐานวิชาชีพครูจะมีพ้ืนฐานอยูํที่ความสามารถที่จะแสดงออกในองค๑ประกอบ  2  
ประการ  คือ  สมรรถภาพของานในหน๎าที่  และมีความรู๎อยํางลึกซึ้ง 

ในตอนท๎ายในข๎อเสนอแนะยังสรุปความสําคัญของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูไว๎วํา  
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเป็นโอกาสที่นักศึกษาครูจะเข๎าไปหาประสบการณ๑การสอนในโรงเรียน  
ประสบการณ๑การฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพจะเกิดจากครูพ่ีเลี้ยงที่มีคุณภาพ  และมีความสัมพันธ๑เชิง
สนับสนุนระหวํางสถาบันการฝึกหัดครูกับโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกสอน  โดยทั้ง  2  ฝุายตํางได๎โอกาส
เรียนรู๎ซึ่งกันและกันโดยครูจะเห็นความเชี่ยวชาญของคณาจารย๑จากหนํวยงานฝึกหัดครู  ในทํานอง
เดียวกันหนํวยงานการฝึกหัดครูจะสามารถติดตามหรือเรียนรู๎สภาพตําง ๆ  ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนได๎ 

นอกจากนี้  ในหนังสือคุณภาพของครูสูํคุณภาพแหํงการเรียนรู๎  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ  (2545)  ยังได๎สรุปคุณสมบัติของครูในกลุํมประเทศ  OECD  ไว๎
ดังนี้ 

1. มีความรู๎ในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในหลักสูตรอยํางเพียงพอ 
2. มีทักษะด๎านวิชาชีพครูและมีความสามารถในการใช๎ยุทธวิธีในการสอนและการ

ประเมินผลอยํางหลากหลาย 
3. สามารถคิดไตรํตรองและมีความสามารถที่จะวิเคราะห๑ตนเองซึ่งเป็นทักษะสําคัญ

ของวิชาชีพครู 
4. มีความเห็นอกเห็นใจ  และมีความจริงใจในการรับรู๎ศักดิ์ศรีของนักเรียน  ผู๎ปกครอง  

และเพ่ือนรํวมงานในการดําเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายด๎านการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
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5. มีความสามารถในการจัดการ  เพราะครูต๎องรับภาระรับผิดชอบในด๎านการจัดการ
หลาย ๆ  ด๎านทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน 

โดยเมื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ซึ่งมีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี
เข๎ามาเกี่ยวข๎องมากขึ้น  ในตอนท๎ายคุณภาพของครูในบริบทของประเทศนิวซีแลนด๑จะมองจาก  2  
ด๎าน ได๎แกํ 

1. มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเฉพาะอยํางยิ่งมีความรู๎ในเรื่องหลักสูตร  มี
ความสามารถในการประยุกต๑ใช๎วิธีสอน  มีความเหมาะสมและสํงเสริมการเรียนรู๎  สนองตอบตํอความ
ต๎องการในการเรียนของเด็กเป็นรายบุคคล 

2. มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน  หรือรายวิชาที่เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ  อยําง
ลึกซึ้งมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ  ในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสอน 

2.4.5 ประเทศฟินแลนด๑ 
รสสุคนธ๑  มกรมณี  (2553)  ได๎สรุปการฝึกหัดครูของประเทศฟินแลนด๑ไว๎ดังตํอไปนี้ 
การฝึกหัดครูในฟินแลนด๑เริ่มในปลายศตวรรษที่  19  ประกอบด๎วย  หลักสูตรครู

โรงเรียนประชาบาล  (folk  school)  เปิดสอนในวิทยาลัยครู  และหลักสูตรครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  ตํอมาในยุค  1970  มีการปฏิรูปการศึกษา  ทําให๎เกิดการยกเลิกโรงเรียน
ทั้งสองประเภท  สํงผลให๎การฝึกหัดครูมีการปฏิรูปตามไปด๎วย  การฝึกหัดครูจึงมีการกําหนด
วัตถุประสงค๑ใหมํโดยแบํงออกเป็น  2  หลักสูตร  คือ 

1. หลักสูตรครูประจําชั้น  (Class  Teacher)  ผลิตครูซึ่งทําหน๎าที่สอนชั้นปีที่  1– 6  
(ระดับประถมศึกษา)  โดยสอนทุกวิชาและอาจสอนระดับกํอนประถมศึกษาด๎วย 

2. หลักสูตรครูประจําวิชา  (Subject  Teacher)  ผลิตครูซึ่งทําหน๎าที่สอนชั้นปีที่  7 – 9  
ในโรงเรียนแบบผสม  (Comprehensive  School)  และสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ  รวมทั้งสามารถสอนในสถาบันการศึกษาผู๎ใหญํแบบเสรี  (Liberal  adult  education)  และ
เป็นครูสอนวิชาแกนในสถาบันอาชีวศึกษาได๎ 

ทั้งสองหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยหนํวยงานครุศึกษา  (Teacher  Education  
Unit)  ของมหาวิทยาลัย  และจัดในลักษณะดังกลําวตํอเนื่องมาจนทุกวันนี้  สํวนการฝึกหัดครูอนุบาล
เปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยในปี  ค.ศ. 1995  สําหรับการผลิตครูที่จะไปสอนใน
สถาบันอาชีวศึกษาและโปลิเทคนิค  มีความแตกตํางจากการผลิตครูที่จะสอนในสถาบันการศึกษา
ทั่วไป  เนื่องจากจะต๎องจบหลักสูตรอาชีวศึกษาในชาขาที่ต๎องการสอนเสียกํอน  แล๎วจึงศึกษาตํอด๎าน
ครุศึกษา  ทั้งนี้  ตั้งแตํปี  ค.ศ.1996  การฝึกหัดครูอาชีวศึกษาจัดโดยวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา  ซึ่ง
ดําเนินการรํวมกันกับสถาบันโปลิเทคนิค  กระทรวงศึกษาธิการจัดหาโครงการพัฒนาครุศึกษา  2001- 
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2005  โดยเน๎นการคัดเลือกนักศึกษา  การศึกษาวิชาครู  สถานภาพและความรํวมมือในการฝึกหัดครู  
และการศึกษาตํอเนื่องสําหรับครูและครูของครู 

สถาบันและรูปแบบการฝึกหัดครู  หลักสูตรครูประจําชั้น  จัดโดยคณะศึกษาศาสตร๑
ของมหาวิทยาลัย  หรือหนํวยงานเทียบเทําที่เรียกวําหนํวยงานครุศึกษา  มหาวิทยาลัยหนึ่งแหํงอาจมี
หนํวยงานครุศึกษาได๎ถึง  2  หนํวยงาน  หลักสูตรการฝึกหัดครูในประเทศฟินแลนด๑ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎ภาษาฟินนิชมี  7  มหาวิทยาลัย  และสอนด๎วยภาษาสวีดิช  1  มหาวิทยาลัย  การฝึกหัด
ครูประจําชั้นและครูอนุบาลจะจัดรวมกัน  โดยระยะเวลาเรียนหลักสูตรครูอนุบาลจะใช๎เวลา  3  ปี  
สํวนครูประจําชั้นจะใช๎เวลา  5  ปี 

หนํวยงานครุศึกษาแตํละแหํงจะมีโรงเรียนฝึกหัดครู  (Teacher  Training  School)  
สําหรับการฝึกสอน  การทดลอง  การวิจัย  และการศึกษาตํอเนื่อง  โรงเรียนฝึกหัดครูอาจจัดเป็น
โรงเรียนที่มีระดับชั้นปีที่  1 – 6  ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือชั้นปีที่  7 – 9  ของระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีทุกระดับชั้น รวมทั้งอาจมีระดับกํอน
ประถมศึกษาด๎วยก็ได๎ 

หลักสูตรครูประจําวิชา  จัดการเรียนการสอนโดยคณะตําง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
สอนวิชาตําง ๆ  ซึ่งครูจะต๎องสอนในโรงเรียน  สํวนวิชาครูจะจัดการเรียนการสอนโดยหนํวยงานครุศึกษา
ซึ่งอยูํภายในคณะศึกษาศาสตร๑  การฝึกสอนที่เป็นสํวนหนึ่งของวิชาครู  จะจัดในโรงเรียนฝึกหัดครูของ
มหาวิทยาลัยและในโรงเรียนรํวมพัฒนา  หลักสูตรครูประจําวิชาศิลปะจัดโดยวิทยาลัยศิลปะ 

ในการฝึกหัดครูประจําวิชา  นักศึกษาจะเริ่มจากการสมัครเข๎าเรียนสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งในคณะที่มีวิชาที่ต๎องการสอนในโรงเรียน  เมื่อเรียนไปแล๎ว  1  หรือ  2  ปี  จึงสมัครเข๎าเรียน
หลักสูตรครูประจําวิชา  บางมหาวิทยาลัยและบางคณะ  ให๎นักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรครูประจํา
วิชาโดยตรง  ซึ่งในกรณีเชํนนี้  การจัดหลักสูตรจะเป็นความรํวมมือระหวํางภาควิชา/หนํวยงานครุศึกษา  
ภาควิชาสาระการเรียนรู๎  และโรงเรียนฝึกหัดครู  โดยภาควิชา/หนํวยงานครุศึกษารับผิดชอบในการ
สอนวิชาชีพครู  สํวนภาควิชาสาระการเรียนรู๎จัดการเรียนการสอนวิชาที่จะไปสอนในโรงเรียน  การ
เรียนทั้งสองสํวนจะดําเนินไปพร๎อม ๆ  กัน  โดยมีทั้งการเรียนแบบคูํขนานกันไปและเรียนแบบที่มี
ปฏิสัมพันธ๑ตํอกัน  ทั้งนี้หลักสูตรครูประจําวิชาใช๎เวลา  5 – 6  ปี 

การศึกษาวิชาครูจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยกําหนดให๎เรียนไมํน๎อยกวํา  60  
หนํวยกิต  (ECTS)  จากจํานวนหนํวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรครูประจําชั้นและครูประจํา
วิชา  (300  ECTS)  และหลักสูตรครูอนุบาล  (180  ECTS)  ทั้งนี้  การฝึกปฏิบัติในวิชาครูสําหรับ
หลักสูตรครูประจําชั้นและครูประจําวิชา  จะเป็นการฝึกสอนจํานวน  20  ECTS  และ  25  ECTS  
สําหรับหลักสูตรครูอนุบาล 
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ระบบการฝึกหัดครูมี  2  สํวนคือ  สํวนที่รับผิดชอบด๎านวิชาการศึกษาจะขึ้นอยูํกับ
คณะศึกษาศาสตร๑  อีกสํวนจะเป็นความรํวมมือกับคณะตําง ๆ  ที่สอนวิชาซึ่งจะนําไปสอนในโรงเรียน  
คณะศึกษาศาสตร๑รับผิดชอบการจัดหลักสูตรครูอนุบาล  ครูประจําชั้น  ครูการศึกษาพิเศษ  และครู
แนะแนว  รวมทั้งหลักสูตรครูประจําวิชาคหกรรม  วิชางานสิ่งทอ  วิชางานเทคนิค  และบางแหํงจัด
หลักสูตรครูประจําวิชาดนตรีด๎วย  สํวนวิชาอ่ืน ๆ  จัดในลักษณะความรํวมมือระหวํางภาควิชา/
หนํวยงานครุศึกษา  ภาควิชาสาระการเรียนรู๎และวิทยาลัยศิลปะ 

2.4.6 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ยอมรับวําเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีอัตรา

เงินเดือนที่ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน ๆ  การเตรียมการการเข๎าสูํวิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริกา  
เป็นภารกิจของการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของโปรแกรมการศึกษาในมหาวิทยาลัย  4  ปี  
ประกอบด๎วย  (ประมุข กอปรสิริพัฒน๑, 2545) 

1. หลักสูตรศิลปศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ 
2. วิชาเอกหรือวิชาโททางศิลปะศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ 
3. การฝึกหัดครูรวมทั้งประสบการณ๑ตามสาขาในโรงเรียนสําหรับผู๎สมัครที่เตรียมการ

สอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
4. การสอนนักศึกษากํอนประจําการ 
แม๎วําคุณภาพเนื้อหาและระยะเวลาของการสอนนักศึกษากํอนประจําการจะ

เปลี่ยนแปลงอยํางมาก  โดยสํวนมากอยํางไมํมีข๎อยกเว๎น  โครงการการเตรียมครูทุกคนต๎องการอยําง
น๎อยที่สุดประสบการณ๑การสอน  10  สัปดาห๑ จากผู๎สมัครครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนกลางและตอนปลาย  ในขณะที่วิทยาลัยบางแหํง  และคณะกรรมการการศึกษาได๎พัฒนา
โครงการฝึกหัดการสอนให๎เป็นเลิศ  โครงการดังกลําวนี้ไมํได๎ใช๎อยํางกว๎างขวาง  และใช๎เฉพาะกับ
ผู๎สมัครครูจํานวนน๎อย  ประสบการณ๑การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูควรถูกกําหนดโดยการเลือกที่ตั้ง
โรงเรียน  คณะที่นิเทศและการประสานกับครู  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอยํางตํอเนื่องระหวํางวิชาชีพใน
เรื่องเปูาหมายของประสบการณ๑และมาตรฐานที่นักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติ  ข๎อเท็จจริง  คือ  
ประสบการณ๑ทางการสอนนั้น  นักศึกษาสํวนมากมีระยะเวลาสั้นมากกวําที่ควรจะเป็น   

1. การจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถาบันการผลิตครู 
            มีรายงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีตัวอยํางของการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูใน
สถาบันการผลิตครูของมหาวิทยาลัยตําง ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนี้  (ประมุข  กอปรสิริพัฒน๑, 
2545) 
   1.1 การจัดประสบการณ๑วิชาชีพครุของมหาวิทยาลัยจอร๑เจีย  ลักษณะการจัด
ประสบการณ๑วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยจอร๑เจีย  มี  2  ขั้นตอนดังนี้ 
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1.1.1 เป็นการพัฒนาองค๑ประกอบของการสอน คือ  ชุดการสอน (Modular  
Instruction)  และการดําเนินการภาคสนาม  (Field  Based  Operation) 

1.1.2 เป็นการจัดดําเนินการรูปแบบโปรแกรมอยํางเข๎ม สมรรถภาพที่กําหนดไว๎
ในโปรแกรมนี้ได๎จากครูในโรงเรียนและอาจารย๑ในมหาวิทยาลัย  โดยมีสมรรถภาพที่เป็นแกนกลาง
และสมรรถภาพที่เป็นเฉพาะ  และแจ๎งให๎นักศึกษาทราบเพ่ือเป็นเกณฑ๑ในการประเมิน  สําหรับ
ประสบการณ๑ที่นักศึกษาได๎รับนั้น  เริ่มจากในชํวงฤดูร๎อน  นักศึกษาจะเข๎าไปมีสํวนรํวมโครงการของ
ชุมชน  ชํวงนี้นิสิตนักศึกษาจะได๎มีโอกาสทํางานรํวมกับคนในชุมชน  และได๎มีโอกาสสํารวจความรู๎สึก  
คํานิยม  และเจตคติของตนเอง  โดยในสํวนนี้จะไมํมีสมรรถภาพที่กําหนดแนํนอน  ประสบการณ๑อีก
ประเภทหนึ่งคือ  กิจกรรมการสอนในภาคสนามในสํวนนี้ทีมงานจะกระจายไปตามกลุํมนิสิต  
นักศึกษา  และอาจารย๑  เพ่ือทํางานรํวมในชํวงเวลา  2  ปี  หรือตลอดชํวงที่นิสิตนักศึกษาอยูํใน
ประสบการณ๑ทางวิชาชีพครู 

2. การจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง 
มหาวิทยาลัยบริกแฮมยังรัฐยูทําห๑ จัดประสบการณ๑วิชาชีพครู โดยแบํงเป็น 5  สํวน  

ด๎วยกัน คือ 
2.1 การศึกษาค๎นคว๎าเบื้องต๎น  นิสิตนักศึกษาจะเริ่มเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่สอง

ของปีที่  1  หรือภาคเรียนแรกของปีที่  2  ซึ่งมีคําเทํากับ  2  หนํวยกิต  ในวิชานี้จะเปิดโอกาสให๎
นักศึกษาค๎นคว๎า  และสามารถค๎นพบด๎วยตนเองเกี่ยวกับวิชาชีพครู  และดูวําตนเองเหมาะสมที่จะ
เป็นครูหรือไม ํ

2.2 การเป็นผู๎ชํวยครู  ในสํวนนี้นิสิตนักศึกษาครูจะใช๎เวลาประมาณวันครึ่งตํอ
สัปดาห๑  ตลอดทั้งภาคที่ศูนย๑รวมของโรงเรียน  นอกจากนั้นนักศึกษาจะต๎องสังเกตการณ๑สอนในชั้น
ประถมศึกษาตอนต๎น  และประถมศึกษาตอนปลาย  และการมีสัมมนากับอาจารย๑จากมหาวิทยาลัย
ในชํวงนี้นักศึกษาจะเรียนวิชาชีพครูในสํวนที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียน  พัฒนาการของเด็กและทักษะ
การสอน 

2.3 วิธีและกลวิธี  ในสํวนนี้นิสิตนักศึกษาครูจะเรียนในภาคที่สองของปีที่  3  
ในชํวงนี้นิสิตจะได๎มีโอกาสฝึกทักษะการสอนโดยใช๎อุปกรณ๑ตําง  ๆ  ในห๎องทดลองการสอน  
(Instructional  Laboratory)  นอกจากนั้นนิสิตนักศึกษาอาจได๎รับมอบหมายให๎สอนบ๎างในกลุํมยํอย
หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

2.4 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสํวนนี้จะจัดให๎นิสิตนักศึกษาครูออกฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูในชั้นปีที่  4  เป็นเวลา  8  สัปดาห๑  และจะได๎หนํวยกิตการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู  8  หนํวยกิต 
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2.5 การเรียนในมหาวิทยาลัย  ในสํวนนี้เป็นการจัดให๎นิสิตนักศึกษาเรียนใน
มหาวิทยาลัยใช๎เวลาประมาณ  8  ชั่วโมง  โดยเรียนจากโมดูล  คิดเป็น  4  หนํวยกิต  ซึ่งจะเรียน
เกี่ยวกับการสอนการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑  ในการสอนคํานิยมทางการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู๎  และ
การจัดชั้นเรียน  ผู๎ปกครอง  นักธุรกิจ  ผู๎นําทางศาสนา  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  
ประกอบด๎วย  ครูสายวิชาตําง ๆ  อาจารย๑ประจําชุมชน  จะใช๎เวลาประมาณ  1  ใน  3  ของเวลาใน
การสอนนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและโท  การจัดสัมมนาให๎คําปรึกษาและใช๎เวลาที่เหลือ  2  ใน  3  
ทํางานรํวมกับครูเกี่ยวกับการสาธิตการสอน  งานวิจัยและกิจกรรมด๎านอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน  สํวนอาจารย๑ที่ประจําศูนย๑จะใช๎เวลาสํวนใหญํในการสอนในวิทยาลัย  
และจะเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ๑ระหวํางทีมงานทั้งหมดกับวิทยาลัย 

3. การจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมอนตานาสเตท 
มีรายงานการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมอนตานาสเตท  มี

ขั้นตอนดังนี้  (ประมุข  กอปรสิริพัฒน๑, 2545)  
3.1 วิชาชีพเตรียมความเป็นครู (Pre-Professional Course) ได๎แกํ วิชาวิทยาการ

ศึกษาและพัฒนาการเด็กวัยเรียน 
3.2 วิธีสอน วิธีสอนตําง ๆ อาทิ วิธีสอนสังคมศึกษา วิชาคอมพิวเตอร๑  วิธีสอน

ศิลปะ วิธีสอนคณิตศาสตร๑ วิธีสอนดนตรี  เป็นต๎น  วิธีสอนทุกวิชาจะมีจํานวนหนํวยกิต 3 หนํวยกิต 
3.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
นักศึกษาที่เลือกเข๎าศึกษาในโปรแกรมวิชาครู  (Teacher  Education  Program)  

จะต๎องผํานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามท่ีกําหนดไว๎ในหลักสูตร 3 รายวิชาด๎วยกัน คือ 
1.  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในโรงเรียน  ( In-School  Experience)  เป็น

รายวิชาที่นักศึกษาครูชั้นปีที่  1  จะได๎เรียนรู๎และทําความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของครู  และ
การดําเนินงานในโรงเรียน  เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ตัดสินใจวําอาชีพครูเหมาะสมกับตนเองหรือไมํ  หากไมํ
พอใจก็สามารถเปลี่ยนใจไปศึกษาโปรแกรมอ่ืนได๎  ในการเรียนรายวิชานี้จะมีกิจกรรมดังนี้ 

1.1 ปฐมนิเทศ เพื่อให๎นักศึกษาทราบวิธีการ  เครื่องมือที่ใช๎ในการหาประสบการณ๑  
รวมถึงเกณฑ๑การประเมินผลรายวิชานี้ 

1.2 ประสบการณ๑ภาคสนามในโรงเรียน ใช๎เวลา 18 ชั่วโมง โดยการเก็บข๎อมูลใน
ลักษณะสัมภาษณ๑  สังเกต  และบันทึกเหตุการณ๑นําเสนอตํออาจารย๑ผู๎สอน 

1.3 การสัมมนา ใช๎เวลา 4 ชั่วโมง  นําประสบการณ๑ที่ได๎จากโรงเรียนมาอภิปราย
รํวมกับอาจารย๑พ่ีเลี้ยงและอาจารย๑ผู๎สอน  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  และบรรยากาศใน
โรงเรียนตามขอบขํายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และทํารายงานเสนอตํอผู๎สอน 



42 

2.  กา รฝึ กประสบการณ๑ วิ ช าชีพครู กํ อนออกฝึ กประสบการณ๑ วิ ช าชีพครู  
(Paraprofessional  Experience)  การเรียนรายวิชานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษาครูชั้นปีที่  3  
มีประสบการณ๑เชิงปฏิบัติในห๎องเรียนตลอด  2  ภาคเรียน  โดยให๎ออกไปปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็น
เวลาครึ่งวัน  สัปดาห๑ละ  4  วัน  เป็นเวลา  128  ชั่วโมง  และกลับสถาบันสัมมนาทุกวันศุกร๑  โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 

2.1  นักศึกษาจะต๎องฝึกในโรงเรียน  โดยเด็ก 2  ชั้นเรียนที่มีระดับตํางกัน  โดย
การสังเกตการณ๑สอนของครูประจําการ  ฝึกทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยครู  และบทบาทในด๎านการสอนการ
บริหารชั้นเรียน  การดูแลชั้นเรียน  ศึกษาสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  และบางครั้งอาจจะต๎องชํวยเหลือ
เด็ก  และสอนเด็กเป็นรายบุคคลหลังจากได๎รับการฝึกฝนตามสมควรแล๎ว  ก็สามารถสอนกลุํมยํอย
และกลุํมใหญํได๎  ทั้งนี้ให๎อยูํในการดูแลของครูประจําชั้น 

2.2  นักศึกษาจะต๎องฝึกที่โรงเรียนครึ่งวัน  ตั้งแตํวันจันทร๑ถึงวันพฤหัสบดี  วันศุกร๑
จะต๎องกลับมาสัมมนาที่มหาวิทยาลัยในขั้นนี้นักศึกษาจะต๎องทํากิจกรรมดังนี้ 

2.2.1  สังเกตการณ๑สอน 
2.2.2  ชํวยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล 
2.2.3  สอนเด็กเป็นรายบุคคล 
2.2.4  สอนเด็กเป็นกลุํมยํอยและกลุํมใหญํ  เมื่อได๎รับการฝึกฝน  และได๎รับ

การเรียนรู๎เพียงพอแล๎ว 
2.2.5  ดูแลการเรียนเป็นกลุํมยํอย 
2.2.6  ให๎คะแนนและตรวจงานนักเรียน 
2.2.7  ใช๎ความสามารถพิเศษกระตุ๎นการเรียนรู๎  เชํน  การเลํานิทาน  การใช๎

ดนตรีและการใช๎คอมพิวเตอร๑ 
2.2.8  การจัดปูายนิเทศตําง ๆ 
2.2.9  ให๎คําปรึกษาแนะนําในการศึกษานอกสถานที่ 
2.2.10  ปฏิบัติงานธุรการชั้นเรียนตามที่ครูมอบหมาย 
2.2.11  ชํวยเหลือการบริหารและการควบคุมวินัยในห๎องเรียน 
2.2.12  ดูแลการเลํนของนักเรียนนอกห๎องเรียน  ตามที่ครูประจําชั้น

มอบหมาย 
2.2.13  ชํวยเหลือนักเรียนในการทํางานในห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑  และ

คณิตศาสตร๑ตามที่ครูประจําชั้นมอบหมาย ในขั้นนี้ถือวําเป็นขั้นสําคัญ  เพราะเป็นการเตรียมความ
พร๎อมกํอนออกฝึกจริง  นักศึกษาจะต๎องเรียนร๎านของโรงเรียนทั้งหมดและทดลองปฏิบัติบ๎าง  ทดลอง
สอนบ๎าง  รํวมกิจกรรมทุกอยําง  ซึ่งอยูํในความดูแลของครูพ่ีเลี้ยง  ซึ่งจะทําให๎นักศึกษาเกิดความ
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เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความคุ๎นเคยตํอชีวิตครูกํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูจริงตลอด  2  ภาค
เรียน 

3. การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  (Student  Teaching) 
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของนักศึกษาครู  เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่

มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอวิชาชีพครู  บทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมีความสําคัญใน
การเตรียมตัว  ในการพัฒนาไปสูํความเป็นครูอาชีพ  โดยในภาคเรียนที่  2  นักศึกษาชั้นปีที่  4  
จะต๎องออกไปฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในโรงเรียน  12 – 14  สัปดาห๑  และจะกลับมาเรียนเพ่ิมเติม
ในวิทยาลัย  2  สัปดาห๑สุดท๎ายภายหลังไปปฏิบัติงานในโรงเรียน 

ในสัปดาห๑แรกนักศึกษาจะต๎องสังเกตการณ๑สอนของครู  และเริ่มรับผิดชอบงาน
ธุรการ  การดูแลชั้นเรียนจากงานเล็ก ๆ  จะไปสูํความรับผิดชอบมากขึ้น  ซึ่งงานสํวนใหญํจะต๎องอยูํ
ในความดูแลชํวยเหลือของครูพ่ีเลี้ยง  และการประเมินงานของอาจารย๑นิเทศ  เมื่อนักศึกษามีความ
พร๎อมก็จะไปทํางานเต็มเวลาเชํนเดียวกับครูคนหนึ่งของโรงเรียน 

กิจกรรมและงานของครูฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ประกอบด๎วย 
3.1 สังเกตการสอนของครู 
3.2 กําหนดตารางสองของตัวเอง มอบให๎อาจารย๑นิเทศก๑ผู๎ประสานงานของ

มหาวิทยาลัย 
3.3  จะต๎องสํงแผนการสอนให๎ครูพี่เลี้ยงลํวงหน๎าอยํางน๎อย  1  วัน  และอีกชุด

หนึ่งต๎องสํงในแฟูมของผู๎ประสานงานมหาวิทยาลัย 
3.4  จะต๎องเตรียมการสอนอยํางน๎อย  1  หนํวยการสอน 
3.5  ให๎บันทึกประจําวันทุกวัน  เพื่อเสนอตํอผู๎ประสานงานมหาวิทยาลัย 
3.6  จะต๎องบันทึกเทปโทรทัศน๑การสอนของตนเองอยํางน๎อย  2  บทเรียน  เพื่อ

นํามาพิจารณาประเมินผลการสอนของตนเองจากเทปโทรทัศน๑  และบันทึกผลการประเมินตนเอง 
3.7  รายงานประสบการณ๑การสอนของตน  เสนออาจารย๑นิเทศก๑ในที่ประชุม 
3.8 การออกแบบประเมินผลครึ่งภาคเรียน  โดยปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยงและผู๎

ประสานงานของมหาวิทยาลัย 
3.9  การจัดทําโครงการพิเศษตามความสนใจของตนเอง 
3.10  สําหรับนักศึกษาวิชาเอกมัธยมศึกษา  ให๎สังเกตเกรด  5 – 6  และให๎เลือก

ปฏิบัติกิจกรรมตํอไปนี้อยํางน๎อย  1  กิจกรรม  ได๎แกํ  สัมภาษณ๑ผู๎บริหารและคณะทํางานในโรงเรียน  
เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนที่ได๎มีสํวนรํวมประชุม  และทําสังคมมิตินักเรียนใน
ห๎องเรียน  เป็นต๎น 

การประเมินผล 
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การประเมินผลเป็นการพิจารณารํวมกันระหวํางครูพ่ีเลี้ยง  และอาจารย๑นิเทศก๑จาก
มหาวิทยาลัยเพื่อให๎ผลการเรียนผํานหรือไมํผําน 

การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของสหรัฐอเมริกา  เริ่มจากการเข๎าไปหาประสบการณ๑
ในโรงเรียน  การทําความเข๎าใจกับอาชีพ  ห๎องเรียน  และบรรยากาศ  เพ่ือทําความเข๎าใจกับอาชีพครู  
เพ่ือจะสํารวจความสามารถ  ความถนัด  ความพอใจในวิชาชีพ  ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูจะต๎องมี
ประสบการณ๑มากพอจะเป็นครูมืออาชีพได๎ 

2.4.7 ประเทศญี่ปุุน 
หลักสูตรการฝึกหัดครูของญี่ปุุนแบํงออกเป็น  3  หลักสูตร  คือ  (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545) 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตร  2  ปี 
2. หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี หรือจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเรียน 

ตํอ  2  ปี 
3. หลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตร  2  ปี 
ทุกหลักสูตรต๎องมีการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ซึ่งมี  2  ขั้นตอนคือ 
1.  การศึกษาสังเกต  นักศึกษาขณะเรียนปีที่  3  จะออกศึกษาสังเกตงานที่โรงเรียน  

และเขียนรายงานสํง 
2.  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเต็มรูป  แบํงเป็น  3  สาย  คือ  ประถมศึกษา  ใช๎

เวลา  5  สัปดาห๑  มัธยมศึกษาใช๎เวลา  3  สัปดาห๑  และการศึกษาพิเศษใช๎เวลา  2  สัปดาห๑  
นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะเลือกสายใดก็ได๎  การฝึกประสบการณ๑เต็มรูปสายใดก็จะมีสิทธิ์สอบเป็นครูสายนั้น  
ฉะนั้นเพื่อให๎มีโอกาสในการสอบบรรจุ  นักศึกษาสํวนใหญํมักเลือกที่จะฝึกมากกวํา  1  สาย 

มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูทุกแหํงจะมีโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนในเครือ   ทั้งใน
ระดับประถมมัธยม  และการศึกษาพิเศษ  อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ใช๎โรงเรียนสาธิตศึกษาทดลองวิจัย
เกี่ยวกับการสอน  และให๎นักศึกษาไปศึกษาประสบการณ๑วิชาชีพครู 

2.4.8 ประเทศแคนาดา   
ในหลาย ๆ  ประเทศ  การผลิตครูมีแนวโน๎มที่จะกลายเป็นความรํวมมือระหวําง

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมากข้ึน  ตัวอยํางเชํน  โปรแกรมศึกษาศาสตร๑  ครุศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลาย ๆ  แหํงในแคนาดาที่ เหมือนกับสหรัฐอเมริกา  คือ  นิสิต/นักศึกษาเริ่มเข๎าสูํการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  จากการเป็นผู๎สังเกตในชํวงปีแรก ๆ  และจะเพ่ิมจํานวนเวลา  และความ
รับผิดชอบมากขึ้นตลอดโปรแกรมการผลิตครู  สําหรับในประเทศอังกฤษก็เชํนกัน  โรงเรียนที่เป็นที่ตั้ง
ของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมีภาระหน๎าที่อยํางมากตํอการฝึกหัดครู  ซึ่งมีองค๑การฝึกหัดครู  
(The  Teacher  Training  Agencey,  TTA)  ทําหน๎าที่จัดการวิชาเรียนทั้งหมดในคณะครุศาสตร๑/
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ศึกษาศาสตร๑  โดยการกําหนดหลักสูตร  โดยมีลักษณะที่เป็นความรํวมมือกันระหวํางฝุายจัดการการ
ฝึกกับโรงเรียน  และครูพ่ีเลี้ยงที่แตํงตั้งขึ้นสําหรับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ,  2547) 

องค๑กรวิชาชีพครูจะเป็นผู๎กําหนดมาตรฐานของหลักสูตรการผลิตครู  ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยจะต๎องผลิตให๎เป็นไปตามมาตรฐานนั้น  โดยในหลักสูตรการผลิตครู
ประกอบด๎วยสาระอยํางน๎อย  30  หนํวยกิต  ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  20  เปอร๑เซ็นต๑  วิชา
พ้ืนฐานของครู  20  เปอร๑เซ็นต๑  วิธีสอน  40  เปอร๑เซ็นต๑  และวิชาเลือก  20  เปอร๑เซ็นต๑  โดยสาระ
ต๎องสนองความต๎องการของสถานศึกษาในรัฐของตนเองด๎วย 

ประเทศแคนาดาให๎ความสําคัญตํอการศึกษาสําหรับปวงชน  ในสํวนของการผลิตครู
จะใช๎วิธีการจัดหลักสูตร  4 + 1  ปี  คือ  ปริญญาตรี  4  ปี  ในสาขาใดก็ได๎  และอีก  1  ปี  สําหรับ
สาขาศึกษาศาสตร๑  โดยกําหนดมาตรฐานในสํวนของ  1  ปี  เพ่ือเน๎นครูได๎มีประสบการณ๑จัดการ
เรียนในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  การควบคุมกํากับมาตรฐานวิชาชีพ  และ
จรรยาบรรณครู  การพัฒนาครูประจําการอยํางตํอเนื่อง  ทําให๎องค๑กรวิชาชีพครูได๎รับความสนใจจาก
ประชาชนและระบบสวัสดิการของครูที่ดี 

2.4.9 ประเทศเวียดนาม 
การผลิตครูในเวียดนาม  โดยใช๎กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหํงชาติเวียดนาม  และ

ฮานอย  พบวํา  อาชีพหนึ่งที่คนเวียดนามอยากให๎ลูกๆ  ประกอบอาชีพนั่นก็คือ  “อาชีพครู”  การ
ผลิตครูในคณะศึกษาศาสตร๑/ ครุศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยแหํงชาติเวียดนาม  (University  of  
Technical  Education  in  Ho  Chi  Minh-City)  เกิดความรํวมมือระหวํางคณะวิชา/ วิทยาลัย
ตําง ๆ  ของมหาวิทยาลัยกับคณะศึกษาศาสตร๑/ครุศาสตร๑  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร๑/ครุศาสตร๑ของ
มหาวิทยาลัยแหํงนี้สอนใน  6  วิชาเอก  ได๎แกํ  คณิตศาสตร๑  ฟิสิกส๑  เคมี  ชีววิทยา  ประวัติศาสตร๑  
และอักษรศาสตร๑  โดยนักศึกษาที่เรียนในคณะนี้ต๎องเรียนเป็นระยะเวลา  4  ปี  หนํวยกิตรวมอยําง
น๎อย  221  หนํวยกิต  ประกอบด๎วยวิชาการศึกษาทั่วไป  จํานวน  63  หนํวยกิต  วิทยาศาสตร๑
พ้ืนฐานจํานวน  107 – 110  หนํวยกิต  และวิชาชีพครูจํานวน  48  หนํวยกิต  ซึ่งวิชาชีพครูนั้น
ประกอบด๎วย  วิชาพ้ืนฐานการศึกษาจํานวน  22  หนํวยกิต  โครงงานวิจัย  จํานวน  10  หนํวยกิต  
การฝึกสอนจํานวน  6  หนํวยกิต  โดย  3  ปีแรกของการเรียนนักศึกษาจะต๎องแยกไปเรียนวิชาเอกที่
คณะวิชา/วิทยาลัยที่เกี่ยวข๎อง  เชํน  วิทยาลัยวิทยาศาสตร๑  หรือวิทยาลัยสังคมศาสตร๑และ
มนุษยศาสตร๑  จากนั้นในปีสุดท๎ายพวกเขาจะมาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร๑/ครุศาสตร๑  ซึ่งสํวนใหญํจะ
เกี่ยวข๎องกับวิชาจิตวิทยา  วิธีสอน  วิธีจัดการเรียนรู๎เทคโนโลยีการศึกษา  การจัดการและการเป็น
ผู๎นําทางการศึกษา  การอุดมศึกษา  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
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2.4.10 ประเทศมาเลเซีย 
จากรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศมาเลเซีย  ระหวํางวันที่  7 – 9  

มกราคม พ.ศ. 2546  ของฝุายวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  (2546)  ได๎ศึกษาดูงาน
สถาบันฝึกหัดครู  Perlis  Teacher  College  ซึ่งเป็นวิทยาลัยผลิตครูที่มีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศ
ด๎านเดียว  คือ  การผลิตครู 

ปรัชญาของวิทยาลัยแหํงนี้  คือ  ครูที่ผลิตต๎องเป็นครูมืออาชีพ  มีมาตรฐาน
ระดับชาติ  เพ่ือยกระดับการผลิตครูให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด  สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาเพ่ือการผลิตครูมีความพร๎อมสูง  กลําวคือ  มีอาคารสถานที่อยํางเพียงพอ  ประกอบด๎วย  
ห๎องเรียน  ห๎องสมุด  ห๎องคอมพิวเตอร๑ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  นักศึกษาทุกคนจะต๎องพักหอพักของ
วิทยาลัย  ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพ่ือสร๎างครูดี   นอกจากนี้วิทยาลัยครูเปอร๑ลิส  (Perlis  
Teacher  College)  ได๎รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการให๎ทําหน๎าที่  3  ประการ  คือ   

1. เป็นสถาบันผลิตครูตามระบบ 
2. เป็นศูนย๑วิทยาศาสตร๑การกีฬา 
3. เป็นศูนย๑วิทยาการ 
ทางสถาบันฝึกหัดครูแหํงนี้ได๎มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ  ทํา

ให๎ได๎คนดี คนเกํงมาเรียนครู การให๎ทุนสําหรับนักศึกษาครูในขณะเรียนและมีงานทําหลังจบการศึกษา
ทุกคน 

ในการผลิตครูนั้น  เน๎นเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  โดยนําคุณธรรม  จริยธรรมจาก
ศาสนาอิสลามมาหลํอหลอมให๎นักศึกษาครูเป็นครูที่ดี  ซึ่งนักศึกษาครูต๎องนําคุณธรรมจริยธรรมไปสูํ
ชุมชนและประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมการจัดการเรียนการสอนเน๎นคุณภาพขณะนี้  ได๎ผํานการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน  ISO  2000 

หลักสูตรในการผลิตครู  เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา  3  ปี 
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมีการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  2  ขั้นตอน  คือ  

ขณะเรียนในภาคเรียนที่  4  ต๎องฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเป็นเวลา  2  เดือน  และขณะเรียนใน
ภาคเรียนที่  6  ต๎องฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเป็นเวลา  4  เดือน 
  
2.5 การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.5.1 ความหมายของการนิเทศ 
คาร๑เตอร๑ แมคนามารา (Carter McNamara, 2009) การนิเทศ  คือ กิจกรรมที่เป็น

งานของผู๎นิเทศ  ซึ่งจะเป็นผู๎ดูแลการผลิต  และความก๎าวหน๎าของพนักงานซึ่งจะขึ้นตรงกับผู๎นิเทศนั้น 
ๆ ทั้งนี้จะข้ึนกับขนาดขององค๑กร  ซึ่งมีหลายระดับ  ทั้งในสํวนของหัวหน๎า  ผู๎ดูแล  ผู๎ควบคุมในระดับ
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ตําง ๆ ซึ่งการนิเทศนั้นเป็นกิจกรรมขั้นการจัดการและจะมีหลักในการดําเนินงานของแตํละองค๑กร
เฉพาะ 

กระทรวงสาธารสุขประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Health & Human 
Services, 2009) การนิเทศ หมายถึง การเข๎ารํวมโดยการสังเกต และการแก๎ไขข๎อบกพรํองในการ
ทํางานของผู๎ปฏิบัติงานโดยการสอบ หรือการตรวจสอบความประพฤติ  

การนิเทศ หมายถึง การสังเกต การพูดคุย การตรวจตรา  การดูแลรับผิดชอบ การให๎
ความอุปถัมป์ การสอน การชี้แนะ การจําแนก การจัดเตรียมทรัพยากร  การบังคับบัญชา  การ
ถํายทอดคําสั่ง การบริหารจัดการ การปกครอง การมอบหมายอํานาจ  การปกปูองคุ๎มครอง  การ
สร๎างความไว๎วางใจ และการแก๎ไขข๎อบกพรํอง 

2.5.2 ความจําเป็นในการนิเทศ 
องค๑กรวิทยาลัยและวิชาชีพครู เพนสิวาเนีย (The Pennsylvania Association of 

Colleges and Teacher Educators, 2010) ได๎กลําวความจําเป็นในการนิเทศ ดังนี้ 
1. ครูนิเทศเป็นตัวเชื่อมตํอระหวํางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนตําง ๆ เนื่องด๎วยครูนิเทศ

เป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยและเป็นผู๎ที่สามารถจําแนกการเชื่อมตํอกับมหาวิทยาลัยได๎ 
2. เป็นผู๎สร๎างความตํอเนื่องในการศึกษาครู มีประสบการณ๑เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรที่

สอนในมหาวิทยาลัย และเป็นผู๎ผสมผสานและรวบรวมวัตถุประสงค๑ของโปรแกรมโดยรวมเข๎ากับการ
สอนนักศึกษา 

3. เป็นตัวเชื่อมโยงประสบการณ๑ด๎านอ่ืน ๆ เข๎ากับการสอนนักศึกษา 
4. เป็นผู๎ตระเตรียมและชํวยเหลือให๎นักศึกษาครูได๎มีประสบการณ๑เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

การเรียนในชั้นเรียนที่มีครูเป็นผู๎คอยให๎คําแนะนํา   
5. เป็นผู๎จัดหาครูชํวยสอนให๎กับนักศึกษาที่ฝึกสอนเพ่ือให๎ความชํวยเหลือในด๎านการ

นิเทศ การประเมิน และการเตรียมความพร๎อมทางวิชาชีพ 
6. เป็นผู๎ให๎การกระตุ๎นสนับสนุนนักศึกษาครู และโปรแกรมการสอนนักศึกษาให๎

สัมพันธ๑กับโปรแกรมของมหาวิทยาลัย 
หนํวยงานปูองกันสิทธิเด็กเวสท๑เทริน ออสเตรเลีย (Govermment of Westerm Australia  

Department for child Protection, 2010) ได๎กลําวความจําเป็นในการนิเทศ  ดังนี้ 
1. ควรจัดทําการนิเทศเพ่ือแก๎ป๓ญหาให๎กับบุคลากรในองค๑กรเป็นประจํา 
2. บุคลากรทุกคนควรได๎รับการสนับสนุนหรือกระตุ๎น และให๎ความชํวยเหลือได๎มี

โอกาสเข๎าถึงการนิเทศอยํางเป็นทางการ 
3. หนํวยงานควรพัฒนากลยุทธ๑เพ่ือยืนยันวํา มีการนิเทศหรือการควบคุมคุณภาพ

เกิดข้ึนเป็นประจําในองค๑กร 
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4. การนิเทศเป็นกระบวนการที ่สามารถพัฒนา และเพิ ่มศ ักยภาพระดับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยํางอิสระและเชี่ยวชาญ  การฝึกฝนแบบสะท๎อนกลับ หมายถึง การตั้ง
คําถามที่เป็นประโยชน๑ และเป็นคําถามที่กระตุ๎นให๎เกิดการค๎นคว๎า การประเมินและวัดผลและการ
วางแผนกรอบการทํางานควรผสมผสาน ให๎สอดคล๎องเข๎ากับกระบวนการการนิเทศด๎วย 

5. เปิดโอกาสให๎มีการซักถามเกี่ยวกับสถานการณ๑สําคัญ หนํวยงานควรพัฒนากลไก
และเข๎าถึงทรัพยากร เพ่ือจัดการกับป๓ญหาที่รุนแรง  การสนับสนุนนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเสถียรภาพ
ของบุคลากร ความสําเร็จในการบรรลุผลงานสูงสุด และเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจของบุคลากร 

6. ควรทําบันทึกการนิเทศและข๎อตกลงรํวมกัน แล๎วจัดเก็บเป็นแฟูมเอกสารสําหรับอ๎างอิง
ในอนาคต 

7. ควรใช๎กระบวนการนิเทศเพ่ือจําแนกหรือพิสูจน๑ความเป็นเลิศของมาตรฐานการ
ทํางาน และยกเป็นตัวอยํางอ๎างอิงผลงานให๎กับผู๎เรียน 

8. ใช๎กระบวนการนิเทศเพ่ือจําแนกหรือพิสูจน๑ จัดทําเอกสาร และจัดการประเด็น
ผลงานทั้งของสมาชิกทีมงาน และองค๑กร 

9. ควรจัดทําการนิเทศบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ความรับผิดชอบของหนํวยงาน แตํ
ไมํใชํสมาชิกทีมงานเป็นประจํา 

เดวิส (David, 2010)  ได๎กลําวความจําเป็นในการนิเทศ  ดังนี้ 
1. การสร๎างความรู๎สึกปลอดภัย ความสัมพันธ๑แบบปกปูองเพ่ือให๎ผู๎รับการนิเทศรู๎สึก

ปลอดภัยและมีความคิดสร๎างสรรค๑ 
2. การพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะความชํานาญ 
3. การให๎คําชมที่เป็นบวก กระตุ๎นให๎กําลังใจ และให๎ความรู๎สึกปลอดภัยกับผู๎รับการ

นิเทศ 
4. การสํงเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติหรือกระทําที่ปลอดภัยและมีศีลธรรม 
5. การให๎การสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู๎รับการนิเทศ 
6. การสร๎างโอกาสได๎ประเมินการปฏิบัติของผู๎รับการนิเทศ 
7. การตรวจติดตามการปฏิบัติตามวิชาชีพ 
โรงเรียนเซเวิทม๑ (Severm School of Primary Care, 2010) ได๎กลําวความจําเป็น

ในการนิเทศ  ดังนี้ 
1. ครูนิเทศต๎องรับบทบาทเป็นผู๎ให๎คําแนะนําและการสนับสนุน  บทบาทนี้ไมํอาจแยก

จากบทบาทการประเมินผลงาน ได๎ ครูนิเทศควรทําความเข๎าใจแนวโน๎มความขัดแย๎งแล๎วจัดการกับ
ความขัดแย๎งนั้น โดยไมํทําลายความรู๎สึกไว๎วางใจของผู๎เรียน 



49 

2. ให๎คําแนะนํากับผู๎เรียน เพ่ือให๎พวกเขาสามารถเข๎าใจโอกาสในการเรียนรู๎และการ
พัฒนาจากโปรแกรมการศึกษา และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

3. ทําหน๎าที่ติดตํอและเป็นสื่อกลางให๎ความชํวยเหลือและการสื่อสาร ครูนิเทศก๑ต๎อง
สามารถติดตํอกับบุคคลภายนอกโปรแกรมการเรียนการสอนได๎ตลอดเวลา  และรับหน๎าที่เสมือน
ชํองทางการสื่อสารระหวํางบุคคลภายนอกและทีมงาน 

4. เป็นแหลํงข๎อมูล และทรัพยากรเครือขําย ครูนิเทศก๑การศึกษาควรมีความพร๎อมใน
การให๎คําแนะนํากับผู๎เรียนอยํางเหมาะสมถูกต๎อง 

5. ทําหน๎าที่เป็นผู๎ให๎คําปรึกษา บทบาทนี้ของครูนิเทศก๑ คือ การรับฟ๓งและให๎
คําแนะนําท่ีสร๎างสรรค๑ ท๎าทาย พร๎อมไปกับคอยชํวยเหลือแก๎ป๓ญหา 

6. ทําหน๎าที่อบรมบํมนิสัยผู๎เรียน ครูนิเทศก๑ต๎องชี้แจงจุดเดํนและจุดด๎อยของผู๎เรียน
แล๎วเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เติบโตก๎าวหน๎าเพื่อจะได๎เป็นผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญตํอไป 

7. เป็นแบบอยํางที่ดี 
8. เป็นผู๎ให๎การฝึกสอน  ครูนิเทศมีบทบาทเป็นเสมือนโค๏ชให๎กับผู๎เรียนระหวํางข้ันตอน 

ตําง ๆ ของการฝึกฝนรวมไปถึงดูแลเรื่องการแตํงกายเพ่ือสัมภาษณ๑งานและอ่ืน ๆ 
9. รับบทบาทเป็นผู๎ปกครอง  ครูนิเทศก๑การศึกษาควรมีความสามารถในการแก๎ป๓ญหา 

และเข๎าใจการให๎การสนับสนุน รวมถึงกรอบความรู๎ในการอ๎างอิงเพ่ือให๎ทั้ งตัวครูนิเทศและผู๎รับการ
ฝึกฝนได๎มาซึ่งความรับผิดชอบทางวิชาชีพตามข๎อกําหนดระเบียบปฏิบัติทางการแพทย๑ 

ความจําเป็นในการนิเทศ คือ  หนํวยงานต๎องให๎ความสําคัญกับความจําเป็นในการให๎
ความรํวมมืออยํางตํอเนื่องกับโรงเรียนในท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาความรํวมมือในการหยิบยกประเด็น
สําคัญ ๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการ การเงิน  การเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพรํวมกัน   

2.5.3 เปูาหมายของการนิเทศ 
โจ คิฟฟ์ (Joe Kiff, 2010) ได๎กลําวเปูาหมายของการนิเทศ  ดังนี้ 
1. เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพงานบริการการเรียนการสอนให๎กับ

ผู๎เรียน 
2. เพ่ือปรับปรุงระบบการสื่อสาร 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแตํละคน 
4. เพ่ือปรับปรุงความสามารถของสมาชิกทีมงานแตํละคน และองค๑กรโดยรวม 
5. เพ่ือจัดการแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณงาน 
6. เพ่ือให๎ความสําคัญกับหน๎าที่ความรับผิดชอบของครูนิเทศที่มีตํอการพัฒนาวิชาชีพ

ของสมาชิกทีมงานครูทุกคน และเน๎นย้ําให๎เห็นความสําคัญของความทุํมเทที่สมาชิกทีมงานครูแตํละ
คนแสดงออกมา 
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7. เพ่ือเอ้ืออํานวยให๎เกิดการตระหนักรู๎ถึงขอบเขตและข๎อจํากัดของทักษะ และ
ความสามารถ 

8. เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดจริยธรรมและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และกระตุ๎นให๎เกิด
การพัฒนา ความเติบโตก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ การคิดค๎นแนวคิดและระเบียบปฏิบัติที่ดีออกมา 

9. เพ่ือตรวจสอบการแทรกแซง, ผลลัพธ๑ และผลลัพธ๑สําคัญของการแทรกแซงนั้น 
และเพ่ือค๎นหาหนทางในการแทรกแซงอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได ๎

10. เพ่ือการพัฒนาระดับการตระหนักรู๎ของตนเอง  การตระหนักถึงความสามารถใน
การตัดสินใจด๎วยตนเอง และความรู๎สึกเคารพตนเอง 

11. เพ่ือชํวยเหลือให๎ทีมงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค๑สํวนตัวทางวิชาชีพของพวกเขา  
12. เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
13. เพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู๎เก่ียวกับความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
14. เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดสภาพแวดล๎อมการทํางานที่ดี ซึ่งบุคลากรรู๎สึกได๎ถึงการสนับสนุน

บทบาทของตนเอง 
15. เพ่ือตรวจติดตามและสนับสนุนให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางด๎านวัตถุประสงค๑การพัฒนา

ทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่องกํอนสําเร็จการศึกษา 
เปูาหมายของการนิเทศ มีดังนี้ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางาน ปรับปรุงระบบการสื่อสาร 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรแตํละคน ปรับปรุงความสามารถของสมาชิกทีมงานแตํละคน และองค๑กร
โดยรวม เพ่ือจัดการแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณงาน ให๎ความสําคัญกับหน๎าที่ความ
รับผิดชอบของครูนิเทศที่มีตํอการพัฒนาวิชาชีพของสมาชิกทีมงานครูทุกคน เพ่ือเอ้ืออํานวยให๎เกิด
การตระหนักรู๎ถึงขอบเขตและข๎อจํากัดของทักษะ และความสามารถ เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดจริยธรรมและ
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนา ความเติบโตก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ การ
คิดค๎นแนวคิดและระเบียบปฏิบัติที่ดีออกมา เพ่ือตรวจสอบการแทรกแซง และเพ่ือการพัฒนาระดับ
การตระหนักรู๎ของตนเอง  การตระหนักถึงความสามารถในการตัดสินใจด๎วยตนเอง และความรู๎สึก
เคารพตนเอง 
  2.5.4 รูปแบบการนิเทศ 

อาเบลล๑ (Abrell, 2010) ได๎กลําวรูปแบบการนิเทศ คือ ได๎จําแนกโมเดลการนิเทศทาง
การศึกษาที่สําคัญ 3 รูปแบบ โดยจําแนกจากจุดประสงค๑ของโมเดล โมเดลแรก มีชื่อวํา การนิเทศ
เพียงในนาม  มีจุดประสงค๑เบื้องต๎นในการยืนยันวํามีการปฏิบัติการนิเทศ โมเดลแบบที่ 2 มีชื่อวํา 
โมเดลตามที่กําหนดขึ้น โมเดลนี้มีหลักความเชื่อวํา ครูนิเทศก๑จําเป็นต๎องแก๎ไขข๎อบกพรํองในการสอน 
และมีจุดประสงค๑เบื้องต๎นเพ่ือเปิดเผยข๎อบกพรํองเหลํานี้แล๎วแก๎ไข โมเดลนี้เป็นแนวคิดในการนิเทศที่
มีอิทธิพลตํอการสอนภาษา โมเดลแบบที่ 3 มีชื่อเรียกวํา โมเดลสะท๎อนกลับ เป็นโมเดลที่ตั้ง
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สันนิษฐานวํา ครูต๎องการการสนับสนุนที่ช่ําชองเพ่ือขัดเกลาความพยายามของเขา จุดประสงค๑
เบื้องต๎นของโมเดลนี้ คือ การกระตุ๎นให๎เกิดการตอบรับหรือตอบสนองตามคําแนะนํา (Guided 
Reflection) โดยอาศัยข๎อสงสัยจากการฝึกฝนเมื่อจบโปรแกรม และนัยยะจากการสอน โมเดลทั้ง 3  
มีความแตกตํางสรุปไว๎ในตารางที ่2.2 

 
ตารางที่ 2.2  โมเดลการนิเทศสามแบบทางการศึกษาทั่วไป 
 

รายการ การนิเทศเพียงในนาม โมเดลตามที่ก าหนดขึ้น โมเดลสะท้อนกลับ 
จุดประสงค๑ เพื่อรักษาสถานภาพป๓จจุบัน, 

เพื่อปกปูองบุคคลภายใน, เพื่อ
สร๎างภาพ 

เพื่อสํงเสริมการปฏิบัติที่
ตรงกันเพ่ือเพิ่มประโยชน๑จาก
ความเชี่ยวชาญสูงสุด 

เพื่อสนับสนุนการปรับตัวเพื่อ
สะท๎อนกลับ, เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ 

เหตุผลในการ
สังเกต 

เพื่อให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ, 
เพื่อการติดตํอสื่อสาร 

เพื่อจําแนกหรือช้ีบํงจุดด๎อย 
หรือความบกพรํอง, เพื่อ
ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติ
, เพื่อเก็บข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องให๎
เป็นไปตามมาตรฐาน 

เพื่อควบคุมข๎อมูลเชิงบรรยาย, 
เพื่อเสนอความคดิเห็นหรือ
มุมมองตํอมา 

เหตุผลในการ
หารือ 

เพื่อให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ, 
เพื่อการติดตํอสื่อสาร 

เพื่ออธิบายความจําเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง  เพื่อสนับสนุน
มาตรฐานการปฏิบตัิ  เพื่อ
ยอมรับความเป็นเลิศ 

เพื่อสนับสนุนให๎เกดิการแสดง
ความคิดเห็นสะท๎อนกลับ, เพ่ือ
ปกปิดความสับสน, เพื่อ
กําหนดสมมติฐานจาก
ผลกระทบ 

เปูาหมาย เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ที่
นําเชื่อถือ 

เพื่อใช๎มาตรฐานอยําง
แพรํหลาย 

เพื่อการทดลองอยํางมีเหตผุล 

เทอะฟรี ไลเบอร๑รี (Thefreelibrary, 2010)  ได๎กลําวรูปแบบการนิเทศ  ดังนี้ 
1. โมเดลการนิเทศเพ่ือบําบัดอาการทางจิต เป็นการนิเทศที่อาศัยทฤษฏีจิตบําบัดเป็น

พ้ืนฐาน  ได๎สรุปวํา รูปแบบหรือบทบาทของครูนิเทศนั้นได๎รับอิทธิพลมาจากแนวโน๎มความเชื่อทาง
ทฤษฏีของครูนิเทศ   

2.  โมเดลการนิเทศเพ่ือพัฒนาการ เป็นโมเดลที่ตั้งสันนิษฐานไว๎ 2 ข๎อ คือ  
2.1  ครูนิเทศต๎องเข๎าใจกระบวนการสร๎างความสามารถของนักศึกษาในชํวงตําง ๆ 

ซึ่งกระบวนการเหลํานี้มีความแตกตํางเชิงปริมาณระหวํางบุคคล   
2.2  นักศึกษาแตํละคนมีชํวงพัฒนาการที่ต๎องใช๎สภาพแวดล๎อมการนิเทศที่ตํางกัน

ด๎านปริมาณ  เพ่ือให๎พวกเขามีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพอยํางนําพอใจที่สุด  Stoltenberg, McNeil 
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and Delworth ได๎สร๎างโมเดลพัฒนาการแบบผสมผสานขึ้นมา โมเดลนี้นับโมเดลที่โดดเดํนและ
นํามาใช๎อยํางแพรํหลายที่สุด โมเดลนี้ไมํเพียงแตํอธิบายด๎านการฝึกฝนเทํานั้น  แตํยังอธิบายเกี่ยวกับ
การแทรกแซงในการนิเทศอีกด๎วย 

3.  โมเดลการนิเทศบทบาททางสังคม เป็นโมเดลการนิเทศท่ีให๎ความสําคัญกับบทบาท
ของครูนิเทศที่ปฏิบัติหน๎าที่  ซึ่งต๎องมีสํวนรํวมในการนิเทศอยํางมาก บทบาทเบื้องต๎นของพวกเขา 
ได๎แกํ บทบาทการบริหาร บทบาทการเป็นที่ปรึกษา  บทบาทการเป็นผู๎ให๎คําปรึกษา บทบาทการเป็น
ผู๎ประเมิน ผู๎ให๎ความสะดวก  และครู  ครูนิเทศที่ปฏิบัติงานต๎องให๎ความสนใจกับนักศึกษา เพ่ือให๎พวก
เขามีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 

คาดชิน (Kadushin, 2010) ได๎กลําวรูปแบบการนิเทศ สําหรับการนิเทศเพ่ือสนับสนุน
มีป๓ญหาเบื้องต๎น คือ ป๓ญหาด๎านจริยธรรมและความพึงพอใจในการทํางานของคณะทํางาน เปูาหมาย
เบื้องต๎น คือ เพ่ือปรับปรุงจริยธรรมและความพึงพอใจในการทํางาน  ผู๎ปฏิบัติงานต๎องประสบ
ความเครียดในการทํางาน  หากพวกเขาไมํได๎รับความชํวยเหลือเพ่ือจัดการกับป๓ญหาเหลํานี้แล๎ว   
ยํอมจะสํงผลกระทบรุนแรงตํองานของพวกเขา นําไปสูํบริการที่นําพอใจน๎อยลง  สําหรับตัว
ผู๎ปฏิบัติงาน  พวกเขาอาจรู๎สึกท๎อแท๎กับการทํางานได๎ คาดชิน (Kadushin) โต๎แย๎งวํา การนิเทศอีก
สองรูปแบบให๎ความสําคัญกับความต๎องการทางด๎านเครื่องมือ หมายความวํา การนิเทศเพ่ือสนับสนุน
สนใจกับความต๎องการที่มีความหมาย ครูนิเทศก๑ควรค๎นหาหนทางในการปกปูองหรือปูองกันไมํให๎เกิด
สถานการณ๑ตึงเครียด พยายามกําจัดหรือลดความตึงเครียดลง และชํวยให๎บุคลากรสามารถปรับตัว
แก๎ป๓ญหาความเครียดได๎ ครูนิเทศก๑ต๎องเตรียมพร๎อมและเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎สื่อสาร หารืออยําง
มั่นใจ เพ่ือแนะนําความคิดเห็น ให๎อภัยความผิดพลาดอยํางถูกกาลเทศะ ยื่นมือเข๎าชํวยเหลือ และ
แบํงป๓นความรับผิดชอบในการตัดสินใจตําง ๆ และเปิดโอกาสให๎มีการพ่ึงพาอาศัยกันในการทํางานแตํ
ละอยําง และสร๎างความสําเร็จในการทํางานนั้น ๆ 

ศูนย๑การฝึกอบรมยอร๑คไชนธ๑ (Yorkshire Training Centre, 2010) ได๎กลําวถึง 
รูปแบบการนิเทศ ดังนี้ 

1. การนิเทศเพ่ือฝึกฝน ครูนิเทศมีหน๎าที่รับผิดชอบเป็นผู๎ฝึกฝนผู๎รับการนิเทศ 
2. การนิเทศเพ่ือจัดการ ครูนิเทศมีบทบาทในการบริหารจัดการ 
3. การนิเทศที่ซื่อสัตย๑  หมายถึง ครูนิเทศเป็นเสมือนที่ปรึกษาจากภายนอก   
รูปแบบการนิเทศ คือ การนิเทศเพียงในนาม การนิเทศโมเดลตามที่กําหนดขึ้น การ

นิเทศโมเดลสะท๎อนกลับ โมเดลการนิเทศเพ่ือบําบัดทางจิต โมเดลการนิเทศเพ่ือพัฒนาสนับสนุน การ
นิเทศเพ่ือฝึกฝน การนิเทศเพ่ือจัดการและการนิเทศที่ซื่อสัตย๑ 

2.5.5 การพัฒนาการนิเทศ 
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มหาวิทยาลัยอ๏อกฟอร๑ด (Oxford University, 2010) ได๎กลําวการพัฒนาการนิเทศ 
ดังนี้ 

1. อาจารย๑นิเทศก๑ควรมีความรู๎เกี่ยวกับงาน และหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎รับการ
ฝึกฝนอยํางชัดเจน 

2. อาจารย๑นิเทศก๑ควรจัดการนิเทศที่ใกล๎ชิด และพร๎อมให๎คําปรึกษาแกํผู๎รับการนิเทศ
อยํางน๎อยวันละครั้ง 

3. อาจารย๑นิเทศก๑ควรจัดชั้นเรียนที่เป็นทางการ อยํางน๎อยครึ่งวันตํอสัปดาห๑ระหวํางปี
ที่ 1 ของการฝึกฝนแล๎วคํอย ๆ ลดความถี่ในการจัดชั้นเรียน เหลือเดือนละครึ่งวันในปีสุดท๎ายของการ
ฝึกฝน 

4. อาจารย๑นิเทศก๑ควรให๎การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให๎มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
สอดคล๎อง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ๑ของผู๎รับการฝึกฝน รวมถึงเปิดโอกาสให๎ผู๎รับการฝึกฝนได๎เข๎ารํวม
โปรแกรมและได๎ออกทัศนศึกษาในสถานประกอบการตําง ๆ ซึ่งพวกเขาจะต๎องเข๎าไปปฏิบัติงานหลัง
เรียนจบ 

5. อาจารย๑ครูนิเทศก๑ควรให๎ความชํวยเหลือในการวางแผนทําปริญญานิพนธ๑ หรือการ
เตรียมตัวสํงมอบปริญญานิพนธ๑ 

6. อาจารย๑นิเทศก๑ควรจัดการประเมินประจําปีทางด๎านรายละเอียดตําง ๆ ของผู๎รับ
การฝึกฝนเพ่ือรับการตรวจสอบ 

7. อาจารย๑นิเทศก๑ควรจัดการประเมินและวัดผลผู๎รับการฝึกฝนเป็นประจํา 
คาดูชิน (Kadushin, 1992) ได๎กลําว การพัฒนาการนิเทศ  ดงนี้ 
1. ทางด๎านการบริหาร คือ การสํงเสริมและรักษามาตรฐานการทํางานที่ดี, การ

ประสานงานกันของธรรมเนียมปฏิบัติกับนโยบายการบริหาร  การรับรองวําการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ และดําเนินไปอยํางราบรื่น 

2.  ทางด๎านการศึกษา ป๓ญหาหลักของการนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู คือ 
ความไมํรู๎ และ/หรือการขาดทักษะเพราะขาดการฝึกฝนของผู๎รับการฝึก  ความรู๎และทักษะเหลํานี้ 
ได๎แกํ ความรู๎  ทัศนคติ  และทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการนิเทศการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูจึงมีเปูาหมายเบื้องต๎นเพ่ือการกําจัดความไมํรู๎ และปรับปรุงทักษะของผู๎รับ
การฝึก กระบวนการนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูที่คลาสสิคที่สุด คือ หน๎าที่ในการกระตุ๎นให๎
ผู๎รับการฝึกแสดงความคิดเห็น และค๎นคว๎าการทํางาน  ผู๎รับการนิเทศควรได๎รับความชํวยเหลือให๎ทํา
ความเข๎าใจลูกศิษย๑ของตนเองมากขึ้น มีจิตตระหนักรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยาและการตอบสนองของตนตํอ
ลูกศิษย๑ พิจารณาและศึกษาวํา ผู๎ฝึกปฏิบัติจะมีสํวนรํวมหรือเข๎าแทรกแซงการเรียนการสอนในชั้น
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เรียนได๎อยํางไร และการค๎นหาหนทางในการปฏิบัติงานแบบอ่ืน ๆ ในสภาพแวดล๎อมการเรียนการ
สอนตําง ๆ 

3.  ทางด๎านการสนับสนุน  ป๓ญหาเบื้องต๎นในการนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
คือ กําลังใจและความรู๎สึกพอใจกับการทํางานของผู๎รับการฝึก  เปูาหมายเบื้องต๎นของการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในด๎านนี้ คือ การปรับปรุงขวัญกําลังใจ และความพอใจในการทํางานของ
ผู๎รับการฝึกอาชีพ ครูต๎องพบความเครียดในการเรียนการสอน  หากครูเหลํานี้ไมํได๎รับความชํวยเหลือ
ในการจัดการกับความเครียดเหลํานี้แล๎ว  ก็อาจเกิดผลเสียหายร๎ายแรงตํอการทํางานของพวกเขา  อัน
นําไปสูํผลการสอนที่ไมํนําพอใจ  ป๓ญหาสําคัญของอาชีพครู คือ ความรู๎สึกท๎อแท๎ คาดูชิน (Kadushin) 
เห็นวํา การนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูยังต๎องเน๎นให๎ความสําคัญกับความต๎องการเครื่องมือ
จัดการเรียนการสอน   ดังนั้นการนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  จึงต๎องจัดการแก๎ไขป๓ญหา
ความต๎องการเหลํานี้ให๎ได๎ 

การพัฒนาการนิเทศ คือ การพัฒนาทางด๎านการบริหาร เป็นการสํงเสริมและรักษา
มาตรฐานในหารทํางาน การพัฒนาทางด๎านการศึกษา เป็นการพัฒนาทางด๎านความรู๎ความสามารถ
ของผู๎เรียน และการพัฒนาทางด๎านการสนับสนุน เป็นการให๎กําลังใจกับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู  

 

2.6 การบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.6.1 การบริหารการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร๑และพัฒนศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ (2553) กลําววํา การ
บริหารรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ดังนี้ 

จรรยาบรรณของนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
1.  ตระหนักในความเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร๑และพัฒนศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
1.1  แตํงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.2  รักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
1.3  ประพฤติตนอยูํในวัฒนธรรมอันดีงาม 

2.  มีบุคลิกภาพที่ดี 
2.1  แตํงกายสุภาพ สะอาด เรียบร๎อย เป็นตัวอยํางที่ดีแกํนักเรียน 
2.2  ประพฤติตนและวางตนเหมาะสมเป็นตัวอยํางที่ดีแกํนักเรียน 
2.3  ใช๎ภาษาสุภาพ พูดถูกต๎อง ชัดเจน 
2.4  ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนอยํางเครํงครัด 
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3.  จัดการเรียนการสอนที่ดี 
3.1  วางแผนการสอนลํวงหน๎า และเสมอให๎อาจารย๑พ่ีเลี้ยงดูแผนการสอนให๎

สอดคล๎องกับแผนการสอนของโรงเรียนที่วางไว๎ 
3.2  ทําบันทึกการสอนทุกครั้งกํอนสอน และเสนออาจารย๑พ่ีเลี้ยงตรวจแก๎ไขกํอน

การสอนทุกครั้ง 
3.3  ศึกษาค๎นคว๎า เพ่ือให๎เกิดความแมํนยําในเนื้อหา และจัดกิจกรรมการสอนให๎

สอดคล๎องกับจุดประสงค๑ของบทเรียน 
3.4  มีความตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่การสอนด๎วยความรับผิดชอบและสอนอยํางเต็ม

ความสามารถ 
3.5  เข๎าสอนตรงเวลา และเต็มเวลา 
3.6  เอาใจใสํดูแลความประพฤติของนักเรียน 
3.7  รํวมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนด๎วยความเต็มใจ 
3.8  ผลิตสื่อการสอน และใช๎สื่อการสอนให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค๑และเนื้อหา 
3.9  ประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนอยํางสม่ําเสมอเพ่ือการพัฒนาการ

สอน และการชํวยเหลือนักเรียนในด๎านการเรียน 
4.  มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 

4.1  มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับอาจารย๑พ่ีเลี้ยง อาจารย๑นิเทศก๑ อาจารย๑อ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

4.2  มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับนักเรียน ดูแลนักเรียน ให๎คําตักเตือน และชี้แนวทางที่
ถูกต๎อง เสมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียน 

4.3  ไมํเปิดเผยเรื่องราวในโรงเรียนและของผู๎รํวมงาน 
4.4  ไมํนําเรื่องราวของโรงเรียนไปพูดเป็นที่เสื่อมเสีย และหลีกเลี่ยงการนินทาวํา

ร๎ายบุคลากรของโรงเรียน 
4.5  มีความเคารพนบนอบตํอครูอาจารย๑ในโรงเรียน 
4.6 ดูแลทรัพย๑สินและอุปกรณ๑การสอนของโรงเรียนไมํให๎เสียหายได๎ 

ข๎อกําหนดในการฝึกปฏิบัติการสอน ดังนี้ 
1.  ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 8-10 ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
2.  ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน คนละ 1 เรื่อง เนื้องานวิจัยให๎อยูํภายใต๎ดุลยพินิจของ

อาจารย๑นิเทศก๑และอาจารย๑พ่ีเลี้ยง ให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและจํานวนนิสิตในแตํละ
โรงเรียน 
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3.  งานครูที่ทางโรงเรียนมอบหมายตามสมควร เชํน งานบริการของโรงเรียน งาน
พัฒนาผู๎เรียน งานบริการชุมชน งานกิจกรรมในวาระพิเศษ (ปริมาณงานขึ้นกับบริบทของโรงเรียน 
ความพร๎อมความสามารถของนิสิต ภายใต๎ดุลยพินิจของอาจารย๑นิเทศ อาจารย๑พ่ีเลี้ยง และผู๎บริหาร
สถานศึกษา) 

4.  เข๎ารํวมการอภิปรายระหวํางฝึกสอนเดือนละครั้งตามปฏิทินที่กําหนด ยกเว๎นอาจมี
การเปลี่ยนแปลง โดยศูนย๑ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูจะแจ๎งให๎ทางโรงเรียนทราบเป็นกรณีไป 

5. การมามหาวิทยาลัยนอกเหนือจากปฏิทินที่กําหนดจะมีหนังสือแจ๎งทางโรงเรียน 
การไมํอยูํโรงเรียนในเวลางานปกติ นิสิตต๎องทําการลาตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด 

คณะครุศาสตร๑อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง  
(2553)  มีการบริหารรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ดังนี้ 

การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
ครุศาสตร๑อุตสาหกรรม  เนื่องจากจะเป็นเวทีที่บํมเพาะความเป็นครูอยํางแท๎จริงให๎กับนักศึกษา โดย 
นักศึกษาจะได๎นําความรู๎ที่ได๎เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติถํายทอดให๎กับนักเรียนหรือนักศึกษา  
ผํานกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่นักศึกษาได๎เรียนมาและเลือกใช๎ด๎วยตนเองทั้งกระบวนการอยํางเป็น
ระบบ โดยมีอาจารย๑ที่ปรึกษา หรือครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย๑นิเทศก๑ให๎คําแนะนํา นักศึกษาจะได๎เรียนรู๎
การแก๎ป๓ญหาในชั้นเรียน และเรียนรู๎การใช๎ชีวิตรํวมกับบุคลากรในสถานศึกษาเครือขําย ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูนี้  ได๎ถูกกําหนดขึ้นตามเงื่อนไขของ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได๎กําหนดให๎คุรุสภา เป็นองค๑กร
หลักในการขับเคลื่อนวิชาชีพครู ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน (มาตรา 8 และมาตรา 9) โดยครูจะมีต๎อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถปฏิบัติการสอนได๎ (มาตรา 43) ทั้งนี้เป็นการประกันวําครู
จะต๎องมีความรู๎ สามารถเพียงพอที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติได๎ ในสํวนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูนั้น  จะต๎อง ผํานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษาเป็นเวลาไมํน๎อยกวําหนึ่งปี (มาตรา 44 (3)) และจะต๎องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพให๎
ครบถ๎วนตามที่คุรุสภากําหนด  (มาตรา 48,49 และ 50) ซึ่งประกอบด๎วยมาตรฐานความรู๎และ
ประสบการณ๑วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)  
ซึ่งคณะครุศาสตร๑อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง ได๎กําหนด
จุดมุํงหมายในการออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูไว๎ดังนี้ 

1. เพ่ือให๎นักศึกษาได๎นําเอาทฤษฎีที่ได๎เรียนมาไปทดลองปฏิบัติและปรับปรุงให๎
เหมาะสมกับนักเรียนและป๓ญหาที่เกิดขึ้น 

2. เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครูตลอดจนป๓ญหาและวิธีการในการแก๎ป๓ญหา 



57 

3. เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ปรับตัวเข๎ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
กับนักเรียน อาจารย๑ และบุคลาการอื่น ๆ ในสถานศึกษาท่ีนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 

4. เพ่ือให๎นักศึกษามีความมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน (2553) มีบทบาทหน๎าที่ ภารกิจ การบริหาร

รายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการบริหารรายวิชา  230330 มีบทบาทหน๎าที่ ภารกิจ  ดังนี้ 

1.1  ออกแบบการบริหารจัดการในรายวิชาประสบการณ๑วิชาชีพครู  3 
1.2  ประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
1.3  จัดนักศึกษาลงฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 3 
1.4  ติดตามและให๎ความชํวยเหลือกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
1.5  รวบรวมข๎อมูลและประเมินผลการฝึกประสบการณ๑ครู 
1.6  วิจัยและพัฒนากระบวนงานในรายวิชา 
1.7  สรุปและรายงานผลการเนินงาน 

2.  อาจารย๑ผู๎สอน มีบทบาทหน๎าที่ ภารกิจ  ดังนี้ 
2.1  ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาประสบการณ๑วิชาชีพครู 3 
2.2  ดําเนินการสอนและติดตามผลการนําความรู๎ไปฝึกปฏิบัติ 
2.3  รํวมมือและประสานงานกับฝุายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
2.4  ดําเนินการวัดและรํวมประเมินผลการเรียนรู๎และการฝึกประสบการณ๑ 

3.  อาจารย๑พี่เลี้ยง  มีบทบาทหน๎าที่ ภารกิจ  ดังนี้ 
3.1  ศึกษากระบวนงานที่เก่ียวข๎องกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 3 
3.2  ติดตามและรํวมเรียนรู๎ในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการฝึก 
3.3  รับผิดชอบนักศึกษาในความดูแลให๎ฝึกฯ จนบรรลุเปูาหมาย 
3.4  รํวมมือและประสานงานกับฝุายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
3.5  รํวมประเมินผลการฝึกฯ ของนักศึกษาในความดูแล 

4.  อาจารย๑นิเทศก๑  มีบทบาทหน๎าที่ ภารกิจ  ดังนี้ 
4.1  ศึกษากระบวนงานที่เก่ียวข๎องกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 3 
4.2  ติดตามและรํวมเรียนรู๎ในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการฝึก 
4.3  ให๎คําแนะนํานักศึกษาในความดูแลให๎ฝึกฯ จนบรรลุเปูาหมาย 
4.4  รํวมมือและประสานงานกับฝุายตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
4.5  รํวมประเมินผลการฝึกฯ ของนักศึกษาในความดูแล 

5.  ผู๎ประสานงานประจําสถานศึกษา  มีบทบาทหน๎าที่ ภารกิจ ดังนี้ 
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5.1 เป็นตัวแทนอาจารย๑พ่ีเลี้ยงและอาจารย๑นิเทศประจําสถานศึกษา 
5.2  ศึกษากระบวนงานที่เก่ียวข๎องกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 3 
5.3  ติดตามและรํวมเรียนรู๎ในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการฝึก 
5.4  รํวมมือและประสานงานกับฝุายตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
5.5  ประชาสัมพันธ๑และประสานงานระหวํางศูนย๑ฯ และโรงเรียน 

สถาบันโยคะแหํงประเทศสกอตแลนต๑ (Institute of Yoga and Sport Scotland, 
2010) ได๎กลําวข๎อกําหนดหลักสูตรการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูเบื้องต๎น ดังนี้ 

นักศึกษาต๎องผํานหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาโยคะอยํางน๎อย 60 ชั่วโมง  ยกเว๎นกรณีที่
นักศึกษาผํานการฝึกโยคะมาแล๎วอยํางน๎อยสามปี  ทางสถาบันโยคะแหํงประเทศสกอตแลนด๑อาจ
พิจารณาให๎นักศึกษาไมํต๎องลงเรียนในหลักสูตรนี้ 

ระยะเวลาเรียนในหลักสูตร 
หลักสูตรนี้ใช๎เวลาเรียน 2 ปี  เปน็หลักสูตรฝึกปฏิบัตินาน 500 ชั่วโมง แบํงออกเป็น 
1. การเรียนหลักการโยคะเบื้องต๎น การสัมภาษณ๑ และฝึกฝนโยคะเบื้องต๎นนาน 6 

ชั่วโมง 
2. การเรียนในชั้นเรียน 228 ชั่วโมง ได๎แกํ การฝึกฝนในสถานที่ และการฝึกฝนนอก

สถานที่ 
3.  การเข๎าเรียนในชั้นเรียนประจําสัปดาห๑ 132 ชั่วโมง ได๎แกํ ชั้นเรียนสอนหัตถะ

โยคะ 
4.  การฝึกฝนในรํมกับผู๎ฝึกประสบการณ๑ที่มีประสบการณ๑นาน 10 ชั่วโมง 
5.  การทํารายงานข๎อเขียนและกิจกรรมภาคปฏิบัตินาน 84 ชั่วโมง 
6.  การเตรียมการสอน และถํายทอดความรู๎นาน 5 ชั่วโมง 
7.  การเตรียมตัวสอบภาคปฏิบัติปลายภาคนาน 5 ชั่วโมง 
8.  การเข๎ารํวมสัมมนา, การทําบันทึกประจําวัน และการฝึกในรํมเพ่ิมเติมนาน 30 

ชั่วโมง (ปรับเปลี่ยนได๎) 
ข๎อบังคับ 
1.  นักศึกษาต๎องอํานและลงนามในข๎อตกลงเข๎ารํวมหลักสูตร 
2.  นักศึกษาต๎องเข๎าเรียนอยํางสม่ําเสมอ และทําการฝึกฝนสํวนตัวอยํางตํอเนื่อง 
3.  นักศึกษาทุกคนต๎องเข๎าเรียนในหลักสูตรตลอดทั้งวัน 
4. นักศึกษาต๎องเป็นสมาชิกนักศึกษาครูสมาคมโยคะประเทศสกอตแลนด๑  นักศึกษา

ที่ไมํจบหลักสูตรจะหมดสภาพสมาชิกนักศึกษาครู 
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5.  เมื่อนักศึกษาเรียนจนครบหลักสูตร  นักศึกษาจะได๎รับประกาศนียบัตรครูผู๎ฝึก
ประสบการณ๑ และมีคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกสมาคมครูโยคะแหํงประเทศสกอตแลนด๑ 

เปูาหมายหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มีเปูาหมายเพ่ือผลิตครูสอนโยคะที่เป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังต๎องการเพ่ิมพูนความรู๎และประสบการณ๑เดิมของนักศึกษาด๎วยความรู๎จาก
หลักสูตรพื้นฐาน และการเข๎ารํวมชั้นเรียนกับผู๎ฝึกประสบการณ๑ที่มีประสบการณ๑ 

มหาวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น โลวา (University of Northern Iowa, 2010) ได๎กลําว
รายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  หลักสูตรการสอนผู๎เรียนนานาชาติ และการสอนนอกพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

รายวิชานี้ได๎จากการหารือกันของผู๎ฝึกประสบการณ๑เพ่ือใช๎เป็นชุดหลักสูตรการฝึก
ประสบการณ๑การสอน ผู๎ฝึกประสบการณ๑แตํละคนต๎องลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ตามที่คณะกําหนด  
เนื้อหาในหลักสูตรนี้มีลักษณะเหมือนกันยกเว๎น ผู๎ฝึกประสบการณ๑กําหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน ในรายวิชานี้
จะประกอบด๎วยตํอไปนี้ 

1. ชื่อและรหัสหลักสูตร 
2. ชื่อหลักสูตร 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู๎ฝึกประสบการณ๑ 
4. หัวข๎อหรือสาระสําคัญในการเตรียมความพร๎อมผู๎ฝึกประสบการณ๑  โดยมีนัก

การศึกษาเป็นผู๎ให๎ความคิดเห็น   
5. ถ๎อยแถลงพันธกิจของแผนกวิชา สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู๎จัดประสบการณ๑

ในสาขาวิชาให๎กับนักศึกษาครูของสถาบันภายใต๎สภาพแวดล๎อมตําง ๆ  ซึ่งนักศึกษา หรือผู๎ฝึก
ประสบการณ๑จะได๎พบกับสถานการณ๑จริง ทําให๎ผู๎ฝึกประสบการณ๑เป็นครูที่มีคุณภาพ และมีการจัด
นิเทศให๎เป็นรายบุคคล 

6. คําอธิบายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รายละเอียดคําอธิบายเกี่ยวกับวิชาบังคับ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพที่นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียน  เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาได๎จริง ประสบการณ๑ที่จัดให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในหลักสูตรฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ ได๎แกํ การวางแผน และจัดการสอน, การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนและ
การปรับปรุงทักษะการสอนในชั้นเรียน การประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน, การมีสํวนรํวมทํา
กิจกรรมนอกเวลาเรียน การมีสํวนรํวมกับบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา และการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรการเรียนการสอนในชุมชน และในสถานศึกษามาปรับใช๎กับหลักสูตรการสอน 

7. เหตุผล และจุดประสงค๑การจัดหลักสูตร ในสํวนนี้จะอธิบายถึง 2 ประเด็น ได๎แกํ  
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7.1  การจัดหลักสูตร หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรที่สําคัญ  มักเป็นหลักสูตร
สุดท๎ายที่นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียน กํอนที่จะได๎รับประกาศนียบัตรครุศาสตร๑หรือศึกษาศาสตร๑
เพ่ือเป็นครูในอนาคต    

7.2  ความหมายตํอตัวผู๎เรียน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนและเรียนผํานหลักสูตรฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพการสอนจนครบแล๎ว นักศึกษาจะได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือ
รับรองนี้  ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันวํานักศึกษามีความพร๎อมที่จะประกอบอาชีพนี้  และเป็นครูที่ดีได๎ 

8.  ผลลัพธ๑สําคัญ และวัตถุประสงค๑ หรือเปูาหมายการจัดหลักสูตร 
8.1 ความรู๎เกี่ยวกับบริบท และทักษะ หมายถึง การทําความเข๎าใจความคิดรวบยอด 

เครื่องมือในการสืบเสาะหาความรู๎ และโครงสร๎างระเบียบการสอน และนักศึกษาสามสารถสร๎างสรรค๑
ประสบการณ๑เรียนรู๎ เพ่ือทําให๎การเรียนรู๎นั้นมีความหมาย 

8.2  ความรู๎ของตัวผู๎เรียน และกระบวนการเรียนรู๎  หมายถึง การทําความเข๎าใจ
วิธีการที่ผู๎เรียนเรียนรู๎ และใช๎วิธีการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน  และสามารถสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ที่
สํงเสริมให๎เกิดพัฒนาการด๎านวิชาชีพ 

8.3  การวางแผนการสอน ในการจัดทําแผนการสอนนักศึกษาต๎องใช๎ความรู๎ด๎าน
เนื้อหาวิชา ความรู๎เกี่ยวกับตัวผู๎เรียน ชุมชน และเปูาหมายของหลักสูตร 

8.4  การเลือกใช๎กลยุทธ๑การสอน หมายถึง การทําความเข๎าใจและใช๎กลยุทธ๑การ
สอน  แล๎วปรับใช๎รูปแบบการสอนและเนื้อหาความรู๎ให๎ตอบสนองความต๎องการที่ตํางกันของผู๎เรียนได๎ 

8.5  สภาพแวดล๎อมการเรียน และการจัดชั้นเรียน หมายถึง การสร๎างสรรค๑
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ทางด๎านบวก และเป็นการกระตุ๎นให๎เกิด
การเรียนรู๎ และมีกําลังใจในตนเอง 

8.6  การเลือกใช๎กลยุทธ๑การสื่อสาร  หมายถึง การที่นักศึกษาครูสามารถใช๎
ความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสาร เพ่ือจัดการให๎ผู๎เรียนรู๎จักสืบสวนหาความรู๎ได๎อยํางสร๎างสรรค๑ เกิด
ความรํวมมือกัน และเป็นปฏิสัมพันธ๑ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

8.7  การใช๎วิธีการประเมิน วินิจฉัย และวัดผลผู๎เรียน หมายถึง นักศึกษาครูต๎อง
ทําความเข๎าใจและเลือกใช๎กลยุทธ๑การประเมินและวัดผลทั้งอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการแล๎ว
ลงมือปฏิบัติเพื่อจําแนกจุดเดํนหรือจุดแข็ง และป๓ญหาที่เกิดขึ้นระหวํางการเรียนการสอน 

8.8  การใช๎กลยุทธ๑การกระตุ๎นหรือให๎กําลังใจผู๎เรียน หมายถึง การดําเนินการ
เพ่ือกระตุ๎น และรักษาไว๎ซึ่งความสนใจในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การใช๎เครื่องมือตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับ
ตัวผู๎เรียน และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง 
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8.9  การใช๎กลยุทธ๑ในการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา หมายถึง การให๎คําแนะนํา
เกี่ยวกับการสอนแกํนักศึกษาหรือผู๎ฝึกประสบการณ๑เกี่ยวกับการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา การวิเคราะห๑
สถานการณ๑จากมุมมองด๎านตําง ๆ  และการสรุปความเห็นได๎อยํางถูกต๎อง 

8.10   ความสัมพันธ๑ระหวํางบ๎าน ชุมชน และโรงเรียน หมายถึง การสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่สร๎างสรรค๑ดูแลซึ่งกันและกันระหวํางเพ่ือนรํวมงาน ผู๎ปกครอง สํานักงานตัวแทน และ
ชุมชนโดยรวม   

8.11  การใช๎เทคโนโลยี หมายถึง การผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ และ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเข๎ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

8.12 การยึดหลักความยุติธรรมทางเพศและวัฒนธรรม หมายถึง การแสดง
ความรู๎สึกหรือความเข๎าใจตํอความหลากหลายด๎านเพศ วัฒนธรรม หรือลักษณะพิเศษของคนในชุมชน 

8.13  ทักษะการสร๎างมนุษย๑สัมพันธ๑ คือ การประยุกต๑ใช๎มนุษย๑สัมพันธ๑และ
ทักษะในการสื่อสารเพ่ือการอุปถัมภ๑ ดูแลให๎เกิดชุมชนที่มีผลิตผล และเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 

8.14  ลักษณะทางวิชาชีพ หรือประสิทธิภาพสํวนบุคคล หมายถึง การแสดง
ศักยภาพในตัวผู๎ฝึกประสบการณ๑ด๎านวิชาชีพ และสํวนบุคคลออกมาในเชิงพฤติกรรม และกระทําตัว
เป็นตัวอยํางให๎เหมาะสมกับบทบาทวิชาชีพ  ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีจิตสํานึก และจรรยาบรรณสูง 

9.  ข๎อกําหนดหลักสูตร ในสํวนนี้จะอธิบายถึงประเด็นตํอไปนี้ 
9.1  ข๎อสันนิษฐาน หมายถึง การตั้งสันนิษฐานวํา ผู๎ฝึกประสบการณ๑มีพ้ืนเพจาก 
หลักสูตรที่ตํางกัน มีทักษะ ความรู๎ และแนวโน๎มความต๎องการที่ตํางกันในการฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพ  และยังเป็นการตั้งสันนิษฐานวํา ผู๎ฝึกประสบการณ๑ได๎ลงทะเบียนเรียนจนครบ
หลักสูตร เป็นนักศึกษาที่จะได๎รับประกาศนียบัตรครูวิชาชีพ และรู๎วําตนมีความต๎องการอยํางใดบ๎าง
ตํอหลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพที่จะเรียนนี้ 

9.2  ความคาดหวัง  หมายความวํา ผู๎ฝึกประสบการณ๑ควรกระทําสิ่งตํอไปนี้ 
9.2.1  ปฏิบัติกิจกรรมตามหมายกําหนดการที่ผู๎ฝึกประสบการณ๑กําหนดให๎

อยํางตรงเวลา 
9.2.2  มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ระหวํางการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ

ตามท่ีสถานศึกษาคาดหวัง 
9.2.3  มีความรับผิดชอบในการลําดับความสําคัญในการจัดสรรโอกาสได๎

สังเกตชั้นเรียน และเรียนรู๎จากผู๎ฝึกสอน 
9.2.4  ทุํมเทเวลาและความพยายามนอกเหนือจากเวลาในชั้นเรียนเพ่ือ

เตรียมการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการสอน 
9.2.5  สามารถดําเนินการสอนได๎อยํางเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณ 
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9.2.6  แตํงกายเหมาะสมกับบทบาทอาชีพ และระเบียบของสถานศึกษา 
9.2.7  เข๎าใจวําตนได๎รับอนุญาตจากผู๎ฝึกประสบการณ๑ให๎กระทํากิจกรรม

ใดบ๎างในสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนั้น 
9.2.8  รับการสังเกตชั้นเรียนโดยผู๎ฝึกประสบการณ๑ และครูนิเทศของ

มหาวิทยาลัยและเข๎ารํวมการประชุมรับฟ๓งความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากครูนิเทศ 
และเข๎ารํวมกับกระบวนการประเมินผลงานกับครูนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 

9.2.9  เข๎ารํวมสัมมนาการสอน 
9.2.10 ปฏิบัติหน๎าที่ได๎สําเร็จลุลํวง ได๎แกํ การทํารายงานเสนอความคิดเห็น

การค๎นคว๎าวิจัย และการจัดทําตัวอยํางงานสอนตามหมายกําหนดการ 
9.2.11  ทําตามคําแนะนําของครูนิเทศทั้งท่ีเป็นลายลักษณ๑อักษร และโดยวาจา   

หากมีข๎อสงสัยก็ให๎ถามจากครูนิเทศ หรือขอความชํวยเหลือในการทํากิจกรรมตามที่ได๎รับมอบหมาย 
ฯลฯ 

9.2.12  ให๎ความรํวมมือกับแผนการพัฒนาวิชาชีพด๎วยดี 
10.  คูํมือหรือตําราที่ต๎องใช๎ในหลักสูตร 
11.  คูํมือหรือตําราตัวเลือก 
12.  หัวข๎อในหลักสูตร ได๎แกํ 

12.1  พฤติกรรมอยํางเป็นมืออาชีพที่คาดหวังให๎นักศึกษาครูปฏิบัติ 
12.2  ข๎อกําหนด หรือหมายกําหนดการทํากิจกรรมการสอน 
12.3  การจัดทํารายงาน 
12.4  การวางแผนการสอนระยะยาว 
12.5  การตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ และสามารถแสดงความ

คิดเห็น 
12.6  การค๎นคว๎าวิจัย และแก๎ป๓ญหาอยํางกระตือรือร๎น 
12.7  การประเมินผลการสอน และรับข๎อมูลย๎อนกลับ 
12.8  การสอนในชั้นเรียน 
12.9  การจัดการชั้นเรียน และสร๎างสรรค๑บรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน 
12.10  การสร๎างความสามัคคี และความสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ครู

นิเทศ และเพ่ือนรํวมงาน 
12.11  การรับฟ๓ง และทํางานเป็นทีมอยํางรํวมมือกัน 
12.12  การจัดทรัพยากรการเรียนรู๎ในชุมชน และทรัพยากรด๎านการศึกษา 
12.13 เป็นมืออาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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12.14  การใช๎กลยุทธ๑การจัดการเรียนการสอนให๎มีความเที่ยงธรรมทางเพศ 
และเหมาะสมกับผู๎เรียนที่มีพ้ืนเพแตกตํางกัน 

12.15  ความรับผิดชอบในการกระทําในฐานะครู และการจัดรายงานผลการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน 

12.16  ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายสถานศึกษา 
12.17  ความรู๎เกี่ยวกับมาตรฐานการสอนรัฐไอโอวา 
12.18  การค๎นหางาน การจัดทําประวัติการทํางาน การจัดทําแฟูมข๎อมูล

ผลงาน และการสัมภาษณ๑งาน 
12.19  การคาดหวังระดับเงินเดือนและสวัสดิการ 
12.20  การจัดทํางบประมาณของแผนกวิชา และชั้นเรียน 
12.21  การสําเร็จการศึกษา และการให๎ใบอนุญาต 

                          12.22  การเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ๑การสอนในปีแรกสูํปีตํอไป 
                          12.23 ประเด็นความรู๎ด๎านการพัฒนาวิชาชีพที่ได๎เรียนรู๎ระหวํางการเป็น
นักศึกษาครู 

การประเมินผลในหลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
นักศึกษาครูจะได๎รับการประเมินจากผลงานการสอน และผลการทํากิจกรรมที่

มอบหมายให๎จํานวน 3 ชิ้น การประเมินผลการสอนนี้วัดจากผลงานของนักศึกษาครูจากการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีผู๎ฝึกสอนเป็นผู๎ประเมินรํวมกับครูนิเทศจากเกณฑ๑ประเมินพฤติกรรมการสอนที่
กลําวข๎างต๎น นักศึกษาครูที่ไมํผํานการประเมินจะถูกถอดรายชื่อออกจากการฝึกสอน  คะแนน
พิจารณาประกอบด๎วยคะแนนการเข๎ารํวมสัมมนา และคะแนนการมีสํวนรํวมกับกิจกรรม 

โรงเรียนสอนบัลเลํต๑รอยัล (The Royal Ballet School, 2010) ได๎กลําวหลักสูตร
ฝึกประสบการณ๑สอนวิชาบัลเลํต๑  ดังนี้ 

หลักสูตรนี้จะฝึกฝนนักเต๎นและครูให๎มีความก๎าวหน๎าในวิชาบัลเลํต๑  ผู๎เข๎ารํวม
หลักสูตรจะได๎พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับจัดกิจกรรมวิชาบัลเลํต๑ในสถานศึกษาและชุมชนตําง ๆ 
อยํางประสบความสําเร็จ  

หัวข๎อหลักสูตร 
1.  ผู๎ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพที่สามารถแสดงความคิดเห็น 
2.  ศิลปะด๎านการศึกษา 
3.  การวางแผนและเสริมสร๎างความรู๎ในด๎านตําง ๆ เกี่ยวกับการเต๎นรํา 
4.  การเต๎นบัลเลํต๑เป็นการเต๎นรําและวิธีการออกแบบทําเต๎นที่สร๎างสรรค๑ 
5.  การเต๎นบัลเลํต๑เป็นทรัพยากรของการเรียนรู๎ 
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หลักสูตรนี้จะจัดสอนเนื้อหาด๎านตําง ๆ ของวิชาบัลเลํต๑ และกลําวถึงบทบาทตําง ๆ 
ของผู๎สอนวิชาบัลเลํต๑ โดยประยุกต๑ใช๎รูปแบบการผสมผสานศิลปะเข๎ากับศึกษาศาสตร๑ องค๑ประกอบ
การสอนในหลักสูตรนี้ต๎องใช๎เวลา 7 สัปดาห๑ ผู๎เข๎ารํวมหลักสูตรยังต๎องทํากิจกรรมที่กําหนดไว๎ และ
ต๎องทําการสังเกตชั้นเรียนและฝึกประสบการณ๑การสอน 

ผู๎เข๎ารํวมหลักสูตรจะได๎เข๎ารํวมการประชุมหารือออนไลน๑  โดยการประชุมนี้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือให๎ผู๎ฝึกประสบการณ๑ได๎ติดตํอกับผู๎นําหลักสูตรอยํางสม่ําเสมอ และเปิดโอกาสให๎ผู๎ฝึก
ประสบการณ๑ได๎แบํงป๓นความรู๎ และประสบการณ๑แกํกันและกัน 

รายละเอียดรายวิชาประกอบด๎วย 
1. วันที่จัดหลักสูตร 
2.  ชื่อผู๎นําหลักสูตร 
3.  สถานที่จัดหลักสูตร 
การประเมินและวัดผล 
นอกจากท่ีผู๎ฝึกประสบการณ๑ต๎องเข๎ารํวมหลักสูตรในแตํละสัปดาห๑แล๎ว  ผู๎ฝึก

ประสบการณ๑ยังต๎องกระทําดังตํอไปนี้ 
1.  ปฏิบัติภารกิจที่ผู๎ฝึกปฏิบัติกําหนดไว๎ 
2.  จัดทํารวบรวมแฟูมข๎อมูลสํวนตัว 
3.  เข๎ารํวมสังเกตชั้นเรียน 16 สัปดาห๑ เพื่อสังเกตและศึกษาตัวอยํางการจัดชั้นเรียน

บัลเลํต๑, การจัดฝึกฝนเต๎นรํา และจัดกิจกรรมการศึกษาวิชาบัลเลํต๑อ่ืน ๆ 
4.  เข๎ารํวมหลักสูตรการศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง  ที่สอนเกี่ยวกับวิธีการการสอน

บัลเลํต๑ หรือเทคนิคการชํวยเหลือชั้นเรียนวิชาบัลเลํต๑ การสร๎างสรรค๑ชั้นเรียนวิชาบัลเลํต๑ หรือจัด
กิจกรรมการศึกษาวิชาบัลเลํต๑ 

5.  สังเกตชั้นเรียนวิชาบัลเลํต๑จํานวนสองครั้ง และสังเกตการณ๑ในหลักสูตรฝึก
ประสบการณ๑อีกสองชั้นเรียน 

6.  กระทําภารกิจที่ได๎รับมอบหมายให๎เสร็จสมบูรณ๑ 
มหาวิทยาลัยอีสลอนดอน (University of East London, 2010) ได๎กลําวรายวิชา

ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูพลศึกษา ระดับปริญญาโท  ดังนี้ 
หลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูพลศึกษา ถูกออกแบบมาเพ่ือเตรียมความพร๎อม

ให๎นักศึกษาครูพลศึกษาสามารถสอนในโรงเรียนมัธยมปลายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ถูก
ออกแบบมาเมื่อปี 2003  เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาครูได๎ฝึกสอนวิชาพลศึกษา 

ระเบียบในการเข๎ารํวมหลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูพลศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาที่จะสมัครเข๎าเรียนหลักสูตรเกียรตินิยมหรือเทียบเทํา ต๎องมีฐานความรู๎ในวิชาตํอไปนี้ 
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1.  ได๎คะแนนระดับ ซี ในวิชาคณิตศาสตร๑ GCSE หรือเทียบเทํา 
2.  ได๎คะแนนระดับ ซี ในวิชาภาษาอังกฤษ GCSE หรือเทียบเทํา 
3.  สําหรับผู๎สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากตํางประเทศ จะต๎องได๎รับการรับรองวุฒิบัตร

จาก National Recognition Information Center ของประเทศอังกฤษเสียกํอน 
4.  หากผู๎สมัครไมํมีฐานความรู๎ในวิชาคณิตศาสตร๑ หรือภาษาอังกฤษก็สามารถรับ

การทดสอบได ๎
หากทํานมีความสนใจที่จะสอนวิชาพลศึกษา ทางสถาบันกําหนดให๎นักศึกษาต๎อง

ลงทะเบียนในหลักสูตรวิชาพลศึกษาหรือการกีฬาเทียบกับวิชาอ่ืน ๆ ในสัดสํวน 2 ตํอ 1 พร๎อมกันนี้
ทางสถาบันยังรับสมัครนักศึกษาที่สําเร็จจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ด๎วย ทางสถาบันแนะนําให๎ผู๎สมัครมี
พ้ืนฐานการฝึกฝนกีฬา และเคยมีประสบการณ๑ฝึกฝนกิจกรรมกีฬาตําง ๆ 

ตํอไปนี้เป็นรายวิชาในหลักสูตรพลศึกษาแหํงชาติ  ผู๎สมัครควรมีประสบการณ๑
ฝึกสอน หรือมีประสบการณ๑สอนอยํางน๎อยสามรายวิชาจากรายวิชาตํอไปนี้ 

1. การวํายน้ํา 
2.  การจัดกิจกรรมผจญภัยนอกสถานที่ 
3.  กีฬาลีลาศ 
4.  กีฬายิมนาสติก 
5.  กีฬากรีฑา 
6.  กีฬาโอลิมปิค หรือการแขํงขันกีฬาและสามารถวํายน้ําได๎ 
หลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลาอยํางเข๎มงวด ใช๎เวลาเรียน 36 สัปดาห๑ โดย

นักศึกษาต๎องเข๎าสังเกตชั้นเรียนในแตํละสัปดาห๑  
การจัดฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเป็นเวลาสี่วันตํอสัปดาห๑  สํวนวันที่เหลือนั้นนักศึกษา

ต๎องใช๎เวลาเรียนรู๎เนื้อหาวิชาและเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่สําคัญในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นนักศึกษาจะต๎อง
เข๎ารํวมหลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในชํวงปิดเทอม โดยเป็นนักศึกษาครูฝึกหัดงานในโรงเรียน
ตําง ๆ เป็นเวลาห๎าวันตํอสัปดาห๑ 

การจัดฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู๎ฝึกประสบการณ๑จะ
ได๎รับประสบการณ๑สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และต๎องเข๎าสังเกตชั้นเรียน  เพ่ือสังเกตทักษะและ
ความรู๎ที่ผู๎เรียนได๎ในระหวํางการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูพลศึกษา 
หลักสูตรพลศึกษามีเปูาหมายเพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษาครูสามารถสอนความรู๎

ด๎านพลศึกษาให๎กับผู๎เรียนอายุระหวําง 11-16 ปีได๎อยํางมีคุณภาพ  แม๎วําผู๎ฝึกประสบการณ๑อาจจะมีพ้ืน
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ความรู๎ด๎านพลศึกษาและการกีฬามาเป็นอยํางดี  แตํเราพบวํา ผู๎ฝึกประสบการณ๑หลายคนมีชํองวําง
ความรู๎ด๎านเนื้อหาวิชาในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรแหํงชาติระหวํางชํวงที่สาม 
และชํวงที่สี่  เราค๎นคว๎าเพ่ือแก๎ไขหรือลดชํองวํางเหลํานี้  โดยจัดกระบวนการตรวจสอบรายละเอียด
และให๎การสนับสนุนด๎านสาระวิชาที่สําคัญ เพ่ือยืนยันวํา ผู๎ฝึกประสบการณ๑มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
ด๎านกีฬากรีฑา กีฬาลีลาศ  การแขํงขันกีฬาหรือการแขํงขันโอลิมปิค กีฬายิมนาสติก การจัดกิจกรรม
ผจญภัย และการจัดกิจกรรมนอกสถานที่และกีฬาวํายน้ํา  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพลศึกษา
แหํงชาติเมื่อปี 2008  เกิดความยืดหยุํนในการแก๎ไขหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น นับเป็นเวลาที่ดีสําหรับการ
สอนพลศึกษา  ความพยายามในการสร๎างความรู๎ด๎านเนื้อหาวิชานี้ดําเนินไปควบคูํกับการพัฒนาทักษะ 
และความรู๎อยํางเป็นมืออาชีพที่ผู๎ฝึกประสบการณ๑จําเป็นต๎องมี  สําหรับใช๎สอนวิชาพลศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมปลาย  หลักสูตรฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูพลศึกษานี้จะครอบคลุมเนื้อหาความรู๎ใน
วิชาสุขศึกษา ความปลอดภัย  การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  การใช๎สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน ในชํวงแรกของหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยจะวางแผน
บทเรียน การประเมินความเสี่ยง การเตรียมทรัพยากรบทเรียนตําง ๆ การกําหนดกลยุทธ๑ในการ
แบํงกลุํมผู๎เรียน และการเรียนรู๎ที่มีความหมาย รวมถึงตรวจติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู๎รับ
การฝึกประสบการณ๑ 

การประเมิน 
ตลอดปีการศึกษาจะมีแบบฝึกหัดด๎านวิชาการ และกิจกรรมที่ผู๎ฝึกประสบการณ๑จะต๎อง

ทําให๎เสร็จสิ้น เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานยืนยันวําผู๎ฝึกประสบการณ๑มีความรู๎ ความสามารถตรงตาม
มาตรฐานครูพลศึกษา อาจารย๑ที่ปรึกษาด๎านการเรียนการสอน และคณาจารย๑ของมหาวิทยาลัยจะทํา
การประเมินผู๎ฝึกประสบการณ๑วํา มีคุณสมบัติตามมาตรฐานหรือไมํ   

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ทางมหาวิทยาลัยได๎จัดสถานที่อํานวยความสะดวก โดยได๎รับความรํวมมือจาก

โรงเรียนในท๎องถิ่น   นักศึกษายังสามารถเข๎าใช๎บริการชุดคําสั่งคอมพิวเตอร๑ และศูนย๑ทรัพยากรการ
เรียนรู๎ภายในวิทยาเขตได๎อีกด๎วย   ทางมหาวิทยาลัยมีสายสัมพันธ๑ความรํวมมือกับแผนกตําง ๆ  ใน
โรงเรียนท๎องถิ่นซึ่งผู๎ฝึกประสบการณ๑สามารถขอความรู๎หรือความชํวยเหลือในการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูได๎  นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังรํวมมือกับวิทยาลัยกีฬา และใช๎ความรู๎ความเชี่ยวชาญ
ของวิทยากรในการจัดหลักสูตรภาคปฏิบัติให๎กับผู๎ฝึกประสบการณ๑อยํางใกล๎ชิด และทางมหาวิทยาลัยยัง
มีความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับอาจารย๑ที่ปรึกษาวิชาพลศึกษา และกีฬาลีลาศ ผู๎ซึ่งจะคอยให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ฝึกประสบการณ๑ในการจัดหลักสูตรได๎อีกด๎วย 

จากการบริหารการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  สรุปได๎วํา การบริหารการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู คือ การกําหนดระยะเวลาเรียนในหลักสูตร ข๎อบังคับที่นักศึกษาต๎องปฏิบัติ
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ขณะฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู เปูาหมายของหลักสูตร การประเมินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรอ่ืน ๆ ชํวยในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู 

 
2.7 สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 สาระความรู๎และสมรรถนะของผู๎ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู๎ 
 1.  ความเป็นครู  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  สภาพงานครู  คุณลักษณะ  และมาตรฐานวิชาชีพครู 
  (2)  การปลูกฝ๓งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  (3)  กฎหมายที่เก่ียวข๎องกับครูและวิชาชีพครู 
  (4)  การจัดการความรู๎เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
  (5)  การสร๎างความก๎าวหน๎าและพัฒนาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่อง 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  รอบรู๎ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ๑การสอน  เพ่ือให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห๑  
สังเคราะห๑  สร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ  ได๎ 
  (2)  แสวงหาและเลือกใช๎ข๎อมูลขําวสารความรู๎เพื่อให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
  (3)  ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครูกับผู๎เรียนที่สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 
  (4)  มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 2.  ปรัชญาการศึกษา  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม 
  (2)  แนวคิด  และกลวิธีการจัดการศึกษา  เพื่อเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  ประยุกต๑ใช๎เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
  (2)  วิเคราะห๑เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.  ภาษาและวัฒนธรรม  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
  (2)  ภาษาตํางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
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      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารถใช๎ทักษะการฟ๓ง  การพูด  การอําน  การเขียนภาษาไทย  และ
ภาษาตํางประเทศ  เพื่อการสื่อความหมายอยํางถูกต๎อง 
  (2)  ใช๎ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติ 
 4.  จิตวิทยาสําหรับครู  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย๑ 
  (2)  จิตวิทยาการเรียนรู๎และจิตวิทยาการศึกษา 
  (3)  จิตวิทยาการแนะแนวและการให๎คําปรึกษา 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารถให๎คําแนะนําชํวยเหลือผู๎เรียนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2)  ใช๎จิตวิทยาเพ่ือความเข๎าใจและสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ 
 5.  หลักสูตร  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
  (2)  การนําหลักสูตรไปใช๎ 
  (3)  การพัฒนาหลักสูตร 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  วิเคราะห๑หลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได๎ 
  (2)  ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตร 
 6.  การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู๎  การจัดการ
เรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการเรียนรู๎ 
  (2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เ พ่ือให๎ผู๎ เรียนรู๎จักคิดวิเคราะห๑  คิด
สร๎างสรรค๑และแก๎ป๓ญหาได๎ 
  (3)  การบูรณาการการเรียนรู๎แบบเรียนรวม 
  (4)  การจัดการชั้นเรียน 
  (5)  การพัฒนาศูนย๑การเรียนในสถานศึกษา 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารถจัดทําแผนการเรียนรู๎และนําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลจริง 
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  (2)  สามารถสร๎างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ 
 7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติในการวิจัย 
  (2)  การใช๎และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารพนําผลการวิจัยไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
  (2)  สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู๎เรียน 
 8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ  การประยุกต๑ใช๎  และการประเมินสื่อ  
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 
  (2)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  ประยุกต๑ใช๎  และประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 
  (2)  สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 
  (2)  ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารถวัดและประเมินผลได๎ 
  (2)  สามารถนําผลการประเมินไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 
 10.  การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
  (2)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
       (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง 
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  (2)  สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ 
 11.  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระความรู๎ 
  (1)  หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตย๑สุจริต 
  (2)  คุณธรรม  และจริยธรรมของวิชาชีพครู 
  (3)  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ  และเสียสละให๎สังคม 
  (2)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู๎ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ๑
วิชาชีพ 
 12.  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวํางเรียน  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระการฝึกทักษา 
  (1)  การสังเกตการณ๑จัดการเรียนรู๎ 
  (2)  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 
  (3)  การทดลองสองในสถานการณ๑จําลอง  และสถานการณ๑จริง 
  (4)  การออกแบบทดสอบ  ข๎อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 
  (5)  การตรวจข๎อสอบ  การให๎คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน 
  (6)  การสอบภาคปฏิบัติและการให๎คะแนน 
  (7)  การวิจัยแกป๓ญหาผู๎เรียน 
  (8)  การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพา 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (1)  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎  เพื่อจุดประสงค๑การสอนที่หลากหลาย 
  (2)  สามารถปฏิบัติการสอน  ออกแบบทดสอบ  วัดและประเมินผลผู๎เรียน 
 13.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ประกอบด๎วย 
      (ก)  สาระการฝึกทักษะ 
  (1)  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 
  (2)  การวัดและประเมินผล  และนําผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 
  (3)  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
  (4)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  หรือแบํงป๓นความรู๎ในการสัมมนาการศึกษา 
      (ข)  สมรรถนะ  
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  (1)  สามารถจัดการเรียนรู๎ในสาขาวิชาเอก 
  (2)  สามารถประเมิน  ปรับปรุง  และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
  (3)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
2.8 สมรรถนะครู  
 2.8.1 ความหมายของสมรรถนะครู  

นัฎชฎารัตน๑ ณ นคร (2557) กลําววํา สมรรถนะของครู หมายถึง สิ่งที่มีอยูํในตัวบุคคลซึ่งถือ
เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให๎บรรลุถึงความต๎องการของงานภายใต๎ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม
ขององค๑การ และทําให๎บุคคลมุํงมั่นสูํผลลัพธ๑ที่ต๎องการ ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลที่เกิดจาก
แรงผลักดัน การจูงใจหรือการกระตุ๎นและสามารถประเมินผลได๎ ประกอบด๎วยสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรอง กลําวถึงสมรรถนะวําเป็นการค๎นหาสิ่ งที่ทําให๎เกิดการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ 
(Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกวํา (Superior Performance) นอกจากนี้ยังได๎ให๎
ความหมายของสมรรถนะในด๎านอาชีพ (Occupational Competency) วําหมายถึง ความสามารถ 
(Ability) ในการทํากิจกรรมตําง ๆ ในสายอาชีพเพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูก
คาดหวังไว๎ คําวํามาตรฐานในที่นี้ หมายถึง องค๑ประกอบของความสามารถรวมกับเกณ ฑ๑การ
ปฏิบัติงาน และคําอธิบายขอบเขตงาน ดังนั้นสมรรถนะของครูประถมศึกษาจึงประกอบด๎วย 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะรอง ดังนี้ 

2.8.2 สมรรถนะหลักของครู 
นัฎชฎารัตน๑ ณ นคร (2557) กลําววํา สมรรถนะด๎านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา

ค๎นคว๎า หาความรู๎ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎องค๑ความรู๎ใหมํ ๆ ทางวิชาการ วิชาชีพ มีองค๑ความรู๎ 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ซึ่งการพัฒนาตนเอง ได๎แกํ สมรรถนะด๎านภาษาและ
เทคโนโลยีของครู สมรรถนะด๎านการวัด ประเมินผลและการวิจัย และสมรรถนะด๎านการบริหาร
จัดการเรียนรู๎ และการบริหารจัดเรียน 

2.8.2.1 สมรรถนะด๎านภาษาและเทคโนโลยีของครู การเรียนรู๎ทางภาษาเป็นการ
เรียนรู๎สิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน แตํการเรียนรู๎ดังกลําว เป็นการปรับตัวตามธรรมชาติ กลําวคือ 
บุคคลมีความจําเป็นที่จะต๎องเพ่ิมสมรรถนะของการอําน พูด ฟ๓ง เขียน ดูและคิด เพ่ือให๎สามารถ
ทํางานหรือแก๎ป๓ญหาชีวิตประจําวันของตนเองอยูํแล๎ว อยํางไรก็ตาม การเรียนรู๎ภาษาในลักษณะ
ดังกลําว เป็นการเรียนรู๎ของบุคคลนั้นเอง ตามวาระและโอกาสซึ่งแตกตํางกันไป มิใชํการเรียนรู๎ที่ได๎รับ
การวางแผน (Planed Learning) จากครูภาษาหรือนักพัฒนาการเรียนรู๎ภาษา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ที่ได๎รับฉันทามติจากสังคม ให๎เป็นผู๎พัฒนาผู๎เรียน การเรียนรู๎ประเภทหลังนี้ จึงเป็นการเรียนรู๎ที่
คํอนข๎างเป็นระบบและต๎องอาศัยหลักวิชาในการเข๎ามาดําเนินการมากพอสมควร 
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2.8.2.2  สมรรถนะด๎านการวัด ประเมินผลและการวิจัย การวัดผล (Measurement) 
การประเมิน หรือการประเมินผล มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวํา Evaluation ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การวิจัย (Research) การตรวจสอบ
รายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการ
พิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต๎น 
 กัญจนา สินทรัตน๑ศิริกุล (2545) ให๎ความหมายของการวัดผล (Measurement) เป็น
กระบวนการเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณ๑ที่มีความหมายแทนคุณภาพหรือคุณลักษณะของสิ่ง
ที่วัด โดยใช๎เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยํางมีกฎเกณฑ๑ 
 นัฎชฎารัตน๑ ณ นคร (2557) การวัดและประเมินผล หมายถึง วิธีการที่ทําให๎รู๎ผลการเรียน
การสอนนักเรียนโดยมีระบบ ขั้นตอนในการประเมิน ซึ่งถือวําเป็นหน๎าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ
ยิ่งอีกประการหนึ่งของครู เพราะการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการวัดความเจริญก๎าวหน๎าของ
ศิษย๑ในด๎านตําง ๆ หากครูสอนแล๎วไมํมีการประเมินผลหรือวัดผลครูก็จะไมํทราบได๎วําศิษย๑มีความ
เจริญก๎าวหน๎าในด๎านใดมากน๎อยเพียงใด ดังนั้น ครูจึงควรจะระลึกอยูํเสมอวํา ณ ที่ใดมีการสอน ที่นั่น
จะต๎องมีการสอบสําหรับการประเมินการเรียนการสอนของนักเรียนนั้น ครูสามารถใช๎วิธีการตําง ๆ ได๎
หลายวิธี ทั้งนี้อาจจะใช๎หลาย ๆ วิธีในการประเมินผลครั้งหนึ่ง หรือเลือกใช๎เพียงวิธีการใดวิธีหนึ่งใน
การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู๎ และคุณภาพของผู๎เรียน อยํามี
หลักเกณฑ๑ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งการสังเกต ตอบคําถามและการสัมภาษณ๑ สามารถนําผล
ไปใช๎ประโยชน๑เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 ครูมีบทบาทและหน๎าที่ในการประเมินทางการศึกษาอยูํ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นผู๎ประเมิน 
 ครูอยูํในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ทางการศึกษา ซึ่งเมื่อดําเนินการแล๎วก็สมควรที่
จะต๎องมีการตรวจสอบดูวํากิจกรรมเหลํานั้นประสบผลสําเร็จมากน๎อยเพียงใด มีป๓ญหาหรืออุปสรรค
ใดบ๎างนอกจากนั้นในบางครั้งอาจได๎รับการแตํงตั้งให๎ทําหน๎าที่ประเมินกิจกรรมที่ได๎ให๎บุคคลอ่ืนเป็นผู๎
ปฏิบัติด๎วยก็ได๎ ไมํวําจะเป็นการประเมินงานของตนหรือของบุคคลอ่ืน มีข๎อที่ครูควรคํานึงถึงในการ
ปฏิบัตินั้น ดังนี้ 
     1.1 กํอนที่จะตัดสินใจให๎คุณคําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรจะพิจารณาเกณฑ๑ที่จะใช๎ในการ
ประเมินให๎รอบคอบ ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายยอมรับ เกณฑ๑ที่จะชํวยให๎ผู๎ประเมินไมํมีอคติมากที่สุด คือ 
ใช๎เครื่องมือวัดความสําเร็จของเรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ๑ เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ 
     1.2 พึงคํานึงวําการวัดผลยํอมมีโอกาสคลาดเคลื่อน และโดยเฉพาะการวัดทางด๎านการศึกษา 
ฉะนั้นไมํควรยึดคะแนนจากการวัดตายตัว แตํควรพิจารณาสิ่งแวดล๎อมของเรื่อง 
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     1.3 ในการประเมินนั้นนอกจากประเมินเพ่ือตัดสินสรุปคุณคําของงานหรือกิจกรรมใด ๆ 
แล๎ว การประเมินเพ่ือวินิจฉัยและมีการปรับปรุงก็มีความสําเร็จยิ่งขึ้น ครูจึงควรให๎ความสําคัญของการ
ประเมินในขณะดําเนินการเรียนการสอน โดยใช๎แบบทดสอบวินิจฉัยข๎อบกพรํองทางการเรียนเข๎ามา
ชํวย ก็จะกํอให๎เกิดประโยชน๑ในการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ ทั้งของนักเรียนและครู 
     1.4 คุณภาพของเครื่องมือที่ใช๎วัดผล เพ่ือนํามาใช๎ในการประเมินนั้นมีความสําคัญตํอ
ความถูกต๎องของการประเมินอยํางยิ่งถ๎าหากเครื่องมือมีคุณภาพดี ผลการวัดจะถูกต๎อง เมื่อนําผลการ
วัดนั้นไปทําการพิจารณาตัดสินใจลงสรุป หรือประเมินก็มักจะถูกต๎องไปด๎วย แตํถ๎าหากเครื่องมือ
คุณภาพไมํดี ยํอมทําให๎ผลการวัดไมํถูกต๎อง และการประเมินก็จะไมํถูกต๎องตามไปด๎วย ดังนั้น ผู๎ที่เป็น
ครูจึงควรมีความรู๎และทักษะในการสร๎าง และการใช๎เครื่องมือวัดผลชนิดตําง ๆ ไว๎ด๎วย 
 2. เป็นผู๎ใช๎การประเมิน 
 การประเมินเป็นการปูอนข๎อมูลย๎อนกลับให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานให๎ทราบวําการที่ได๎ปฏิบัติงานนั้น ๆ 
ประสบผลสําเร็จมากน๎อยเพียงใด มีป๓ญหาอุปสรรคหรือข๎อบกพรํองอยูํที่ใดถ๎าจะให๎การประเมินได๎ผล
คุ๎มคํา ผู๎ปฏิบัติงานก็ควรนําผลประเมินไปใช๎ประโยชน๑อยํางใดอยํางหนึ่ง ครูผู๎สอนสามารถนําผลการ
ประเมินไปใช๎ในเรื่องตํอไปนี้ 
     2.1 ปรับปรุงการดําเนินงาน เชํน สอนซํอมเสริมให๎แกํนักเรียนที่ยังไมํรอบรู๎ตามจุดประสงค๑
หรือกลุํมพฤติกรรม 
     2.2  แจ๎งผลการประเมินให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ เชํน แจ๎งคําระดับคะแนนให๎นักเรียนทราบรายงาน
ผลการเรียนให๎ผู๎ปกครองทราบ 
     2.3  ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 3. เป็นผู๎ให๎ความรํวมมือในการประเมิน 
 ในบางครั้ง ถึงแม๎วําตัวครูเองจะไมํได๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎ประเมิน แตํก็สามารถให๎ความรํวมมือกับ
บุคคลที่ทําหน๎าที่เป็นผู๎ประเมินได๎ เชํน ให๎ข๎อมูลตามความเป็นจริง ให๎ความสะดวกแกํผู๎ประเมิน
ภายนอก จึงจะชํวยทําให๎การประเมินนั้นได๎ผลดีถูกต๎อง และรวดเร็วยิ่งขึ้นด๎วย 
 ดังนั้นการวัดและประเมินผลเป็นสํวนหนึ่งของแนวการจัดการเรียนการสอนที่ต๎องควบคูํไปกับ
การเรียนการสอน จึงมีความสําคัญตํอการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ครูผู๎สอนได๎ข๎อมูลสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึง
คุณภาพของครู และผู๎เรียนตลอดจนเป็นข๎อมูลที่ต๎องนําไปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ของครูและ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดพัฒนาและเรียนรู๎เต็มศักยภาพ สรุปได๎วํา การวัดผลการประเมินผลไปในทิศทาง
ที่ต๎องการได๎ด๎วย นอกจากการสร๎างประสบการเรียนรู๎ครูผู๎สอนควรมีทักษะในการวัดผลและ
ประเมินผล ซึ่งต๎องตระหนัก คือ 
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     1. ต๎องชัดเจนวําต๎องการวัดอะไร เพ่ืออะไร 
     2. ต๎องเลือกเครื่องมือที่ใช๎ในการวัดผลให๎เหมาะสม และให๎สอดคล๎องกับสิ่งที่ต๎องการวัด 
     3. อาจใช๎เครื่องมือที่หลากหลายเพราะเครื่องมือแตํละชนิดมีข๎อจํากัดแตกตํางกัน 
     4. ตระหนักวําการวัดผลไมํใชํจุดสิ้นสุดของการเรียนการสอนควรนําผลไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนในโอกาสตํอไป ครูควรมีสมรรถนะด๎านนี้เพ่ือพัฒนาด๎านการเรียนของผู๎เรียนและ 
เพ่ือสํงผลตํอประสิทธิภาพของการเรียนการสอนของครูและมีข๎อมูลทําวิจัยตํอไป 

2.8.2.3 การวิจัย หมายถึง ครูต๎องเป็นนักสังเกต นักแก๎ป๓ญหาเพราะการวิจัยเป็น
วิธีการแก๎ป๓ญหาและการศึกษาหาความจริง ความรู๎ที่เชื่อถือได๎โดยวิธีการวิจัยของครูในที่นี้ อาจจะมี
ความหมายเพียงแคํค๎นหาสาเหตุตําง ๆ ที่นักเรียนมีป๓ญหาไปจนถึงการวิจัยอยํางมีระบบในชั้นสูงตํอไป 
สาเหตุที่ครูต๎องรับผิดชอบในด๎านนี้ก็เพราะในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา ควรจะต๎อพบกับป๓ญหาตําง ๆ 
อยูํเสมอ เชํน ป๓ญหาเด็กไมํทําการบ๎าน เด็กหนีโรงเรียน เด็กที่ชอบรังแกเพ่ือน และเด็กที่ชอบลักขโมย 
เป็นต๎น พฤติกรรมตําง ๆ เหลํานี้ ถ๎าครูสามารถแก๎ไขได๎ก็จะทําให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
และแก๎ไขป๓ญหาตรงหยุดอยํามีระบบยิ่งขึ้น 

การที่ครูจะแก๎ไขป๓ญหาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนั้นครูจะต๎อทราบสาเหตุแหํงป๓ญหา
นั้น วิธีการที่ควรจะทราบสาเหตุที่แท๎จริงได๎ ครูจะต๎ออาศัยการวิจัยเข๎ามาชํวย ดังนั้น หน๎าที่ของครูใน
ด๎านการค๎นคว๎าวิจัยจึงเป็นงานที่ครูจะหลีกเลี่ยงไมํได๎ เมื่อเป็นเชํนนี้ครูทุกคนจึงควรศึกษา
กระบวนการวิจัยให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจด๎วย ขั้นตอนในการวิจัยที่สําคัญมีดังนี้ การตั้งป๓ญหา การตั้ง
สมมุติฐานเพ่ือแก๎ป๓ญหา การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล และสรุปผล การวิจัยและพัฒนา 
หมายถึง งานที่มีลักษณะสร๎างสรรค๑ ซึ่งดําเนินการอยํางเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูนคลังความรู๎ ทั้งความรู๎ที่
เกี่ยวกับมนุษย๑ วัฒนธรรม และสังคม และการใช๎ความรู๎เหลํานี้ เพ่ือประดิษฐ๑คิดค๎นสิ่งที่เป็นประโยชน๑
ที่มีความทันสมัย นําไปใช๎ได๎ 
 การวิจัยและพัฒนาจําแนกได๎ 3 ประเภท 
 1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 
 2. การวิจัยประยุกต๑ (Applied Research) 
 3. การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development) 
 กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการชํวยเพ่ิมทักษะในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน การวิจัย
ในชั้นเรียนนั้นจะชํวยให๎ครูมีวิถีชีวิตของการทํางานครูอยํางเป็นระบบเห็นภาพของงานตลอดแนว มี
การตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพราะจะมองเห็นทางเลือกตําง ๆ ได๎กว๎างขวางและลึกซึ้งขึ้นแล๎วจะตัดสินใจ
เลือกทางเลือกตําง ๆ อยํางมีเหตุผลและสร๎างสรรค๑ ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใครํครวญ
เกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงาน และครูจะสามารถบอกได๎วํางานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติ
ไปนั้นได๎ผลหรือไมํเพราะอะไร นอกจากนี้ครูที่ใช๎กระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนการ
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สอนนี้จะสามารถควบคุม กํากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได๎อยํางดี เพราะการทํางาน 
และผลของการทํางานนั้นล๎วนมีความหมาย และคุณคําสําหรับครูในการพัฒนานักเรียน ผลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนจะชํวยให๎ครูได๎ตัวบํงชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลสําเร็จในกรปฏิบัติงานของครูอันจะนํามา
ซึ่งความรู๎ในงานและความปีติสุขในการปฏิบัติงานที่ถูกต๎องของครู เป็นที่คาดหวังวํา เมื่อครูผู๎สอนได๎
ทําการวิจัยในชั้นเรียนควบคูํไปกับการปฏิบัติงานสอนอยํางเหมาะสม แล๎วจะกํอให๎เกิดผลดีตํอวง
การศึกษา และวิชาชีพครู 
 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
หลังจากที่ได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เก็บรวบรวมมาจนได๎ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑แล๎ว การ
เขียนรายงานการวิจัย โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือสรุปผลการวิจัยเผยแพรํให๎ผู๎สนใจได๎ศึกษา รับรู๎ 
นํารูปแบบวิธีการดําเนินงาน และผลการวิจัยไปใช๎ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือเสนอเป็นผลงานทาง
วิชาการสําหรับขอเลื่อนและกําหนดตําแหนํงให๎สูงขึ้นด๎วย แตํการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ไมํได๎ให๎ความสําคัญกับวัตถุประสงค๑ดังกลําว แตํเป็นการเขียนเพ่ือบันทึกรบรวมองค๑ความรู๎เกี่ยวกับ
วิธีการ หรือนวัตกรรมที่คิดค๎นแสวงหามาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาการเรียนการสอนของตนเอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพ่ือนครูด๎วยกัน องค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยในชั้นเรียนไมํสามารถนําไปใช๎
อ๎างอิงเป็นทางการหรือเป็นสากลได๎ เพราะเป็นองค๑ความรู๎ที่ใช๎ได๎กับกลุํมเปูาหมายจํานวนน๎อยที่ไมํได๎
เป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไป ตลอดจนวิธีการดําเนินการวิจัยก็ไมํได๎ให๎ความสําคัญกับความเป็น
ทางการ หรือความเป็นสากลมากนัก ดังนั้น ความเชื่อถือได๎ของการวิจัยในชั้นเรียน จึงมักไมํเป็นที่
ยอมรับของนักวิจัยหรือนักวิชาการโดยทั่วไปเทําที่ควร นอกจากวําครูผู๎ทําการวิจัยในชั้นเรียนจะ
พยายามปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงานให๎มีความเป็นสากล และมีความนําเชื่อถือได๎มากขึ้น 
 องค๑ประกอบขอรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 โดยทั่วไปแล๎วในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด๎วย 
 1. วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3. ผลการวิจัย 
 4. ข๎อสังเกตหรือข๎อสงสัยเพิ่มเติม 
 5. สิ่งที่ต๎องศึกษาตํอไป ประเด็นที่นําสนใจ และแนวทางในการวิจัยตํอไป 
 หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนให๎นําเชื่อถือและยอมรับได๎ ควรคํานึงถึงสิ่งตํอไปนี้ 
 1. ป๓ญหาที่นํามาวิจัยต๎องเป็นป๓ญหาที่แท๎จริง 
 2. ชื่อเรื่อการวิจัยหรือชื่อป๓ญหาวิจัยต๎องมีความกะทัดรัด และชัดเจน 
 3. วัตถุประสงค๑ของการวิจัยควรใช๎ภาษาท่ีชัดเจน เข๎าใจงําย ไมํวกวน 
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 4. วิธีการวิจัยมีความถูกต๎องมีข๎อมูลครบถ๎วนและถูกต๎องตามความเป็นจริง 
 5. การสื่อความหมายตั้งแตํต๎นจนจบมีความชัดเจน สอดคล๎องตํอเนื่อง ผู๎อํานสามารถเข๎าใจ
ได๎ดี 
 ผลการทําวิจัยในชั้นเรียนจะทําให๎เกิดการพัฒนาผู๎เรียน ผู๎สอน และองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตามที่คาดหวังที่สําคัญที่สุด คือ ตัวครูเองจะมีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพการวางแผนที่ดีของครูจะทําให๎ได๎เห็นภาพของงานตลอดแนว 
และได๎ตรงตามหลักสูตร สภาพป๓จจุบันป๓ญหา และเป็นแผนที่มีคุณคํา และมีความหมายสําหรับครู 
การเตรียมเครื่องมือตําง ๆ ในการทํางานจะเป็นไปอยํางมีความหมาย การปฏิบัติการสอนขอครูจะ
เป็นไปอยํางมีหลักการ มีเปูาหมาย และมีชีวิตชีวาในอีกมุมมองหนึ่งของวิถีชีวิตของการวิจัยในชั้นเรียน
นี้ ครูจึงเป็นนักเรียนที่เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืนในศาสตร๑ของการสอนอยูํตลอดเวลา และอยําง
ตํอเนื่อง สํวนสภาพชีวิตจริงของนักเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนจะกลายเป็นครู ให๎ครูได๎ศึกษา
และฝึกฝนอยํางสร๎างสรรค๑ในศาสตร๑แหํงการสอน ครูนักวิจัยจะพัฒนาไปสูํความเป็นครูมืออาชีพที่มี
วิจารณญาณ และเป็นอิสระเพราะสามารถควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของตัวเองได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสม และสร๎างสรรค๑ ครูจะมองเห็นเปูาหมายของการทํางาน มองเห็นภาพของงานตลอดแนว
แล๎วมองมือพัฒนา และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานไปเรื่อย ๆ มีความสุขในการทํางาน เพราะได๎
ประจักษ๑ในผลของการทํางานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และผลที่เกิดขึ้นในการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
ของตนเองและความก๎าวหน๎าในหน๎าที่ 
 ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (4) 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎องดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีความสอดคล๎องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
 2. ฝึกทักษะ การเผชิญสถานการณ๑ การประยุกต๑ความรู๎กระบวนการคิด และการจัดการมาใช๎
เพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา 
 3. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ฝึกปฏิบัติให๎ทําได๎ คิดเป็น ทําเป็น 
และเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระเนื้อหา ความรู๎ด๎านตําง ๆ อยํางได๎สัดสํวน สมดุล
กันรวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ไว๎ในทุกวิชา 
 5. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎สอนสามารถจัดห๎องเรียนให๎มีสภาพบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อ
การเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎



77 

การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และแหลํงวิทยาการประเภทตําง ๆ 
 6. จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรํวมมือกับบิดา มารดา 
ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 24 กลําวถึง กระบวนการเรียนรู๎ที่จะต๎องดําเนินการมีแนวทาง 6 ประการ อาจจะ 
น๎อยหรือมากกวําเทําที่จะสามารถดําเนินการได๎ตามความเหมาะสมของสถานการณ๑และลักษณะของ
แตํละรายวิชา 

2.8.2.4 สมรรถนะด๎านความเป็นครู 
1) ผู๎นําทางวิชาการ 

             แม๎วํางานวิชาการนั้นเป็นงานของผู๎บริหารโดยตรง ผู๎บริหารและบุคลากร
ในโรงเรียนจะต๎องเป็นผู๎มีความเข๎าใจในขอบขําย บทบาทและหน๎าที่อันสําคัญยิ่งตํองานวิชาการ ถ๎า
บุคลากรทุกคนมีความตระหนัก มีความเข๎าใจในวัตถุประสงค๑ของการศึกษา และจุดมุํงหมายของการ
จัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบแล๎วยํอมจะเป็นการงํายที่จะทําให๎การบริหารงานวิชานั้นบรรลุ
วัตถุประสงค๑และการเรียนมีคุณภาพ 

2) การรํวมมือกับท๎องถิ่นและชุมชน 
                      สถานศึกษาถือวําเป็นที่สําคัญที่สํงเสริมและสนับสนุนชุมชนและท๎องถิ่น ซึ่ง
ในป๓จจุบันนี้ไมํวําในองค๑กรธุรกิจรูปแบบตําง ๆ จะเป็นบริษัท องค๑การตําง ๆ หรือการศึกษาเป็นที่
ยอมรับวําความสําเร็จของการบริหารงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มิได๎อยูํที่ความรู๎ ความสามารถ
ของผู๎บริหารเทํานั้น แตํยังต๎องอาศัยความรู๎ ความชํานาญและความรํวมมือจากบุคลากรด๎วย ฉะนั้น
การมีสํวนรํวมของผู๎บริหารโรงเรียน จึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นวิธีการหนึ่งของผู๎นําที่มีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือการมีสํวนรํวมในการบริหาร (Employee Participation) ลักษณะของวิธีนี้ คือ การ
จัดแผนงานเพ่ือให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาที่ทําหน๎าที่ในการบริหารได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
ด๎านตําง ๆ  โดยตรง 
 สถานศึกษาได๎รํวมมือกับชุมชนในด๎านตําง ๆ ตั้งแตํผู๎บริหาร ครู นักเรียน ได๎รํวมในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรม สํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและปราชญ๑ชาวบ๎ านให๎มีความรู๎ 
ความสามารถมากขึ้นและสามารถอนุรักษ๑ไว๎ในท๎องถิ่น 
 การมีสํวนรํวมของครูกับชุมชน 
 ครูกับชุมชนกลุํมบุคคลตําง ๆ มีความสัมพันธ๑ที่ดีตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน เพราะวัด บ๎าน 
และโรงเรียนไมํสามารถตัดความสัมพันธ๑ตํอกัน มีแตํสนับสนุน ชํวยเหลือ เกื้อกูลกันมาตลอด ซึ่งถือวํา
เป็นกลุํมบุคคลที่มีความใกล๎ชิดกับครู และครูก็ต๎องเก่ียวข๎องด๎วยตลอดเวลา 
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 การมีสํวนรํวมของชุมชน เกิดจากจิตใจที่ต๎องการเข๎ารํวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให๎
เกิดผลตํอความต๎องการของกลุํมคนที่สอดคล๎องกับชีวิต และเพ่ือสนับสนุนครูและโรงเรียน ซึ่งสํงผล
ตํอประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู 

3) การทํางานเป็นทีม (Team Work) 
                     การทํางานเป็นทีม หมายถึง กลุํมของบุคคลที่ทํางานรํวมกัน มีปฏิสัมพันธ๑
กันระหวํางสมาชิกในกลุํมชํวยกันทํางาน เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายเดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพ และ
ผู๎รํวมงานตํางมีความพอใจในการทํางานนั้น 
 Team Work ประกอบด๎วยบุคคลที่มีความสัมพันธ๑ มีความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเชื่อใจกัน 
 T  =  Take Care ใสํความหํวงใยแกํกัน ถามทุกข๑สุข ถามป๓ญหาและหาทางแก๎ไขรํวมกัน 
 E  =  Enjoy มีความสุขในงานท่ีทํารํวมกัน มีความจริงใจในการทํางานรํวมกัน 
 A  =  Abide เคารพ กฎกติกา มารยาทตํอกัน มีระบบกฎเกณฑ๑ของการทํางานรํวมกัน 
 M  =  Meeting ปรึกษาหารือ พูดคุยกัน ค๎นหาแนวทางใหมํ และรํวมแสดงความคิดเห็น 
 W  =  willingness มีความพึงพอใจในวิธีการ แนวคิด และแนวการปฏิบัติ 
 O  =  Opportunity รํวมกันโอกาสใหมํ ๆ เพ่ือให๎เอ้ือตํอการทํางานทั้งงานสํวนตัวและ
สํวนรวม 
 R  =  Recognition ยอมรับ นับถือให๎เกียรติกัน ไมํวําจะเป็นระดับหัวหน๎าหรือสมาชิก 
 K  =  Knowledge Transfer ถํายทอดความรู๎ แนะนํา ชี้แนะ ความรู๎ที่ได๎รับหรือสิ่งที่มีอยูํไว๎ 
สําหรับมีการผิดพลาดเกิดขึ้น 

2.8.3 สมรรถนะรอง 
 เป็นสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวบุคคลที่มีความแตกตํางกัน ซึ่งความแตกตํางนี้
อาจจะมาจากประสบการณ๑จากสิ่งแวดล๎อมทางบ๎าน สถานที่ทํางาน สถานที่เรียน หรือเกิดจากการ
รับรู๎ เรียนรู๎จนกลายเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต เชํน บุคลิกภาพ คํานิยม ความเชื่อ แรงจูงใจ ความศรัทธา 
ความตั้งใจ ซึ่งสิ่งเหลํานี้มี พ้ืนฐานมาจากจิตใจ แรงจูงใจ ความต๎องการ ความใฝุฝ๓น ความ
ทะเยอทะยานหรือจากการขัดเกลาจากคุณธรรมจริยธรรม และการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ตํอมา
ได๎พัฒนาขึ้นเป็นสมรรถนะที่สามารถสัมผัสและมองเห็นได๎ ประ เมินผลได๎ สมรรถนะรองจึงมี
ความสําคัญยิ่งตํอสมรรถนะหลัก หรืออาจจะเรียกอีกประการหนึ่งวํา เป็นสมรรถนะสนับสนุนได๎ 
เพราะเป็นสํวนที่ผลักดันหรือเป็นสํวนที่อยูํในตัวตนของครู ที่มีอิทธิพลตํอการกระทําหรือการ
ปฏิบัติงานของครูเอง ซึ่งประกอบด๎วย 

1. สมรรถนะจิตลักษณะ 
 ดวงเดือน พันธุมนิน (2543) กลําววํา ต๎นไม๎จริยธรรม เป็นการวิเคราะห๑สาเหตุของพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิผลวํามีองค๑ประกอบทางจิตที่เกี่ยวข๎องอยูํ 8 ประการ ซึ่งสามารถแบํงได๎
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เป็น 2 ประเภท คือ ลักษณะที่เป็นพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ประการ ได๎แกํ สติป๓ญญา สุขภาพจิต 
ประสบการณ๑ทางสังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมอีก 5 ประการ ได๎แกํ ความสามารถ
ในการใช๎เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุํงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ และเจตคติ คุณธรรม คํานิยม แสดงลักษณะพ้ืนฐานและองค๑ประกอบทางจิตใจที่จะนําไปสูํ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา (ดวงเดือน พันธนมนาวิน, 2543) ให๎ความหมายขอการผลิดอกออกผล 
หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิผล ซึ่งนั่นก็คือสมรรถนะของครูผู๎สอนนั่นเอง ดังนั้น 
สมรรถนะจิตลักษณะประกอบด๎วย แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ลักษณะมุํงอนาคต ควบคุมตน เจตคติตํอการ
ประกอบวิชาชีพครู และคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.1 แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
     แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย๑ อันเกิดจากความต๎องการ 
(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให๎บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค๑ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู๎ก็ได๎ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร๎า
ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได๎แกํ ความรู๎สึกต๎องการ หรือขาดอะไรบางอยําง 
จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ๎นให๎มนุษย๑ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต๎องการนั้น สํวน
ภายนอกได๎แกํ สิ่งใดก็ตามที่มาเรํงเร๎า นําชํองทองและมาเสริมสร๎างความปรารถนาในการประกอบ
กิจกรรมในตัวมนุษย๑ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร๎าภายในหรือภายนอก แตํเพียงอยํางเดียวหรือทั้ง
สองอยํางพร๎อมกันได๎ อาจกลําวได๎วํา แรงจูงใจทําให๎เกิดพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความต๎องการของ
มนุษย๑ ซึ่งความต๎องการเป็นสิ่งเร๎าภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร๎าอ่ืน  ๆ 
เชํน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขูํเข็ญ การให๎รางวัล หรือกําลังใจ 
หรือการทําให๎เกิดความพอใจ ล๎วนเป็นเหตุจูงใจให๎เกิดแรงจูงใจได๎ 
     Lovell (1980) ให๎ความหมายของแรงจูงใจวํา “เป็นกระบวนการที่ชักนําโน๎มน๎าวให๎
บุคคลเกิดความมานะพยายาม เพ่ือที่จะสนองตอบความต๎องการบางประการให๎บรรลุผลสําเร็จ” 
     ทฤษฎีแรงจูงใจ  
     1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) ทฤษฎีนี้ให๎ความสําคัญกับ
ประสบการณ๑ในอดีต (Past Experience) วํามีผลตํอแรงจูงใจของบุคคลเป็นอยํางมาก ดังนั้นทุก
พฤติกรรมของมนุษย๑ถ๎าวิเคราะห๑ดูแล๎วจะเห็นวําได๎รับอิทธิพลที่เป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ๑ใน
อดีตเป็นสํวนมาก โดยประสบการณ๑ในด๎านดี และกลายเป็นแรงจูงใจทางบวกที่สํงผลเร๎าให๎มนุษย๑มี
ความต๎องการ การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้เน๎นความสําคัญของสิ่งเร๎า
ภายนอก (Extrinsic Motivation) 
     2. ทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม (Social Learning View of Motivation) ทฤษฎีนี้เห็นวํา
แรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู๎ทางสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสร๎าง เอกลักษณ๑ และการเลียนแบบ 
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(Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจะเป็น
แรงจูงใจที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
     3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) ทฤษฎีนี้เห็นวําแรงจูงใจในการ
กระทําพฤติกรรมของมนุษย๑นั้นขึ้นอยูํกับการรับรู๎ (Perceive) สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัว โดยอาศัย
ความสามารถทางป๓ญญาเป็นสําคัญ มนุษย๑จะได๎รับแรงผลักดันจากหลาย  ๆ ทางในการแสดง
พฤติกรรม ซึ่งในสภาพเชํนนี้ มนุษย๑จะเกิดสภาพความไมํสมดุล (Disequilibrium) ขึ้น เมื่อเกิดสภาพ
เชํนวํานี้มนุษย๑จะต๎องอาศัยขบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ (Accomodation) ความ
แตกตํางของประสบการณ๑ที่ได๎รับใหมํให๎เข๎ากับประสบการณ๑เดิมของตนซึ่งการจะทําได๎จะต๎องอาศัย
สติป๓ญญาเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญทฤษฎีนี้เน๎นเรื่องแรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation) นอกจากนั้น
ทฤษฎีนี้ยังให๎ความสําคัญกับเปูาหมาย วัตถุประสงค๑ และการวางแผน ทฤษฎีนี้ให๎ความสําคัญกับ
ระดับของความคาดหวัง (Level of Aspiration) โดยที่เขากลําววําคนเรามีแนวโน๎มที่จะตั้งความ
คาดหวังของตนเองให๎สูงขึ้น เมื่อเขาทํางานหนึ่งสําเร็จ และตรงกันข๎าม คือ จะตั้งความคาดหวังของ
ตนเองต่ําลง เมื่อเขาทํางานหนึ่งแล๎วล๎มเหลว 
     4. ทฤษฎีมนุษย๑นิยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดนี้เป็นของมาส
โลว๑ (Maslow) ที่ได๎อธิบายถึงลําดับความต๎องการของมนุษย๑ โดยที่ความต๎องการจะเป็นตัวกระตุ๎นให๎
มนุษย๑แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสูํความต๎องการนั้น ดังนี้ถ๎าเข๎าใจความต๎องการของมนุษย๑ก็สามารถ
อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย๑ได๎เชํนเดียวกัน 
     องค๑ประกอบของแรงจูงใจ 
     นักจิตวิทยาป๓จจุบันได๎ศึกษาและสรุปวํา องค๑ประกอบของแรงจูงใจ มี 3 ด๎าน คือ 
     1. องค๑ประกอบทางด๎านกายภาพ (Biological Factor) องค๑ประกอบด๎านนี้จะพิจารณา
ถึงความต๎องการทางกายภาพของมนุษย๑ เชํน ความต๎องการป๓จจัย 4 เพื่อจะดํารงชีวิตอยูํได๎ 
     2. องค๑ประกอบทางด๎านการเรียนรู๎ (Learned Factor) องค๑ประกอบด๎านนี้เป็นผล
สืบเนื่องตํอจากองค๑ประกอบข๎อ 1 ทั้งนี้เพราะมนุษย๑ทุกคนไมํสามารถได๎รับการตอบสนองความ
ต๎องการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามที่ตนเองต๎องการ และในหลาย ๆ ครั้ง สิ่งแวดล๎อมเป็นตัว
วางเงื่อนไขในการสร๎างแรงจูงใจของมนุษย๑ 
     3. องค๑ประกอบทางด๎านความคิด (Cognitive Factor) 
     ประเภทของแรงจูงใจ 
     นักจิตวิทยาได๎แบํงลักษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎ดังนี ้
     กลุํมที่ 1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือ แรงจูงใจที่กระตุ๎นให๎มนุษย๑แสดง
พฤติกรรมออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือ 
แรงจูงใจที่มีอยูํแตํไมํได๎แสดงออกทันทีจะคํอย ๆ เก็บสะสมไว๎รอการแสดงออกในเวลาใดเวลาหนึ่งตํอ 
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     กลุํมที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจที่ได๎รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร๎า
ภายในตัวของบุคคลนั้นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจูงใจที่ได๎รับอิทธิพลมาจากสิ่ง
เร๎าภายนอก 
     กลุํมท่ี 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือ แรงจูงใจอ๎นเนื่องมาจากความต๎องการ
ที่เห็นพ้ืนฐานทางรํางกาย เชํน ความหิวโหย กระหายเลือด แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) 
คือ แรงจูงใจที่เป็นผลตํอเนื่องมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and 
Extrinsic Motivation) นักจิตวิทยาหลายทํานไมํเห็นด๎วยกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่อธิบายพฤติกรรม
ด๎านแรงจูงใจทางสรีระและแรงจูงใจ ทางจิตวิทยาโดยใช๎ทฤษฎีการลดแรงขับ เพราะมีความเชื่อวํา
พฤติกรรมบางอยํางของมนุษย๑เกิดจากแรงจูงใจภายใน 
 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด๑ McClelland 
 ทฤษฎีนี้เน๎นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความต๎องการความสําเร็จ
มิได๎หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึ่งความต๎องการความสําเร็จนี้ในแงํของการทํางาน 
หมายถึง ความต๎อการที่จะทํางานให๎ดีที่สุดและทําให๎สําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว๎ เมื่อตนทําอะไรสําเร็จได๎ก็
จะเป็นแรงกระตุ๎นให๎ทํางานอ่ืนสําเร็จตํอไป หากองค๑การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์จํานวน
มากก็จะเจริญรุํงเรืองและเติบโตเร็ว 
 ในชํวงปี ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ได๎ทําการทดลองโดยใช๎
แบบทดสอบการรับรู๎ของบุคคล Thematic Apperception Test (TAT) เพ่ือวัดความต๎องการของ
มนุษย๑ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการนําเสนอภาพตําง ๆ แล๎วให๎บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยขงแมคคลีแลนด๑ได๎สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูมี
ความต๎องการ 3 ประการที่ได๎จากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อวําเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะเข๎าใจถึง
พฤติกรรมของบุคคลได๎ดังนี้ 
 1. ความต๎องการความสําเร็จ Need for Achievement  (nAch) เป็นความต๎องการที่จะทํา 
สิ่งตําง ๆ  ให๎เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความสําเร็จ จากการวิจัยของ  McClelland พบวํา บุคคลที่ต๎องการ 
ความสําเร็จสูง  จะมีลักษณะชอบการแขํงขัน ชอบงานที่ท๎าทาย  และต๎อการได๎รับข๎อมูลปูอนกลับเพื่อ
ประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล๎าที่จะเผชิญกับ
ความล๎มเหลว 
 2. ความต๎องการความผูกพัน Need for Affiliation (nAff) เป็นความต๎องการการยอมรับจากบุคคล
อ่ืน ต๎องการเป็นสํวนหนึ่งของกลุํม ต๎องการสัมพันธภาพที่ดีตํอบุคคลอ่ืน บุคคลที่ต๎องการความผูกพัน
สูงจะชอบสถานการณ๑การรํวมมือมากกวําสถานการณ๑การแขํงขัน โดยจะพยายามสร๎างและรักษา
ความสัมพันธ๑อันดีกับผู๎อ่ืน 
 3. ความต๎อการอํานาจ Need for Power (nPower) เป็นความต๎องการอํานาจเพื่อมีอิทธิพล 
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เหนือผู๎อ่ืน บุคคลที่มีความต๎องการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทาเพ่ือทําให๎ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
ต๎องการให๎ผู๎อ่ืนยอมรับหรือยกยํอง ต๎องการความเป็นผู๎นํา ต๎องการทํางานให๎เหนือกวําบุคคลอ่ืน และ
จะกังวลเรื่องอํานาจมากกวําการทํางานให๎มีประสิทธิภาพจากการศึกษา พบวํา พนักงานที่มีแรงจู งใจ
ใฝุสัมฤทธิ์สูงมักต๎องการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 
     3.1 งานที่เปิดโอกาสให๎เขารับผิดชอบเฉพาะสํวนของเขาและเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและ
แก๎ป๓ญหาด๎วยตนเอง 
     3.2 ต๎องการงานที่มีระดับยากงํายพอดีไมํงํายหรือยากจนเกินไปกวําความสามารถของเขา 
     3.3 ต๎องการงานที่มีความแนํนอนและตํอเนื่องซึ่งสร๎างผลงานได๎ และทําให๎เขามีความก๎าวหน๎า
ในงานเพ่ือจะพิสูจน๑ตนเองความสามารถของเขาได๎ 
 สรุปวําแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่เกิดจากการภายในของบุคคลและความ
ปรารถนาที่ทําให๎บุคคลทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให๎บรรลุผลสําเร็จด๎วยความพยายามและอดทน เพ่ือจะไปให๎ถึง
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ทั้งสํวนตัวและสํวนที่ได๎รับผิดชอบ โดยไมํได๎กระทําเพ่ือต๎องการยอมรับจากสังคมแตํ
ทําเพ่ือสนองความต๎องการของตนเอง 
 ลักษณะมุํงอนาคตควบคุมตนเอง 
 ลักษณะมุํงอนาคต เป็นการรู๎จักคิดถึงอนาคต เล็กการไกลเห็นผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล๎และไกล ทั้งที่จะเกิดกับตนเองและสังคมในอนาคต และสามารถควบคุมตนเองให๎
กระทํา หรืองดเว๎นการกระทําบางอยํางได๎อยํางเหมาะสม เพ่ือนําไปสูํสิ่งที่ต๎องการได๎ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการควบคุมตนเองในเรื่องของอารมณ๑โกรธ ความเครียด ความโมโห ความไมํพึงพอใจหรือ
สิ่งที่ควบคุมได๎ก็เกิดผลในทางบวกมากกวําทางลบ และเป็นแรงผลักดันทําให๎ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต หรือมากกวําที่จะได๎รับในป๓จจุบัน มีการวางแผนเพ่ือปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมตนเองให๎ปฏิบัติเป็น
ขั้นตอนตามแผนที่วางไว๎ เพ่ือไปสูํเปูาหมายที่ตนต๎องการในอนาคต 
 ลักษณะมุํงอนาคตเป็นลักษณะที่ซับซ๎อนที่พัฒนาขึ้นในตัวบุคคลอยํางเป็นกระบวนการที่
ประกอบด๎วย ขั้นตอนตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
 1) การตั้งเปูาหมาย (Future-Oriented Motives, Interests and Goals) ขั้นนี้บุคคลจะมี
การตั้งเปูาหมาย หรือสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต๎องการ
ให๎เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งบุคคลมีอยูํ 
 2) การวางแผน (Future-Oriented Planning) ขั้นนี้บุคคลจะมีการวางแผนปฏิบัติการ
เพ่ือที่จะนําไปสูํเปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ในขั้นตอนแรก มีการตัดสินใจเลือกวิธีการ หรือแนวทางที่
เหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบวําวิธีการหรือแนวทางนั้นจะนําไปสูํเปูาหมายได๎หรือไมํหากพบวํา
แผนหรือวิธีการที่เลือกไว๎ไมํสามารถนําไปสูํเปูาหมายได๎ ก็มีการเปลี่ยนแปลงวีการเสียใหมํ 
 ความหมายของเจตคต ิ
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) กลําววํา เจตคติ หมายถึง ความรู๎สึกในการที่จะชอบหรือไมํชอบ
และความรู๎ หรือความเชื่อซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธ๑ของสิ่งหนึ่งที่มีตํอสิ่งอื่น ๆ 
 วุฒิชัย จันทวัน (2553) กลําววํา เจตคติของครู หมายถึง การแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึก
หรือพฤติกรรมที่มีตํอการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งแสดง
ออกมาในเชิงบวก คือ ในรูปของการพูดการกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให๎การสนับสนุน
สํงเสริมการบริหารงานวิกันกันและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูง
ในทุกกลุํมสระการเรียนรู๎ตรงกับแนวนโยบายเปูาหมาย แลความคาดหวังของสถานศึกษา 
 นัฎชฎารัตน๑ ณ นคร (2557) กลําววํา  เจตคติ หมายถึง ความรู๎สึก ความคิดเห็นเป็นสภาวะ
ความพร๎อมของครูที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือยอมรับ ปฏิเสธหรือตํอต๎านบุคคล 
สถานการณ๑ตํอสิ่งของและข๎อเสนอใด ๆ ซึ่งมีผลทําให๎ครูพร๎อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด๎วย
พฤติกรรมอยํางเดียวกัน อาจจะเป็นบุคลิกภาพที่สร๎างขึ้นมา และสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได๎
และเป็นแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ หรือแรงขับเคลื่อนที่อยูํภายในแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของครูที่มี
ตํอสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ตํอการเรียนการสอน และตํอวิชาชีพของคร ู

เจตคติ หมายถึง ความรู๎สึก การแสดงความคิดเห็น ความพร๎อมของครูที่จะแสดงพฤติกรรม
ออกมาในทางสนับสนุนหรือยอมรับ ปฏิเสธหรือตํอต๎านบุคคล สถานการณ๑ตํอสิ่งของและข๎อเสนอใด ๆ ซึ่ง
มีผลทําให๎ครูพร๎อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด๎วยพฤติกรรมอยํางเดียวกัน อาจจะเป็นบุคลิกภาพที่
สร๎างข้ึนมา และสามารถท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎  
 คุณลักษณะของเจตคติ 
 เจตคติเป็นสิ่งที่สามารถชี้ทิศทางของการแสดงออกของบุคคลที่กระทําตํอบุคคล หรือ
สถานการณ๑ในทิศทางการสนับสนุน ยอมรับ ปฏิเสธหรือการตํอต๎าน อยํางไรก็ตามได๎เป็นที่ยอมรับกัน
ระหวํางนักวิชาการวํา คุณลักษณะสําคัญของทัศนคติเป็นสิ่งที่ควรรู๎ไว๎ 
 วุฒิชัย จันทวัน (2553) ได๎สรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของทัศนคติได๎ 4 ประการ คือ 
 1) เจตคติเป็นสภาวะกํอนที่จะมีพฤติกรรมโต๎ตอบ 
 2) เจตคติจะมีความคงตัวในชํวงระยะเวลาหนึ่ง 
 3) เจตคติเป็นตัวแปรแฝงที่นําไปสูํความสอดคล๎องระหวํางพฤติกรรมกับนึกคิด 
 4) เจตคติสมบัติของแรงจูงใจ 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของเจตคติสรุปได๎ 5 ประการ คือ 
 1. เจตคติเป็นความรู๎สึกนึกคิดจากแรงกระตุ๎นภายนอกทําให๎เกิดความรู๎และเป็นแนวทางของ
การแสดงออกของพฤติกรรม 
 2. เจตคติเป็นเครื่องกระตุ๎นอยํางสําคัญที่จะกําหนดพฤติกรรมเปิดเผยของบุคคล แตํใน
ขณะเดียวกันก็อยูํในขอบเขตจํากัดของบุคลิกภาพของแตํละบุคคล 
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 3. เจตคติมีมิติแหํงการวัดคุณลักษณะจาก มิติด๎านทิศทาง ซึ่งวัดได๎ในทางบวกและทางลบ 
มิติด๎านปริมาณมีตั้งแตํทัศนคติในด๎านความพอใจมากที่สุดไปจนถึงน๎อยที่สุด มิติด๎านความเข๎ม ซึ่ง
ได๎แกํ ความมั่งคงของจิตใจที่มีเจตคติใดมากน๎อยเพียงใด 
 4. เจตคติไมํใชํพฤติกรรมที่เปิดเผยที่มีตํอวัตถุทางสังคมหรือบุคคล แตํเป็นสภาพที่ใกล๎ชิด 
ตํอเนื่องจากการกระทํา 
 5. เจตคติเป็นสิ่งที่ไมํได๎มีมาตั้งแตํกําเนิด กํอนที่จะเกิดเจตคติมิสิ่งเร๎าซึ่งเกิดจากการเรียนรู๎
และประสบการณ๑ที่บุคคลมีสํวนเกี่ยวข๎อง เจตคติเป็นแตํเพียงพฤติกรรมแบบปกปิด 
 องค๑ประกอบของเจตคติ 
 1. สํวนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน๎มที่จะมีพฤติกรรม 
(Action Tendency) หรือปฏิกิริยาที่แสดงออกหรือคําพูดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งแนวโน๎มที่จะมี
พฤติกรรมนี้ความสัมพันธ๑กับความรู๎สึก ตลอดจนสํวนของสติและเหตุผล สํวนพฤติกรรมนี้จะเป็นสํวน
ที่บุคคลพร๎อมที่จะมีปฏิกิริยาแสดงออกตํอเหตุการณ๑หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 2. สํวนของความโน๎มเอียงที่กระทํา (Predisposition to Act) ที่เกิดจากแรงกระตุ๎นเมื่อ
บุคคลมีทัศนคติตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เดํนพอยํอมมีแนวเอียงไปในทิศทางของแรงกระตุ๎น สํงผลตํอสิ่งของ
หรือบุคคล 
 3. สํวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) หมายถึง การใช๎เหตุผลหรือความรู๎สึก
ของบุคคลในการแยกแยะความแตกตํางตลอดจนการพิจารณาซึ่งปลอดจากอารมณ๑ แตํเรื่องของ
เหตุผลอันสืบเนื่องจากการรับรู๎ คําพูด ความนึกคิด การแสดงออกของถึงความเชื่อของบุคคล 
 4. สํวนของเจตจํานง (Intention) ที่จะกระทําเมื่อได๎สัมผัสหรือเป็นได๎เรียนรู๎วําเห็นสิ่งที่จะ
สามารถพาไปถึงเปูาหมายได๎ จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งทางบวกและทางลบ 
 5. สํวนขอความรู๎สึก (Affective Component) หมายถึง คําพูดที่แสดงถึงความรู๎สึกหรือ
บรรดาความรู๎สึกท่ีไมํชอบ รัก เกลียดกลัว ซึ่งเป็นเรื่องราวของอารมณ๑ของบุคคล 
 6. สํวนของการกระทํา (Acting Component) เป็นสํวนที่แสดงออกมาทั้งการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน และการวางแผนเพ่ือนําไปปฏิบัติในอนาคต ทําให๎ต๎องมีการสร๎างหรือการพัฒนาด๎าน
เจตคติเพ่ือนําไปสูํการกระทําตํอไป 
 การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
 โดยได๎วิเคราะห๑กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติเป็น 5 ขัน้ตอน ได๎แกํ 
 1. การเอาใจใสํ (Attention) การที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลนั้นในขั้นต๎น
จะต๎องให๎ความสนใจและเอาใจใสํรับรู๎ข๎อความในการชักจูง ถ๎าผู๎รับการชักจูงขาดการเอาใจใสํรับรู๎สิ่งที่
ชักจูง การชัดจูงจะถูกระงับเสียตั้งแตํเริ่มต๎น 
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 2. ความเข๎าใจ (Comprehension) ความเข๎าใจจะเกิดขึ้นได๎ตํอเมื่อบุคคลเอาใจใสํรับฟ๓งจาก
สื่อนอกจากนี้มีองค๑ประกอบอ่ืน ๆ ที่จะเข๎ามามีผลตํอความเข๎าใจสารที่สื่อชักจูงที่สําคัญ เชํน 
องค๑ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสารควรชักจูงที่ทําให๎ผู๎รับเกิดความเข๎าใจงําย มีความนําเชื่อถือ มีวิธี การ
ชักจูงท่ีสอดคล๎องกับลักษณะของผู๎รับ 
     2.1 การยอมรับ (Yielding) มี 3 แบบคือ 
  2.1.1 การยอมรับตาม (Compliance) เป็นการยอมรับการชักจูงเพ่ือหวังรางวัลและ
หลีกเลี่ยงการลงโทษ 
  2.1.2 การเลียนแบบเทียบเคียง (Identification) เป็นการยอมรับการชักจูง เพราะ
หวังที่จะทําให๎ตนคล๎ายคลึงกับผู๎ชักจูง 
  2.1.3 การยอมรับเข๎าไว๎ภายในตนเอง (Internalization) ซึ่งเป็นการยอมรับเพ่ือ
ผลประโยชน๑จะได๎รับและทําให๎เขาเข๎าใจโลกดียิ่งขึ้นคือความจํา (Retention) เมื่อเกิดกายอมรับแล๎ว
การเปลี่ยนเจตคติจะอยูํคงทนนานสักเทําไรขึ้นอยูํกับความจําในเรื่องราวเกี่ยวกับเจตคตินั้น ๆ และ
การกระทํา (Action) เป็นกระบวนการขั้นสุดท๎ายของการเปลี่ยนเจตคติ คือ การแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
แสดงถึงการมีเจตคต ิ
 ประโยชน๑ของเจตคติประโยชน๑ของเจตคติดังนี้ 
 1. หน๎าที่ให๎ความเข๎าใจ (Understanding or Knowledge Function) ซึ่งเจตคติมีหลาย
อยํางชํวยให๎เข๎าใจโลกและสภาพแวดล๎อมได๎เรียนรู๎ และเข๎าใจการกระทําของบุคคลในสังคมอธิบาย
และคาดคะเนการกระทําของตนเองและบุคคลอ่ืน 
 2. หน๎าที่ปูองกันตนเอง (Ego-Defense or Protect their Self-Esteem) เป็นเรื่องปกติที่
บุคคลจําเป็นต๎องหาทางออกให๎กับตนเอง เพ่ือความสบายใจเป็นต๎นวําคนที่ชอบพูดวําคนอ่ืนตรง ๆ ก็
จะหาทางออกให๎กับตนเองวํา การที่ตนทําเชํนนั้นก็เพราะมีความจริงใจกับเพ่ือนฝูง 
 3. หน๎าที่ในการปรับตัว (Adjective Function or Need Satisfaction) เจตคติจะชํวย
บุคคลในด๎านการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมและสังคม โดยปกติจะคํานึงถึงประโยชน๑ที่จะได๎รับ
เป็นสําคัญ และจะพัฒนาเจตคติตามแนวที่คาดวําจะตอบสนองความต๎องการของตนเองได๎ เชํน คน
หันมาชอบการศึกษาเพราะเชื่อวําการศึกษาสูงจะชํวยให๎ชีวิตดีขึ้น 
 4. หน๎าที่แสดงออกซึ่งคํานิยม (Value Expression) ทัศนคติชํวยให๎บุคคลได๎แสดงออกซึ่ง
คํานิยมของตนเอง เชํน คนที่มีความซื่อสัตย๑ก็จะแสดงออกโดยการไมํฉ๎อราษฎร๑บังหลวง 
 วุฒิชัย จันทวัน (2553) ได๎สรุปประโยชน๑ของทัศนคติไว๎วํา การเข๎าใจทัศนคติของบุคคลเป็น
สิ่งที่มีประโยชน๑มาก โดยเฉพาะนักจิตวิทยาในการนําผลการทํานายพฤติกรรมของบุคคล เป็น
ประโยชน๑มาก โดยเฉพาะทางการปกครองที่ศึกษาถึงเจตคติความคิดเห็น และความเชื่อของกลุํมเพ่ือ
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กําหนดแนวทางการปกครองตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชา ถ๎าเราไมํรู๎ทิศทางของทัศนคติเรายํอมไมํสามารถ
ทํานายผลที่จะเกิดข้ึน 
 นัฎชฎารัตน๑ ณ นคร (2557) กลําววํา  ประโยชน๑ของการมีเจตคติและการทําความเข๎าใจ
อยํางแท๎จริงของประโยชน๑ของเจตคตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ และเป็นสิ่งที่ครูต๎องระมัดระวังและต๎อง
ปรับตัวเข๎ากับวิชาชีพครู ในการเตรียมตัว พร๎อมเพ่ือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งให๎สําเร็จลง
ด๎วยดี เพื่อเสริมสร๎างบุคลิกภาพ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมํพึงปรารถนาและสามารถหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนได๎ 
เพ่ือตระหนักและสร๎างเจตคติที่ดีตํออาชีพครู อาจครอบคลุมถึงความรู๎สึก หรือมีศรัทธาตํองานการ
สอนและกิจกรรมที่ทําการสร๎างสมรรถภาพความเป็นครูปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎ยึดมั่นอยูํ
ในคุณงามความดี ความถูกต๎อง และความชอบธรรม และพัฒนาตนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ 
และความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่ทันสมัย และรู๎จักปรับตัวให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยูํเสมอ 
 ในป๓จจุบันสังคมไทยมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญกับวิชาชีพมากขึ้นแตํก็มีคนไทยอีก
จํานวนมากที่ยังไมํเข๎าใจ และไมํสามารถนําวิชาชีพของตนเองออกมาใช๎อยํางเต็มที่ สิ่งที่สําคัญยังไมํ
เห็นความสําคัญและคุณคําอาชีพที่ตนประกอบอยูํ อาจจะเนื่องจากตนเองไมํได๎ชอบ หรือต๎องการ
ประกอบอาชีพนั้น แตํอยํางไรมีความจําเป็นที่ต๎องทําอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ทําให๎ประสิทธิภาพและไมํ
เกิดประสิทธิผลเทําที่ควร ดังนั้นครูเป็นอาชีพที่ได๎รับการยอมรับและได๎รับการยกยํองให๎เป็นวิชาชีพ
ควบคุมทางการศึกษา  
 
2.9 สมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษา 
 1.  ความรู๎/ความเข๎าใจ  
      1.1  ปรัชญา  แนวคิดและหลักการทางพลศึกษา 
      1.2  การบริหารพลศึกษา 
      1.3  ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับรํางกาย 
      1.4  ลักษณะและการทําหน๎าที่ของอวัยวะระบบตํางๆ 
      1.5  สรีรวิทยา 
      1.6  การออกกําลังกายที่มีผลตํอระบบของรํางกาย 
      1.7  หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา 
      1.8  การประยุกต๑กายวิภาค  สรีรวิทยา  และหลักกลศาสตร๑ 

1.9   วิจัยในชั้นเรียน 
      1.10  เทคนิคและทักษะกีฬา 
      1.11  กิจกรรมพลศึกษา 
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 2.  ทักษะปฏิบัติ 
      2.1  ทักษะทางการกีฬา 
      2.2  ทักษะทางการเคลื่อนไหว 
 3.  ด๎านการสอนพลศึกษา 
      3.1  การจัดการเรียนรู๎พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 
      3.2  การจัดการเรียนรู๎พลศึกษาสําหรับผู๎เรียนที่หลากหลายที่มีความสามารถพิเศษ 
      3.3  การจัดการเรียนรู๎ในวิชาเอกพลศึกษาอยํางบูรณาการ 
 4.  เจตคติทางพลศึกษา 
      4.1  คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  น้ําใจนักกีฬา 
      4.2  จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
2.10 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 
 เนื่องจากรูปแบบการสอนมีความสัมพันธ๑โดยตรงกับรูปแบบการเรียนรู๎ที่เป็นพ้ืนฐานของการ
จัดการเรียนรู๎ ในการศึกษารูปแบบการสอนจึงได๎นําเสนอเรื่องของรูปแบบการเรียนรู๎เพ่ือเชื่อมโยงกับ
รูปแบบการสอน ดังนี้ 
 2.10.1 รูปแบบการเรียนรู๎ 
  มนุษย๑ตํางมีระบบความคิด ระบบการมองโลกที่แตกตํางกันหากเรามีความเข๎าใจกัน 
สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกัน และรู๎วําจะปฏิบัติอยํางไรกับคนประเภทตําง ๆ แล๎วจะลด
ความขัดแย๎ง ทําให๎เกิดความเห็นใจ รู๎จักประนีประนอมและถนอมน้ําใจผู๎อ่ืน สามารถอยูํรํวมกันอยําง
มีความสุขบนพ้ืนฐานของหลักการความเข๎าใจเรื่องมนุษย๑ได๎ ซึ่งเชื่อมโยงถึงการเข๎าใจลักษณะพ้ืนฐาน
ของผู๎เรียนที่มีความแตกตํางกันในเรื่องรูปแบบการเรียนรู๎ โดยปกติผู๎สอนสํวนใหญํมักจะให๎ความสนใจ
วําผู๎เรียนจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมากกวําสนใจวําผู๎เรียนมีรูปแบบการเรียนอยํ างไร จึงทําให๎มี
ผู๎เรียนจํานวนไมํมากนักที่เรียนด๎วยความพึงพอใจ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนอง
ธรรมชาติและความสนใจของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดีจึงควรให๎ความสําคัญในเรื่องความแตกตํางระหวําง
บุคคล โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู๎ ถ๎าผู๎เรียนได๎เรียนในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับศักยภาพของตนเองจะทําให๎ผู๎เรียนได๎รับประโยชน๑สูงสุด การที่ผู๎สอนได๎รู๎วําผู๎เรียนในชั้น
เรียนมีรูปแบบการเรียนรู๎อยํางไร จะมีประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการจัดสภาพการเรียนการสอน จะชํวยให๎
ผู๎สอนสามารถชํวยเหลือผู๎เรียนได๎รู๎จักคิดและเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ ให๎ดีที่สุด และเข๎าใจพฤติกรรมการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งไมํเหมือนกันรวมทั้งเข๎าใจป๓ญหาที่เกิดจากการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละคน แม๎วํา
ผู๎เรียนแตํละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู๎เฉพาะตัว แตํก็ไมํมีผู๎เรียนคนใดที่มีรูปแบบการเรียนรู๎แบบใด
แบบหนึ่งอยูํตลอดเวลา และสํวนใหญํจะใช๎หลายรูปแบบคาบเกี่ยวกัน โดยรูปแบบที่ตนถนัดที่สุดจะ
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ถูกนํามาใช๎มากกวํารูปแบบอ่ืน ยังไมํมีใครที่สามารถจดจําสิ่งที่ตนได๎พบเห็น ได๎ฟ๓งไว๎ในสมองของตน
อยูํได๎ตลอดเวลา ทุกคนจะจดจําได๎ดีที่สุดก็ตํอเมื่อได๎ลงมือกระทําด๎วยตนเองเทํานั้น ในที่นี้จะขอ
กลําวถึงรูปแบบการเรียนรู๎ที่นํามาใช๎เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  กราส๑ซา และไรซ๑แมน (Grasha & Reichman, 1975 อ๎างถึงใน ปราณี อํอนศรี, 
2552) ได๎จัดแบํงรูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามลักษณะบุคลิกภาพของผู๎เรียนออกเป็น 6 ประเภท 
ดังนี้   
  1) แบบแขํงขัน (Competitive) ผู๎เรียนลักษณะแบบนี้จะเรียนรู๎เนื้อหาวิชาเพ่ือที่จะ
ทําให๎ได๎ดีกวําคนอ่ืนในชั้นเรียน เขาจะรู๎สึกวําจะต๎องแขํงขันกับผู๎เรียนคนอ่ืนๆ เพ่ือให๎ได๎รับรางวัลจาก
ชั้นเรียนในลักษณะคะแนนหรือคําชมจากผู๎สอน ความสนใจของผู๎สอน มองชั้นเรียนเป็นสนามแขํงขัน
ซึ่งจะต๎องมีแพ๎มีชนะ ผู๎เรียนประเภทนี้มีความรู๎สึกวําเขาต๎องเป็นผู๎ชนะเสมอ ผู๎เรียนคนอ่ืน ๆ จึงมักจะ
ไมํคํอยชอบที่จะมีสํวนรํวมกับผู๎เรียนแบบนี้ 
  2) แบบรํวมมือ (Collaborative) ผู๎เรียนลักษณะแบบนี้รู๎สึกวําเขาสามารถเรียนรู๎ได๎
มากที่สุดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติป๓ญญาและความสามารถซ่ึงกันและกัน รํวมมือกับผ๎ูสอน
และกลุํมเพื่อน ชอบทํางานรํวมกับคนอ่ืน ๆ เห็นชั้นเรียนเป็นสถานที่สําหรับสังคมที่มีปฏิสัมพันธ๑ซึ่งกัน
และกันเชํนเดียวกับสถานที่เรียนรู๎เนื้อหาวิชา 
  3) แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ผู๎เรียนลักษณะนี้จะไมํสนใจการเรียนรู๎เนื้อหาวิชา
ในชั้นเรียนตามแบบแผน ไมํมีสํวนรํวมกับผู๎สอนและผู๎เรียนคนอ่ืน ๆ ไมํสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน 
ผู๎เรียนแบบนี้จะมีทรรศนะตํอห๎องเรียนวําเป็นสิ่งที่ไมํนําสนใจ 
  4) แบบมีสํวนรํวม (Participant) ลักษณะของผู๎เรียนแบบนี้ต๎อการที่จะเรียนรู๎
เนื้อหาวิชาชอบเข๎าเรียน มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู๎ให๎มากที่สุดในชั้นเรียน และมีสํวนรํวมกับผู๎อ่ืน
ตํอกิจกรรมในชั้นเรียนให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ แตํจะมีสํวนรํวมน๎อยในกิจกรรมที่ไมํได๎อยูํใน
แนวทางของวิชาที่เรียน 
  5) แบบพ่ึงพา (Dependent) ผู๎เรียนลักษณะนี้จะแสดงความอยากเรียนรู๎น๎อย จะ
เรียนรู๎เฉพาะสิ่งที่ถูกบังคับหรือกําหนดให๎เรียน มองเห็นผู๎สอนและกลุํมเพ่ือนรํวมชั้นเรียนเป็นแหลํง
ของโครงสร๎างความรู๎ เป็นแหลํงสนับสนุนทางวิชาการ ผู๎เรียนลักษณะนี้จะไมํมีความคิดริเริ่ม 
  6) แบบอิสระ (Independent) ลักษณะของผู๎เรียนแบบนี้ชอบที่จะคิดและทํางาน
ตํางๆ ด๎วยตนเอง รับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อ่ืนในชั้นเรียน มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู๎เนื้อหาวิชาที่คิดวํา
สําคัญ และมีความเชื่อม่ันในความสามารถของการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง 
  คาร๑ล จุง (Carl Jung, 1923) ได๎กลําวถึง ความแตกตํางของบุคลิกภาพของมนุษย๑วํา 
เกิดจากความสามารถในการรู๎สองประเภท คือ หนึ่ง ความสามารถในการรับรู๎ (Perception) หรือ
กระบวนการที่มนุษย๑ได๎รับและซึมซับความรู๎ข๎อมูล สอง ความสามารถในการพิจารณาตัดสิน 
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(Judgment) คือ ความสามารถในกระบวนการที่จะกระทําตํอความรู๎ข๎อมูล วิธีการที่เราได๎รับข๎อมูลจะ
ได๎มาจากกระบวนการสองประเภท คือ จากสัมผัสรับรู๎จากภายนอก และจากการนึกรู๎ได๎เองภายใน 
(Intuition) สํวนความสามารถในการพิจารณาตัดสินจะมาจากวิธีการสองประเภทเชํนกัน คือ การคิด
อยํางมีเหตุผลและการคิดจากความรู๎สึก คาร๑ล จุง ได๎อธิบายรูปแบบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาวํา องค๑ทั้ง
สี่ของบุคลิกภาพมนุษย๑ในระดับที่รู๎ตัว (Consciousness) จะมาจากประสบการณ๑ทั้งสี่ คือหนึ่ง ผัสสะ 
(Sensing) ได๎แกํ การรับรู๎ในสิ่งที่ได๎เห็นได๎สัมผัส สอง การคิด (Thinking) สามารถบอกได๎วําสิ่งที่
สัมผัสคืออะไร สาม ความรู๎สึก (Feeling) นํามาพัฒนาและแปลงเป็นรูปแบบการเรียนรู๎ได๎ 4 แบบ 
ดังนี้ (อารี สัณหฉวี, 2546) 
  1) การเรียนรู๎แบบมุํงความชํานาญ 
  ผู๎เรียนประเภทนี้จะเป็นนักปฏิบัติเห็นโลกตามความเป็นจริง เป็นผู๎มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน ชอบทํามากกวําพูด มีพลังในการทํางาน มีเหตุมีผล ทําในสิ่งที่ได๎ผลและมีประโยชน๑ 
  แนวการเรียนรู๎ จะทํางานอยํางมีระบบและตั้งใจทํางานให๎เสร็จ ชอบเรียนวิชา
เทคนิคและมีการปฏิบัติจริง ไมํสนใจด๎านความคิดหรือตัวบุคคล ชอบทํางานให๎เสร็จและรู๎ผลทันที 
ชอบการกระทําที่มีการเคลื่อนไหวมากกวําการที่นั่งฟ๓งผู๎อื่นหรือทํางานนั่งโต๏ะ 
  ผู๎เรียนประเภทนี้จะถามวํา อะไร อยํางไร และชอบอธิบายการกระทําที่เป็นขั้นตอน
และจะขาดความอดทนตํอการอธิบายยืดยาว ผู๎เรียนประเภทนี้ต๎องการรู๎อยํางชัดเจนวําจะให๎ทําอะไร 
อยํางไร และเมื่อใด และจะขาดความสนใจทันทีถ๎ารู๎สึกวําสิ่งที่ทํานั้น ช๎าอืดอาดหรือไมํมีประโยชน๑ใช๎สอย 
  ผู๎เรียนประเภทนี้ต๎องการสิ่งแวดล๎อมที่เน๎นการฝึกทักษะ ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูล 
โอกาสที่จะได๎ใช๎ข๎อมูลมาปฏิบัติจริง และโอกาสที่จะได๎สาธิตความรู๎ของตน ชอบแบบฝึกหัดที่มีคําตอบ
ถูกผิดชัดเจน ไมํชอบคําถามประเภทปลายเปิดหรือคําถามที่ให๎ตีความ ผู๎เรียนประเภทนี้ จะชอบการ
แขํงขัน เพราะผู๎เรียนประเภทนี้ต๎องการเรียนรู๎เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลและทําได๎จริง 
  2) การเรียนรู๎แบบมุํงความเข๎าใจ หรือผู๎เรียนประเภทญาณหยั่งรู๎-คิด 
  ผู๎เรียนประเภทนี้เป็นนักคิดสร๎างทฤษฎี เน๎นความรู๎และการใช๎สมอง สนใจป๓ญหาที่
ยากท๎าทายให๎คิด ชอบแนวคิดและทฤษฎีและการพิสูจน๑ทฤษฎี และมีความอดทนในการรอผลได๎นาน 
  แนวการเรียนรู๎  ผู๎ เรียนประเภทนี้จะเรียนรู๎อยํางมีระบบ มีเหตุมีผล ชอบจัด
ระบบงานและบุคคล เป็นนักวางแผนที่ใช๎เวลาเพื่อการเตรียมงาน 
  ผู๎เรียนประเภทนี้จะทํางานได๎ดีตามลําพังหรือทํางานกับผู๎ที่มีลักษณะคิดเชํนเดียวกัน 
เวลาทํางานไมํชอบให๎มีการเรํงรัดหรือบีบบังคับด๎วยเวลา จะไมํสนใจให๎มีการประเมินงานจนกวําจะทํา
แล๎วเสร็จ มีความอดทนและมํุงมั่นในการทํางานที่สนใจและไมํคํานึงถึงเวลา 
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  วิธีการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนประเภทนี้คือ วิธีแยกป๓ญหาออกและหาองค๑ประกอบของ
ป๓ญหา และใช๎วิธีการวิเคราะห๑สาเหตุและผล จะตั้งคําถามวํา เพราะอะไรและพยายามหา
ความสัมพันธ๑ของคําถามและสรุปเป็นความหมาย 
  ผู๎เรียนประเภทนี้จะเป็นนักอํานสามารถหาข๎อมูลได๎จากการใช๎สัญลักษณ๑ ตัวหนังสือ 
รูปภาพ มีความสามารถในการใช๎ภาษาอธิบายแสดงความคิดเห็น ชอบอธิปรายหาเหตุผลโดยการตั้ ง
คําถามให๎มีการหาข๎อมูลมาขัดแข๎ง 
  ผู๎เรียนประเภทนี้มุํงที่จะได๎ความจริงที่ไมํมีความรู๎สึกสํวนตนเข๎าไปเกี่ยวข๎องทุกเรื่อง
จะต๎องมีเหตุผลและมีหลักฐานมาสนับสนุน จึงเรียนผู๎เรียนประเภทนี้วํา มุํงความเข๎าใจ 
  3) การเรียนรู๎แบบมุํงการแสดงออกหรือผู๎เรียนประเภทญาณหยั่งรู๎-รู๎สึก 
  ผู๎เรียนประเภทนี้มีความใฝุรู๎มีการหยั่งรู๎เองและกล๎าที่จะคิดฝ๓นและยึดมั่นในคํานิยม
ตามความคิดของตน มีความเปิดกว๎างตํอทางเลือกใหมํ ๆ 
  แนวการเรียนรู๎ ผู๎เรียนประเภทนี้จะมีความสนใจกระตือรือร๎นในการศึกษาป๓ญหา
และหาคําตอบใหมํ ๆ ในป๓ญหานั้น ชอบสนใจอภิปรายป๓ญหาความขัดแย๎งทางด๎านจริยธรรมมีความ
สนใจในเรื่องตําง ๆ ชอบกิจกรรมที่จะมีโอกาสได๎แสดงแนวคิดจินตนาการแปลก ๆ ไมํชอบแบบฝึกหัด
ขั้นพ้ืนฐานที่ทําตามสูตรหรือกฎ ชอบคําถามปลายเปิด  
  ผู๎เรียนประเภทนี้มีแรงจูใจในการเรียนจากความสนใจของตนเอง เรื่อใดที่ไมํสนใจจะ
ทําอยํางไมํตั้งหรือลืมไปเลย ถ๎างานใดที่สนใจจะทําอยํางไมํซ้ําแบบใครและจะทําจนลืมเวลาไมํชอบ
ทํางานภายใต๎ข๎อบังคับหรือตารางเวลาที่เข๎มงวด 
  ผู๎เรียนประเภทนี้ชอบเป็นเอกเทศและไมํชอบอยูํภายใต๎ระเบียบกฎเกณฑ๑ และไมํ
กลัวที่จะแปลกกวําคนอ่ืน ยอมสิ่งที่ไร๎เหตุผล ไมํล๎อมกรอบตนเองด๎วยประเพณี มีความรู๎สึกไวตํอความ
งาม ความสนดุลและมีข๎อคิดวิจารณ๑ด๎านสุนทรียภาพของสิ่งตําง ๆ  
  ผู๎เรียนประเภทนี้ไมํชอบทําอะไรเป็นขั้นตอนแตํจะทําตามความรู๎สึกหรือความรู๎ที่ผุด
ขึ้นมาเอง จะชอบคิดแก๎ป๓ญหาด๎วยตนเองมากกวําจะให๎ผู๎อ่ืนบอก มักจะมีวิธีแก๎ป๓ญหาแบบแปลก ๆ 
ซ่ึงบางทีตนเองก็ไมํสามารถอธิบายได๎ 
  ผู๎เรียนประเภทนี้จะมีความยืดหยุํนในการคิด และการกระทํา สามารถปรับตัวให๎เข๎า
กับสถานการณ๑ใหมํ ๆ ได๎ จะชอบสิ่งแวดล๎อมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ชอบทํางานที่ไมํต๎องมี
คําแนะนํามากเกินไป การทํางานของผู๎เรียนประเภทนี้จะดูวุํนวายในสายตาของผู๎เรียนประเภทมุํง
ความชํานาญและมุํงความเข๎าใจ การที่เรียกผู๎เรียนประเภทนี้วํา ประเภทมุํงแสดงออก เพราะผู๎เรียน
ประเภทนี้จะพยายามหาวิธีเสนอผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสร๎างสรรค๑และจินตนาการเพ่ือเป็น
การแสดงความเป็นตัวของตัวเอง 
  4) การเรียนรู๎แบบมุํงผลสัมพันธ๑หรือผู๎เรียนประเภทผัสสะ-รู๎สึก 
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  ผู๎เรียนประเภทนี้ชอบสังคม มักเป็นมิตร และไวตํอความรู๎สึกของผู๎อ่ืนและตนเอง สน
ในเรียนเรื่องราวที่สัมพันธ๑กับชีวิตความเป็นอยูํของมนุษย๑มากกวําเรื่องที่เป็นทฤษฎีวิชาการหรือ
เรื่องราวที่ไมํเก่ียวกบับุคคล 
  แนวการเรียนรู๎ ผู๎เรียนประเภทนี้จะเรียนได๎ดี ถ๎ารู๎สึกวําเรื่องนั้นมีสํวนสัมพันธ๑กับตน
และจะทุํมอารมณ๑ความรู๎สึกของตนในการเรียน มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที โดยไมํยั้งคิด ถ๎ารู๎สึก
วําถูกต๎อง จะสนใจตัวบุคคลและรับฟ๓งเสมอ ชอบชํวยเหลือผู๎อ่ืน แตํก็ต๎องการให๎การกระทําของตน
เป็นที่รับรู๎ด๎วย 
  ผู๎เรียนประเภทนี้จะเรียนได๎ดีถ๎ารู๎สึกสบายใจและไมํเครียด มักจะชอบคิดดัง ๆ และ
ชอบการรํวมมือกันทํางาน ไมํชอบการแขํงขัน ต๎องการคํายกยํองชมเชยในการกระทําของตนจะรู๎สึก
อยํารุนแรงตํอความชอบไมํชอบของผู๎อ่ืนที่มีตํอตน จะทํางานให๎เสร็จเพ่ือเอาใจผู๎อ่ืนมากกวําทําด๎วย
ความสนใจของตนเอง 
  คําถามที่ผู๎เรียนประเภทนี้จะถามคือ แล๎วเรื่องนี้มีคุณคําตํอฉันอยํางไร เวลาเรียน
มักจะมองหาความสัมพันธ๑ของเรื่องที่เรียนกับประสบการณ๑ของตนเสมอ จะมีแรงจูงใจในการเรียนสูง 
ถ๎ามีโอกาสบอกเลําความรู๎สึก คํานิยมและเหตุการณ๑ในอดีตของตน แตํถ๎าเรื่องที่เรียนไมํเกี่ยวกับ
มนุษย๑หรือเรื่องราวในชีวิตจริง ผู๎เรียนประเภทนี้จะเบื่อและหันไปคุยกับเพ่ือน 
  อยํางไรก็ตามลักษณะการเรียนของผู๎เรียนในระดับนี้ จะมีหลายรูปแบบซึ่งผู๎สอน
จะต๎องศึกษาภูมิหลังและความรู๎พ้ืนฐานที่แตกตํางกัน เพ่ือที่จะได๎จัดกิจกรรมและประสบการณ๑เรียนรู๎ 
ให๎เหมาะสมกับสภาพความต๎องการและความสนใจ อนึ่งชํวยระยะเวลาของความสนใจของผู๎เรียนใน
ระดับนี้จะมีประมาณ 50 นาที ดังนั้นการจัดการสอนที่ติดตํอกันเป็นระยะเวลานานถึง 2 หรือ 3 
ชั่วโมงในแตํละครั้ง ควรจะมีการหยุดพักหรือเปลี่ยนบรรยากาศให๎ผู๎เรียนไมํรู๎สึกเบื่อ มีความสดชื่นและ
เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียน การศึกษาถึงลักษณะเฉพาะที่สําคัญ ๆ ของผู๎เรียน จะมีสํวนสัมพันธ๑
ตํอการวางแผนการเรียนการสอนเป็นอยํางยิ่ง ถ๎าเราไมํทําการศึกษาลักษณะเฉพาะของผู๎เรียนก็จะทํา
ให๎การจัดและดําเนินการสอนการเรียนอาจจะดําเนินไปได๎ไมํดีเทําที่ควร ตัวอยํางเชํน ลักษณะ
ธรรมชาติของกลุํมผู๎เรียนโดยสํวนใหญํจะมีการเรียนรู๎อยูํที่ห๎องปฏิบัติการทดลอง โรงฝึกงาน ที่มีการ
กระทําและการเคลื่อนไหวอยูํตลอดเวลา เมื่อจําเป็นจะต๎องมานั่งเรียนแบบบรรยาย เป็นระยะเวลาที่
นาน 2 ถึง 3 ชั่วโมง จะทําให๎ผู๎เรียนกลุํมนี้รู๎สึกอึดอัด ไมํคํอยสนใจ เพราะคุ๎นเคยกับสิ่งที่ฝึกปฏิบัติอยูํ
เป็นประจํา ดังนั้นผู๎ที่วางแผนการสอน จะต๎องเปลี่ยนจากการบรรยายอยํางเดียวโดยให๎ผู๎เรียนมีสํวน
รํวมในการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืน เชํน การอภิปรายหรือกิจกรรมกลุํม โดยวิเคราะห๑แลกเปลี่ย น
ประสบการณ๑ 
 2.10.2 ความหมายของรูปแบบการสอน 
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  ในทางศึกษาศาสตร๑มีคําที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบ คือ รูปแบบการสอน (Teaching 
Models หรือ Training Moels) และรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(Instructional Model หรือ Teaching Learnig Model) คําวํา “รูปแบบการสอน” สามารถให๎คํา
จํากัดความได๎ในหลายประเด็น โดยมีข๎อพิจารณาที่แตกตํางกันออกไป ดังเชํนการให๎คําจํากัดความ
ของนักวิชาการหลายทํานได๎กลําวไว๎ดังตํอไปนี้ 
  จอยซ๑ และเวลส๑ (Joyce & Weil, 1996) กลําวถึง รูปแบบการสอน (Model of 
Teaching) วํารูปแบบการสอนเป็นรูปแบบของการเรียนรู๎ที่ผู๎สอนจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการพัฒนา
ข๎อมูล ความคิด ทักษะ คํานิยม แนวความคิดและการแสดงออก รวมทั้งเป็นการให๎แนวทางของวิธีการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพแกํผู๎เรียนด๎วย ทั้งนี้การดําเนินการดังกลําวคาดหวังให๎สํงผลตํอพัฒนาการ
ของผู๎เรียนในด๎านความก๎าวหน๎าของความสามารถที่จะทําการเรียนรู๎ได๎อยําคลํองแคลํว และมี
ประสิทธิภาพตํอไปในอนาคต ซึ่งควรเป็นผลเนื่องจากการที่ผู๎เรียนได๎เกิดการพัฒนาการเรียนรู๎ และ
ทักษะ และเนื่องจากเขาได๎เกิดกระบวนการในการเรียนอยํารอบรู๎ขึ้นแล๎ว 
  เอ็กเก็น และคอชาก (Eggen & Kauchak, 1997) ให๎คําจํากัดความรูปแบบการสอน 
(Teaching Models) วําเป็นการจัดทํารายละเอียด เบื้องต๎นสําหรับใช๎เป็นกลยุทธ๑ในการสอนของครู 
ซึ่งจะถูกออกแบบขึ้นเพือเปูาหมายในการสอนอยํางใดอยํางหนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่ครูจะพิจารณาวําจะ
สอนอะไร และมียุทธวิธีใดที่จะไปสูํเปูาหมายของการสอนได๎ กระบวนการที่ถูกออกแบบจะเป็นการ
ออกแบบเฉพาะ เพ่ือให๎เกิดสัมฤทธิ์ผลเฉพาะในเปูาหมายที่กําหนดไว๎ และจะถูกกําหนดให๎เป็น
กิจกรรมสํวนใหญํของครูในการสอน ทั้งนี้การจัดทํารายละเอียดดังกลําว สามารถเปรียบได๎กับพิมพ๑
เขียวสําหรับการสอน โดยมีแนวคิดจากศาสตร๑สาขาตําง ๆ เป็นแนวทาง ได๎แกํ มานุษยวิทยา สังคม
วิทยา และจิตวิทยา ที่มีแนวคิดสําคัญสํงผลตํอการจัดทํารายละเอียดดังกลําว 
  วิโรจน๑ วัฒนานิมิตกูล (2540) กลําววํา รูปแบบการสอน หมายถึง รูปแบบการสอน
เป็นแบบแผนของการสอนที่กําหนดไว๎ลํวงหน๎าโดยจัดทําขึ้นอยํางมีจุดหมายประกอบด๎วย
องค๑ประกอบตําง ๆ ทางการสอน ได๎แกํ หลักการ จุดหมาย เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การประเมินผล
และกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญกันอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายในการสอนนั้น ๆ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2541) กลําววํา รูปแบบการสอนมีความหมาย 2 แนวใหญํ ๆ 
แนวแรกของรูปแบบการสอน เป็นกิจกรรมหรือวิธีสอน สํวนแนวที่ 2 พิจารณาได๎วําเป็นโครงสร๎างที่ 
แสดงถึงองค๑ประกอบตําง ๆ ในการสอนที่จะนํามาใช๎รํวมกัน เพ่ือให๎เกิดผลแกํผู๎เรียนตามจุดประสงค๑ที่
ได๎กําหนดไว๎ ซึ่งรูปแบบการสอนตามแนวแรรก ได๎แกํ แนวความคิดของจอยซ๑ และเวลส๑ ( Joyce & 
Weil, 1996)  ตัวอยํางของรูปแบบการสอนตามแนวที่ 2 ได๎แกํ รูปแบบการสอนของบลูม (Bloom) 
เป็นต๎น 
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  จันทร๑เพ็ญ เชื้อพานิช (2549) กลําววํา รูปแบบการสอน หมายถึง เป็นแบบของการ
จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบที่ประกอบด๎วยหลักการที่มีแนวคิดเชิงทฤษฎีรองรับวัตถุประสงค๑
เฉพาะและกระบวนการเรียนการสอนที่มีความเฉพาะของแตํละรูปแบบ ซึ่งใช๎เป็นต๎นแบบของการ
เรียนการสอน 
  ทิศนา แขมมณี (2550) ให๎ความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยํางเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตําง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน โดย
อาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตําง ๆ เข๎าไปชํวยให๎สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการ
ที่ยึดถือ และได๎รับการพิสูจน๑และทดสอบแล๎ววํามีประสิทธิภาพสามารถใช๎เป็นแบบแผนได๎ 
  เนื่องจากการสอนถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นงานหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ทําหน๎าที่ครู
พยายามที่จะชํวยบุคคลคนหนึ่งหรือมากกวําที่อยูํในฐานะนักเรียนให๎เกิดความเข๎าใจ ทักษะหรือ
ทัศนคติจากเนื้อหาวิชาตําง ๆ รูปแบบการสอนจะคํานึงถึงความสําคัญของการเกิดลักษณะดังกลําวตํอ
ผู๎เรียนและบูรณาการลักษณะดังกลําวนี้ไปสูํกรอบการตัดสินใจที่อยูํบนพ้ืนฐานของป๓จจัยสําคัญ 3 
ประเภท คือ ครูผู๎สอน นักเรียนและเนื้อหาวิชา (Eggen & Kauchak, 1997) ประเด็นสําคัญของ
กระบวนการสอน คือ การดําเนินการจัดสภาพแวดล๎อม เพ่ือให๎เป็นที่ผู๎เรียนสามารถเกิดปฏิกิริยาและ
ศึกษาวิธีที่จะเรียนรู๎รูปแบบการสอน จึงเป็นการอธิบายรายละเอียดของสภาพแวดล๎อมในการเรียนรู๎ 
ซึ่งรายละเอียดของการอธิบายจะมีความหลากหลายของการใช๎รูปแบบ การลําดับขั้นตอนที่มาจาก
การวางแผนหลักสูตร การวางแผนรายวิชา การวางแผนหนํวยเรียนและบทเรียนไปสูํกระบวนการ
ออกแบบหนังสือ ออกแบบใบงาน ออกแบบวัสดุการสอนตําง ๆ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 
มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน เป็นต๎น (Joyce & Wekl, 1996) 
  การสอนที่ดี จะหมายถึง การชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนได๎ดี โดยรูปแบบการสอน
จะเป็นสิ่งที่ออกแบบโดยยุทธวิธีตําง ๆ ที่จะชํวยผู๎เรียนพัฒนาตนเองได๎โดยเฉพาะความสามารถในการ
คิดอยํางชัดเจนและถูกต๎องเหมาะสม รวมทั้งเป็นการปลูกฝ๓งและสร๎างทักษะทางสังคมของผู๎เรียน 
นอกจากนี้การสอนยังเป็นกระบวนการของการสร๎าง ชุมชนของการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนจะใช๎ทักษะตําง ๆ 
ในการศึกษาตัวตนของตัวเองอีกด๎วย ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการสอนที่ได๎รับการพัฒนาอยําดีจะเป็น
ผลิตผล (Products) ที่เกิดจากการใช๎เวลาในการศึกษาค๎นคว๎าในระยะเวลายาวนาน ที่จะศึกษาวิธีการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนในชํวงเวลานับปี 
  สรุปได๎วํา รูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการทางการสอน ซึ่งถูกเตรียมขึ้นใน
ลักษณะที่เป็นโครงสร๎างและองค๑ประกอบอันหลากหลายอยํางเหมาะสม ตามหลักวิชาการของศาสตร๑
ตําง ๆ โดยผู๎สอนจะนํากระบวนการดังกลําวนี้มาใช๎เป็นกลยุทธ๑หรือแนวทางในการจัดการเรียนการ
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สอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎อยํางบรรลุตามจุดประสงค๑และอาจสํงเสริมความสามารถในการ
เรียนรู๎ของตัวผู๎เรียนเองได๎ในขณะเดียวกัน 
 2.10.3 องค๑ประกอบของรูปแบบการสอน 
  จอยส๑ และคนอื่น ๆ (Joyce, et al., 1996) ได๎นําเสนอรูปแบบการสอนโดยเริ่มจาก
แผนภาพ เหตุการณ๑ในห๎องเรียนเพ่ือนําไปสูํกรจัดการเรียนการสอนแตํละแบบ ซึ่งแตํละแบบมี
องค๑ประกอบ 4 สํวน ดังนี้ 
  สํวนที่ 1 กลําวถึงที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to The Model) 
ประกอบด๎วยเปูาหมายของรูปแบบข๎อตกลงเบื้องต๎น หลักการมโนทัศน๑ที่สําคัญที่เป็นพ้ืนฐานของ
รูปแบบการสอน 
  สํวนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 สํวน 
คือ  
  1) ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจัดเรียงตามลําดับกิจกรรม
ที่จะสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแตํละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอนการสอนแตกตํางกันไป 
  2) รูปแบบของสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียน 
ซ่ึงแตํละรูปแบบจะแตกตํางกันไป 
  3) หลักการแสดงการโต๎ตอบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการที่ครูจะ
ตอบสนองตํอสิ่งที่นักเรียนกระทํา อาจเป็นการให๎รางวัล การสร๎างบรรยากาศที่อิสระโดยไมํมีการ
ประเมินวําถูกหรือผิด 
  4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป็นการบอกถึงเงื่อนไขหรือ
สิ่งจําเป็นในการที่จะใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให๎เกิดผล เชํน การสอนฝึกทักษะ นักเรียน
จะต๎องได๎ฝึกการทํางานในสถานที่และด๎วยอุปกรณ๑ท่ีใกล๎เคียงกับสภาพทํางานจริง ๆ 
  สํวนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช๎ (Application) เป็นการแนะนําและให๎
ข๎อสังเกตการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เชํน จะใช๎กับเนื้อหาประเภทใดกับเด็กระดับใด
จึงจะเหมาะสม เป็นต๎น 
  สํวนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ๎อม (Instructional & 
Nurturing Effects) เป็นการบอกให๎รู๎วําแตํละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบ๎างกับนักเรียนโดยผลทางตรง
มาจากการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน สํวนผลทางอ๎อมมาจากสภาพแวดล๎อม ซึ่งถือเป็น
ผลกระทบที่เกิดแฝงไปกับผลการสอน ซึ่งสามารถใช๎เป็นสิ่ งที่พิจารณาเลือกรูปแบบการสอนไปใช๎ได๎
ด๎วย 
  คีฟส๑ (Keeves, 1997) ได๎กลําวถึงรูปแบบ (Model) ที่ใช๎กันอยูํทั่วไปมี 5 แบบ หรือ 
5 ลักษณะ คือ 
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  1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได๎แกํ ความคิดที่แสดงออกใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งตําง ๆ อยํางน๎อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใช๎กันมากทางด๎าน 
วิทยาศาสตร๑กายภาพ สังคมศาสตร๑และพฤติกรรมศาสตร๑ 
  2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ได๎แกํ ความคิดที่แสดงออกผํานทางการ
ใช๎ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช๎กันมากทางด๎านศึกษาศาสตร๑ 
  3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร๑ (Mathematical Model) ได๎แกํ ความคิดที่แสดงออก
ผํานทางสูตรคณิตศาสตร๑ ซึ่งสํวนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได๎รูปแบบเชิงภาษาแล๎ว 
  4) รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได๎แกํ ความคิดที่แสดงออกผํานทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต๎น 
  5) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ได๎แกํ ความคิดที่แสดงให๎เห็นถึง
ความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุระหวํางตัวแปรตําง ๆ ของสภาพการณ๑/ป๓ญหาใด ๆ รูปแบบด๎านศึกษาศาสตร๑ 
มักจะเป็นแบบนี้เป็นสํวนใหญํ 
  รูปแบบการสอนโดยทั่วไปจะต๎องมีองค๑ประกอบที่สําคัญดังนี้ 
  1) รูปแบบจะต๎องนําไปสูํการทํานาย (Prediction) ผลที่ตามมา ซึ่งสามารถพิสูจน๑
ทดสอบได๎ กลําวคือ สามารถนําไปสร๎างเครื่องมือเพ่ือพิสูจน๑ทดสอบได๎ 
  2) โครงสร๎างของรูปแบบจะต๎องประกอบด๎วยความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุ (Causal 
Relationship) ซึ่งสามารถใช๎อธิบายปรากฎการณ๑/เรื่องนั้นได๎ 
  3) รูปแบบจะต๎องสามารถชํวยสร๎างจินตนาการ (Inagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพันธ๑ (Interrelation) รวมทัง้ชํวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู๎ 
  4) รูปแบบควรจะประกอบด๎วยความสัมพันธ๑เชิงโครงสร๎าง (Structural 
Relationship) มากกวํา ความสัมพันธ๑เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationship) 
  เอนเดอสัน (Anderson, 1997) กลําวไว๎วํา องค๑ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนประกอบด๎วย หลักการ วัตถุประสงค๑และหลักฐานที่แสดงการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบนั้น 
  อเรน (Arends, 1997) กลําวไว๎วํา รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด๎วย
องค๑ประกอบ 4 ประการ ได๎แกํ 1) หลักการตามทฤษฎีที่ใช๎เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 
2) ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 3) วิธีสอนที่จะทําให๎การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค๑ของรูปแบบและ 
4) สิ่งแวดล๎อมในการเรียนการสอนที่จะนําไปสูํการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 
  จากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น สรุปองค๑ประกอบที่สําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
ได๎ 3 ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค๑ และกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
  จอยส๑ และเวลส๑ (Joyce & Weil, 2000) ได๎อธิบายองค๑ประกอบของรูปแบบการ
สอนไว๎ 4 องค๑ประกอบ ดังนี้ 
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  1) เปูาหมายของรูปแบบการเรียนรู๎ ซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่มุํงพัฒนาหรือคุณลักษณะที่
ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียน 
  2) หลักการหรือแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ 
  3) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนหรือการดําเนินการสอน 
  4) การประเมินที่จะชี้ให๎เห็นถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการใช๎รูปแบบนี้ 
  จันทร๑เพ็ญ เชื้อพานิช (2549) กลําววํารูปแบบการสอนแตํละรูปแบบมีทฤษฎีทาง
การศึกษาหรือทางจิตวิทยาการเรียนรู๎รองรับอาจมีทฤษฎีหลายทฤษฎีซึ่งสามารถสังเคราะห๑เป็น
หลักการรูปแบบและเป็นตัวกําหนดรายละเอียดในองค๑ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบตํอไปตามลําดับ 
องค๑ประกอบของรูปแบบจะมี 3 – 6 องค๑ประกอบแล๎วแตํให๎ความสําคัญของสิ่งที่ประกอบเป็น 
รูปแบบ โดยทั่งองค๑ประกอบของรูปแบบมีดังนี้ 
  1) หลักการซึ่งแสดงแนวคิดหลักที่วิเคราะห๑สังเคราะห๑มาจากทฤษฎี หลักการเป็นตัว 
กําหนดเปูาหมายที่ต๎องการ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการเรียนการสอน 
  2) วัตถุประสงค๑ที่แสดงเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน เชํน คุณลักษณะ 
ตําง ๆ ของผู๎เรียนที่พัฒนาขึ้นหลังจากเรียนตามรูปแบบโดยเชื่อมโยงกับหลักการของรูปแบบ 
  3) กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด๎วยขั้นตอนการเรียนการสอน เทคนิควิธี
สอนและกิจกรรมหลักของการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับหลักการของรูปแบบ ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียน
บรรลุผลของการเรียนตามวัตถุประสงค๑รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล 
  4) เทคนิค วิธีสอน รวมทั้งกิจกรรมหลักเป็นเพียงแนวทางที่นําเสนอไว๎ในรูปแบบซึ่ง
ผู๎สอนอาจปรับหรือเพ่ิมเติมได๎ตามสภาพการเรียนการสอน ซึ่งอาจแตกตํางกันไป 
  5) บทบาทผู๎เรียน บทบาทผู๎สอน 
  6) สื่อวัสดุการเรียนการสอน 
  ทิศนา แขมมณี (2550) กลําววํา รูปแบบการเรียนการสอนจําเป็นต๎องมี
องค๑ประกอบสําคัญ 4 ประการ ได๎แกํ 
  1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ 
รูปแบบการสอนนั้น 
  2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล๎องกับหลักการที่ยึดถือ 
  3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบของ
ระบบให๎สามารถนําผู๎เรียนไปสูํเปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
  4) มีการอธิบายหรือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตําง ๆ อันจะชํวย
ให๎กระบวนการเรียนกรสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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  จากข๎อความข๎างต๎นสามารถสรุปองค๑ประกอบของรูปแบบการสอนได๎ 4 ประการ 
คือ 1) ปรัชญา หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 2) วัตถุประสงค๑ของ
รูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎และกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผลที่
เกิดจากการใช๎รูปแบบการสอน 
 2.10.4 รูปแบบการสอน 
  ทิศนา แขมมณี (2550) ได๎นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน ด๎วยการจัดหมวดหมูํ
ของรูปแบบเหลํานั้นตามลักษณะของวัตถุประสงค๑เฉพาะหรือเจตนารมณ๑ของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัด
กลุํมได๎เป็น 5 หมวด ดังนี้ 
  1) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นพัฒนาด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระตําง ๆ ซึ่งอาจอยูํใน
รูปข๎อมูล ข๎อเท็จจริง มโนทัศน๑หรือความคิดรวบยอด เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มโนทัศน๑ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยการเสนอแนวคิดนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎แบบเน๎นความจํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยผังกราฟิก 
  2) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นพัฒนาการด๎านจิตพิสัย (Affective Domain) 
เป็นรูปแบบที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความรู๎สึก เจตคติ คํานิยม คุณธรรมและจริยธรรม ที่พึงประสงค๑ 
ซึ่งเป็นเรื่องยากแกํการพัฒนาหรือปลูกฝ๓ง เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการพัฒนาด๎าน
จิตพิสัยของบลูม รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยการซักค๎าน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการ
พัฒนาด๎านจิตพิสัยของบลูม รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยการซักค๎าน รูปแบบการเรียนรู๎โดยใช๎
บทบาทสมมติ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยวิธีทําความกระจํางนิยม 
  3) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะพิสัย (Psycho-Motor 
Domain) เป็นรูปแบบที่มุํงพัฒนาความสามารถของผู๎ เรียนด๎านการปฏิบัติ การกระทําหรือการ
แสดงออกตําง ๆ เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมป์ซัน
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทักษะปฏิบัติของแฮร๑โรว๑ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทักษะปฏิบัติของเดวีส๑ 
  4) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็น
รูปแบบที่มุํ งพัฒนาทักษะที่ เกี่ยวข๎องกับวิธีการตําง  ๆ อาจเป็นกระบวนการทางสติป๓ญญา 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในลักษณะนี้ เชํน รูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎  กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู๎ เป็นกลุํม รูปแบบกา รจัดการเรียนรู๎
กระบวนการคิดอุปนัย รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กระบวนการคิดสร๎างสรรค๑ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
กระบวนการคิดแก๎ป๓ญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร๑แรนซ๑ 
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  5) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบที่พยายาม
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ของผู๎เรียนไปพร๎อม ๆ กัน โดยใช๎บูรณาการทั้งทางด๎านเนื้อหาสาระและ
วิธีการ เชํน รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ทางตรง รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
  รูปแบบการสอนตามที่จอยซ๑ และเวลส๑ (Joyce & Weil, 1996) ได๎แบํงรูปแบบการ
สอนออกเป็น 4 แบบ ได๎แกํ 
  1) รูปแบบการสอนด๎วยกระบวนการทางสังคม (The Social Family) เป็นรูปแบบ
การสอนที่ต๎องอาศัยกระบวนการกลุํมหรือต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อ่ืนจึงจะทําให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ 
เชํน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรํวมกับผู๎อ่ืนในการค๎นคว๎าหาความรู๎ รูปแบบการสอนแบบนี้ 
ได๎แกํ การเรียนรู๎แบบรํวมมือ (Cooperative) การแสดงบทบาทสมมติ การเลํนเกม เป็นต๎น 
  2) รูปแบบการสอนด๎วยขําวสารข๎อมูล (The Information Processing Family) 
เป็นรูปแบบการสอนที่ต๎องอาศัยขําวสารข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เชํน จากการบรรยายของผู๎สอนจาก
การอํานเอกสาร ตํารา เพ่ือให๎นักเรียนรับรู๎แล๎วนําข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงตําง ๆ มาประมวลเพ่ือให๎เกิด
องค๑ความรู๎หรือฝึกการคิดของตนเอง รูปแบบการสอนแบบนี้ ได๎แกํ การฝึกคิดแบบนิรนัย (Thinking 
Inductively) การคิดแบบสืบสวนสอบสวนจากข๎อมูล (Inquiry Thinking) เป็นต๎น 
  3) รูปแบบการสอนตามลักษณะเฉพาะบุคคล (The Personal Family) เป็นรูปแบบ
การสอนที่คํานึงถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ไมํวําจะเป็นในด๎าน
ความสามารถ ความรู๎สึก รูปแบบการสอนแบบนี้ ได๎แกํ การเรียนรู๎ที่เน๎นความแตกตํางระหวํางบุคคล 
เป็นต๎น 
  4) รูปแบบการสอนตามกลุํมพฤติกรรม (The Behavioral System Family) 
รูปแบบการสอนแบบนี้เป็นการวางเงื่อนไขเพ่ือให๎นักเรียนได๎ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าที่เป็นเงื่อนไขในการ
เรียนรู๎นั้น ๆ รูปแบบการสอนแบบนี้ ได๎แกํ การสอนด๎วยบทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวย
สอนสถานการณ๑จําลอง เป็นต๎น 
 2.10.5 การออกแบบการเรียนการสอน 
  การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการกําหนดแบบแผนของการจัดการเรียนการ
สอนไว๎ลํวงหน๎า โดยการจัดทําขึ้นอยํางมีจุดหมายของการจัดการเรียนการสอนอยํางชัดเจน ประกอบ
ไปด๎วยองค๑ประกอบตําง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน ได๎แกํ วัตถุประสงค๑ เนื้อหากิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน  ๆ ที่มี
ความสัมพันธ๑กันอยํางตํอเนื่องเป็นระบบ เพ่ือให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนั้น ๆ และเมื่อนํารูปแบบการเรียนการสอนไปปฏิบัติจะสามารถทําได๎ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา คําใช๎จําย และเกิดผลตามที่ต๎องการทุกประการ ดังนั้น การออกแบบการเรียน
การสอนจึงเป็นสิ่งที่ชํวยให๎ผู๎สอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางสะดวก ราบรื่น ลดป๓ญหาที่
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จะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และที่สําคัญคือชํวยให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและพัฒนาให๎มีคุณลักษณะตามพึงประสงค๑ (วารินทร๑ รัศมีพรหม, 2542) 
  1) ลักษณะสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน 
  วารินทร๑ รัศมีพรหม (2542) กลําววํา ลักษณะสําคัญของการออกแบบการเรียนการ
สอนควรมีลักษณะ ดังนี้ 
       (1) มีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐาน รูปแบบการเรียนการสอนต๎องมีแนวคิดหรือ
หลักการพ้ืนฐานอาจเกิดมาจากแนวคิดทางการศึกษา เชํน การให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ๑ตรง 
ทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู๎ เป็นต๎น ในการออกแบบการเรียนการสอนหนึ่ง อาจมีแนวคิดหรือ
หลักการพ้ืนฐานเพียงอยํางเดียวหรืออาจมีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเป็นสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ซึ่งแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานนี้จะเป็นหลักหรือแนวในการกําหนดและจัด
ระเบียบความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบตําง ๆ ให๎สอดคล๎องตํอเนื่องกัน 
       (2) มีองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบลักษณะนี้จัดเป็นสิ่งสําคัญ
ที่ท๎าทายผู๎ออกแบบหรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากจะต๎องเป็นผู๎กําหนดองค๑ประกอบ
และความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบให๎เป็นไปอยํางมีเหตุผลสอดคล๎องกันแนวคิดพ้ืนฐาน การกําหนด
องค๑ประกอบของรูปแบบการสอนนั้นขึ้นอยูํกับความรู๎ ประสบการณ๑ของผู๎พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ดังนั้นการกําหนดองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู๎พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนจะต๎องวิเคราะห๑จนสามารถมองเห็นความสําคัญและความสัมพันธ๑ของแตํละ
องค๑ประกอบได๎อยํางชัดเจน จึงจะสามารถกําหนดองค๑ประกอบและความสัมพันธ๑ได๎อยําง
สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนในข๎อนี้จะแตกตํางกัน
ออกไป และยังไมํมีขอกําหนดใดที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับกันในศาสตร๑ของการสอนวําจะต๎องมีลั กษณะ
หรือรูปแบบที่แนํนอน 
       (3) มีการพัฒนาหรือการออกแบบอยํางเป็นระบบในการออกแบบหรือการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต๎องเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแตํการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลและ
องค๑ประกอบของการเรียนการสอนที่เกี่ยวข๎อง การกําหนดองค๑ประกอบที่สําคัญและจําเป็น การจัด
ความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบให๎สอดคล๎องกัน การนําแผนของการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใช๎ 
การประเมินเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือยืนยันผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน สามารถพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะตามที่ต๎องการ จึงจะยอมรับวํารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีผลตํอการพัฒนานักเรียนใน
ด๎านตํางๆ 
  2) ขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอนมีดังนี้ (วารินทร๑ รัศมีพรหม, 2542) 
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       (1) การวิเคราะห๑ (Analysis) 
       (2) การพัฒนา (Development and Production) 
       (3) การนําไปทดลองใช๎ (Implementation) 
       (4) การประเมินผล (Evaluation) 
  ขั้นตอนการวิเคราะห๑ (Analysis Phase) เป็นขั้นที่เก่ียวข๎องกับ 
  1) การวิเคราะห๑ป๓ญหา คือการใช๎กระบวนการประเมินความต๎องการซึ่งเป็น
เครื่องมือในการค๎นหาป๓ญหาที่จะนํามาออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการให๎
รายละเอียดของป๓ญหาระบุแหลํงของและสํวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับป๓ญหา คําถามที่เกี่ยวข๎องกับ
ป๓ญหาเพ่ือให๎สามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาได๎ก็คือ ป๓ญหามีหรือไมํมี ป๓ญหาอะไรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
เรียนการสอน ป๓ญหานั้นเป็นป๓ญหาที่แท๎จริงหรือไมํ อะไรคือสาเหตุของป๓ญหา อะไรคือวิธีการ
แก๎ป๓ญหาที่เป็นไปได๎ ข๎อจํากัดคืออะไรและเปูาประสงค๑ของการออกแบบการเรียนการสอนคืออะไร 
เป็นต๎น วัตถุประสงค๑ของการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะได๎มาจาก
กระบวนการประเมินความต๎องการดังกลําว และการประเมินความต๎องการยังเป็นการกําหนดความ
เข๎าใจวําการเรียนการสอนที่จะทําการออกแบบและพัฒนานั้นเป็นแนวทางในการแก๎ป๓ญหาหรือเป็นสิ่ง
ที่ต๎องการอยํางแท๎จริงหรือไมํ 
  2) การวิเคราะห๑กิจกรรมหรืองาน เป็นการวิเคราะห๑หารายละเอียดของกิจกรรมหรือ
งานที่เก่ียวข๎องกับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมในการวิเคราะห๑อาจทําได๎โดยการสัมภาษณ๑ การ
สังเกตกิจกรรมหรืองานที่ได๎ทําอยูํแล๎ว เพ่ือให๎เกิดความรู๎ตามทักษะที่ต๎องการ กิจกรรมหรืองานที่ดี
และไมํดีต๎องแยกออกจากกันให๎ชัดเจน การวิเคราะห๑งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียน
การสอน (Learning Task Analysis) มีงานที่ต๎องการทํา 5 ประการด๎วยกัน ดังนี้ (1) กําหนด
วัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ (2) กําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ (3) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ (4) กําหนด
สื่อการเรียนรู๎ (5) กําหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียน  
  3) การวิเคราะห๑นักเรียน เป็นการวิเคราะห๑คุณลักษณะของนักเรียนในประเด็นตําง ๆ 
ที่จะมีผลตํอการเรียนรู๎ ไมํวําจะเป็นอายุ เพศ พ้ืนฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรู๎
พ้ืนฐานเดิมกํอนเรียน รวมทั้งความแตกตํางระหวํางบุคคลหรือระหวํางกลุํม ตลอดจนด๎านระดับการ
พัฒนา (Development Levels) รูปแบบการเรียน (Learning Style) รูปแบบการรับข๎อมูลตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับนักเรียนให๎มากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นกลุยทธ๑การสอนและเทคนิคการวัดผล 
  4) การวิเคราะห๑พยากรที่เก่ียวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน ในการออกแบบและ 
พัฒนาระบบการเรียนการสอน ควรให๎ความสนใจในการวิเคราะห๑ทรัพยากรที่เกี่ยวข๎อง เชํน บุคลากร 
งบประมาณ องค๑การ สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือให๎การออกแบบการเรียนการสอนประสบ
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ความสํ าเร็จ  การวิ เคราะห๑ ในขั้นตอนนี้ รวมไปถึงการวิ เคราะห๑ประโยชน๑และการคุ๎มทน 
(Cost/Benefits Analysis) ด๎วย 
  ขั้นพัฒนา (Development/Production Phse) ขั้นตอนในการพัฒนาการเรียนการ
สอนแยกองค๑ประกอบสําคัญ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาเนื้อหาความรู๎ อาจแยกองค๑ประกอบที่สําคัญ ได๎แกํ 
       (1) พัฒนารายละเอียดของเนื้อหาความรู๎แตํละหนํวย รายละเอียดจะประกอบ
ไปด๎วยความคิดรวบยอด ข๎อเท็จจริง หลักการหรือกระบวนการ 
       (2) พัฒนาสิ่งที่เป็นตัวอยํางของเนื้อหาแตํละหนํวย 
       (3) พัฒนาการฝึกปฏิบัติในแตํละหนํวยของเนื้อหา การมีกิจกรรมให๎นักเรียนได๎
ฝึกปฏิบัติในแตํละหนํวยของเนื้อหา การมีกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจะชํวยให๎นักเรียนได๎เกิดการ
เรียนรู๎ที่ดี 
  2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายแนวทาง 
เชํน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดพฤติกรรมการเรียนรู๎ (Learning Domain) แล๎วเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลําวในลักษณะของแผนการสอนวําจะดําเนินการอยํางไรบ๎าง โดยทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมักจะมีขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
       (1) การสร๎างแรงจูงใจ ในขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
ผู๎สอนควรกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความสนใจ ความตั้งใจ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎นักเรียน 
และการจูงใจนี้ควรแทรกอยูํในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจใช๎การ
เสริมแรงด๎วยวิธีการตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
       (2) ห๎วัตถุประสงค๑แกํนักเรียน ควรให๎นักเรียนได๎ทราบบ๎างวําเขาจะได๎เรียนอะไร 
นักเรียนจะมีความก๎าวหน๎าในการเรียนได๎ดี ถ๎านักเรียนได๎ทราบวัตถุประสงค๑การเรียนกํอน 
       (3) คํานึกถึงความรู๎พ้ืนฐานของนักเรียน ในกระบวนการเรียนการสอนต๎องให๎รู๎
ชัดแจ๎งวํานักเรียนต๎องมีความรู๎ มีทักษะและเจตคติอยํางไรบ๎างกํอนมาเรียน 
       (4) ให๎สารสนเทศและตัวอยําง สารสนเทศที่ให๎เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต๎องค๎นคว๎า 
จะต๎องรับเข๎าสูํสติป๓ญญา ความคิดของตนเองเพ่ือให๎เกิดผลตํอวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ สารสนเทศที่ให๎
อาจเป็นข๎อเท็จจริง กฎเกณฑ๑ เป็นตัวอยํางทักษะ ซึ่งอาจให๎ในรูปแบบการบรรยาย ในรูปสื่อที่นําเสนอ
ให๎การปฏิบัติให๎ทําตามความสอดคล๎องของเนื้อหา 
       (5) การให๎ฝึกปฏิบัติและข๎อมูลย๎อนกลับ ในการที่นักเรียนเรียนรู๎ เนื้อหา ความรู๎ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) นักเรียนต๎องปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ และการฝึก
ปฏิบัติต๎องให๎มีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 
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       (6) การประเมินผล เป็นการตรวจสอบวํานักเรียนได๎เรียนรู๎อะไร และผล 
การเรียนรู๎นั้นเป็นอยํางไร มีสิ่งใดบ๎างท่ีควรมีการปรับปรุงแก๎ไข 
       ขั้นการนําไปทดลองใช๎ ( Implementation) เมื่อการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนได๎ดําเนินการจนได๎ผลผลิต (Product) ที่จะนําไปทดลองใช๎แล๎ว ก็ถึงขั้นการ
นําไปใช๎ ในขั้นการนําไปใช๎นี้ต๎องทําควบคูํกันไปกับขั้นตอนการประเมินผลเพ่ือให๎ได๎มีการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลสําหรับนํามาปรับปรุง และการตัดสินใจตลอดเวลา ขั้นนี้เป็นขั้นการนําเสนอและจัดดําเนินการ
สอน ซึ่งองค๑ประกอบที่สําคัญที่เก่ียวข๎องกับการนําหลักสูตรไปใช๎มี 2 ประการ คือ 
       (1) การสอน (Instruction) 
       (2) การบริหารการสอน (Administration) 
       ข๎อควรตระหนักในขั้นการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
       (1) ต๎องให๎การดําเนินการสอนเป็นไปในรูปแบบการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็น 
ศูนย๑กลาง 
       (2) มีความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนกับนักเรียน คือ ผู๎สอนเป็นผู๎ทําหน๎าที่เหมือน
ผู๎จัดการเรียนหรือสภาพแวดล๎อมเพ่ือให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ มีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู๎ มีการ
แนะนําและประเมินผลการเรียนรู๎ และการเรียนการสอนต๎องคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล
และผู๎สอนต๎องทําหน๎าที่เป็นผู๎สอนเสริม (Tutor) และเป็นที่ปรึกษาให๎แกํนักเรียน 
       (3) ครูผู๎สอนต๎องพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให๎ทันสมัยอยูํเสมอโดยมีการวางแผน
และใช๎เทคโนโลยีในการสอนอยํางเหมาะสม 
       ขั้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นการวัดวําวงจรของการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้นสมบูรณ๑แล๎วหรือยัง ซึ่งข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) เป็นสํวน
สําคัญที่ได๎จากการประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงในสํวนของแตํละขั้นตอนให๎ดีขึ้นและตรงตาม
วัตถุประสงค๑ ถ๎าการประเมินผลพบวําจุดใดควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต๎องดําเนินการปรับปรุงและสิ่ง
ที่ได๎จากการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงออกแบบและพัฒนาระบบการสอนมีดังตํอไปนี้ 
       (1) รายงานในการควบคุมให๎วงจรการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนดําเนิน
ไปได๎ ทําให๎ทราบวํามีข๎อแตกตํางอะไรในขั้นตอนตําง ๆ ซึ่งได๎จากการประเมินผล 
       (2) ทรัพยากรตําง ๆ วํามีเพียงพอ ขาดตกบกพรํองตรงจุดใด เชํน เครื่องมือ 
อุปกรณ๑ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล๎อมการเรียน 
       (3) สื่อการสอนและสิ่งอํานวยการสอนในการสอน ที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไขมี
อะไรบ๎าง 
       (4) ครูผู๎สอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูนําเสนอไปด๎วยดีและถูกต๎อง
เหมาะสมหรือไมํ 
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       (5) ข๎อทดสอบ เหมาะสมกับการทดสอบโดยตรงกับวัตถุประสงค๑หรือไมํ 
       (6) ข๎อควรปรับปรุงอื่น ๆ เชํน การสอนเสริมและการสอนซํอมเสริม เป็นต๎น 
       (7) ในการประเมินผลอาจแยกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
   - การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง (Formative Evaluation) 
   - การประเมินผลลัพธ๑หรือผลสัมฤทธิ์ (Summative Evaluation) 
  นอกจากนี้ในการพัฒนารูปแบบการสอน จอยซ๑ และเวลล๑ (Joyce & Weil, 1996) 
ได๎เสนอหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ไว๎ดังนี้ 
  1) รูปแบบการสอนต๎อมีทฤษฎีรองรับ เชํน ทฤษฏีด๎านจิตวิทยาการเรียนรู๎ 
  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนแล๎ว กํอนนําไปใช๎อยํางแพรํหลาย จะต๎องมีการวิจัยเพ่ือ
ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใช๎ในสถานการณ๑จริงและนําไปเป็นข๎อค๎นพบมา
ปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
  3) การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบให๎ใช๎ได๎อยํางกว๎างขวางหรือเพ่ือ
วัตถุประสงค๑เฉพาะอยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ 
  4) การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดมุํงหมายหลักที่ถือเป็นหลักในการพิจารณา
เลือกรูปแบบไปใช๎ กลําวคือ ถ๎าผู๎ใช๎นํารูปแบบการสอนไปใช๎ตรงกับจุดมุํงหมายหลัก ก็จะทําให๎เกิดผล
สูงสุด แตํก็สามารถนํารูปแบบนี้ไปประยุกต๑ใช๎ในสถานการณ๑อ่ืนๆ ได๎ ถ๎าพัฒนาเห็นวําเหมาะสม แตํก็
อาจได๎ผลสําเร็จลดน๎อยลงไป 
 
2.11 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

2.11.1 ความหมายของผู๎นํา 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ๑ (2540) ได๎กลําววํา ผู๎นํา คือ บุคคลที่ได๎รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ
เลือกตั้งหรือแตํงตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให๎มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุํมสามารถที่จะจูงใจ 
ชักนํา หรือชี้นําให๎สมาชิกของกลุํมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตําง ๆ ของกลุํมให๎สําเร็จ 
 ชัยเสฏฐ๑ พรหมศรี (2549) กลําววํา  ผู๎นํา คือ หัวหน๎ากลุํมหรือองค๑การที่ได๎รับการแตํงตั้ง 
สามารถตัดสินใจได๎เป็นอยํางดี กระตุ๎นให๎ผู๎อ่ืนกระทําหน๎าที่เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งไว๎ 
 ธีระ รุญเจริญ (2554) กลําววํา ผู๎นํา คือ บุคคลที่สามารถทําให๎ผู๎อ่ืนยอมรับและสามารถจูงใจ 
ชักนํา ชี้นํา มีบทบาทเหนือบุคคลอื่นสามารถขจัดป๓ญหาขัดแย๎งท่ีเกิดข้ึน ทําให๎การปฏิบัติงานของกลุํม
สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางดี 
 วรรณี อนุอัน (2557) กลําววํา ผู๎นํา คือ บุคคลใดก็ตามที่ได๎รับการยอมรับจากกลุํมหรือสังคม
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ให๎เป็นผู๎นํากลุํมไปสูํเปูาหมาย หรือความต๎องการของกลุํม 
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 วรันธร เฉลิมโฉม (2559) กลําววํา ผู๎นํา คือ บุคคลที่ได๎รับการยกยํองเป็นหัวหน๎า อาจเป็น
บุคคลที่ได๎รับมอบหมายโดยการแตํงตั้งให๎นํากลุํม มีอิทธิพลตํอสมาชิกและกิจกรรมตําง  ๆ ของกลุํม 
และมีคุณสมบัติในการนําผู๎อ่ืนทําให๎องค๑กรก๎าวหน๎าประสบความสําเร็จด๎วยความสามารถของตนที่จะ
ชักจูงหรือชี้นํา กระตุ๎น ผลักดัน จูงใจและโน๎มน๎าวจิตใจให๎ผู๎อ่ืนปฏิบัติตามด๎วยความเต็มใจเพ่ือให๎การ
ปฏิบัติภารกิจตําง ๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ 
 จากนักการศึกษาได๎กลําวข๎างต๎น ผู๎นํา คือ คือ บุคคลที่ได๎รับการยกยํองเป็นหัวหน๎า อาจเป็น
บุคคลที่ได๎รับมอบหมายโดยการแตํงตั้งให๎นํากลุํม สามารถตัดสินใจได๎เป็นอยํางดี และมีคุณสมบัติใน
การนําผู๎อื่นทําให๎องค๑กรก๎าวหน๎าประสบความสําเร็จ 
 2.11.2 ความสําคัญของผู๎นํา 
 ไพฑูรย๑ เจริญพันธุวงศ๑ (2530) กลําวํา ผู๎นํามีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน นําองค๑การให๎
บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ ซึ่งผลงานขององค๑การที่ปรากฏออกมาจะเป็นเครื่องแสดงให๎เห็นวํา ผู๎นํา
องค๑การนั้นมีพฤติกรรมเป็นอยํางไร ดังที่ให๎ความเห็นวํา พฤติกรรมเป็นผู๎นําจะเป็นเครื่องบํงชี้ให๎เห็น
วํา ผู๎นั้นมีคุณสมบัติและภาวะผู๎นํามีความสามารถและมีลักษณะผู๎นําเหมาะสมเพียงใด ตัวอยํางที่เป็น
ชัดเจนก็คือ ในกรณีที่ผู๎นํา จําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงองค๑การเพ่ือให๎ทันกับสถานการณ๑ในโลกป๓จจุบัน 
ผู๎นําขององค๑การจะต๎องทําการรณรงค๑ ติดตํอสื่อสารกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎เข๎าใจ และรับทราบถึง
วิถีทางและนโยบาย ตลอดจนความจําเป็นที่จะต๎องเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือกระตุ๎นและเสริมสร๎างความ
รํวมมือในการปฏิบัติงานของบุคคลภายในองค๑การให๎มีประสิทธิภาพดังนั้น ผู๎นําจึงต๎องมีความสามารถ
ในการจูงใจคนให๎ทํางาน อาจกลําวได๎วํา ผู๎นําเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุดขององค๑การ ถ๎า
องค๑การใดได๎ผู๎นําที่มีคุณภาพมาทําหน๎าที่เป็นผู๎บริหารองค๑การนั้นก็ยํอมมีความเจริญรุํงเรืองก๎าวหน๎า 

พิชาภพ พันธ๑แพ (2554) กลําวํา ความสําคัญของผู๎นําในแงํป๓จจัยที่สํงผลตํอความเจริญหรือ
ความเสื่อมขององค๑การนั้นเป็นปรากฏการณ๑ที่ เกิดขึ้นและพิสูจน๑ลอดมาวําเป็นจริง เนื่องจาก
สภาพแวดล๎อมขององค๑การทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมีท้ังชนิดฉับพลันรุนแรงและคํอยเป็นคํอยไปซึ่งยากแกํการคาดการณ๑ ดังนั้นองค๑การจึงต๎องมี
ผู๎นําที่มีความสามารถเพ่ือนําองค๑การให๎สามารถปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิภาพ 

วรนาถ แสงมณี (2558) กลําววํา การบริหารงานให๎ประสบผลสําเร็จตามจุดมุํงหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพได๎นั้น ขึ้นอยูํกับผู๎บังคับบัญชาเป็นสําคัญ เพราะผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎นํานั้น ถือได๎วําเป็น
หลักชัยของหนํวยงาน ผู๎ที่จะเป็นหัวหน๎าขององค๑การและบุคคลภายในองค๑การได๎จะต๎องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มสร๎างสรรค๑สิ่งแปลกใหมํให๎เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเข๎าใจได๎
งํายอยํางดีกวําอะไรคือสิ่งที่องค๑การจําเป็นต๎องมีและต๎องทําเพ่ือดํารงรักษาองค๑การไว๎และสามารถ
เผชิญหน๎ากับความจริงของโลกยุคสมัยใหมํที่มักจะเกิดเหตุการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  จาก
ป๓จจัยสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกองค๑การ  
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 ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพจะมีความสําคัญตํอความสําเร็จในการบริหารของผู๎บริหารองค๑การทุก ๆ 
แหํง จําเป็นต๎องอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ มีประสบการณ๑ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
มาเป็นผู๎นํา และกําหนดทิศทางการบริหารเพ่ือให๎องค๑การบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ 

2.11.3 คุณสมบัติของผู๎นํา 
 บาร๑นาร๑ด (Barnard, 1998) ให๎ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผู๎นําที่ดีไว๎ดังนี้ คือ 
ผู๎นําที่ดีนั้นจําเป็นต๎องเป็นผู๎ที่มีชีวิตชีวา มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี มีความรอบรู๎ ทันโลกทัน
เหตุการณ๑ มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการจูงใจคน สามารถตัดสินใจได๎รวดเร็วและ
ถูกต๎อง เป็นผู๎ที่มีความอดทน เต็มเปี่ยมไปด๎วยพลัง 
 อรุณ รักธรรม (2533) กลําวถึง คุณสมบัติของผู๎นําที่ดีไว๎หลายประการ ได๎แกํ ผู๎นําที่ดีควร
เป็นผู๎มีความรู๎ ความคิดริเริ่ม ความกล๎าหาญ ความเด็ดขาด ความแนบเนียน ความยุติธรรมมีลักษณะ
ทําทางที่ดี มีความอดทน มีความกระตือรือร๎น ไมํเห็นแกํตัว มีความตื่นตัว มีดุลยพินิจที่ดี มีความสงบ
เสงี่ยม มีความเห็นอกเห็นใจ มีความซื่อสัตย๑ตํอหน๎าที่ มีสังคมที่ดี และสามารถควบคุมตนเองได๎ 
 ผู๎นําที่มีหน๎าที่นํากลุํมเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย ผู๎นําประเภทนี้จึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นผู๎ที่มีความอดทนและมีชีวิตชีวาซึ่งยํอมหมายถึง ต๎องมีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางด๎านราง
กายและจิตใจ มีอารมณ๑แจํมใสรําเริง มีใบหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใสรําเริง มีอารมณ๑ขันที่พอเหมาะพอดี มี
ความคลํองตัวกระฉับกระเฉง มีความอดทนตํอความยากลําบากในการประกอบการงานมีความอดทน
อดกลั้น สงบเสงี่ยมตํอปฏิกิริยาของสมาชิกในกลุํม ควบคุมอารมณ๑ได๎อยํางดี มีการผํอนคลายความตึง
เครียดของอารมณ๑ 
 2. เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา ในการที่จะเป็นผู๎มีความสามารถใน
การตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ได๎นั้น ผู๎นําก็จะต๎องมีคุณลักษณะอ่ืนประกอบด๎วย เชํน มีความรู๎ มี
ประสบการณ๑ มีข๎อมูลที่ทันสมัยและแมํนตรง มีทักษะและมีสมรรถภาพจึงจะสามารถตัดสินใจ
แก๎ป๓ญหาตําง ๆ ได๎นอกจากนี้ ยังมีความม่ันใจ ประกอบด๎วยความเด็ดขาดเฉียบพลัน แตํรอบคอบ 
 3. มีความสามารถในการจูงใจ ในการจูงใจคนนั้นมีความมุํงหมายที่จะจูงใจให๎ทํางานให๎มี
ความสัมพันธ๑ สามัคคีกันในกลุํมและจูงใจให๎มีความประนีประนอมกันได๎เม่ือเกิดป๓ญหาการจูงใจคนนั้น
เป็นสิ่งที่ต๎องให๎ศิลปะ และความเชี่ยวชาญ ประกอบด๎วยความสามารถหลายประการดังนี้ คือ 
      3.1 ความสามารถในการใช๎คําพูดจูงใจ ซึ่งประกอบด๎วยน้ําเสียงที่นําฟ๓ง นุํมนวล 
นําเชื่อถือ ชวนให๎เกิดความสนใจและยินดีรับฟ๓ง ใช๎ภาษาเรียบงํายเหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณ๑ 
ทําทางประกอบคําพูด นิ่มนวล สุภาพ เห็นจริงจัง 
      3.2 การใช๎เหตุผล ต๎องแสดงถึง เหตุและผล ข๎อดีและข๎อเสีย ความถูกต๎อง และความผิด 
ข๎อความจริงและข๎อความเท็จ ให๎อยํางละเอียดชัดเจนพร๎อมทั้งยกตัวอยําง 
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      3.3 อารมณ๑ ต๎องควบคุมอารมณ๑ อยํามีอารมณ๑เครียด มีอารมณ๑ขันบ๎างและมีอารมณ๑
รํวมกับผู๎ฟ๓ง สร๎างลักษณะความเห็นอกเห็นใจ 
      3.4 การใช๎หลักฐานอ๎างอิง สามารถยกเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่รู๎กันทั่วไป ยกตัวอยํางบุคคล 
ตํารา หลักศาสนา สถานที่ เหตุการณ๑ให๎ชัดเจน ให๎ตามหลักฐานที่อ๎างอิง 
      3.5 ยึดถือหลักธรรมในการจูงใจคน เชํน การให๎ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันการให๎
ความจริงโดยไมํปิดบัง เป็นผู๎มีความรู๎ดีรู๎แจ๎งชัดเจน เป็นผู๎ปฏิบัติเป็นตัวอยํางที่ดีให๎ผู๎อ่ืนเต็มใจปฏิบัติ 
ไมํขํูเข็ญบังคับให๎ปฏิบัติ 
 4. เป็นผู๎ที่มีความรับผิดชอบสูง สิ่งนี้ถือวําเป็นสํานึกของผู๎นํา ต๎องตระหนักดีถึงตําแหนํง
หน๎าที่บทบาทของตน รู๎วําสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไมํควรปฏิบัติต๎องประกอบด๎วยคุณธรรมสูงสํง ยอมรับ
ผลสะท๎อนกลับที่เกิดข้ึนจากการกระทําทุกด๎านไมํวําทางดี หรือทางเสีย ยอมรับฟ๓งคําแนะนําคําตําหนิ
ด๎วยความสงบ และพร๎อมที่จะแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ประการสําคัญต๎องคํานึงถึงความอยูํรอดของ
กลุํมมากกวําความอยูํรอดของตนเอง 
 5. เป็นผู๎ที่มีความเฉลียวฉลาด สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นของผู๎นํา เพราะการนํากลุํมให๎
บรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมได๎ดีนั้น ต๎องใช๎ยุทธวิธีที่เฉลียวฉลาดมากดังนั้น โดยทั่วไปแล๎ว ผู๎นําควรจะมี
ระดับสติป๓ญญาสูง มีความรู๎ทันโลกทันสมัย เป็นพหูสูต และต๎องรอบคอบเฉพาะกรณีกลําวคือ ผู๎เป็น
หัวหน๎ากําลังทํางานสิ่งใดอยูํต๎องรู๎นโยบาย แผนงาน กระบวนการ  การแก๎ป๓ญหาความในใจของบุคคล
ในกลุํมงานนั้น และจะต๎องมีความคิดริเริ่มไมํอยูํกับท่ี  

รังสรรค๑ ประเสริฐศรี (2544) กลําวํา การยอมรับจากกลุํมหรือสังคมที่มีตํอผู๎นํานั้นอาจ
เกิดข้ึนได๎ในลักษณะตําง ๆ กัน ดังตํอไปนี้ คือ  
 1. การยอมรับในลักษณะที่เป็นการสืบทอด เชํน การได๎รับตําแหนํงตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
หรือเป็นที่เคารพนับถือของกลุํมหรือสังคมนั้นมากํอน เรียกผู๎นําที่ได๎รับการยอมรับในลักษณะนี้วํา 
“ผู๎นําตกทอด” (Hereditary Leader) 
 2. การยอมรับในลักษณะที่เป็นทางการ เชํน การได๎รับแตํงตั้งหรือได๎รับการเลือกตั้งอยํางเป็น
ทางการเนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู๎นํา เรียกผู๎นําทีได๎รับการยอมรับในลักษณะนี้วํา 
“ผู๎นําอยํางเป็นทางการ” (Legal Leader)  
 3. การยอมรับในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติ เชํน การที่สมาชิกกลุํมยอมรับสภาพการเป็น
ผู๎นําของบุคคลในบุคคลหนึ่งให๎เป็นผู๎นํากลุํมไปสูํเปูาหมายอยํางไมํเป็นทางการและผู๎นําก็ปฏิบัติไปตาม
ธรรมชาติ ไมํได๎มีการตกลงกันแตํประการใด เรียกผู๎นําที่ได๎รับการยอมรับในลักษณะนี้วํา “ผู๎นํา
ธรรมชาติ” (Natural Leader) 
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 4. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะความศรัทธา ทั้งนี้เนื่องจากมีความเคารพเชื่อถือ เพราะ
บุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษท่ีเป็นที่ยอมรับของกลุํม เรียกผู๎นําที่ได๎รับการยอมรับในลักษณะนี้วํา “ผู๎นํา
ลักษณะพิเศษ” หรือ “ผู๎นําโดยกําเนิด” (Charismatic Leader) 
 5. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะบุคคลนั้นอยูํในตําแหนํงหรือฐานะอันเป็นที่เคารพยก
ยํองของคนทั้งหลาย เรียกผู๎นําที่ได๎รับการยอมรับในลักษณะนี้วํา “ผู๎นําสัญลักษณ๑” (Symbolic 
Leader) 
 ผู๎นําที่ดีนั้นจําเป็นต๎องเป็นผู๎ที่มีชีวิตชีวา มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี มีความรอบรู๎ ทันโลก
ทันเหตุการณ๑ มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการจูงใจคน สามารถตัดสินใจได๎รวดเร็วและ
ถูกต๎อง การใช๎เหตุผล ต๎องแสดงถึงเหตุและผล ต๎องควบคุมอารมณ๑ อยํามีอารมณ๑เครียด มีอารมณ๑ขัน
บ๎างและมีอารมณ๑รํวมกับผู๎ฟ๓ง สร๎างลักษณะความเห็นอกเห็นใจ 

2.11.4 คุณสมบัติของผู๎นําที่ควรหลีกเลี่ยง 
อรุณ รักธรรม (2533) กลําววํา ลักษณะบางประการที่ผู๎นําที่ดีควรหลีกเลี่ยง ได๎แกํ 

 1. ตั้งกําแพงขวางกั้นระหวํางผู๎นํากับผู๎รํวมงาน โดยแยกออกจากกันอยํางเกินความจําเป็น 
เชํน ให๎ติดตํอผํานเลขานุการ ใช๎ระบบราชการจัด มีห๎องสํานักงานเป็นพิเศษ ฯลฯ กํอให๎เกิดความหําง
เหิน ไมํมีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎รํวมงาน 
 2. ใช๎คนเหมือนเครื่องจักร โดยไมํคํานึงถึงความรู๎สึกของผู๎ถูกใช๎วําเป็นอยํางไร ถือวําตนมี
อํานาจก็ใช๎ก็สั่ง ไมํสร๎างมนุษยสัมพันธ๑อันดี ใช๎วาจาคําสั่งที่แสดงอํานาจ ไมํมีการบํารุงน้ําใจ 
 3. การกระทําการสิ่งใดก็เอาแตํใจตนเอง ไมํสํารวจผลที่เกิดมา ไมํรับฟ๓งผลสะท๎อนกลับ  
มีความรู๎สึกวําตนเองถูกอยูํเสมอ ดื้อรั้น เห็นตนเองสําคัญที่สุด ไมํฟ๓งคําแนะนําจากใคร 

4. หลงตัวเอง ติดแนํนอยูํกับตําแหนํง รู๎สึกอยูํตลอดเวลาวําตนเป็นผู๎นําเมื่อติดตํอกับผู๎อ่ืน 
โดยเฉพาะผู๎รํวมงานจะแสดงออกในลักษณะที่เป็นหัวหน๎า มีอํานาจ จะยกยํองแตํผู๎ที่มีอํานาจ
เหนือกวําเทํานั้น แตํจะวางตัวป๓้นปึ่งกับผู๎รํวมงาน 
 5. ใช๎ภาษาพิเศษ มักใช๎คําศัพท๑ยาก ๆ ที่สร๎างขึ้นมาใช๎คํายํอ ใช๎ภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปไมํ
เข๎าใจ พูดอ๎อมค๎อมไมํตรงจุด 
 6. ไมํฟ๓งการคัดค๎าน เป็นคนดื้อรั้นมีทิฐิสูง ทนไมํได๎ตํอการไมํเห็นด๎วยของผู๎รํวมงาน โกรธมาก
ถ๎ามีผู๎คัดค๎าน และจะไมํรีรอตํอการทําลายผู๎ที่ไมํเห็นด๎วยทุกวิถีทาง หรือจะไมํยอมให๎รํวมทํางานด๎วย 
 7. เป็นคนหน๎าไหว๎หลังหลอก ปากหวานก๎นเปี้ยว ทําทีเป็นเมตตากรุณาอํอนหวาน เป็นคน
ปากปราสัย น้ําใจเชือดคอ 
 8. เมื่อเกิดป๓ญหาใด ๆ ขึ้นหรือต๎องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อไมํสามารถชักจูงหรือชี้แจงให๎
ปฏิบัติตามก็มักจะอ๎างระเบียบปฏิบัติ และข๎อบังคับ ข๎อตกลง เน๎นระเบียบกฎเกณฑ๑ แบบแผน อ๎าง
ข๎อตกลง หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แม๎วําจะเป็นผลดีและมีประโยชน๑ 
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 9. ทําตัวเป็นผู๎พิพากษา จะตัดสินประเมินคําทันที เชํน กลําววํา ผิด หรือถูก รับหรือไมํรับ ดี
หรือเลว ไมํคิดพิจารณาหรือฟ๓งหูไว๎หู อาจกลําวโทษผู๎รํวมงานโดยไมํสืบสวนให๎แนํนอน 
 10. ชื่นชมยินดีกับความจริงไมํจริงใจของผู๎อยูํในบังคับบัญชา ชอบการยกยอชื่นชอบกับผู๎ที่
แสดงวําเห็นด๎วย ทั้งที่ใจจริงแล๎วไมํเห็นด๎วย ชอบคนประจบสอพอ ชอบคนทําตัวประเภทเป็น “เงา” 
ติดหน๎าตามหลัง ชี้นกเป็นนก ชี้ไม๎เป็นไม๎ 
 11. รุนแรงเมื่อมีความคับข๎องใจ จะทํางานอยํางเต็มที่ จมอยูํกับงาน ใช๎พลังทั้งหมดในการ
แก๎ป๓ญหา อารมณ๑รุนแรง เจ๎าคิดเจ๎าแค๎น ทําลายสิ่งที่ขวางก้ัน 
 12. ปฏิเสธจุดอํอนของตนเอง มีปมด๎อย มีจุดอํอนในตนเอง เชํน ต๎องการความรัก ความ
อบอํุน เพราะขาดความสุขในครอบคัว แตํก็ปฏิเสธที่จะยอมรับในสิ่งนั้น ไมํยอมปูองกันตนเองและไมํ
แก๎ไขความขัดแย๎งในตนเอง 

2.11.5 บทบาทของผู๎นํา 
 พิชาภพ พันธ๑แพ (2554) กลําวํา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกคาดหวังเมื่ออยูํ
ในตําแหนํงใดตําแหนํงหนึ่งในองค๑การ ผู๎นําจะต๎องมีฐานะเป็นผู๎บริหารระดับใดระดับหนึ่งในองค๑การ 
มีหน๎าที่การบริหารหนํวยงานในองค๑การให๎บรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค๑ท่ีตั้งไว๎ในองค๑การ   
 ยุคล๑ (Yulk, 1994) ได๎กลําววํา บทบาทหน๎าที่ของผู๎นํามี ดังนี้     
 1. การสนับสนุน 
 2. การให๎คําปรึกษา 
 3. การมอบหมายงาน               
 4. การให๎การยอมรับ 
 5. การให๎รางวัล 
 6. การกระตุ๎น 
 7. การขจัดป๓ญหาความขัดแย๎งและการสร๎างทีมงาน 
 8. การพัฒนา 
 9. การชี้แจง 
 10. การวางแผนและการจัดองค๑การ 
 11. การแก๎ป๓ญหา 
 12. การแจ๎งขําว 
 13. การสังเกตการณ๑ 
 14. การเป็นตัวแทน 
 15. การสร๎างเครือขําย                       
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 บทบาทของผู๎นํา คือ เป็นผู๎กําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน กําหนดเปูาหมายขององค๑การ เป็น
ตัวแทนขององค๑การการปฏิสัมพันธ๑กับสังคม กล๎าตัดสินใจ เป็นผู๎ให๎คําแนะนํา เป็นแบบอยํางที่ดีใน
การทํางานเป็นผู๎เปลี่ยนแปลงด๎วยความมีเหตุผลและวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงผลประโยชน๑
องค๑การที่ได๎รับ                      

2.11.6 องค๑ประกอบของการเป็นผู๎นําที่ดี 
 คูนส๑ และดินเนล (Koontz & Donnel, 1976) กลําววํา การเป็นผู๎นําที่ดีนั้นอยํางน๎อยที่สุด
จะต๎องมีองค๑ประกอบอันเป็นสิ่งที่ผู๎นําจะต๎องสร๎างความเข๎าใจและเรียนรู๎ที่สําคัญ ๆ อยูํ 3 ประการ 
คือ 
 1. ความสามารถในการเข๎าใจถึงสภาพและความแตกตํางของมนุษย๑ มนุษย๑แตํละคนยํอมมี
สภาพและความแตกตํางกัน ทั้งด๎านบุคลิกภาพ สติป๓ญญา ฐานะความเป็นอยูํ ฯลฯ ซึ่งความแตกตําง
ดังกลําว เกิดจากสาเหตุมากมายหลายประการ โดยปกติแล๎วความต๎องการและความพึงพอใจของ
มนุษย๑จะมีความสัมพันธ๑กับสภาพและความเป็นอยูํของบุคคลนั้น ฉะนั้นจึงเป็นหน๎าที่อันสําคัญของ
ผู๎นําที่ต๎องพยายามสนองตอบความต๎องการหรือความพึงพอใจขั้นต่ําสุดของบุคคลเหลํานั้นให๎ได๎ ทั้งนี้ 
เพ่ือให๎การอยูํรํวมกันเป็นไปด๎วยความสงบสุข และมีการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. ความสามารถในการชักจูงและให๎กําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระตุ๎นให๎
ผู๎รํวมงานจะดีได๎นั้น นอกจากจะขึ้นอยูํกับการชักจูงของหัวหน๎าหรือผู๎นําแล๎ว ยังต๎องขึ้นอยูํกับการ
ประพฤติตัวของหัวหน๎าหรือผู๎นําด๎วยความซื่อสัตย๑ ความขยันหมั่นเพียรของผู๎นํา ยํอมทําให๎ผู๎รํวมงาน
มีความเชื่อถือและปฏิบัติตาม 
 3. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการบริหาร หมายถึง ลักษณะการบริหารงานใน
รูปแบบตําง ๆ ที่ผู๎นําจะต๎องใช๎สอดคล๎องกับเหตุการณ๑ เวลา และสภาพของบุคคลในหนํวยงานการมี
พฤติกรมการบริหารที่เหมาะสม ยํอมเร๎าใจการปฏิบัติงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชา และทําให๎บรรยากาศ
ของการทํางานเป็นไปในลักษณะที่ดี 

2.11.7 บทบาทหน๎าที่ของผู๎นําที่ดี 
 ผู๎นําเป็นบุคคลที่มีความสําคัญตํอความสําเร็จของกลุํมเป็นอยํางมาก ผู๎นําที่มีคุณสมบัติที่ดี
และปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ได๎เหมาะสมก็ยํอมจะสามารถพากลุํมให๎บรรลุเปูาหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องบทบาทหน๎าที่ของผู๎นําในการทํางานเป็นกลุํมนั้นได๎มีผู๎เสนอไว๎แตกตํางกันไป แตํ
สํวนใหญํจะคล๎ายคลึงกันในสาระสําคัญ บทบาทหน๎าที่ของผู๎นําในการทํางานเป็นกลุํมแบํงได๎กว๎าง  ๆ 
เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. หน๎าที่หลัก ได๎แกํ หน๎าที่ทางด๎านการบริหารงาน วางแผนงาน วางนโยบาย เป็นผู๎เชี่ยวชาญ 
เป็นตัวแทนของกลุํมตํอบุคคลภายนอก เป็นผู๎ให๎รางวัลและลงโทษ เป็นผู๎ประนีประนอมและตัดสินใจ 
และเป็นผู๎ควบคุมความสัมพันธ๑ภายในกลุํม 
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 2. หน๎าที่รอง ได๎แกํ หน๎าที่ทางด๎านการเป็นตัวอยํางที่ดีแกํกลุํม เป็นตัวแทนรับผิดชอบและ
เป็นสัญลักษณ๑ของกลุํม เป็นนักอุดมคติ เป็นบิดาของกลุํม เป็นผู๎ให๎คําปรึกษา และเป็นแพะรับบาป
เมื่อมีการดําเนินงานผิดพลาด 
 ทิศนา แขมมณี (2538) ได๎กลําวถึงบทบาทหน๎าที่ของผู๎นําในการทํางานเป็นกลุํม โดยจําแนก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. บทบาทเกี่ยวกับการทํางาน (Task Function) ได๎แกํ บทบาทของผู๎นําในการที่จะนํากลุํม
ให๎สามารถทํางานตามที่กลุํมต๎องการ ให๎เป็นผลสําเร็จตามเปูาหมายได๎ มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1 ทําความเข๎าใจในจุดมุํงหมายของการทํางานและชํวยให๎ผู๎รํวมงานได๎มีความเข๎าใจใน
จุดมุํงหมายของการทํางานตรงกัน 
      1.2 วางแผนงานและขั้นตอนในการทํางานรํวมกับผู๎รํวมงาน 
      1.3 แบํงงานและมอบหมายงานให๎ผู๎รํวมงานอยํางเหมาะสม 
      1.4 ริเริ่มความคิดใหม ํๆ ให๎กับกลุํมหรือกระตุ๎นกลุํมให๎ริเริ่มความคิดใหมํ ๆ 
      1.5 ให๎ข๎อมูลความคิดเห็นหรือแสวงหาข๎อมูลความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน๑ตํอการทํางาน 
      1.6 ชํวยให๎กลุํมมีความเข๎าใจตรงกันในข๎อมูลหรือประเด็นตํางๆ ที่จําเป็นตํอการบรรลุผล
สําเร็จของงาน  
      1.7 ชํวยประสานความคิดข๎อมูลของผู๎รํวมงานให๎เกิดประโยชน๑ตํอการบรรลุเปูาหมาย
ของงาน 
      1.8 ชํวยลดป๓ญหาตําง ๆ ที่เป็นอุปสรรคตํอการทํางานให๎บรรลุเปูาหมาย 
      1.9 ติดตามงาน ประเมินผลงาน และสรุปผลงานเป็นระยะ ๆ และแจ๎งให๎ผู๎รํวมงานทราบ 
      1.10 ควบคุมมาตรฐานของผลงานของกลุํม 
      1.11 ประเมินผลงานเมื่องานสําเร็จและปรับปรุงงานเมื่อยังได๎งานไมํเป็นที่พอใจของกลุํม 
 2. บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุํม (Maintenance Function) ได๎แกํ บทบาทของผู๎นําในการ
ชํวยให๎กลุํมมีกําลังใจ มีความพึงพอใจที่จะทํางานรํวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนสามารถทํางานได๎
สําเร็จ ไมํแตกแยกกันไปเสียกํอน มีรายละเอียด คือ 
      2.1 จัดระเบียบและควบคุมระเบียบของกลุํม เพ่ือชํวยให๎ทุกคนได๎มีโอกาสทัดเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นหรือการทํางาน ชํวยให๎การดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบร๎อย ไมํชุลมุนวุํนวาย ทํา
ให๎กลุํมสามารถดําเนินการไปได๎อยํางราบรื่น ไมํแตกแยกกันเป็นกลุํมเล็กกลุํมน๎อย 
      2.2 ดูแลเอาใจใสํสมาชิกกลุํม ให๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถ
อยํางทั่วถึง เพ่ือชํวยให๎ทุกคนรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา มีประโยชน๑ตํอกลุํม เกิดความรู๎สึกวําตนเองเป็น
สํวนหนึ่งของกลุํม มีความรักและความพอใจที่จะชํวยเหลือกลุํมอยํางเต็มความสามารถ 
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      2.3 รับฟ๓งและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมอยํางทั่วถึง การที่ผู๎นํารับฟ๓งความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคนและนํามาพิจารณา ไมํละทิ้งไปเฉย ๆ จะทําให๎ผู๎ที่เสนอความคิดเกิดความ
พอใจและมีความต๎องการที่จะชํวยเหลือกลุํมให๎มากข้ึน 
      2.4 ชํวยทําความกระจํางให๎แกํกลุํมในเรื่องของการสื่อความหมาย ในการทํางานทุกครั้ง
กลุํมมักจะประสบป๓ญหาอันเนื่องมาจากการเข๎าใจไมํตรงกัน ซึ่งเป็นป๓ญหาของการสื่อความหมาย
ความเข๎าใจที่ไมํตรงกันนี้อาจเป็นสาเหตุทําให๎เกิดความขัดแย๎ง เกิดความรู๎สึกขุํนข๎องหมองใจอันอาจ
ลุกลามใหญํโต เป็นการแตกแยกในองค๑การได๎ 
      2.5 สร๎างบรรยากาศที่อบอํุนและเป็นมิตรให๎เกิดขึ้นในกลุํม บรรยากาศที่ดีเป็นมิตรเป็น
กันเอง ไมํต๎องกลัววําจะถูกตัดสินและมองไปในทางที่ไมํดี จะชํวยสร๎างความรู๎สึกปลอดภัย สามารถที่
จะเสนอความคิดเห็นหรือทํางานตําง ๆ ได๎อยํางเต็มที่ กับจะมีความรู๎สึกวําตนเองได๎รับความรักจาก
กลุํม ทําให๎เกิดความต๎องการที่จะชํวยเหลือกลุํมให๎ได๎มากท่ีสุดเทําที่จะทําได๎ 
      2.6 ขจัดหรือลดความขัดแย๎งตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุํม เพราะความขัดแย๎งเป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให๎กลุํมแตกแยก หากผู๎นําไมํสามารถที่จะชํวยในเรื่องนี้ได๎ พลังจากความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุํมจะถูกบั่นทอนให๎ลดน๎อยลง ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุํมก็จะลดหรือบางครั้ง
อาจทําให๎ไมํสามารถรวมกลุํมกันทํางานตํอไปจนบรรลุผลสําเร็จได๎ 
 เมื่อวิเคราะห๑ผู๎นําจากบทบาทและรูปแบบที่แสดงออก อาจพิจารณาแหลํงที่มาของอํานาจ
ของผู๎นํา และพิจารณาจากการใช๎อํานาจของผู๎นํา ดังรายละเอียด คือ 
 1. การพิจารณาแหลํงที่มาของอํานาจผู๎นํา แบํงออกเป็น 3 ประเภท คือ 
      1.1 ผู๎นําตามกฎหมาย (Legal Leader) เป็นผู๎นําที่มีอํานาจตามกฎหมาย เชํน ตําแหนํง
ตําง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย ได๎แกํ หัวหน๎างานตําง ๆ ที่มีการกําหนดไว๎เป็นตําแหนํงขึ้นใน
หนํวยงานตําง ๆ 
      1.2 ผู๎นําตามบุคลิกภาพสํวนตัว (Charismatic Leader) ผู๎นําที่มีอํานาจติดตัวมาเพราะ
บุคลิกดี การศึกษาสูง ฐานะและตระกูลดี พวกนี้ไมํจําเป็นใช๎อํานาจทางกฎหมายในการโน๎มน๎าวจิตใจคน 
      1.3 ผู๎ที่เป็นสัญลักษณ๑ของกลุํม (Symbolic Leader) ผู๎นําที่เป็นสัญลักษณ๑ของกลุํมที่ทุก
คนยอมรับและยกยํองเทิดทูนให๎ ทํานองเดียวกับพระมหากษัตริย๑ซึ่งเป็นผู๎นําของประเทศ 
 2. การพิจารณาจากการใช๎อํานาจของผู๎นํา แบํงได๎เป็น 3 ประเภท คือ 
      2.1 ผู๎นําแบบเผด็จการ (Autocratic) ผู๎นําประเภทสั่งงานเฉียบขาด ไมํคํานึงถึงคนอ่ืน ไมํ
มีการแบํงงาน รวบอํานาจแบบเผด็จการ จะตัดสินใจด๎วยตนเอง ยึดมั่นในความคิดของตนเองเป็นสํวน
ใหญํ สร๎างบรรยากาศแหํงความนํากลัวให๎เกิดข้ึนในหนํวยงาน 
      2.2 ผู๎นําแบบตามสบาย (Laissez-Faire) ผู๎นําประเภทปลํอยให๎ใต๎บังคับบัญชาทํางานกัน
ไปตามใจชอบ ตามบุญตามกรรม ไมํมีการนิเทศตรวจตราติดตามผลงาน การตัดสินใจขึ้นอยูํกับ
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ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่จะเห็นดีเห็นชอบกันไป จะทําอยํางไรก็ตามใจชอบ ถ๎าลูกน๎องดีงานก็อาจดีได๎ ถ๎า
ลูกน๎องไมํดีงานก็เสีย และทํางานกันไปวันหนึ่ง ๆ 
      2.3 ผู๎นําแบบประชาธิปไตย (Democratic) ผู๎นําประเภทใช๎ใช๎อํานาจตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย การตัดสินใจจะถือความเห็นสํวนใหญํ มีการประชุมปรึกษาหารือกํอนตัดสินใจมีการ
กระจายอํานาจ รับฟ๓งความคิดเห็น ไมํใชํอํานาจกดขี่ การแก๎ป๓ญหาก็เปิดโอกาสให๎ทุกคนได๎รํวมกัน
พิจารณา เคารพในสิทธิและหน๎าที่ของแตํละบุคคล 
 สรุปบทบาทหน๎าที่ของผู๎นําในการปฏิบัติภารกิจของกลุํมงานได๎ดังนี้ คือ 
 1. ผู๎รักษาหรือประสานให๎สมาชิกในกลุํมอยูํรํวมกัน (Maintenance of Membership) 
หมายถึง ผู๎นําจะต๎องอยูํใกล๎ชิดกับกลุํม มีความสัมพันธ๑กับคนในกลุํม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุํม 
ทําให๎กลุํมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
 2. ผู๎ปฏิบัติภารกิจของกลุํมให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ (Objective Attainment) หมายถึง ผู๎นํา
จะต๎องมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการทํางานด๎วยความมั่นคง และเข๎าใจได๎และจะต๎องทําให๎กลุํม
ทํางานบรรลุเปูาหมาย 
 3. ผู๎อํานวยให๎เกิดการติดตํอสัมพันธ๑ในกลุํม (Group Interaction Facilitation) หมายถึง 
ผู๎นําจะต๎องปฏิบัติงานในหน๎าที่อํานวยความสะดวกให๎เกิดการติดตํอสัมพันธ๑และปฏิบัติตํอกันด๎วยดี
ของสมาชิกในกลุํม การติดตํอสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นในการชํวยให๎หน๎าที่นี้บรรลุเปูาหมาย 

2.11.8 คุณลักษณะของผู๎นําที่ดี 
 สตอกดิลส๑ (Stogdill, 1974) ได๎วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู๎นําและพบวํา ผู๎นําที่ดีนั้นจะมี
คุณลักษณะภาวะผู๎นําดังนี้ 
 1. มีเชาวน๑ป๓ญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดอํานที่เฉียบแหลม 
 2. มีนิสัยรักการศึกษาค๎นคว๎า รักการแสวงหาความรู๎ ติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการ หรือ
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องกับงานที่ทําอยูํเสมอ ทําให๎มีความรู๎ทันสมัยและกว๎างขวาง 
 3. เป็นที่พ่ึงในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได๎ มีความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งในงานที่ทํา โดยศึกษาหา
ความรู๎ในงานที่ทําอยูํเสมอจนสามารถให๎คําปรึกษาแนะนําผู๎อื่นได๎ 
 4. สนใจกิจกรรมและงานสังคม ไมํเป็นคนเก็บตัวมีความกระตือรือร๎นที่จะรํวมกิจกรรมและ
สังคมกับกลุํม สามารถเข๎ากับคนทุกชั้นได๎ โดยไมํเคอะเขิน มีมารยาทสังคมที่ดี 
 5. มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดี มีฐานะพอเลี้ยงตนเองให๎อยูํในระดับเดียวกัน หรือดีกวํา
กลุํม ไมํเป็นผู๎มีหนี้สินหรือหยิบยืมเพ่ือนรํวมงาน จนทําให๎ฐานตําแหนํงทางสังคมด๎อยลง 
 6. ความสามารถในการเข๎าสังคม เข๎ากับคนได๎ดีทุกระดับ โดยปราศจากอาการหวาดกลัว 
เคอะเขิน รู๎จิตวิทยาในการสนทนา ปรับตัวให๎เข๎ากับคนอ่ืนได๎ แล๎วเป็นผู๎ที่มีมารยาทสังคมที่ดี 



113 

 7. มีความคิดริเริ่ม สามารถที่จะริเริ่มสิ่งใหมํให๎เกิดประโยชน๑แกํหนํวยงาน มีจินตนาการที่จะ
สามารถนําไปประยุกต๑ให๎เกิดประโยชน๑แกํสํวนรวมได๎ 
 8. รู๎วิธีการทํางาน รู๎หลักในการทํางาน รู๎เรื่องที่ทําอยํางแจํมชัด และสามารถทําให๎งานเสร็จ
ได๎เร็ว มีคุณภาพ 
 9. มีความอดทน ทนตํอความยากลํายาก ทนงานหนักและยุํงยากได๎ ทนตํอป๓ญหารอบด๎าน
โดยไมํเสียกําลังใจ 
 10. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเข๎าใจในขอบเขตความสามารถของตนเอง หมั่นศึกษาหา 
ความรู๎เสริมคุณคําของตนเองให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถ มีความเชื่อม่ันที่จะทํางานให๎สําเร็จ 
 11. มีความตื่นตัวและมีความสามารถในการคาดการณ๑ข๎างหน๎าได๎ เป็นผู๎ที่มีความ
กระตือรือร๎น คลํองแคลํว วํองไว และสามารถวิเคราะห๑คาดการณ๑ข๎างหน๎าได๎ถูกต๎องแมํนยํา 
 12. ให๎ความรํวมมือกับหมูํคณะ ทําตัวเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมและให๎ความรํวมมือในการ
ทํางาน เชํน อํานวยความสะดวก รํวมประสานงานและให๎บริการตําง ๆ เป็นต๎น 
 13. เป็นผู๎ที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ๑และเป็นที่รู๎จักของคนท่ัวไป โดยเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับหน๎าที่การงาน 
 14. มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหมํ ๆ เป็นนิสัย รักการเปลี่ยนแปลงให๎
เกิดผลดีตํอหมูํคณะ มีความสามารถในการประยุกต๑และดัดแปลงสิ่งตําง ๆ ให๎เกิดคุณคําเสมอ 
 พระธรรมปิฎก (2541) ได๎กลําวถึงคุณลักษณะของผู๎นําที่ดีไว๎ดังนี้ คือ 
 1. ผู๎นําต๎องมuคุณความดี มีความรู๎ความสามารถ เป็นแบบอยํางให๎บุคคลอ่ืนเกิดความศรัทธา 
และมีความมั่นใจในตัวผู๎นํา 
 2. ผู๎นําทําให๎ผู๎ตามม่ันใจในตัวผู๎ตามเองวํา เขามีศักยภาพที่จะทํากิจกรรมหรืองานให๎สําเร็จได๎ 
 3. ผู๎นําทําให๎ผู๎ตามมีการประสานมือ ประสานใจ มีความสามัคคี มีความพร๎อมเพียงมุํงสูํจุดมุํงหมาย
อันเดียวกัน 
 4. ผู๎นําทําให๎ผู๎ตามมีความมั่นใจวํา งานเป็นสิ่งที่ดี มีคุณคําและมีประโยชน๑ จนทําให๎เกิดความ
รักและอยากทํางาน มีความตั้งใจทํางานไมํท๎อถอยหรือท๎อแท๎ 
 5. ผู๎นําทําให๎ผู๎ตามได๎พัฒนาตนเองอยูํเสมอ หาวิธีสนับสนุนและสํงเสริม หรือให๎โอกาสเขาได๎
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
 6. ผู๎นําที่ยิ่งใหญํจะต๎องมองกว๎าง หมายถึง ไมํใชํมององค๑การหรือชุมชน ต๎องมองวําอะไรที่มี  
อิทธิพลหรือสํงจากภายนอก จากสังคมอ่ืน จากป๓ญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวัฒน๑ ผู๎นําต๎องคิด
ไกล หมายถึง คิดในเชิงเหตุป๓จจัย เชื่อมโยงอดีต ประสานป๓จจุบัน และหยั่งเห็นอนาคต ผู๎นําต๎องใฝุสูง 
หมายถึง มีจุดมุํงหมายที่ดีงาม สูงสํง คือ ความดีงามของชีวิต ของสังคม และความเจริญก๎าวหน๎า มี
สันติสุขของมวลมนุษย๑ มีความมํุงมั่นที่จะสร๎างสรรค๑งานที่ดี มีคุณคํา เป็นประโยชน๑สูงสุด 
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 มนูญ วงศ๑อารี (2530) เสนอความเห็นวํา ผู๎นําควรมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
 1. เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถสูง คือ เป็นทั้งผู๎ที่มีทั้งศาสตร๑ หรือความฉลาดรู๎ และมีทั้ง
ศิลป์ หรือฉลาดทํา เกํงทั้งในเรื่องงาน เกํงในเรื่องคน เกํงในเรื่องการทํางานเป็นทีม และเกํงในเรื่อง
การบริหารจัดการ 
 2. เป็นผู๎ที่ได๎รับการยอมรับนับถือจากผู๎อ่ืนสูง คือ เป็นผู๎มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอยํางที่ดีตํอผู๎อื่น มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ๑ดี 
 3. เป็นผู๎ที่มีความรับผิดชอบสูง คือ เป็นผู๎ที่มีความกระตือรือร๎น ขยันหมั่นเพียร มีวินัยและ
ความซื่อสัตย๑ 
 4. เป็นผู๎มีวุฒิภาวะสูง คือ เป็นคนที่มีเหตุผล มีจิตใจมั่นคง เป็นผู๎ใหญํทางอารมณ๑ ไมํเสีย
อารมณ๑โดยงําย และยึดความถูกต๎อง โดยไมํหวั่นไหวอะไรงําย ๆ 
 ผู๎นําเป็นบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับองค๑การ โดยจะเป็นผู๎กําหนดเปูาหมายและกระตุ๎นให๎
สมาชิกปฏิบัติงาน ผู๎นํามีอํานาจจะมีตําแหนํงที่เป็นทางการหรือไมํเป็นทางการ แตํจะแสดงความเป็น
ผู๎นําผํานการใช๎ภาวะผู๎นําที่เหมาะสม โดยภาวะผู๎นําเป็นความสามารถของบุคคล ที่จะนํากลุํมของตน
ให๎บรรลุสูํเปูาหมายที่ต๎องการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2.12 ศิลปะการสื่อสาร 

2.12.1 ความสําคัญของการพูด 
 การพูดนั้นเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์ ที่เป็นศาสตร๑ก็เพราะวําต๎องยึดหลัก กฎเกณฑ๑ และวิธีการ
ของการพูด ซึ่งสามารถเรียนรู๎และสั่งสอนได๎ สํวนที่เป็นศิลป์เพราะการพูดต๎องอาศัยการหมั่นฝึกฝน
ปฏิบัติ ต๎องอาศัยเทคนิค กลวิธี ตลอดจนความสามารถเฉพาะตัวของผู๎พูด 
 แม๎การพูดจะเป็นเรื่องของทักษะ แตํการพูดไมํได๎เป็นเรื่องเฉพาะของคนที่พูดเกํงเทํานั้น คนที่
คิดวําตนพูดไมํเกํง หากได๎เรียนรู๎กฎเกณฑ๑ วิธีการพูด (ศาสตร๑) ชนิดตําง  ๆ อยํางถูกต๎องและหมั่น
ฝึกฝนการพูด (ศิลป์) ให๎ถูกวิธีอยูํอยํางสม่ําเสมอแล๎วก็สามารถพัฒนาการพูดให๎ดีขึ้นได๎ 
 ป๓จจุบันจะเห็นวําการพูดยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้งนี้เพราะโลกมีความเจริญก๎าวหน๎า
ทางด๎านเทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการสื่อสารมวลชน คือแทนที่
มนุษย๑จะสื่อสารโดยตรงจากการพูดที่เคยเป็นอยูํ มนุษย๑ยังสามารถรับความรู๎ ความคิด และความ
บันเทิงได๎จากการพูด โดยฟ๓งผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ วิทยุโทรทัศน๑ วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร๑ 
แถบบันทึกเสียงและภาพ ซึ่งมีแพรํหลายอยูํทั่วประเทศ ชํวยให๎การสื่อสารด๎วยการพูดเป็นประโยชน๑
ตํอผู๎ฟ๓งได๎อยํางรวดเร็ว 
 สมปราชญ๑ อัมมะพันธุ๑ (2529) กลําววํา การพูด นอกจากเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารที่
สําคัญและทรงพลังแล๎ว การพูดยังมีความสําคัญ ดังนี้ 
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 1. ด๎านการสื่อสาร การพูดชํวยให๎การติดตํอแลกเปลี่ยนความรู๎  ความคิดเห็น และความ
ต๎องการของคนเป็นไปและเข๎าใจกันได๎งําย โดยใช๎คําพูดและสังเกตสีหน๎า กิริยาทําทางซึ่งกันและกัน 
 2. ด๎านการเข๎าสมาคมและการสร๎างมนุษย๑สัมพันธ๑ คนเราจะอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ต๎อง
พูดจากันรู๎เรื่อง การพูดที่ดีชํวยในการสร๎างมนุษย๑สัมพันธ๑และเป็นเครื่องมือในการเข๎าสมาคมที่ดีที่สุด 
 3. ด๎านศาสนา ศาสนาเป็นเรื่องของจิต เป็นเรื่องราวของความเชื่อรํวมกัน การที่จะชักจูงให๎
ผู๎อ่ืนเกิดความเชื่อ จําเป็นต๎องอาศัยศิลปะในการพูดอยํางมาก ถ๎าผู๎ใดมีความสามารถพูดโน๎มน๎าวใจ
ของคนในสังคม ให๎เชื่อถือในสิ่งดีงาม และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเหมือน ๆ กันได๎ สังคมนั้นก็จะอยูํ
กันอยํางสงบสุข 
 4. ด๎านการปกครอง การพูดเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช๎ในการปกครองคนหมูํมาก โดยเฉพาะ
ผู๎นําต๎องใช๎การพูดเป็นเครื่องมือชี้แจงทําความเข๎าใจกับคนในปกครอง ผู๎นําที่ดีต๎องรู๎จักใช๎การพูดใน
การปกครองอยํางชาญฉลาด 
 5. ด๎านพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ และเจตคติ
ของผู๎พูด การรู๎จักพูดให๎ถูกต๎อง เหมาะสมกับผู๎ฟ๓ง เหมาะกับกาลเทศะ และมีขั้นตอนตามหลักการพูด 
จะชํวยพัฒนาบุคลิกภาพให๎ดีข้ึน 
 6. ด๎านสํงเสริมประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่สํงเสริมการแสดงความคิดเห็น 
หากคนสํวนใหญํในสังคมรู๎จักพูดในสิ่งที่ควรพูด กล๎าแสดงทัศนะ กล๎าแสดงความคิดเห็น กล๎าคัดค๎าน
ในสิ่งที่ไมํชอบไมํควร เราจะพัฒนาสังคมของเราให๎เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ๑ได๎เร็วขึ้น 
 7. ด๎านการประกอบอาชีพ แทบทุกอาชีพในป๓จจุบันจําเป็นต๎องใช๎การพูดเป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพทั้งสิ้น ไมํวําการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดโดยตรงหรือโดยอ๎อม อาชีพเหลํานี้มี
ความสามารถในการพูดยํอมประกอบอาชีพได๎ดีกวําคนอาชีพเดียวกันที่ขาดความสามารถในการพูด 
 8. ด๎านการสอน การสอนเป็นการใช๎ศิลปะและความสามารถในการพูดมากที่สุดอยํางหนึ่ง 
ครูต๎องใช๎การพูดทั้งถํายทอดความรู๎ตําง ๆ ให๎ศิษย๑ได๎เรียนรู๎และเข๎าใจ นอกจากนั้นยังต๎องใช๎การพูดใน
การทําหน๎าที่ครูด๎านอ่ืน ๆ เชํน ให๎คําปรึกษาหารือ สั่งสอน อบรม แนะแนว ตลอดจนติดตํอ
ประสานงานตําง ๆ กับบุคคลทั่วไปจะเห็นวําการพูดมีความสําคัญและมีบทบาทตํอชีวิตประจําวันของ
คนเรามาก หากขาดการพูดก็เทํากับเราขาดการสื่อสารความหมาย การประสานสัมพันธ๑กับผู๎อ่ืน การ
พูดจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยํางหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย๑ 

2.12.2 องค๑ประกอบของการพูด 
 เสถียร แปูนเหลือ (2541) กลําววํา การพูดเป็นการสื่อสารที่มีกระบวนการตํอเนื่อง มีผู๎สํงสาร 
สาร ผู๎รับสาร และเครื่องมือในการถํายทอด ถ๎าขาดสํวนหนึ่งสํวนใดก็จะไมํเกิดขึ้น การพูดโดยทั่วไปมี
องค๑ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
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 1. ผู๎พูด คือ ผู๎ทําหน๎าที่สํงสารผํานสื่อไปยังผู๎ฟ๓ง ผู๎พูดจะต๎องมีความสามารถทั้งศาสตร๑และ
ศิลป์ในการถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดไปสูํผู๎ฟ๓ง ต๎องมีความสามารถทางการใช๎ภาษา มีความรู๎ในเรื่องที่
จะพูด และมีบุคลิกภาพที่ดี 
 2. สาร คือ เนื้อหาที่ผู๎พูดสํงไปยังผู๎ฟ๓งตามจุดมุํงหมายของการสํงสาร โดยทั่วไปสารจะแบํง
ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ สารประเภทข๎อเท็จจริง กับสารประเภทข๎อคิดเห็น สารที่สํงไปยังผู๎ฟ๓งนั้น 
จะต๎องมีความถูกต๎อง ชัดเจน มีคุณคํา และมีประโยชน๑สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายหรือวัตถุประสงค๑ ผู๎พูด
จะต๎องเตรียมตัวและเตรียมเนื้อหามาอยํางดี เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ เกิดความพึงพอใจแกํผู๎ฟ๓ง 
 3. สื่อหรือเครื่องมือในการถํายทอด คือ สิ่งที่นําสารไปสูํผู๎ฟ๓ง ไมํวําจะเป็นเสียงพูด สีหน๎า 
ทําทาง อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑  เชํน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑  ภาพยนตร๑ และ
โสตทัศนูปกรณ๑ เชํน รูปภาพ แผนภูมิ ของจริง เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้จะชํวยให๎การพูดสมบูรณ๑ และเกิด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ผู๎ฟ๓ง คือ ผู๎รับสารของผู๎พูด โดยอาศัยสื่อเป็นเครื่องนําพา ผู๎ฟ๓งจะสามารถรับสารได๎ตรงกับ
เจตนาของผู๎พูดหรือไมํ นอกจากข้ึนอยูํกับตัวผู๎พูด สื่อ และระดับของสารแล๎ว ความสนใจ ความพร๎อม 
พ้ืนความรู๎และประสบการณ๑ ตลอดจนทักษะการฟ๓งที่ดีและถูกต๎องของผู๎ฟ๓ง ก็เป็นองค๑ประกอบสําคัญ
ที่จะทําให๎การสื่อสารเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิกิริยาจากผู๎ฟ๓ง คือ การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองจากผู๎ฟ๓ง ไปยังผู๎พูด โดยใช๎วัจนภาษา
และอวัจภาษา ในขณะรับสรและแปลงสาร ผู๎ฟ๓งอาจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในทางบวกเมื่อผู๎ฟ๓งพึง
พอใจหรือถูกใจ เชํน พยักหน๎า ปรบมือ หัวเราะ ยิ้ม เป็นต๎น หรือแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบ 
เมื่อไมํพอใจ ไมํประสบอารมณ๑ หรือไมํเข๎าใจ เชํน คุยลั่น โหํอา มองเหมํอ ขมวดคิ้ว นิ่วหน๎า เป็นต๎น 
ปฏิกิริยาตอบสนองเหลํานี้บํงบอกความรู๎สึกของผู๎ฟ๓ง และผู๎พูดอาจจะรู๎ผลการพูดของตนเองได๎จาก
วิธีการตอบสนองเหลํานี้ของผู๎ฟ๓ง 

2.12.3 จุดมุํงหมายของการพูด 
 วรรณี อนุอัน (2557) กลําววํา กํอนการพูดทุกครั้ง ผู๎พูดจะต๎องกําหนดจุดมุํงหมายของการ
พูดให๎ชัดเจน เพราะการกําหนดจุดมุํงหมายหรือวัตถุประสงค๑ไว๎กํอนที่จะพูด ถือได๎วําเป็นการวางแผน
ขั้นต๎นของการพูดและจะมีสํวนสําคัญที่จําทําการพูดนั้นประสบผลสําเร็จ จุดมุํงหมายของการพูด
โดยทั่วไปอาจเบํงได๎ 4 ประการ คือ 
 1. เพ่ือแจ๎งให๎ทราบ เป็นการพูดเพ่ือให๎ความรู๎ ขําวสาร ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นแกํผู๎ฟ๓ง เพ่ือให๎
ผู๎ฟ๓งรับรู๎ เข๎าใจ เชํน การบรรยายทางวิชาการ การเลําเรื่อง การรายงานขําว เป็นต๎น ผู๎พูดต๎องแสดง
ความรู๎ ข๎อเท็จจริง ให๎ชัดเจน การพูดแจ๎งให๎ทราบ อาจรวมไปถึงการพูดเพ่ือแก๎ป๓ญหา หรือค๎นหา
คําตอบ ซึ่งเป็นการพูดเชิงระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชํน การ
อภิปราย การประชุม การสัมมนา เป็นต๎น การพูดเพ่ือจุดมุํงหมายนี้ ผู๎พูดต๎องลําดับความคิดให๎ดี ไมํ
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พูดวกวนและต๎องขยายความให๎ชัดเจน จังหวะการพูดบางครั้งต๎องช๎า เมื่อถึงเนื้อความที่เข๎าใจยาก ผู๎
พูดควรใช๎คําพูดธรรมดาเข๎าใจงําย หลีกเลี่ยงศัพท๑วิชาการ ถ๎าจําเป็นต๎องใช๎ควรอธิบายศัพท๑เหลํานั้น
ด๎วย และควรแทรกอารมณ๑ขันลงไปบ๎างเพ่ือผํอนคลายความเครียด แตํจะต๎องสอดคล๎องกับเนื้อเรื่องที่
พูด 
 2. เพ่ือจรรโลงใจและบันเทิงใจ เป็นการพูดเพ่ือให๎โอวาท การอบรมสั่งสอน การเลํานิทาน 
การโต๎วาที เป็นต๎น รวมไปถึงการพูดเพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ผํอนคลายความเครียด เชํน 
การพูดในโอกาสงานเลี้ยงรื่นเริง งานสังสรรค๑ เป็นต๎น การพูดเพ่ือจุดมุํงหมายนี้ไมํควรพูดนานเกินไป 
เพราะอาจทําให๎ผู๎ฟ๓งเบื่อหนําย ต๎องพูดให๎ตรงเปูาหมาย ได๎เนื้อหา เหมาะสมกับงานเรื่องที่พูด 
นอกจากจะเป็นเรื่องที่ให๎คติข๎อคิดแล๎ว อาจเป็นเรื่องสนุกสนาน ให๎ความบันเทิง และเบาสมอง 
 3. เพ่ือโน๎มน๎าวใจ เป็นการพูดเพ่ือให๎ผู๎ฟ๓งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระทําตาม
วัตถุประสงค๑ของผู๎พูด เชํน เกิดความเชื่อ ความศรัทธา คล๎อยตาม หรือปฏิบัติตาม การพูดเพ่ือโน๎ม
น๎าวใจ ได๎แกํ การโฆษณาประชาสัมพันธ๑ การพูดหาเสียง การเชิญชวน การขอความรํวมมือ เป็นต๎น ผู๎
พูดต๎องชี้แจงให๎เห็นถึงประโยชน๑ที่ได๎รับ หากเชื่อถือหรือปฏิบัติตาม และชี้ แจงให๎เห็นถึงโทษหากไมํ
เชื่อถือหรือไมํปฏิบัติ การพูดเพ่ือโน๎มน๎าวใจ บางครั้งอาจเรียกวํา การพูดเพ่ือชักจูงใจ หรือพูดเพ่ือ
เอาชนะใจการพูดเพ่ือจุดมุํงหมายนี้ ผู๎พูดจะต๎องสร๎างความสนใจตั้งแตํเริ่มพูด และต๎องดึงดูดใจผู๎ฟ๓ง
ตลอดเวลา โดยการสร๎างความพึงพอใจ ความศรัทธา รู๎จักใช๎ศิลปะในเชิงภาษา การใช๎เสียงและทําทาง
ประกอบการพูด เพื่อโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎ฟ๓งคล๎อยตาม และสนองตอบตํอความต๎องการของผู๎พูด อยํางไรก็
ตามการพูดชักจูงใจ ผู๎พูดจะต๎องมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ไมํพูดในลักษณะผิดทํานองคลองธรรม 
หรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎อ่ืนเป็นอันขาด 
 4. เพื่อแสดงมารยาททางสังคม เป็นการพูดเพ่ือแสดงความรู๎สึกในโอกาสตําง ๆ ตามมารยาท
ของสังคม เพ่ือแสดงความชื่นชมยินดี หรือเสียใจ ในฐานะสมาชิกของสังคม เชํน การกลําวต๎อนรับ 
การกลําวอวยพร การกลําวขอบคุณ การกลําวมอบรางวัล การกลําวอําลา การกลําวไว๎อาลัยผู๎ตาย 
เป็นต๎น ผู๎พูดจะต๎องรู๎หลักเกณฑ๑การพูดในโอกาสตําง ๆ เหลํานี้พอสมควร ทั้งยังอาศัยประสบการณ๑ 
เพ่ือนํามาประยุกต๑ใช๎ในการพูดให๎ถูกต๎องเหมาะสม 
 การรู๎จุดมุํงหมายของการพูดท้ัง 4 ประการนี้ จะเป็นแนวทางสําคัญที่จะทําให๎ผู๎พูดเตรียมเนื้อ
เรื่อง และกําหนดวิธีการพูดได๎อยํางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2.12.4 ประเภทของการพูด 
 วรรณี อนุอัน (2557) กลําววํา ประเภทของการพูด สามารถแบํงตามวิธีการพูดได๎ 4 วิธี ดังนี้ 
 1. การพูดโดยฉับพลัน หมายถึง การพูดที่ผู๎พูดไมํได๎เตรียมตัว หรือไมํรู๎ตัวลํวงหน๎า ผู๎พูดต๎อง
อาศัยประสบการณ๑ ปฏิภาณไหวพริบเข๎ามาชํวย การพูดวิธีนี้ หากไมํจําเป็นควรหลีกเลี่ยงเพราะมี
โอกาสผิดพลาดได๎งําย แตํหากจําเป็น ให๎พยายามพูดเรื่องใกล๎ตัว หรือรู๎ดีที่สุดและพูดจากความรู๎สึก 
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จะชํวยแก๎ป๓ญหาได๎บ๎าง การพูดลักษณะนี้มักจะเป็นการพูดสั้น ๆ ในโอกาสตําง ๆ ทางสังคม เชํน การ
กลําวต๎อนรับ การให๎โอวาท การกลําวอําลา การกลําวอวยพร เป็นต๎น การพูดวิธีนี้ไมํเหมาะสําหรับ
การพูดเชิงวิชาการและไมํเหมาะกับนักพูดที่อํอนเชิงพูด แตํอาจเหมาะสําหรับนักพูดที่ชํานาญเวที 
และมีเทคนิคการพูดท่ีดี 
 2. การพูดโดยการทํองจํา หมายถึง การพูดที่ผู๎พูดทํองจําเนื้อหาที่จะพูด ซึ่งเป็นวิธีการที่ไมํเหมาะสม 
เนื่องจากไมํเป็นธรรมชาติ ผู๎พูดไมํสามารถทํองจําเนื้อหาได๎ทั้งหมด ทําให๎ติดขัดหลงลืมน้ําเสียงการพูด
สม่ําเสมอไมํเร๎าใจ ผู๎พูดมักพะวงกับเนื้อหาทําให๎ขาดการแสดงออกด๎านอ่ืน ๆ อยํางไรก็ตามการทํองจํา
ควรใช๎กับการพูดสั้น ๆ หรือทํองจําเฉพาะข๎อความสําคัญ ๆ ที่ใช๎ประกอบการพูด เชํน สุภาษิต คําคม 
บทประพันธ๑ตําง ๆ การพูดวิธีนี้ น๎อยคนที่ประสบความสําเร็จเพราะมีผลเสียหลายประการ ที่สําคัญ
คือการพูดวิธีนี้จะให๎การพูดความนําสนใจ 
 3. การพูดโดยอาศัยเค๎าโครง หมายถึง การพูดที่เกิดจากการเตรียมพร๎อมด๎วยการทําความ
เข๎าใจเนื้อหามาอยํางดีแล๎ว ผู๎พูดจะเตรียมเค๎าโครงหรือหัวข๎อเพ่ือให๎เป็นเรื่องเป็นไปตามลําดับ ทําให๎
การพูดคํอนข๎างเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงออกด๎วยความมั่นใจ ทั้งสีหน๎า ทําทาง และน้ําเสียง การ
พูด วิธีนี้เหมาะกับการพูดในหลายๆ โอกาส นอกจากนี้มีประโยชน๑กันลืมเนื้อหาแล๎ว การพูดวิธีนี้ยัง
ปูอนกับความสับสน และเปิดโอกาสให๎ผู๎พูดใช๎สติป๓ญญาขยายความคิดเพ่ิมเติม เรื่องราวได๎อยําง
กว๎างขวาง ทําให๎การพูดครอบคลุมเนื้อหาได๎มาก สามารถนําเสนอเนื้อหาแกํผู๎ฟ๓งได๎อยํางมีขั้นตอนไมํ
วกวน 
 4. การพูดโดยอํานจากต๎นฉบับ หรือกึ่งอํานกึ่งพูด หมายถึง การพูดโดยดูต๎นฉบับในขณะพูด  
ประกอบด๎วย เป็นการพูดที่ใช๎เฉพาะในพิธีการตําง ๆ ที่สําคัญ ผู๎พูดจะมีต๎นฉบับที่สมบูรณ๑อยูํในมือ 
ทั้งนี้เพราะต๎องการไมํให๎เกิดความผิดพลาด และเกี่ยวข๎องกับเวลา การพูดลักษณะนี้ ได๎แกํ การกลําว
สุนทรพจน๑โอกาสสําคัญ ๆ การกลําวรายงาน การกลําวเปิด-ปิดพิธีในงานสําคัญ ๆ เป็นต๎น การพูดวิธี
นี้แม๎จะเป็นวิธีที่งํายที่สุดก็ตาม แตํบางคนอาจจะทําได๎ไมํดีเทําที่ควร เชํน อํานตะกุกตะกัก ใช๎เสียง
เรียบเหมือนกันตลอด ไมํรู๎จกเน๎นที่ควรเน๎น หรือก๎มหน๎าก๎มตาอํานโดยไมํเงยหน๎ามองผู๎ฟ๓ง การพูดโดย
การอํานจากต๎นฉบับนี้ ผู๎พูดควรจะอํานให๎เหมือนพูดจริงๆ และสบสายตากับผู๎ฟ๓งบ๎างเป็นครั้งคราว ไมํ
ควรตั้งหน๎าตั้งตาอํานแตํต๎นจนจบ การถือต๎นฉบับก็เชํนกัน ต๎องถือให๎ดูสวยงาม และสะดวกตํอการอําน 
 การพูดทั้ง 4 วิธีข๎างต๎นนั้นวิธีที่ 1 หลีกเลี่ยงได๎ก็ไมํควรใช๎ วิธีที่ 2 หากไมํจําเป็นก็ไมํควรจะ
นํามาใช๎เชํนกัน วิธีที่ 3 เป็นวิธีที่ผู๎พูดควรนํามาใช๎ในการพูดมากที่สุด เพราะเหมาะสําหรับการพูดใน
ทุกสถานการณ๑ สํวนการพูดวิธีที่ 4 ควรใช๎เฉพาะการพูดที่เป็นพิธีการในบางโอกาสเทํานั้น 

2.12.5 คุณสมบัติผู๎พูดที่ดี 
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 สนุก รัฐถาวร (2538) กลําววํา ผู๎พูดที่ดีจะต๎องรู๎จักใช๎ถ๎อยคําน้ําเสียง และบุคลิกภาพตําง ๆ 
สื่อความหมายแกํผู๎ฟ๓งตลอดจนรู๎จักใช๎จรรยา มารยาท และประเพณีนิยมอันดีงาม เพ่ือถํายทอด
ความรู๎ ความคิด ความรู๎สึกและความต๎องการแกํผู๎ฟ๓ง ผู๎พูดที่ดีจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีความรู๎เรื่องที่จะพูด 
 2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 3. มีวัตถุประสงค๑ในการพูดที่ชัดเจน 
 4. มีความพร๎อมที่จะพูดทั้งรํางกายและจิตใจ 
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี นํานิยมเชื่อถือ 
 6. มีการใช๎ภาษาท่ีดี พูดได๎ชัดเจน ออกเสียงถูกต๎อง 
 7. มีน้ําเสียงดี ใช๎น้ําเสียงได๎เหมาะสม 
 8. มีลีลาทําทาง และใช๎สายตาประกอบการพูดได๎เหมาะสม 
 9. มีความรอบคอบ รู๎จักวิเคราะห๑ผู๎ฟ๓ง และโอกาสที่จะพูด 
 10. มีอารมณ๑ขัน และรู๎จักสร๎างบรรยากาศในการพูด 
 11. มีคุณธรรม จรรยา ตลอดจนมารยาทที่ดีในการพูด 

2.12.6 มารยาทในการพูด 
 สนุก รัฐถาวร (2538) กลําววํา มารยาทในการพูดเป็นเสนํห๑ของผู๎พูด ชํวยเสริมสร๎างความ
เชื่อถือ ความศรัทธาให๎แกํผู๎ฟ๓ง ถ๎าผู๎พูดไมํมีมารยาท ผู๎ฟ๓งก็จะไมํศรัทธา ไมํเชื่อถือ ดังนั้นผู๎พูดจะต๎อง
รักษามารยาทที่ดีไว๎เสมอ ไมํวําจะที่ไหน และเวลาใด มารยาทที่ดีในการพูดอาจสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 
 1. ควรคิดไตรํตรองให๎รอบคอบกํอนที่จะพูด 
 2. ไมํควรพูดเสียดสี กระทบกระเทือน หรือพูดในเชิงดูถูกผู๎ฟ๓ง 
 3. ไมํพูดอวดตนหรือยกตนขํมทําน หรือพูดในเชิงดูถูกผู๎ฟ๓ง 
 4. ไมํควรพูดเรื่องสํวนตัว โดยเฉพาะเรื่องสํวนตัวของผู๎อื่น 
 5. ควรใช๎ภาษา อารมณ๑ให๎ถูกกาลเทศะ และรู๎จักควบคุมอารมณ๑ด๎วย 
 6. ควรพูดด๎วยเหตุผล ไมํควรพูดด๎วยอารมณ๑ 
 7. ควรพูดเรื่องที่ผู๎ฟ๓งสนใจ ไมํพูดเรื่องนําเบื่อหนําย 
 8. ควรเตรียมเรื่องที่จะพูดให๎พร๎อม ไมํพูดวกวน 
 9. ตั้งตรงตํอเวลา และควรพูดให๎เหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 
 10. หากมีพูดหลายคน ไมํควรผูกขาดการพูดคนเดียว 
 11. ไมํควรพูดสอดขึ้นมา ในขณะที่ผู๎อื่นพูดยังไมํจบ 
 12. ต๎องแสดงบุคลิกทําทางท่ีสุภาพ ยิ้มแย๎มแจํมใสกับผู๎ฟ๓ง 

2.12.7 การเตรียมเนื้อเรื่องท่ีจะพูด 
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 เสถียร แปูนเหลือ (2541) กลําววํา เนื้อเรื่องนับเป็นสํวนสําคัญที่สุดของการพูดแตํละครั้ง 
ดังนั้นกํอนการพูดแตํละครั้ง ผู๎พูดควรมีการเตรียมเนื้อเรื่อง และหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องสําหรับพูดให๎
พร๎อมและดีท่ีสุด ทั้งในสํวนที่ตัวเองมีความรู๎ มีประสบการณ๑อยูํแล๎วและในสํวนที่จะต๎องศึกษาค๎นคว๎า
เพ่ิมเติม การเตรียมเนื้อเรื่องมีลําดับขั้นตอนดังตํอไปนี้  

1. การระดมความคิดหรือกระบวนการรวบรวมเนื้อหา เป็นการสํารวจ ค๎นคว๎า รวบรวม
ข๎อมูลที่จะใช๎ในการพูด อาจกระทําโดยการอํานหนังสือ การฟ๓ง การสนทนา การสัมภาษณ๑  และการ
สอบถาม การหาประสบการณ๑ด๎วยการทํองเที่ยว เป็นต๎น 
 2. การจําแนกข๎อมูลหรือการจําแนกเนื้อหา เมื่อรวบรวมข๎อมูลหรือเนื้อหาเพียงพอแล๎วก็นํา
ข๎อมูลมาพิจารณาดูวํา แนวคิดใดที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่จะพูด จัดระบบและจําแนกข๎อมูลให๎เป็นกลุํม
เป็นหมวดหมูํเข๎าด๎วยกัน เพ่ือสะดวกในการเตรียมเนื้อเรื่องในขั้นตอนตํอไป 
 3. การลําดับข๎อมูลหรือการลําดับเนื้อหา เป็นการจัดเรียงลําดับการนําเสนอเนื้อเรื่องให๎
ตํอเนื่องกลมกลืนกัน ซึ่งมีหลักเกณฑ๑สําคัญในการจัดลําดับข๎อมูลดังนี้ 
      3.1 การลําดับข๎อมูลโดยยึดตามลําดับเวลาหรือปฏิทิน เป็นการลําดับเนื้อหากํอนหลังตาม 
ลําดับวัน เดือน ปี วิธีนี้เหมาะสําหรับการแนะนําตัว การเลําประวัติบุคคล เพราะวําเป็นการงํายตํอ
การจดจําและเกิดความตํอเนื่อง 
      3.2 การลําดับข๎อมูลโดยยึดตามเหตุการณ๑หรือขั้นตอน เป็นการลําดับเนื้อหาที่คล๎ายกับ
วิธีแรก แตํไมํเน๎นที่วันเวลา แตํเน๎นที่ตัวเหตุการณ๑เป็นสําคัญ เชํน กํอนเกิดเหตุการณ๑ ขณะเกิด
เหตุการณ๑ และหลังจากเกิดเหตุการณ๑ หรือหากเป็นการพูดอธิบาย แนะนํา หรือสาธิตก็จะใช๎วิธี
เรียงลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนตามลําดับ 
      3.3 การลําดับข๎อมูลโดยยึดตามสถานที่หรือภูมิศาสตร๑ เป็นการลําดับเนื้อหาโดยยึดหลัก
ภูมิประเทศ เชํน ทิศเหนือสูํทิศใต๎ หรือทิศตะวันออกสูํทิศตะวันตก จากใกล๎สูํไกล เป็นต๎น วิธีนี้เหมาะ
สําหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับภูมิศาสตร๑ แหลํงทํองเที่ยว หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เชํน หากต๎องพูด
ถึงแตํละจังหวัดในภาคใต๎ อาจลําดับเนื้อหาจากภาคใต๎ตอนบนสูํตอนลําง หรือเริ่มจากภาคใต๎ตอนลําง
สูํภาคใต๎ตอนบน หรือจากชายฝ๓่งทะเลตะวันออกสูํตะวันตก เป็นต๎น การเรียงลําดับอยํางนี้จะทําให๎
ผู๎ฟ๓งเข๎าใจเนื้อเรื่องได๎งํายขึ้น 
      3.4 การลําดับข๎อมูล โดยยึดหมวดหมูํ เป็นการลําดับเนื้อหา โดยแบํงแยกเป็นหมวดหมูํ 
เป็นการลําดับเนื้อหา โดยแบํงแยกเป็นหมวดหมูํตามชนิดและเรื่องที่จะพูด เชํน ถ๎าพูดถึงป๓ญหา
การจราจร อาจกลําวถึงป๓ญหาเกี่ยวกับถนนวํามีอะไรบ๎าง ตํอไปกลําวถึงเกี่ยวกับยานพาหนะ และ
สุดท๎ายกลําวถึงป๓ญหาเกี่ยวกับผู๎ใช๎รถใช๎ถนน เป็นต๎น วิธีนี้จะทําให๎เนื้อเรื่องไมํสับสน และผู๎ฟ๓งเข๎าใจ
งําย 
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      3.5 การลําดับข๎อมูลโดยยึดความยากงําย เป็นการลําดับเนื้อหาจากเรื่องงําย ๆ สําคัญ
น๎อยไปสูํเนื้อหาที่ยากขึ้น ซับซ๎อนขึ้น โดยคํานึงถึงความสัมพันธ๑และความตํอเนื่องของเนื้อหาเป็นหลัก 
เพ่ือให๎งํายตํอการเข๎าใจของผู๎ฟ๓ง วิธีเน๎นการพูดเรื่องที่เป็นความรู๎ เป็นวิชาการที่มีเนื้อหาคํอนข๎างยาก
และซับซ๎อน 
      3.6 การลําดับข๎อมูลโดยยึดตามหลักเหตุผล เป็นการลําดับเนื้อหา โดยกลําวถึงเหตุแล๎ว
โยงไปสูํผล หรือในทางกลับกันเสนอถึงผลที่เป็นอยูํแล๎ว ดําเนินไปหาที่มาของเหตุ จะทําให๎ผู๎ฟ๓งเข๎าใจ
เรื่องได๎ทันที การดําเนินเรื่องวิธีนี้มักใช๎คําพูดอภิปราย การโต๎วาที หรือกรพูดโน๎มน๎าวใจ 
 4. การขยายความคิด เป็นการนําเสนอรายละเอียดในแตํละประเด็น อาจทําได๎โดยการ
ชี้ให๎เห็นความแตกตํางหรือความตรงกันข๎าม เป็นการอธิบายเพ่ือชี้ให๎เห็นลักษณะที่ไมํเหมือนกับการ
แสดงเหตุและผล เป็นการกลําวถึงความสัมพันธ๑ระหวํางเหตุและผล จะทําให๎ผู๎ฟ๓งเข๎าใจ และเชื่อถือใน
สิ่งที่พูด การยกถ๎อยคํา สุภาษิต คําพังเพย อ๎างอิงเพ่ือให๎เรื่องนั้นเดํน นําฟ๓ง และมีความนําเชื่อถือมาก
ขึ้น การนําข๎อความมากลําวนั้น ควรจําเนื้อความให๎ถูกต๎อง พร๎อมทั้งบอกที่มาของข๎อความที่อ๎างอิงนั้น
ด๎วย การใช๎คําถาม เพ่ือสร๎างความสนใจและกระตุ๎นให๎ผู๎ฟ๓งคิด เพ่ือแสวงหาคําตอบที่ผู๎พูดได๎ถามไว๎ 
การใช๎โสตทัศนูปกรณ๑ตําง ๆ ประกอบ เชํน แผนภูมิ แผํนใส รูปภาพ เป็นต๎น อุปกรณ๑เหลํานี้อาจต๎อง
ใช๎เพื่อชํวยสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎ฟ๓ง แตํต๎องใช๎อยํางระมัดระวังและให๎เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
 5. การทดลองพูด การทดลองพูดหรือการซ๎อมพูด เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการเตรียมเนื้อ
เรื่อง เพราะการทดลองพูดจะเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ๑เบื้องต๎นของเนื้อเรื่อง กํอนการพูดจริง ๆ ผู๎พูด
ตองพูดบํอย ๆ จนสามารถเข๎าใจเนื้อหาจนเกิดความเชื่อมั่นในการพูด การทดลองพูดอาจพูดคนเดียว
หน๎ากระจก หรืออาจพูดให๎เพื่อนที่สนิทฟ๓ง เพ่ือจะสังเกต วิจารณ๑ ชี้แนะข๎อดีหรือข๎อควรแก๎ไขตํางๆ ผู๎
พูดที่ยังไมํชํานาญต๎องทดลอง ต๎องฝึกซ๎อมอยํางจริงจัง ทั้งในด๎านการทบทวนเรื่องที่จะพูดให๎แจํมแจ๎ง 
การใช๎ถ๎อยคําในตอนสําคัญ  การใช๎น้ําเสียงและทําทางประกอบตลอดจนการกําหนดระยะเวลาที่พูด 
สํวนผู๎มีความชํานาญในการพูด อาจซักซ๎อมในเรื่องการแสดงทําทาง หรือการใช๎น้ําเสียง ตลอดจนการ
แทรกอารมณ๑ขัน 

2.12.8 ความสําคัญของการติดตํอสื่อสาร 
 อรวรรณ ปิลันธน๑โอวาท (2540) กลําวถึง ความสําคัญของการสื่อสาร ดังนี้ 

1. การติดตํอสื่อสาร นับเป็นป๓จจัยที่สําคัญในการติดตํอสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับ
บุคคลอื่น เป็นเครื่องมือถํายทอดข๎อมูล อารมณ๑ ความรู๎สึก ความคิด ความต๎องการเพ่ือให๎ผู๎รับหรืออีก
ฝุายหนึ่งเกิดความเคารพเลื่อมใส  นําเชื่อถือและนําไปสูํความรํวมมือกันในการทํากิจกรรมตําง ๆ ให๎
บรรลุเปูาหมายที่ต๎องการ 
 2. การดําเนินชีวิตในสังคมหรือการบริหารในองค๑การใด ๆ ยํอมต๎องมีการติดตํอสื่อสารซึ่งกัน
และกันเพื่อทําให๎การดําเนินงานขององค๑การบรรลุเปูาหมาย 
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 3. ในงานบริหารงานธุรกิจ การติดตํอสื่อสารเป็นการแสดงบทบาทหนึ่งของผู๎บริหารในด๎าน
การสั่งการ การตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ของการดําเนินงานไปยังใต๎บังคับบัญชา 
 2.12.9 องค๑ประกอบของการติดตํอสื่อสาร 
 อรวรรณ ปิลันธน๑โอวาท (2540) กลําววํา องค๑ประกอบของการติดตํอสื่อสาร ดังนี้ 
 1. ผู๎สํง (Sender) หมายถึง ผู๎พูด ผู๎เขียน ผู๎แสดง มีขําวสารความคิดเห็น หรือความจริงที่
ต๎องการสํงไป เรียกวํา ความคิด ( Ideation) ความคิดนี้สําคัญที่สุดและเป็นพ้ืนฐานของขําวสาร
ความคิดเกิดขึ้นตามเหตุผล ซึ่งจะลึกซึ้งเพียงใดข้ึนอยูํกับความสามารถของผู๎สํงความคิด 
 2. สื่อ (Media) ได๎แกํ ภาษาพูดหรือวาจา ภาษาเขียน ภาษาทําทาง รูปภาพ หรือสัญลัษณ๑ 
สื่อมวลชนตําง ๆ 
 3. ผู๎รับ (Receiver) ผู๎รับขําวสารต๎องสอดคล๎องกับสื่อ เชํน ถ๎าสื่อด๎วยคําพูด ผู๎รับต๎องเป็น
ผู๎ฟ๓งที่ดี ฟ๓งแล๎วจับใจความได๎ ถ๎าสื่อด๎วยการเขียน ผู๎รับต๎องอํานแล๎วจับใจความได๎ ผู๎ สํงสารต๎อง
คํานึงถึงคุณสมบัติของผู๎รับด๎วย เชํน 
      - วัยของผู๎รับ วัยแตํละวัยมีความสนใจแตกตํางกันคําพูดที่ใช๎ก็แตกตํางกัน 
      - เพศชาย และหญิง มีความสนใจแตกตํางกัน 
      - การศึกษา ระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน ความเข๎าใจในเรื่องตําง ๆ รวมทั้งลักษณะทาง
วิชาชีพที่ศึกษาที่แตกตํางกัน 
      - ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และมีความต๎องการและรสนิยมตํางกัน 
      - บริเวณที่อยูํอาศัย หากบ๎านอยูํหํางไกล การสํงขําวสารจะเป็นลักษณะหนึ่ง รวมทั้งการ
คํานึงถึงเครื่องรับด๎วยวํามีสื่อท่ีจะรับได๎หรือไมํ 
      - ศาสนา ศาสนาตํางกัน ความคิดเห็น ความเชื่อ ความศรัทธา จะตํางกัน ผู๎สํงต๎อง
คํานึงถึงผู๎รับวํานับถือศาสนาใด 
      - เชื่อชาติและภาษาที่แตกตํางกัน ทําให๎การใช๎ภาษา สัญลักษณ๑ รวมทั้งการการแปลผล
ของข๎อมูลแตกตํางกัน 
 4. ขําวสาร (Message) ขําวสารที่ใช๎แบํงเป็น 2 รูปแบบ คือ ขําวสารที่ใช๎ถ๎อยคํา ได๎แกํ การพูด 
การเขียน สํวนขําวสารที่ไมํใช๎ถ๎อยคํา ได๎แกํ การใช๎สัญลักษณ๑ ทําทาง เป็นต๎น 
 5. ข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเป็นการตีกลับของกระบวนการติดตํอสื่อสาร 
แสดงถึงความรู๎สึกของผู๎รับสารก็กลายเป็นผู๎สํงสาร ซึ่งมีรูปแบบของการย๎อนกลับแตกตํางกัน 

2.12.10 กระบวนการในการติดตํอสื่อสาร 
 การติดตํอสื่อสารในองค๑การมีลักษณะเป็นกระบวนการ เป็นการติดตํอเพ่ือให๎ได๎ทราบความ
ต๎องการและเกิดความเข๎าใจที่ตรงกัน กระบวนการติดตํอสื่อสารนี้มีองค๑ประกอบที่สําคัญที่สุดของ
ขั้นตอนในกระบวนการติดตํอสื่อสารหลายประการ นับตั้งแตํบุคคลซึ่งอยูํในฐานะผู๎สํงขําว หรือผู๎ติดตํอ 
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เนื้อหาของข๎อมูลขําวสาร การเข๎ารหัสหรือการถํายทอดขําวสารของผู๎ติดตํอ ชํองทางของการติดตํอ 
และการถอดรหัสหรือตีความข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับ ตลอดจนผลย๎อนกลับไปยังผู๎ติดตํอวําเป็นไปตาม
ความต๎องการหรือไม ํ
 อรวรรณ ปิลันธน๑โอวาท (2540) กลําววํา กระบวนการติดตํอสื่อสาร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แหลํงกําเนิดของขําวสาร (Source) อาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความปรารถนาจะ
สํงขําวสาร 
 2. ขําวสาร (Message) ขั้นนี้เป็นขั้นที่เตรียมเนื้อหาที่ต๎องการสื่อสาร โดยพยายามคิดหารหัส
เพ่ือการถํายทอดให๎แกํผู๎รับ ซึ่งพร๎อมจะนําเสนอตํอไป 
 3. วิธีการ (Channel) เป็นขั้นตอนที่จะดําเนินการให๎เกิดมีการติดตํอสื่อสารขึ้น ซึ่งวิธีเหลํานี้
อาจใช๎วิธีติดตํอที่อาศัยการเก็บ การได๎รับ การสัมผัส การดม และการชิม 
 4. ผู๎รับ (Receiver) ในการรับการติดตํอสื่อสารจะประสบผลสําเร็จมากน๎อยเทําใด ขึ้นกับ
องค๑ประกอบเชํนเดียวกับแนวคิดของผู๎สํงดังกลําวแล๎ว 
 นอกจากนี้ กระบวนการติดตํอสื่อสารต๎องอาศัยขอบเขตแหํงความรู๎หรือประสบการณ๑ทั้งของ
ผู๎สํงและผู๎รับ ผู๎สํงและผู๎รับมีความเข๎าใจกันมากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับความรู๎และประสบการณ๑ของทั้ง
สองฝุาย ซึ่งบุคคลทั้งสองจะทําการที่เป็นทั้งผู๎สํงและผู๎รับตลอดเวลาที่มีการสื่อสารกัน คือ ตํางฝุาย
ผลัดกันทําหน๎าที่เป็นผู๎สํงรหัสและถอดรหัสตลอดเวลา ซึ่งก็คือการติดตํอสื่อสารแบบสองทางนั่นเอง 

2.12.11 ประเภทของการสื่อสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2538) กลําววํา ประเภทของการสื่อสารมี ดังนี้  
 1. การจําแนกโดยใช๎ทิศทางของการติดตํอสื่อสารเป็นเกณฑ๑ จําแนกเป็น  
      1.1 การติดตํอสื่อสารทางเดียว หมายถึง การติดตํอสื่อสารที่ไมํเปิดโอกาสให๎ผู๎รับสารได๎  
สอบถามความเข๎าใจให๎ถูกต๎อง 
       1.2 การติดตํอสื่อสารสองทาง หมายถึง การติดตํอสื่อสารที่ทั้งผู๎สํงและผู๎รับสารได๎มี
โอกาสพูดคุย ซักถามข๎อสงสัยให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง 
 2. การจําแนกโดยใช๎ภาษาเป็นเกณฑ๑ ซึ่งจําแนกเป็น 
      2.1 การติดตํอสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยคํา หมายถึง การสื่อสารโดยใช๎ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
      2.2 การติดตํอสื่อสารโดยไมํใช๎ถ๎อยคํา ประกอบด๎วย การใช๎สัญญาณ สัญลักษณ๑ ทําทาง
การสัมผัส ซึ่งบางครั้งอาจใช๎คําวํา ภาษากาย (Body Language) ก็ได๎เพราะมีความหมายเชํนเดียวกัน 

2.12.12 ลักษณะของการสื่อสารที่ดี 
 มณฑล ใยบัว (2536) กลําววํา การสื่อสารที่จะชํวยให๎ทั้งผู๎รับและผู๎สํงได๎รับรู๎เรื่องราวตําง ๆ 
รํวมกัน และมีความเข๎าใจตรงกันตามความต๎องการนั้น จะต๎องอาศัยการสื่อสารที่ดี ดังนี้  
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 1. ขําวสารหรือข๎อความนั้นต๎องชัดเจน แนํนอน ถ๎อยคําที่ถูกต๎อง รัดกุม โดยยึดหลักการใช๎
ถ๎อยคําดังนี ้
      1.1 ใช๎ถ๎อยคําให๎ตรงกับความหมาย คําคําเดียวอาจมีความหมายหลายอยํางได๎ เชํน 
รับประทาน หมายถึง การกินธรรมดา หรือการคอรัปชั่น เพราะฉะนั้นควรระบุให๎ชัดเจนวํา
รับประทานอาหาร หรือรับประทานอยํางอ่ืน หรือความหมายอยํางเดียวกันอาจใช๎คําได๎หลายคํา เชํน 
กิน อาจใช๎วํารับประทาน เสวย ฉัน ฯลฯ เหลํานี้ซึ่งต๎องเลือกใช๎ให๎เหมาะสม 
      1.2 ใช๎ถ๎อยคําให๎เหมาะสมกับระดับบุคคล เชํน ระดับที่ควรใช๎คําราชาศัพท๑หรือระดับ 
สุภาพชนทั่วไป ต๎องใช๎ถ๎อยคําที่สุภาพ เชํน แทนที่จะใช๎กิน ให๎ใช๎รับประทาน 
      1.3 ใช๎ถ๎อยคําที่สั้นมีความหมายและเข๎าใจงําย ไมํควรใช๎ศัพท๑ทางวิชาการที่ผู๎อ่ืนไมํเข๎าใจ 
ควรใช๎คําสั้น ๆ ที่มีความหมายแนํนอนและเข๎าใจงําย ได๎ประโยชน๑ดีกวํา 
      1.4 ใช๎ถ๎อยคําเฉพาะที่จําเป็น ทั้งการพูดและการเขียน ไมํควรยืดยาวโดยไมํจําเป็น หรือ
ซํ้า ๆ ซาก ๆ จนนําเบื่อ 
      1.5 ใช๎ถ๎อยคําเชื่อมโยงกันให๎เหมาะสม การใช๎ถ๎อยคําในการพูดกับการเขียนไมํเหมือนกัน 
ในการเขียนอาจใช๎วรรคตอนหรือทําเป็นหัวข๎อให๎ชัดเจน แตํการพูดทําไมํได๎ จึงต๎องใช๎คําเชื่อมโยง
ประโยคให๎เหมาะสม 
      1.6 ใช๎ถ๎อยคําให๎ถูกต๎องตามหลักภาษาไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎คําคุณศัพท๑ คํา
วิเศษณ๑ และคําสรรพนาม ให๎เหมาะสม 
      1.7 ไมํควรใช๎คําในภาษาตํางประเทศโดยไมํจําเป็น เพราะจะทําให๎ไมํเข๎าใจหรือเข๎าใจไมํ
ตรงกัน 
      1.8 ควรเลือกใช๎คําที่มีพลังทางด๎านจิตวิทยาให๎มาก เชํน การใช๎คําวํา “สมบูรณ๑” หรือ 
“ท๎วม” แทนคําวํา “อ๎วน” เป็นต๎น 
 2. กระตุ๎นให๎เกิดความสนใจและมีสํวนรํวม การที่จะสื่อสารให๎ผู๎รับเกิดความสนใจ เข๎าใจหรือ 
นิยม เลื่อมใส พร๎อมที่จะปฏิบัติตามนั้น ควรให๎เขาได๎มีสํวนพิจารณาขําวสารข๎อความนั้นวําเขาเข๎าใจ
หรือไมํ มีความรู๎สึกอยํางไร เป็นการสร๎างความสนใจให๎ผู๎รับอยากแสดงความคิดเห็นหรือให๎
ข๎อเสนอแนะเป็นการจูงใจให๎ผู๎รับขําวสาร กล๎าตัดสินใจ และพร๎อมที่จะทําอยํางใดอยํางหนึ่งให๎สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑ท่ีผู๎สํงต๎องการกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจนี้ มีวิธีการหลายอยําง เชํน 
      2.1 ควรกระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการเสียกํอน แล๎วจึงเสนอแนะให๎กระทําตามแนวที่เรา
ต๎องการ เชํน ต๎องการให๎พยาบาลศึกษาค๎นคว๎าวิชาการใหมํ ๆ เพ่ือประโยชน๑ในการปฏิบัติงานก็ควร
กระตุ๎นให๎เขาเห็นความสําคัญและความจําเป็นเสียกํอน แล๎วความต๎องการก็จะตามมา 
      2.2 ควรสร๎างบุคลิกภาพของตัวผู๎สํงขําวให๎เหาะสม มีชีวิตชีวา ยิ้มแย๎มแจํมใส สร๎างความ
นําเชื่อถือให๎เกิดขึ้นในตัวผู๎สํงขําว เชํน การแตํงกายให๎เหมาะสม นอกจากการแตํงกายที่สะอาด
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เรียบร๎อย ถูกกาลเทศะแล๎ว กิริยาทําทางการแสดงออกก็ควรเป็นไปในลักษณะที่นําไว๎วางใจ นํานิยม
ชมชอบ การยิ้มแย๎มแจํมใส ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร๎างความสบายใจ ความเป็นมิตรแกํผู๎พบเห็น ซึ่งจะ
ชํวยให๎การสื่อสารในการปฏิบัติงานตําง ๆ สะดวกรวดเร็วขึ้น 
      2.3 ให๎ความสนใจแกํผู๎อื่น ถ๎าต๎องการให๎ใครสนใจเรา เราควรให๎ความสนใจเขากํอน เชํน 
การจําชื่อได๎ รู๎เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเขาในเรื่องท่ีเขาพอใจ ภูมิใจแล๎วคุยเรื่องของ “เขา” กํอนก็จะเป็น
การเริ่มต๎นที่ดีกวําเริ่มด๎วยเรื่องราวของ “เรา” กํอน 
      2.4 ให๎ความสําคัญแกํผู๎รับขําวสารหรือผู๎ที่กําลังติดตํอด๎วย คนเราทุกคนต๎องการการยก
ยํองนับถือจากผู๎อ่ืน ไมํวําจะติดตํอกับบุคคลในหนํวยงานหรือนอกงาน ควรให๎ความสําคัญแกํเขาด๎วย
ความจริงใจ แล๎วเราก็จะได๎รับความรํวมมือสนับสนุนตํอไป 
 3. วิธีการสํงขําวหรือข๎อความที่เหมาะสม ผู๎สํงควรพิจารณาให๎รอบคอบวําจะสํงขําวสารหรือ
เรื่องราวอะไร ใครเป็นผู๎รับ และจะสํงอยําใดหรือวิธีใดจึงจะเหมาะสมและได๎ผลดีที่สุด โดยผู๎สํงจะต๎อง
คํานึงถึงความสามารถของผู๎รับ และลักษณะของหนํวยงานอื่น ๆ ด๎วย เพื่อให๎ข๎อความนั้นถึงตัวผู๎รับ 
 4. มีการจูงใจ เนื่องจากข๎อความหรือขําวสารบางอยํางไมํเพียงแตํให๎ผู๎รับได๎รับทราบเทํานั้น 
แตํต๎องการให๎ยอมรับและปฏิบัติตามด๎วย จึงต๎องมีการจูงใจเป็นสําคัญเพ่ือให๎ผู๎รับมีกําลังใจ มีขวัญดี 
พร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 5. มีการประเมินผล จะต๎องมีการประเมินผลวํา การสํงขําวสารนั้นได๎ผลเพียงไร มีป๓ญหาอุปสรรค
อะไรบ๎าง เพ่ือหาแนวทางแก๎ไข 

2.12.13 อุปสรรคของการสื่อสาร 
 อรวรรณ ปิลันธน๑โอวาท (2540) การสื่อสารมีหลายองค๑ประกอบ และมีกระบวนการที่
ซับซ๎อน จึงทําให๎เกิดอุปสรรคในการติดตํอสื่อสาร อุปสรรคดังกลําว ได๎แกํ ตัวบุคคล อุปสรรคด๎าน
ขําวสาร บรรยากาศหรือสิ่งแวดล๎อม 
 1. ด๎านตัวบุคคล บุคคลดังกลําว ได๎แกํ ผู๎สํงขําวสารและผู๎รับขําวสาร ซึ่งมีความแตกตํางกันใน 
ประสบการณ๑และภูมิหลัง ซึ่งสํงผลถึงการรับรู๎และการแปลความหมายที่อาจแตกตํางกัน นอกจากนี้ยัง
เกิดจากป๓จจัยในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
      1.1 ความบกพรํองของอวัยวะที่เก่ียวข๎องกับการติดตํอสื่อสาร เชํน ผู๎สํงสารไมํมีฟ๓น ผู๎รับ
สารหูตึง เป็นต๎น 
      1.2 การขาดทักษะในการสื่อความเชํน พูดไมํชัด ไมํมีมารยาทในการพูด หรือพูดไมํถูก
กาลเทศะ และบุคคล 
      1.3 การใช๎ภาษาหรือถ๎อยคําที่ยากเกินไปหรือการใช๎ภาษาตํางประเทศผสมกันกับ
ภาษาไทย 
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      1.4 มีอคติ คือ มีความลําเอียงเพราะรักหรือลําเอียงเพราะเกลียด อารมณ๑โกรธ ริษยา 
เชํน ผู๎บังคับบัญชาไมํชอบพนักงานพิมพ๑ดีด เมื่อได๎รับฟ๓งข๎อคิดเห็นของพนักงานก็ไมํเห็นด๎วย 
      1.5 ผู๎สํงขําวสารมีเจตนาบิดเบือนขําวสารเพ่ือผลประโยชน๑บางอยําง 
 2. อุปสรรคด๎านสื่อ 
      2.1 ภาษาไมํวําจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
      2.2 ภาษาทําทาง เป็นการแสดงสีหน๎า แววตา ทําทางท่ีออกมาเพราะความรู๎สึกภายใน ที่
ผู๎สํงสารอาจกําลังคิดอะไรอยูํแล๎วแสดงทําทางออกมาโดยไมํตั้ งใจ เชํน อาการเบะปากเพราะเกิด
ความรู๎สึกอยํางหนึ่งในขณะที่เพ่ือนมาเห็นพอดี อาจทําให๎เพ่ือนคิดวําดูถูกตนก็ได๎ 
      2.3 สัญลักษณ๑ สัญลักษณ๑บางอยํางเป็นสากล แตํมีบางอยํางการเข๎าใจจะขึ้นอยูํกับคน
บางกลุํมเทํานั้น ถ๎านําไปใช๎กับกลุํมอ่ืน อาจเข๎าใจผิดได๎ 
      2.4 สื่อสารมวลชน สื่อเหลํานี้อาจสร๎างความเข๎าใจผิดได๎ 
 3. สิ่งแวดล๎อม สิ่งแวดล๎อมท่ีเป็นอุปสรรคในการติดตํอสื่อสาร คือ 
      3.1 เสียงรบกวน เสียงที่ดังรบกวนยํอมทําให๎ข๎อมูลจากการฟ๓งบิดเบียน 
      3.2 แสง แสงที่จ๎าเกินไปหรือมือจนเกินไป จะทําให๎ขําวสารบิดเบือนได๎ หากสื่อนั้นเป็น
รูปภาพ สัญลักษณ๑หรือกิริยาทําทาง 
      3.3 อุณหภูมิ อากาศหนาวหรือร๎อนเกินไปยํอมมีผลตํอผู๎สํงแล๎วผู๎รับขําวสาร 
      3.4 ระยะทางของการสื่อสาร ผู๎สํงและผู๎รับอยูํไกลกันมากและต๎องอาศัยคนกลางในการ
สํงข๎อมูลอาจทําให๎ข๎อมูลบิดเบือนได๎ 

2.12.14 หลักในการติดตํอสื่อสาร 
 อรวรรณ ปิลันธน๑โอวาท (2540) กลําววํา เนื่องจากป๓ญหาและอุปสรรคในการติดตํอสื่อสารมี
หลายประการ ดังนั้นจึงควรยึดหลักบางประการในการติดตํอสื่อสาร เพ่ือการติดตํอสื่อสารเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 1. ผู๎สื่อสารต๎องเข๎าใจตนเอง กํอนที่จะสื่อสารกับผู๎ใด โดยต๎องเข๎าใจตนเองวํา เป็นคนมีนิสัย 
ทัศนคติ คํานิยม ความเชื่อม และความต๎องการอยํางไร และพร๎อมที่จะปรับปรุงเพ่ือให๎การติดตํอสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เข๎าใจในจุดประสงค๑ของการติดตํอสื่อสารวําควรเป็นอยํางไร แล๎วข๎อมูลใดควรเก็บเอาไว๎มิให๎
เกิดความเสียหาย 
 3. รู๎จักลักษณะของผู๎ที่จะติดตํอสื่อสารด๎วยวําเป็นอยํางไร เชํน เป็นคนชอบพูดตรงไปตรงมาหรือไมํ 
และต๎องรู๎วําเขาชอบอะไร 
 4. ใช๎วิธีการสื่อสารทั้ง 2 ระบบ คือ ทั้งการติดตํอสื่อสารทางเดียวและสองทาง 
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 5. รู๎จักใช๎กลวิธีในการติดตํอสื่อสาร เชํน รู๎จักใช๎คําพุด น้ําเสียง ประกอบการพูด สีหน๎า 
ทําทาง 
 6. เลือกใช๎สื่อให๎เหมาะสมกับเรื่องราว สถานการณ๑และบุคคล 
 7. การสื่อสารควรมีลักษณะจูงใจ เชํน ให๎น้ําเสียงนุํมนวล ใช๎การอุปมัย พูดในสิ่งที่มีประโยชน๑
ตํอผู๎ฟ๓ง 
 8. ให๎การสื่อสารโดยตรงกับผู๎ฟ๓ง ถ๎าเป็นคําพูดไมํควรสํงผํานบุคคลหลายคนและควรมีการจด
บันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร 
 9. ใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง ชัดเจน โดยเฉพาะภาษาพูด ควรเป็นภาษาที่ชัดเจน สุภาพเหมาะกับ
กาลเทศะและบุคคล 

2.12.15 สื่อที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร 
 อรุณีประภา หอมเศรษฐี (2531) กลําววํา สื่อที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารมีหลายลักษณะหลาย
ประเภท ดังนี้  
 1. ภาษาพูด เป็นสื่อที่ใช๎สะดวกงําย รวดเร็ว ประหยัด ภาษาพูดสามารถทําให๎ผู๎พูดแสดง
อารมณ๑ ความรู๎สึก ชํวยสร๎างความสนิทสนม เป็นการสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี ความเป็นกันเองกับผู๎ฟ๓ง 
ผู๎พูดสามารถใช๎น้ําเสียงที่นุํมนวล ถ๎อยคําที่ไพเราะ เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีให๎เกิดขึ้นได๎งําย 
 2. ภาษากิริยาทําทาง เป็นการแสดงกิริยาทําทางตําง  เชํน ดวงตา รอยยิ้ม ใบหน๎าแจํมใส 
การสัมผัสมือ แขน ไหลํด๎วยความนุํมนวล แสดงความเป็นกันเอง ภาษากิริยาทําทาง ถ๎าใช๎ประกอบกับ
ภาษาพูดหรือวาจาได๎อยํางเหมาะสมจะนําสูํสัมพันธภาพระหวํางผู๎พูดและผู๎ฟ๓งได๎เป็นอยํางดี 
 3. ภาษาเขียน เป็นการติดตํอสื่อสารอยํางไมํเป็นทางการและเป็นทางการด๎วยลายลักษณ๑
อักษร ภาษาเขียนสามารถเก็บรักษาเป็นหลักฐานยืนยัน ภาษาเขียนต๎องใช๎เวลาในการคิดกลั่นกรอง
คําพูดนานกวําภาษาพูด 
 4. รูปภาพ เป็นการติดตํอสื่อสารที่สามารถเข๎าใจได๎งํายและรวดเร็ว เชํน ภายในอาคาร
สํานักงาน ห๎างสรรพสินค๎าอ่ืน ๆ จะมีรูปภาพบอกมากมาย รูปช๎อนส๎อม หมายถึง ห๎องอาหาร/ศูนย๑
อาหาร รูปชาย-หญิง ที่ติดอยูํหน๎าห๎องน้ํา การติดตํอสื่อสารด๎วยรูปภาพ ถ๎าใช๎ประกอบในการนําเสนอ 
รายงานควบคูํไปกับภาษาเขียน เชํน ข๎อมูลที่แสดงถึงยอดขายของสินค๎าบริการองค๑การแสดงออกใน
รูปของกราฟแทํง หรือกราฟเส๎นตรง หรือวงกลม พร๎อมภาษาเขียนจะทําให๎ผู๎บริหารสามารถเข๎าใจได๎
สะดวกรวดเร็ว 
 5. สัญลักษณ๑ เป็นการติดตํอสื่อสารที่สะดวก งําย เข๎าใจกันทั่วไป เชํน สัญลักษณ๑ของปูา ย
จราจร สัญลักษณ๑ของไฟจราจร เชํน ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง เป็นต๎น 
 6. สื่ออุปกรณ๑ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด๑ ที่ใช๎ภายในห๎อง
ประชุม 
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 7. สื่อการติดตํอสื่อสาร เชํน วิทยุ โทรทัศน๑ คอมพิวเตอร๑ เครื่องบันทึกเทปเป็นสื่อที่นิยมใช๎
กันมากในป๓จจุบัน ชํวยในการติดตํอสื่อสารเป็นไปได๎อยํางรวดเร็ว สะดวกและประหยัดเวลา 
โดยเฉพาะถ๎าผู๎พูดและผู๎ฟ๓งอยูํหํางไกลกัน การติดตํอด๎วยโทรศัพท๑ คอมพิวเตอร๑ อินเทอร๑เน็ตจะ
สามารถติดตํอสื่อสารได๎เป็นประโยชน๑อยํางยิ่ง 

2.12.16 ป๓จจัยที่ชํวยให๎การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
 ปรมะ สตะเวทิน (2538) กลําววํา เมื่อคนเราสื่อสารกันจะโดยวิธีใดหรือใช๎ภาษาใด ยํอม
ต๎องการให๎การสื่อสารเกิดประสิทธิผลสูงสุด จะเกิดขึ้นได๎เมื่อผู๎สํงสารสามารถสํงรหัสสัญญาณ ซึ่งเป็น
เนื้อหาของสารออกไปได๎ตรงกับผู๎สํงสารต๎องการ ขณะเดียวกันผู๎รับสารก็สามารถรับสารและเข๎าใจตรง
กับที่ผู๎สํงสารต๎องการด๎วยเชํนกัน การสื่อสารจะเป็นไปได๎ตามที่กลําวมานั้น ขึ้นอยูํกับป๓จจัยหลาย
ประการที่มีอิทธิพลตํอการสื่อสาร และทําให๎การสื่อสารสัมฤทธิผลได๎ มีป๓จจัย ดังนี้  

1. ป๓จจัยด๎านตัวบุคคล 
 บุคคลในกระบวนการสื่อสารประกอบด๎วยบุคคล 2 ฝุาย คือผู๎สํงสารกับผู๎รับสารเมื่อบุคคลทํา
การสื่อสารป๓จจัยในตัวบุคคลหลายอยํางมีผลตํอสารที่สํงออกไป และการแปลสารที่รับกลับมา ซึ่งมีผล
ตํอการเพ่ิมและลดประสิทธิผลของการสื่อสาร ป๓จจัยดังกลําว ได๎แกํ 

1.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ความสามารถ ความ
ชํานาญในการสื่อสาร นั่นคือเมื่อจะสื่อสารด๎วยวิธีใดผู๎สํงสารต๎องมีทักษะในการสื่อสารด๎วยวิธีนั้นๆ 
เชํน เมื่อจะสื่อสารด๎วยการพูด จะต๎องมีทักษะในการเปลํงเสียงพูดได๎ชัดเจน จัดประโยคได๎ถูกต๎อง ใช๎
คําท่ีแสดงความหมายได๎ตรง และรู๎จักเลือกใช๎คําได๎เหมาะกับเรื่องที่จะสื่อสาร และเหมาะกับผู๎รับสาร 
จะทําให๎พูดออกไปได๎ตามที่ตนเองต๎องการ ขณะเดียวกันผู๎ฟ๓งก็ต๎องมีทักษะที่จะรับฟ๓งได๎ตรงกับผู๎สํง
ต๎องการ ทักษะในการสํงสาร ได๎แกํ การพูด การเขียน การวาด การแสดง สีหน๎า การแสดงทําทาง 
หรือการใช๎สัญลักษณ๑ตําง ๆ เชํน ภาษามือของคนใช๎ ทักษะในการรับสาร ได๎แกํ ทักษะในการฟ๓ง การ
อําน การดู การแปลความ การแสดงสีหน๎า การแสดงทําทาง หรือการใช๎สัญลักษณ๑เพ่ือตอบกลับการ
สื่อสารของผู๎สํงสาร นอกจากนี้ทักษะของการสื่อสารยังรวมไปถึงการรู๎ความหมายของคํา หรือรู๎
ความหมายของสัญลักษณ๑ตําง ๆ ด๎วย นั่นคือทักษะทางการติดนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่เป็นแกนหลักของหนํวย
ความคิด คือ ภาษา เพราะความชํานาญที่เราจะคิดได๎วําจะสื่อสารด๎วยคําใดหรือสัญลักษณ๑ใด เราต๎อง
รู๎ความหมายของคําและสัญลักษณ๑นั้นเป็นอยํางดี 
      1.2 ทัศนคติ (Attitude) คือ ความมีใจโน๎มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาอยํางใดอยํางหนึ่งตํอสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือมีทําทีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการสื่อสาร ทัศนคติของผู๎สื่อสารสามารถเพ่ิมหรือลดประสิทธิผล
ของการสื่อสารได๎ ประกอบด๎วย 
  - ทัศนคติตํอตนเอง ผู๎สื่อสารที่มีทัศนคติที่ดีตํอตนเอง จะทําให๎เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง ความภาคภูมิ และมีความเชื่อมั่นวําตนเองมีความสามารถในการสื่อสารทั้งในการสํงสารและ



129 

การรับสาร ในทางตรงข๎าม หากผู๎สื่อสารมีทัศนคติที่ไมํดีตํอตนเอง จะขาดความมั่นใจในตนเองและไมํ
คิดวําตนเองจะสามารถสื่อสารได๎ดี ทัศนคติตํอตนเองมีผลตํอผู๎สื่อสาร ทั้งในด๎านการสํงสารออกไป
และรับสารเข๎ามา 
  - ทัศนคติตํอเรื่องที่จะสื่อสาร ในการสื่อสารถ๎าผู๎สํงสารมีทัศนคติที่ดีตํอเรื่องหรือ
เนื้อหาของสารที่จะทําการสื่อสาร จะทําให๎มีความมั่นใจและพร๎อมที่จะสื่อสารเรื่องนั้น  ๆ ในทางตรง
ข๎าม หากผู๎สื่อสารไมํมีความเชื่อ ไมํเลื่อมใส ไมํพอใจ หรือมีทัศนคติที่ไมํดีตํอเรื่องที่จะสื่อสาร ผู๎สื่อสาร
ก็จะขาดความมั่นใจ ไมํอยากที่จะทําการสื่อสาร และทําการสื่อสารได๎ไมํดี ผู๎รับสารก็ไมํมั่นใจและไมํ
อยากท่ีจะรับสารนั้น ๆ 
  - ทัศนคติตํอผู๎ที่เราสื่อสารด๎วย นั่นคือทัศนคติที่มีตํอกันของคูํสื่อสารนั่นเอง ถ๎าคูํ
สื่อสารมีทัศนคติที่ดีตํอกัน มีความพอใจที่จะสื่อสารกัน ผู๎สื่อสารก็จะเลือกคําพูดที่เหมาะสมในการ
สื่อสาร พร๎อมที่จะรับฟ๓งเรื่องที่จะสื่อสารกัน และเกิดการยอมรับในเรื่องที่ทําการสื่อสาร ในทาง
ตรงกันข๎ามหากคํูสื่อสารที่ไมํดีตํอกัน จะทําให๎ผู๎สํงสารไมํอยากสํงหรือเตรียมสารไมํดีพอ ในขณะที่ผู๎รับ
สารก็ไมํอยากรับสารจากผู๎สํงสาร โอกาสที่การสื่อสารจะล๎มเหลวจึงเป็นไปได๎มาก 
      1.3 ความรู๎  (Knowledge)  เป็นป๓จจัยที่มีผลตํอการสื่อสาร ทําให๎การสื่อสารมี
ประสิทธิผลหรือไมํมีประสิทธิผลได๎ ในการสื่อสาร ทั้งผู๎สํงสารและรับสารควรมีความรู๎ ดังนี้ 
  - มีความรู๎เรื่องที่สื่อสาร หมายถึง การมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะ
สื่อสาร ถ๎าผู๎สํงสารมีความรู๎เรื่องที่จะสื่อสารมากเพียงพอ และถ๎าจะต๎องทําหน๎าที่เป็นผู๎สํงสารก็จะสํง
เนื้อหาของสารได๎ถูกต๎องและครบถ๎วน หรือทําหน๎าที่เป็นผู๎รับสารก็จะเข๎าใจเนื้อหาเรื่องราวนั้นได๎
ถูกต๎องเชํนกัน ในทางตรงกันข๎ามหากทั้งผู๎สํงสารและผู๎รับสารไมํมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาของ
เรื่องท่ีทําการสื่อสารดีพอ ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะด๎อยลงไป 
  - มีความรู๎ เรื่องกระบวนการสื่อสาร คือ การมีองค๑ความรู๎ องค๑ประกอบของ
กระบวนการสื่อสารประกอบด๎วยอะไรบ๎าง และแตํละอยํางมีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกันอยํางไร 
เพราะแตํละองค๑ประกอบมีความสําคัญตํอผลของการสื่อสารทั้งสิ้น ผู๎สื่อสารต๎องรู๎วําตนเองมีสาร รู๎วํา
ควรจะเรียบเรียงสารอยํางไร และควรรู๎เกี่ยวกับบุคคลที่จะทําการสื่อสารด๎วย ในเรื่องเกี่ยวกับเพศ วัย 
การศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา ความสนใจ ทั้งนี้เพ่ือจัดสารสําหรับการพูดหรือเขียนให๎เหมาะสม 
ในทํานองเดียวกัน หากเป็นผู๎รับสาร รู๎จักผู๎สํงสารมากเพียงพอที่จะวิเคราะห๑เกี่ยวกับสารหรือความ
ตั้งใจในการสํงสารได๎ จะทําให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
      1.4 สถานภาพทางสังคม (Social Status) สถานภาพทางสังคมมีผลตํอการสื่อสาร ใน
การสื่อสาร บุคคลจะพิจารณาสถานภาพทางสังคมของตนกับผู๎ที่ต๎องสื่อสารด๎วย ซึ่งจะมีผลตํอทําที
การแสดงออกและการใช๎ถ๎อยคําภาษาที่แตกตํางกันออกไป เมื่อนิสิตจะสื่อสารกับอาจารย๑ นิสิตจะมี
การใช๎ถ๎อยคําสรรพนาม และทําทีที่แตกตํางจากการที่นิสิตสื่อสารกับนิสิตรุํนพ่ีโดยเฉพาะภาษาไทย 
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เป็นภาษาที่มีคําเลือกใช๎มาก ถ๎อยคําในภาษาไทยแสดงระดับของความสุภาพ และระดับของความ
สนิทสนมไว๎ด๎วย ดังนั้นผู๎สื่อสารจึงเลือกใช๎ถ๎อยคํา โดยพิจารณาสถานภาพและความสัมพันธ๑ทางสังคม
ของคูํสื่อสารตนเป็นราย ๆ ไป 
      1.5 พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม หมายถึง แบบวิธีชีวิตของคนในสังคม ทั้งในด๎านความเป็นอยูํ 
อาหารการกิน การแตํงกาย การหาความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ ประเพณี คํานิยม อาชีพและ
การสื่อสาร วัฒนธรรมจะหลํอหลอมแบบของการรับรู๎แบะการตีความไว๎ บุคคลตํางวัฒนธรรมจะมี
ภาษาหรือการปฏิบัติเพ่ือสื่อความหมายในสิ่งเดียวกันแตกตํางกัน และเมื่อสื่อสารแตํละคนจะสื่อสาร
ด๎วยกรอบวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นในการสื่อสารเพ่ือให๎เกิดความสัมฤทธิผล ผู๎สื่อสารจึงจําเป็น
จะต๎องคํานึงถึงกรอบวัฒนธรรมของคูํสื่อสารของตนด๎วย เพ่ือปรับรูปแบบ วิธี และเนื้อหาของการ
สื่อสารให๎เข๎ากันได๎กับวัฒนธรรมของคูํสื่อสารนั้น ๆ 
 2. ป๓จจัยด๎านสาร 
 สารนับเป็นป๓จจัยสําคัญของกระบวนการสื่อสาร เป็นสาระของเรื่องที่จะทําการสื่อสารกันของ
คูํสื่อสาร ป๓จจัยที่มีสํวนกําหนดประสิทธิภาพของสาร ซึ่งสํงผลตํอประสิทธิผลของการสื่อสารด๎วย 
ประกอบด๎วย 
      2.1 รหัสของสาร (Message Code) คือ กลุํมของสัญลักษณ๑ที่ถูกสร๎างขึ้นมาในลักษณะที่
มีความหมายตํอคน เพ่ือใช๎ในการถํายทอดความคิด ความรู๎สึก ความต๎องการ ขําวสาร และ
วัตถุประสงค๑ของผู๎สื่อสารในการทําการสื่อสารครั้งนั้น ๆ การเลือกใช๎รหัสของสารมีสํวนสําคัญตํอผล
ของการสื่อสาร เพราะหากใช๎รหัสผิดความหมายก็ผิดไปด๎วย การใช๎รหัสของสารได๎เหมาะสมต๎องใช๎
ความสามารถทางภาษาท้ังภาษาถ๎อยคํา หรือภาษาสัญลักษณ๑ นอกจากนี้รหัสของสารยังเป็นเรื่องของ
การตกลงกันในระหวํางผู๎สื่อสารให๎ชัดเจนด๎วยวํา จะใช๎สัญลักษณ๑ใดในความหมายใด 
      2.2 เนื้อหาของสาร (Message Content) คือ สิ่งที่เป็นสาระเรื่องราวของสารซึ่ง
ถํายทอดความคิด เจตนารมณ๑ และวัตถุประสงค๑ของผู๎สํงสาร โดยนําเอาเอกสารและประเด็นตําง  ๆ 
มารวมกันเป็นโครงสร๎าง ซึ่งจะทําให๎ได๎เนื้อหาของสารทั้งหมด โดยปกติเนื้อหาสาระของสารอาจ
ประกอบด๎วยข๎อมูล ข๎อเสนอ ข๎อคิดเห็น ข๎ออ๎างอิง และข๎อสรุป 
      2.3 การจัดสาร (Message Treatment) คือ การตัดสินใจของผู๎สื่อสารในการเลือกและ
เรียบเรียง รหัสและเนื้อหาของสาร เป็นรูปแบบที่ผู๎สํงสารกําหนดเพ่ือสํงสารออกไป แบบของการจัดสาร 
เรียกวํา ลีลา ซึ่งจะแตกตํางกันไปในแตํละคน ผู๎สํงสารบางคนชอบพูดหรือเขียนให๎เข๎าใจงําย ๆ บางคน
ชอบใช๎คํายาก ๆ ศัพท๑สูง ๆ บางคนชอบใช๎สํานวนประชดประชัน ทั้งนี้การจัดสารจะออกมาในรูปของ
การวางโครงเรื่อง การเรียบเรียง การจัดลําดับเรื่อง ลีลาของภาษาและสํานวน การจัดวางตําแหนํง 
การใช๎ขนาด การใช๎สี เป็นต๎น ซึ่งผู๎เสนอสารจะมีลีลาการจัดอยํางไรขึ้นกับบุคลิกลักษณะ ทักษะ 
ทัศนคติ ความรู๎ และวัฒนธรรมของผู๎สํงสาร ตลอดจนลักษณะของผู๎รับสารด๎วย 
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 3. ป๓จจัยด๎านสื่อ 
 สื่อหรือชํองทางเป็นตัวเชื่อมระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร การเลือกใช๎สื่อ สามารถเพ่ิมหรือ
ลดประสิทธิผลของการสื่อสารได๎ ดังนั้นผู๎สํงสารต๎องพิจารณาถึงความสามารถของสื่อในการนําสารไป
สํงผู๎รับสารและเลือกใช๎สื่อหรือชํองทางที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึง 
      3.1 คุณลักษณะของสื่อ สื่อแตํละประเภทมีคุณลักษณะในการนําเสนอ ซึ่งการจะใช๎สื่อ
ตําง ๆ ให๎เกิดประสิทธิผลของการสื่อสาร จะต๎องคํานึงถึงคุณลักษณะของสื่อ ดังนี้ 
  - เนื้อที่ (space) สื่อบางชนิดต๎องใช๎เนื้อที่ในการเสนอสาร ได๎แกํ หนังสือ สิ่งพิมพ๑
ตําง ๆ โปสเตอร๑ แผํนปูายโฆษณา จึงควรมีเนื้อที่ที่เพียงพอ และวางในตําแหนํงที่เหมาะสม จึงจะ
ได๎ผลดี 
  - เวลา (Time) สื่อบางชนิดต๎องใช๎เนื้อที่ในการเสนอสาร เชํน วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน๑ การจัดสารให๎เหมาะสมกับเวลา และเสนอในเวลาที่ตรงกันระหวํางผู๎สํงและผู๎รับสาร จึงจะ
ได๎ผลดี 
  - ความเร็ว (Speed) สื่อแตํละชนิดสามารถสํงสารได๎ช๎าเร็วแตกตํางกันสื่อที่สามารถ
สํงได๎เร็ว เชํน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑ โทรศัพท๑ โทรสาร  โทรเลข สื่อที่สํงได๎ช๎ากวํา เชํน 
หนังสือพิมพ๑ นิตยสาร วารสาร จดหมาย เป็นต๎น 
  - ความคงทนถาวร (Permanent) สื่อประเภทสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ จะสามารถเก็บเนื้อหา
สาระนานกวํา เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑ และภาพยนตร๑ 
  - การมีสํวนรํวมของผู๎รับสาร (Participation of Audience) สื่อแตํละชนิดเปิด
โอกาสให๎ผู๎รับสารมีสํวนรํวมในการสื่อสารแตกตํางกัน ทั้งนี้ข้ึนกับรูปแบบและวิธีการในการนําเสนอสื่อ 
เชํน สื่อวิทยุ ก็สามารถให๎ผู๎รับสารมีสํวนรํวมได๎ ทั้งนี้ข้ึนกับรูปแบบของรายการนั้น ๆ เป็นสําคัญ 
 4. การเลือกใช๎สื่อ 
 ป๓จจัยที่กําหนดการตัดสินใจของผู๎สํงสารในการเลือกใช๎สื่อก็คือ องค๑ประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร นั่นคือ ความรู๎ความสามารถของผู๎สํงสารและผู๎รับสารการจัดสารให๎เหมาะสมกับ
ชนิดของสื่อและความสามารถของสื่อในการนําสารไปสูํประสาทในการรับรู๎ ได๎แกํ การเห็น การได๎ยิน 
การสัมผัส และการลิ้มรส ซึ่งสื่อแตํละสื่อยํอมมีความสามารถในการสื่อสารแตกตํางกันไป 
 5. ป๓จจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมของการสื่อสาร 
 การสื่อสารทุกครั้งขณะจะเกิดขึ้นภายใต๎ปริบท (Context) หรือสิ่งแวดล๎อมอยํางใดอยํางหนึ่ง
เสมอ ดังนั้นสิ่งแวดล๎อมของการสื่อสารจึงมีผลตํอการสื่อสารของบุคคล สิ่งที่มีผลตํอการสื่อสาร ได๎แกํ 
สถานที่ บุคคล เวลา อุปกรณ๑ตําง ๆ และความสัมพันธ๑ของคูํสื่อสาร หรือการสื่อสารที่ผํานมาของทั้ง
สองฝุาย ล๎วนมีอิทธิพลตํอการสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น การสื่อสารจะเกิดประสิทธิผลได๎ ถ๎าผู๎สื่อสาร
สามารถสื่อสารได๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของการสื่อสารในขณะทําการสื่อสารครั้งนั้น ๆ 
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 6. ป๓จจัยด๎านสภาพการสื่อสาร 
 สภาพการสื่อสารเป็นป๓จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีสํวนกําหนดประสิทธิผลของการสื่อสาร
วําจะเข๎าใจตรงกันหรือไมํ ระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร สภาพการสื่อสารโดยกว๎าง ๆ แบํงได๎ 2 ลักษณะ คือ 
      6 . 1  กา รสื่ อ ส า รทา ง เ ดี ย วและสองทา ง  กา รสื่ อ ส า รทา ง เ ดี ย ว  ( One-Way 
Communication) จะประกอบด๎วยองค๑ประกอบของการสื่อสาร 4 องค๑ประกอบ คือ ผู๎สํงสาร สาร 
สื่อ และผู๎รับสาร การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ประกอบด๎วยองค๑ประกอบ 4 
องค๑ประกอบ เชํนเดียวกับการสื่อสารทางเดียว โดยจะเพ่ิมปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) เข๎ามาใน
กระบวนการสื่อสาร โดยจะเป็นการสื่อสารกลับไประหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร จึงทําให๎การสื่อสาร
สองทางให๎ผลดีกวําการสื่อสารทางเดียว เพราะสามารถตรวจสอบความเข๎าใจของคูํสื่อสารได๎ในขณะ
สื่อสาร 
      6.2 การสื่อสารหลายทอด คือ การสื่อสารที่ถูกสํงตํอไปหลายทอดจากผู๎สํงไปยังผู๎รับสาร
คนสุดท๎าย ยิ่งสารถูกสํงตํอกันไปหลายทอดมากขึ้นเทําใด ป๓ญหาความบิดเบือนของสารจะมากตามไป
ด๎วย สารที่ถํายทอดจะมีทั้งเพ่ิมขึ้น ขาดหายหรือบิดเบือนไป แม๎วําผู๎ถํายทอดสารแตํละคนจะมีความ
ตั้งใจในการรับและสํงสารอยํางเต็มที่ก็ตาม ความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนของสารก็ยังเกิดขึ้นได๎
เสมอ ดังนั้นหากจะมีการสื่อสารหลายทอดเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องใดก็ตาม ผู๎สํงสารควรระมัดระวัง
และเลือกใช๎ภาษาหรือสัญลักษณ๑ที่คนสํวนมากเข๎าใจตรงกัน จึงจะทําให๎การสื่อสารเมื่อสํงตํอไปถึงผู๎รับ
สารคนสุดท๎ายเกิดความผิดพลาดน๎อยท่ีสุด 

 
2.13 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

2.13.1 ความสําคัญของการทํางานเป็นทีม 
 ณัฏฐพันธ๑ เขจรนันทร๑ (2545) กลําววํา การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญตํอมนุษย๑เป็นอยําง
มากด๎วยเหตุผล ดังนี้ 
 1. มนุษย๑ทุกคนมีความจํากัดในเรื่องพลังและการทํางานตําง ๆ ต๎องใช๎หลักที่แตกตํางกันไป 
งานใดที่ต๎องใช๎พลังมากเกินความสามารถที่คนเดียวจะทําได๎ การทํางานเป็นทีมจะชํวยให๎สามารถ
ทํางานนั้นได๎สําเร็จ เพราะเป็นการรวมพลังของคนหลายคนมาชํวยกันทํางาน 
 2. มนุษย๑ทุกคนมีความจํากัดและความแตกตํางในเรื่องสติป๓ญญา และความสามารถการ
ทํางานรํวมกันเป็นทีม จะเป็นการระดมความสามารถของคนเหลํานั้นให๎มาชํวยกันคิด ชํวยกันทํา ทํา
ให๎เกิดความคิดที่กว๎างขวาง รอบคอบ และความสามารถที่แตกตํางกันในแตํละบุคคล เมื่อปรานกัน
อยํางเหมาะสมก็จะชํวยให๎การทํางานท่ีต๎องใช๎ความสามารถหลาย ๆ อยํางดําเนินไปได๎ด๎วยดี 
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 3. มนุษย๑จําเป็นต๎องอยูํในสังคม จําเป็นต๎องพ่ึงอาศัยซึ่งกันและกัน ไมํอาจจะอยูํอยํางโดด
เดี่ยวตามลําพังได๎ การทํางานรํวมกันเป็นทีมทําให๎มนุษย๑มีโอกาสที่จะได๎อยูํรํวมกับคนอ่ืน มีปฏิสัมพันธ๑
ทางสังคมกับคนอื่น เป็นการสนองความต๎องการพื้นฐานที่จําเป็นของมนุษย๑ 
 4. ลักษณะของสังคมป๓จจุบัน การดํารงอยูํและการสร๎างสรรค๑ความเจริญก๎าวหน๎าให๎แกํสังคม
จําเป็นต๎องอาศัยการทํางาน และการทํางานรํวมกันเป็นทีมอยูํในทุกระดับ ทุกองค๑การก็จะชํวยให๎
สามารถทํางานใหญํ ที่มีความสําคัญและจําเป็นตํอการสร๎างสรรค๑ความเจริญก๎าวหน๎าให๎เกิดแกํสังคมที่
มนุษย๑อาศัยอยูํได๎มาก 
 5. การทํางานเป็นทีม ให๎ผลงานที่ดีกวําการทํางานเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากการทํางาน
เป็นทีม เป็นการระดมความคิด ความสามารถของคนหลายคนมาสูํการทงานในลักษณะที่ประสาน
สอดคล๎องกัน ทําให๎เกิดความรอบคอบในการคิด และการประสานความสามารถของคนเข๎าด๎วยกัน มี
ความหมายตํอการทํางานมากกวําการทํางานโดยอาศัยความสามารถเป็นรายบุคคล 
 6. การทํางานเป็นทีมรํวมกัน ทําให๎บุคคลได๎มีโอกาสเรียนรู๎สิ่งตําง  ๆ จากเพ่ือนรํวมงาน
ด๎วยกัน ทําให๎เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคลและจะมีผลให๎ทีมได๎มีความเจริญงอกงามเข๎มแข็ง มี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงตามขึ้นไปด๎วย 
 ด๎วยเหตุผลทั้ง 6 ประการที่กลําวมา จะเห็นได๎วํา การทํางานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญและจําเป็นตํอสังคมมนุษย๑อยํางไรอาจหลีกเลี่ยงได๎ การพัฒนาสมรรถภาพในการทํางาน
รํวมกันเป็นทีมให๎สูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่นําสนใจ ทั้งนี้เพ่ือจะได๎ใช๎การทํางานเป็นทีมให๎เป็นประโยชน๑แกํ
สังคมมนุษย๑อยํางเต็มที ่

2.13.2 กระบวนการในการทํางานเป็นทีม 
 งานของกลุํมจะประสบความสําเร็จมากน๎อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบตําง ๆ หลาย
องค๑ประกอบที่สําคัญ ได๎แกํ ผู๎นํากลุํม สมาชิกกลุํมและกระบวนการในการทํางานเป็นทีม ทีมใดที่มี
องค๑ประกอบหลักทั้งสามที่กลําวมาดี คือ มีผู๎นํากลุํมดี สมาชิกกลุํมดี รู๎จักและปฏิบัติตามบทบาท
หน๎าที่ได๎ดี ได๎เหมาะสม และมีกระบวนการในการทํางานเป็นทีมที่ดี มีการทํางานเป็นขึ้นตอน มีระบบ
ระเบียบไมํวุํนวายสับสนแล๎ว ผลงานของทีมยํอมจะมีโอกาสที่จะดําเนินไปโดยเรียบร๎อย และประสบ
ความสําเร็จตามเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคนอ่ืน ๆ (2541) กลําววํา กระบวนการในการทํางานเป็นทีม หมายถึง 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในการทํางานรํวมกันของคนตั้งแตํสองคนขึ้นไปที่รํวมมือรํวมใจกัน
ทํางานอยํางใดอยํางหนึ่ง โดยมีจุดมุํงหมายรํวมกัน มีการติดตํอประสานงานกัน ตัดสินใจรํวมกัน และ
ได๎รับผลประโยชน๑จากงานรํวมกัน กระบวนการที่จําเป็นสําหรับการทํางานรํวมกันเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพนั้น มีข้ันตอน สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดจุดมุํงหมายในการทํางาน 
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 จุดมุํงหมายในการทํางานนับวํามีความสําคัญยิ่งตํอการทํางาน เพราะเป็นสิ่งที่บอกถึงความ
ต๎องการวํา เมื่อทํางานสิ้นสุดลงแล๎วผลที่คาดวําจะได๎จากการทํางานนั้นคืออะไร มีลักษณะหรือ
รายละเอียดเป็นอยํางใด ซึ่งจากสิ่งที่ต๎องการจะได๎หรือจุดมุํงหมายนี้เอง ที่ชํวยในการกําหนดวําจะต๎อง
ทําอะไรบ๎าง และทําอยํางไร เพ่ือให๎ได๎ในสิ่งที่ต๎องการนั้น การกําหนดจุดมุํงหมายในการทํางานนั้นมี
หลายลักษณะด๎วยกัน เชํน ในการทํางานบางอยํางผู๎ทําอาจจะลงมือทํางานทันที โดยไมํมีการตั้ง
จุดมุํงหมายไว๎กํอนเลยก็มี หรือในบางครั้งมีการกําหนดจุดมุํงหมายเอาไว๎ แตํก็เป็นการกําหนดเอาไว๎ใน
ใจก็เป็นได๎ ซึ่งในลักษณะนี้ถ๎าเป็นการทํางานคนเดียวมักไมํคํอยเกิดป๓ญหามากนัก แตํสําหรับการ
ทํางานเป็นทีมซ่ึงมีบุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไปแล๎ว การกําหนดจุดมุํงหมายของการทํางาน มีความจําเป็น
ที่จะต๎องให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันด๎วย เพราะการทํางานเป็นทีมนั้นแตกตํางไปจากการทํางานเพียงคน
เดียวที่เราไมํอาจทําอะไรๆ ได๎ตามใจนัก ต๎องคํานึงถึงคนที่รํวมงานอยูํตลอดเวลา ถ๎าหากมีความเข๎าใจ
ในจุดมุํงหมายของการทํางานแตกตํางกันไปแล๎ว ตํางคนตํางก็ทําไปตามความเข๎าใจของตนเอง การ
ทํางานก็อาจเป็นไปคนละทิศทาง ไมํตรงสูํเปูาหมายที่ต๎องการหรืออาจเกิดความขัดแย๎งกันระหวําง
สมาชิกในกลุํมได๎ ดังนั้นจึงเป็นต๎องให๎สมาชิกกลุํมทุกคน ได๎มีความเข๎าใจในจุดมุํงหมายของงานตรงกัน
กํอนเป็นอันดับแรก ซึ่งกระทําได๎ด๎วยการให๎สมาชิกกลุํมทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการกําหนดจุดมุํงหมาย
ในการทํางานกลุํมรํวมกัน โดยกําหนดอยํางชัดเจน มีการตรวจสอบดูวําทุกคนมีความเข๎าใจถูกต๎อง
ตรงกันกํอนที่จะได๎ลงมือปฏิบัติงาน และหากพบวํายังความคลาดเคลื่อนในความเข๎าใจเรื่อง
จุดมุํงหมายของการทํางานรํวมกันอยูํ ก็ควรจะได๎พูดจาตกลงปรับความเข๎าใจกันเสียกํอน มิฉะนั้นอาจ
เป็นป๓ญหาในภายหลังได๎ 
 2. การวางแผน 
 การวางแผน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับการทํางานและโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งสําหรับการทํางานเป็นทีม เพราะการทํางานหลาย ๆ คนที่ผู๎รํวมงานไมํรู๎แผนงาน ไมํรู๎ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน ก็จะทําให๎เกิดความสับสน วุํนวาย เสมือนคนตาบอดที่ไมํทราบหนทางข๎างหน๎าเดิน
สะเปะสะปะไปอยํางไมํมีความมั่นใจ การวางแผนงานจะเป็นเสมือนการกําหนดทิศทางให๎สมาชิกแตํ
ละคนได๎ทราบหนทางที่แจํมชัดแนํนอน มีความมั่นใจที่จะก๎าวเดินไปตามทางที่กําหนดอยํางถูกต๎อง 
พร๎อมเพียงสอดคล๎องประสานกันอยํางดี เพ่ือถึงจุดหมายรํวมกันอยํางพร๎อมเพรียงกันในการทํางาน
รํวมกันเป็นทีมมีข้ันตอนของการวางแผนงานโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
      2.1 การแสวงหาและรวบรวมข๎อมูลที่จําเป็น โดยที่การวางแผนงานเป็นเรื่องของการ
คาดการณ๑และวิเคราะห๑สถานการณ๑ทั้งในป๓จจุบันและอนาคต ดังนั้นสิ่งที่จําเป็นมากก็คือข๎อมูล เพราะ
ข๎อมูลมีบทบาทสําคัญในด๎านการตัดสินใจ ในการวางแผนที่ดีนั้น ทั้งผู๎นําและรู๎รํวมงานควรได๎รับทราบ
ข๎อมูลและแลกเปลี่ยนข๎อมูลกันอยํางกว๎างขาง กํอนที่จะทําการวิเคราะห๑และตัดสินใจ และข๎อมูลที่
นํามาใช๎ควรเป็นข๎อมูลที่ครอบคลุมประเด็นตําง ๆ ที่จะตัดสินใจ และควรเป็นข๎อมูลที่ชัดเจนไมํ
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คลุมเครือ ซึ่งอาจจะทําให๎เกิดความผิดพลาดขึ้นได๎ รวมทั้งควรตรวจสอบวําเป็นข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ด๎วย 
หากกลุํมใดเริ่มต๎นด๎วยการมีข๎อมูลที่ครอบคลุม ชัดเจน และเชื่อถือได๎ กลุํมนั้นก็มีแนวโน๎มที่จะ
ตัดสินใจในเรื่องการวางแผนงานได๎เหมาะสม 
      2.2 การกําหนดจุดมุํงหมายในการทํางาน จุดมุํงหมายหรือวัตถุประสงค๑ของการทํางาน
เป็นเครื่องชี้นําทางเลือกของการวางแผน กลุํมควรจะได๎กําหนดจุดมุํงหมายให๎มีความชัดเจน 
เฉพาะเจาะจงในรูปของการกระทํา ระบุบุคคลที่ต๎องการกระทําตรวจสอบได๎ และเป็นไปได๎ 
      2.3 การหาวิธีการและกําหนดขั้นตอนในการทํางาน เมื่อศึกษาข๎อมูลและกําหนด
จุดมุํงหมายในการทํางานได๎แล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือ สมาชิกกลุํมจะต๎องมาชํวยกันกําหนดวํา จะทํางาน
นั้นอยํางไร ด๎วยวิธีใด งานจึงจะสําเร็จลงได๎ วิธีการทํางานอาจจะมีมากมายหลายวิธี และถ๎าสมาชิก
กลุํมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับถูกกระตุ๎นให๎เสนอวิธีตําง ๆ กลุํมก็จะสามารถได๎วิธีการ
ทํางานตําง ๆ กันหลายวิธี ตํอจากนั้นก็นํามาเลือกวํา วิธีใดนําจะเหมาะสมที่สุด แล๎วเลือกใช๎วิธีนั้น ใน
การกําหนดวิธีการทํางานและขั้นตอนของการทํางานนี้กลุํมควรได๎กําหนดให๎มีความชัดเจนวํา จะทํา
อะไรบ๎างและทําอยํางไร 
      2.4 การกําหนดแผนการปฏิบัติ เมื่อได๎กําหนดวิธีการทํางานและขั้นตอนในการทํางาน
แล๎ว กลุํมก็ควรจะกําหนดในรายละเอียดตํอไปวํา ในการลงมือปฏิบัตินั้นจะทําอะไรกํอนหลัง 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในงานที่มีขั้นตอนมากมายและสลับซับซ๎อน ต๎องใช๎คนและงบประมาณมากต๎อง
พิจารณากันอยํางรอบคอบ และบางครั้งก็อาจจะต๎องนําวิธีการใหมํ ๆ หรือวิทยาการใหมํ ๆ ในเรื่อง
การวางแผนเข๎ามาชํวยประกอบการวางแผนก็จะเป็นการดี 
      2.5 การแบํงงานและมอบหมายงาน เมื่อแผนการปฏิบัติงานเรียบร๎อยแล๎ว กลุํมก็ควรจะ
ได๎ปรึกษาหารือกันวําจะจัดแบํงงานกันทําอยํางไรจึงจะเหมาะสม และกํอนที่จะได๎มีการแบํงงานกันก็
ควรจะได๎กําหนดหน๎าที่รับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงานในแตํละงานให๎ชัดเจนกํอน เพ่ือที่จะได๎ใช๎
ประกอบการพิจารณาวําจะจัดมอบให๎ใครไปทําได๎อยํางเหมาะสม ในการแบํงและมอบหมายงาน หลัก
ที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ 
  - จัดแบํงงานให๎ทุกคนในกลุํมได๎มีหน๎าที่หรือมีสํวนรับผิดชอบในงาน 
  - จัดแบํงงานให๎บุคคลอยํางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความสามารถในการทํางาน 
  - ผู๎รับงานมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมายนั้น 
  - ตรวจสอบความเข๎าใจของผู๎รับมอบหมายงานทุกคน วําเข๎าใจถูกต๎องตรงกันและ
เป็นไปตามจุดมํุงหมายของกลุํม 
      2.6 การเตรียมการเรื่องการประสานงาน หลังจากการวางแผนแล๎ว กํอนจะลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผน ควรจะได๎มีการเตรียมการเรื่องการประสานงาน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
ทํางานเป็นทีมรํวมกันหลาย ๆ คนวําจะใช๎วิธีใดและใครจะเป็นผู๎รับผิดชอบในการประสานงาน 
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      2.7 การกําหนดวิธีการแก๎ไขป๓ญหาไว๎ลํวงหน๎า การพิจารณาถึงป๓ญหาที่คาดวําจะเกิดขึ้น
วํามีอะไรบ๎าง และถ๎าเกิดขึ้นจะมีวิธีการแก๎ไขอยํางใดเตรียมไว๎ลํวงหน๎าก็จะเกิดผลดีตํอการทํางาน 
เพราะวําป๓ญหาบางประการอาจปูองกันไมํให๎เกิดขึ้นมาได๎ ก็จะได๎เตรียมการปู องกันไว๎กํอนไมํให๎
เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล๎วการทํางานจะชงัก ต๎องเสียเวลาไป และเมื่อเกิดป๓ญหาขึ้นจริงก็จะ
สามารถมีหนทางแก๎ไข เนื่องจากมีการพิจารณาหาทางแก๎ไขไว๎กํอน หรือแม๎แตํป๓ญหาที่เกิดไมํตรงกับที่
คาดการณ๑ไว๎ก็อาจจะปรับแก๎วิธีการที่คิดไว๎มาใช๎แก๎ป๓ญหานั้น ๆ ได๎ ทีมใดที่กํอนจะลงมือทํางานได๎มี
การกําหนดจุดมุํงหมาย และการวางแผนงานไว๎อยํางรอบคอบดังกลําวมา ก็อาจกลําวได๎วํา ประสบ
ความสําเร็จไปแล๎วครึ่งหนึ่งของการปฏิบัติงานตามแผน หลังจากทีมงานได๎รํวมงานกันวางแผนงาน
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ขั้นตํอไปก็คือ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได๎วางไว๎ ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุํมที่
ได๎รับมอบหมายมาก็ควรจะได๎ลงมือปฏิบัติงานตามหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายไปตาม
แผนที่กําหนดกันไว๎ ผู๎ประสานงานจะต๎องมีบทบาทสําคัญในการติดตามดูแลประสานงานให๎เป็นไป
ตามแผน และเพ่ือที่จะให๎งานดําเนินไปตามแผนได๎ดี 

2.13.3 คุณสมบัติของผู๎นําทีม 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544) กลําววํา ผู๎นําที่ดีนั้นต๎องมีคุณสมบัติตําง ๆ ที่จําเป็นมากมาย
นอกเหนือจากความรู๎ในงานโดยตรงจากความเห็นของนักวิชาการโดยทั่วไปอาจสรุปได๎วํา คุณสมบัติที่
จําเป็นสําหรับผู๎นําทีมงาน มีดังนี้  
 1. มีความฉลาด ผู๎นําไมํจําเป็นต๎องมีระดับสติป๓ญญาถึงขั้นอัจฉริยะแตํอยํางน๎อยควรมี
สติป๓ญญาดีพอที่จะสามารถแก๎ป๓ญหาโดยทั่วไปขององค๑การได๎ 
 2. ทันตํอเหตุการณ๑  ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพยํอมรอบรู๎ในเหตุการณ๑ตําง ๆ มีความวํองไวตํอ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น เชํน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํายอดขายของบริษัทลดลงอยํางรวดเร็ว 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชายํอมคาดหวังที่จะเห็นผู๎นํากระทําการใด ๆ ทันที เพ่ือปูองกันความหายนะของ
องค๑การ ความวํองไวตํอเหตุการณ๑ ยํอมทําให๎ผู๎นําสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ตําง ๆ ได๎ด ี
 3. มีอุปนิสัยในการทํางานเป็นระเบียบ ในองค๑การสมัยใหมํที่เน๎นหลักการด๎านเอกสารและ
ข๎อมูล อุปนิสัยในการทํางานอยํางมีระเบียบและระมัดระวังจะมีความสําคัญมากขึ้น ข๎อหนึ่งของการ
ทํางานอยํางเป็นระเบียบ คือ การใช๎เวลาอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎นําที่ดีจะรู๎จักเวลาในการทํางานของ
ตนอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎ควบคุมโรงงาน อาจรํวมวงสนทนากับคนงานในขณะหยุดพักสั้น ๆ ชํวงบําย
ซึ่งเสมือนวําใช๎เวลาไปโดยไร๎ประโยชน๑ แตํความจริงแล๎วเขากําลังสร๎างมิตรภาพกับผู๎รํวมงาน ใน
ขณะเดียวกันก็รับฟ๓งป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนในโรงงานพร๎อมกันไปด๎วย 
 4. มีความคิดเริ่มต๎น คุณสมบัตินี้สามารถพิจารณาได๎สองลักษณะ ลักษณะแรกจะคล๎ายกับ
แรงจูงใจ เป็นความสามารถ เป็นความสามารถในการกระทํางานในตัวเอง โดยไมํต๎องอาศัยแรง
กระตุ๎นหรือความสนับสนุนจากผู๎อ่ืน คุณสมบัติเชํนนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู๎ที่มีแววเป็นผู๎นําในอนาคต 
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ถ๎ามีผู๎บังคับบัญชามองเห็นคุณลักษณะนี้ เขาอาจจะให๎การสนับสนุนบุคคลผู๎นั้น เพ่ือที่จะก๎าวขึ้นมา
เป็นผู๎นําในวันข๎างหน๎า ลักษณะที่สองของความคิดริเริ่มจะเป็นแงํความสามารถของการมองเห็น
ป๓ญหา ผู๎นําที่มีคุณสมบัติเชํนนี้จะสามารถมองเห็นความจําเป็นในการกระทํางานชนิดใด  ๆ หรือ
สามารถแก๎ป๓ญหาซึ่งจะได๎รับผลตอบแทนที่นําพอใจ 
 5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง  ผู๎ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั้น มิได๎หมายความวํา ต๎องมีลักษณะ
ยกตนขํมทํานหรือคุยโอ๎อวด ผู๎ที่มีความมั่นใจตนยํอมสามารถจะควบคุมอารมณ๑และจัดการกับป๓ญหาตําง ๆ 
ที่เผชิญได๎อยํางประสิทธิภาพ 
 6. มีความเป็นป๓จเจกชน พิจารณาได๎ในแงํบุคลิกภาพที่แตกตํางจากผู๎อ่ืนและอุปนิสัยในการ
ทํางานที่มีความเดํนเป็นพิเศษ ความเป็นป๓จเจกชนจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะผู๎นํา 
 7. สนับสนุนผู๎รํวมงาน ผู๎นําที่ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมผู๎ใต๎บังคับบัญชาจะทําให๎ขวัญของ
ผู๎ปฏิบัติงานดีขึ้น 
 8. ความสนใจทั้งผู๎รํวมงานและผลงาน ผู๎นําควรให๎ความสนใจทั้งลูกน๎องและผลงาน โดยจัด
สัดสํวนให๎สมดุลกันตามสถานการณ๑ที่เกิดขึ้น 
 9. เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจนั้น นอกจากจะเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎รํวมงานมีความคิดริเริ่มแล๎ว ยังทําให๎เกิดการยอมรับ
การตัดสินใจนั้นด๎วย 
 10. ให๎ผู๎รํวมงานทราบถึงความคาดหวัง ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพจะต๎องให๎ผู๎รํวมงานทราบถึง
ความคาดหวังที่ผู๎นํามีตํอบรรดาผู๎รํวมงาน และสิ่งที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชาจะพึงหวังได๎จากผู๎นํา คุณสมบัติ
ข๎อนี้จะสามารถกระตุ๎นให๎ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในงานและเกิดประสิทธิผล ขึ้นพร๎อมกันได๎ด๎วย 
 11. สร๎างความคาดหวังในระดับสูงให๎เกิดขึ้นแกํผู๎รํวมงาน ผู๎นําต๎องสร๎างความเชื่อมั่นตํอผู๎รํวมงาน
วํา บุคคลนั้น ๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได๎ 
 12. แจ๎งให๎ผู๎รํวมงานทราบโดยสม่ําเสมอถึงผลการทํางานของเขา การแจ๎งให๎ทราบจะเกิดขึ้น
ได๎สองลักษณะ ลักษณะแรกคือ ผู๎รํวมงานจะได๎ทราบวําการทํางานของเขาเป็นไปตามเปูาหมาย
หรือไมํ ถ๎ายังไมํเป็นไปตามเปูาหมายจะได๎หาทางปรับปรุงแก๎ไขตํอไป ลักษณะที่สอง เมื่อผู๎รํวมงาน
ปฏิบัติงานได๎เป็นผลดี ข๎อมูลย๎อมกลับเชํนนี้จะเป็นการเสริมแรงงานให๎พฤติกรรมในการทํางานที่
ถูกต๎องคงอยูํ 
 13. ความคิดสร๎างสรรค๑  ผู๎นําแตํละคนมีความคิดสร๎างสรรค๑ไมํเทํากัน ผู๎นําที่มีความคิดสร๎างสรรค๑
จะต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 
      13.1 เต็มใจที่จะทําการเสี่ยงรํวมกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา ผู๎นําผู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑จะ
กระตุ๎นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีเสรีภาพในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได๎ แตํผู๎นํามีความ
เต็มใจที่จะเสี่ยงในข๎อนี้ 
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      13.2 มีความเต็มใจที่จะรับฟ๓งความคิดใด ๆ ที่แปลกประหลาดหรือไมํนําเป็นไปได๎ของ 
ผู๎รํวมงาน ซึ่งอาจนําไปสูํการค๎นพบสิ่งใหมํ ๆ ในการทํางานก็เป็นได ๎
      13.3 มีความยืดหยุํนในเรื่องนโยบาย ผู๎นําที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ ไมํละเลยกฎระเบียบ
และนโยบายขององค๑การ แตํเขาตระหนักดีวําในบางครั้งนโยบายอาจต๎องยืดหยุํนเพ่ือประสิทธิภาพ
ของงาน เชํน ผู๎จัดการบริษัทโฆษณาอาจยอมให๎พนักงานเขียนคําโฆษณาลงไปเขียนคําโฆษณาที่สถาน
ตากอากาศชายทะเล เพ่ือจะได๎เกิดความคิดแปลก ๆ ใหมํ ๆ ขึ้น 
      13.4 มีความสามารถในการตัดสินใจอยํางรวดเร็ว เชํน ในเวลาที่รับฟ๓งความคิดใด ๆ ที่
แปลกใหมํของผู๎รํวมงาน อาจตัดสินใจลงมือกระทําอยํางรวดเร็ว เมื่อใครํครวญผลได๎ผลเสียเรียบร๎อย
แล๎ว เชํน ลองทดลองออกผลิตภัณฑ๑ที่เพ่ิงค๎นพบอยํางรวดเร็ว เพ่ือจะได๎เป็นผู๎นําตลาดในขณะที่ผู๎นําที่
ขาดความคิดสร๎างสรรค๑อาจต๎องขอเวลาศึกษาข๎อมูล หรือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ 
      13.5 เป็นผู๎ฟ๓งที่ดี ผู๎นําที่มีความคิดสร๎างสรรค๑จะต๎องเป็นผู๎ที่ยินดีรับฟ๓งความคิดเห็นของ
ผู๎อื่นและรับฟ๓งอยํางตั้งใจ 
      13.6 ไมํฝ๓งใจอยูํในความผิดพลาด ความผิดเป็นประสบการณ๑ แตํไมํได๎หมายความวํา
จะต๎องฝ๓งใจและพูดถึงอยูํเสมอ ผู๎นําผู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑จะเรียนรู๎จากความผิดพลาด แตํ ไมํใชํคอย
กลําวย้ําอยูํกับผู๎รํวมงานเสมอ ๆ 
      13.7 มีความรักงาน ผู๎นําซึ่งกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานเกิดความคิดสร๎างสรรค๑ จะเป็นผู๎มีความ
กระตือรือร๎น มีความรักงานและพอใจในงาน ชํวยสร๎างบรรยากาศให๎ผู๎ใกล๎ชิดเกิดความกระตือรือร๎น
ไปด๎วย 
 ดังนั้นจะเห็นได๎วํา ภาวะผู๎นํามีความสําคัญมากในทุก ๆ สังคม แตํสิ่งที่สําคัญกวําในสังคมที่
ปกครองแบบประชาธิปไตย คือ ผู๎ตาม ภาวะผู๎นําเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได๎จากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง ดังนั้นทุกคนมีโอกาสผลักดันกันเป็นผู๎นําได๎เสมอ ได๎มีผู๎ค๎นคว๎าแบบตําง  ๆ ของผู๎นํา และ
พอสรุปได๎วํา สิ่งสําคัญสําหรับภาวะผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ มิใชํสิ่งที่ผู๎นําปฏิบัติ แตํเป็นประเภทของ
เพ่ือนรํวมงาน หมายความวํา ผู๎นําจะต๎องยอมเสียสละความสนใจสํวนตัวเพ่ือความสําเร็จของกลุํม 
ผู๎นําต๎องมีวุฒิภาวะ ซึ่งจะทําให๎เกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้น และผลคือ ได๎รับความเชื่อมั่นจากเ พ่ือน
รํวมงาน และจะทําให๎การปฏิบัติงานบรรลุตามจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎ 

2.13.4 ผู๎นํากับการพัฒนาทีมงาน 
 มัลลิกา ต๎นสอน (2544) กลําววํา การทํางานเป็นทีม สมาชิกของกลุํมจะต๎องมีความ
รับผิดชอบในหน๎าที่และบทบาทของตนเอง มีการประสานงานที่ดี มีความรักและสามัคคีกัน เพ่ือให๎
งานสําเร็จตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑ของทีม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรจะมีคุณลักษณะดังนี้  
 1. บรรยากาศเป็นกันเอง สมาชิกทุกคนมีสํวนรํวมและให๎ความสนใจ แทบจะไมํมีความเบื่อ
หนําย หรือความตึงเครียดเกิดขึ้นในกลุํม 
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 2. ใช๎เวลาอภิปรายหรือปรึกษาหารือกันในเรื่องของงานเป็นสํวนใหญํ 
 3. สมาชิกเข๎าใจนโยบายและเปูาหมายของทีม 
 4. กําหนดหน๎าที่ของสมาชิกไว๎อยํางชัดเจน 
 5. สมาชิกเข๎าใจงานและหน๎าที่บทบาทของตนเป็นอยํางดี และอุทิศตนให๎กับการทงานของ
ทีม 
 6. สมาชิกรับฟ๓ง และเชื่อมโยงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 7. สมาชิกแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเต็มที่ ไมํนําเอาข๎อขัดแย๎งสํวนตัวมาเป็นอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงาน 
 8. สมาชิกปรึกษาแสดงออกซ่ึงความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นกันอยํางจริงใจ 
 9. ยึดถือเอาความรู๎ความสามารถเป็นสําคัญ และมีการหมุนเวียนผู๎นําทีมตามความจําเป็น 
 10. สมาชิกให๎ความสนใจทั้งวิธีการและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และพยายามที่จะแก๎ไข
ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 11. สมาชิกพัฒนาตนเองและทีมงานอยูํเสมอ 

2.13.5 บทบาทของผู๎นําในการพัฒนาการทํางานเป็นทีม 
 รังสรรค๑ ประเสริฐศรี และชาญชัญ อาจินสมาจาร (2544) กลําววํา บทบาทของผู๎นําในการ
ทํางานเป็นทีมนั้น ผู๎ เป็นผู๎ที่มีหน๎าที่ในการทําให๎สมาชิกในทีมปฏิบัติงานเพ่ือให๎เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดไว๎ ไมํวําผู๎นําทีมจะเป็นผู๎นําในรูปแบบใด และมีวิธีการในการทําหน๎าที่เป็น
ผู๎นําอยํางไร ผู๎นําทีมทุกคนควรจะต๎องมีคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับผู๎นําทีมงาน ดังนี้  

1. มีความเข๎าใจแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานเป็นทีม 
 มีความเข๎าใจถึงเปูาหมาย ขั้นตอนที่จะนําไปสูํเปูาหมายบรรยากาศการปฏิบัติงาน รูปแบบ
การมีสํวนรํวมของสมาชิกมาตรฐานและการสื่อความหมายของทีม ผู๎นําทีมจะต๎องมีความรู๎ในเรื่อง
ตํางๆ ของทีมและนอกจากนั้น จะต๎องทําให๎สมาชิกในทีมได๎ทราบและเข๎าใจสิ่งตําง ๆ ด๎วย 
 2. มีความสามารถคิดในเวลาจํากัด 
 การปฏิบัติงานเป็นกลุํมมักจะต๎องดําเนินไปในเวลาที่เรํงดํวน ฉะนั้นผู๎ที่เป็นผู๎นําทีมจะต๎องมี
ความสามารถที่จะใช๎ความคิดในชํวงเวลาจํากัด เพราะผู๎นํามีหน๎าที่ในการทําให๎การสื่อความหมายและ
การปฏิบัติงานรํวมมือกันดําเนินไปอยํางราบรื่น ต๎องมีหน๎าที่ในการกระตุ๎นให๎มีการปฏิบัติงานและต๎อง
ใช๎ความคิดในการที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการเพ่ือความเหมาะสมอยูํตลอดเวลา 
 3. มีทักษะในการพูด 
 ผู๎นําทีมจําเป็นต๎องมีทักษะในการสื่อความหมาย มีความสามารถในการฟ๓งเพ่ือที่จะให๎ตนเอง
ได๎เข๎าใจถึงสิ่งที่สมาชิกในทีมต๎องการจะอธิบาย มีความสามารถในการพูด โดยสามารถเลือกคําพูดที่
เหมาะสมในโอกาสตําง ๆ เพื่อให๎สมาชิกมีกําลังใจและมีความสบายใจที่จะปฏิบัติงานรํวมกัน 
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 4. มีความรู๎ในเนื้อหาวิชา 
 ผู๎นําทีมไมํจําเป็นต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญในเรื่องงานที่สมาชิกในทีมปฏิบัติรํวมกัน แตํจําเป็นต๎อง
มีความรู๎ในเนื้อหาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องงานดังกลําวเพียงพอที่จะบอกได๎วํา สมาชิกในทีม
ปฏิบัติงานได๎ตามเปูาหมายหรือไมํ บรรลุวัตถุประสงค๑หรือไมํ 
 5. รู๎จักควบคุมตนเองและเคารพความคิดเห็นของผู๎อื่น 
 การที่จะเป็นผู๎นําที่ดีนั้น จะต๎องรู๎จักควบคุมตนเองและเคารพความคิดเห็นของผู๎อ่ืนอยูํ
ตลอดเวลา แม๎วําบางครั้งจะมีความลําบากใจมากที่จะขอความเห็นจากทีม ในขณะที่มีความเห็นของ
ตนเองอยูํในใจด๎วยอยูํแล๎ว แตํก็ต๎องไมํแสดงความคิดเห็น จนกวําสมาชิกจะได๎แสดงความคิดเห็นกัน
อยํางทั่วถึงแล๎ว และบางครั้งผู๎นํามีความจําเป็นต๎องให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมและให๎ข๎อเสนอแนะให๎กับทีมใน
โอกาสที่เหมาะสมด๎วย 
 6. มีความสามารถในการอธิบาย 
 มีหลายครั้งที่สมาชิกในทีมอภิปรายเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยใช๎คําพูดที่คลุมเครือไมํชัดเจน จึง
เป็นหน๎าที่ของผู๎ที่จะต๎องอธิบายเพิ่มเติมให๎สมาชิกได๎เข๎าใจเรื่องตําง ๆ ไปในแนวเดียวกัน 

2.13.6 พฤติกรรมการทํางานรํวมกันของทีมงาน 
 สุนันทา เสาหนันทน๑ (2544) กลําววํา พฤติกรรมการทํางานรํวมกันของทีมงานมี ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมที่เป็นบทบาทหน๎าที่เกี่ยวกับการทํางาน 
      1.1 พฤติกรรมที่สํงเสริมความสําเร็จของงาน ได๎แกํ ผู๎มีสํวนรํวมเป็นพฤติกรรมของ
สมาชิกประเภทที่น้ําใจชํวยเหลือ ชอบมีสํวนรํวมในกิจกรรมของกลุํม โดยสมัครใจ เป็นผู๎เสนอ
ความคิดหรือวิธีการใหมํ ๆ ในการพิจารณาป๓ญหาหรือจุดมุํงหมายของกลุํม และพยายามกํอให๎เกิด
ความเคลื่อนไหวตําง ๆ เพื่อให๎กลุํมบรรลุผลตามท่ีต๎องการ ดังนี้ 
  - ผู๎แสวงหาข๎อมูลหรือความคิดเห็น เป็นผู๎ถามคําถามเพ่ือให๎เกิดความกระจํางหรือ
เพ่ือให๎ได๎ข๎อเสนอแนะหรือข๎อมูล มาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาของกลุํมเป็นผู๎คอยทําความเข๎าใจกับคํานิยม 
ความเห็น ความรู๎สึก และทัศนคติที่เก่ียวข๎องกับป๓ญหาหรืองานที่กําลังทําอยูํ 
  - ผู๎ให๎ข๎อมูลหรือความคิดเห็น เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง หรือข๎อสรุปตําง ๆ ซึ่งเป็น
ความเห็นที่พยายามให๎ผู๎อ่ืนเห็นคล๎อยตาม หรือใช๎ประสบการณ๑ของตนเองเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการ
ทํางาน 
  - ผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ เป็นผู๎ที่มักจะมีความคิดในแนวใหมํ ๆ เพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมของกลุํม ความเจริญก๎าวหน๎าของกิจการนับวําต๎องอาศัยสมาชิกประเภทนี้อยูํ
มาก 
  - ผู๎ปฏิบัติการ เป็นผู๎ชํวยให๎กลุํมบรรลุจุดมุํงหมายที่ต๎องการได๎งําย โดยการกระทําสิ่ง
ตําง ๆ เพ่ือกลุํม เชํน ทํางานประจํา ทําสิ่งตําง ๆ ให๎เป็นระเบียบ เก็บรวบรวมงานในสิ่งที่ทํา เขียน
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ข๎อเสนอแนะหรือความคิดเห็นตํางๆ เป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางคงเส๎นคงวา ทํางานเพ่ือมุํงหวัง
ความสําเร็จของงาน 
  - ผู๎ชี้แจงเหตุผล เป็นผู๎ให๎รายละเอียดตําง ๆ โดยยกตัวอยํางหรือให๎ความหมาย
พยายามวาดภาพพจน๑หรือทําความเข๎าใจกับความคิดหรือข๎อเสนอแนะตําง ๆ พยายามรวบรวม
ความคิดให๎ตํอเนื่องหรือเชื่อมโยงความคิดเห็นของสมาชิกแตํละคนเข๎าด๎วยกัน เป็นผู๎สามารถในการใช๎
เหตุผล ชํวยให๎สามารถยุติป๓ญหาถกเถียงตําง ๆ ด๎วยเหตุผลที่คนอ่ืนต๎องยอมรับ 
  - ผู๎กําหนดมาตรฐาน เป็นผู๎ที่กําหนดมาตรฐานซึ่งกลุํมพยายามก๎าวไปให๎ถึงหรือ
พยายามใช๎มาตรฐานในการประเมินผลความก๎าวหน๎าของกลุํม พยายามคาดการณ๑และทดสอบ
สัมฤทธิ์ผลหรือผลงานของกลุํมลํวงหน๎า 
  - ผู๎บอกกลําว ผู๎สรุป ผู๎ประเมินผล เป็นผู๎ที่บอกให๎ทราบวํา ขณะนี้กลุํมทํางานไปแล๎ว
ถึงไหน โดยสรุปสิ่งที่ทําไปแล๎ว พยายามประเมินความก๎าวหน๎าของกลุํม ตั้งป๓ญหา ถามถึงความ
เคลื่อนไหวของกลุํม ถามถึงการปฏิบัติงาน เหตุผลข๎อเท็จจริง กระบวนการทํางาน หรือวิธีการที่จะใช๎
ในการแก๎ป๓ญหา 
  - ผู๎แจ๎งเหตุบกพรํอง เป็นผู๎ที่มองเห็นข๎อบกพรํองของงานและชอบที่จะรายงานให๎
กลุํมทราบเฉพาะข๎อบกพรํองที่จะทําให๎กลุํมเสียหาย แม๎จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน๎อยก็ตาม 
  - ผู๎ควบคุมกฎเกณฑ๑ เป็นสมาชิกที่เครํงครัดและเจ๎าแหํงระเบียบ กฎเกณฑ๑มักจะให๎
การทักท๎วงทุกครั้งที่มีการปฏิบัติกฎเกณฑ๑ แม๎มีเหตุผลจําเป็นต๎องปฏิบัติมากน๎อยเพียงใดก็ตาม 
นอกจากนั้นยังเครํงครัดตํอกติกา และเรื่องราวที่พูด มักจะเป็นผู๎ที่เตือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ที่พูดนอกเรื่อง 
  - ผู๎สรุป เป็นสมาชิกที่ต๎องการผลหรือคําตอบที่ชัดเจน มักจะเห็นและสรุปเรื่อง
เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกัน มักจะเป็นหํวงคนอ่ืน ๆ วําจะไมํเข๎าใจและแม๎แตํตนเองก็กลัววําจะ
เข๎าใจไมํตรงกับคนอื่น ๆ  
      1.2 พฤติกรรมที่ขัดขวางความสําเร็จของงาน ได๎แกํ 
  - ผู๎ละโมบ เป็นผู๎ที่แสดงความต๎องการจะได๎แม๎ในสิ่งที่ไมํได๎เป็นสมบัติของตน 
ต๎องการที่จะได๎มาก ๆ และจะไมํยินยอมถ๎าไมํได๎ตามที่ต๎องการ 
  - ผู๎กลําวหา เป็นผู๎ที่ทํางานเสมือนหนึ่งเป็นสายลับ เมื่อได๎ขําวหรือพบวํา ใครทําอะไร
เสียหายหรือไมํเหมาะไมํควร ก็จะรายงานทันที ชอบกระทําตัวเป็นบํางชํางยุ ชอบนินทาใสํร๎ายปูายสี
ให๎ผู๎อื่นเสียหาย 
  - ผู๎ตําหนิ เป็นผู๎ที่ ไมํมีความสามารถทําอะไรให๎เดํนได๎ ชอบกลําวติเตียนการ
ปฏิบัติงานของคนอ่ืน จนคนทํางานท๎อแท๎หมดกําลังใจ 



142 

  - ผู๎ที่ไมํยอมเสียเปรียบ เป็นผู๎ที่คอยเปรียบเทียบตลอดเวลาวํามีการได๎เปรียบ
เสียเปรียบหรือไมํ หากเสียเปรียบแม๎แตํเล็กน๎อย ก็จะเป็นเรื่องใหญํที่ยอมไมํได๎ ทําทุกอยํางเพ่ือไมํต๎อง
เสียเปรียบคนอ่ืน 
  - ผู๎ยึดถือตนเอง เป็นผู๎ที่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญํ เมื่อตนคิดอยํางใดก็ต๎องเป็น
อยํางนั้น ดื้อรั้น พยายามจะเอาชนะแตํเพียงอยํางเดียว จนทํางานรํวมกับใครไมํได๎ 
  - ผู๎เป็นนักอภิปราย เป็นคนเกํงแตํพูด ทําอะไรไมํเคยสําเร็จ ชอบที่จะพูดอยํางเดียว 
ถนัดที่จะอธิปรายติเตือนคนอ่ืนโจมตีโดยยกเหตุผลและทฤษฏี โดยไมํคํานึงถึงความเป็นจริงไมํยอมรับ
ฟ๓งเหตุผลของคนอ่ืน 
  - ผู๎ปรับตัวถอยหนี เป็นสมาชิกที่ใจไมํสูํไมํยอมแก๎ป๓ญหา เมื่อมีเหตุขัดข๎องหรือ
น๎อยใจจะล๎มเลิกการทํางาน ขอลาออกจากหน๎าที่ แม๎จะมีความสามารถ 
  - ผู๎เกียจคร๎านเนื่องจากความเห็นแกํตัว เป็นผู๎ที่ทํางานแบบคิดเล็กคิดน๎อย ไมํวําจะ
ทําอะไร ตัวเองต๎องได๎กําไรไว๎กํอน ถ๎าเป็นงานที่ได๎ประโยชน๑จะทํา แตํถ๎าตนเองไมํได๎ประโยชน๑ก็จะ
หลีกเลี่ยงไมํทําหรือทําอยํางเสียไมํได๎ 
 2. พฤติกรรมที่เป็นบทบาทหน๎าที่เกี่ยวกับกลุํม 
      2.1 พฤติกรรมที่สํงเสริมการรวมกลุํม ได๎แกํ 
  - ผู๎ประนีประนอม เป็นผู๎คอยไกลํเกลี่ยคูํกรณี ในเมื่อเกิดความขัดแย๎งหรือเกิด
บาดหมางกันขึ้นระหวํางสมาชิก พยายามหาทางให๎ทําความตกลงกันได๎ด๎วยดี 
  - ผู๎ สนับสนุน กระตุ๎น เป็นผู๎ที่พยายามกระตุ๎นให๎ ใครตํอใครมีสํวนรํวมให๎
ข๎อเสนอแนะ รับฟ๓งความคิดเห็น ให๎คําชมเชยในโอกาสอันเหมาะ แสดงความชื่นชมในสิ่งที่มีผู๎เสนอ 
ให๎ความอบอุํน ให๎การต๎อนรับสมาชิกทุกคน 
  - ผู๎มีอารมณ๑ขัน เป็นผู๎ที่คอยผํอนคลายความตึงเครียด เมื่อเกิดมีความขัดแย๎งกันขึ้น 
พยายามสร๎างมุขตลกขบขัน เพ่ือกลบเกลื่อนให๎ความตึงเครียดคลายลง เป็นผู๎ที่ชํวยรักษาบรรยากาศที่
ดีในการทงานของกลุํมไว๎ 
  - ผู๎เสียสละ เป็นผู๎ที่ยอมเสียสละเมื่อถึงคราวจําเป็นจะต๎องยุติเรื่องที่เกิดเป็นป๓ญหา
ขึ้น เป็นการชํวยให๎กลุํมยังคงความสามัคคีกันตํอไป เชํน ยอมคล๎อยตามหรือยอมขาดทุน 
  - ผู๎คล๎อยตาม เป็นผู๎ที่สามารถตกลงใจคล๎อยตามกันกับสมาชิกอ่ืน ๆ ได๎เป็นการชํวย
ให๎กลุํมปฏิบัติงานได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น งานของกลุํมจะดําเนินไปได๎ราบเรียบดีกวํากลุํมที่สมาชิกเต็มไป
ด๎วยความขัดแย๎งท่ีไมํยอมคล๎อยตามกัน 
  - ผู๎ควบคุมความประพฤติ เป็นผู๎ที่คอยดูแลตักเตือนคนอ่ืน เมื่อเห็นวําทําทําจะออก
นอกรํองนอกราย ซึ่งจะกํอความยุํงยากให๎แกํกลุํม จะคอยห๎ามปรามตักเตือนเพ่ือนสมาชิกให๎อยูํใน
แนวทางท่ีถูกต๎องอยูํเสมอ ด๎วยความหวังดี 
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      2.2 พฤติกรรมที่ขัดขวางการรวมกลุํม ได๎แกํ 
  - ผู๎ก๎าวร๎าว เป็นผู๎ที่ชอบสร๎างความกระทบกระเทือนทางจิตใจตํอผู๎อ่ืน ชอบติเตียน 
ชอบโจมตีสิ่งที่เป็นป๓ญหาของกลุํม เกาะกะระรานไมํ เลือกหน๎า ชอบกํอเรื่องทะเลาะวิวาทให๎แตก
สามัคคี ยุยงตั้งปูอมกํอกวนงานของกลุํม อิจฉาริษยาคนที่ได๎ดีกวําตน 
  - ผู๎มองโลกในแงํร๎าย เป็นคนมีปมด๎อย มักจะมองเจตนาของคนอ่ืนในทางที่ไมํดี 
ชอบเห็นความแตกแยกและการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องสนุกสนาน นึกคิดวาดภาพเอาเองวํา คน อ่ืน
โกรธและเกลียดตนเอง เลยเข๎ากับใครไมํได๎ 
  - ผู๎พยาบาท เป็นผู๎ที่หมกมุํนอยูํแตํความเคียดแค๎นในอดีตทั้ง ๆ ที่เหตุการณ๑ผํานไป
นานแล๎ว แตํยังจดจําขอบรื้อฟ้ืน ไมํรู๎จบสิ้น ไมํมีการให๎อภัย หาทางแตํจะแก๎แค๎นตลอดเวลา 
  - ผู๎ขํมขูํ เป็นผู๎ที่มีนิสัยหยิ่งยโส ยกตนขํมทําน มองเห็นคนอ่ืนต่ําต๎อยไปเสียหมด ได๎
โอกาสจะวางอํานาจขํมขูํ คุกคามจนมีเรื่องบาดหมางไปทั่ว นาน ๆ ก็จะไมํมีใครให๎ความรํวมมือ หรือ
อยากทํางานด๎วย 
  - ผู๎ชอบยุแหยํ เป็นผู๎ที่ชอบนินทาวําร๎ายคนอ่ืนลับหลัง เมื่อตํอหน๎าวําดี ชอบยุให๎รํา
ตําให๎รั่ว ทําให๎เกิดความเข๎าใจผิดจนโกรธเคืองกันไปท่ัว 
  - ผู๎ชักชวนไปในทางที่เสีย เป็นผู๎ที่ชอบอบายมุข และชักชวนคนอ่ืนไปรํวมด๎วย ทําให๎
ขาดความรับผิดชอบในงาน ขาดสติและกํอพฤติกรรมที่เสียหาย 
      2.3 พฤติกรรมที่เป็นบทบาทเฉพาะตน ได๎แกํ 
  - ผู๎ขอความเห็นใจ เป็นบุคคลที่ชอบเอาเรื่องของตนเองมาเลําให๎คนอ่ืนฟ๓งวํา ได๎รับ
ความคับแค๎น ไมํได๎รับความเป็นธรรม ต๎องการให๎ผู๎อ่ืนเห็นอกเห็นใจ เพ่ือต๎องการลดความตึงเครียด
ของตน โดยที่บางครั้งเรื่องนั้นไมํเกี่ยวข๎องกับงานของกลุํมเลย 
  - ผู๎โฆษณาตนเอง เป็นคนที่ชอบโฆษณาตนเองเสียกํอน วําจะต๎องทํางานด๎วยความ
ยากลําบาก ต๎องเสียสละมากมาย โดยมากจะทํากับผู๎นํากลุํมที่มีอํานาจให๎ประโยชน๑แกํตนได๎ 
  - ผู๎เดือดร๎อนแทน เป็นผู๎ที่เดือดร๎อนแทนคนอ่ืน ชอบเป็นปากเสียงเรียกร๎องแทนคน
อ่ืน ทั้ง ๆ ที่ตนเองไมํเก่ียวข๎องในเรื่องนั้น ๆ 

2.13.7 แนวคิดสําคัญเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม 
สุนันทา เสาหนันทน๑ (2544) กลําววํา ความสําเร็จของทีมขึ้นอยูํกับสมาชิกด๎วย หากทีมมี

สมาชิกที่ดี รู๎บทบาทหน๎าที่และปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่อยํางเต็มใจ เต็มความสามารถแล๎ว งานของ
ทีมก็จะดําเนินไปได๎ด๎วยดีและเพ่ือให๎กลุํมได๎พัฒนาก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการ เป็น
สมาชิกท่ีดีของทีมมี ดังนี้ 
 1. สมาชิกกลุํมพึงตระหนักวําบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกกลุํมที่ดีนั้นมีหลายบทบาท ไมํได๎มี
บทบาทเดียวจึงไมํควรจํากัดบทบาทของตน ในเรื่องนี้ปรากฏวํามีผู๎เข๎าใจผิดเป็นจํานวนมาก วําการ
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เป็นสมาชิกที่ดีของกลุํมนั้นทําได๎โดยการแสดงหรือเสนอความคิดเห็นให๎แกํกลุํมด๎วยความเข๎าใจ จึง
ปรากฏวํา ในการทํางานกลุํมครั้งใดคนที่เสนอความเห็นเทํานั้นที่เป็นผู๎ถูกมองวําเป็นสมาชิกที่ดีของ
กลุํม สํวนคนที่ไมํมีอะไรจะเสนอซึ่งอาจจะเป็นเพราะวํา สิ่งที่ตนคิดมีผู๎เสนอไปแล๎ว หรือเสนอไมํทัน
เพ่ือนหรือคิดไมํทันคนอื่น ๆ ฯลฯ มองตัวเองวํา ตนไมํสามารถจะทําอะไรให๎กลุํมได๎อีกแล๎ว จึงคงอยูํใน
กลุํมอยํางเฉย ๆ ซึ่งตํอมาก็จะเริ่มรู๎สึกวําตนเองไมํได๎มีสํวนรํวมในกลุํม ความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของ
กลุํมก็เริ่มลดน๎อยลง และในที่สุดก็อาจจะถอนตัวออกจากกลุํมไปอยํางเงียบ ๆ เหตุการณ๑เชํนนี้ก็คงจะ
ไมํเกิดขึ้น กลําวคือ สมาชิกกลุํมทุกคนควรตระหนักวํา บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกกลุํมนั้นไมํได๎เพียงแตํ
เสนอหรือแสดงความเห็นเทํานั้น แตํยังมีหน๎าที่อ่ืนอีกมากมายที่เราสามารถชํวยกลุํมได๎ เชํน ถ๎าเราไมํ
มีความเห็นหรือข๎อมูลเราก็อาจทําหน๎าที่ขอข๎อมูลจากผู๎อ่ืน กระตุ๎นให๎ผู๎อ่ืนแสดงความคิดเห็นหรือ
สนับสนุนความคิดเห็นของผู๎อื่น เป็นต๎น 
 2. นอกจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกหลายอยํางที่เราสามารถทําได๎ และจะเป็นประโยชน๑กับกลุํม
ด๎วย เพราะการที่กลุํมจะประสบผลสําเร็จนั้น ไมํได๎ขึ้นอยูํกับความคิดเห็นหรือข๎อมูลเพียงอยํางเดียว 
 3. สมาชิกกลุํมที่ดีไมํควรจํากัดบทบาทหน๎าที่ของตน สมาชิกที่ดีควรรู๎จักวิเคราะห๑สถานการณ๑ 
และความต๎องการของกลุํม และแสดงบทบาทชํวยเหลือกลุํมตามความต๎องการนั้น ในด๎านการปฏิบัติ
จริงในการทํางานกลุํมพบวํา สมาชิกกลุํมสํวนมาก มักจํากัดบทบาทหน๎าที่ของตน เชํน บางคนชอบที่
จะแสดงความคิดเห็นก็จะแสดงความคิดเห็นอยํางอ่ืนไมํทํา บางคนได๎รับหน๎าที่จดบันทึกก็จะจดบันทึก
อยํางเดียว บางคนชอบที่จะอยูํอยํางเงียบ ๆ ก็จะนั่งคอยสังเกตการณ๑อยํางเดียว เป็นต๎น เมื่อเป็น
เชํนนี้จึงทําให๎บางครั้งกลุํมขาดผู๎ทําหน๎าที่ท่ีจําเป็นหลายอยํางไป เพราะแตํละคนก็จํากัดบทบาทหน๎าที่
ของตน เมื่อมองในแงํผลประโยชน๑ของกลุํมแล๎วจึงได๎กลําววํา สมาชิกกลุํมที่ดีไมํควรยึดหลักและจํากัด
บทบาทของตนอยูํเฉพาะในเรื่องที่ตนเองพอใจหรือได๎รับมอบหมายเทํานั้น สํงที่เป็นประโยชน๑แกํกลุํม
มากก็คือ สมาชิกควรวิเคราะห๑สถานการณ๑ และความต๎องการของกลุํมอยูํเสมอ และควรเข๎าไป
ชํวยเหลือกลุํมตามความต๎องการนั้น ตัวอยํางเชํน สมมุติกลุํมเกิดป๓ญหาความขัดแย๎งระหวํางสมาชิก
กลุํมข้ึนมา ในสถานการณ๑แบบกลุํมกําลังต๎องการใครสักคนที่จะชํวยลดความขัดแย๎งนั้น ไมํเชํนนั้นจะ
เกิดเป็นความแตกแยกกันได๎ เมื่อเรารู๎เชํนนี้แล๎ว หากเราพอจะชํวยได๎ เราควรจะเข๎าไปชํวยเหลือ ไมํ
คอยเกี่ยงวําควรเป็นหน๎าที่ของคนโน๎นคนนี้ หรือถ๎ากลุํมกําลังมีบรรยากาศที่เครํงเครียด ถ๎าเราจะ
สามารถผํอนคลายความเครียดของกลุํมได๎เราก็ควรทํา เป็นการชํวยเหลือกลุํม เป็นต๎น หากสมาชิก
กลุํมเข๎าใจและชํวยกันแล๎ว ก็เป็นที่เชื่อได๎วําป๓ญหาตําง ๆ ของกลุํมจะลดหรือหมดไปได๎ เพราะความ
รํวมมือและความสามารถของสมาชิกในกลุํม 
 4. สมาชิกกลุํมที่ดีไมํควรจํากัดบทบาทของตนเองอยูํเฉพาะในด๎านที่ตนถนัด ควรพยายามใช๎
ประสบการณ๑กลุํมฝึกฝนและพัฒนาตนเองให๎มีทักษะในการทําหน๎าที่ตําง ๆ ของกลุํม เพ่ือความเจริญ
งอกงามสํวนตนและเพ่ือประโยชน๑แกํกลุํมบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกกลุํมที่จําเป็นมีหลายประการ
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ดังกลําวข๎างต๎น แตํบางบทบาทหน๎าที่หาคนทําได๎ยากเพราะสมาชิกสํวนใหญํถนัดบทบาทใดก็มักจะติด
อยูํกับบทบาทนั้นจึงทําให๎ไมํมีใครแก๎ไขจุดอํอนของกลุํมได๎ ในเรื่องนี้ถ๎าจะวิเคราะห๑ให๎ลึกซึ้งแล๎ว จะ
พบวํา เป็นผลเสียถึงสองทาง คือ เป็นผลเสียแกํกลุํมในแงํที่ทําให๎กลุํมจบจุดอํอนและเป็นผลเสียแกํ
บุคคลในแงํที่ไมํมีการพัฒนาตนเอง บุคคลในแงํท่ีไมํมีการพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้น จึงควรที่สมาชิกกลุํมพึง
ตระหนักวําประสบการณ๑กลุํมนับเป็นประสบการณ๑ที่มีคุณคํายิ่งตํอการพัฒนาตนเองควรที่จะได๎
พยายามฝึกฝนตนเองให๎พัฒนาขึ้นในหลาย ๆ ทาง บทบาทหน๎าที่ใดที่ตนเองไมํชํานาญ หากพยายาม
ฝึกฝนแล๎วก็อาจจะทําได๎ดี 
 5. ทีมจะมีพลังและมีการพัฒนามากขึ้นหากได๎มีการหมุนเวียนบทบาทหน๎าที่กันในข๎อนี้มี
ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดเจนวํา ในป๓จจุบันเรามักจะจํากัดบทบาทหน๎าที่ของบุคคลทําให๎เกิดเป็น “ความ
คงที่” ขึ้น เชํน เราจะพบวําผู๎ใดที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็นผู๎นําหรือหัวหน๎า ก็มักจะต๎องรับหน๎าที่นี้อยูํ
เสมอ ใครเป็นเลขานุการแล๎วทํางานได๎ดี ไปกลุํมไหน กลุํมนั้นก็จะต๎องทําหน๎าที่นี้เสมอ ใครเป็น
สมาชิกกลุํมก็เป็นอยูํไปเรื่อย เป็นต๎น ลักษณะเชํนนี้ทําให๎เกิด “ความคงที่” ซึ่งไมํชํวยให๎กลุํมเจริญงอก
งาม หากได๎มีการหมุนเวียนบทบาทหน๎าที่กัน จะทําให๎บุคคลในกลุํมเกิดการพัฒนาและการพัฒนาของ
บุคคลในกลุํมก็ยํอมหมายถึง การพัฒนาของกลุํมหรือทีมนั้นด๎วย 
 
2.14 การสอนพลศึกษา 

2.14.1 การเตรียมการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นป๓จจัยสําคัญสํวนหนึ่งที่ทําให๎การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค๑ ครูต๎องหาเทคนิควิธีการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ สร๎างบรรยากาศในการ
เรียนรู๎เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนตั้งใจและสนใจเรียน ผู๎ที่จะทําการสอนให๎ได๎ผลดีและประสบความสําเร็จใน
การสอนนั้น ต๎องตระหนักในการเตรียมความพร๎อม ซึ่งหลักการพ้ืนฐานในการเตรียมความพร๎อมใน
การสอนมีดังนี้ (ปรีชา คัมภีปกรณ๑, 2550)  
 1. ต๎องมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพครู วิชาชีพการสอนหรือวิชาชีพครูก็เชํนเดียวกับวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่
สมาชิกของวิชาหรือผู๎ประกอบวิชาชีพนั้นจะต๎องมีความศรัทธาตํอวิชาชีพของตนอยํางจริงจัง มีความ
เชื่อมั่นในวิชาชีพของตน จึงจะทําให๎การดําเนินงานในวิชาชีพนั้นประสบผลสําเร็จได๎ คือ ผู๎ประกอบ
วิชาชีพนั้นจะก๎าวหน๎าในวิชาชีพของตน ผู๎บริการได๎รับการบริการที่ดี 
 2. ต๎องมีความรู๎ดี ผู๎ที่จะทําหน๎าที่สอน คือ ผู๎ที่จะต๎องให๎ความรู๎ ทักษะและเจตคติ แกํผู๎ที่ยังไมํ
รู๎ ผู๎ที่แสวงหา ผู๎ที่ต๎องการพัฒนาตนให๎ดีขึ้น ดังนั้น ผู๎ที่จะทําหน๎าที่สอนคนอ่ืนได๎จึงจะต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจในสิ่งหรือเรื่องที่จะทําการสอนเป็นอยํางดี ถ๎าหากผู๎สอนขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องที่
จะสอนแล๎ว จะทําให๎ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือในบางครั้งอาจจะทําการสอนในสิ่งที่ผิดไปก็ได๎ 
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 3. ต๎องมีความสามารถในการสอน การสอนเป็นศิลปะของการใช๎ศาสตร๑ ในสํวนที่เป็นศาสตร๑ 
คือ ขั้นตอนและกระบวนการของการถํายทอด ในสํวนที่เป็นศิลปะ คือ วิธีการที่ผู๎สอนใช๎ในการ  
ถํายทอด ที่จะพัฒนาขึ้นเป็นทักษะของผู๎สอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค๑ นอกจากจะมีทักษะในการถํายทอดแล๎ว ผู๎สอนยังจะต๎องมีทักษะใน
ทางด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสอนอีกด๎วย ทักษะในการแก๎ป๓ญหาการสอน และทักษะในการใช๎
คําถาม เป็นต๎น 
 4. การเตรียมความพร๎อมพ้ืนฐานการสอนจะประสบความสําเร็จได๎ดีนั้น การเตรียมการสอน
ของผู๎สอนมีสํวนเกี่ยวข๎องด๎วยเป็นอยํางมาก ในการเตรียมการสอนนั้นผู๎สอนควรมีการเตรียมตํอไปนี้ 
(ไชยา อังศุสุกนฤมล, 2556) 
     4.1 การวางแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู๎ทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น 
     4.2 ศึกษาเพ่ิมเติมและรวบรวมประเด็นสาระเกี่ยวข๎องกับเรื่องที่จะสอนให๎สอดคล๎องกับ 
เนื้อหาวัตถุประสงค๑และอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว๎ในแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู๎ 
     4.3 จัดหาหรือผลิตสื่อการสอนที่จะใช๎ในการสอนตามกิจกรรมที่ระบุไว๎ ในแผนการสอน 
หรือแผนการจัดการเรียนรู๎ 
     4.4 จัดทําหรือเตรียมแบบประเมินกํอนและหลังเรียนตามเนื้อหาที่ต๎องการ 
     4.5 ทดลองสอน หรือ “ซ๎อม” สอนเพ่ือประเมินจุดอํอนทั้งด๎านเวลากิจกรรมที่จะใช๎ 
ดังนั้นงานสําคัญของครูพลศึกษาที่ต๎องการทําเป็นกิจวัตร คือ การเตรียมการสอน ซึ่งการเตรียมการ
สอนที่ดีต๎องมีการทําโครงการสอนหรือแผนการสอนระยะยาว และบันทึกการสอนหรือแผนการสอน
ระยะสั้น โดยเฉพาะบันทึกการสอนจะบํงบอกได๎วําครูคนนั้น  ๆ มีความรู๎ ความสามารถในการ
เตรียมการสอนได๎ดีเพียงใด นอกจากนั้น ก็ควรมีการเตรียมตัวสําหรับการเป็นครูที่ดีเพ่ือเป็นแบบอยําง
แกํนักเรียนให๎เกิดความศรัทธาเชื่อถือ พร๎อมทั้งมีความสามารถในการจัดและประเมินผลนักเรียนได๎
อยํางถูกต๎องแมํนยําสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของการสอนพลศึกษาประกอบกันไปด๎วย 
 โดยสรุป การเตรียมความพร๎อมในการสอนเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค๑ ซึ่งสิ่งที่ครูต๎องเตรียม คือ ความรู๎ที่จะสอนไมํวําจะเป็นทฤษฎีหรือปฏิบัติ ความสามารถ
ในการสอนหรือการถํายทอดความรู๎ ซึ่งรวมถึงสื่อการสอนทุกชนิดที่ใช๎ในการเรียนการสอนและสิ่งที่
สําคัญอีกประการก็คือ ความตั้งใจ รวมทั้งการมีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู๎สอน 

2.14.2 การจัดทํากําหนดการสอน 
 กําหนดการสอนเป็นเอกสารสําคัญที่ครูทุกคนจะต๎องใช๎เป็นหลักในการวางแผนการสอน
จัดเป็นการวางแผนการสอนระยะยาวตลอดภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษาโดยไมํมีรายละเอียดมากนัก 
 ความหมายของกําหนดการสอน 
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 กําหนดการสอน คือ แผนงานการสอนหรือโครงการสอน ที่จะทําข้ึนจากหลักสูตรและคูํมือครู 
หรือแนวการสอนของกรมวิชาการ โดยกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญ จํานวนคาบ เวลาและสัปดาห๑ที่สอน
ไว๎ตลอดภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษาทําให๎ผู๎สอนได๎ทราบวํา ตลอดภาคเรียนนั้น ในแตํละสัปดาห๑
จะต๎องสอนเนื้อหาใดบ๎าง จัดกิจกรรมข๎อใดและในเวลากี่คาบ 
 ความสําคัญของกําหนดการสอน แผนการสอนหรือโครงการสอน 
 กําหนดการสอนเป็นการวางแผนระยะยาว ซึ่งจําเป็นต๎องจัดทําให๎เสร็จกํอนเริ่มเปิดภาคเรียน
หรือปีการศึกษาใหมํ เพราะกําหนดการสอนมีความสําคัญ ดังตํอไปนี้ (อาภรณ๑ ใจเที่ยง, 2550) 
 1. เป็นแนวทางในการทําแผนการสอนของครู กลําวคือ การจัดทําแผนการสอนจําเป็นต๎องดู 
กําหนดการสอนเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะกําหนดการสอนจะบํงให๎ทราบวํา ในแตํละวันของสัปดาห๑จะต๎อง
สอนเนื้อหาใด กิจกรรมข๎อใด ผู๎สอนก็จะทําแผนการสอนของเนื้อหาที่จะสอนในแตํละวันแตํละวิชาได๎
ถูกต๎องตรงกันกับกําหนดการสอน 
 2. ทําให๎ครูได๎เห็นแผนการสอนระยะยาว ได๎ทราบเนื้อหาที่จะต๎องสอนตลอดภาคเรียนนั้น 
เป็นประโยชน๑ตํอการเตรียมตัวและการวางแผนทํางานตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา 
 3. เป็นประโยชน๑ตํอฝุายวิชาการและฝุายบริหารของโรเรียนในการวางแผนงานบริหารด๎าน  
วิชาการของโรงเรียน เชํน การวางแผนจัดทําตารางสอน จัดครูเข๎าสอน จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียม
วันสอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดเตรียมสื่อการสอน เตรียมห๎องสมุด เตรียมห๎องเรียน เตรียมการ
ใช๎อาคารถานที่ตําง ๆ เป็นต๎น 
 จากที่กลําวมาแล๎วนี้ การจัดทํากําหนดการสอนก็คือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ หรือ
โครงการสอนนั่นเอง 

2.14.3 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ระยะยาว 
 ลักษณะการจัดทําหรือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ระยะยาว เป็นการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู๎ตลอดทั้งภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา โดยมีการแบํงสาระการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
ตลอดภาคการเรียนหรือตลอดปีการศึกษาออกเป็นหนํวยการเรียนรู๎ และกําหนดครําว ๆ วําแตํละ
หนํวยการเรียนรู๎จะใช๎เวลาสอนเทําใด 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ระยะยาวชํวยให๎ผู๎สอนมีโอกาสศึกษาวัตถุประสงค๑และเนื้อหาสาระของ
วิชาโดยละเอียดวํา ครอบคลุมเรื่องใดบ๎าง เพื่อจะได๎ทําการสอนเนื้อหาสาระให๎ครบถ๎วน ตามหลักสูตร
ภายในเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ ผู๎สอนยังอาจปรับลําดับเนื้อหาสาระของแตํละหนํวย การเรียนรู๎ ให๎
ความตํอเนื่องสัมพันธ๑กัน เพ่ือให๎งํายตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและอาจจัดกลุํมเนื้อหาสาระยํอยในแตํ
ละหนํวยการเรียนรู๎ เพ่ือวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ระดับหนํวยการเรียนรู๎และระดับ
บทเรียนตํอไป 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบทิศทางในการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาเป็นตัวกําหนดโครงสร๎างหลักสูตรของ
สถานศึกษา จากคําอธิบายรายวิชาสูํการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียนนั้น ครูผู๎สอนต๎องนําคําอธิบาย
รายวิชามาจัดทําเป็นโครงสร๎างรายวิชาที่ เห็นความเชื่อมโยงระหวํางหลักสูตรแกนกลางสูํ  
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทําคําอธิบายรายวิชาซึ่งถือวํา เป็นโครงสร๎างหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา โครงสร๎างรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ และแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 คําอธิบายรายวิชา 
 เมื่อสถานศึกษากําหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแตํละปี/ภาคเรียน เรียบร๎อยแล๎ว จะต๎อง
เขียนคําอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน๑ในการสื่อสารแกํผู๎ เกี่ยวข๎องทั้งครูผู๎สอนแตํละระดับชั้น และบุคคลภายนอก หรือใช๎
ประโยชน๑การเทียบโอนคําอธิบายรายวิชาประกอบด๎วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุํมสาระการเรียน 
ระดับชั้น เวลาเรียน/หนํวยกิตพร๎อมทั้งคําอธิบายรายวิชาให๎ทราบวํา เมื่อเรียนรายวิชานั้นแล๎วผู๎เรียน
จะมีความรู๎ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให๎ทราบถึงกระบวนการเรียนรู๎หรือ
ประสบการณ๑สําคัญที่ผู๎เรียนจะรับได๎ด๎วยก็ได๎ สํวนท๎ายของคําอธิบายรายวิชาควรใสํรหัสตัวชี้วัด 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) หรือผลการเรียนรู๎ (รายวิชาเพ่ิมเติม) กํากับไว๎ด๎วย (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552) 

ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  พลศึกษา   รหัสวิชา พ16102   กลุํมสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห๑  รวม 40 ชั่วโมง/ปีการการศึกษา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของหลักการเคลื่อนไหวรํางกาย กิจกรรมทางกายและการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกายโดยการเลํนกีฬา การสร๎างเสริมและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ 
 โดยการจัดกิจกรรมกลุํมเพื่อเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด
สังเกตภาพตามหัวข๎อเรื่องกําหนด เพ่ือวิเคราะห๑ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นตํอตนเองและผู๎อ่ืนวิเ คราะห๑
สถานการณ๑เพ่ืออธิบายสาเหตุของป๓ญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาตามสถานการณ๑
จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู๎เป็นแผนภาพรูปแบบตําง ๆ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การเลํนเกม 
และกีฬา 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถอธิบายความรู๎จากประสบการณ๑เดิม สามารถวิเคราะห๑ผลดี  ผลเสียที่
เกิดข้ึนจากป๓ญหาตําง ๆ นําแนวทางแก๎ไขป๓ญหาไปใช๎หรือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได๎ ผู๎เรียนเกิด
จิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด๎วยการออกกําลังกายเป็นประจํา 
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รับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ และสามารถนําข๎อมูลความรู๎ไปเผยแพรํให๎บุคคลในครอบครัวและใน
ชุมชนของตนเองได๎ 
 รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน พ.2.1  ตัวชี้วัด พ.2.1 ป.6/1, พ.2.1 ป.6/2 
 มาตรฐาน พ.3.1  ตัวชี้วัด พ.3.1 ป.6/1, พ.3.1 ป.6/3, พ.3.1 ป.6/4, พ.3.1 ป.6/5 
 มาตรฐาน พ.3.2  ตัวชี้วัด พ.3.2 ป.6/1, พ.3.2 ป.6/3, พ.3.2 ป.6/4, พ.3.2 ป.6/5, 
    พ.3.2 ป.6/6 
 มาตรฐาน พ.4.1  ตัวชี้วัด พ.4.1 ป.6/1, พ.4.1 ป.6/2, พ.4.1 ป.6/3, พ.4.1 ป.6/4 
 รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 
 
 จากคําอธิบายรายวิชาในแตํละวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการใน
ระดับชั้นเรียน จะเรียนจากการนําคําอธิบายรายวิชาจัดทําโครงสร๎างรายวิชา ครู ผู๎สอนมีหน๎าที่
รับผิดชอบในการจัดทําโครงสร๎างรายวิชาและออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ ซึ่งในโครงสร๎างรายวิชาหนึ่ง
ประกอบด๎วยหนํวยการเรียนรู๎หลากหลายหนํวย ดังเชํน 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 โครงสร๎างรายวิชา 
ที่มา : ไชยา อังศุสุกนฤมล (2556) 
  

2.14.4 การจัดทําโครงสร๎างรายวิชา 
 การจัดทําโครงสร๎างรายวิชาจะชํวยให๎ครูผู๎สอนเห็นความสอดคล๎องเชื่อมโยงของลําดับการ
เรียนรู๎ของรายวิชาหนึ่ง ๆ วําครูจะสอนอะไร ใช๎เวลาสอนเรื่องนั้นเทําไหรํ และจัดเรียนลําดับสาระการ
เรียนรู๎ตําง ๆ อยํางไร ทําให๎มอบเห็นภาพของรายวิชาอยํางชัดเจน 
 โครงสร๎างรายวิชามีองค๑ประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 

รายวชิา 

หน่วยการหน่วยการ หน่วยการ
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 1. ชื่อหนํวยการเรียนรู๎ ซึ่งจะต๎องสะท๎อนให๎เห็นสาระสําคัญของหนํวยการเรียนรู๎ นําสนใจ  
เหมาะสมกับวัย มีความหมายและสอดคล๎อกับชีวิตจริงของผู๎เรียน 
 2. มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด ที่เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนสําหรับหนํวยนั้น  ๆ ซึ่ง
อาจมีการสอนหรือฝึกซ้ําให๎เกิดความชํานาญ และมีความรู๎กว๎างขวางขึ้น 
 3. สาระที่สําคัญ เป็นความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู๎ที่เป็นแกํน เป็น
หลักการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด ในหนํวยการเรียนรู๎ 
 4. เวลา การกําหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนรู๎ เพ่ือ
พัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถตามที่ระบุไว๎ในมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด และควรพิจารณาใน
ภาพรวมของทุกหนํวยการเรียนรู๎ในรายวิชานั้น ๆ อยํางเหมาะสม 
 5. น้ําหนักคะแนน การกําหนดน้ําหนักคะแนนเป็นสํวนชํวยให๎เห็นทิศทาง การจัดเวลา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และประเมินผล ให๎สอดคล๎องกับความสําคัญของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในหนํวย
การเรียนรู๎วําเป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ เป็นความรู๎/ประสบการณ๑พ้ืนฐานในการตํอยอดความรู๎ หรือ
พัฒนาการเรียนรู๎ในเรื่องอ่ืน ๆ หรือพิจารณาจากศักยภาพผู๎เรียน ธรรมชาติวิชา เป็นต๎น 
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ตารางที่ 2.3 ตัวอยํางโครงสร๎างรายวิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
รายวิชา พลศึกษา       รหัสวชิา พ16102       กลุํมสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      รวม 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเคลื่อนไหว
รํางกาย 

พ.2.1 
ป.6/1 
ป.6/2 

การเคลื่อนไหวรํางกายตาม
หลักวิทยาศาสตร๑ หลักการ
เคลื่อนไหวรํางกาย 

7  

2 กิจกรรมทางกาย
และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

พ.3.1 ป.6/2 
พ.3.1 ป.6/2 

กิจกรรมแบบผลัด ยืดหยุํน 
พ้ืนฐาน การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง การออก
กําลังการแบบแอโรบิก 
หลักในการออกกําลังกาย
เพ่ือสร๎างเสริมบุคลิกภาพ 
ประโยชน๑ของการออกกําลัง
กายและสร๎างเสริม
บุคลิกภาพ 

7  

3 กิจกรรมนันทนาการ พ.3.1 ป.6/5 
พ.3.2 ป.6/2 
ป.6/6 

ประเภทกิจกรรม
นันทนาการ ประโยชน๑
กิจกรรมนันทนาการ การ
เลํนเกมพัฒนาสมอง 

6  

4 การออกกําลังกาย
โดยการเลํนกีฬา 

พ.3.1 ป.6/3, 
ป.6/4 
พ.3.2 ป.6/3, 
ป.6/4, ป.6/5 

กีฬาประเภทบุคคล กีฬา
ประเภททีม การเลํนกีฬา
ไทย ประโยชน๑และข๎อ
ปฏิบัติตําง ๆ ในการเลํน 

10  

5 การสํงเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

พ.4.1 ป.6/4 การสร๎างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  

10  

 
ที่มา : ไชยา อังศุสุกนฤมล (2556) 
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 กลําวโดยสรุปการจัดทําโครงสร๎างรายวิชา ทําให๎ผู๎สอนได๎ทราบวํา รายวิชานั้นประกอบด๎วย
หนํวยการเรียนรู๎จํานวนเทําใด เรื่องใดบ๎าง แตํละหนํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด ใช๎เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนเทําใด สัดสํวนของการเก็บคะแนนรายวิชานั้นไปเป็นอยํางไร ซึ่งจะทําให๎ผู๎สอน
และผู๎ที่เก่ียวข๎องเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู๎ของแตํละรายวิชาได๎ชัดเจน 
 จากการที่โครงสร๎างรายวิชานั้นประกอบด๎วยหนํวยการเรียนรู๎หลายหนํวย ซึ่งแตํละหนํวยการ
เรียนรู๎ได๎วางแผนและออกแบบไว๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเปูาหมายของหนํวยที่กําหนดไว๎ 
ซ่ึงหนํวยการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ จะเป็นหนํวยการเรียนรู๎ที่ทําให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในความรู๎ที่ลึกซึ้ง มี
ความสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ และที่สําคัญต๎องตอบสนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัดด๎วย ดังนั้น
การออกแบบหนํวยการเรียนรู๎จึงเป็นสิ่งสําคัญและจุดเริ่มต๎นในการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎นั้น 
สามารถทําได๎ 2 วิธี คือ เริ่มจากการกําหนดประเด็นป๓ญหา/หัวเรื่อง จากสภาพป๓ญหาหรือสิ่งที่ผู๎เรียน 
สนใจ หรือเริ่มจากการวิเคราะห๑มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด ซึ่งทั้ง 2 วิธี ที่ออกแบบไว๎จะต๎อง 
ตอบสนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
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ภาพที่ 2.2 การจัดทําหนํวยการเรียนรู๎เริ่มจากการวิเคราะห๑มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด 
ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) 
 

วเิคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ 

ก าหนดช้ินงาน หรือ ภาระงานทีนั่กเรียนปฏิบัติ 

ก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน 

วางแผนการจัดกจิกรรมเรียนรู้ 
 

ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

ก าหนดเวลาเรียน 
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 จากแผนภาพขั้นตอนการสร๎างหนํวยการรู๎ในแตํละหนํวยนั้น สิ่งสําคัญที่ครูพลศึกษาต๎อง
คํานึงถึง คือ การวิเคราะห๑มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด ที่จะมากําหนดเป็นเปูาหมายของหนํวยการ
เรียนรู๎นั้น ๆ 
 เปูาหมายของหนํวยการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนรู๎ อาจระบุมากกวําหนึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วัด แตํ
ไมํควรมากเกินไป และควรมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่หลากหลายลักษณะ เชํน มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา 
มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ เพ่ือชํวยให๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มีความหมายตํอผู๎เรียน สามารถ
สร๎างเป็นแกํนความรู๎ได๎ชัดเจนขึ้น และนําไปปรับใช๎กับสถานการณ๑จริงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของ
ธรรมชาติกลุํมสาระการเรียนรู๎และจากหนํวยการเรียนรู๎หนึ่งอาจมี 1 หรือ มากกวํา 1 มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวมแล๎วเขียนเป็นสาระสําคัญที่จะพัฒนาให๎เกิดคุณภาพเป็นองค๑รวมแกํ
ผู๎เรียน และเพ่ือให๎การวางแผนจัดการเรียนรู๎สอดคล๎องกับแตํละมาตรฐาน/ตัวชี้วัด จึงควรวิเคราะห๑
และแยกแยะเป็น 3 สํวน คือ ความรู๎ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ ทั้งนี้ผู๎สอนสามารถนําเนื้อหา
จากแหลํงอ่ืน เชํน สาระท๎องถิ่นและสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ที่กําหนด
ไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมาเสริมได๎ 
 เมื่อผู๎สอนวิเคราะห๑มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด กําหนดสาระสําคัญที่จะพัฒนาให๎เกิด
คุณภาพเป็นองค๑รวมแกํผู๎เรียนและกําหนดสาระการเรียนรู๎ที่รวมทั้ง เนื้อหา ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล๎วนั้น ตํอไปเป็นขั้นตอนสําคัญของการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎อิงมาตรฐานก็คือ การกําหนด
ชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติและการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ ซึ่งทั้ง 2 
ขั้นตอน ต๎องสอดคล๎อง และสัมพันธ๑กัน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได๎ดังนี้ 
 กําหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 ชิ้นงานหรือภาระงานเป็นหลักฐานวํา นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดในหนํวยการ
เรียนรู๎นั้น ๆ อาจเกิดจากผู๎สอนกําหนดหรืออาจให๎ผู๎เรียนรํวมกันกําหนดขึ้นจากการวิเคราะห๑ตัวชี้วัด
ในหนํวยการเรียนรู๎ ซึ่งมีหลักการกําหนดชิ้นงานหรือภาระงาน ดังนี้ 
 1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดในหนํวยการเรียนรู๎ ระบุไว๎ชัดเจนหรือไมํ 
 2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว๎หรือไมํ อาจระดมความคิดจากผู๎เรียน 
 3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง หรือภาระงานหนึ่งอยําง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู๎เดียวกัน
และ/หรือตัวชี้วัดตํางมาตรฐานการเรียนรู๎กันได๎ 
 4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให๎เกิดงานที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาสติป๓ญญาหลาย ๆ ด๎านไป
พร๎อมกัน เชํน การแสดงละคร บทบาทสมมติ การเคลื่อนไหวรํางกาย ดนตรี เป็นต๎น 
 5. เลือกงานที่ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎และทํางานที่ชอบ โดยใช๎วิธีทําท่ีหลากหลาย 
 6. เป็นงานที่ให๎ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย 
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 การกําหนดประเด็นและเกณฑ๑การประเมิน 
 การประเมินชิ้นงานหรือภาระงานใช๎การประเมินที่เน๎นคุณภาพของชิ้นงานหรือภาระงาน โดย
ใช๎รูบริค (Rubrics) ซึ่งเป็นการประเมินที่มีความยุติธรรม ชัดเจน ตามคุณภาพของงาน 
 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 การเรียนรู๎เป็นหัวใจสําคัญที่จะชํวยให๎นักเรียนเกิดการพัฒนาสูํชิ้นงาน/ภาระงานที่ทําให๎
นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดชั้นปีที่กําหนดไว๎ในแตํละหนํวยการ
เรียนรู๎ รวมทั้งชํวยในการปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ให๎เกิดแกํผู๎เรียนนั้น 
ผู๎สอนจึงควรคํานึงถึงหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ดังนี้ 
 1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสูํมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดชั้นปีที่กําหนดไว๎ในหนํวยการ
เรียนรู๎ 
 2. นําไปสูํการเกิดหลักฐานการเรียนรู๎ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
 3. นักเรียนมีสํวนรํวมในการออกแบบและจัดกิจกรรมเรียนรู๎ 
 4. เป็นกิจกรรมที่เน๎นนักเรียนเป็นสําคัญ 
 5. เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
 6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
 7. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าสูํแหลํงการเรียนรู๎และเครือขํายการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 8. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มีชิ้นงาน/ภาระงาน ตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัดที่กําหนดเปูาหมายการเรียนรู๎ที่พึงประสงค๑ไว๎แล๎วนั้น ครูผู๎สอนต๎องคิดทบทวนย๎อนหลับ
วํามีกระบวนการ หรือขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู๎ ตั้งแตํต๎นจนจบอยํางไร จึงจะทําให๎ผู๎เรียนมีขั้นตอน
การพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ ความสามารถตําง ๆ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ จนบรรลุ
เปูาหมายการเรียนรู๎ และเกิดหลักฐานการเรียนรู๎ที่กําหนด ดังแผนภาพตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สูํเปูาหมาย 
ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 
(ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

หลกัฐานของการเรียนรู้ (ช้ินงาน/ภาระงาน) 

กจิกรรมที ่4 

กจิกรรมที ่3 

กจิกรรมที ่2 

กจิกรรมที ่1 

เป้าหมายและ
หลกัฐาน 
คิดยอ้นกลบั
จุดเร่ิมตน้ 
ในการจดักิจกรรม 

จดักิจกรรม 
เรียนรู้ทีละขั้น เป็น 

สู่ช้ินงาน/ภาระงาน และ 
เป้าหมายการเรียนรู้ของ

แต่ละหน่วย 

บนัได 
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ตัวอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

หนํวยการเรียนรู๎เรื่อง หลักการเคลื่อนไหวรํางกาย 
รหัสวิชา พ16102        รายวิชา พลศึกษา        กลุํมสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               เวลา 7 ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ.พ.3.1 เข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเลํนเกมและกีฬา 
 
ตัวช้ีวัด 
 มฐ.พ.3.1 ป.6/2 แสดงทักษะการเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบ 
ผสมผสานได๎ตามลําดับ ทั้งแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ และเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง 
 
สาระส าคัญ 
 การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสาน เน๎นการ
เคลื่อนไหวที่มีลําดับขั้นตอนจากแบบอยูํกับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช๎อุปกรณ๑ประกอบและการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู๎ (K) การเคลื่อนไหวรํวมกับผู๎อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได๎ตามลําดับ
ทั้งแบบอยูํกับที่และใช๎อุปกรณ๑ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
 ทักษะกระบวนการ (P) ทักษะการเคลื่อนไหวรํางกาย และความสามารถในการแก๎ป๓ญหา 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A) มีวินัยใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการทํางาน 
 
การประเมินผลรวบยอด 
 1. ภาระงาน ออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว แบบผลัด แบบผสมผสานและ 
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
 2. การประเมินผลใช๎เกณฑ๑ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.4 ตัวอยํางการประเมินผลโดยใช๎เกณฑ๑ของหนํวยการเรียนรู๎ 
 

เกณฑ๑การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 

(10 คะแนน) 
3 

(9 คะแนน) 
2 

(7 – 8 คะแนน) 
1 

(5 – 6 คะแนน) 
ปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการ
เคลื่อนไหว 

ปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการ
เคลื่อนไหวอยําง
ถูกต๎องรํวมกับ
ผู๎อื่นและสามารถ
แก๎ไขป๓ญหา
ระหวํางปฏิบัติได๎ 
รวมทั้งให๎
คําแนะนํากับผู๎อ่ืน
ในขณะปฏิบัติได๎ 

ปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการ
เคลื่อนไหวอยําง
ถูกต๎องรํวมกับ
ผู๎อื่นและสามารถ
แก๎ไขป๓ญหา
ระหวํางปฏิบัติได๎ 
รวมทั้งให๎
คําแนะนํากับผู๎อ่ืน
ในขณะปฏิบัติได๎ 

ปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการ
เคลื่อนไหวอยําง
ถูกต๎องรํวมกับ
ผู๎อื่นและสามารถ
แก๎ไขป๓ญหา
ระหวํางปฏิบัติ
อาศัยคําแนะนํา
จากผู๎อื่นบ๎าง 

ปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการ
เคลื่อนไหวอยําง
ถูกต๎องรํวมกับ
ผู๎อื่นโดยต๎อง
อาศัยคําแนะนํา
จากผู๎อื่นเทํานั้น 

 
ที่มา : ไชยา อังศุสุกนฤมล (2556) 
 
 กิจกรรมการเรียนรู๎ 
 1. อธิบาย สาธิต การเคลื่อนไหวในลักษณะแบบผลัด แบบผสมผสาน ทั้งอยูํกับที่เคลื่อนที่ใช๎
อุปกรณ๑ประกอบ และเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
 2. นักเรียนแบํงกลุํมฝึกปฏิบัติ 
 3. มอบหมายให๎นักเรียนแตํละกลุํมออกแบบและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 
แบบผสมผสาน และเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
 4. ผู๎เรียน ผู๎สอน รํวมกันวิพากษ๑วิจารณ๑ 
 5. เพ่ือรํวมกันประเมินผลงานกลุํม 
 หลังจากจัดทําหนํวยการเรียนรู๎แล๎วในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนนํามาจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎การจัดการเรียนรู๎สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนควรวางแผนการ
จัดแบํงเนื้อหาสาระให๎ครอบคลุมหนํวยการเรียนรู๎ จากนั้นจึงนํามาจัดทําแผนการเรียนรู๎ให๎เหมาะสม
กับเวลา และการพัฒนาผู๎เรียนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนจะต๎องกําหนดเปูาหมาย
สําหรับผู๎เรียนในการจัดการเรียนรู๎ครั้งนั้น และวางแผนให๎ผู๎เรียนบรรลุเปูาหมายของผู๎เรียนในแผนการ
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จัดการเรียนรู๎ที่ได๎เรียนไปแล๎ว ทั้งนี้ ทั้งกิจกรรมในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎และเปูาหมาย ต๎อง
สะท๎อนถึงภาระงาน/ชิ้นงาน ที่กําหนดไว๎ในหนํวยการเรียนรู๎นั้น ๆ 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ระยะสั้น หรือแผนการเรียนการสอนระดับบทเรียน หรือ
บันทึกการสอน แผนการเรียนการสอนที่ยํอยลงมาจากแผนการเรียนหรือบันทึกการสอนซึ่งจัดทําขึ้น
เพ่ือให๎กําหนดรายละเอียดของการสอนในแตํละครั้งที่สอน ที่พัฒนามาจากเนื้อหาที่อยูํในแตํละหนํวย
การสอน กํอนทําการสอนในแตํละบทเรียนในแตํละวัน ครูควรวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
วางแผนการจัดการเรียนรู๎ระดับบทเรียนหรือวางแผนการจัดการเรียนรู๎รายครั้ง/รายคาบ หรือบันทึก
การสอนเป็นการเตรียมการเรียนการสอนสําหรับการสอนแตํละบทเรียน ซึ่งมีรายละเอียดมากกวํา
แผนการจัดการเรียนรู๎ระดับหนํวยการเรียนรู๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในหัวข๎อกระบวนการจัดการเรียนรู๎จะ
ระบุถึงขั้นตอนการนําเข๎าสูํบทเรียน การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎ และขั้นสรุปไว๎อยํางชัดเจน ซึ่งจะ
ชํวยให๎ผู๎สอนมองเห็นภาพกระบวนการเรียนรู๎ในชั้นเรียน ผู๎สอนควรเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎
เรียบร๎อยกํอนสอนอยํางน๎อย 2 – 3 วัน เพ่ือจะได๎มีเวลาจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและแหลํง
การเรียนรู๎ และเครื่องมือวัดและประเมินผลได๎อยํางดีและทันเวลา 
 สําหรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญระดับบทเรียน จะต๎องเน๎น
กิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ลงมือกระทํา ผู๎สอนจะลดบทบาทลงเป็นเพียงผู๎อํานวยความสะดวกหรือ
จัดเตรียมสถานการณ๑เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากกิจกรรมที่ตนลงมือกระทําด๎วยตนเอง และใน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎พลศึกษาในกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกับผลการเรียนรู๎หรือ
จุดประสงค๑ หลักการ และปรัชญาการสอนพลศึกษาอยํางแท๎จริง ผู๎สอนควรจะปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
(สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) 
 1. ผู๎ทําแผนการจัดการเรียนรู๎จะต๎องระลึกไว๎อยูํเสมอวํา การสอนในกลุํมสาระและกิจกรรม
ตําง ๆ ในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จุดประสงค๑ของการสอนเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนาในทุก ๆ ด๎าน 
ดังตํอไปนี้ คือ 
     1.1 ให๎มีรํางกายแข็งแรงในการที่จะนําไปสูํการมีสุขภาพดี 
     1.2 ให๎มีทักษะพ้ืนฐานพอที่จะนําไปเลํนเพื่อความสนุกสนานในเวลาวํางตามอัตภาพของ
ตนเองได๎ 
     1.3 ให๎มีความรู๎ที่งําย ๆ และจําเป็นในการเลํนกีฬา 
     1.4 ให๎มีคุณธรรม มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 
     1.5 ให๎มีเจตคติที่ดี เห็นคุณคําของการออกกําลังกายและเลํนกีฬาอันเนื่องจากการเลํน 
ด๎วยความสนุกสนาน 
 ฉะนั้นการทําแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละครั้งผู๎ทําแผนจึงควรจะทําเพ่ือมุํงให๎ผู๎เรี ยนได๎รับ
ประโยชน๑ในทุก ๆ ด๎านตามที่กลําวมาแล๎วนี้ไปพร๎อม ๆ กัน ในทุก ๆ คาบการเรียนด๎วย โดยมุํงให๎
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ผู๎เรียนมีทักษะพ้ืนฐานพอเลํนกีฬาเป็นไปตามอัตภาพของตนเองเป็นสําคัญ มิใชํมุํงให๎ผู๎เรียนเลํนกีฬา
โดยสอนทักษะ ทุกอยํางในกีฬานั้น ๆ 
 2. การพัฒนาการทั้ง 5 ด๎าน ตามที่กลําวไว๎แล๎วในข๎อ 1 นี้จะต๎องเกิดจากการที่ผู๎เรียนได๎มี 
สํวนรํวมและลงมือปฏิบัติในสภาพการณ๑จริง คือ ผู๎เรียนได๎มีรํางกายแข็งแรง มีทักษะ มีความรู๎ มี
คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีจากการเลํนจริง ลงมือปฏิบัติจริงมากกวําที่จะใช๎เวลาทั้งคาบการเรียนเพ่ือ
อธิบายกฎ กติกาการเลํนหรือฝึกหัดทักษะ ดังนั้นการวางแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละคาบควรมี
จุดประสงค๑การสอนให๎ครบทุกด๎าน 
 3. เมื่อการวางจุดประสงค๑การสอนให๎ครบทุกด๎านทั้ง 5 ด๎านแล๎ว ผู๎ทําแผนการจัดการเรียนรู๎ 
ควรจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎บรรลุตามจุดประสงค๑การสอนที่ได๎วางไว๎นั้น 
ในทุกด๎านด๎วยเชํนเดียวกัน โดยผู๎สอนอาจจะจัดกิจกรรมการสอนใดเป็นกิจกรรมที่จะชํวยบรรลุจุด  
ประสงค๑ของการเรียนรู๎ในขั้นตอนใดก็ได๎ เชํน ในขั้นตอนของการอบอํุนรํางกาย อาจจะมีกิจกรรมเสริม
ให๎มีสมรรถภาพทางกายด๎วยก็ได๎ นอกจากนี้ก็อาจจะมีในขั้นตอนของการเลํนเพ่ือความสนุกสนานด๎วย
ก็ได๎ 
 4. เมื่อได๎วางจุดประสงค๑ของการสอนให๎ครบทุกด๎านในทุกคาบการเรียนและได๎จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎บรรลุผลตามจุดประสงค๑แล๎ว ถ๎าผู๎สอนจะมีการวัดผลและให๎คะแนน
ผู๎เรียน ผู๎สอนก็ควรจะต๎องวัดผลและให๎คะแนนผู๎เรียนในทุก ๆ ด๎าน ทั้ง 5 ด๎าน 
 5. ในกรณีที่มีการวัดผลและให๎คะแนนที่มีการแบํงอัตราสํวนเป็นคะแนนระหวํางกลางภาค  
และปลายภาคนั้นควรเป็นคะแนนที่ได๎จากการวัดทั้ง 5 ด๎าน 
 6. ผู๎วางแผนควรจะต๎องระลึกไว๎เสมอวํา แผนการจัดการเรียนรู๎แตํละแผนที่วางไปนั้นควรจะ 
ต๎องมีความเป็นไปได๎ด๎วย คือ ต๎องสามารถนําไปปฏิบัติได๎ในสภาพการณ๑จริงในเวลาจํากัด ประมาณ 
50 – 60 นาที ซึ่งเป็นเวลารวมตั้งแตํเริ่มออกจากห๎องเรียนไปสูํสนามและกลับเข๎าสูํห๎องเรียนเหมือน 
เดิมอีกครั้ง 
 7. การสอนแตํละครั้งผู๎สอนจะต๎องระลึกไว๎อยูํเสมอวํา เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนการเลํน
กีฬาในสภาพการณ๑ที่แท๎จริงของเกมกีฬานั้น ๆ ตามอัตภาพของตนเองให๎มากที่สุดเป็นสําคัญ เชํน 
ดัดแปลงเกมให๎ผู๎เรียนเลํนฟุตบอลสนามเล็ก บาสเกตบอลสนามเล็ก วอลเลย๑บอลสนามเด็ก ฯลฯ มี
จํานวนผู๎เลํนมากหรือน๎อยกวําที่ระเบียบกติกาได๎วางไว๎ก็ได๎ จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีความสนุกสนาน 
ผู๎เรียนแตํละคนนั้นไมํจําเป็นที่จะต๎องมีทักษะในกีฬานั้น ๆ ดี และถูกต๎องกํอนเสมอไป 
 8. ในขณะที่ผู๎เรียนเลํนในสนามเล็กดังได๎กลําวแล๎วในข๎อ 7 ผู๎สอนก็อาจจะแก๎ไข อธิบาย กฎ
กติกา ระเบียบการเลํน หรือทักษะตําง ๆ ที่ถูกต๎องเป็นระยะ ๆ ตลอดการเลํนควบคูํกันไปด๎วย การ
กระทําเชํนนี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนไปรู๎ไปได๎ออกกําลังไปและฝึกทักษะไปด๎วยความสนุกสนานคูํกัน
ไป ผู๎เรียนก็มีโอกาสได๎เลํนเกมกีฬาชนิดนั้น ๆ ในสภาพการณ๑ที่แท๎จริง โดยไมํต๎องฝึกแตํทักษะอยําง



161 

เดียว แตํไมํมีโอกาสได๎เลํนเกมเลย จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความเบื่อหนํายในการเรียนพลศึกษาโดยไมํ
จําเป็น 
 9. ในการสอนกิจกรรมแตํละอยํางผู๎สอนจะทําแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือมุํงให๎ผู๎เรียนรู๎ เพ่ือ
มุํงให๎ผู๎เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็น เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเลํนกีฬานั้น ๆ ได๎ โดยให๎ผู๎เรียนสามารถ 
เลํนกีฬานั้น ๆ ได๎เป็นการเพียงพอแล๎ว ผู๎สอนไมํจําเป็นต๎องทําแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสอนทักษะ
ทุกอยํางที่มีอยูํในกีฬาชนิดนั้น ๆ 
 10. การที่ผู๎เรียนมีความสนุกสนานกับการเลํนมากเพียงใด ความรักและผูกพันกับกีฬาที่เลํน
จะมีมากเพียงนั้น ผู๎เรียนมีความผูกพันกับกีฬาที่เลํนมากเพียงใด ผู๎เรียนจะนํากีฬาชนิดนั้น  ๆ ไปเลํน
เวลาวํางตํอไปอีกก็มากเพียงนั้น และถ๎าผู๎เรียนได๎เลํนกีฬาที่ผู๎เรียนรักและชอบเป็นประจํามากเพียงใด 
โอกาสที่ผู๎เรียนจะบรรลุผลตามอุดมคติของการกีฬาและการพลศึกษาก็จะมากเพียงนั้นตามไปด๎วย
เชํนกัน ดังนั้น หลักการสําคัญของการสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎
เลํนในรูปของเกมตําง ๆ ให๎มากแทนที่จะให๎ผู๎เรียนฝึกหัดทักษะตําง ๆ แตํเพียงอยํางเดียว 
 11.  การทํารายงานการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ควรเป็นไปในลักษณะของการประเมินดูวํา 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ทําขึ้นมานั้นสามารถนําไปปฏิบัติได๎หรือไมํ หรือมีป๓ญหาอุปสรรคอยํางไร และ
ได๎ดําเนินการแก๎ไขปรับปรุงให๎ดีขึ้นแล๎วอยํางไรบ๎าง 
 จึงสรุปได๎วํา ในการจัดทําแผนการเรียนรู๎สาระพลศึกษานั้น จะเอาข๎อมูลให๎ ผู๎เรียนมีการ
พัฒนาทุกด๎าน ครบทั้ง 5 ด๎าน ตามปรัชญาการสอนพลศึกษา โดยมุํงให๎ผู๎เรียนมีทักษะพ้ืนฐานการเลํน 
กีฬาได๎ตามอัตภาพของผู๎เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือนําไปสูํผู๎เรียนมีความชอบ รัก และผูกพันกับกีฬานั้น  ๆ 
และนําไปสูํการนําไปใช๎ในสถานการณ๑จริงในชีวิตได๎ 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ระดับบทเรียน ประกอบด๎วย 
 1. จุดประสงค๑การเรียนรู๎ของแผนการเรียนรู๎นั้น  
 จุดประสงค๑การเรียนรู๎ของแผนการเรียนรู๎นั้น ๆ ซึ่งจุดประสงค๑การเรียนรู๎ในแตํละแผนการ
จัดการเรียนรู๎ต๎องนําพาผู๎เรียนไปสูํมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ที่กําหนดไว๎ในหนํวยการเรียนรู๎ จากนั้นต๎องกําหนดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุ 
 2. กิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุเปูาหมาย 
 ครูควรใช๎เทคนิค/วิธีสอนที่หลากหลาย โดยพิจารณาเลือกนํากระบวนการเรียนรู๎ที่ จะพัฒนา
ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ซึ่งสามารถนํากระบวนการเรียนรู๎ด๎านตําง ๆ มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา เชํน กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎ 
กระบวนการคิด และกระบวนการทางสังคม ฯลฯ รวมทั้งการนําเทคนิควิธีการสอนมาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ 
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 3. การเลือกใช๎สื่อ/แหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ  
 ในการจัดการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนต๎องรู๎จักเลือกใช๎สื่อ/แหลํงการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎สื่อที่นํามาใช๎ต๎องกระตุ๎น สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยไมํยึดสื่อใด
สื่อหนึ่งเป็นหลักในการจัดการเรียนรู๎ 
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
 ในการจัดการเรียนรู๎ต๎อกําหนดวําจะใช๎เครื่องมือใดวัดและประเมินผลผู๎เรียนให๎บรรลุตาม
เปูาหมายที่กําหนด ดังนั้นในการวัดและประเมินผลครูผู๎สอนต๎องประเมินผู๎เรียนตลอดการจัดการ
เรียนรู๎ โดยเลือกใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสิ่งที่ต๎องการวัด 

 
2.14.5 องค๑ประกอบแผนการจัดการเรียนรู๎ 

รหัสวิชา พ16102       รายวิชา พลศึกษา       กลุํมสาระการเรียนรู๎พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 
หนํวยการเรียนรู๎ที่.............ชื่อ.................................................................................................................  
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่........................เรื่อง...................................................................เวลา 1 ชั่วโมง 

 1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
 (เป็นมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ปรากฏในหลักสูตร ซึ่งผู๎สอนนํามาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู๎) 
 2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 (เป็นตัวชี้วัดชั้นปีที่กําหนดในหลักสูตร ซึ่งผู๎สอนนํามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ และ
ตรวจสอบผู๎เรียนหลังจากจบเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู๎นั้น ๆ) 
 3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 (เป็นความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนรู๎ในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับตัวชี้วัด) 
 4. สาระการเรียนรู๎ 
 (เป็นหัวข๎อยํอยซึ่งสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎แกนกลาง และนํามาจัดการเรียนรู๎ในแผนการ
จัดการเรียนรู๎ของแตํละแผน) 
 5. สมรรถนะที่สําคัญของผู๎เรียน 
 (เป็นสมรรถนะสําคัญที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนในแผนการจัดการเรียนรู๎ตามที่หลักสูตร
กําหนด) 
 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
 (เป็นคุณลักษณะที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนในแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามที่หลักสูตร
กําหนด) 
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 7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 (เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นตามผลลัพธ๑ปลายทางที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนในแตํละแผนการ
จัดการเรียนรู๎) 
 8. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
 (เป็นการเสนอแนวทางการเรียนรู๎ในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ตําง ๆ) 
     8.1 การนําเข๎าสูํบทเรียน/ขั้นเตรียม (3 – 5 นาท)ี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
     8.2 การดําเนินการสอน (กระบวนการสอนพลศึกษา) 
  8.2.1 ขั้นอบอุํนรํางกาย (4 – 5 นาที) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
  8.2.2 ขั้นอธิบาย/สาธิต (5 – 7 นาที) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
  8.2.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ (20 – 25 นาท)ี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
  8.2.4 ขั้นใช๎ (5 – 7 นาที) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
  8.2.5 ขั้นสรุป/สุขปฏิบัติ (4 – 5 นาที) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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 9. อุปกรณ๑ สื่อการเรียนการสอนและแหลํงเรียนรู๎ 
 (เป็นวัสดุ อุปกรณ๑ สิ่งตีพิมพ๑ สื่อเทคโนโลยีตําง ๆ ที่ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละแผนการ
จัดการเรียนรู๎) 
 10. การวัดประเมินผล 
 (เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู๎หลังจากจัดการเรียนรู๎ในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎แล๎ว) 

10.1 ประเด็นที่วัดประเมินผล 
 10.2 เครื่องมือการวัดประเมินผล 
 10.3 เกณฑ๑การประเมิน 

 11. กิจกรรมกรรมเสนอแนะ 
 (เป็นกิจกรรมเสนอแนะสําหรับให๎ผู๎เรียนพัฒนา เพ่ิมเติมในแตํละแผนการเรียนรู๎) 
 12. ความเห็นข๎อเสนอแนะของหัวหน๎าสถานศึกษาหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย  

(เป็นสํวนที่หัวหน๎าสถานศึกษาหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายแสดงข๎อคิดเห็น อาจจะเป็น
ข๎อเสนอแนะนําเพิ่มเติมเพ่ือทําให๎แผนการเรียนรู๎มีความสมบูรณ๑มากข้ึน) 

 
(...............................................) ลงชื่อ 
............................................... ตําแหนํง 

              ........../............/............ 
13. บันทึกหลังการสอน 
(เป็นสํวนที่ผู๎สอนบันทึกผลการจัดการเรียนรู๎ วําในการจัดการเรียนรู๎แตํละครั้ง ประสบ

ความสําเร็จมากขึ้นเพียงใด มีป๓ญหา อุปสรรค อะไรเกิดขึ้นบ๎าง ตลอดจนทั้งแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา
และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎) 

 
(...............................................) ลงชื่อ 
............................................... ตําแหนํง 

              ........../............/............ 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ระดาบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง 
สาระที่ 9 การเลํนกีฬา เกม กีฬาไทย กีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู๎ที่ พ.3.9 สาระการเรียนรู๎ กีฬาวอลเลย๑วอล การสํงลูกด๎วยสองมือลําง 
วันที่  11  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 นักเรียนสามารถสํงลูกวอลเลย๑บอลแบบสองมือลํางได๎ถูกต๎อง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนบอกความสําคัญของการเลํนลูกวอลเลย๑บอลสองมอืลํางได๎ (K) 
 2. นักเรียนเลํนลูกวอลเลย๑บอลสองมือลํางได๎ (P) 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการสํงลูกวอลเลย๑บอลด๎วยสองมือลําง (A) 
 
สาระส าคัญ 
 การเลํนลูกวอลเลย๑บอลสองมือลํางเป็นหัวใจหลักของการสํงบอล เพราะสํงได๎แมํนยําและ
รวดเร็วในการรับลูกเสิร๑ฟจากฝุายตรงข๎าม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การสํงลูกวอลเลย๑บอลด๎วยสองมือลํางหรือที่นิยมเรียกวํา “อันเดอร๑” เป็นทักษะพื้นฐานของ
การเลํนวอลเลย๑บอลที่สําคัญ ซึ่งจะนําไปสูํการเลํนทีมได๎ดี การสํงลูกวอลเลย๑บอลด๎วยสองมือลํางที่มี
ประสิทธิภาพ มีความแมํนยํา จะเริ่มจากทําเตรียมพร๎อมที่ถูกต๎อง มีดังนี้ 
 1. เริ่มจากทําเตรียมพร๎อม จับมือแบบฝุามือทั้งสองซ๎อนกัน 
 2. หงายฝุามือทั้งสอง วางซ๎อนกันจะใช๎มือใดมือหนึ่งอยูํบนก็ได๎ หัวแมํมือชิดกัน 
 3. ยืนแยกเท๎าออกท้ังสองข๎าง โดยให๎เท๎าใดเท๎าหนึ่ง อยูํหน๎าเล็กน๎อย หํางกันประมาณ 1 ชํวง
ไหลํ ยํอเขําให๎ขาทํอนลํางและทํอนบนทํามุม 90 องศา 
 4. ก๎มตัวลงเล็กน๎อย โดยให๎น้ําหนักตัวอยูํบนปลายเท๎าทั้งสองข๎าง แขนทั้งสองข๎างเหยียดตึง
ออกไปข๎างหน๎า พร๎อมยํอตัวรับลูกบอล 
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สื่อการเรียนรู้ 
 1. สนามวอลเลย๑บอล 
 2. ลูกวอลเลย๑บอล 8 ลูก 
 3. กรวย 
 4. นกหวีด 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจและความตั้งใจของนักเรียน 
 2. ประเมินจากการให๎ความรํวมมือภายในกลุํม 
 3. ประเมินจากแบบทดสอบและข๎อสอบปรนัย จํานวน 10 ข๎อ หลังเรียน 
 
สัญลักษณ์    หมายถึง  ครู        หมายถึง  นักเรียน 
         หมายถึง  ทิศทางสํงบอล  หมายถึง  ทิศทางการวิ่ง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 1.ขั้นเตรียม 
     1.1 ให๎นักเรียนเข๎าแถวตอนลึก 4 แถว ครูสํารวจจํานวนนักเรียน และสํารวจ 
การเจ็บปุวยของนักเรียน 

 
      
      
      
      
 
     1.2 ครูให๎ตัวแทนของแตํละแถวเปลี่ยนกันเป็นผู๎นําในการอบอํุนรํางกายท่ัวไป 
     1.3 ครูให๎นักเรียนบริหารรํางกายโดยเน๎นสํวนที่รํางกายจะต๎องใช๎ในการสํงลูกด๎วยสองมือ
ลําง เชํน แขน ข๎อมือ หัวไหลํ 
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 2. ขั้นอธิบายและสาธิต 
     2.1 ให๎นักเรียนจัดแถวหน๎ากระดาน 2 แถว แล๎วนั่งลง ดังภาพ 

 
 

 
 

 
     2.2 ครูอธิบายและสาธิตการสํงลูกด๎วยสองมือลําง โดยให๎นักเรียนเป็นผู๎ชํวยในการสาธิต 
 
 3. ขั้นฝึกหัด 
     แบบที่ 1 การจับมือ “อันเดอร๑” ลูกด๎วยมือเปลํา 
 

   
 

   
 

  (1) ให๎นักเรียนจัดแถวหน๎ากระดาน 4 แถว หันหน๎าเข๎าหากัน 
  (2) ให๎นักเรียนฝึกอันเดอร๑บอลด๎วยสองมือลํางแบบมือเปลํา โดยการนับจังหวะ 
  (3) ครูสังเกตลักษณะทําทองของนักเรียน แล๎วอธิบายแก๎ไขที่นักเรียนทําผิดให๎ 
ถูกต๎อง 
     แบบที่ 2 มีอุปกรณ๑ 
  (1) ให๎นักเรียนจัดแถวตอนลึก 8 แถว โดยให๎สองแถวหันหน๎าเข๎าหากัน ดังภาพ 
 

   
 

   
 
  (2) หัวแถวจะมีบอลอยูํ 1 ใบ แล๎วใช๎มืออันเดอร๑สํงบอลให๎กับฝ๓่งตรงข๎าม 
  (3) เพ่ือนฝ๓่งตรงข๎ามอันเดอร๑บอลกลับมาสลับกันไป 
  (4) ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ จนได๎ยินเสียงสัญญาณนกหวีดจากครูแล๎วหยุด 
  (5) ขณะฝึกปฏิบัติหากครูพบเห็นข๎อบกพรํองจะให๎สัญญาณนกหวีดหยุด เพ่ืออธิบาย
ให๎นักเรียนได๎แก๎ไขปรับปรุง 
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     แบบที่ 3  
  (1) ให๎นักเรียนเข๎าแถวตอนลึก 4 แถว โดยแบํงออกฝ๓่งละ 2 แถว หันหน๎าเข๎าหากัน  
ดังรูป 
 

     
 

     
 
  (2) บอลอยูํที่หัวแถวแล๎วอันเดอร๑สํงบอลให๎คนแรกพร๎อมวิ่งออกทางขวามือ มา
ตํอท๎ายแถวของตัวเอง คนในแถวคนที่สองก็เคลื่อนที่มาเป็นหัวแถว คนอื่นในแถวเคลื่อนที่ตามมา 
  (3) ตัวแทนคนแรกอันเดอร๑สํงบอลกลับไปให๎ฝ๓่งตรงข๎าม จากนั้นวิ่งออกไปทาง
ขวามือไปตํอท๎ายแถวตัวเอง คนที่ 2 เคลื่อนที่มาแทนคนแรก 
  (4) ปฏิบัติเชํนนี้ไปจนกวําครูจะให๎สัญญาณนกหวีดเพ่ือหยุดการฝึก 
  (5) ขณะฝึกปฏิบัติหากครูพบเห็นข๎อบกพรํองจะให๎สัญญาณนกหวีดเพ่ือหยุด เพื่อ
อธิบายให๎นักเรียนได๎แก๎ไขปรับปรุง 
 
 4. ขั้นใช้ 
 เกมครองบอลฮาเฮ 

    
 
  (1) ให๎นักเรียนเข๎าแถวตอนลึก 4 แถว ตัวแทน 1 คนอยูํฝ๓่งตรงข๎าม 
  (2) บอลอยูํหัวแถวฝ๓่งตรงข๎าม เริ่มสํงบอลให๎คนแรก โดยคนแรกท่ีอันเดอร๑บอล
กลับมาให๎ตัวแทน พร๎อมวิ่งออกทางขวามือ เพื่อไปตํอท๎ายแถวของตัวเอง 
  (3) ตัวแทน 1 คนก็เริ่มสํงบอลไปเรื่อย ๆ จนกวําจะครบทุกคนแล๎วนั่งลง 
  (4) กลุํมไหนปฏิบัติเสร็จกํอนเป็นฝุายชนะ 
  

5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ 
  (1) ให๎นักเรียนจัดแถวหน๎ากระดาน 2 แถวแล๎วนั่งลง 
  (2) ซักถามนักเรียนวําเรียนในชั่วโมงนี้ได๎อะไรบ๎าง 
  (3) ครูสรุปการสํงบอลด๎วยสองมือลําง 
  (4) นักเรียนชํวยกันสรุปข๎อดีและข๎อเสียของการสํงบอลด๎วยสองมือลําง 
  (5) ครู ย้ําถึงความรํวมมือในการฝึก และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข๎าไปด๎วย 
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  (6) ครูนัดหมายการเรียนครั้งตํอไป พร๎อมเน๎นย้ําให๎นักเรียนล๎างมือกํอนขึ้นอาคาร
เรียน 
 
     ใช๎สอนได ๎     ใช๎สอนไมํได๎ 
  
   ลงชื่อ................................................................ครูพ่ีเลี้ยง 
        (...............................................................) 
           ............../........................./............... 
 
   ลงชื่อ................................................................หวัหน๎ากลุํมสาระ 
         (...............................................................) 
            ............../........................./............... 
 
บันทึกการสอน 
........................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... ..................................................... 
 
   ลงชื่อ................................................................ผู๎บันทึก 
         (...............................................................) 
            ............../........................./............... 
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แบบประเมินการส่งลูกวอลเลย์บอลด้วยสองมือล่าง 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ความ
สนใจ 

การยํอ
ตัวรับบอล 

การสํง
บอล4 

รวม เกณฑ๑ 

       
       
       
       
       
       
       

 
     ลงชื่อ................................................................ผู๎บันทึก 
           (...............................................................) 
 
หมายเหตุ  ให๎ประเมินตามสภาพจริง 
 

สรุป แผนการจัดการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับครูในการจัดการเรียนการเรียนการ
สอนเพราะแผนการจัดการเรียนรู๎เป็นการกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดการเรียนรู๎ในครั้ง
นั้น ๆ วําจะจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดผลอะไรกับผู๎เรียน ด๎วยวิธีการใดอยํางเป็นระบบแบบแผน การจัดการ
เรียนรู๎จึงเป็นเสมือนเปูาหมายของความสําเร็จ ที่ครูผู๎สอนคาดหวังได๎ และแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละ
แผนต๎องมีเปูาหมายความสําเร็จสอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ดี
ประกอบด๎วย สํวนประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู๎ดังนี้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดชั้นปี  
 2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
 3. สาระการเรียนรู๎  
 4. สมรรถนะที่สําคัญของผู๎เรียน  
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
 6. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 7. กิจกรรมการเรียนรู๎ (กระบวนการการเรียนรู๎การสอนพลศึกษา) 
 8. สื่อ/อุปกรณ๑/แหลํงการเรียนรู๎ 
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 9. การวัดประเมินผล  
 10. กิจกรรมเสนอแนะ  
 11. ความเห็นหัวหน๎าสถานศึกษา  
 12. บันทึกผลหลังการสอน 
 ทั้งนี้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ ผู๎สอนต๎องตระหนักเสมอวํา การกําหนดเวลาใน

การสอนในการแตํละแผนจะต๎องมีความเหมาะสม ไมํทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎เวลามากเกินไป
การกําหนดเวลาการสอนในแตํละครั้งนั้น โดยปกติควรจะทําแผนการเรียนรู๎ 1 แผนตํอการสอน 1 
ครั้ง ภายในเวลาไมํเกินกวํา 2 ชั่วโมง กรณีที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตํอเนื่องโดยใช๎เวลามากกวํา 2 
ชั่วโมง ภายใต๎จุดประสงค๑และสาระสําคัญเดียวกันซึ่งสอนหลายครั้งจึงจะบรรลุจุดประสงค๑ ต๎องแยก
กิจกรรมการสอนเอาเป็นรายครั้ง (ครั้งที่ 1......., ครั้งที่ 2.......,) 

 อยํางไรก็ตามการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตรได๎นั้น ครูต๎องบริหารการจัดการชั้นเรียนให๎เป็นที่พึงพอใจระหวํางผู๎เรียน
และผู๎สอน ครูต๎องเตรียมการสอน การวางแผนการสอน เพ่ือเป็นการเตรียมพร๎อมสูํชั้นเรียนของครู 
นอกเหนือจากสิ่งที่กลําวมาแล๎วนั้น เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการศึกษาที่จะ
เกิดขึ้น ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราชการ 2551 ที่กําหนดไว๎ ครูผู๎สอน
และผู๎เรียนมีบทบาทหน๎าที่สําคัญดังนี้ 

 บทบาทของคร ู
 1. ครูต๎องศึกษา ทําความเข๎าใจเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2551  
 2. ครูต๎องจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ โดยเน๎นทักษะความรู๎ กระบวนการตามมาตรฐานการเรียนรู๎/

ตัวบํงชี้วัดของหลักสูตร ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  
 3. ครูต๎องศึกษาวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล พร๎อมกับนําข๎อมูลมาใช๎ในการออกแบบการ

เรียนและการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน ความแตกตํางของผู๎เรียน และ
พัฒนาการทางสมองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ 

 4. ครูต๎องจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎พร๎อมทั้งชํวยเหลือดูแลให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองทํามกลางบรรยากาศที่อบอํุนและ
เป็นมิตรไมตรี 

 5. ครูต๎องเตรียมและใช๎สื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ ตลอดจนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยี และ
แหลํงการเรียนรู๎ในชุมชนได๎อยํางเหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
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 6. ครูต๎องประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการตําง ๆ อยํางหลากรหลายทั้งนี้มุํงเน๎น
การประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริงเป็นสําคัญ นอกจากนี้แล๎วควรเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน
และผู๎ปกครอง ตลอดจนความสอดคล๎องกับธรรมชาติของวิชาและพัฒนาการของผู๎เรียน  

 7. ครูต๎องนําผลการประเมินผู๎เรียนมาใช๎เพื่อการสอนซํอมเสริมและพัฒนาผู๎เรียน ตลอดจน
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของตนเองอยํางเป็นระบบ  

 8. ครูต๎องใช๎กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู๎อยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง  

 อยํางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนจะบรรลุผลได๎ดีเพียงได๎ขึ้นอยูํกับ
ป๓จจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เชํน ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู การแสวงหาความ การใช๎
หลักจิตวิทยาการใช๎สื่อการเรียนรู๎ การออกแบบการเรียนรู๎ การใช๎กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนและที่ สําคัญยิ่ง คือ การสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎เป็นไปด๎วยความเป็นกัลยาณมิตร 

 บทบาทของผู๎เรียน 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค๑ในการเรียนรู๎ ตามแผนการเรียนรู๎ ครูควรสํงเสริมสนับสนุน

ให๎ผู๎เรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
 1. มีสํวนรํวมในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎รํวมกับครูผู๎สอนและผู๎ปกครองเพ่ือให๎การ

จัดการเรียนรู๎เป็นไปตามความต๎องการของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงความสอดคล๎องกับความสามารถความ
ถนัด และความสนใจของผู๎เรียนเป็นสําคัญ  

 2. แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม หลากหลายด๎วยความ
กระตือรือร๎นและวัยเรียนอยํางตํอเนื่อง 

 3. เป็นผู๎ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง และสามารถสรุปองค๑
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  

 4. นําองค๑ความรู๎ที่ได๎รับประยุกต๑ใช๎เพ่ือการดําเนินชีวิตประจําวันได๎อยํางเหมาะสม  
 5. มีสํวนรํวมในการประเมินผลและนําผลการประเมิน มาพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของ

ตนเองให๎ก๎าวหน๎าอยูํเสมอ  
 6. มีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอครู เพ่ือนผู๎เรียน และมีการทํากิจกรรมตําง ๆ ที่มีลักษณะสร๎างสรรค๑

ด๎วยความเป็นมิตรไมตรี กลําวคือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชํวยเหลือซึ่งกันและกันอยํางสม่ําเสมอ  
 7. รํวมจัดทํา ดูแล รักษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน และ

ภายนอก ห๎องเรียนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 ขั้นตอนการสอน 
 1. ขั้นเตรียมหรือข้ันนําเข๎าสูํบทเรียนหรือขั้นอบอุํนรํางกาย 
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 ขั้นนําเป็นขั้นเตรียมนักเรียนให๎พร๎อมที่จะเรียน ซึ่งอาจจะเริ่มการทักทายนักเรียน สํารวจ
รายชื่อนักเรียน แจ๎งรายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน ตํอจากนั้นจะเป็นการอบอํุนรํางกาย
การอํุนรํางกายเป็นการเตรียมตัวผู๎เรียนให๎พร๎อมที่จะเลํนกิจกรรมตําง ๆ เป็นการกระตุ๎นระบบตําง ๆ 
ของรํางกายให๎เกิดความพร๎อม นอกจากนั้นยังชํวยให๎รํางกายมีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด๎วยในชั่วโมง
ของวิชาพลศึกษาควรอุํนรํางกายดังนี้  

 1.1 ใช๎เวลาประมาณ 5 - 7 นาทีสําหรับการอบอุํนรํางกาย  
 1.2 ทําบริหารที่ใช๎ในการอบอํุนรํางกายควรเป็นทําบริหารกล๎ามเนื้อแขนขา ลําตัว เพราะ

เป็นสํวนใหญํ ๆ ของกล๎ามเนื้อการบริหารสํวนเหลํานี้จะทําให๎รํางกายมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ทําให๎มีความพร๎อมที่จะทํางานหรือเคลื่อนไหวรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1.3 ควรเริ่มด๎วยทําบริหารที่ซ้ํา ๆ และเบา ๆ กํอนแล๎วจึงคํอยเรํงความเร็วและหนักขึ้น
เป็นลําดับ  

 1.4 ควรบริหารรํางกายให๎ครบทุกสํวน 
 นอกจากนี้แล๎ว การอบอํุนรํางกายอาจจะสํงเสริมในเรื่องของการมีสํวนรํวม และการเป็น

ผู๎นําได๎โดยการที่จะให๎นักเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานําการบริหารคนละ 1 ทํา และเพ่ือความ
พร๎อมเพียงกันอาจให๎นักเรียนออกเสียงจังหวะในระหวํางอบอํุนรํางกาย เชํน นับหนึ่ง – สอง หรือซ๎าย
ขวาเป็นต๎น ซึ่งจะเป็นการสร๎างความสนุกสนานไปด๎วยและการพัฒนาสมรรถภาพทางด๎านรํางกาย
ควบคูํกับไปด๎วยควรจะเน๎นทําบริหารกายบางทําและกําหนดจํานวนครั้งในแตํละทํา เพ่ือให๎นักเรียน
เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรํางกาย เชํนเหนื่อยกวํา ปกติ หายใจถี่ขึ้น ชีพจรเต๎นเร็วขึ้น หรือบางครั้ง
อาจมีเหตุซึมออกมา ซึ่งจะทําให๎การอบอุํนรํางกายนั้นได๎ผลกํอให๎เกิดสมรรถภาพทางกาย 

 แตํอยํางไรก็ตามให๎เพียงพอสําหรับการเรียนตลอดระยะเวลาที่สอน ถ๎าบริหารรํางกายไมํ
มากพอ อาจทําให๎เกิดการบาดเจ็บในขณะเรียน ดังนั้นจึงมีข๎อแนะนําดังนี้  

 1. ต๎องบริหารรํางกายให๎เพียงพอสําหรับการเรียนตลอดระยะเวลาที่สอนถ๎าบริหารรํางกาย
ไมํมากพออาจจะทําให๎เกิดการบาดเจ็บในขณะเรียน  

 2. อธิบายให๎นักเรียนรู๎ เข๎าใจ และเห็นความสําคัญของการบริหารรํางกายกํอนเรียน  
 3. ใช๎เวลาให๎น๎อยที่สุดแตํให๎เกิดประสิทธิภาพที่สุด คือ การออกกําลังกายให๎มากที่สุดซึ่ง

อาจจะออกกําลังกายในหลาย ๆ สํวนพร๎อมกัน  
 4. บริหารกล๎ามเนื้อใหญํ ๆ ทั่วรํางกายกํอน เชํน แขน ขา ลําตัว แล๎วจึงบริหารกล๎ามเนื้อ

ยํอยเฉพาะสํวนที่ต๎องใช๎มากในการเรียนแตํละคาบ  
 5. ควรทําการบริหารรํางกายให๎เป็นจังหวะตํอเนื่องกันไป 
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 6. ควรเป็นทําที่ทําให๎ได๎ออกกําลังกายหนัก ๆ ด๎วย เชํน ดันพื้น ลุก – นั่งดึงข๎อ ฯลฯ เพราะ
เป็นทําที่ชํวยสร๎างสมรรถภาพทางกายให๎แกํนักเรียนไปด๎วย ทําเหลํานี้ควรเป็นทําประจําเพราะครูจะ
ได๎ประเมินพัฒนาการด๎านสมรรถภาพของนักเรียนได๎ภายหลังจบภาคเรียนแล๎ว 

 7. ควรกําหนดทําบริหารรํางกายสําคัญตําง ๆ ไว๎เป็นประจําจะได๎ไมํต๎องอธิบายทุกครั้งที่
สอน และนักเรียนเองก็จะได๎รู๎ถึงความก๎าวหน๎าด๎านสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยครูอาจใช๎
หลักการเพิ่มงาน (Overloaded Principle) ก็ได๎ 

 8. สํงเสริมการเป็นผู๎นําดูให๎นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันออกมานํากายบริหาร ออกคําสั่งเป็นต๎น 
และไมํควรใช๎ผ๎าซ้ํา ๆ กันมากเกินไปหรือบํอยครั้ง 

 9. ควรให๎นักเรียนเกิดความสนุกสนานรําเริงไปพร๎อม ๆ กับการบริหารรํางกายด๎วย 
 10. อาจกําหนดทํากายบริหารเป็นชุด ๆ จะได๎สะดวกตํอการสอนใช๎เวลาน๎อยและนักเรียน

จะได๎ไมํเบื่อหรืออาจจะบริหารในลักษณะหมุนเวียน (Rotation Training) เป็นกลุํม ๆ ก็ได๎ 
 2. ขั้นสอนหรือข้ันอธิบายและสาธิต 
 การอธิบายและสาธิตชํวยเพ่ิมโอกาสให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติตามทิศทางที่ครูกําหนดให๎และ

เป็นการตรวจสอบวํา นักเรียนเข๎าใจหรือไมํ การอธิบายและสาธิตในแตํละทักษะควรให๎นักเรียนฝึก
ปฏิบัติทันทีเมื่ออธิบายหรือสาธิตจะต๎องพูดออกเสียงดังและผู๎จัดเจน หันหน๎าเข๎าหานักเรียน อธิบาย
เป็นขั้นตอนอยํางถูกต๎องบางครั้งครูอาจจะต๎องใช๎นักเรียนชํวยสาธิตประกอบ 

 หลักการในการสอน การอธิบาย สาธิต ทักษะปฏิบัติ  
 1. ใช๎เวลาหรือแสดงให๎ดูอยํางรวดรัดและใช๎เวลาให๎น๎อยที่สุด เพราะนักเรียนอยากเลํน 

หรือลงมือปฏิบัติอยํางรวดเร็วมากกวําการนั่งฟ๓งเฉย ๆ นาน ๆ   
 2. ต๎องจัดรูปแบบของขั้นให๎นักเรียนสามารถได๎ยินและให๎เห็นครูอยํางชัดเจนและทั่วถึง 

เชํน รูปแบบครึ่งวงกลม รูปแบบแถวหน๎ากระดาน  
 3. ไมํควรให๎นักเรียนหันหน๎าเข๎าหาแสงแดด เพราะอาจทําให๎ตาพรํามัว มองไมํเห็นหรือเห็น

ไมํชัดเจนแตํก็อยําให๎แสงแดดสํองท๎ายทอยนักเรียนนานเกินไป เพราะอาจเป็นอันตรายได๎  
 4. ควรใช๎อุปกรณ๑ประกอบการอธิบายและสาธิตเพราะจะชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจ ได๎ดียิ่งขึ้น

งํายคืนชํวยประหยัดเวลา และนักเรียนก็จะได๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนตําง ๆ ของทักษะได๎ 
ชัดเจนขึ้นอุปกรณ๑ที่ใช๎เชํน รูปภาพ สไลด๑ เป็นต๎น  

 5. ใช๎วิธีสอนแบบรวม - แยก - รวม ในการสอนทักษะซึ่งเป็นการแยกแยะและแสดงถึง
ความสัมพันธ๑ของสํวนยํอย ๆ ของทักษะให๎นักเรียนเห็นอยํางชัดเจน 

 6. อธิบายหรือสอนทักษะจากงํายไปหายากตามลําดับ และอธิบายเน๎นจุดสําคัญ ๆ ของ
ทักษะแตํละอยํางด๎วย  

 7. หลังการสอนควรให๎นักเรียนลองปฏิบัติด๎วยตนเอง  



175 

 8. บางครั้งอาจใช๎นักเรียนชํวยสาธิต แตํต๎องตกลงและทําความเข๎าใจกันกํอนเพ่ือให๎ การ
สาธิตเป็นไปอยํางตรงจุด ไมํควรให๎นักเรียนชํวยสาธิตแทนครูบํอยเกินไป เพราะนักเรียนอาจขาดความ
เชื่อถือครูได๎ 

 9. อยําเน๎นการสอนโดยครูมากเกินไป เพราะจะทําให๎นักเรียนไมํมีโอกาสเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
นั่นก็คืออยําใช๎วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิตมากเกินไปหรือในทุก ๆ เรื่อง นักเรียนควรได๎ทดลอง หรือ
แก๎ป๓ญหาเอง  

 10. ถ๎าใช๎ทฤษฎีการถํายโยงการเรียนรู๎ จะทําให๎ชํวยประหยัดเวลาและพลังงานลงไปได๎อีก
และนักเรียนก็จะเข๎าใจงําย ขั้นด๎วย 

 3. ฝึกหัด หรือขั้นตอนการฝึกปฏิบัติทักษะ  
 หลังจากที่ครูได๎อธิบายและสาธิตไปแล๎ว นักเรียนจะแยกฝึก อาจฝึกคนเดียว จับคูํหรือฝึก

เป็นกลุํมยํอยแล๎วแตํกิจกรรมที่ครูจัดให๎ หากพบวํา นักเรียนสํวนใหญํปฏิบัติไมํถูกต๎องให๎หยุดการฝึก
ทันที แล๎วทําการสาธิตให๎ดูอีกครั้ง ดังนั้นควรเตรียมกิจกรรมไว๎ให๎นักเรียนได๎ฝึกหัดหลาย ๆ กิจกรรม
อยํางเหมาะสมกับเวลา โดยครูมีหน๎าที่คอยสังเกตการณ๑ไปรอบ ๆ ห๎องเรียนคอยแนะนําแก๎ไข
ข๎อบกพรํองและให๎กําลังใจแกํนักเรียน กิจกรรมที่จัดให๎ในการฝึกทักษะควรเป็นกิจกรรมธรรมดาไมํ
ซับซ๎อน เคลื่อนไหวงําย ควบคุมงานและปลอดภัยสถานการณ๑การฝึกที่ดีจะสํงผลถึงนักเรียน ทําให๎
นักเรียนสนุกสนานและตั้งใจกับการฝึก ขั้นนี้จะใช๎เวลาประมาณ 20 - 25 นาที โดยมีหลักการในการ
ดําเนินการขั้นตอนฝึกหัด ดังนี้ 

 3.1 ให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมมากที่สุด ไมํควรให๎เด็กรอที่จะฝึกหัด ควร
แบํงกลุํมอุปกรณ๑แบํงหมูํนักเรียนออกไปฝึกในกิจกรรมนั้น ๆ 

 3.2 การฝึกควรเริ่มจากงํายไปหายาและเหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กและแบบฝึกต๎องมี
ความยากงํายเหมาะกับผู๎เรียน 

 3.3 ครูควรดูแลนักเรียนให๎ทั่วถึง และแก๎ไขข๎อบกพรํองของเด็กทันทีที่พบเห็นหรือเมื่อ
เด็กได๎กระทําผิด 

 3.4 ถ๎าในกรณีมีการกระทําผิดเหมือนกันและหลาย ๆ คน ครูควรให๎เด็กหยุดการฝึก เพ่ือ
จะได๎ สาธิตหรืออธิบายวิธีการที่ถูกต๎องให๎เด็กได๎ทราบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงให๎เด็กได๎ฝึกตํอไป 

 3.5 ควรให๎เด็กที่ทําได๎ดีชํวยเหลือครูในการเป็นแบบอยํางในการสาธิตกับกลุํมอ่ืน ๆ ตาม
โอกาสสมควร 

 3.6 แบํงกลุํมนักเรียนเป็นกลุํมเล็ก ๆ ให๎มากที่สุดเทํานี้ อุปกรณ๑และสถานที่จะอํานวย
และเม่ือนักเรียนฝึกตามเวลาแล๎วให๎สับเปลี่ยนนักเรียนที่ไมํเกํงเข๎ากลุํมเกํงบ๎างเพ่ือความก๎าวหน๎า 

 3.7 ให๎นักเรียนได๎ฝึกอยํางสนุกสนานและการเคลื่อนไหวอยูํเสมอ 
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 นอกจากนี้ในการฝึกทักษะใหมํในแตํละครั้งครูควรนําสิ่งที่เสนอไปแล๎วมาเชื่อมโยงเข๎ากับ
บทเรียนใหมํเชํน รูปแบบการเคลื่อนไหวที่คล๎ายของเดิมและหลักการงําย ๆ จะชํวยให๎นักเรียนเรียนรู๎
ทักษะใหมํได๎งํายขึ้นบางครั้งเรียกวํา การถํายโยงการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ทักษะหนึ่งจะสํงผลถึงการ
เรียนรู๎ในทักษะอ่ืน ๆ ถ๎านักเรียนเข๎าใจความสัมพันธ๑ของการถํายโยงทักษะและหลักการที่ครูสอนไป
แล๎วกับทักษะที่จะเรียนใหมํ ก็จะชํวยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู๎ทักษะใหมํ ๆ 

 4. ขั้นใช๎ หรือการนําไปใช๎ 
 เป็นขั้นที่ต๎องการให๎นักเรียนนําเอาทักษะที่ได๎เรียนและได๎ฝึกไปแล๎วมาใช๎ให๎เกิดความ

สนุกสนานและสถานภาพหรือในเหตุการณ๑จริง ตลอดจนการนํามาเลํนเกมเพ่ือแขํงขัน อาจจะแขํงขัน
ระหวํางกลุํมในลักษณะของการแขํงขันเป็นรายบุคคล หรือการแขํงขันเป็นกลุํมก็ได๎ เชํน เมื่อครูสอน
ทักษะการม๎วนหน๎าในขั้นฝึกหัด พอมาถึงขั้นใช๎ครูให๎นักเรียนแขํงขัน หรือประกวดการม๎วนหน๎าที่
ถูกต๎องหรืออาจจะให๎นักเรียนเลํนเกมลิงอ๎ุมแตง ก็ได๎ การสอนในขั้นนี้ ครูอาจจะสอนกฎ กติกา และ
วิธีการเลํนเพ่ือฝึกหัดให๎นักเรียนเป็นผู๎ดูและผู๎เลํนกีฬาที่ดี ตลอดจนให๎มีคุณลักษณะตําง ๆ ทางด๎าน
สังคม เชํนปลูกฝ๓งให๎มีความ มีน้ําใจนักกีฬาในการแขํงขันเลํนเกมรู๎จักแพ๎ รู๎จักชนะ และรู๎จักมารยาทที่
ดีในการเลํน การสอนข้ันนี้ใช๎เวลาประมาณ 10 - 15 นาที 

 หลักการปฏิบัติในขั้นใช๎  
  1. ครูผู๎สอนจะต๎องรู๎จักจัดเกมให๎เหมาะสมกับทักษะของกิจกรรมกีฬาที่ได๎ฝึกทักษะในขั้น

ฝึกหัดไปแล๎วเพ่ือใช๎ในการแขํงขัน  
  2. จัดกิจกรรมให๎เกิดความสนุกสนาน 
  3. ควรสอดแทรกกติกาที่งํา ๆ เข๎าไปในขณะที่จะให๎มีการแขํงขัน  
  4. พยายามจัดให๎เด็กทุกคนได๎มีสํวนรํวม  
  5 พยายามฝึกและปลูกฝ๓งคุณลักษณะตําง ๆ เชํน ความสามัคคี การมีน้ําใจนักกีฬาให๎กับ

นักเรียนในการสอนขั้นนี้  
  6. ใช๎การสอนขั้นนี้ประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนรู๎ความก๎าวหน๎าของ

ตนเอง 
 5. ขั้นสรุป  
 5.1 สรุปผลเกี่ยวกับบทเรียน เป็นการสรุปผลการเรียนในคาบ หรือชั่วโมงนั้นวําได๎รับผล

อยํางไร มีอะไรที่นักเรียนควรแก๎ไขปรับปรุงบ๎าง พร๎อมกับกลําวติ - ชมการฝึกของเด็ก เพ่ือให๎เด็กได๎มี
ความสนใจและดีใจจากการติ - ชม นั้น ๆ นอกจากนี้ครูอาจจะมอบหมายงานตําง ๆ ที่ต๎องการให๎
นักเรียนทํา 

 5.2 ผลทางสุขนิสัย เป็นการฝึกให๎นักเรียนเป็นคนที่มีสุขนิสัยหลังจากการออกกําลังกาย
แล๎วนักเรียนจะต๎องพักเหนื่อย เปลี่ยนเสื้อผ๎าและทําความสะอาดรํางกายเพ่ือการเรียนในคาบหรือ
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ชั่วโมงตํอไป ฉะนั้นครูจะต๎องปลํอยกํอนเวลาอยํางน๎อย 10 นาทีหรือครูอาจจะปลํอยให๎นั กเรียนไป
เปลี่ยนเสื้อผ๎า และทําความสะอาดรํางกายกํอน จากนั้นจึงเรียกรวมแถวเพ่ือตรวจดูความสะอาด และ
ความเรียบร๎อย กํอนที่จะปลํอยให๎นักเรียนไปเรียนในรายวิชาตํอไประยะเวลาในการสอนขั้นนี้ใช๎เวลา
ประมาณ 5 นาที 

2.14.6 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
 ในการเรียนการสอนนั้นเราจะพบวํา ครูที่สามารถสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนให๎นําพึง

พอใจเป็นผู๎ที่มีความไวตํอความต๎องการของนักเรียนและใช๎เทคนิคที่หลากหลายเพ่ือชํวยให๎เกิดการ
เรียนรู๎ยํอมเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ มีความสุขกับการทํางานในห๎องเรียน ตลอดจนทั้งเป็นผู๎ที่มัก
บริหารจัดการชั้นเรียนได๎เป็นอยํางดีดังนั้น การบริหารจัดการในชั้นเรียนจึงเป็นป๓จจัยสํงเสริมการ
เรียนรู๎ที่สําคัญป๓จจัยหนึ่ง ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ผู๎สอนจึงต๎องพยายามบริหาร
จัดการชั้นเรียนเพื่อสํงเสริมให๎การเรียนการสอนดําเนินไปด๎วยความราบรื่น เรียบร๎อย และเกิดสัมฤทธิ์
ผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 การจัดการชั้นเรียนจึง หมายถึง การที่ผู๎สอนรํวมกับผู๎เรียนรํวมกัน สร๎างและการรักษา
สิ่งแวดล๎อมของห๎องเรียนเพ่ือเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยํางที่ผู๎สอนทํา
เพ่ือชํวยให๎การสอนมีประสิทธิภาพและผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎
สําหรับบทเรียนหนึ่ง ๆ นอกจากนี้การจัดห๎องเรียนยังรวมไปถึงการที่จะใช๎เวลาที่กําหนดไว๎ใน
ตารางสอนได๎อยํางเต็มเม็ด เต็มหนํวยการจัดที่สําหรับอุปกรณ๑การสอนสื่อการสอน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ 

 ความสําคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความสําคัญตํอการเรียนการสอน และการ

เรียนรู๎ของผู๎เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนจึงมีความสําคัญดังตํอไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2550) 
 1. ชํวยให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู๎สอนสามารถดําเนินกิ จกรรม
การเรียนการสอนอยํางราบรื่นและตํอเนื่องโดยปราศจากการรบกวนใด ๆ ทั้งนี้เพราะผู๎เรียนจะให๎
ความสนใจและรํวมมือในการเรียนการสอนเป็นอยํางดี 
  2. ผู๎เรียนในชั้นเรียนจะเรียนรู๎และอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข เพราะทุกคนรู๎วําจะต๎อง
ปฏิบัติตนอยํางไรในการเรียนและทํางานตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 3. ชํวยปูองกันไมํให๎เกิดป๓ญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยหรือป๓ญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑
เพราะผู๎เรียนได๎มีรํวมในการกําหนด กฎ ระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ ของห๎องเรียนด๎วยจึงไมํกล๎าที่จะ
ฝุาฝืน 
 4. ชํวยให๎ผู๎สอนให๎เวลาสอนได๎เต็มที่ โดยไมํต๎องเสียเวลากับการต๎องคอยแก๎ป๓ญหา
พฤติกรรมที่อาจเกิดในชั้นเรียน 
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 5. ชํวยให๎ผู๎เรียนอยูํในสภาพแวดล๎อม และบรรยากาศที่ดีได๎เห็นตัวอยํางที่ดี ซึ่งจะเป็นการ
ชํวยปลูกฝ๓งสร๎างเสริมคุณลักษณะที่ดีในด๎านความเป็นระเบียบวินัย การควบคุมตนเองการยอมรับ
กติกา ของสังคมความสามัคคีการยอมรับผู๎อ่ืน  และอ่ืน ๆ อันเป็นคุณลักษณะที่สําคัญตํอการดํารงอยูํ
รํวมกันในสังคม 

 โดยสรุป ห๎องเรียนที่มีประสิทธิภาพ จะชํวยให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพไปด๎วย 
2.14.7 การบริหารจัดการชั้นเรียนพลศึกษา 

 ลักษณะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษานั้นมีความแตกตํางจากการเยนในวิชาอ่ืน ๆ ที่
อยูํในห๎องเรียนเป็นหลัก สําหรับวิชาพลศึกษา นับตั้งแตํกํอนเริ่มเรียน นักเรียนต๎องมีการแตํงกายหรือ
อาจปรับเปลี่ยนเครื่องแตํงกายให๎พร๎อมเพียงเพ่ือจะเรียนในสถานที่เฉพาะ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเรียน
แล๎วนักเรียนต๎องทําความสะอาดรํางกายและเปลี่ยนเครื่องแตํงตัวให๎เรียบร๎อนเหมือนเดิม เพ่ือเข๎า
เรียนในวิชาอ่ืนในห๎องเรียนอ่ืนใหมํตํอไป นอกจากนี้สภาพการณ๑ ลักษณะของวิชา กิจกรรม สถานที่ 
และอุปกรณ๑ในการเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมตําง ๆ ของนักเรียนในระหวํางการเรียนก็มีลักษณะพิเศษกวําวิชาอ่ืน ๆ ดังนั้น เพ่ือชํวยให๎
การเรียนการสอนได๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีบรรยากาศที่จะนําไปสูํการเรียนการสอนได๎ผลดี
ยิ่งขึ้นจึงจําเป็นที่ต๎องมีการจัดการชั้นเรียนสําหรับวิชาพลศึกษา ดังนี้ (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548) 

 1. เพ่ือชํวยให๎การใช๎เวลาในการเรียนการสอนแตํละครั้ง ได๎เป็นไปอยํางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเพราะวํามีการเรียนวิชาพลศึกษา ในครั้งหนึ่ง ๆ หรือคาบหนึ่ง ๆ นั้น จะมีระยะเวลา
เรียนเทํา ๆ กับวิชาอ่ืน ๆ ที่เรียนในห๎องเรียนทั่วไป คือ เพียงประมาณ 60 นาทีเทํานั้น แตํในการเรียนวิชา
พลศึกษานั้นนอกจากเรียนจะต๎องเปลี่ยนห๎องเรียนไปเรียนในสนามหรือห๎องพลศึกษาแล๎ว กํอนเริ่ม
เรียนและหลังจากการเรียนนักเรียนยังต๎องมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะต๎องปฏิบัติอีก เชํน การเปลี่ยนเครื่อง
แตํงตัวจากชุดนักเรียนเป็นชุดเรียนวิชาพลศึกษา การทําความสะอาดรํางกายหลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียน และการเปลี่ยนเครื่องแตํงแตํงตัวจากชุดเรียนวิชาพลศึกษาเป็นชุดนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นต๎น 
ดังนั้น การมีระเบียบและแนวทาง ที่จะต๎องปฏิบัติที่แนํนอนเพ่ือให๎ทุกคนได๎ทราบไว๎และปฏิบัติการจึง
ทําให๎การดําเนินการเรียนการสอน ตําง ๆ สามารถดําเนินไปให๎ด๎วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดเวลาเรียนได๎อยํางดีควบคูํกันไปด๎วย 

 2. เพ่ือเป็นการประกันความปลอดภัยสําหรับนักเรียนทุกคน เชํน การมีระเบียบและแนว
ปฏิบัติในการออกจากห๎องเรียนและกลับเข๎าสูํห๎องเรียน การขึ้นและลงบันได ระเบียบการเข๎าแถวกํอน
เรียน และเลิกแถวกํอนเรียนเหลํานี้เป็นต๎น ควรจะเป็นไปตามลําดับกํอนหลังและเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 
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 3. เพ่ือเป็นการสร๎างบรรยากาศให๎พร๎อมที่จะดําเนินการเรียนการสอนให๎ได๎ในทันทีทันใด
โดยไมํต๎องเสียเวลาและชักช๎า เพราะนักเรียนแตํละคนรู๎หน๎าที่ของตนเองวําเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาพล
ศึกษาจะต๎องรีบทําอะไร ที่ไหน อยํางไร เพ่ือให๎พร๎อมที่จะเริ่มเรียน 

 4. เพ่ือเป็นการสํงเสริมความมีระเบียบ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงตํอเวลา
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยให๎เกิดข้ึนในตัวนักเรียน 

 5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อ่ืน นักเรียนจะได๎เห็นวํา
ตนเองเป็นสํวนหนึ่งของสังคมชั้นเรียน ถ๎าหากวําตนเองไมํปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว๎แล๎ว ผล
ที่เกิดขึ้นจะเป็นผลเสียหรือกระทบกระเทือนเฉพาะตัวนักเรียนเองเทํานั้น หากเราวําจะมีผลเสียคือ
กระทบกระเทือนถึงบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมชั้นเรียนทั้งหมดด๎วย ดังนั้น นักเรียนทุกคน จึงควรรํวมกัน
รับผิดชอบด๎วยกัน 

 6. เพ่ือเป็นการสํงเสริมความสัมพันธ๑กันที่ดีระหวํางครูและนักเรียน ซึ่งเป็นการสร๎าง
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ดี 

 7. เพ่ือเป็นการสร๎างความสามัคคีที่ดีทําให๎ครูและนักเรียนมีความเป็นกันเอง นักเรียนทุก
คนมีความสบายใจ มีบรรยากาศท่ีจะนําไปสูํการเรียนที่ดี 

 8. เพ่ือเป็นหนทางที่นําไปสูํความสามารถในการสนองความต๎องการและความสนใจของ
นักเรียนแตํละคนได๎ดีและถูกต๎องยิ่งขึ้น 

 9. เพ่ือเป็นการชํวยให๎ครูสามารถใช๎เวลาและความสามารถในการที่จะชํวยเหลือให๎นักเรียน
แตํละคนได๎มีการเรียนรู๎และพัฒนาตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ที่ได๎ตั้งไว๎ได๎ดียิ่งขึ้น 

 10. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให๎ครูได๎จัดชั้นเรียนและระเบียบชั้นเรียนที่จะไปสูํบรรยากาศ
ของการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎ได๎ดีที่สุด 

 หลักการจัดชั้นเรียน 
 เพ่ือให๎การสอนวิชาพลศึกษา ได๎ผลดียิ่งขึ้น ควรใช๎หลักการจัดชั้นเรียนตํอไปนี้เป็นแนวทาง คือ 
 1. ครูควรวางแผนไว๎เป็นระยะเวลายาวลํวงหน๎าวําในสัปดาห๑ใด หรือในภาคใดครูจะมี

แผนการเรียนการสอนอยํางไร และตามแผนแตํละสัปดาห๑หรือแตํละภาคที่มีการเรียนการสอนนั้น ครู
จะให๎มีการเรียนการสอนในกิจกรรมอะไร จะมีการจัดชั้นเรียนอยํางไร และนักเรียนจะต๎องปฏิบัติ
อยํางไร ทั้งนี้เพ่ือที่จะชํวยให๎ทั้งครูและฝุายนักเรียนสามารถเข๎าใจและปฏิบัติได๎ตรงกันได๎โยถูกต๎อง
รวดเร็ว 

 2. ครูควรกําหนดลงไปวํา กิจกรรมใดควรจะอยูํที่ไหน ละเวลาในแตํละกิจกรรมก็ควรจะ
กําหนด ให๎แนํนอนไปวํา กิจกรรมใดควรจะใช๎เวลาปฏิบัติมากน๎อยเพียงใด เพ่ือนักเรียนและครูจะได๎
ทราบ และปฏิบัติได๎ถูกต๎อง ด๎วยความรวดเร็วและพร๎อมเพียง เครื่องแตํงตัวเป็นชุดเรียนในห๎องเรียน
หรือชุดฝึกปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงเครื่องแตํงตัวหลังจากเรียน ควรเป็นสถานที่ไหน และให๎แล๎วเสร็จ
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ภายในระยะเวลาเทําใด เหลํานี้เป็นต๎น ถ๎าครูได๎มีการวางระเบียบและกําหนดลงไปให๎แนํนอนแล๎ว 
นักเรียนทุกคนก็จะได๎ทราบและปฏิบัติได๎ถูกต๎องด๎วยความรวดเร็วและพร๎อมเพียงกัน 

 3. สภาพการณ๑ของโรงเรียนแตํละแหํงอาจจะมีความแตกตํางกันมาก เชํน โรงเรียนบาง
แหํงอาจจะมีความพร๎อมมากกวําโรงเรียนอีกหลาย ๆ แหํง ในด๎านสถานที่สําหรับเปลี่ยนเครื่องแตํงตัว
สถานที่สําหรับสอนกิจกรรมตําง ๆ หลาย ๆ กิจกรรม สถานที่สําหรับทําความสะอาดรํางกายหลังการ
เรียน และอ่ืน ๆ ดังนั้นโรงเรียนแตํละแหํงอาจจะมีระเบียบและแนวทางการจัดชั้นเรียนที่แตกตํางกัน
ไปตามสภาพการณ๑ของแตํละโรงเรียนนั้น ๆ โดยมุํงเพ่ือความเหมาะสมและสามารถเอ้ือให๎กาเรียนการ
สอนในแตํละโรงเรียนนั้น ๆ ไดเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว เรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพให๎มากที่สุดเป็น
สําคัญ 

 4. ครูควร จัดให๎นักเรียนทุกคนที่เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎รับความปลอดภัยการฝึกทักษะกีฬา
หรือการเลํนกีฬาบางชนิด นักเรียนอาจจะเลํนด๎วยความรุนแรงและรอบ ๆ บริเวณสนามอาจจะมีสิ่ง
กีดขวางที่อาจทําให๎นักเรียนได๎รับอุบัติเหตุได๎ ฉะนั้นกํอนสอนครูจะต๎องจักเตรียมและวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับความปลอดภัย 

 5. ในขณะจัดกิจกรรมตําง ๆ ครูควรคํานึงถึง สิ่งตํอไปนี้ 
     5.1 ต๎องจัดให๎นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นครู การอสนแตํละครั้งครูจะต๎องให๎นักเรียน

ทุกคนสามารถเห็นอธิบายและสาธิต และครูไมํควรให๎นักเรียนหันหน๎าไปทางดวงอาทิตย๑ นอกจากนี้
บริเวณสถานที่ใช๎สอนไมํควรมีสิ่งกวนใจอ่ืน ๆ ทําให๎นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน 

 5.2 ต๎องจัดนักเรียนทุกคนสามารถได๎ยินครู พูดอธิบายหรือตอบคําถามเพราะสนามเป็น
สถานที่กว๎าง ครูจะต๎องให๎นักเรียนอยูํรวมกันเวลาครูอธิบายหรือตอบคําถามนักเรียน นักเรียนจะได๎
ยินทั่วถึงกัน 

 5.3 ต๎องจัดให๎เรียนทุกคนสามารถเข๎ารํวม และได๎รับการแก๎ไขในการสอน เมื่อครูให๎
นักเรียนฝึกทักษะ ครูจะต๎องอยูํในตําแหนํงที่สามารถแก๎ไขนักเรียนที่ทําผิดได๎ทันทํวงที และถ๎าจํานวน
นักเรียนมากยังทําทักษะไมํถูกต๎อง ครูจะต๎องหยุดการฝึก อธิบายและสาธิตซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือชํวยให๎
นักเรียนเห็นข๎อผิดพลาดและจะได๎แก๎ไข ให๎ถูกต๎อง 

 5.4 พยายามจัดหาหรือจัดอุปกรณ๑ เครื่องมือ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
ดีและให๎เพียงพอ 

 5.5 จากบริเวณสนามให๎เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรมและมีความพร๎อม 
 5.6 ตรวจสอบให๎แนํใจวํา สถานที่เรียนได๎จัดไว๎ถูกต๎องกับทิศทางของแสงตะวัน 

 กิจกรรมที่ควรจัดในชั้นเรียนวิชาเรียนพลศึกษา 
เพ่ือให๎การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาได๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย กิจกรรมตําง ๆ ที่มี

ความจําเป็นและสําคัญ ที่ครูควรจะได๎มีการจัดวางระเบียบสําหรับชั้นเรียนพลศึกษา มีดังตํอไปนี้  
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1. การสํารวจเวลาเรียน ครูพลศึกษาอาจทําได๎ตอนกํอนสอน หรือหลังจากการสอนเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยเหลือเวลาไว๎กํอนหมดชั่วโมงสอนประมาณ 5 - 10 นาที และในการสํารวจเวลา
เรียนครูจะต๎องพยายามทําให๎รวดเร็วที่สุดเทําที่จะทําได๎ ถ๎าใช๎เวลามากเกินไปนักเรียนจะมีเวลาน๎อยใน
การเรียนวิชาพลศึกษาหรือทําหลังการสอนก็จะทําให๎เสียเวลา นักเรียนจะไปเรียนชั่วโมงตํอไปลําช๎า 
ฉะนั้นการสํารวจเวลาเรียนควรให๎ประหยัดเวลา แตํมีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการสํารวจเวลาเรียน
ในวิชาพลศึกษา อาจทําได๎หลายแบบซึ่งแตํละแบบ ซึ่งแตํละแบบก็จะมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยูํกับตัวผู๎สอนจะเลือกวิธีในสํารวจเวลาเรียนของนักเรียน แตํถ๎าการสํารวจเวลาเรียน
นั้นครูจะต๎องยึดหลักเกณฑ๑ดังตํอไปนี้ (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2539) 

 1.1 ประหยัดเวลา  
 1.2 มีความแนํนอน ถูกต๎อง  
 1.3 ไมํทําให๎เกิดความสับสน 

 ดังนั้นขอเสนอแนะวิธีการสํารวจเวลาเรียนในชั่วโมงพละศึกษา ดังนั้น  
1. ให๎เข๎าแถวตามกลุํมหรือตามสีที่ครูแบํงเอาไว๎ในชั้น ในชั้นเรียน ๆ อาจมี 4 - 6 กลุํมหรือ 

4 – 6 สี ตามแตํจํานวนนักเรียนที่มีอยูํ การสํารวจเวลาเรียนเมื่อแยกกลุํมแล๎ว อาจทําได๎ 2 วิธี คือ   
 1.1 ให๎หัวหน๎ากลุํมเป็นผู๎สํารวจวําในกลุํมของตนเองนั้นขาดกี่คนและคนที่ขาดนั้นคือใคร 
การใช๎วิธีนี้จะฝึกการเป็นผู๎นําและผู๎ตาม อีกท้ังยังฝึกให๎นักเรียนรู๎จักความรับผิดชอบอีกด๎วย 
 1.2 ให๎แตํละกลุํมเข๎าแถวตามชื่อที่ครูจัดไว๎ให๎ นักเรียนคนใดไมํมาให๎เว๎นที่วํางไว๎ การ
สํารวจเวลาเรียนแบบนี้ ครูจะต๎องมีแผนผังตําแหนํงการยืนของนักเรียน เมื่อมีที่วํางที่ได๎ ครูก็ดูรายชื่อ
นักเรียนตรงที่วํางนั้นก็จะทําให๎ทราบจํานวนนักเรียนที่ขาดเรียน 

2. วิธีใช๎บัตร วิธีนี้นักเรียนจะต๎องมีบัตรประจําตัวทุกคน การสํารวจเวลาเรียนโดยใช๎บัตร
อาจทําได๎ 2 วิธีคือ  

 2.1 ครูเก็บบัตรของนักเรียนเอาไว๎ เมื่อนักเรียนห๎องใดมาเรียนก็ มาขอรับบัตรไป บัตรที่
เหลือที่อยูํที่ครู คือ บัตรของนักเรียนที่ขาดเรียนในคาบนั้น เมื่อเรียนจบคาบแล๎วนักเรียนจะต๎องเอา
บัตรมาสํงคืนครู   วิธีนี้จะชํวยปูองกันนักเรียนนี้กํอนเวลาเรียน  
 2.2 ให๎นักเรียนเสียบบัตรเมื่อมาเรียนวิชาพลศึกษา วิธีนี้ครูจะต๎องเขียนรายชื่อของ
นักเรียนทั้งชั้นเรียนบนแผํนปูาย และที่รายชื่อนั้นจะต๎องทําที่เสียบบัตรไว๎ ผู๎ที่ขาดเรียน คือ ชื่อที่ไมํมี
บัตรเสียบอยูํ วิธีนี้อาจจะไมํได๎ผลนะถ๎านักเรียนลืมเอาบัตรของตนเองมา หรือนักเรียนบางคนอาจจะ
มาเอาบัตรของเพ่ือนที่ได๎มาเรียนมาเสียบแทน 
 2.3 ใช๎การเรียนชื่อทีละคุคน วิธีนี้เป็นวิธีที่ชํวยให๎ครูรู๎จักและสามารถจําชื่อนักเรียนได๎ 
ทําให๎เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหวํางครูกับนักเรียน ถึงอยํางไรก็ตามไมํควรใช๎การสํารวจโดยการ
เรียกชื่อทีละคนทุกครั้งที่สอน เพราะเป็นวิธีที่ต๎องใช๎เวลามาก ทําให๎นักเรียนต๎องเสียเวลาเรียนโดยไมํ
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จําเป็น สําหรับการเข๎าสอนในชั่วโมงแรกครูควรเรียกชื่อนักเรียนทีละคน เพราะจะได๎รู๎วํานักเรียนคน
ใดลาออกไปบ๎าง ถ๎าไมํเรียกเสียเลย อาจทําให๎พลั่งเผลอใสํเวลาเรียนได๎ ป๓จจุบันนี้ครูผู๎สอนพลศึกษา
บางคนไมํเคยเรียกชื่อนักเรียนเลย และเป็นครูที่ไมํคํอยสนใจการสอนเทําที่ควร จึงเป็นเหตุให๎คูํนั้นสํง
เวลาเรียน และคะแนนหรือเกรด เมื่อสอบปลายภาคเรียน ดังนั้นครูผู๎สอนควรจะมีการเรียกชื่อ
นักเรียนบ๎างเป็นบางครั้งบางคราว ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่ง 

การยกเว๎นการเรียนภาคปฏิบัติกรณีพิเศษ 
การยกเว๎นการเรียนภาคปฏิบัติในวิชาพลศึกษาของแตํละโรงเรียนไมํเหมือนกันขึ้นอยูํกับ

นโยบายการยกเว๎นควรกระทําในกรณีดังตํอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550) 
1. การยกเว๎นสําหรับนักกีฬา เนื่องจากนักกีฬาของโรงเรียนเมื่อถึงเวลาแขํงขันก็จําเป็นต๎อง

ไปแขํงขัน จึงทําให๎ไมํสามารถเรียนในชั่วโมงนั้นได๎ หรือนักกีฬาที่ต๎องการเก็บตัวฝึกซ๎อม เป็นต๎น 
ดังนั้นทางโรงเรียนก็ควรจะจัดการเรียนซํอมเสริมกลางฤดูการแขํงขันกีฬา เพ่ือเป็นการชํวยเหลือให๎
นักกีฬาสามารถเรียนทํานักเรียนคนอ่ืน ๆ  

2. การยกเว๎นการมีประจําเดือน ความจริงแล๎วการมีประจําเดือนไมํขัดตํอการออกกําลัง
กายหรือการเลํนกีฬา ครูพลศึกษาไมํควรอนุญาตให๎นักเรียนไมํแตํงชุดฝึกพละศึกษาในชั่วโมงพลศึกษา
นักเรียนบางคนอาจไมํสนใจหรือไมํชอบเรียนพรศึกษาหรือไมํมีชุด หรือข้ีเกียจหอบชุดมาเปลี่ยนจึงอ๎าง
มีประจําเดือนดังนั้น ครูพลศึกษาควรค๎นหาสาเหตุหรือข๎อเท็จจริงในการที่นักเรียนกลําวเชํนนั้น และ
การที่นักเรียนจะไมํแตํงชุดพลศึกษา ควรอยูํในดุลพินิจของครู  

3. การยกเว๎นการเรียนด๎วยเหตุผลทางศาสนา บางครั้งครูพลศึกษาจะได๎รับหนังสือขอ
อนุญาตจาก พํอแมํ คือผู๎ปกครองของนักเรียนในการขอยกเว๎นไมํเข๎าเรียนในกิจกรรมบางอยําง เชํน 
กิจกรรมลีลาศหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นักเรียนไมํสามารถเรียนได๎อาจจะเป็นเทศกาลการถือศีลบวช
นักเรียนอาจไมํมีแรง ครูพลศึกษาควรพิจารณาอยํางรอบคอบ อาจจะมอบหมายให๎นักเรียนผู๎นั้น
ประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายด๎วยตนเอง หรือเลํนกีฬาบางอยํางในระหวํางที่เพ่ือนกําลังเรียน
กิจกรรมดังกลําว ไมํควรทําโทษนักเรียนด๎วยการให๎อํานหนังสือ หรือทําแรงงานจากการอํานหนังสือ
เพ่ิมเติมหรือเข๎าห๎องสมุด ควรจะให๎นักเรียนนั่งดูอยูํข๎าง ๆ สนามเพ่ือจดจํากิจกรรมที่ครูสอนแล๎วนําไป
ฝึก หรือทํารายงานสํงครู 

การยกเว๎นการเรียนวิชาพลศึกษาทํานองเดียวกับการยกเว๎นการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ตาม
นโยบายที่โรงเรียนกําหนดไว๎ และไมํควรอนุญาตให๎นักเรียนทํากิจกรรมอ่ืนทดแทนการเรียนวิชาพล
ศึกษา 

การขาดเรียน การลาและการปุวย 
หลักการและปรัชญาที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนอยําง

หนึ่งก็คือการจัดเพ่ือให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมพลศึกษาตําง ๆ ด๎วยการลงมือเลํนหรือปฏิบัติ
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จริงด๎วยตนเองดังนั้นเพ่ือให๎เป็นไปตามหลักการนี้ในกระบวนการการเรียนการสอนทุกครั้ง ครูจึง
พยายามจัดบทเรียนเพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎ลงมือเลํนหรือปฏิบัติจริงด๎วยตนเองให๎มากที่สุดอยํ าง
ทั่วถึงกัน แตํในบางครั้งอาจจะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยบางประการ ทําให๎นักเรียนบางคนมีความ
จําเป็นต๎อง ขาดหรือลา หรือมีการเจ็บไข๎ได๎ปุวยขึ้นมา ทําให๎ไมํสามารถมาเรียนหรือมีสํวนรํวมด๎วยการ
ลงมือปฏิบัติหรือลงเลํนจริง ๆ ด๎วยตนเองได๎ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมการแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเหลํานี้ การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาจึงควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับการขาด การลาและการ
ปุวยเหลํานี้ไว๎ให๎ชัดเจน นโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สําคัญมีดังตัวอยํางตํอไปนี้ (วรศักดิ์  เพียรชอบ, 
2548) 

1. การขาด และการลา ถ๎าเป็นไปได๎การขาดหรือการลาเรียนวิชาพลศึกษาที่ไมํเกี่ยวกับการ
เจ็บไข๎ได๎ปุวยนั้น ควรจะมีให๎น๎อยได๎ การสอนของครูก็อาจจะมีความสัมพันธ๑กับการขาด หรือกานลา
เรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนไมํน๎อยเหมือนกัน คือ ตามปกติแล๎วถ๎าหากวําการสอนของครูเป็นการ
สอนที่มีบรรยายที่นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรู๎ มีความเข๎าใจ นักเรียนสามารถที่จะทําได๎ เลํนได๎ 
และปฏิบัติได๎ด๎วยความสนุกสนานแล๎ว นักเรียนก็จะรักและชอบเรียนวิชาพลศึกษาเมื่อถึงวันและเวลา
ที่เรียน นักเรียนก็จะอยากมาเรียนวิชาพลศึกษาเองจะขาดหรือลาก็ตํอเมื่อมีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุ
สุดวิสัยจริง ๆ เทํานั้น 

2. ในกรณีที่นักเรียนขาดหรือลาอันเนื่องมาจากเหตุจําเป็นหรือเป็นเหตุสุดวิสัยเชํน ในข๎อ 1 
นี้ ก็ขาดหรือการลานั้นอาจจะไมํเป็นป๓ญหาเกี่ยวกับการเรียนมากนัก การสอนนั้นเป็นการสอนที่ได๎มี
การมอบหมายให๎นักเรียนได๎ทําเพ่ิมเติมจากการเรียน ก็อาจจะให๎นักเรียนที่ขาดหรือลานั้ นไปศึกษา
จากเพ่ือนวําได๎มีการเรียนหรือทําอะไรบ๎างในวันที่ไมํได๎มานั้น แล๎วทําให๎ทันเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ก็อาจจะ
เป็นการเพียงพอแล๎ว การที่จะมอบหมายให๎นักเรียนไปออกกําลังกายชดใช๎วันที่ขาดไปนั้น ถ๎าหากวํา
ตามปกตินักเรียนก็เลํนกีฬา หรือออกกําลังกายเป็นประจําอยูํแล๎ว การมอบหมายงานให๎นักเรียนไป
ออกกําลังกายชดใช๎ในวันที่ขาดนั้นก็อาจจะไมํมีประโยชน๑อะไรมากนัก ป๓ญหาที่สําคัญกวําก็คือในกรณี
ที่นักเรียนชอบขาดหรือลาเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ซึ่งครูจะต๎องรีบค๎นหา
สาเหตุได๎โดยดํวนที่อาการได๎ปรากฏขึ้นครั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากการสอนของครู หรือจากบ๎านหรือ
จากทางด๎านจิตใจของนักเรียน ก็ได๎เมื่อรู๎สาเหตุแล๎วก็รีบแก๎ไขโดยทันที 

3. ในบางกรณี นักเรียนบางคนอาจจะปุวยอันเนื่องมาจากมีโรคประจําตัวทําให๎มีความ
จําเป็นในการออกกําลังกาย ไมํสามารถออกกําลังกายหรือมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาตําง ๆ ตามปกติ
เชํนเดียวกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได๎ ในกรณีเชํนนี้ ทางโรงเรียนควรมีนโยบายไว๎ให๎แนํชัดเกี่ยวกับ
นักเรียนที่มีการปุวยเชํนนี้เชํน มีการปรึกษาแพทย๑หรือให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายวําควร
จะมีอยํางไร บางคนอาจจะได๎ประโยชน๑จากการออกกําลังกายในกิจกรรมที่เบา ๆ ได๎ หรือบางคนออก
กําลังกาย อาจจําเป็นต๎องอยูํภายใต๎การดูแลของผู๎เชี่ยวชาญหรือของแพทย๑โดยใกล๎ชิด 



184 

4. ในบางกรณีการปุวยของนักเรียนเป็นการปุวยที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข๎เจ็บเป็นครั้งคราว
เล็ก ๆ ในน๎อย ๆ เชํน ปวดศีรษะ เป็นไข๎หวัด หรือปวดท๎อง เป็นต๎น นักเรียนที่ปุวยประเภทนี้บางคน
อาจจะต๎องนอนพักรักษาตัวที่บ๎าน บางคนอาจจะพอมาโรงเรียนได๎ สามารถเข๎าเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ได๎
แตํไมํสามารถท่ีจะมีสํวนรํวมในกิจกรรมการออกกําลังกายได๎ ครูอาจจะให๎นั่งพักข๎าง ๆ สนามเพ่ือเป็น
รับรู๎วําเพ่ือน ๆ นักเรียนคนอ่ืนเรียนรู๎อะไรและทําอะไรบ๎างในวันนั้นได๎ หรือในบางกรณีครูอาจจะ
มอบหมายหน๎าที่ให๎นักเรียนที่ไมํสามารถรํวมกิจกรรมการออกกําลังกายได๎นั้น ทําหน๎าที่บางอยํางใน
การเรียนการสอนนั้นด๎วยก็ได๎ เชํน เป็นผู๎นับคะแนน จับเวลา หรือเป็นผู๎ชํวยครูในการตัดสินนักเรียน
เหลํานี้ก็จะได๎มีสํวนรํวมและได๎เรียนรู๎จากการเรียนการสอนนั้นควบคูํกันไปด๎วย 

5. ในบางกรณีนักเรียนบางคนอาจจะปุวยหนักต๎องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือที่
บ๎านเป็นระยะเวลานาน ในกรณีเชํนนี้เมื่อนักเรียนคนนี้หายปุวยและมาโรงเรียนได๎แล๎ว ก็จะให๎
นักเรียนไมํมีสํวนรํวมในกิจกรรมการออกกําลังกายตามปกติเชํนเดียวกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได๎ ควรจะ
ให๎แนํใจวําสามารถจะทําเชํนนั้นได๎จริงโดยคําแนะนําจากแพทย๑ และการเริ่มต๎นการออกกําลังกายนั้น 
ก็ควรเป็นการเริ่มต๎นจากกิจกรรมที่เบา ๆ กํอนแล๎วจึงคํอย ๆ เพ่ิมความหนักขึ้น ๆ ตามลําดับในวันตํอ ๆ มา 

การสํงเสริมวินัย  
การปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในกิจกรรมการสอนพลศึกษา

ความมีระเบียบวินัยจะทําให๎เกิดความสงบสุข บรรลุสูํจุดหมายปลายทางของชีวิต นอกจากนั้น ผู๎ที่ใช๎
ชีวิตอยํางมีระเบียบและมีความสุขจากการใช๎ชีวิตเชํนนั้นยํอมมีพลานามัยและอายุยืน การสอนจึงไมํใชํ
เรื่องที่ความรู๎ความสามารถเพียงอยํางเดียว แตํต๎องคํานึงถึงการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันจริง ๆ ของ
นักเรียนด๎วย 

วินัยในโรงเรียน 
โรงเรียนไทยโดยทั่วไป แบํงขอบเขตของวินัยในโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ  
1. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติทั่ว ๆ ไปของผู๎ เรียน เชํน การแตํงกาย การมา

โรงเรียนให๎ทันเวลา การพูดจาให๎ไพเราะสุภาพ การไมํติดยาเสพติด เป็นต๎น  
2. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติในชั้นเรียน เชํน การไมํแสดงพฤติกรรมก๎าวร๎าวตํอ

ผู๎เรียน ตํอผู๎สอน และตํอสมบัติของโรงเรียน การไมํแสดงพฤติกรรมรบกวนเพ่ือนขณะเพ่ือนทํางาน
หรือรบกวนผู๎สอนขณะผู๎สอนสอนหนังสือ และการแสดงพฤติกรรมสนใจเรียนด๎วยการตั้งใจฟ๓งผู๎สอน
สอนหนังสือ เข๎ารํวมกิจกรรม และทํางานที่ผู๎สอนมอบหมายให๎เสร็จเป็นอยํางดีพร๎อมทั้งเสร็จทันเวลา
ตามท่ีกําหนดไว๎ เป็นต๎น 

วิธีการที่จะทําให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนนั้น โรงเรียนได๎ให๎ความสนใจ
กันมากและที่โรงเรียนสํวนมากได๎ปฏิบัติกันอยูํนั้นก็คือ การลงโทษผู๎เรียนที่ไมํประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน ซึ่งวิธีการเชํนนี้ไมํกํอให๎เกิดผลดีนะ เพราะจะเป็นการยุติพฤติกรรมที่ไมํพึง
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ประสงค๑เพียงชั่วขณะเทํานั้น และเมื่อหยุดการลงโทษ พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑นั้นก็จะเกิดขึ้นใหมํ
อีก 

นอกจากนี้ การลงโทษยังจะกํอให๎เกิดผลข๎างเคียง กลําวคือ อาจจะทําให๎ผู๎เรียนมีความคับ
ข๎องใจทางอารมณ๑ และแสดงอารมณ๑ออกในลักษณะก๎าวร๎าวได๎ เนื่องจากวําการลงโทษนั้นเป็น
เพียงแตํกระบวนการที่บอกให๎รู๎วําพฤติกรรมใดที่ไมํควรกระทํา แตํไมํได๎บอกวําพฤติกรรมใดควร
กระทํา ด๎วยเหตุนี้ การลงโทษจึงไมํเป็นผลดีตํอการสร๎างเสริมระเบียบวินัยของผู๎เรียน  

องค๑การ อินทรัมพรรย๑ (2553) ได๎เสนอแนวทางในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีวินัยไว๎ดังนี้  
1.การจัดห๎องเรียนและโรงเรียนควรเป็นสภาพที่จะปลูกฝ๓งความประพฤติที่ดีให๎เป็นนิสัย 

เชํน ไมํต๎องการให๎ผู๎เรียนทิ้งของลงบนพื้นก็ต๎องจัดที่ทิ้งขอให๎ผู๎เรียนอยํางทั่วถึง เป็นต๎น  
2. การฝึกให๎ผู๎เรียนแตํละคนเข๎าใจสภาพการดําเนินชีวิตในสังคมตั้งแตํอยูํในโรงเรียนด๎วย

การจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎ผู๎เรียนได๎กระทําเพ่ือฝึกฝนความรับผิดชอบ การทํางานรํวมกัน เป็นต๎น 
3. การฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักควบคุมตนเองด๎วยการให๎ผู๎เรียนชํวยกันตั้งกฎเกณฑ๑ซึ่งเป็นระเบียบ

ของชั้นเรียนด๎วยการพิจารณา ความประพฤติที่ดีในห๎องเรียนนั้นเป็นอยํางไร เมื่อเด็กทําผิดผู๎สอนชํวย
ชี้แนะแนวทาง ได๎  

4. การดูแลความประพฤติของผู๎เรียนนั้น ผู๎สอนจงใช๎อํานาจให๎น๎อยที่สุด ให๎ผู๎เรียนวํากลําว
ตักเตือนกันเอง  

5. จัดกิจกรรมในห๎องเรียนที่เหมาะแกํชีวิตในสังคมและการเรียน แม๎วํากิจกรรมนั้นจะทํา
ให๎ห๎องเรียนเสียงดังไปบ๎างก็ตาม และกิจกรรมนั้นต๎องมีจุดหมายอยํางใดอยํางหนึ่ งในการฝึกระเบียบ
วินัยของผู๎เรียน 

6. ผู๎สอนควรให๎ความสนใจตํอกิจกรรมของผู๎เรียนแตํละคน ให๎ผู๎เรียนมีงานทําอยูํเสมอ
ฉะนั้นการสอนผู๎สอนควรเริ่มต๎นสอนทันที จะทําให๎ผู๎เรียนนั่งลงทํางานโดยไมํกํอความยุํงยาก  

7. ผู๎สอนควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักรับผิดชอบเรื่องความประพฤติของตนเองทั้งในห๎องเรียน
และนอกห๎องเรียน  

8. ให๎ผู๎เรียนชํวยกันวางระเบียบของชั้นเรียน และให๎ปฏิบัติตนเป็นกิจวัตรเชํนการเข๎าแถว
ให๎ตรงเวลา ไมํพูดคุยขณะผู๎สอนสอน เป็นต๎น ใครทําดีอยูํเสมอควรให๎รับการยกยํองชมเชย  

9. ผู๎สอนควรรู๎จักควบคุมอารมณ๑ของตนเอง เด็กจะนับถือผู๎สอนที่สามารถควบคุมอารมณ๑
ของตนเองได๎และไมํทําโทษผู๎เรียนขณะโกรธ ควรมีการชี้แจงหรือตักเตือนผู๎เรียนเป็นหมูํหรือ
รายบุคคลให๎ทราบสิ่งใดควรทําหรือไมํควรทํา 

10. ความรํวมมือระหวํางทางบ๎านและโรงเรียนในการแก๎ป๓ญหาทางวินัยเป็นหนทางที่ดี
ที่สุดที่ผู๎สอนและผู๎ปกครองจะต๎องรํวมมือกัน  
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11. ใช๎การ ใช๎รางวัลเพื่อสํงเสริมความประพฤติดีมากกวําการลงโทษ เพราะเด็กต๎องการคํา
ชมเชยให๎กําลังใจ มากกวําการขูํหรือการใช๎ถ๎อยคําที่ทําให๎ได๎อาย  

12. ผู๎สอนควรมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับผู๎เรียนเมื่อผู๎เรียน เมื่อผู๎เรียนมีป๓ญหาทางความ
ประพฤติผู๎สอนควรศึกษาป๓ญหาและสาเหตุของป๓ญหา การพูดจากันเป็นสํวนตัวจะทําให๎ผู๎สอนทราบ
ป๓ญหาความคับข๎องใจ ที่ฝ๓งลึกอยูํในหัวใจของเด็ก จะเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎สอนได๎แก๎ป๓ญหา และ
ชํวยให๎เด็กเข๎าใจตนเองดีขึ้น 

13. การฝึกผู๎เรียนเป็นคนมีวินัย มีความรับผิดชอบยํอมปูองกันป๓ญหาวินัยได๎อยํางดี  
14. การมีวินัยในตนเองขึ้นอยูํกับความสามารถของผู๎เรียนที่จะประเมินผลการกระทําของ

ตนได๎และการให๎คําปรึกษาแกํผู๎เรียนจะชํวยได๎มาก  
15. คําสั่งและระเบียบตําง ๆ ควรพิจารณาอยํางรอบคอบด๎วยเหตุผลและคําสั่ง หรือ

ระเบียบนั้น จะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
อยํางไรก็ตาม การสํงเสริมวินัยในชั้นเรียนนอกจากจะสามารถดําเนินการตามแนวทางตําง 

ๆ ที่กลําวมาแล๎ว การที่ผู๎สอนสามารถควบคุมหรือปกครองชั้นเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่สามารถควบคุมพฤติกรรมผู๎เรียน หรือควบคุมวินัยในห๎องเรียนไมํ ได๎เกิดป๓ญหา
พฤติกรรมตําง ๆ ที่ไมํพึงประสงค๑ได๎ อีกทั้งยังสามารถชํวยให๎การดําเนินการเรียนการสอนเป็นไปด๎วย
ความราบรื่น เรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค๑ของการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพได๎สรุป
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการปกครองชั้นเรียนไว๎ดังนี้ 

1. แสดงให๎เด็กเห็นวําผู๎สอนมีความสนใจความเป็นไปและเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห๎องเรียนและพร๎อมที่จะรํวมรับรู๎การกระทํากิจกรรมตําง ๆ ของผู๎เรียน 

2. ผู๎สอนต๎องสามารถจัดการกับเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได๎โดยไมํต๎อง
ปลํอยเด็กชั้นไว๎ตามลําพัง 

3. พยายามดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามลําดับอยํางตํอเนื่อง เพ่ือไมํใช๎การ
ดําเนินกิจกรรมหยุดชะงักหรือรบกวนการทํากิจกรรมของผู๎เรียน 

4. พยายามกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม แม๎วําจะกําลังชํวยเหลือผู๎เรียนเป็นบุคคล 
5. ใช๎เทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู๎เรียน

เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
6. ให๎ตระหนักถึงทําทีของกลุํมที่มีตํอคําตําหนิผู๎เรียนที่มีตํอคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น

เมื่อผู๎สอนวิจารณ๑พฤติกรรมของผู๎เรียนคนใดคนหนึ่งต๎องเป็นวิจารณ๑เฉพาะพฤติกรรมไมํใชํเป็นการ
วิจารณ๑บุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยของผู๎นั้น และที่สําคัญผู๎สอนต๎องควบคุมอารมณ๑ได๎ การดําเนินการ
ดังกลําวจะชํวยลดพฤติกรรมที่เป็นป๓ญหาของผู๎เรียนได๎ 

การมีน้ําใจนักกีฬา 
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น้ําใจนักกีฬาเป็นน้ําใจที่ประกอบไปด๎วยคุณธรรมที่สําคัญและจําเปูนอยํางหนึ่งที่เป็น
พ้ืนฐานที่จะชํวยให๎บุคคลสามารถมีชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางปกติสุข เชํน น้ําใจที่เต็มไปด๎วย
ความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑และระเบียบข๎อบังคับ น้ําใจที่เต็มไปด๎วยความรักความสามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผํ ถ๎อนทีถ๎อยอาศัยซึ่งกันและกัน ไมํพยายามเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน แม๎จะเป็น
ฝุายเดียวกันหรือฝุายตรงข๎ามก็ตาม น้ําใจนักกีฬานี้หากจะพูดตามความจริงแล๎วก็คือหลักฐานธรรมที่
เรายึดถือปฏิบัติการอยูํรํวมกันนั้นคือ (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548) 

การที่คนเราจะมีน้ําใจนักกีฬาจะต๎องเป็นผู๎ที่ระเบียบวินัย ยํอมปฏิบัติตามกฎและข๎อบังคับ
เบื้องต๎นเสียกํอน ดังนั้นการปลูกฝ๓งความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให๎นักเรียนเลํนกีฬาเป็นประจําสม่ําเสมอ 
2. ครูหรือผู๎ฝึกกีฬาจะต๎องอบรมสั่งสอนที่ดีที่ถูก ให๎กับนักเรียน เชํนการต๎องทําตัวเป็น

ตัวอยํางที่ดีให๎เด็กเห็น ไมํยุยงให๎เด็กเลํนผิดกติกา ไมํยุยงให๎เด็กเลํนกีฬาเพ่ือเอาชนะอยํางเดียว และ
เลํนกีฬาให๎ถูกต๎องตามกฎ กติกา 

การรู๎จักแพ๎ รู๎จักชนะ รู๎จักให๎อภัย การเคารพกฎระเบียบการแขํงขันความกล๎าหาญ และ
ความอดทน สิ่งตําง ๆ เหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ตํอเมื่อครูได๎สร๎างประสบการณ๑ให๎เกิดขึ้นแกํนักเรียน 
นักเรียนจะรู๎จักแพ๎ได๎อยํางไร ถ๎านักเรียนไมํเคยแพ๎เลย ดังนั้นครูจะต๎องสร๎างให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ๑ทุกเรื่องดังกลําวโดยให๎นักเรียนได๎เลํนแขํงขันกีฬาบํอย ๆ ครูจะต๎องคอยดูแลแก๎ไขให๎
คําแนะนําพร๎อมทั้งพยายามสร๎างสิ่งที่ดีงามเป็นตัวอยํางให๎นักเรียนได๎เห็น 
 
2.15  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นิคม  ตังคะภิภพ  (2543)  ได๎ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู
ภาคสนามของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมุํงที่จะปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
ฝึกประสบการณวิชาชีพครูภาคสนานของคณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยศิลปากรให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  มีความสอดคล๎องกับทฤษฎีครุศึกษา  และกระบวนการผลิตครูที่ให๎ความสําคัญตํอการฝึก
ปฏิบัติให๎นักศึกษาครูได๎มีความรู๎  ประสบการณ๑  และทักษะจําเป็นในการเข๎าสูํวิชาชีพครู  โดย
รูปแบบที่ได๎จากการวิจัยเป็นรูปแบบเชิงเหตุผลสัมพันธ๑  (Analogue  Model)  ที่มีมิติองค๑ประกอบ  
3  องค๑ประกอบภายใน  ได๎แกํ  มิติคุณลักษณะ  (Proposition)  มิติภารกิจ  (Task)  และมิติบทบาท  
(Role)  โดยมีรูปแบบและกระบวนการของการนิเทศและการประเมิน  เป็นมิติระบบล๎อมรอบ
ประสานในลักษณะการกํากับดูแล  (Monitoring System)  ของระบบภายในอีกชั้นหนึ่ง 
 วราภรณ๑  สิทธิวงศ๑  (2543)  ได๎ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ศึกษาศาสตร๑ภาควิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษาป๓ญหาและความต๎องการของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  และพัฒนารูปแบบการฝึก
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ประสบการณ๑วิชาชีพศึกษาศาสตร๑ภาควิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  ผล
จากงานวิจัยด๎านความต๎องการเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ พบวํา  นักศึกษาและ
อาจารย๑นิเทศต๎องการให๎มีการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
หรือแหลํงอื่น ๆ  และให๎มีการเตรียมความพร๎อมกํอนการออกฝึกประสบการณ๑ 

ราตรี  นันทสุคนธ๑ (2545) ได๎พัฒนารูปแบบการประเมินแบบรํวมมือสําหรับการประเมินการ
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปของสถาบันราชภัฏ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูแบบรํวมมือตามนโยบายของสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบวํา  ด๎านงบประมาณและ
สวัสดิการ  ด๎านงบประมาณในการบริหารงานสํวนใหญํมาจากนักศึกษาภาคปกติ และจัดสรรไว๎ใน
หมวดคําวัสดุ ด๎านสวัสดิการสํวนใหญํเป็นจัดยานพาหนะในการออกนิเทศ   ด๎านกิจกรรมการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู การจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏสํวนใหญํ
จัดให๎ออกฝึกภาคสนามจริง  นักศึกษาเป็นผู๎เลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู การประเมินผล
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู การประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมีการใช๎แบบประเมิน
ทั้งหมด สถาบันมีการสร๎างแบบประเมิน การสร๎างแบบประเมินสถาบันจัดทําขึ้นด๎วยตนเอง นักศึกษา
มีการทําโครงการเพ่ิมจากงานสอน การประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมีการประเมิน
รํวมกันระหวํางหนํวยงานและอาจารย๑นิเทศ ป๓ญหาด๎านการจัดฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ป๓ญหาของ
วัตถุประสงค๑การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู บางข๎อไมํสอดคล๎องกับการปฏิบัติคลุมเครือ ไมํชัดเจน ไมํ
กระชับ มีการกําหนดนโยบายการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู อาจารย๑นิเทศประจําวิชาเอกมีไมํ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ คณะกรรมการ
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของสถาบันราชภัฏเห็นด๎วยกับการขยายเวลาในการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูเป็น 1 ปี  
 เบญจวรรณ  เกิดในมงคล (2546) ได๎ทําการศึกษาเรื่องศึกษาสภาพและป๓ญหาการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูของสถาบันราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวํา สภาพ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ตามการรับรู๎ของนักศึกษา อาจารย๑พ่ีเลี้ยง และอาจารย๑นิเทศก๑  โดย
ภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยูํในระดับมาก และมีป๓ญหาน๎อยทุกด๎าน  สภาพและป๓ญหาการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูตามการรับรู๎ของสถาบันราชภัฏอุดรธานี สถาบันราชภัฏเลย สถาบันราชภัฏ
สกลนคร และสถาบันราชภัฏมหาสารคาม โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยูํในระดับมาก และมีป๓ญหา
น๎อยทุกด๎าน เปรียบเทียบสภาพและป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ตามการรับรู๎ของนักศึกษา 
อาจารย๑พ่ีเลี้ยง และอาจารย๑นิเทศก๑ โดยภาพรวมมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกข๎อ ยกเว๎น ป๓ญหาด๎านมนุษยสัมพันธ๑มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เปรียบเทียบสภาพและป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามการรับรู๎ของสถาบันราชภัฏอุดรธานี 
สถาบันราชภัฏเลย สถาบันราชภัฏสกลนคร และสถาบันราชภัฏมหาสารคาม โดยภาพรวมแตกตํางกัน
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อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกข๎อ ยกเว๎น ป๓ญหาดานการเตรียมการสอนและด๎านการสอน 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด๎านการวัดผลและประเมินผล ด๎านมนุษย
สัมพันธ๑ และด๎านคุณลักษณะความเป็นครูไมํแตกตํางกัน 

ปุญชรัสมิ์  เต็มชัย (2546) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครูสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบวํา ได๎แบบประเมินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 5 ฉบับ มีองค๑ประกอบในการประเมิน 9 องค๑ประกอบ คือ แบบประเมิน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่ มี 7 องค๑ประกอบ คือ การวางแผน และเตรียมการจัดการเรียนรู๎ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ กระบวนการใช๎สื่อการเรียนการสอน การจูงใจและการ
เสริมแรง การจัดชั้นเรียนและสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ การสื่อสารและสํงเสริมกระบวนการคิด
และการประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและพฤติกรรมทั่วไป 
มี 1 องค๑ประกอบ คือ คุณลักษณะความเป็นครู แบบประเมินทักษะการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎มี 1 
องค๑ประกอบ คือ ทักษะการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ ประเมินโดยอาจารย๑นิเทศ อาจารย๑พ่ีเลี้ยง 
ผู๎บริหารโรงเรียนและนักศึกษาวิชาชีพครูประเมินตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ 
(ประเมินโดยนักเรียน) และแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและพฤติกรรมทั่วไป (ประเมินโดย
นักเรียน) 

วิชิต  สุรัตน๑เรืองชัย  และชลันดา  พันธุ๑พานิช (2546)  ได๎ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตํอการจัดการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยสรุปได๎วํา นิสิต
สํวนใหญํมีความคิดเห็นวําการจัดการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร๑ควรจัดในภาคต๎นของปีการศึกษา
โรงเรียนที่เป็นหนํวยฝึกสอนควรตั้งอยูํในเขตเทศบาล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ระดับการศึกษาที่เห็นวําควรจัดให๎ไปฝึกสอนมากที่สุดได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษา สําหรับประโยชน๑ที่
ได๎รับจากการไปฝึกสอนนิสิตสํวนใหญํมีความเห็นวํา ได๎ประโยชน๑หลายประการ ได๎แกํ ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู๎จักวางแผนในการปฏิบัติงาน 
มีความอดทนอดกลั้น สามารถควบคุมอารมณ๑ได๎ดี มีเหตุผลในการตัดสินใจ แก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้น และมี
ทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพครูเพ่ิมขึ้น สําหรับในด๎านความต๎องการของนิสิต ผลการวิจัยพบวํา นิสิตสํวน
ใหญํต๎องการได๎รับขําวสารที่รวดเร็วและชัดเจนจากทางมหาวิทยาลัย ต๎องการให๎โรงเรียนฝึกสอนได๎
สวัสดิการด๎านอาหารและที่พักให๎ ต๎องการให๎อาจารย๑นิเทศของคณะศึกษาศาสตร๑แนะนําเรื่องการ
เขียนแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางการแก๎ไขข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ
ต๎องการให๎อาจารย๑พ่ีเลี้ยงแนะนําเรื่องการเขียนแผนการสอนสําหรับป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวําง
ฝึกสอน  
 อรรณพ แสงแจํม (2548) ได๎ทําการศึกษาเรื่องป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูภายหลัง
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ของนิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการวิจัยพบวํา นิสิตฝึกสอน มีป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูภาย
หลังจากปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 โดยรวมและเป็นรายด๎าน
ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการสอนโดยถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด ด๎านการบูรณาการทางการศึกษาและ
ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง นิสิตฝึกสอนในวิชาเอกตํางกัน มีป๓ญหา
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูโดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา นิสิตมีป๓ญหา
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูด๎านการสอนโดยถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด และด๎านการบูรณา
การทางการศึกษา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ ไมํพบความแตกตําง นิสิตฝึกสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํางกัน มีป๓ญหาการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา นิสิตฝึกสอนมีป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ด๎านการสอนโดยถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญ
ที่สุดและด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 สํวนด๎าน
การบูรณาการทางการศึกษาไมํแตกตํางกัน นิสิตฝึกสอนที่ฝึกสอนในโรงเรียนตํางกันมีป๓ญหาการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูโดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการสอนโดยถือวําผู๎เรียนมี
ความสําคัญที่สุด ด๎านการบรูณาการทางการศึกษาตํางกัน และด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ไมํ
แตกตํางกัน 

บังอร  เครือประกอบ  และจุรีรัตน๑  สวํางพลกรัง  (2548) ได๎ทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงที่มีตํอนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในโรงเรียนเครือขํายฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ผลการวิจัย พบวํา ครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน
เครือขํายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เป็นกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็น
เพศหญิง มีระดับการศึกษาสํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี และประสบการณ๑ในการสอนสํวนใหญํ
ระหวําง 21-30 ปี ครูพ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นตํอนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ในโรงเรียน
เครือขํายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับไมํ
แนํใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับไมํแนํใจเกือบทุกด๎าน ยกเว๎นด๎านวิชาการอยูํใน
ระดับเห็นด๎วย และด๎านมนุษยสัมพันธ๑ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงที่มีตํอนักศึกษาฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูในโรงเรียนเครือขํายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จําแนกตามเพศ ระดับการศกึษา และประสบการณ๑ในการสอน พบวํา ครูพ่ีเลี้ยงเพศชาย
และเพศหญิง ทั้งภาพรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ครูพ่ีเลี้ยงที่มี
ระดับการศึกษาตํางกัน ทั้งภาพรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ยกเว๎น 
ด๎านวิชาการ ด๎านการสอน และด๎านคุณธรรมและความประพฤติแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ครูพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ๑ในการสอนตํางกัน ทั้งภาพรวมและรายด๎าน แตกตํางกันที่ระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติ .05 ยกเว๎น ด๎านการวัดและการประเมินผล แตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 

ประมุข  กอปรสิริพัฒน๑ (2548) ได๎ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูตามหลักสูตรการฏิรูปการฝึกหัดครู  ผลการวิจัยพบวํา เอกสารหลักสูตรการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู มี 8 ด๎าน คือ 1) เหตุผลและความจําเป็น  2) ปรัชญา 3) หลักการ 4) จุดมุํงหมาย 5) โครงสร๎าง
และสาระการเรียนรู๎ 6) แนวดําเนินการ 7) การประเมินผล และ 8) การบริหารจัดการ เอกสาร
ประกอบหลักสูตร จํานวน 4 รายการ ได๎แกํ  ชุดวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู จํานวน 5 ชุดวิชา 
25 หนํวยกิต ปรกอบด๎วย ชุดวิชาเตรียมความพร๎อมเพ่ือวางพ้ืนฐานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
จํานวน 3 ชุดวิชา ๆ ละ 3 หนํวยกิต หรือ 135 ชั่วโมง และชุดวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา จํานวน 2 ชุดวิชา ๆ ละ 8 หนํวยกิต หรือ 350 ชั่วโมง คูํมือการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครู สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู สําหรับชุดวิชา การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 1, 2 
และ 3 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู สําหรับชุดวิชา การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 4 
และ 5 
 กิ่งเพชร  เงินทอง และวราลักษณ๑  ทองวินิชศิลปะ (2549) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรของหนํวยงานที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยา
เขตสุโขทัย  ผลการศึกษาพบวํา  ด๎านความสามารถทางวิชาการ  ด๎านเทคนิคทักษะและวิธีการ
ปฏิบัติงาน  ด๎านบุคลิกภาพ  และด๎านทัศนคติตํออาชีพ  ภาพรวมอยูํในระดับดีมาก  ข๎อเสนอแนะ  
นักศึกษาควรมีการฝึกทักษะให๎ชํานาญกํอนออกฝึก  นักศึกษาควรให๎ความสําคัญในการใช๎อุปกรณ๑ด๎าน
คอมพิวเตอร๑และเครื่องใช๎สํานักงานให๎มากกวํานี้ นักศึกษาขาดความสงําผําเผย  และเชื่อมั่นในตนเอง  
และนักศึกษาไมํกล๎าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็น 
 นิโลบล  สัตยานุมัฏฐ๑ และคนอ่ืน ๆ  (2549) ที่ศึกษาเรื่องสภาพป๓จจุบันและความคาดหวัง
ของโรงเรียนใน  5  จังหวัดชายแดนภาคใต๎ตํอครูพลศึกษาและสุขศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สถาบันการพลศึกษา ผลการศึกษาพบวํา โรงเรียนใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต๎เห็นวํามาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูพลศึกษาและสุขศึกษา อยูํในระดับปานกลาง  คณะที่ความคาดหวังอยูํระดับมาก 
โดยมีความคิดเห็นด๎านมาตรฐานความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยูํ
ระดับปานกลาง สํวนมาตรฐานการปฏิบัติตน อยูํระดับมาก คณะที่โรงเรียนมีความคาดหวังตํอมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูพลศึกษาและสุขศึกษาในทุกมาตรฐาน อยูํระดับมากและมากที่สุด โรงเรียนมีความ
คาดหวังตํอมาตรฐานวิชาชีพครูของครูพลศึกษาและสุขศึกษา สูงกวําความคิดเห็นตํอสภาพมาตรฐาน
วิชาชีพครูป๓จจุบันของครูพลศึกษาและสุขศึกษา อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในทุกมาตรฐาน   ครู
พลศึกษาและสุขศึกษา มีความคิดเห็นวํา มาตรฐานวิชาชีพครูของครูพลศึกษาและสุขศึกษา อยูํในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะด๎านมาตรฐานความรู๎ และประสบการณ๑วิชาชีพครูไมํได๎รับการสนับสนุนอยําง
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ตํอเนื่อง ดังนั้น ครูพลศึกษาและสุขศึกษา ใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต๎ต๎องการได๎รับการสํงเสริม
ความรู๎ ความสามารถทางวิชาการทั้งทางวิชาชีพพลศึกษาและสุขศึกษา และต๎องการคําแนะนําจาก
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะในการสร๎างผลงานวิชาการทางพลศึกษาและสุขศึกษารวมถึงต๎องการได๎รับการพัฒนาด๎าน
ภาษาสากล เชํน ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร๑อีกด๎วย 

กฤษณี  สงสวัสดิ์  (2549)  ได๎ศึกษาเรื่อง  ป๓จจัยที่มีผลตํอการจัดฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู
ของคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี  ผลการวิจัยพบวํา  ป๓จจัยด๎านการวางแผน 
ด๎านการปฏิบัติที่มีผลมากกวําป๓จจัยด๎านอื่น ๆ รองลงมา ป๓จจัยด๎านการติดตามและประเมินผล ป๓จจัย
ด๎านการวางแผน ป๓จจัยด๎านการปรับปรุงและแก๎ไข ป๓จจัยสํวนบุคคลตัวแปรประสบการณ๑ด๎านการเป็น
อาจารย๑นิเทศ และป๓จจัยสํวนบุคคล ตัวแปรเพศ สามารถรํวมกันพยากรณ๑และอธิบายความแปรปรวน
ของการจัดฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี ได๎ร๎อยละ 
81.20 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ๑เทํากับ 0.270  
 วัชราภรณ๑  เขื่อนวัง  (2546) ได๎ศึกษาเรื่องสภาพ ป๓จจัยและการสํงเสริมการนิเทศการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  แบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา  การวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษา
สภาพป๓จจุบัน ป๓จจัยที่สํงเสริม และการสํงเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบพหุกรณีศึกษา กรณีศึกษา 3 คน คือ อาจารย๑นิเทศการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู๎เป็นที่ยอมรับวํามีคุณลักษณะของกัลยาณมิตร การ
เก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎การสังเกต การสัมภาษณ๑ การวิเคราะห๑เอกสารและการสนทนากลุํม การ
วิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา การนิเทศแบบกัลยาณมิตรของอาจารย๑นิเทศ 
ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การให๎ใจ 2) การรํวมใจ 3) การตั้งใจ และ 4) การเปิดใจในการนิเทศ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ผลของการนิเทศสํงเสริมให๎นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการนิเทศและ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู นักศึกษามีความไว๎วางใจอาจารย๑นิเทศ คลายความวิตกกังวลและมี
กําลังใจตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู นอกจากนี้นักศึกษามีความกระตือรือร๎นที่จะนํา
ข๎อเสนอแนะการนิเทศมาปรับปรุงแก๎ไขแผนและการสอนของตนเองอยํางสม่ําเสมอ นักศึกษาสามารถ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง และมีพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน ป๓จจัย 3 ประการที่สํงเสริม
อาจารย๑นิเทศมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร คือ 1) คุณสมบัติพ้ืนฐานด๎านกัลยาณมิตร 2) องค๑ความรู๎ใน
เรื่องหลักการนิเทศ และ 3) ประสบการณ๑ทางการสอนในโรงเรียน การสํงเสริมให๎เกิดการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร มี 2 ประการ คือ 1) การเตรียมความพร๎อมให๎แกํอาจารย๑นิเทศในเรื่องขององค๑ความรู๎
และประสบการณ๑ในการนิเทศและพัฒนาคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตร และ 2) การเตรียม
ความพร๎อมโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูให๎เห็นคุณคําและความสําคัญของการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 
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สุจินดา  มํวงมี (2549) ทําการศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย๑นิเทศก๑ตาม
การรับรู๎ของนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  อาจารย๑พ่ีเลี้ยงและอาจารย๑นิเทศก๑ ผลการวิจัยพบวํา  
บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย๑นิเทศตามการรับรู๎ของนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
อาจารย๑พ่ีเลี้ยงและอาจารย๑นิเทศ  ที่สําคัญมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได๎แกํ “บทบาทพ่ีเลี้ยง” ในความ
รับผิดชอบที่สําคัญที่สุด 2 หน๎าที่ คือ “ตรวจแผนการสอน และสังเกตการณ๑สอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู รวมทั้งให๎ข๎อมูลปูอนกลับ” และ “สํงเสริมและให๎กําลังใจนิสิตฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูในการปฏิบัติการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู”  รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได๎แกํ 
“บทบาทผู๎ตีความ” ในความรับผิดชอบที่สําคัญเป็นอันดับที่ 2 คือ “ ผู๎อํานวยความสะดวกในการพบ
พูดคุยเกี่ยวกับข๎อมูลปูอนกลับระหวํางนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  อาจารย๑พ่ีเลี้ยงและอาจารย๑
นิเทศก๑” 
 ศรัณย๑  พงษ๑รัตนานุกูล (2549) ได๎ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษา 
ครูพลศึกษาและอาจารย๑นิเทศก๑ ที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา คณะ
พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2548  ผลการวิจัยพบวํา  ด๎านการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู๎ ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูพลศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยรวม
อยูํในระดับมาก ยกเว๎น อาจารย๑นิเทศก๑แสดงความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด   ด๎านการวัด
และประเมินผล ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และอาจารย๑นิเทศก๑แสดงความคิดเห็นโดยรวมอยูํ
ในระดับมาก ด๎านการบริหารจัดการในชั้นเรียนเรียนรู๎ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูพลศึกษาแสดง
ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด ยกเว๎น อาจารย๑นิเทศแสดงความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับ
มาก ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและอาจารย๑นิเทศแสดงความ
คิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านการใช๎อุปกรณ๑กีฬาในการสอน ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา
และอาจารย๑นิเทศแสดงความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านความสามารถทักษะกีฬา ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูพลศึกษา และอาจารย๑นิเทศก๑แสดงความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก 
 ดาวรุํง  ชะระอํ่า  (2547)  ได๎วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย  พบวํา  ได๎
รูปแบบการผลิตครูวิชาชีพแบบไตรภาคี  ซึ่งประกอบด๎วยมหาวิทยาลัย  โรงเรียน  และนักศึกษาครู  
และครูวิชาชีพมีภาพลักษณ๑ความสงํางาม  (SMART)  มีความหมายตามรหัสตัวอักษร  ดังนี้  S-Skills,  
M-Management,  A-Attitude,  R-Resource,  และ  T-Technology  สถาบันที่รํวมกันผลิตครู
วิชาชีพ  ได๎แกํ  มหาวิทยาลัยและโรงเรียน  มีหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ๑แบบ  3  รํวม  4  
หลัก  3  ปรับ  4  แผน  ซึ่ง  “3  รํวม”  ได๎แกํ  ความรํวมมือแบบไตรภาคี  “4  หลัก”  คือ  
หลักการดําเนินงาน  4  ด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎  ด๎านความเสมอภาคและ
หลากหลาย  ด๎านการตรวจสอบได๎และการประกันคุณภาพ  และด๎านโครงสร๎างทรัพยากรและ
บทบาท  “3  ปรับ”  คือ  ปราบการเรียนรู๎ของผู๎นํา  3  ระดับ  ได๎แกํ  ระดับป๓จเจก  ระดับทีมงาน  
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และระดับระบบ  และ  “4  แผน”  ได๎แกํ  แผนพัฒนาครูอาจารย๑  และพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู๎  แผนพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู๎  และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 
 นกน๎อย  สุทธิสนธ๑  (2550)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาระบบและวิธีการจัดการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สรุปผลการวิจัยพบวํา  นิสิตสํวนใหญํเห็นวําการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ๑ตรงในการทํางาน  และเพ่ือเพ่ิมทักษะให๎
นักศึกษาได๎นําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการทํางาน 
 ชวลิต  ชูกําแพง  (2550)  ได๎วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการสอนของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร  5  ปี)  คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผล
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวํา การจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพต๎องคํานึงถึงความสอดคล๎องกับหลักสูตร  
และด๎านการดําเนินการ  ซึ่งหลักสูตรปรับเปลี่ยนจากเดิม  4  ปี  มาเป็น  5  ปี  ควรจะให๎นิสิตได๎
เรียนจนครบกํอนออกไปฝึกประสบการณ๑ในปีสุดท๎าย  2  ภาคเรียนติดตํอกันตามที่คุรุสภากําหนด  
ในระหวํางการศึกษาควรจัดประสบการณ๑เสริมสร๎างความเป็นครูให๎กับนิสิตอยํางตํอเนื่อง  การสํงนิสิต
ออกฝึกประสบการณ๑ไมํควรเกิน  3  คนตํอ  1  สถาบันที่ฝึก  และควรคัดเลือกโรงเรียนฝึก
ประสบการณ๑มีขนาดใหญํ  และหากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ต๎องเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินจาก  
สมศ.  อยูํในระดับด ี
 ระวีวรรณ  วุฒิยศ  (2552)  ได๎พัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  โดยมีวัตถุประสงค๑หลักเพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบัน
ของกระบวนการจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และศึกษาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการบริหารและพัฒนา
กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพให๎แกํนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  โดย
ผู๎วิจัยได๎เริ่มศึกษาจากนโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอน  และ
มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา  กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของอาชีวาศึกษา  กํอนนําไป
กําหนดเป็นข๎อคําถามในแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นภายใต๎คําแนะนําจากอาจารย๑ที่ปรึกษา  และนําไป
สอบถามผู๎บริหารของวิทยาลัยอาชีพเชียงคํา  จํานวน  18  คน  โดยผู๎วิจัยดําเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บคืนด๎วยตนเอง  กํอนนํามาวิเคราะห๑  สรุปผลการวิจัยได๎วําด๎านการพัฒนา
กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพมีการดําเนินการอยูํระดับปานกลางเกือบทุกด๎าน  ยกเว๎นความ
รํวมมือในการนิเทศจากสถานประกอบการที่อยูํในระดับมาก  แสดงให๎เห็นถึงความจําเป็นที่สถาบัน
ต๎องมีการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเพ่ือสํงเสริมคุณภาพของนักศึกษาในทุกด๎าน  
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ได๎แกํ  ด๎านมาตรฐานวิชาชีพ  ด๎านกระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  ด๎านการบริหารกระบวนการ
ความรํวมมือการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  ในตอนท๎ายผู๎วิจัยได๎สรุปและเสนอแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพไว๎ตอนหนึ่งวํา  หลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  
สถาบันผลิตควรมีการประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องเพ่ือรํวมกันกําหนด  หรือพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพที่เหมาะสมตํอไป 
 วณิช  นิรันตรานนท๑ (2556) ได๎ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู๎สอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนี้มีความ
มุํงหมายเพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบัน  ป๓ญหาและความต๎องการของครูผู๎สอนในการจัดการเรียนการสอน
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาของในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับโรงเรียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษาที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย  คือ  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน  160  คน  ได๎มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน  100  ข๎อ  แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอบ  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑  
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ได๎แกํ  คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคําร๎อยละ  และการ
ทดสอบสมมติฐานใช๎สถิติแบบ  t-test  (Dependent  Samples)  กําหนดคําความมีนัยสําคัญท่ี  .05 
 รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะครูผู๎สอนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมี  3  กิจกรรมหลัก  คือ  1)  การ
ฝึกอบรม  2)  การใช๎พ่ีเลี้ยง  และ  3)  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  ผลจากการนํารูปแบบไปใช๎กับกลุํม
ตัวอยําง  จํานวน  160  คน  พบวํา  ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผู๎เข๎ารํวมพัฒนาสมรรถนะตาม
รูปแบบที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นสูงกวํากํอนการอบรมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสําคัญ  .01 

นายสุรกานต๑  จังหาร (2553) ได๎ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย๑พ่ีเลี้ยง
นักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย๑พ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยและ
พัฒนา  กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ  อาจารย๑พ่ีเลี้ยง  จํานวน  54  คน  การประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต๑ใช๎รูปแบบจําลองแบบซิปของแดเนียลเอลสตัฟเฟิลบีม 
 ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
 1.  การประเมินสภาวะแวดล๎อม  สรุปได๎วํา  วัตถุประสงค๑ของการฝึกอบรมที่ กําหนดไว๎มี
ความเหมาะสม  คุณสมบัติของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมควรเป็นครูปฏิบัติการสอนที่ได๎รับมอบหมายจาก
สถานศึกษาให๎ปฏิบัติหน๎าที่อาจารย๑พ่ีเลี้ยง  คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีทางการศึกษามีประสบการณ๑การ
สอนอยํางน๎อย  3  ปี  และเคยสอนในกลุํมสาระที่นิเทศอยํางน๎อย  1  ปี  โดยจัดฝึกอบรม  2  วันทํา
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การ  เนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด๎วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวน 3 หนํวย รวม 30  หัวข๎อ
เรื่อง 2. การประเมินป๓จจัยเบื้องต๎น โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล๎องระหวํางหัวข๎อการ
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค๑  และระหวํางวัตถุประสงค๑กับแบบทดสอบได๎คําดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 
0.97 และ 0.86 ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคล๎องกันสูง และการประเมินความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญที่
มีตํอหลักสูตรฝึกอบรม แบบสอบถามความคิดเห็นตํอการจัดฝึกอบรม ทั้ง 4 ชุด พบวํา  มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นทดลองใช๎  ภาคทฤษฏี  E1/E2 
เทํากับ 89.89/ 83.04 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ที่ 80/80 และภาคปฏิบัติเทํากับร๎อยละ 88.31 ซึ่งสูง
กวําเกณฑ๑ท่ีตั้งไว๎ที่ร๎อยละ 75 และผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นตํอการจัดฝึกอบรมในภาพรวม
อยูํในระดับมาก 
 3. การประเมินด๎านกระบวนการ  พบวํา  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎี  
E1/E2  มีคําเทํากับ  89.78/84.60  และภาคปฏิบัติเทํากับร๎อยละ  90.26  ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนด  
และผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่มีตํอการจัดฝึกอบรมภาพรวมอยูํในระดับมาก 
 4. การประเมินด๎านผลการผลิต  พบวํา  อาจารย๑พ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติหน๎าที่
โดยรวมอยูํในระดับมาก  ผู๎บริหารซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาของอาจารย๑พ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของอาจารย๑พ่ีเลี้ยงโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด  และนักศึกษาที่ได๎รับการนิเทศการสอน  
มีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติหน๎าที่อาจารย๑พ่ีเลี้ยงโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด  สรุปได๎วํา หลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสม 

สุกัญญา  พานิชเจริญนาม และคนอ่ืน ๆ (2555)  ได๎ทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน – ฝึกงาน ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  ประจําปีการศึกษา 2553” การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุํงหมายเพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพของนิสิต
ฝึกสอน - ฝึกงาน  ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจําปี
การศึกษา 2553 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน - ฝึกงานภาควิชา
พลศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2553 คือ  ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับนิสิตฝึกสอนประกอบไปด๎วย  อาจารย๑พ่ี
เลี้ยง  หัวหน๎ากลุํมสาระ  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ  ผู๎อํานวยการ  จํานวน 57 คน  และฝึกงาน
ประกอบไปด๎วย  พ่ีเลี้ยง  หัวหน๎าแผนก  ผู๎จัดการทั่วไป  ผู๎อํานวยการจํานวน 89 คน  รวมทั้งหมด 
146  คน  โดยการวิจัยครั้งนี้จะศึกษากับประชากรทั้งหมด  การวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ 2 ชุด  คือ  
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน  ประจําปีการศึกษา 2553 มีความเชื่อมั่นเทํากับ 
.92 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนิสิตนักศึกษาฝึกงาน  ประจําปีการศึกษา 2553 มี
ความเชื่อมั่นเทํากับ .91 นําผลที่ได๎มาวิเคราะห๑โดยแจกแจงความถ่ีแล๎วหาคําร๎อยละ 
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ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ความคิดเห็นของอาจารย๑พ่ีเลี้ยง หัวหน๎ากลุํมสาระ ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ  และ
ผู๎อํานวยการที่มีประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจําปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 
     1.1 ด๎านการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ตามความคิดเห็นของอาจารย๑พ่ีเลี้ยง หัวหน๎ากลุํม
สาระ  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี 
     1.2 ด๎านการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู๎ตามความคิดเห็นของหัวหน๎า
กลุํมสาระ  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี สํวน
อาจารย๑พ่ีเลี้ยงอยูํในระดับดีมาก 
     1.3 ด๎านการบริหารจัดการชั้นเรียนตามความคิดเห็นของอาจารย๑พ่ีเลี้ยง หัวหน๎ากลุํมสาระ  
ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ  และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี 
     1.4 ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพตามคิดเห็นของอาจารย๑พ่ีเลี้ยง หัวหน๎ากลุํม
สาระ  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝุายวิชาการ  และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี 
 2. ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง  หัวหน๎าแผนก  ผู๎จัดการทั่วไป  ผู๎อํานวยการที่มีตํอประสิทธิภาพ
ของนิสิตฝึกงาน ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจําปีการศึกษา 
2553 
     2.1 ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง  หัวหน๎าแผนก  
และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี  สํวนผู๎จัดการทั่วไปอยูํในระดับดีมาก 
     2.2 ด๎านความสามารถโดยรวมในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน๎า
แผนก  ผู๎จัดการทั่วไป  และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี 
     2.3 ด๎านความสามารถขณะปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน๎าแผนก  ผู๎จัดการ
ทั่วไป และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี 
     2.4 ด๎านผลรวมทั้งหมดของการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน๎าแผนก ผู๎จัดการ
ทั่วไป  และผู๎อํานวยการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี 

วทัญ๒ู  ขลิบทอง  (2555)  ได๎ทําการศึกษาคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นสําหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในศตวรรษที่  21  โดยมีวัตถุประสงค๑หลักเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ  
ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการ  การเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
เพ่ือให๎ก๎าวทันยุคแหํงการเปลี่ยนแปลง  โดยมีจุดมุํงหมายปลายทางคือ  คุณภาพของผู๎เรียน  ซึ่ง
นักศึกษาป๓จจุบันที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูนั้น  เป็นครูในยุคใหมํ  คือต๎องเป็นครูที่ทันสมัย  รู๎ทัน
การเปลี่ยนแปลง  สนใจขําววารอยูํเสมอ  แตํถึงอยํางไรก็ต๎องพิจารณาถึงมาตรฐานข๎อบังคับของคุรุสภา
วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ด๎วย ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี  21  
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จะชํวยเพ่ิมความเข๎มแข็งทางวิชาการ  อดทนตํออุปสรรคป๓ญหาตลอดระยะเวลาที่นิสิตออกฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ  ประโยชน๑สํวนตนนักศึกษาจะรู๎ จักพัฒนาตนเองให๎ เป็นผู๎มีความรู๎  
ความสามารถ  มีความคิดสร๎างสรรค๑ในวิธีการสอนและสื่อการสอนเป็นแบบอยํางที่ดีของนักเรียน  
รู๎จักพูด  จากผลการวิจัย  ผู๎วิจัยได๎นําเสนอองค๑ประกอบ  8T  ที่จะเตรียมให๎กับนักศึกษา  ได๎แกํ 
 1. Topic  Resource  เนื้อหาความรู๎  ความแมํนยําชัดเจนด๎านเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 2. Tools  เครื่องมือตําง ๆ  ที่จะใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงสื่ออุปกรณ๑ที่
ใช๎ประกอบการสอน  เครื่องมือในการจัดและประเมินผล 
 3. Tasks  กิจกรรมการเรียนการสอนหรืองานที่มอบหมายให๎ผู๎เรียนปฏิบัติเพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎และบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 4. Tutoring  การให๎คําแนะนําให๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากการตรวจผลงานเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ 
 5. Team  work  ความสามัคคีในหมูํคณะเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งตํอการปฏิบัติงานรํวมกันของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในหนํวยฝึกฯ 
 6. Talk  การรู๎จักพูด พูดให๎กําลังใจ พูดเพ่ือสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ทั้งกับนักเรียนและครูอ่ืน ๆ  
ที่อยูํในโรงเรียน 
 7. Technology  ครูในศตวรรษที่  21  จะต๎องรู๎จักการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีการค๎นคว๎า
ข๎อมูลที่ทันสมัยอยูํเสมอและการนําเทคโนโลยีมาประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 8. Teaching  การจะเป็นครูในอนาคตจะต๎องรู๎จักรูปแบบ  เทคนิค  กระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะต๎องสอนทั้งเนื้อหาสาระควบคูํกับทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
ทุก ๆ  องค๑ประกอบจะต๎องสัมพันธ๑เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
 ฤตินันท๑  สมุทร๑ทัย  (2556)  ได๎ทําการวิจัยนํารํองการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูในศตวรรษ
ที่  21  โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือวิเคราะห๑เปรียบเทียบหลักสูตรการผลิตครูที่ใช๎อยูํ ในป๓จจุบันของคณะ
ศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  กับแนวคิดหลักสูตรสําหรับอนาคตท่ีเกี่ยวข๎องสอดคล๎องกับการ
ผลิตครูสําหรับศตวรรษที่  21  เพ่ือนําไปสูํการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่  21  
ตลอดจนจัดทําข๎อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่  21  โดย
แนวคิดที่นํามาใช๎ในการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบด๎วย  แนวคิดหลักสูตรการผลิตครูสําหรับอนาคต
ของ  เซอร๑ไมเคิล  บาร๑เบอร๑  E  (K + T + L)  แนวคิดเก่ียวกับทักษะแหํงอนาคตใหมํ  การศึกษาเพ่ือ
ศตวรรษท่ี  21  แนวคิดสมรรถนะหลัก  (competency)  ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  แนวคิด
สมรรถนะครูไทยที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว๎  แนวคิดจากกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  และแนวคิดหลักสูตรการผลิตครูในป๓จจุบันของคณะศึกษาศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  โดยประชากรที่ใช๎ในการวิจัย  ประกอบด๎วย  อาจารย๑  เจ๎าหน๎าที่  ผู๎บริหาร
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คณะศึกษาศาสตร๑  และนักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  ในปีการศึกษา  2555  เครื่องมือที่ใช๎  ประกอบด๎วย  แบบวิเคราะห๑ความ
สอดคล๎องระหวํางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหมํ  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ  สถิติที่
ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ใช๎สถิติบรรยาย  คําความถี่  ร๎อยละ  สําหรับการวิเคราะห๑เปรียบเทียบ
หลักสูตรเกํากับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมํ  และใช๎คําเฉลี่ยในการวิเคราะห๑ความคิดเห็น ของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ผลการวิจัยที่ได๎จากการสังเคราะห๑แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตครุสําหรับศตวรรษที่  
21  พบวํา  องค๑ประกอบของหลักสูตร  มี  5  องค๑ประกอบ  คือ  1)  ความสามารถพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม  (Ethical  Underpinning) 2) ความรู๎ที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต (Knowledge)  
3)  ความสามารถในการคิด  (Thinking)  4)  ความสามารถในการนําตนเอง  (Leadership)  และ  
5) สมรรถนะที่จําเป็นในการประกอบวิชาชีพครู  (Competency)  โดยสามารถเขียนออกมาใน
รูปแบบของสมการได๎  ดังนี้  well – educatedness  =  E (K + T + L + C)  และเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิมที่ใช๎ในป๓จจุบันพบวํา  ยังไมํสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ครอบคลุมทุก
องค๑ประกอบ  แตํเมื่อนําหลักสูตรที่ได๎พัฒนาขึ้นไปทดลองใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  พบวํา  
สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตามองค๑ประกอบของหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่  
21  ได๎เป็นอยํางดี  ในข๎อเสนอเชิงนโยบาย  ได๎เสนอไว๎วํา  คณะศึกษาศาสตร๑/ครุศาสตร๑  เป็น
หนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบการผลิตครูโดยตรง  ควรกําหนดเปูาหมายการผลิตครูและกําหนด
คุณลักษณะที่สําคัญ  เพื่อเป็นเอกลักษณ๑ของบัณฑิตครู  โดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตบัณฑิต  ตลอดจนสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจที่ตรงกันให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตบัณฑิตครูสําหรับศตวรรษที่  21 

สุพรทิพย๑ ธนภัทรโชติวัต (2557) ได๎ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปบแบบการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครู   
เพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนารูปแบบกาจัด
ประสบการณ๑วิชาชีพครู เ พ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21 ดําเนินการวิจัยโดยใช๎
กระบวนการวิจัยและพัฒนา  3 ขั้นตอน  โดยผู๎วิจัยให๎ความสําคัญกับการวิจัยเอกสารในขั้นตอนที่  1  
คือ ศึกษาคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่  21  และกระบวนการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือนํามา
เป็นสารสนเทศสําคัญระกอบการตัดสินใจในการยกรํางรูปแบบการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือ
สํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  ขั้นตอนที่  2 พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการจัด
ประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  ในเบื้องต๎นดําเนินการประเมิน
ความเหมาะสมและความครอบคลุมด๎านกรอบแนวคิด ทฤษฎี และคุณลักษณะครูที่พึงประสงค๑  โดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  ทําน  โดยใช๎แบบประเมินความเหมาะสม  และการสัมภาษณ๑  กับนโยบาย
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาวิชาชีพครูของไทย  จากนั้นนํารํางรูปแบบที่ปรับปรุงแก๎ไขตาม
คําแนะนําของผู๎ทรงคุณวุฒิไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ  จํานวน 8  ทําน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
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เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จากนั้นนําไป
ให๎คณาจารย๑สังกัดครุศาสตร๑/ศึกษาศาสตร๑ที่รับผิ ดชอบการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูจาก 6  
มหาวิทยาลัยในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนลําง  จํานวน  320 คน กําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูป  G*  Power เวอร๑ชั่น  3.1.5 กําหนดคํา  effect  size  เทํากับ  0.30  คํา
ความคลาดเคลื่อน  (alpha = เทํากับ  0.05)  และคํา  power  เทํากับ  0.95  ได๎จํานวนกลุํม
ตัวอยําง  122  คน  แตํเพ่ือเป็นการเพ่ิมอัตราการตอบกลับและปูองกันการสูญหายของกลุํมตัวอยําง  
จึงสํงแบบสอบถามไปจํานวน  150 ฉบับ  ได๎รับแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณ๑ของ
แบบสอบถามมีจํานวน  89  ฉบับ  จาก  122  คิดเป็นร๎อยละ  72.95  วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ
คําเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนข๎อมูลที่เป็นข๎อเสนอแนะใช๎การวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา  
ขั้นตอนที่  3  ทดลองใช๎กิจกรรมปฐมนิเทศในรูปแบบการจัดประสบการณ๑เพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครู
ในศตวรรษท่ี  21  ในกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยไปทดลอง
ใช๎กับนิสิตชั้นปีที่  5  คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่จะออกฝึกสอนในปีการศึกษา  
2556  จํานวน  160  คน  กิจกรรมที่นํามาทดลองใช๎  ได๎แกํ  กิจกรรมสํงเสริมจิตวิญญาณความเป็น
ครูโดยใช๎กระบวนการตามแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษา  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพใช๎การสังเคราะห๑เนื้อหา
จากผลงานการเข๎ารํวมกิจกรรม  การสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎  (Reflection)  ทุกกิจกรรม  และการ
เขียนอิสระ  (Free  writing)  ซึ่งเป็นการให๎นิสิตได๎ประเมินสะท๎อนสิ่งที่นิสิตได๎เรียนรู๎ตลอดการเข๎า
รํวมกิจกรรมตามโครงการ   

ผลการวิจัยพบวํา 
 1.  คุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  แบํงเป็น  3  ด๎าน  คือ  ด๎านที่  1  ด๎านความรู๎
ความสามารถในสาขาวิชา ประกอบด๎วย 6 คุณลักษณะยํอย  ได๎แกํ  1)  มีความรู๎  ความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชา 2)  มีเทคนิควิธีการถํายทอดความรู๎ที่หลากหลาย 3)  มีทักษะการคํานวณ   4)  มี
ความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  5)  รู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน  6)  มีความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตร  จัดทําแผนการสอน  กิจกรรม  และการประเมินผลที่สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางผู๎เรียน ด๎านที่  2 ด๎านการปฏิบัติตนและเห็นคุณคําวิชาชีพครู ประกอบด๎ วย  
7 คุณลักษณะยํอย  คือ  1)  เป็นผู๎ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํศิษย๑  2)  มีสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
บุคคล  ทํางานเป็นทีมได๎  3)  เป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  4)  เป็นบุคคล
แหํงการเรียนรู๎  และใฝุหาความรู๎อยูํเสมอ  5)  รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  6)  เป็นผู๎มีภาวะผู๎นําทาง
วิชาการ  7)  ปฏิบัติตามนโยบายของหนํวยงาน  และด๎านที่   3  ด๎านสังคมพหุวัฒนธรรม  
ประกอบด๎วย  5  คุณลักษณะยํอย  ได๎แกํ  1)  มีความสามารถด๎านการใช๎ภาษา/การสื่อสาร  2)  เป็น
ผู๎เลือกใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม  3) เป็นผู๎รอบรู๎ เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย  ทัน
เหตุการณ๑  4)  มีความคิดและแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑  5)  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
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 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21  
ประกอบด๎วย 5 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ความเป็นมาของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการของ
รูปแบบ วัตถุประสงค๑ และการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  
ในองค๑ประกอบด๎านการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูเพ่ือสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  
ประกอบด๎วย 4 สํวน  ได๎แกํ ขั้นตอน เปูาหมาย โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผล  ขั้นตอนของ
การจัดประสบการณ๑ให๎กับนิสิตในแตํละชั้นปี   มีดังนี้   ชั้นปีที่   1  รู๎จักวิชาชีพครูรอบด๎าน  
Professional Knowledge (PK) ชั้นปีที่ 2 สํงเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ School  Experience  1  
(SE1) ชั้นปีที่  3 สะท๎อนประสบการณ๑วิชาชีพ School  Experience 2 (SE2) ชั้นปีที่ 4 เรียนรู๎
บทบาทครูจากการปฏิบัติ  Field  Experience  (FE)  ชั้นปีที่  5  เสริมความพร๎อมวิชาการ  และ
ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู Professional  Preparation (PP)  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รปูแบบการจัดประสบการณ๑โดยผู๎เชี่ยวชาญ 8 คน  ในภาพรวมผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องกันวํา
รูปแบบมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด  สําหรับผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
โดยคณาจารย๑สังกัดคณะครุศาสตร๑/ศึกษาศาสตร๑  ที่รับผิดชอบการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครู  ผล
การประเมินพบวํา รูปแบบมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก   
 3. ผลการทดลองใช๎กิจกรรมปฐมนิเทศในรูปแบบการจัดประสบการณ๑เพ่ือสํงเสริม
คุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  ในกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
ด๎วยกิจกรรมสํงเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช๎กระบวนการตามแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษา  ซึ่งมี
วัตถุประสงค๑ของกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมด๎านจิตใจ  มีความมั่นใจ  ตระหนักในบทบาทของครู  
กํอนที่นิสิตจะออกไปฝึกประสบการณ๑  เป็นการสํงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21  ในด๎านการ
ปฏิบัติตนและเห็นคุณคําวิชาชีพครู  ประเมินผลด๎วยการสังเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพที่ได๎จากการที่
นิสิตสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎  (Reflection)  และการเขียนอิสระ  (Free  Writing)  ข๎อมูลที่ได๎นํามา
สังเคราะห๑เชิงเนื้อหาผลการทดลองใช๎กิจกรรมพบวํา  กิจกรรมสํงเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช๎
กระบวนการตามแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษา  สามารถนํามาใช๎ในกิจกรรมเตรียมความพร๎อมด๎านจิตใจ
ให๎กับนิสิตได๎  นิสิตเกิดความตระหนักในบทบาทการเป็นครูดี  เมื่อจิตวิญญาณความเป็นครูถูกปลุก
กระตุ๎น  จะพบวํา  ความมํุงมั่นและปณิธานที่จะออกไปเป็นครูที่ดีของนิสิตจะเกิดข้ึน   

วาสนา สังข๑พํุม (2557) ได๎ทําการศกึษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้  
มีรูปแบบการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค๑การวิจัยเพ่ือ  (1) วิเคราะห๑และสังเคราะห๑
ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในกรุงเทพมหานคร  (2)  พัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ  
(3)  ประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ  และ (4) ประเมินเพ่ือรับรองระบบ
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สารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ มีขั้นตอนการวิจัย 7 ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นตอนที่หนึ่ง  
ศึกษาเอกสารและงานวิจัย  (R1)  ขั้นตอนที่สอง  พัฒนากรอบแนวคิด  (D1)  ขั้นตอนที่สาม  สํารวจ
ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ (R2)  ขั้นตอนที่สี่  พัฒนาแบบจําลองระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ  (D2) ขั้นตอนที่ห๎า ประเมินแบบจําลองระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ  (R3)  ขั้นตอนที่หก  ประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูฯ  (R4)  และขั้นตอนที่เจ็ด  ประเมินรับรองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
(D3)  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ  นักศึกษาครูชั้นปีที่  5  คณะครุศาสตร๑  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 จํานวน 247 คน และอาจารย๑นิเทศก๑  จํานวน  
31 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ  แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างแบบประเมินคุณภาพเทคนิค
การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ  แบบประเมินการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครู และอาจารย๑นิเทศก๑  ที่
มีตํอการใช๎งานระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ  และแบบประเมินเพ่ือรับรอง
สารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ ประกอบด๎วย  6  องค๑ประกอบ  คือ  
การวิเคราะห๑  การวางแผนหรือการกําหนดวัตถุประสงค๑  การออกแบบ  การพัฒนา  การนําไปใช๎และ
การประเมินผลการเผยแพรํและการบํารุงรักษา 
 2.  แบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูมีคุณภาพเทคนิคการพัฒนา
ระบบ  และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยูํในระดับมากท่ีสุด 
 3.  การประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ประกอบด๎วย 
      3.1  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครูสํวนใหญํผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 90 
จํานวน 236 คน  คิดเป็นร๎อยละ 95.55 โดยการประเมินผลตามสภาพจริงจากแบบประเมินด๎าน
คุณลักษณะและการปฏิบัติงานด๎านการปฏิบัติงานในหน๎าที่ครู  ด๎านสมรรถภาพการสอน  ด๎านแฟูม
สะสมผลงาน  และด๎านการวิจัยปฏิบัติงานในชั้นเรียน 
      3.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาครู และอาจารย๑นิเทศก๑  ที่มีตํอการใช๎งานระบบสารสนเทศ  
อยูํในระดับมาก 
 4.  ผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินเพ่ือรับรองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูฯ  มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สามารถนําระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูไปใช๎ได๎จริง 

นิตยา  เรืองแปูน (2555) ได๎ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตาม
เกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยแบบผสมระหวํางเชิงปริมาณและคุณภาพ  มีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  1  ศึกษาสภาพ
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ป๓จจุบันและความต๎องการของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ได๎กําหนดกลุํมตัวอยํางเพ่ือการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตาม
เกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครู ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ประกอบด๎วย  
ประชากรและกลุํมตัวอยําง  4  กลุํม  ดังนี้  กลุํมที่  1  ประชากรเป็นกลุํมอาจารย๑ที่ทําหน๎าที่ประ
หลักสูตร ทั้งหมด  28 คน กลุํมที่ 2 ประชากรเป็นกลุํมอาจารย๑ที่ทําหน๎าที่อาจารย๑นิเทศก๑ประจํา
หลักสูตรทั้งหมด 134 คน กลุํมที่ 3 ประชากรเป็นกลุํมนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ซึ่งเป็น
การสุํมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  โดยสุํมนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูใน
แตํละสาขาวิชาของแตํละมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ด๎วยสัดสํวนร๎อยละ 10 ได๎
จํานวนนักศึกษาที่เป็นกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 220 คน กลุํมที่ 4 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่ใช๎สนทนากลุํม  
(Focus Group)  ศึกษาสภาพข๎อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  โดยมีเกณฑ๑การคัดเลือกผู๎ที่มีความรู๎ ผลงาน ประสบการณ๑การทํางานด๎านการ
บริหารจัดการดําเนินงานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 5 ปีขึ้นไป  ใช๎การสุํมแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  ประกอบด๎วยคณบดีคณะครุศาสตร๑ 5 คน  รองคณบดีรับผิดชอบดูแลฝุาย
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 5 คน  และหัวหน๎างานฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 5 คน รวม 15 คน  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยใช๎แบบสอบถามและแบบการสนทนากลุํมเกี่ยวกับสภาพข๎อมูลพ้ืนฐานของ
กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ขั้นตอนที่  2  การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  การ
พัฒนารูปแบบฉบับรําง  นําข๎อมูลที่ได๎จาก  ขั้นตอนที่  1  มาสังเคราะห๑และวิเคราะห๑  โดยใช๎แนวคิด
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครู  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา  และการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ๑ที่สํานักงานการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการรวมเข๎ากับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการสร๎างรูปแบบ  
นํามาสังเคราะห๑รวมกัน  หลังจากนั้นจึงพัฒนาเป็นรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของกลุํม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ที่เป็นฉบับรํางการตรวจสอบรูปแบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ  ให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ  (Expert)  ตรวจสอบรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ที่มีความรู๎
ผลงาน  ประสบการณ๑ด๎านหลักสูตรการเรียนการสอน  และ/หรือด๎นการบริหารการศึกษาวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  และ/หรือมีประสบการณ๑การทํางานด๎นการบริหารจัดการ  และการ
ดําเนินการการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 5 ปีขึ้นไป จํานวน 15 คน  พิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎ 
 นําผลที่ได๎มาปรับปรุงรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครู
ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ได๎รูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  
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ผู๎เชี่ยวชาญประกอบด๎วย  ประธานหลักสูตร  5  คน  อดีตคณบดีคณะครุศาสตร๑  2  คน  หัวหน๎า
ภาควิชา  2  คน  อาจารย๑ประจําโปรแกรม  2  คน  รองคณบดี  2  คน  รองอธิการบดี  1  คน  และ
หัวหน๎าฝุาย  1  คนรวม  15  คน  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  คือ  แบบตรวจสอบรูปแบบการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูสําหรับผู๎เชี่ยวชาญการวิเคราะห๑ข๎อมูล  การตรวจสอบรูปแบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ  
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ  (Expert)  ตรวจสอบรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยใช๎แบบสอบถาม
ปลายเปิด  และวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา  (Content  Analysis)  ขั้นตอนที่  3  การ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูของ
กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยจัดประชุมสัมมนาอิงผู๎เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship)  ที่เป็นคณบดี
คณะครุศาสตร๑  รองคณบดีรับผิดชอบดูแลฝุายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  หัวหน๎างานฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  นําผลที่ได๎จากการประชุมสัมมนามาปรับปรุงรูปแบบการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครู  ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ได๎
รูปแบบที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นเป็นฉบับสมบูรณ๑  การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการศึกษาการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครู  ของกลุํม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยจัดประชุมสัมมนาอิงผู๎ เชี่ยวชาญ  
(Connoisseurship)  และสรุปผลการสัมมนาโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา  (Content  Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  รูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูของกลุํม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎ 
 รูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ที่พัฒนามีองค๑ประกอบและรายละเอียด  ดังนี้ 
     1.1  ปรัชญา 
     1.2  หลักการและแนวคิด 
     1.3  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ 
     1.4  วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
     1.5  โครงสร๎างหลักสูตร 
     1.6  ลักษณะงานฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูระหวํางเรียน 
     1.7  ลักษณะงานฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
     1.8  บทบาทหน๎าที่ของฝุายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
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     1.9  บทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
     1.10  บทบาทหน๎าที่ของครูพ่ีเลี้ยง 
     1.11  บทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑นิเทศก๑ 
     1.12  การประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
 2. ความเหมาะสมในการนํารูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐาน
วิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎ไปใช๎ 
 ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตํอรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูตามเกณฑ๑มาตรฐาน
วิชาชีพครูของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร๑ภาคใต๎  ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นวํามีความเหมาะสม
ตํอการนําไปใช๎ได๎และมีข๎อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
     2.1 โครงสร๎างใหมํในหลักสูตรใหมํของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู มี  4  ขั้นตอน คือ  
ขั้นการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 1 เทียบได๎กับการศึกษาสังเกตและการมีสํวนรํวม ขั้นการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู 2 เทียบได๎กับการทดลองสอน  ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  เทียบได๎
กับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูแบบเต็มรูป  และขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เทียบได๎กับ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูแบบเต็มรูป 
     2.2 ควรให๎ความสําคัญกับการวิจัยในชั้นเรียนให๎มากขึ้น นักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู
ต๎องทําวิจัยในชั้นเรียน  และมีการนําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาหลังฝึก 
     2.3  โครงสร๎างของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2  ควรปรับปรุงรูปแบบใหมํเพราะบางขั้นตอนไมํสามารถจัดตามลําดับได๎  กิจกรรมบางอยํางต๎อง
ดําเนินไปพร๎อมกัน 
     2.4  ควรปรับความรู๎ให๎นักศึกษาให๎ทันสมัย  ได๎แกํ 
  2.4.1  รูปแบบของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
  2.4.2  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใหมํ ๆ  เทคนิค  ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
  2.4.3  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.4.4  การบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู๎ 
  2.4.5  การจัดสัมมนาทางการศึกษา 
  2.4.6  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  2.4.7  การบูรณาการความรู๎ทั้งหมดมาใช๎ในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
     2.5  นักศึกษาควรมีความชัดเจน  มีความลุํมลึกในเนื้อหาของวิชาเอก 
     2.6  นักศึกษาควรเรียนรู๎และศึกษากรอบเนื้อหาในระดับชั้นที่สอน 
     2.7  ให๎นักศึกษาได๎ตระหนักในความเป็นครูด๎วยการสํงเสริมเจตคติที่ดี 

เกษมสุข ทุมแสน (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน๎นกระบวนการคิดอยําง 
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มีวิจารณญาณ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันการพลศึกษา  การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห๑องค๑ประกอบกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ สําหรับ
นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันการพลศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการสอนที่
เน๎นกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ 
สถาบันการพลศึกษา 3) ศึกษาผลการใช๎รูปแบบการสอนที่เน๎นกระบวนการคิดอยํามีวิจารณญาณใน
รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาการเรียนวิชาวิธีสอนพลศึกษา
ความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอรูปแบบการสอนที่
เน๎นกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณด๎วยการวิจัยและพัฒนาโดยแบํงการดําเนินการเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห๑องค๑ประกอบกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ด๎วยวิธีการศึกษา
หลักการแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องรํวมกับการพิจารณาของผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน 
ด๎วยการสนทนากลุํม และยืนยันด๎วยการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นอาจารย๑ผู๎สอนทั้งหมด
ในคณะศึกษาศาสตร๑สถาบันการพลศึกษา จํานวน 246 คน จากจํานวนทั้งหมด 286 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 86.01 ที่ได๎จากการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงใช๎สถิติการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิง
ยืนยันด๎วยเทคนิควิเคราะห๑โครงสร๎างเชิงเส๎นโดยใช๎โปรแกรม LISREL VERSION 9.10 (Invoice 
Number DP-13-031113-9451) ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการสอนประกอบด๎วย 1) ขั้นตอน
การสังเคราะห๑รูปแบบการสอน 2) ขั้นการพัฒนารูปแบบการสอนระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช๎รูปแบบ
การสอนที่เน๎นกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา 
1 กลุํม กลุํมตัวอยํางที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันการพล
ศึกษา จํานวน 40 คน ที่ได๎มาโดยการเลือกแบบอาสาสมัครเป็นเวลา 10 สัปดาห๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วย
สถิติ ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด๎วยสถิติการวิเคราะห๑ความ
แปรปรวนเชิงพหุแบบวัดซ้ํา 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. องค๑ประกอบกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันการพลศึกษา ประกอบด๎วย 8 องค๑ประกอบดังนี้ 1) การฟ๓ง 2) การ
วิเคราะห๑สถานการณ๑ 3) การพิจารณาระบุประเด็น 4) การตั้งสมมติฐาน 5) การรวบรวมข๎อมูล 
หลักฐาน 6) การเชื่อมโยงเหตุผล 7) การประยุกต๑และนําไปใช๎ และ 8) การประเมินผล 
 2. รูปแบบการสอนที่เน๎นกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณประกอบด๎วย 1) หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี 2) วัตถุประสงค๑ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ 6 ขั้น ได๎แกํ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้น
รวบรวมเชื่อมโยงข๎อมูล ขั้นนําไปใช๎ และขั้นสรุปประเมินผล 4) ผลที่ผู๎เรียนจะได๎รับ 5) แนวทางในการ
นําไปใช๎ 
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 3. เมื่อนํารูปแบบการสอนที่เน๎นกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันการพลศึกษา ไปใช๎ พบวํา 
     3.1 นักศึกษามีระดับความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ทั้ง 8 ด๎านเพ่ิมขึ้น อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการพิจารณาระบุประเด็น มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากและด๎านที่มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ ด๎านการฟ๓ง คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 
     3.2 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยํามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
     3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน๎น
กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบัน
การพลศึกษา โดยภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ทุกด๎านมีคําเฉลี่ย
อยูํในระดับมาก 

วิทเวช วงศ๑เพม (2556) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา
ที่มีความซับซ๎อน สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษา
องค๑ประกอบทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อนและป๓จจัยที่มีผลตํอการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่
มีความซับซ๎อน 2) พัฒนาและศึกษาผลการใช๎รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มี
ความซับซ๎อน สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอ
รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา โดยการวิจัยแบบผสานวิธี ผู๎วิจัยแบํงการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
องค๑ประกอบทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน และป๓จจัยที่มีผลตํอการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา
ที่มีความซับซ๎อน โดยใช๎เทคนิคเดลฟายจากผู๎เชี่ยวชาญ 17 คน และการวิเคราะห๑รูปแบบ
ความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุของข๎อมูลที่ได๎จากการใช๎แบบสอบแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ เก็บ
รวบรวมจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นครู อาจารย๑จากสถาบันการพลศึกษา จํานวน 300 คน โดยใช๎
โปรแกรมลิสเรล รุํน 8.8 ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช๎รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ตามขั้นตอนของ
การพัฒนานวัตกรรม โดยใช๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ประเมินรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน และนํารูปแบบการสอนดังกลําวไปทดลองใช๎กับนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษาที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 60 คน แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมทดลองและ
กลุํมควบคุม ด๎วยการสุํมแบบกลุํม กลุํมละ 30 คน ใช๎ระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห๑ ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 
3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอรูปแบบการสอนที่
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น ใช๎แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ กับกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมทดลอง 
จํานวน 30 คน 
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 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. องค๑ประกอบทักษะทางพลศึกษาทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน ประกอบด๎วย การ
เคลื่อนไหวรํางกาย รูปแบบของการเคลื่อนไหว ประเภทของการเคลื่อนไหว ขั้นตอนของการ
เคลื่อนไหว ทิศทางของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่ไมํเป็นธรรมชาติ และความตํอเนื่องการ
เคลื่อนไหว องค๑ประกอบข๎างต๎นมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑คําน้ําหนักองค๑ประกอบอยูํ
ระหวําง 0.34 – 0.66 และป๓จจัยที่มีผลตํอการปฏิบัติทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน ประกอบด๎วย 4 ด๎าน 
คือ ด๎านสติป๓ญญา ด๎านจิตใจ ด๎านการฝึกหัด และด๎านรํางกาย โมเดลความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุป๓จจัยที่
มีผลตํอการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน มีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑อยูํใน
เกณฑ๑ดี ผลการทดสอบไค-สแควร๑ 280.08 คําความนําจะเป็น (P-value) 0.16486 คําองศาอิสระ 
(df) 258 คําดาชะนีวัดระดับความสอดคล๎องเปรียบเทียบ (CFI) 1.000 คําประมาณความคลาดเคลื่อน
ของรากกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) 0.017 คําสัมประสิทธิ์การพยากรณ๑ตัวแปรตาม (R2) การปฏิบัติ
ทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ๎อน 0.66 
 2. รูปแบบการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด๎วย ป๓จจัยด๎านสติป๓ญญา ด๎านจิตใจ ด๎านการ
ฝึกหัด และด๎านรํางกาย ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นการสร๎างแรงจูงใจและการ
เตรียมความพร๎อม 2) ขั้นการรับรู๎กลไกการเคลื่อนไหว 3) ขั้นการจินตภาพ 4) ขั้นการปฏิบัติทักษะ 5) ขั้นการ
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับและการปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติทักษะ และ 6) ขั้นการสรุปและสุขปฏิบัติ มีผลทํา
ให๎นักศึกษามีคะแนนด๎านความรู๎การปฏิบัติทักษะการกระโดดเตะตะกร๎อแบบตีลังกาหลังเรียน ตาม
รูปแบบการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกวํารูปแบบการสอนปกติ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และนักศึ กษามีคะแนนด๎ านการปฏิบัติทั กษะการกระโดดเตะตะกร๎อแบบตีลั งกาหลั ง 
เรียนตามรูปแบบ การสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกวํารูปแบบการสอนปกติ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอรูปแบบการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น พบวํา นักศึกษา
มีความคิดเห็นตํอรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ด๎านสติป๓ญญา ด๎านจิตใจ ด๎านการฝึกหัด และด๎าน
รํางกาย อยูํในระดับมากทุกรายการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตํอรูปแบบการ
สอนทีผู่๎วิจัยพัฒนา อยูํในระดับมาก 
 มณี เกษผกา (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษา
สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา และศึกษาผลการสอนโดยใช๎
รูปแบบการสอนเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาด๎านความรู๎ ด๎านเจตคติ ด๎านการปฏิบัติ และความพึงพอใจตํอ
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การเรียนจากรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ในการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษา ระยะที่ 1 ผู๎วิจัยใช๎วิธีสัมภาษณ๑และตอบแบบสอบถาม กลุํมตัวอยํางที่ใช๎สัมภาษณ๑ 
ได๎แกํ อาจารย๑จํานวน 9 คน นักศึกษาจํานวน 10 คน ซึ่งได๎มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช๎คือแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษาด๎วยวิธีสุํมแบบกลุํม (Cluster Random Sampling) จํานวน 250 คน โดย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 
0.84 สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบการ
สอน ระยะท่ี 2 ใช๎วิธีการสังเคราะห๑ทฤษฎีการเรียนรู๎ หลักการเรียนรู๎ กระบวนการสอน และการสอน
วิชาสุขศึกษา สําหรับการศึกษาผลการใช๎รูปแบบการสอนใน ระยะที่ 3 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
ทดลอง คือ นักศึกษา จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาเป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 50 ข๎อ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.86 แบบวัดเจต
คติตํอวิชาสุขศึกษาเป็นแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 18 ข๎อ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.78 
แบบวัดการปฏิบัติเป็นแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 20 ข๎อ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.82 
และแบบสอบถามความพึงพอใจตํอรูปแบบการสอน จํานวน 15 ข๎อ เป็นแบบมาตรประมาณคํา 5 
ระดับ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.89 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคําเฉลี่ย t-test (Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. จากการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาสําหรับ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบวํา 
     1.1 ผลจากการสัมภาษณ๑อาจารย๑พบวํา อาจารย๑สํวนใหญํมีความเห็นวํา วิชาสุขศึกษามี
ขอบเขตกว๎างขวาง ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล๎อม กลําวถึงวิธีการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนพบวํามีรูปแบบเดิม ๆ คือ ใช๎วิธีการถํายทอดความรู๎ ผู๎เรียนไมํให๎ความสนใจ
และความสําคัญตํอวิชาสุขศึกษา ขาดความกระตือรือร๎นที่จะใฝุรู๎ มีพฤติกรรมเบื่อหนํายตํอการเรียน 
     1.2 ผลจากการสัมภาษณ๑นักศึกษาพบวํา การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษานําเบื่อหนําย 
เรียนไปตามที่อาจารย๑สอนโดยไมํรู๎เปูาหมาย ไมํทราบวําจะนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎อยํางไร แตํสามารถ
นําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎บ๎าง ไมํนําสนใจเพราะต๎องนั่งเรียนหลังจากปฏิบัติในวิชาพลศึกษามา
เหนื่อย อาจารย๑สํวนใหญํมอบหมายให๎ทํารายงาน ทําให๎มีงานสะสมมากไมํสามารถสํงตามกําหนดได๎ 
จึงใช๎วิธีลอกงานเพ่ือนสํง 
     1.3 ผลจากการตอบแบบสอบถาม พบวํา นักศึกษามีความคิดเห็นวํา วิธีสอนแบบบรรยาย
เป็นวิธีที่สถาบันการพลศึกษาใช๎มากที่สุด รองลงมาคือแบบให๎ทํารายงาน สํวนวิธีการสอนที่ใช๎น๎อย
มาก คือ วิธีสอนแบบโครงการ/โครงงาน การแสดงละคร และการสร๎างสถานการณ๑จําลอง 
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 2. การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาสําหรับนักศึกษาสถาบัน 
การพลศึกษา ประกอบด๎วยองค๑ประกอบของรูปแบบการสอน 5 องค๑ประกอบ คือ หลักการ 
วัตถุประสงค๑ เนื้อหา กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล และขั้นตอนกระบวนการของ  
รูปแบบการสอนที่มี 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นผํอนคลาย (Relaxation) 2) ขั้นกระตุ๎นความรู๎เดิม 
(Activation of Prior Knowledge) 3) ขั้นใช๎ผังมโนทัศน๑ (Concept Mapping) 4) ขั้นถํายโยงการ
เรียนรู๎ (Transfer of Learning) 5) ขั้นบริหารสมอง (Operation to Brain Gym) 6) ขั้นคิดไตรํตรอง 
(Reflective Thinking) และจัดการเรียนการสอนใน 8 แผนการสอน 
 3. ผลการสอนโดยใช๎รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น พบวํา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎
วิชาสุขศึกษาทั้งด๎านความรู๎ ด๎านเจตคติ และด๎านปฏิบัติสูงกวํากํอนการทดลองสอน อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจตํอรูปแบบการสอนในระดับมาก 

จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติป๓ญญา (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต๎านยาเสพติด
ในกลุํมนักเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงสาเหตุของ
ป๓ญหายาเสพติดในกลุํมนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมต๎านยาเสพติดในกลุํมนักเรียน และ 3) ศึกษาผล
ของการใช๎รูปแบบกิจกรรมต๎านยาเสพติดในกลุํมนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
วิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงสาเหตุของป๓ญหายาเสพติดในกลุํมนักเรียน โดยกลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 357 คน ได๎มาจาก
การสุํมแบบแบํงชั้น เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา ซึ่งมีคําความเชื่อมั่น
เทํากับ .96 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎วิธีวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงเส๎นของป๓จจัยเชิงสาเหตุการติดยาเสพ
ติดในกลุํมนักเรียนสํวนในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมต๎านยาเสพติดในกลุํม 
นักเรียน ดําเนินการศึกษาโดยวิเคราะห๑รูปแบบการจัดกิจกรรมต๎านยาเสพติดที่หลายหนํวยงานได๎
ดําเนินการไปแล๎วและประสบผลสําเร็จรวมทั้งวิเคราะห๑จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แล๎วสังเคราะห๑
รูปแบบการจัดกิจกรรมต๎านยาเสพติด และประเมินคุณภาพของรูปแบบที่สังเคราะห๑ ได๎โดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน และระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช๎รูปแบบโดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 60 คน เป็นกลุํมทดลองจํานวน 30 คน และกลุํมควบคุม จํานวน 30 คน 
โดยใช๎วิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช๎ประกอบด๎วย 1) แบบทดสอบวัดความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .96 2) แบบวัดทักษะการปฏิบัติตน มีคํา 
ความเชื่อมั่นเทํากับ .98 3) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับยาเสพติดมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .95 4) แบบวัด
ความพึงพอใจ มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .98 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช๎การทดสอบคําที (Independent t-test) 
 ผลการวิจัยพบวํา 
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 ระยะที่ 1 : จากการศึกษาวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงสาเหตุของป๓ญหายาเสพติดในกลุํมนักเรียน
พบวํา องค๑ประกอบป๓จจัยเชิงสาเหตุการติดยาเสพติดในกลุํมนักเรียนประกอบด๎วย 1) ป๓จจัยด๎าน
สติป๓ญญา 2) ป๓จจัยด๎านความฉลาดทางอารมณ๑ 3) ป๓จจัยด๎านความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและการ
กล๎าเผชิญวิกฤต 4) ป๓จจัยด๎านครอบครัว 5) ป๓จจัยด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม 6) ป๓จจัยด๎านโรงเรียน 
และ 7) ป๓จจัยด๎านพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุํมนักเรียน ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ 
แปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียน ได๎ร๎อยละ 94 
 ระยะที่ 2 : จากการพัฒนารูปแบบกิจกรรมต๎านยาเสพติดในกลุํมนักเรียน ได๎รูปแบบการจัด 
กิจกรรมต๎านยาเสพติดในกลุํมนักเรียน ประกอบด๎วย 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด : เป็นการบูรณาการกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนา 
ผู๎เรียนไปพร๎อมกัน โดยพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุํมเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ตระหนักและเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตลอดจนเกิดทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตนให๎หํางไกล
ยาเสพติด 
 2) วัตถุประสงค๑ : เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะการปฏิบัติตน และเจตคติ
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 3) กระบวนการ ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 การละลายพฤติกรรม : เพ่ือเตรียมความพร๎อมผู๎เรียน 
     ขั้นที่ 2 การสร๎างความตระหนัก : โดยให๎ผู๎เรียนเห็นพิษภัยของยาเสพติด 
     ขั้นที่ 3 ระดมความคิด : เพ่ือตั้งป๓ญหาและหาแนวทางแก๎ไขรํวมกัน 
     ขั้นที่ 4 การสร๎างทักษะชีวิต : โดยใช๎หลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
     ขั้นที่ 5 สร๎างสัญญา : เพ่ือให๎สัตย๑ปฏิญาณตํอตนเองและตํอกลุํมเพ่ือนที่จะไมํไปยุํ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 4) การวัดและประเมินผล : วัดทั้งความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะการปฏิบัติตน และเจตคติตํอ 
ยาเสพติด 
 ระยะที่ 3 : จากการศึกษาผลของการใช๎รูปแบบกิจกรรมต๎านยาเสพติดในกลุํมนักเรียน พบวํา 
ความรู๎ความเข๎าใจและทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนหลังใช๎รูแบบสูงกวํากํอนใช๎  
รูปแบบอยํามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนเจตคติ และความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับ
มาก 

สัณหพัฒน๑ อรุณธารี (2558) ศึกษาเรื ่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร๎าง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุํมภาคใต๎  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ 2) พัฒนา
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รูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร๎างพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ และ 3) ศึกษาผลของการใช๎รูปแบบการสอนเพ่ือ
เสริมสร๎างพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย แบํงเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 
การศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ ใช๎วิธีการสังเคราะห๑แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องและการสนทนากลุํม โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถาม มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทํากับ 0.95 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร๑ 
ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ ซึ่งกําลังศึกษาอยูํในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 การหาขนาดของกลุํมตัวอยําง ดําเนินการโดยเปิดตารางเครจซี่และมอร๑แกน ได๎ขนาดของกลุํม
ตัวอยําง จํานวน 300 คน การได๎มาซึ่งกลุํมตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
เสริมสร๎างพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ ซึ่งใช๎ผลการศึกษาระยะที่ 1 โดยสังเคราะห๑รํวมกับแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน เพ่ือยกรํางรูปแบบการสอนและให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบกํอนนําไปทดลองใช๎ ระยะที่ 3 การศึกษาผลของ
การใช๎รูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ ทดลองใช๎รูปแบบการสอนกับนักศึกษา คณะครุศาสตร๑ 
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวน 40 คน โดยใช๎วิธีการสุํมแบบกลุํม 
ระยะเวลาทดลอง จํานวน 8 สัปดาห๑ รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช๎ ประกอบด๎วย แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ข๎อ เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก มีคําความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบเทํากับ 0.89 แบบสังเกตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแบบสัมภาษณ๑การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติ
พ้ืนฐานที่ใช๎คือ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําร๎อยละขอความถี่ และการวิเค ราะห๑ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ํา 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. จากการศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ พบวํา โดยรวมมีความสัมพันธ๑
กันในระดับสู และสามารถรํวมกันอธิบายพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาได๎ร๎อยละ 65.70 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแตํละป๓จจัยโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 
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พบวํา ป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษามากที่สุด คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
(0.237) รองลงมาคือ สิ่งแวดล๎อมภายในมหาวิทยาลัย (0.272) สิ่งแวดล๎อมภายนอกมหาวิทยาลัย 
(0.252) การอบรมเลี้ยงดู (0.171) สถานภาพทางครอบครัว (0.141) และความสามารถในการคิด
อยํางมีวิจารณญาณ (0.130) ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาได๎
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ในการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร๎างพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคใต๎ ได๎รูปแบบการสอนที่ออกแบบ
การเรียนรู๎โดยเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ตามธรรมชาติหรือสถานการณ๑ที่สัมพันธ๑กับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผู๎เรียน การสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียนและระหวํางผู๎เรียน
ด๎วยกันเอง การพัฒนาความรู๎อยํางเป็นระบบด๎วยกระบวนการเชิงคุณภาพ และการเพ่ิมทักษะ
ความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการปฏิบัติให๎ผู๎เรียนสามารถนํา
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ โดยมีขั้นตอนสําคัญคือ (1) ขั้นการวางแผนการเรียนรู๎ตามธรรมชาติ 
สอดคล๎องกับสถานการณ๑ในชีวิตประจําวัน (2) ขั้นการสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ (3) ขั้นการพัฒนา
ความรู๎อยํางเป็นระบบ และ (4) ขั้นเพ่ิมทักษะความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณและทักษะ
การปฏิบัติ 
 3. ผลของการศึกษาการใช๎รูปแบบการสอน พบวํา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู๎ด๎านการ
พ่ึงพาตนเอง เรื่องความมีวินัย ความตรงตํอเวลา และความประหยัด เพ่ิมขึ้นจากเดิมมากที่สุด คิดเป็น
ร๎อยละ 32.50 ด๎านการบําเพ็ญประโยชน๑ เรื่อความสามัคคี เพ่ิมขึ้นจากเดิมมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 
40.00 และด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน เรื่องทักษะการวางแผน เพิ่มขึ้นจากเดิมมากที่สุด คิด
เป็นร๎อยละ 22.50 สํวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช๎รูปแบบการสอนนักศึกษามีความรู๎  
ความเข๎าใจในเรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจําวันสูงขึ้น อยํางมี
นัยสําคัญทาสถิติที่ระดับ 0.05  

นูริท (Nurit, 2006) ทําการศึกษาบทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑นิเทศในการจัดการกับพฤติกรรม
การสอน ซึ่งอาจารย๑นิเทศก๑มีบทบาทเป็นผู๎ให๎ความรู๎และการฝึกอบรมแกํนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครูในเรื่องของการจัดการพฤติกรรมที่เป็นป๓ญหา อาจารย๑นิเทศจึงควรศึกษาในเรื่องของภูมิหลังของ
นิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูด๎วยเพ่ือที่จะนํามาจัดการแก๎ป๓ญหากับพฤติกรรมการสอนของนิสิตได๎  
ซึ่งป๓ญหาของนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูสํวนใหญํมาจากการคร่ําครวญและวิตกกังวลกับความ
บกพรํองในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  งานวิจัยนี้เก็บข๎อมูลโดยการสังเกตชั้นเรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยอิสราเอลในขณะที่ปฏิบัติการสอนนักเรียน  โดยนับคะแนนจาก
การแสดงความคิดเห็นของพฤติกรรมนักเรียนซึ่งมีมากกวํา 1000 ความคิดเห็น  และข๎อมูลสะท๎อน
กลับจากการพิจารณาของอาจารย๑นิเทศมหาวิทยาลัยอิสราเอล  15 ทําน ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑
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แบบปลายเปิด และแบบเจาะลึก จากการพิจารณาข๎อมูลสะท๎อนกลับของอาจารย๑ นิเทศ พบวํา  
อาจารย๑นิเทศก๑ไมํเอาใจใสํกับป๓ญหาพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  ระบบ
การนิเทศของอาจารย๑นิเทศมีลักษณะเป็นแบบปลํอยปละละเลยไมํเอาใจใสํนิสิตฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู 

แคชเธอร๑รีน, มาร๑ติน และจูดิท (Catherine, Martin and Judith, 2006)  ทําการศึกษา
แรงจูงใจในการมาเป็นอาจารย๑พ่ีเลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  โดยที่ทางสถาบันฝึกหัดครูมีการ
เน๎นผู๎ที่จะมาเป็นอาจารย๑พ่ีเลี้ยง  ซึ่งจะต๎องมีบทบาทที่สําคัญคือการรํวมมือกัน ประสานงานกันกับทุก
ฝุาย อาจารย๑พ่ีเลี้ยงมีบทบาทที่สําคัญในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของนิสิตวิชาชีพ คือ เป็นผู๎ลง
ไปปฏิบัติงานกับนิสิตวิชาชีพครู  คอยให๎การสนับสนุนและให๎ข๎อเสนอแนะกับนิสิตวิชาชีพ  สําหรับผล
การศึกษาแรงจูงใจในการมาเป็นอาจารย๑พ่ีเลี้ยงนั้นจะพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญ  และนักเรียนซึ่งอาจารย๑พ่ีเลี้ยงที่มีแรงจูงใจในทางบวกจะสามารถทําให๎นิสิตฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูเกิดประสบการณ๑ที่ดีจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูได๎  เนื่องจากการ
ชํวยเหลือสนับสนุนจากอาจารย๑พ่ีเลี้ยงนั่นเอง 

แคร๑ และแอลไมด๎า (Caires and Almeida, 2006) ได๎ทําวิจัยเรื่องการนิเทศการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครูจากมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาครู  ซึ่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู๎
ของนักศึกษาครูตํอการนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูที่เรียนระหวํางการเรียนในหลักสูตรฝึก
ปฏิบัติการสอน   จากข๎อมูลความคิดเห็นของตัวอยํางนักศึกษาครู จํานวน 224  คน เกี่ยวกับความ
รํวมมือของผู๎สอน และครูนิเทศก๑ของมหาวิทยาลัย  ข๎อมูลการประเมินครูนิเทศก๑การฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู (หมายถึง การเรียนรู๎และความก๎าวหน๎าจากการรํวมปฏิบัติการสอนกับครูที่มีประสบการณ๑)
โดยนักศึกษาครู และความรู๎สึกตํอองค๑ประกอบตําง ๆ ในการนิเทศก๑การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
ผลวิจัยพบวํา  องค๑ประกอบสําคัญตํอการนิเทศก๑การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู คือ คุณลักษณะ
สํวนตัวของครูนิเทศก๑ และคุณภาพในการปฏิสัมพันธ๑กับนักศึกษาครู  ประเด็นเหลํานี้ถือเป็นประเด็น
สําคัญของสมดุลด๎านความรู๎สึกของนักศึกษาครู และความรู๎สึกตํอต๎านตํออุปสรรคป๓ญหาที่เกิดขึ้น
ระหวํางก๎าวเข๎าสูํเส๎นทางสายอาชีพ  การประเมินของนักศึกษาครูมีระดับที่แตกตํางกันเมื่อเทียบจาก
เมื่อเริ่มต๎น และสิ้นสุดการนิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู และประเภทของการนิเทศการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู 

วนิต นิรันดร๑ทรานนท๑ และศศิธร นิรันดร๑ทรานนท๑ (Nirantranon and Nirantranon, 
2009)  ได๎ทําวิจัยเรื่อง แนวโน๎มการศึกษาครูพลศึกษาในอีก 15 ปีข๎างหน๎า  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑
เพ่ือวิเคราะห๑การผลิตพลศึกษาบัณฑิตโดยสถาบันครูตําง ๆ  เริ่มจากชํวงแผนพัฒนาการศึกษา
แหํงชาติฉบับที่  3 (ปี 2515 ถึง 2519)  จนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติฉบับที่  9 (ปี 2545 ถึง 
2549)  แล๎วสังเคราะห๑แนวโน๎มการผลิตครูพลศึกษาแบบ pre-service ในอีก 15 ปีถัดไป งานวิจัยเชิง

http://scialert.net/asci/author.php?author=Wanit&last=Nirantranon
http://scialert.net/asci/author.php?author=Sasithorn&last=Nirantranon
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บรรยายฉบับนี้ใช๎บทความที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตครูพลศึกษาระหวํางชํวงแผนพัฒนาการศึกษา
แหํงชาติฉบับที่  3  ถึงฉบับที่  9  จํานวน 194 ฉบับ และกลุํมผู๎เชี่ยวชาญสี่กลุํมที่มีสํวนกับการผลิต
และพัฒนาครูพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 65 คน  เป็นตัวอยํางหรือประชากร เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามปลายเปิดที่สอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตนักศึกษาครูระหวําง 
15 ปีตํอไป  และแผํนบันทึกข๎อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห๑ผลวิจัย คือ เทคนิคการวิเคราะห๑เนื้อหา 
และเทคนิคการวิเคราะห๑คําร๎อยละ  การศึกษานี้เปิดเผย สภาพแวดล๎อมในการผลิตครูพลศึกษา
ระหวํางแผนพัฒนาการศึกษาอาศัยแนวความเชื่อหรือหลักปรัชญาในการผลิตบัณฑิตและกระบวนการ
ในการผลิตครูมากกวําจะเป็นการคัดเลือกนักศึกษาตามความสามารถและจริยธรรมของผู๎เรียน  เรา
พบวํา สถาบันที่ผลิตครูพลศึกษาซึ่งอยูํภายใต๎สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการพลศึกษาซึ่ง
อยูํภายใต๎สังกัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา  ไมํมีความเป็นเอกภาพด๎านนโยบายการผลิต
นักศึกษาครูพลศึกษา  เมื่อ 4  ปีกํอน  มีบัณฑิตครูพลศึกษาที่สําเร็จการศึกษามากกวําครูโรงเรียนรัฐ
ในอัตราที่สูงมาก  นอกจากนี้เรายังพบวํา บัณฑิตครูพลศึกษามีคุณภาพความรู๎และเทคนิคการสอนใน
ระดับต่ํา  เรายังพบแนวโน๎มการผลิตครูพลศึกษาใน 15 ปีตํอไปจะมีลักษณะดังตํอไปนี้  คือ  ป๓จจัย
การผลิตครูพลศึกษาขึ้นอยูํกับหลักปรัชญาการศึกษา ที่เน๎นให๎ความสําคัญกับตัวผู๎เรียน กระบวนการ
การเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิต  แตํหากพิจารณาทางด๎านนโยบาย  เราพบวํา สถาบันการ
พลศึกษาควรปฏิรูปหลักสูตรพลศึกษา ให๎สมาชิกในคณะมีคุณภาพดีขึ้น  และคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถด๎านพลศึกษามาเรียนในคณะนี้   สํวนทางด๎านกระบวนการผลิตนักศึกษาครู 
กระบวนการดังกลําวควรจะกําหนดหลักสูตรที่ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับแนวโน๎มการศึกษาในอีก 5 ปี
ข๎างหน๎า  สถาบันการพลศึกษาควรเพ่ิมเติมอีก 3 หลักสูตร ได๎แกํ วิชาภาษาไทยสําหรับครู  วิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับครู และวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผู๎นํา ควรเน๎นให๎ความสําคัญกับผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียน
มีความรอบรู๎ทางด๎านวิชาการทั้งในหลักสูตรสุขศึกษา และพลศึกษา มีแนวโน๎มเป็นไปได๎วําสถาบัน
ควรผลิตครูพลศึกษาให๎น๎อยลง  แล๎วจัดตั้งคณะกรรมการแหํงชาติเพ่ือรับรองวํา แผนและแนวปฏิบัติ
ด๎านการศึกษาไมํเพียงแตํสามารถสนองตอบความต๎องการระดับประเทศเทํานั้น  แตํยังต๎องสามารถ
สนองตอบความต๎องการด๎านการศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติได๎ด๎วย บัณฑิตควรมีความรู๎
ความเข๎าใจทางด๎านพลศึกษาเป็นอยํางดี  สามารถใช๎เทคนิคการสอนวิชาพลศึกษาที่หลากหลาย มี
ความเชี่ยวชาญด๎านกีฬาไทย และกีฬานานาชาติ  มีทัศนคติที่ดีตํอการค๎นคว๎าวิจัย มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมวิชาพลศึกษาสําหรับผู๎เรียนที่เป็นผู๎พิการ มีความสามารถในการสื่อสารอยํางน๎อยสอง
ภาษา  สามารถประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดกิจกรรมวิชาพลศึกษา  และมีความสามารถ
ในการจัดหลักสูตรจากฐานการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับการปฏิรูปทางการศึกษา 

ยวี๋ ซีกาง และเซี่ย ตงเซิน (Yu  Qigang  and Xia  Dong Sheng, 2010) ได๎ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การศึกษาเน๎นคุณภาพ และการบริหารจัดการวิชาพลศึกษาในประเทศจีน ประเด็นสําคัญใน
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งานวิจัยชิ้นนี้ คือ วิธีปรับเปลี่ยนวิชาพลศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง คือ การกําหนดให๎วิชาพลศึกษาเป็น
การศึกษาที่เน๎นคุณภาพ  เป็นแนวคิดหลักในการขยายผลนวัตกรรมด๎านการศึกษา  บทความฉบับนี้
กลําวถึงการตรวจสอบความเข๎าใจจิตตระหนักรู๎เน๎นคุณภาพ การค๎นคว๎าความหมายหรือหลักพ้ืนฐาน
ของวิชาพลศึกษา การทําให๎การบริหารจัดการการศึกษาสมบูรณ๑แบบ การสํงเสริมแนวคิด
ประชาธิปไตย การปรับปรุงความสามารถของฝุายบริหาร ปรับปรุงคุณภาพการให๎ความรู๎แกํคณะครู 
และการบริหารจัดการหน๎าที่ประเมินผลด๎านการศึกษา 

เย๐ กั๋วเซียง, เหยียน หลี่เหลียง, จาง จี จง, ฮํานตง และจาฃเตี๋ยนป๋อ (Ye  Guo-xiang, Yan  
Li-Liang, Zhang  Ji-zhong, Han  Dong and Zhang  Dian-bo, 2010)  ได๎ศึกษางานวิจัยเรื่อง
การปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารการเรียนการสอนในสถาบันการพลศึกษาประจําจังหวัด  การ
ปฏิรูประบบการศึกษาข้ันสูงทําให๎สถาบันพลศึกษาประจําจังหวัดกลายเป็นหนทางสําคัญในระบบการ
บริหารสถาบันพลศึกษาในประเทศจีน เปูาหมายสําคัญอยูํที่  การจําแนกและจัดการกับป๓ญหาและ
อุปสรรคในระบบจัดการเรียนการสอน การถํายทอดสาระวิชา การสร๎างรายวิชา และวิชาเอก การ
จัดสรรทรัพยากร พ้ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  กิจกรรมเปูาหมายเหลํานี้ต๎องทําตาม
หลักการปฏิรูปการเรียนการสอน  เพ่ือค๎นหาพ้ืนที่หรือโอกาสอันเหมาะสม เน๎นให๎ความสําคัญกับลักษณะ
เดํน การดําเนินการปฏิรูปให๎สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ และสอดคล๎องกันในระบบ การดําเนินกิจกรรม
เหลํานี้ต๎องยึดมั่นแนวคิดการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร๎างให๎เกิดความสอดคล๎องกัน
ของระบบการบริหารการเรียนการสอนกับทรัพยากรด๎านการกีฬาในท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง โดยอาศัย
การถํายทอดความสามารถพิเศษด๎านการกีฬาเป็นหลักพ้ืนฐาน การถํายทอดนี้ควรเป็นการผสมผสาน
กันของการถํายทอดความสามารถพิเศษด๎านการกีฬาอยํางหนึ่งกับกีฬาอ่ืน ๆ และดําเนินการปฏิรูป
ระบบการบริหาร และกลไกการจัดการของสถาบันให๎สอดคล๎องกัน  เพ่ือให๎เป็นจุดแข็งหรือคุณสมบัติ
เดํนของสถาบัน  สถาบันควรค๎นหาหนทางการพัฒนาและดําเนินการสถาบันในระดับกว๎างให๎ดี  เพ่ือ
สร๎างสรรค๑ความเป็นเลิศในการปรับปรุงแผนพัฒนาด๎านการกีฬา 
 Northfield  (1993)  ได๎ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพสําหรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยโมนาร๑ท  ประเทศ
ออสเตรเลีย  โดยทําการศึกษากับนิสิตจํานวน  16 – 20  คน  ซึ่งกําลังออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ในโรงเรียน  ประเด็นป๓ญหาที่พบ  ได๎แกํ  1)  นิสิตมีเวลาไมํเพียงพอสําหรับการทําความรู๎จักบุคลากร
ในโรงเรียน  และนักเรียน  2)  นิสิตขาดความสามารถในการถํายทอดความรู๎จากสิ่งที่เรียนในรายวิชา
ไปสูํการปฏิบัติ  3)  ขาดประสบการณ๑ด๎านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการสอน  4)  ชํองวํางระหวํางการฝึก
ปฏิบัติในโรงเรียนกับทฤษฎีที่ศึกษา  5)  คุณภาพและความหลากหลายของการให๎คําปรึกษา  และ
ความคิดเห็นด๎านการสอนระหวํางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน  6)  นิสิตถูกปฏิบัติเหมือนเป็นนักเรียน
มิใชํเพื่อนรํวมงาน  7)  โอกาสที่จะเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการทํางานระหวํางเพ่ือนรํวมงาน  ผลที่
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ได๎จากการศึกษานํามาสูํการปรับปรุงรูปแบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพจากเดิมมาเป็นใช๎โรงเรียน
เป็นฐาน  (school – based  initiative)  โดยมีจุดมุํงหมายหลักเพ่ือให๎การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ของนิสิตมีความไหลลื่นและลดป๓ญหาที่เกิดขึ้น  โดยมีความเชื่อวําประสบการณ๑ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่
สําคัญ  จําเป็นสําหรับการเตรียมนิสิตกํอนออกไปประกอบวิชาชีพ  และการให๎บุคลากรในชุมชนใน
โรงเรียน  อาทิ  สภาคณะกรรมการโรงเรียน  หรือบุคลากรอ่ืน ๆ  มีสํวนในการให๎คําแนะนํา  หรือ
ความคิดเห็นจะทําให๎ทราบถึงความต๎องการของชุมชนโดยแท๎  นิสิตก็จะได๎รับการยอมรับและสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีระหวํางกัน  การทํางานในบริบทจริงจะชํวยสํงเสริมให๎นิสิตพัฒนาตนเอง  ปรับมุมมอง  
และทัศนคติที่มีตํอการสอน  เข๎าใจผู๎เรียนและเข๎าใจวิชาชีพมากขึ้น 
 Cochran-Smith  and  Zeichner  (2005)  ได๎ศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอองค๑ประกอบหลักของ
การจัดการศึกษาครู  ประกอบด๎วย 
 หลักสูตร  (curriculum)  คําวําหลักสูตรในความหมายของการศึกษาครูจะคลอบคลุมถึงการ
พัฒนาทักษะ  เจตคติ  และความรู๎ที่จะสํงเสริมสมรรถนะหลักของการเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ  
สมรรถนะหลักประกอบด๎วย  ความรู๎เกี่ยวกับวิธีสอน  ความรู๎ในสาขาวิชา  ความรู๎เกี่ยวกับบริบททั้ง
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม  และการพัฒนาคํานิยมและความเชื่อ  (values  and  beliefs) 
 การประเมิน  (assessment)  เน๎นการประเมินตามสภาพจริง  (authentic  assessment)  
ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของ  Darling-Hammond  and  Snyder  (2007)  การประเมินตามสภาพจริง  
ประกอบด๎วย  โอกาสที่จะพัฒนาและการสอบเพ่ือวัดทั้งความคิดและการปฏิบัติของการเป็นครู  ใน
สถานการณ๑สอนจริง  การประเมินมีหลากหลายรูปแบบ  เชํน  วิจัยปฏิบัติการ  (action  research)  
แฟูมสะสมผลงาน  (portfolios)  การศึกษารายกรณี  (case  study)  และการประเมินจากเพ่ือน
รํวมงาน  (peer  assessment)  ในบางสถาบัน  เชํน  National  Institute  of  Education  (NIE)  
ของสิงคโปร๑  การประเมินจะดําเนินการโดยความรํวมมือระหวํางครู  บุคลากรของโรงเรียนและผู๎แทน
ของสถาบัน  National  Institute  of  Education  สําหรับมหาวิทยาลัยโอ๏คแลนด๑  ประเทศ
นิวซีแลนด๑  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการฝึกอบรมครูพ่ีเลี้ยงในแตํละโรงเรียนเพ่ือเป็นผู๎ประเมิน 
 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  (practicum)  ถือวําเป็นองค๑ประกอบสําคัญที่สุดของหลักสูตร
การผลิตครู  ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะให๎ความสําคัญกับบทบาทหน๎าที่ของครูพ่ีเลี้ ยง  
อาจารย๑นิเทศ  เนื่องจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนิสิตครูจะต๎องได๎รับคําแนะนําทั้งด๎านการสอน
และเนื้อหาวิชา  อยํางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการในชั้นเรียน  ซึ่งนิสิตต๎องได๎รับการชี้แนะ
อยํางเพียงพอ 
 นักการศึกษา  (teacher  educators)  มีบทบาทหน๎าที่หลักในการเสริมร๎างความสามารถ
ให๎กับนิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  แม๎วําวิธีการสอนแบบเดิมจะใช๎อยูํอยํางแพรํหลายแตํการสอน
ดําเนินการภายใต๎ความเชื่อที่วําการสอนเป็นการถํายทอดข๎อมูลความรู๎  สํวนการเรียนรู๎เป็นกิจกรรมที่
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นิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพจะต๎องลงมือปฏิบัติ  แม๎จะรับผิดชอบ  จัดการเพียงบางสํวน  ทั้งนี้ก็
เพ่ือที่นิสิตจะได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติหน๎าที่นั้น ๆ  เพราะการเสริมสร๎างความสามารถแกํนิสิตครู
สามารถกระทําได๎ในชํวงของการออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  นอกจากนี้ความสําคัญของนัก
การศึกษาที่มีตํอความเป็นครูของนิสิตออกฝึกประสบการณ๑  คือ  การสํงเสริมให๎นิสิตฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน๎าที่สอน  การให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑มีคุณคํา  และ
สํงเสริมให๎นิสิตศรัทธาในวิชาชีพ 
 การเรียนรู๎กลวิธีการสอน  (Teaching  and  learning  strategies)  จากกลวิธีการสอน
แบบเดิม  ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ให๎ความสําคัญกับการเรียนการสอนแนวคิดการสร๎าง
ความรู๎ด๎วยตนเอง  (constructivist  approach)  อาทิ  การสืบเสาะหาความรู๎  (inquiry-based)  
การใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน  (problem-based)  และการศึกษารายกรณี  (case-based)  ซึ่งเป็นการ
เรียนรู๎ที่ให๎ความสําคัญกับบริบท  และเรียนรู๎ในสภาพจริง  ซึ่งการเรียนรู๎ในรูปแบบที่กลําวมา  จะเปิด
โอกาสให๎นิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพได๎นําแนวคิดทฤษฎีไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่
หลากหลาย  และเป็นไปตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง 
 ป๓ญหาสํวนใหญํที่เกิดขึ้นกับนิสิตประสบการณ๑วิชาชีพคือการประยุกต๑ทฤษฎีสูํการปฏิบัติใน
บริบทจริง  ซึ่งประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถูกมองวํามีความสําคัญน๎อยกวําสํวนประกอบสําคัญ
อ่ืนๆ  ฉะนั้น  การให๎ความสําคัญกับการฝึกประสบการณ๑ในบริบทจริงเผชิญป๓ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
จะชํวยให๎นิสิตเกิดการเรียนรู๎  และจะลดป๓ญหาของการนําทฤษฎีสูํการปฏิบัติไมํได๎ลงไปได๎ 

Northcote  and  Lim  (2009)  ได๎ศึกษาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับสภาพป๓จจุบันของการผลิตครู  
เพ่ือนําเสนอแนวโน๎มของการพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยนําประเด็นและมุมมอง
การพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศอ่ืน ๆ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ฮํองกง  นิวซีแลนด๑  
ไต๎หวัน  มาเป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือหาแนวโน๎มการพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ซึ่ง
ประเทศที่คัดเลือกมาศึกษา  เป็นประเทศที่มีการเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาวิชาชีพครูอยํางมี
ประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับอยํางกว๎างขวาง  ในงานวิจัย  มุํงหาวิธีการที่สถาบันผลิตครูจะสามารถ
ผลิตบัณฑิตได๎ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว๎ของแตํละประเทศ  นอกจากนี้ในตอนท๎ายยังนําเสนอ
องค๑ประกอบของการฝึกประสบการณวิชาชีพที่จะสํงเสริคุณสมบัติของบัณฑิตครูให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการตามที่กําหนด  ซึ่งสภาพป๓จจุบันของการผลิตครูมีประเด็นหลักที่ระบุไว๎ในหลักสูตรการ
ผลิตครู  ได๎แกํ  1)  การวิเคราะห๑ความเชื่อเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน๑ใหมํ  2)  พัฒนาความรู๎ในสาขาวิชา  
3)  พัฒนาความเข๎าใจเก่ียวกับผู๎เรียนและวิธีการเรียนรู๎  4)  พัฒนาทักษะครูให๎กับครูใหมํ  5)  พัฒนา
เครื่องมอืเพ่ือใช๎ในการสอน 

Lim,  Cook and Brook  (2009)  ได๎นําเสนอกระบวนทัศน๑ใหมํสําหรับการพัฒนานิสิตฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู  ในศตวรรษท่ี  21  โดยศึกษาวิเคราะห๑ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  การศึกษานี้
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มุํงตอบคําถามการวิจัยที่วํา  จะมีนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงประการใดบ๎าง  เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมให๎แกํนิสิตครู  เพ่ือสนองตํอความต๎องการจําเป็นของการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21  
งานวิจัยชี้ให๎เห็นความแตกตํางของการเรียนรู๎และบทบาทหน๎าที่ของครู  ใน  3  ยุค  ที่เปลี่ยนแปลง
นํามาสูํการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  กระบวนทัศน๑ใหมํในการพัฒนา
นิสิตครู  จะคํานึงถึงสังคมโลก  สังคมท๎องถิ่น  ความแตกตํางของบริบท  การพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู๎ ในวิชาชีพตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตครู  ตอนหนึ่งในงานวิจัย  ได๎สรุป
เปรียบเทียบจุดมุํงหมายหลักของการพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูใน  3  ยุค  ดังนี้ 
 ยุคที่  1  (1980s –1990s)  การพัฒนาวิชาชีพครู  มุํงเสริมสร๎างให๎นิสิตครูมีความรู๎ใน
สาขาวิชา  (subject  knowledge)  ทักษะวิชาชีพ  (professional  skills)  และเจตคติที่ดีในการ
ถํายทอดความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพแกํผู๎เรียน  (attitudes  for  effective  knowledge  delivery  
to  students)  ได๎เริ่มให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนากระบวนการผลิตครู  กลําว
ได๎วําในการจัดการศึกษามํุงพัฒนาความสามารถเฉพาะตน  ประสิทธิภาพการบริหารภายในเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค๑ตามท่ีแตํละสถาบันตั้งไว๎  ฉะนั้น  ผลที่ได๎จากการปฏิบัติงาน  หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะ
มีลักษณะเฉพาะ  เป็นระยะเวลาสั้น ๆ  เชํน  ความรู๎  ทักษะ  และเจตคติเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ซึ่งขาดเรื่องความรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) 
 ยุคที่  2  (1990s)  การพัฒนาวิชาชีพครู  มุํงเสริมสร๎างให๎นิสิตครูมีความรู๎  และทักษะที่
จําเป็น  และมีเจตคติท่ีดีเพ่ือการให๎บริการอยํางมีคุณภาพ  สนองตํอความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย  โดยจะให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เป็นการทํางานโดยมีบุคคลอ่ืน ๆ  
เข๎ามามีสํวนรํวม  นวัตกรรมที่ได๎จะมุํงสํงเสริมและตอบสนองความพึงพอใจให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  
เชํน  ผู๎กําหนดนโยบาย  บุคลากรทางการศึกษา  ผู๎นําชุมชน  และนิสิตครู 
 ยุคที่  3  (2000s)  การพัฒนาวิชาชีพครู  คํานึงถึงความต๎องการในอนาคตและการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลและสังคม  ฉะนั้นในการจัดการศึกษาสําหรับการพัฒนาครู  ต๎องคํานึงถึงความ
สอดคล๎องของวัตถุประสงค๑  เนื้อหา  การฝึกปฏิบัติ  และผลลัพธ๑ในยุคที่  3  จึงมุํงพัฒนาให๎นิสิตครู
เป็นผู๎อํานวยความสะดวก  (Facilitators)  และถือเป็นพลเมืองในสังคมโลก  จึงจําเป็นต๎องเป็นผู๎มี
ความฉลาดในบริบทที่หลากหลาย (Contextualized Multiple Intelligence (CMI) ใน 3 บริบท  
ได๎ แกํ  บริ บทโลก  ( Globalization)  บริ บทท๎ องถิ่ น  (Localization)  และบริ บท เฉพาะตน 
(Individualization)  และเป็นผู๎มีสมรรถนะสูงในวิชาชีพที่จะสร๎างสรรค๑โอกาสการเรียนรู๎ที่ไมํสิ้นสุด  
และพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎กับผู๎เรียน  เพ่ือรับกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  และเทคโนโลยี
สรสนเทศ  เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา 
 นอกจากนี้  งานวิจัยยังได๎นําเสนอความท๎าทายในการปรับกระบวนทัศน๑ของการเรียนจาก
เดิมที่เน๎นการศึกษาเฉพาะที่อยูํในสถาบันการศึกษา (Site-Bounded  Learning)  มาเป็นการเรียนรู๎
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ทั้ง  3  สํวน  (Triplized  Learning)  ได๎แกํ  การเรียนรู๎เฉพาะตน  การเรียนรู๎บริบทท๎องถิ่น  และ
การเรียนรู๎บริบทโลก  ตอนท๎ายของการวิจัยได๎สรุปวํากระบวนทัศน๑ใหมํในการพัฒนาวิชาชีพครูที่
นําเสนอ  จะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพตํอการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพ่ือการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน
ในอนาคต 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง และศึกษาผล
การใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 การด าเนินการวิจัย ได้ด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน  

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง   ในการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญขอรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ที่
พัฒนาขึ้น ได้แก่  

  1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2) การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 ขั้นที่ 2 การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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   1) ทดสอบก่อนฝึกประสบการณ์ 
   2) ทดลองสอน 3 สัปดาห์ 
   3) ทดสอบหลังฝึกประสบการณ์ 
  ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
 
  สรุปขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3.1 
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ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะชองนักศึกษาครูพลศึกษา 
 
 
 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์  ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ  
              นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
ที่มา : ปรึดาภรณ์  ดวงใจดี  (2562) 

 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา โดยการใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural equation model)  

ขั้นที่ 2 
สังเคราะห์สาระส าคญัของ

รูปแบบการฝึกประสบการณ ์
การฝึกประสบการณ ์

ขั้นที่ 3 
สร้างรูปแบบการรูปแบบ 

การฝึกประสบการณ ์
 

ขั้นที่ 1 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบ 

การฝึกประสบการณ ์

ขั้นที่ 4 
ตรวจสอบและปรับปรุง

รูปแบบการฝึกประสบการณ ์
    โดยการสนทนากลุ่ม  

ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบ 
1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักศึกษาสถาบัน 
     การพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
     วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน 
1.2 จัดท าแผนการฝึกประสบการณ์ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือวิจัย 
     - แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 
     - แบบประเมินและแบบสังเกตด้านการสอนพลศึกษา 
     - แบบประเมินเจตคติของการฝึกประสบการณ์ 

ขั้นที่ 2 การด าเนินการทดลองใข้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
 

2.1 การทดสอบก่อนการจดัการฝกึประสบการณ ์

2.2 จัดการฝึกประสบการณ์ตาม 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

2.3 การทดสอบหลังการจัดการฝึกประสบการณ์ 
     - การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
     - ประเมินและแบบสังเกตด้านการสอนพลศึกษา 
     - ประเมินเจตคติของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผลการใช้รปูแบบการฝึกประสบการณ ์
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านความรู้ก่อนหลังการฝึกประสบการณ์ 
2. ค่าเฉลี่ยของการสอนพลศึกษา 

3. ค่าเฉลี่ยเจตคติของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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3.1 ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  มีการด าเนินงาน 2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1 ศึกษาเอกสาร 
  ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา ผลงานวิจัย รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษาในระดับปริญญาตรี สรุปได้ดังนี้ 
  1) วิธีการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 
  2) แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้แก่ เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัย รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 
 วิธีที่ 2 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural equation model) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างตาม Hair et al. (2010) 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 200- 300 ตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยควร
มีขนาดตัวอย่าง 10-20 เท่าของจ านวนตัวแปรที่สังเกตในงานวิจัย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปร
ที่สังเกตได้ 26 ตัวแปรขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและเพียงพอจึงมีอย่างน้อย 10 เท่า x 26 ตัวแปร
สังเกต เท่ากับ 260 ตัวอย่าง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา จ านวน 285 ตัวอย่างซึ่งมีจ านวนเพียงพอและ
มากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation model) 
  3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เป็นแบบสอบถามแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบข้อค าถาม  
ลักษณะการใช้ค าถามและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดให้และพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
จุดมุ่งหมาย หรือค่า IOC (Index of Item – objective congruence) ได้ค่า IOC = 1.00 จ านวน 
122 ข้อ และค่า IOC = 0.80 จ านวน 15 ข้อ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามความ
คิดเห็นดังกล่าวไปด าเนินการทดลอง (Try out) กับผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอน
ในสถาบันการพลศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.97 และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยท าหนังสือขออนุญาต
ไปยังรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ ชลบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และ
อ่างทอง 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ จ านวน 285 คน 
    
3.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในการพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

มีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญขอรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการ 
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
 

แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ 

การฝึกประสบการณ์ 

องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ 

แนว 
คิดและ
หลัก 
การ 

วัตถุ 
ประ 
สงค์ 

เนื้อ 
หา 

ส่ือ
ประ 
กอบ

การฝึก 

กระ 
บวน

การฝึก 

การวัด
และ
ประ 
เมิน 

Eggen & Kauchak (1997) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. กระบวนการเรียนการสอน       
2. อธิบายสภาพแวดล้อม       
3. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน       
Weil, Joyce & Kluwin (1978) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. ทฤษฎีหรือหลักการที่เป็นพื้นฐานของ 
   รูปแบบ       

2. แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการ   
   เรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการ 
   เรียนการสอน 

      

3. วิธีสอนและวิธีเรียนที่จะช่วยให้การ 
    เรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่   
    ต้องการ 

      

Joyce, Weil (1996) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. แนวคิดและหลักการของรูปแบบ       
2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบที่ต้องการให้ 
   เกิดข้ึน 

      

3. เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ใน 
   การเรียนการสอน 

      

4. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรม  
   วิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติใน 
   การน ารูปแบบการสอนไปใช้ 

      

5. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ       
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ 

การฝึกประสบการณ์ 

องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ 

แนว 
คิดและ
หลัก 
การ 

วัตถุ 
ประ 
สงค์ 

เนื้อ 
หา 

ส่ือ
ประ 
กอบ

การฝึก 

กระ 
บวน

การฝึก 

การวัด
และ
ประ 
เมิน 

Anderson (1997) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. หลักการ       
2. วัตถุประสงค์       
3. หลักฐานที่แสดงการยอมรับ 
   ประสิทธิภาพของรูปแบบนั้น 

      

Arends (1997) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. หลักการตามทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวคิด 
   พ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ       

2. ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ       
3. วิธีสอนที่จะท าให้การเรียนการสอน 
    บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

      

จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช (2549) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. บทน าการแสดงแนวคิด       
2. วัตถุประสงค์แสดงเป้าหมายที่ต้องการ 
    ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

      

3. กระบวนการเรียนการสอน       
4. เทคนิควิธีสอน       
5. สื่อวัสดุการเรียนการสอน       
ทิศนา แขมมณี (2545) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย 
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือ 
   ความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการ 
   สอนนั้น 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ 

การฝึกประสบการณ์ 

องค์ประกอบของรูปการฝึกประสบการณ์ 

แนว 
คิดและ
หลัก 
การ 

วัตถุ 
ประ 
สงค์ 

เนื้อ 
หา 

ส่ือ
ประ 
กอบ

การฝึก 

กระ 
บวน

การฝึก 

การวัด
และ
ประ 
เมิน 

2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือ 
   ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ 
   สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 

      

3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบ 
   และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ 
   ระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
   ของระบบหรือกระบวนการนั้น 

      

4. การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอน 
   และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ 
   กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิด 
   ประสิทธิภาพสูงสุด 

      

 
 จากตารางที่ 3.1 สรุปได้ว่ารูปแบบการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อประกอบการฝึกประสบการณ์ กระบวนการฝึก
ประสบการณ ์การวัดและประเมินผล 
 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญของการเรียนรู้ 

วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือ วิธีการที่ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรม ซึ่งวิชาใด ๆ ที่มีความเป็นศาสตร์จะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรู้
ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ขั้นตอนดังกล่าวเป็นแนวทางส าหรับวิธีการศึกษา
พฤติกรรมโดยต้องด าเนินการตาม แม้ว่าแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปก็ตาม 
ส าหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมกระท าได้หลายวิธี ตามลักษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2544) 
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1. การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก โดยมุ่ง
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่เป็นเหตุ เรียกว่า 
ตัวแปรอิสระ ส่วนเหตุการณ์ที่เป็นผล เรียกว่า ตัวแปรตาม  

2. การส ารวจ เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกันแม้ว่าจะไม่เข้มข้นนักยังมีวิธีการศึกษาตัว
แปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ และผู้ศึกษาไม่มี
การจัดกระท าตัวแปร กระท าเพียงศึกษาตัวแปรอย่างมีระบบในสถานการณ์ที่ พบ การส ารวจ
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีทั้งความเชื่อถือได้ (Reliability) ความเที่ยงตรง (Validity) รวมทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาขากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 

3. การสังเกตอย่างมีระบบ  พฤติกรรมเป็นจ านวนไม่น้อยจ าเป็นต้องศึกษาในสถานการณ์
ปกติท่ีสถานการณ์นั้นเกิดข้ึน โดยการเฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเรียกว่า การ
สังเกตอย่างมีระบบ  

4. การใช้แบบสอบถาม  เหมาะส าหรับใช้การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีจ านวนมาก ๆ 
และต้องการค าตอบอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบบสอบถามที่ใช้จะต้องเป็น
เครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น สามารถวัดในสิ่งที่เราจะ
วัดได้ ในกาสรตอบแบบสอบถามมักจะถามเกี่ยวกับเจตคติ เกี่ยวกับความคิดเห็น เมื่อรวบรวมข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามได้แล้วก็จะใช้วิธีการทางสถิติวิจัยหาค าตอบออกมา 
 ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการฝึกประสบการณ ์
  ผู้วิจัยด าเนินการโดยน าองค์ประกอบของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ในข้ันที่ 1 มาจัดเรียงล าดับ โดยด าเนินการตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) พัฒนาหลักการของรูปแบบการฝึกประสบการณ์  
  2) พัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการฝึกประสบการณ์  
  3) เนื้อหา จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ 
  4) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ โดย
ด าเนินการดังนี้ 
     (1) พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ ์
     (2) พัฒนากระบวนการเรียนของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
  5) การวัดและประเมินผล ใช้การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อรูปแบบการฝึกประสบการณ์โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
 ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 
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  การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการสอน มีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน 
ย่อย ดังนี้  
  1) ตรวจสอบรูปแบบการฝึกประสบการณโ์ดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
     การตรวจสอบาความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์ไปใช้ด้วย
การสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรการสอน ด้านการสอนวิชาพลศึกษา ด้านการวิจัยและ
การวัดและประเมินผลการศึกษา จ านวน 9 คน  
  2) ตรวจสอบรูปแบบการฝึกประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นโดยการทดลองสอน (Pilot 
Study) สอนผู้วิจัยน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือแผนการสอน ซึ่งเขียนขึ้นตามขั้นตอนการ
สอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 แผนการฝึก
ประสบการณ์ไปทดลองฝึกประสบการณ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน ของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ ความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอน ของแต่ละหน่วยการฝึกประสบการณ์ บรรยากาศการเรียนรู้ 
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใช้สอน จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดลองฝึก
ประสบการณม์าปรับปรุงแผนการฝึกประสบการณ์ส าหรับน าไปใช้ในการทดลองฝึกประสบการณ์เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกประสบการณ์ต่อไป ผลการศึกษาน าร่อง ปรากฏว่า โดยภาพรวม
สามารถด าเนินการตามแผนการจัดการฝึกประสบการณ์ที่เตรียมไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านเนื้อหาสาระ 
เวลาที่ใช้ฝึกประสบการณ์ กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ สื่อการฝึกประสบการณ์ การวัดและ
ประเมินผล 
 
3.3 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์  โดยการทดลองใช้รูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกประสบการณ์ และ
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกประสบการณ์  ซึ่งเป็นตัวแปรที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการ
ฝึกประสบการณ์  ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์  ที่พัฒนาขึ้น 
  การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์  ประกอบด้วย การด าเนินงาน 
5 ขั้นตอนย่อย และมีรายละเอียดในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



231 
 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  4 คณะ
ศึกษาศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1,160 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ห้องเรียน รวม 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  ของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี   

2) จัดท าแผนการฝึกประสบการณ์ 
     ผู้วิจัยท าแผนการจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ส าหรับสอนนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง โดยด าเนินการดังนี้ 
     (1) ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2556 
       (2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระของการฝึกประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยการฝึก
ประสบการณ ์ประกอบด้วย 
   หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
   หน่วยที่ 2 ศิลปะการสื่อสาร 
   หน่วยที่ 3 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ  
   หน่วยที่ 4 การสอนพลศึกษา   
     (3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหา 
     (4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 หน่วยการเรียน โดย
จัดท าหน่วยการฝึกประสบการณ์ 2 แผนการสอน รวม 6 แผนการสอน แต่ละแผนการสอน ประกอบด้วย 
   - สาระส าคัญ เป็นเนื้อหาแสดงความคิดรวบยอด 
   - จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์การสอน 
   - เนื้อหา เป็นรายละเอียดความรู้ที่ขยายจากความคิดรวบยอดของ
สาระส าคัญ 
   - กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
      ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเล่าสู่กันฟัง 
      ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกิจกรรมพาเพลิน 
      ขั้นตอนที่ 3 ขั้นน าเสนอ 
      ขั้นตอนที่ 4 ขั้นรวมความคิด 
    - สื่อประกอบการฝึกประสบการณ ์
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    - การวัดและประเมินผล 
  3) การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
     ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือวิจัย 4 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ  
แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการสอนพลศึกษา และแบบสอบถามวัดเจตคติ
การฝึกประสบการณ์  โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาเครื่องมือแต่ละฉบับ ดังนี้ 
   (1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจทางการฝึกประสบการณ์ ในเนื้อหา
หน่วยการฝึกประสบการณ์ คือ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า ศิลปะการ
สื่อสาร การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และการสอนพลศึกษา ในงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  ซ่ึงด าเนนิการตามข้ันตอนดังน้ี 
      - ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยได้เตรียมการโดย การวิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ 
      - ขั้นสร้างแบบทดสอบ ผู้วิจัยด าเนินการในการสร้างแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ ค าถามมีความชัดเจนใช้ภาษาเข้าใจง่าย แต่ละ
ค าถามจะมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว ส่วนตัวเลือกจะเป็นประเด็นเดียว มีความยาวใกล้เคียง
กัน 
      - ขั้นตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบ ตามขั้นตอนดังนี้ (1) น าแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาและให้ค าแนะน า (2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยน าแบบทดสอบไป
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ด้าน
พลศึกษา จ านวน 3 คน ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 คน โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item of Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.60  - 1.00 จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการแก้ไข
ข้อสอบตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ (3) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และ
ค่าความยากง่าย (p) โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อ คัดเลือกข้อที่มีอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและ 
ข้อที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และ (4) ทดสอบความเชื่อมั่นโดยน าคะแนนของ
แบบทดสอบที่คัดเลือกไว้มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.82 
   (3) แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสังเกตการสอน
พลศึกษา ด้านการสอนพลศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
      - ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสังเกตการสอนพลศึกษา      -  
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      - ขั้นตรวจสอบคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสังเกตการสอนพลศึกษา โดยน าแบบประเมินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสังเกตการสอนพลศึกษา เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาและให้ค าแนะน า แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   (3) แบบสอบถามเจตคติการฝึกประสบการณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
      - ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามเจตคติการฝึกประสบการณ์ ให้ครอบคลุมรูปแบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
      - ขั้นสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์ เครื่องมือมี
ลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่ง
การแปรผลค่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบพรรณี ลีกิจวัฒนะ (2553) 
ดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับมากที่สุด 3.50 – 4.49 ระดับมาก 2.50 – 3.49 ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ระดับน้อย 1.00 – 1.49 ระดับน้อยที่สุด 
      - ขั้นตรวจสอบคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดเจตคติ
ตามขั้นตอนดังนี้ (1) น าแบบวัดเจตคติ เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและให้
ค าแนะน า แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา (2) น าแบบวัดเจตคติไปตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ความเท่ียงตรง
ตามขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ และความถูกต้องตามแบบวัดเจตคติใจโดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item of Congruence : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ (3) น าแบบวัดเจตคติ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
จ านวน 30 คน (4) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติ  โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอัคณา สายยศ, 2543) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.88 
   
 ขั้นที่ 2 การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ท่ีพัฒนาขึ้น 
  การทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณท์ี่พัฒนาขึ้น โดยมีแบบการทดลอง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 การทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
 
ทดสอบก่อนฝึกประสบการณ์ ทดลองฝึกประสบการณ์ ทดสอบหลังฝึกประสบการณ์ 

O1 X O2 
 
  O1 คือ การวัดผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ ์
  X คือ ทดลองสอนโดยรูปแบบการฝึกประสบการณท์ี่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  O2 คือ การวัดผู้เรียนหลังการฝึกประสบการณ ์
 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ด าเนินการ
สอนด้วย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
  ขั้นตอนในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน มีดังนี้ 
  1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เพ่ือขออนุญาตน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
  2) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การฝึกประสบการณท์ี่พัฒนาขึ้นแก่ผู้บริหาร ประสานงานด้านตารางสอนและปฐมนิเทศผู้เรียนเพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ ์
  3) ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล โดยที่ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
     (1) การด าเนินการก่อนการฝึกประสบการณ ์
          ก่อนน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์ไปทดลองใช้ ผู้วิจัยวัดผลความรู้ความ
เข้าใจทางการฝึกประสบการณ์ของกลุ่มทดลอง 
     (2) การด าเนินการฝึกประสบการณ ์
         โดยการฝึกประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้เรียนกลุ่มทดลอง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยด าเนินการฝึกประสบการณ์ด้วยตนเองใช้เวลาสอนกลุ่มละ 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 6 คาบเรียน รวม 24 คาบเรียน 
     (3) การด าเนินการหลังการฝึกประสบการณ ์
         ผู้วิจัยประเมินผลโดยวัดผลความรู้ความเข้าใจ วัดด้านการสอนพลศึกษา และ
วัดด้านเจตคติการฝึกประสบการณ์  
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 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบทางการฝึกประสบการณ์ 
  ผลการใช้รูปแบบทางการฝึกประสบการณ์โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการ
ทดลอง ดังนี้ 
  1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจทางการฝึกประสบการณ์ 
ก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์  โดยใช้สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน  
  2) ประเมินด้านการสอนพลศึกษา และด้านเจตคติการฝึกประสบการณ์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 หาคุณภาพของรูปแบบทางการฝึกประสบการณ์ และเครื่องมือวิจัยด้วยสถิติดังต่อไปนี้ 
  1) ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  2) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  3) ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ KR-20 
  4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์ Reliability 
Coefficients 
 3.4.2 วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบทางการฝึกประสบการณ์ สถาบันการพลศึกษา ด้วยสถิติ
ดังต่อไปนี้ 
  1) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (for independent 
samples) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา
ครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 Mean  แทน  ค่าเฉลี่ย 
 S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X2  แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ 
 R2  แทน  สัมประสิทธิ์การท านาย 
 TE   แทน  อิทธิพลรวม 
 IE  แทน  อิทธิพลทางอ้อม 
 DE  แทน  อิทธิพลทางตรง 
 df  แทน  ค่าองศาอิสระ 
 p  แทน   ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 SE  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 RMR  แทน  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
 GFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
 RMSEA  แทน  ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 
4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 
 Student แทน  คุณลักษณะของนักศึกษา 
 Profess  แทน  คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ 
 Manager แทน  คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 Teacher แทน  คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง 
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 Process แทน  กระบวนการ 
 Course  แทน  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 Capacity แทน  สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา 
 X1  แทน  ความรู้ในวิชาเอก 
 X2  แทน  ทักษะในวิชาชีพครู 
 X3  แทน  บุคลิกภาพ 
 X4  แทน  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 X5  แทน  ประสบการณ์ในการสอนและนิเทศ 
 X6  แทน  ความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา 
 X7  แทน  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 X8  แทน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 X9  แทน  ความสามารถในการตัดสินใจ 
 X10  แทน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 X11  แทน  ความคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล 
 X12  แทน  ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 X13  แทน  ความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา 
 X14  แทน  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 X15  แทน  บุคลิกภาพ 
 X16  แทน  การนิเทศ 
 X17  แทน  การวัดและประเมินผล 
 X18  แทน  การให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข 
 X19  แทน  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 X20  แทน  โครงสร้างของหลักสูตร 
 X21  แทน  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 X22  แทน  การวัดและประเมินผล 
 Y1  แทน  ความรู้ความเข้าใจ 
 Y2  แทน  ด้านการสอนพลศึกษา 
 Y3  แทน  เจตคติทางพลศึกษา 
 

ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 148 51.90 
1.2 หญิง 137 48.10 

รวม 285 100.00 
2. สถานภาพ   

2.1 ผู้บริหาร 4 1.40 
2.2 ครูพ่ีเลี้ยง 129 45.30 
2.3 อาจารย์นิเทศก์ 61 21.40 
2.4 อาจารย์ผู้สอน 91 31.90 

รวม 285 100.00 
3. อายุ   

3.1 ต่ ากว่า 25 ปี 10 3.50 
3.2 25 - 35 ปี 83 29.13 
3.3 36 - 45 ปี 84 29.47 
3.4 46 - 60 ปี 108 37.90 

รวม 285 100.00 
4. วุฒิการศึกษา   

4.1 ปริญญาตรี 93 32.60 
4.2 ปริญญาโท 159 55.80 
4.3 ปริญญาเอก 33 11.60 

รวม 285 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ ์   

5.1 ต่ ากว่า 5 ปี 36 12.60 
5.2 6 - 10 ปี 63 22.10 
5.3 11 - 15 ปี 45 15.80 
5.4 16 - 20 ปี 39 13.70 
5.5 21 ปีขึ้นไป 102 35.80 

รวม 285 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.90 เพศหญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 สถานภาพ ครูพ่ีเลี้ยงมีมากที่สุด
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอน จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.90 อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และผู้บริหาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.40 อายุ 46 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 รองลงมา อายุ 36 -45 ปี 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 อายุ 25-35 ปี จ านวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.13 วุฒิ
การศึกษา ปริญญาโท มีมากที่สุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 รองลงมา ปริญญาตรี 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ  32.60 และปริญญาเอก จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 
ประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไปมีมากที่สุด จ านวน 102คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมา คือ 
ประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 ประสบการณ์ 11-15 ปี จ านวน 45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 15.80 ประสบการณ์ 16 – 20 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80  และ
ประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 
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ตารางท่ี 4.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา 
      สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
คุณลักษณะของนักศึกษาด้านความรู้ในวิชาเอก    
1. นักศึกษามีความสามารถในการสอนวิชาพลศึกษา 4.55 0.60 มากที่สุด 
2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.45 0.62 มาก 
3. นักศึกษามีความสามารถในการจัดแผนการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

4.41 0.66 มาก 

4. นักศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ 

4.38 0.63 มาก 

5. นักศึกษามีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนและ
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 

4.32 0.72 มาก 

โดยรวม 4.42 0.53 มาก 
คุณลักษณะของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ    
6. นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.39 0.65 มาก 

7. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 4.40 0.66 มาก 

8. นักศึกษามีความสามารถเป็นผู้น า 4.37 0.65 มาก 

9. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 

4.44 0.65 มาก 

10. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารและการใช้
ภาษา 

4.38 0.66 มาก 

โดยรวม 4.40 0.55 มาก 

คุณลักษณะของนักศึกษาด้านทักษะในวิชาชีพครู    
11. นักศึกษามีความสามารถในการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

4.44 0.64 มาก 

12. นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.42 0.67 มาก 

13. นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร 

4.49 0.64 มาก 

14. นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.43 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
15. นักศึกษามีความสามารถในการใช้จิตวิทยาส าหรับครู
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ 

4.51 0.61 มากที่สุด 

โดยรวม 4.46 0.55 มาก 

คุณลักษณะของนักศึกษาด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพครู    
16. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 4.55 0.57 มากที่สุด 
17. นักศึกษามีความศรัทธาในวิชาชีพครู 4.49 0.67 มาก 
18. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

4.51 0.63 มากที่สุด 

19. นักศึกษามีมารยาทความเป็นไทย 4.44 0.65 มาก 

20. นักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย 4.50 0.62 มาก 

โดยรวม 4.50 0.52 มาก 

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านประสบการณ์สอน
และนิเทศ 

   

21. อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์สอน 4.54 0.57 มากที่สุด 

22. อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์ในการนิเทศ 4.54 0.59 มากที่สุด 

23. อาจารย์นิเทศก์ให้ค าแนะน านักศึกษา 4.55 0.58 มากที่สุด 

24. อาจารย์นิเทศก์ให้ก าลังใจนักศึกษา 4.55 0.60 มากที่สุด 

25. อาจารย์นิเทศม์ีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 4.51 0.61 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.50 มากที่สุด 

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านความรู้ความสามารถ
ในวิชาเอกพลศึกษา 

   

26. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ทางพลศึกษาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.54 0.59 มากที่สุด 

27. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา 

4.56 0.54 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
28. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนทาง
พลศึกษา 

4.58 0.56 มากที่สุด 

29. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการท าสื่อทางพลศึกษา 4.57 0.55 มากที่สุด 

30. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางพลศึกษา 

4.56 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.56 0.47 มากที่สุด 

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 

   

31. อาจารย์นิเทศก์มีคุณธรรมและจริยธรรม 4.56 0.60 มากที่สุด 

32. อาจารย์นิเทศก์พูดจาไพเราะ 4.50 0.67 มากที่สุด 

33. อาจารย์นิเทศก์นิเทศนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.54 0.64 มากที่สุด 

34. อาจารย์นิเทศก์มีมารยาทความเป็นไทย 4.57 0.56 มากที่สุด 

35. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นประชาธิปไตย 4.54 0.58 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.51 มากที่สุด 

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

   

36. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นกันเอง 4.58 0.60 มากที่สุด 

37. อาจารย์นิเทศก์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.54 0.58 มากที่สุด 

38. อาจารย์นิเทศก์มีการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา 4.56 0.59 มากที่สุด 

39. อาจารย์นิเทศก์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 4.60 0.56 มากที่สุด 

40. อาจารย์นิเทศก์สามารถท างานเป็นทีมได้ 4.58 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.50 มากที่สุด 

คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

  มากที่สุด 

41. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า 4.57 0.56 มากที่สุด 

42. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.53 0.59 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
43. ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.53 0.63 มากที่สุด 

44. ผู้บริหารใช้อ านาจในทางท่ีถูกต้อง 4.50 0.60 มากที่สุด 

45. ผู้บริหารมีกระบวนการตัดสินใจ 4.56 0.59 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.51 มากที่สุด 

คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

   

46. ผู้บริหารท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4.60 0.61 มากที่สุด 

47. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 4.52 0.64 มากที่สุด 

48. ผู้บริหารมีความกล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น 4.57 0.61 มากที่สุด 

49. ผู้บริหารมีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 4.58 0.59 มากที่สุด 

50. ผู้บริหารมีความรอบคอบในการแก้ปัญหา 4.57 0.62 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.52 มากที่สุด 

คุณลักษณะของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และการหา
เหตุผล 

   

51. ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริง 4.56 0.61 มากที่สุด 

52. ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผล 4.58 0.61 มากที่สุด 

53. ผู้บริหารมีความคิดแยกแยะ 4.55 0.64 มากที่สุด 

54. ผู้บริหารมีความคิดสังเคราะห์ได้ 4.51 0.67 มากที่สุด 

55. ผู้บริหารเป็นผู้มีหลักการ 4.52 0.64 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.55 มากที่สุด 

คุณลั กษณะของผู้ บ ริ ห า รด้ านความคิ ดอย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

   

56. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง 4.53 0.65 มากที่สุด 

57. ผู้บริหารมีการใช้ความคิดพิจารณาประเด็นในเนื้อหา 4.52 0.67 มากที่สุด 

58. ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ของตนเองน าไปสู่การ
ตัดสินใจ 

4.47 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
59. ผู้บริหารมีความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา 4.50 0.66 มาก 

60. ผู้บริหารมีความสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล 

4.52 0.64 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.57 มากที่สุด 
คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านความรู้ความสามารถใน
วิชาเอกพลศึกษา 

   

61. ครูพ่ีเลี้ยงมีประสบการณ์สอนวิชาพลศึกษา 4.49 0.64 มาก 

62. ครูพ่ีเลี้ยงมีประสบการณ์การนิเทศ 4.48 0.63 มาก 

63. ครูพ่ีเลี้ยงก ากับดูแลแผนการจัดการเรียนรู้และงาน
อ่ืน ๆ ของนักศึกษา 

4.47 0.63 มาก 

64. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้เกี่ยวกับวิชาในชั้นเรียนทางพล
ศึกษา 

4.43 0.64 มาก 

65. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้การผลิตสื่อทางพลศึกษา 4.44 0.62 มาก 

โดยรวม 4.46 0.53 มาก 

คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
66. ครูพ่ีเลี้ยงมีการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา 4.59 0.58 มากที่สุด 

67. ครูพ่ีเลี้ยงมีคุณธรรมและจริยธรรม 4.56 0.62 มากที่สุด 

68. ครูพ่ีเลี้ยงมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 4.58 0.60 มากที่สุด 

69. ครูพ่ีเลี้ยงมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู 4.54 0.59 มากที่สุด 

70. ครูพ่ีเลี้ยงมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 4.60 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.50 มากที่สุด 

คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านบุคลิกภาพ    
71. ครูพ่ีเลี้ยงเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 4.54 0.57 มากที่สุด 

72. ครูพ่ีเลี้ยงพูดจาสุภาพ 4.54 0.58 มากที่สุด 

73. ครูพ่ีเลี้ยงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.50 0.60 มากที่สุด 

74. ครูพ่ีเลี้ยงมีความสามารถในการตัดสินใจ 4.50 0.59 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
75. ครูพ่ีเลี้ยงสามารถท างานเป็นทีมได้ 4.54 0.58 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.50 มากที่สุด 

กระบวนการด้านการนิเทศ    
76. มีกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

4.52 0.57 มากที่สุด 

77. มีกระบวนการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

4.53 0.57 มากที่สุด 

78. มีการประชุมสัมมนาโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

4.52 0.55 มากที่สุด 

79. มีการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

4.49 0.55 มาก 

80. มีการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4.55 0.55 มากที่สุด 

81. มีการน าเสนอผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

4.53 0.54 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.44 มากที่สุด 

กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล    
82. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์ 4.56 0.55 มากที่สุด 

83. มีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 4.56 0.55 มากที่สุด 

84. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ดี ท าให้นักศึกษาสนใจ
เรียนมากขึ้น 

4.50 0.54 มาก 

85. มีกระบวนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

4.51 0.56 มากที่สุด 

86. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยความ
ยุติธรรม 

4.50 0.59 มาก 

87. มีกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
ชัดเจน 

4.52 0.54 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
88. มีการเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 4.50 0.56 มาก 

โดยรวม 4.52 0.43 มากที่สุด 

กระบวนการด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุง
แก้ไข 

   

89. มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ 4.44 0.58 มาก 

90. มีการซ่อมเสริมให้กับนักศึกษา 4.50 0.56 มาก 

91. มีระบบการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการพัฒนาของ
นักศึกษา 

4.51 0.54 มากที่สุด 

92. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.55 0.53 มากที่สุด 

93. มีระบบการติดตามและประเมินผลของนักศึกษา 4.54 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.45 มากที่สุด 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

   

94. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน 4.54 0.57 มากที่สุด 

95. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของแหล่งงาน 4.54 0.57 มากที่สุด 

96. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน 4.54 0.58 มากที่สุด 

97. หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางพลศึกษา 4.56 0.56 มากที่สุด 

98. หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนประกอบอาชีพครูพลศึกษา 4.57 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.48 มากที่สุด 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

   

99. หลักสูตรมีโครงสร้างชัดเจน 4.57 0.57 มากที่สุด 

100. หลักสูตรมีรายวิชาหลากหลาย 4.57 0.56 มากที่สุด 

101. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความชอบ 

4.54 0.60 มากที่สุด 

102. หลักสูตรมีรายวิชาพลศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน 4.54 0.55 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
103. มีการจัดแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม 4.51 0.59 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.49 มากที่สุด 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการน าไปใช้    
104. การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความใฝ่รู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

4.54 0.57 มากที่สุด 

105. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.49 0.63 มาก 

106. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.56 0.55 มากที่สุด 

107. มีการบูรณาการกิจกรรมพลศึกษาให้กับเนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ 

4.48 0.60 มาก 

108. มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

4.49 0.60 มาก 

109. มีความพร้อมให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันได้สะดวก 

4.48 0.56 มาก 

110. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.51 0.56 มากที่สุด 

111. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 

4.52 0.60 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.43 มากที่สุด 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการวัดและ
ประเมินผล 

   

112. มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาอยู่เสมอ 

4.52 0.59 มากที่สุด 

113. มีการสร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 4.50 0.57 มาก 

114. หลักสูตรพลศึกษามีวัตถุประสงค์ชัดเจน 4.55 0.58 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
115. งานวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.55 0.56 มากที่สุด 

116. มีการสอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ 4.53 0.57 มากที่สุด 

117. มีการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา 4.54 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.45 มากที่สุด 

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

   

118. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และ
หลักการทางพลศึกษา 

4.55 0.56 มากที่สุด 

119. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา 4.48 0.59 มาก 

120. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับร่างกาย 

4.52 0.55 มากที่สุด 

121. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 4.44 0.59 มากที่สุด 

122. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา 4.55 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.48 มากที่สุด 

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพล
ศึกษา 

   

123. มีความสามารถในการใช้สื่อ 4.52 0.58 มากที่สุด 

124. มีความสามารถในกิจกรรมเข้าจังหวะ 4.52 0.53 มากที่สุด 

125. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 4.54 0.55 มากที่สุด 

126. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับผู้ที่หลากหลาย
ที่มีความสามารถพิเศษ 

4.51 0.56 มากที่สุด 

127. มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณา
การ 

4.53 0.59 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.46 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพล
ศึกษา 

   

128. มีความตื่นตัวอยู่เสมอในวิชาชีพพลศึกษา 4.57 0.57 มากที่สุด 

129. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่ดีต่อพลศึกษา 4.58 0.55 มากที่สุด 

130. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้ผู้เรียนมีร่างกาย
แข็งแรง 

4.59 0.56 มากที่สุด 

131. มีความภูมิใจที่ได้เป็นครูพลศึกษา 4.57 0.56 มากที่สุด 

132. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้เป็นผู้มีน้ าใจ
นักกีฬาต่อผู้อ่ืน 

4.57 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.46 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน

การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ด้านคุณลักษณะของนักศึกษาด้านความรู้ในวิชาเอก ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความสามารถ
ในการสอนวิชาพลศึกษา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) คุณลักษณะของนักศึกษาด้าน
บุคลิกภาพ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.44) 
ด้านคุณลักษณะของนักศึกษาด้านทักษะในวิชาชีพครู   ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่านักศึกษามีความสามารถในการใช้จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) 
ด้านคุณลักษณะของนักศึกษาด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.55) ด้านคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศด้านประสบการณ์สอนและนิเทศ ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์นิเทศก์ให้
ค าแนะน านักศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ให้ก าลังใจนักศึกษาครู ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x = 4.55) ด้านคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศด้านความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์นิเทศมี
ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) ด้าน
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คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.54) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์นิเทศมีมารยาทความเป็นไทย ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ด้านคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์
นิเทศก์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60) ด้านคุณลักษณะ
ของผู้บริหารด้านความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.54)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด   
( x = 4.57) คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้บริหารท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และการหาเหตุผล 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้
มีเหตุผล ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารด้านความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.51) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.53) 
ด้านคุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูพ่ีเลี้ยงมีประสบการณ์สอนวิชาพลศึกษา 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49) ด้านคุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยงด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูพ่ีเลี้ยงมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครูความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60) ด้านคุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยงด้าน
บุคลิกภาพ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ครูพ่ีเลี้ยงเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ครูพี่เลี้ยงพูดจาสุภาพ และครูพ่ีเลี้ยงสามารถท างานเป็นทีมได้ 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) ด้านกระบวนการด้านการนิเทศ ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการปัจฉิมนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) ด้านกระบวนการด้านการวัด
และประเมินผล  ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า การวัดและประเมินผลผู้เรียนตรง  ตามจุดประสงค์ และมีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ที่ชัดเจน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56) ด้านกระบวนการด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ
และปรับปรุงแก้ไข ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) 
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนประกอบอาชีพ
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ครูพลศึกษา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.57) ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า หลักสูตรมีโครงสร้างชัดเจน และหลักสูตรมีรายวิชาหลากหลาย ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการน าไปใช้ความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การเรียนการสอนส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความใฝ่รู้เพ่ือพัฒนาตนเองความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) ด้านการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าหลักสูตรพลศึกษามีวัตถุประสงค์ชัดเจนและงานวิชาใน
หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x = 4.55) ด้านสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางพลศึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) ด้านสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพลศึกษา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) และด้าน
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพลศึกษา ศึกษาความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้ผู้เรียนมี
ร่างกายแข็งแรง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.59) 
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ตารางท่ี 4.3 องค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขต  
                ภาคกลาง 
 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

   

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และ
หลักการทางพลศึกษา 

4.37 0.65 มาก 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา 4.62 0.59 มากท่ีสุด 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ร่างกาย 

4.44 0.63 มาก 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 4.25 0.69 มาก 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา 4.43 0.66 มาก 

โดยภาพรวม 4.42 0.50 มาก 

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพล
ศึกษา 

   

6. มีความสามารถในการใช้สื่อ 4.33 0.71 มาก 

7. มีความสามารถในกิจกรรมเข้าจังหวะ 4.36 0.66 มาก 

8. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 4.36 0.67 มาก 

9. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับผู้ที่หลากหลายที่มี
ความสามารถพิเศษ 

4.30 0.64 มาก 

10. มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณา
การ 

4.38 0.62 มาก 

โดยภาพรวม 4.34 0.53 มาก 

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพล
ศึกษา 

   

11. มีความตื่นตัวอยู่เสมอในวิชาชีพพลศึกษา 4.41 0.65 มาก 

12. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่ดีต่อพลศึกษา 4.45 0.67 มาก 

13. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้ผู้เรียนมีร่างกาย
แข็งแรง 

4.47 0.63 มาก 

14. มีความภูมิใจที่ได้เป็นครูพลศึกษา 4.54 0.58 มากที่สุด 



253 
 

ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

รายการ  ̅ S.D. การแปลผล 
15. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา
ต่อผู้อื่น 

4.51 0.58 มากที่สุด 

โดยรวม 4.48 0.51 มาก 

  
จากตารางที่ 4.3 องค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา

สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ด้านสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62) ด้านสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.52) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่ามีความอดทน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) ด้านสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพลศึกษา เข้าใจ ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.38) และด้านสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพลศึกษา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความภูมิใจที่ได้
เป็นครูพลศึกษา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54) 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
 การวิเคราะห์ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่มีทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์อย่างไร โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson"s Product Moment Correlation) ผลการวิเคราะห์
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 26 ตัว มีความสัมพันธ์ทั้งหมด 
จ านวน 325 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01จ านวน 325 คู่ และไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง .394 ถึง .784 ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสูงสุด คือ การน าหลักสูตรไปใช้ (X21) กับ การวัดและประเมินผล (X22) (rXY= 
.784) รองลงมาคือ จรรยาบรรณในวิชาชีพครู (X7) กับ ความสามารถในการตัดสินใจ (X9) (rXY= 
.774) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าต่ าสุด คือ บุคลิกภาพ (X15) กับ ด้านการสอนพลศึกษา 
(Y3) (rXY= .394)ดังนั้นผลจากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ พบว่าอยู่ระหว่าง  0.3 ถึง 
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0.7 (Don Hair, 2006: 443) หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน เหมาะที่จ าน าไปใช้
ในการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที ่4.4 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 4.4 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ (n = 285) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

ค่าเฉลี่ย 4.42 4.40 4.46 4.50 4.54 4.56 4.54 4.57 4.54 4.57 4.55 4.51 4.46 4.57 4.52 4.52 4.52 4.51 4.55 4.55 4.51 4.53 

S.D. 0.53 0.55 0.55 0.52 0.50 0.47 0.51 0.50 0.51 0.52 0.55 0.57 0.53 0.50 0.50 0.44 0.43 0.45 0.48 0.49 0.46 0.46 

X1 1                      

X2 .721** 1                     

X3 .682** .671** 1                    

X4 .710** .727** .697** 1                   

X5 .614** .498** .662** .592** 1                  

X6 .516** .556** .496** .570** .659** 1                 

X7 .585** .470** .633** .611** .746** .625** 1                

X8 .506** .553** .578** .629** .724** .681** .736** 1               

X9 .620** .558** .651** .619** .670** .582** .774** .687** 1              

X10 .546** .556** .511** .662** .543** .625** .622** .710** .637** 1             

X11 .559** .493** .551** .584** .535** .490** .616** .573** .650** .757** 1            

X12 .565** .526** .549** .640** .526** .576** .600** .636** .618** .712** .765** 1           

X13 .578** .570** .626** .601** .670** .576** .649** .606** .618** .600** .670** .631** 1          

X14 .526** .500** .552** .612** .623** .590** .552** .618** .498** .639** .537** .594** .763** 1         

X15 .476** .400** .547** .498** .589** .493** .541** .531** .532** .559** .576** .537** .734** .726** 1        

X16 .547** .492** .489** .594** .555** .579** .602** .592** .495** .583** .500** .566** .600** .658** .642** 1       

X17 .598** .533** .616** .629** .635** .594** .624** .629** .599** .576** .534** .566** .638** .611** .681** .761** 1      

X18 .524** .507** .484** .516** .583** .538** .548** .571** .546** .407** .421** .500** .604** .550** .571** .617** .649** 1     

X19 .541** .490** .494** .598** .588** .559** .591** .619** .587** .526** .389** .520** .536** .556** .538** .663** .703** .627** 1    

X20 .582** .544** .582** .563** .609** .579** .672** .587** .612** .557** .522** .523** .627** .580** .592** .649** .706** .635** .702** 1   

X21 .555** .543** .561** .589** .641** .584** .657** .628** .631** .521** .455** .520** .659** .611** .574** .667** .712** .671** .764** .732** 1  

X22 .500** .516** .516** .542** .574** .599** .581** .621** .543** .535** .468** .493** .606** .558** .587** .641** .680** .690** .675** .688** .784** 1 

Y1 .678** .673** .593** .632** .505** .479** .505** .459** .542** .489** .468** .475** .549** .462** .396** .489** .503** .579** .520** .579** .578** .560** 

Y2 .584** .548** .523** .612** .573** .608** .548** .610** .525** .577** .496** .583** .538** .555** .452** .503** .514** .495** .536** .567** .544** .525** 

Y3 .735** .694** .620** .597** .547** .471** .532** .479** .548** .446** .449** .525** .531** .418** .394** .422** .461** .532** .455** .565** .530** .511** 

Y4 .685** .703** .637** .675** .542** .525** .504** .562** .530** .545** .518** .566** .546** .518** .482** .499** .530** .452** .505** .557** .503** .477** 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดล ปรากฏดังภาพที่ 4.1 และตารางท่ี 4.5  
 

 
 
ภาพที ่4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ 
              สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางก่อนปรับโมเดล 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อน   
               ปรับโมเดล 
 

 

ค่าสถิติ 
เกณฑ์การพิจารณา 

(Byrne, 1998) 

 

ค่าสถิติในโมเดล 

2  Not Significant 2 = 843.16, df=254, p-
value=0.00 

2 /df <3 3.31 

GFI >0.90 0.81 
CFI >0.90 0.95 
NFI >0.90 0.93 
IFI >0.90 0.95 

AGFI >0.90 0.75 
RMSEA <0.05 0.09 

  
จากตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของปัจจัย

เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดล พบว่า  มีค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 843.16  ค่านัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(p) เท่ากับ .00 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 254 ค่าค่าไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ ( 2 /df) 
มีค่าเท่ากับ 3.31 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .81 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .75  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .95 ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกาลังสองความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .09  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า โมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมที่ประมาณจากโมเดล
สมมติฐานยังมีความแตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วมที่ค านวณจากตัวแปร
สังเกตได้  ผู้วิจัยจึงต้องด าเนินการปรับโมเดลเพ่ือให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ต่อไป  
 
  3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาค
กลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์ภายหลังการปรับโมเดล ปรากฏดังภาพที่ 4.2 และตารางท่ี 4.6  
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ภาพที ่4.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา 
              ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางภายหลังการปรับโมเดล 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลัง  
               ปรับโมเดล 
  

 

ค่าสถิติ 
เกณฑ์การพิจารณา 

(Byrne, 1998) 

 

ค่าสถิติในโมเดล 

2  Not Significant 2 =270.28, df=235, p-
value=0.056 

2 /df <3 1.15 

GFI >0.90 0.93 
CFI >0.90 1.00 
NFI >0.90 0.98 
IFI >0.90 1.00 

AGFI >0.90 0.90 
RMSEA <0.05 0.02 

 
 จากภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ภายหลังการปรับโมเดล พบว่า  มีค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 270.28  ค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .056 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 235 ค่าค่าไค-สแควร์หารด้วยองศา
อิสระ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.15ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .93 ดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .90  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .02 แสดงว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา  
                 ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

ตัวแปรแฝง Effect  SE t  
1. คุณลักษณะของนักศึกษา (student) 1.16 .10 11.15** 
2. คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ (profess) -.14 .10 1.86 
3 คุณลักษณะของผู้บริหาร (manager) .03 .07 .38 
4. คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง (teacher) .25 .36 .71 
5. กระบวนการ (process) -.34 .49 .69 
6. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (course) .09 .18 .51 

  2 =270.28, p=.057,  df=235, AGFI =.90, RMSEA=0.02  
 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากตารางที่ 4.7  พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษา (student) มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.16 (t=11.15, SE=.10) ส่วนคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศ 

(profess) คุณลักษณะของครู   พ่ีเลี้ยง (teacher)  กระบวนการ (process) การจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอน (course) และคุณลักษณะของผู้บริหาร (manager) มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.14 (t=1.86, SE=.10),  .25 (t=.71,  SE=.36),  -.34 (t=.69, SE=.49),  

.09 (t=.51, SE=.18),  และ  .03 (t=.38, SE=.07)  ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 

เท่ากับ 0.52 แสดงว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวน
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ได้คิดเป็นร้อยละ 
52.00   
 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในการพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
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 การวิจัยในระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้น าผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง คือ คุณลักษณะของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ จากข้อค้นพบในระยะที่ 1 มา
พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง โดยด าเนินการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูผ่านการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการรูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง รวมทั้งวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 แล้วท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว 

การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 

1) รูปแบบการฝึกประสบการณ์ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม  (Bloom, 1956 
อ้างถึงใน ไพโรจน์ เนียมนาค, 2554) บลูมได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านเจตคติและความรู้สึก (Affective Domain) และด้านทักษะ 
(Psycho-motor Domain) ซึ่งในด้านจิตพิสัยหรือความรู้สึกนั้นผลที่ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้ตารม
รูปแบบการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูมนี้ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์จนถึงระดับ
ที่สามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้
เกิดข้ึน ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปปลูกฝังค่านิยมอ่ืน ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นต่อไป 

2) วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือ วิธีการที่ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรม ซึ่งวิชาใด ๆ ที่มีความเป็นศาสตร์จะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรู้
ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติ ฐาน 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ขั้นตอนดังกล่าวเป็นแนวทางส าหรับวิธีการศึกษา
พฤติกรรมโดยต้องด าเนินการตาม แม้ว่าแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปก็ตาม 
ส าหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมกระท าได้หลายวิธี ตามลักษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2544) 
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2.1) การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก โดยมุ่ง
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่เป็นเหตุ เรียกว่า 
ตัวแปรอิสระ ส่วนเหตุการณ์ที่เป็นผล เรียกว่า ตัวแปรตาม ผู้ทดลองต้องตั้งสมมติฐานก่อนแล้วท าการ
ทดลอง การทดลองมี 2 ลักษณะ คือ การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการทดลองภาคสนาม ในการ
ทดลองแต่ละครั้งต้องค านึงการปฏิบัติซ้ า หมายความว่าการกระท าซ้ าอีกครั้งแม้ว่าบุคคลและสถานที่
ต่างกันก็ได้ผลอย่างเดิมทุกครั้ง นักจิตวิทยาควรท าการทดลองซ้ าหลายครั้งเพ่ือให้ได้ผลอย่าง เดิม
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ 

2.2) การส ารวจ เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกันแม้ว่าจะไม่เข้มข้นนักยังมีวิธีการศึกษา
ตัวแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ และผู้ศึกษาไม่มี
การจัดกระท าตัวแปร กระท าเพียงศึกษาตัวแปรอย่างมีระบบในสถานการณ์ที่พบ การส ารวจ
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีทั้งความเชื่อถือได้ (Reliability) ความเที่ยงตรง (Validity) รวมทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาขากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 

2.3) การสังเกตอย่างมีระบบ  พฤติกรรมเป็นจ านวนไม่น้อยจ าเป็นต้องศึกษาในสถานการณ์
ปกติท่ีสถานการณ์นั้นเกิดข้ึน โดยการเฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเรียกว่า การ
สังเกตอย่างมีระบบ  

2.4) การใช้แบบสอบถาม  เหมาะส าหรับใช้การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีจ านวนมาก ๆ 
และต้องการค าตอบอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบบสอบถามที่ใช้จะต้องเป็น
เครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น สามารถวัดในสิ่งที่เราจะ
วัดได้ ในการตอบแบบสอบถามมักจะถามเกี่ยวกับเจตคติ เกี่ยวกับความคิดเห็น เมื่อรวบรวมข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามได้แล้วก็จะใช้วิธีการทางสถิติวิจัยหาค าตอบออกมา 
 2. ตอนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการน าข้อค้นพบจากการศึกษาทฤษฎี 
วรรณกรรม และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพล
ศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง เพ่ือน ามาสรุปและท าการการพัฒนารูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.3 แผนภูมิรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู   
              พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

แนวคิดและหลักการ 

วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้นักศึกษาครูสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ 
คุณลักษณะ เจตคติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาการฝึกประสบการณ์ 
     1. ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า   2. ศิลปะการสื่อสาร 
     3. การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ    4. การสอนพลศึกษา  
 

กิจกรรมการฝึกประสบการณ์  
     1. การทดสอบก่อนการฝึกประสบการณ์ 
     2. การด าเนินการฝึกประสบการณ์ 
     3. การทดสอบหลังการฝึกประสบการณ์ 
      

การวัดและประเมินผล 
     1. ด้านความรู้   ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์ 
     2. ด้านทักษะ    ใช้แบบประเมินและแบบสังเกตขณะด าเนินการฝึกประสบการณ์   
     3. ด้านจิตพิสัย  ใช้แบบวดัเจตคติหลังการฝึกประสบการณ์ 

สื่อการฝึกประสบการณ์  
     1. เอกสารการฝึกประสบการณ์      2. เครื่องฉายภาพ (Projector) 
     3. เครื่องคอมพิวเตอร์                 4. วัสดุอุปกรณ์  



264 
 

รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 
แนวคิดและหลักการ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการเตรียมครูที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นอีกกระบวนการส าคัญหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะศึกษาศาสตร์ 
ครุศาสตร์ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเตรียมครูและผลิตครูให้ไปสู่เจตนารมณ์ทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในสถาบันการผลิตครูต่างมีทิศทาง
เป้าหมายที่ภารกิจหลักในการผลิตครูตามที่มีนโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของการศึกษาอันเป็นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความส าคัญที่มี
เป้าหมายและการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเป็นความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันการผลิตและสถานศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ซึ่งศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหน่วยงานฝึกประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการส าคัญ คือ ภาคปฏิบัติอัน
เป็นเสมือนหัวใจของการผลิตครูส่งเสริมโอกาสส าหรับนักศึกษาที่จะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคต 
ได้น าทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนและที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่าง  ๆ ใน
สถาบันการศึกษามาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน พัฒนาทักษะและเจตคติก่อนที่จะออกไป
ประกอบวิชาชีพครูภายใต้การแนะน า ดูแล ติดตามและช่วยเหลือจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนและ
อาจารย์นิเทศก์จากสถาบันผู้ผลิต 

ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถาบันการผลิตนักศึกษาครูได้พบ คือ นักศึกษาครู
พลศึกษายังขาดความเป็นผู้น า (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, 2559) และจากการศึกษาของ
ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี (2552) พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทัศนะของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องการให้นักศึกษาครูสถาบันการพลศึกษามีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและการท างานเป็นทีม  
เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ (2553) ยังพบปัญหา ทักษะการใช้ภาษา และสอดคล้องกับวรันธร เฉลิมโฉม 
(2559) พบว่า นักศึกษาขาดคุณลักษณะของความเป็นผู้น าทางพลศึกษา ขาดทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ขาดความร่วมมือในการท างาน และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ปัญหาการท างาน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูกับครูพ่ีเลี้ยง การวางตัวของนักศึกษาครู พฤติกรรมของนักศึกษาและ
ปัญหาในชั้นเรียน (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2558) 
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จากการศึกษาผลวิจัยในระยะที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ปรากฏว่า คุณลักษณะของนักศึกษาด้าน
บุคลิกภาพ ประกอบด้วย นักศึกษามีความสามารถเป็นผู้น า นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร
และการใช้ภาษา และนักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  จึงท าให้
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีลักษณะการอบรมเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาเป็นครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ที่เน้นความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า ศิลปะการสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งผลให้การด าเนินงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษาครูสถาบันการพลศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะเป็นผู้ที่มี ความรู้  
คุณลักษณะ และเจตคติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหาการฝึกประสบการณ์ 
 เนื้อหาของการฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หน่วย คือ 
 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

หัวข้อที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
   ความหมายของผู้น า 
   ความส าคัญของผู้น า 
   คุณสมบัติของผู้น า 
   บทบาทของผู้น า 
  หัวข้อที่ 2 เรื่องการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 
   องค์ประกอบของการเป็นผู้น าที่ดี 
   บทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ดี 
   ลักษณะของผู้น าที่ดี 
 หน่วยที่ 2 ศิลปะการสื่อสาร 
  หัวข้อที่ 1 หลักการพูด  
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   ความส าคัญของการพูด 
   องค์ประกอบของการพูด 
   จุดมุ่งหมายของการพูด 
   ประเภทของการพูด 
   คุณสมบัติผู้พูดที่ด ี
   มารยาทในการพูด 
   การเตรียมเนื้อเรื่องท่ีจะพูด 
  หัวข้อที่  2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
   ความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
   องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร 
   กระบวนการในการติดจ่อสื่อสาร 
   ประเภทของการสื่อสาร 

ลักษณะของการสื่อสารที่ดี 
   หลักในการติดต่อสื่อสาร 
 หน่วยที่ 3 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
  หัวข้อที่ 1 การสร้างทีมงาน 
   ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
   กระบวนการในการท างานเป็นทีม 
   คุณสมบัติของผู้น าทีม 
   ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน 
  หัวข้อที่ 2 ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน 
   บทบาทของผู้น าในการพัฒนาการท างานเป็นทีม 
   พฤติกรรมการท างานร่วมกันของทีมงาน 
   แนวคิดเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม 

หน่วยที่ 4 การสอนพลศึกษา 
หัวข้อที่ 1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

การเตรียมการสอน 
   การจัดท าก าหนดการสอน 
   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

หัวข้อที่ 2 การปฏิบัติการสอน 
   การสังเกตการสอนพลศึกษา 
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   การทดลองสอนพลศึกษา 
   การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ 
 1. การทดสอบก่อนการฝึกประสบการณ์ ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมและ
แบบวัดเจตคติก่อนการฝึกประสบการณ์ เพ่ือวัดความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับบุคลิกภาพผู้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ ์
 2. การด าเนินการฝึกประสบการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม และใช้แบบสังเกตของผู้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ ์
 3. การทดสอบหลังการฝึกประสบการณ์ ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมและ
แบบวัดเจตคติ หลังการฝึกประสบการณ์  
 
สื่อการฝึกประสบการณ์ 
 1. เอกสารการฝึกประสบการณ์ 
 2. เครื่องฉายภาพ (Projector) 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. วัสดุอุปกรณ์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ด้านความรู้ ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์ 
 2. ด้านทักษะ ใช้แบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรมขณะด าเนินการฝึกประสบการณ์ 
 3. ด้านจิตพิสัย ใช้แบบวัดเจตคติหลังการฝึกประสบการณ์ 
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โครงสร้างการฝึกประสบการณ์ 
จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ รายการ จ านวนชั่วโมง 
1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 6 
 หัวข้อที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 3 
 หัวข้อที่ 2 เรื่องการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 3 
2 ศิลปะการสื่อสาร 6 
 หัวข้อที่ 1 หลักการพูด  3 
 หัวข้อที่ 2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3 
3 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 6 
 หัวข้อที่ 1 การสร้างทีมงาน 3 
 หัวข้อที่ 2 ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน 3 
4 การสอนพลศึกษา 6 
 หัวข้อที่ 1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 3 
 หัวข้อที่ 2 การปฏิบัติการสอน 3 
 รวม 24 

 
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ซึ่ ง
ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ สื่อการฝึก
ประสบการณ์ และการวัดและประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แผนที่ 1 ความรู้
เกี่ยวกับภาวะผู้น า แผนที่ 2 การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า แผนที่ 3 หลักการพูด แผนที่ 4 การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แผนที่ 5 การสร้างทีมงาน แผนที่ 6 ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน แผนที่ 7 การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้  และแผนที่ 8 การปฏิบัติการสอน 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 2) แบบวัด
ด้านการสอนพลศึกษา 3) แบบวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์ 
 3. ตอนที่ 3 การน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในร่างรูปแบบดังกล่าว โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง 
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 ผลการหาความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  
 ผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
ครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ที่พัฒนาขึ้นโยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ดังตารางที่ 4.8  
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง   
                สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  
                โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อความ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. แนวคิดและหลักการ      
    1.1 ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบ 4.56 0.53 มากที่สุด 

    1.2 ความเป็นเหตุเป็นผลที่ต้องพัฒนารูปแบบ 4.89 0.33 มากที่สุด 

    1.3 แนวทางในการพัฒนาโดยการฝึกประสบการณ์ 4.56 0.53 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ    
    2.1 มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 4.44 0.73 มาก 

   2.2 มีความชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

   2.3 ครอบคลุมทุกประเด็น 4.89 0.33 มากที่สุด 

   2.4 มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. เนื้อหาของรูปแบบ เรื่องภาวะผู้น า    
    3.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมทุกประเด็น 5.00 0.00 มากที่สุด 

    3.2 เนื้อหามีสาระที่จ าเป็นและได้ใจความ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   3.3 เหมาะส าหรับผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. เนื้อหาของรูปแบบเรื่องศิลปะการสื่อสาร    
   4.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมทุกประเด็น 5.00 0.00 มากที่สุด 

   4.2 เนื้อหามีสาระที่จ าเป็นและได้ใจความ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   4.3 เหมาะส าหรับผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ)   
 

ข้อความ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

5. เนื้อหาของรูปแบบเรื่องการพัฒนาทีมงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

   

    5.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมทุกประเด็น 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.2 เนื้อหามีสาระที่จ าเป็นและได้ใจความ 5.00 0.00 มากที่สุด 

    5.3 เหมาะส าหรับผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. เนื้อหาของรูปแบบการสอนพลศึกษา    
    6.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมทุกประเด็น 5.00 0.00 มากที่สุด 
    6.2 เนื้อหามีสาระที่จ าเป็นและได้ใจความ 5.00 0.00 มากที่สุด 

    6.3 เหมาะส าหรับผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมและวิธีการของรูปแบบ    
    7.1 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมาย 4.89 0.33 มากที่สุด 

    7.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.89 0.33 มากที่สุด 

    7.3 การน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 4.67 0.50 มากที่สุด 

    7.4 ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.78 0.44 มากที่สุด 

8. สื่อที่ใช้ของรูปแบบ    
    8.1 ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรม 4.89 0.33 มากที่สุด 

    8.2 ช่วยให้กิจกรรมบรรลุจุดมุ่งหมายได้ 4.89 0.33 มากที่สุด 

9. วิธีการประเมินผล    
    9.1 แบบทดสอบทั้งก่อนและหลังฝึกประสบการณ์ 
มีความเหมาะสม 

4.67 0.57 มากที่สุด 

    9.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดและประเมินผล 4.56 0.53 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.85 0.14 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x = 4.85) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
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ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.56-5.00 มีจ านวน 26  รายการ และด้าน
ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก มีจ านวน 1 รายการ 
 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ดังนี้ 

1. ผลความรู้ความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. ผลการสอนพลศึกษา                        
4. ผลเจตคติการฝึกประสบการณ์ 
 

ตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง 
                สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  
  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนใช้รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์ 

คะแนนหลังใช้รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์ 

1 40 26 34 
2 40 24 30 
3 40 26 32 
4 40 25 33 
5 40 26 34 
6 40 21 30 
7 40 27 30 
8 40 13 23 
9 40 12 28 
10 40 14 28 
11 40 23 27 
12 40 24 28 
13 40 21 33 
14 40 17 27 
15 40 30 37 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนใช้รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์ 

คะแนนหลังใช้รูปแบบ
การฝึกประสบการณ์ 

16 40 26 32 
17 40 21 31 
18 40 26 34 
19 40 24 32 
20 40 23 34 
21 40 21 31 
22 40 26 31 
23 40 27 32 
24 40 28 36 
25 40 23 31 
26 40 16 24 
27 40 25 28 
28 40 28 32 
29 40 29 32 
30 40 27 34 

ค่าเฉลี่ย 40 18.63 22.90 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกประสบการณ์ด้านความรู้หลังการใช้รูปแบบการ
ฝึกประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 
18.63 และหลังฝึกประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.90 
 

 

 

 

 



273 
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการประสบการณ ์
                 วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา   
                 สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง   
 

การทดลองใช้ N Df 
x  S.D. t Sig 

ก่อนการใช้รูปแบบ 30 29 23.30 4.73 13.15* .000 
หลังการใช้รูปแบบ 30 29 30.93 3.24 

 
*p<0.05 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการทดสอบการฝึกประสบการณ์ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการใช้ 
รูปแบบการฝึกประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30.93 และก่อนใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ เท่ากับ  23.30  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.11 ผลประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการสังเกตการสอนพลศึกษาของนักศึกษาครู 
                 พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  
  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ คะแนนเต็ม 
คะแนนการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ 
คะแนนการสอน 

พลศึกษา 
1 32 21 23 
2 32 19 22 
3 32 21 20 
4 32 20 21 
5 32 21 22 
6 32 16 24 
7 32 22 23 
8 32 22 20 
9 32 17 19 
10 32 19 22 
11 32 22 22 
12 32 23 23 
13 32 21 22 
14 32 20 22 
15 32 29 30 
16 32 21 26 
17 32 22 24 
18 32 23 26 
19 32 19 26 
20 32 23 28 
21 32 21 25 
22 32 20 24 
23 32 19 26 
24 32 20 28 
25 32 20 24 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ คะแนนเต็ม 
คะแนนการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ 
คะแนนการสอน 

พลศึกษา 
26 32 23 23 
27 32 24 22 
28 32 28 29 
29 32 22 25 
30 32 25 24 

ค่าเฉลี่ย 32 21.43 28.83 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า การใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
ครูพลศึกษา  ด้านการสอนพลศึกษา  จากการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 รายการ
คะแนนเต็ม 32 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.43 ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี และการสังเกตการสอน
พลศึกษา จ านวน 8 รายการคะแนนเต็ม 32 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.83 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูเสริมสร้าง 
      สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 
     รายการความเห็น 

x  S.D. ระดับ 
1.  ข้าพเจ้าชอบการฝึกประสบการณ์ 4.47 0.57 มาก 
2. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมการฝีกประสบการณ์ 4.53 0.57 มากที่สุด 
3. ข้าพเจ้าท างานงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4.70 0.53 มากที่สุด 
4. การฝึกประสบการณ์วิชาท าให้เกิดการคิด 4.77 0.43 มากที่สุด 
5. การฝึกประสบการณ์ท าให้มีบุคลิกภาพที่ดี 4.77 0.43 มากที่สุด 
6. ข้าพเจ้ามีความสนุกสนานในการฝึกประสบการณ์ 4.60 0.62 มากที่สุด 
7. การฝึกประสบการณ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวัน 

4.77 0.43 มากที่สุด 

8. ข้าพเจ้ามีความสุขในการฝึกประสบการณ์ 4.70 0.47 มากที่สุด 
9. การฝึกประสบการณ์ท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นใน
การ 
   ค้นหาความรู้อยู่เสมอ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

10. การฝึกประสบการณ์เป็นเรื่องที่คุ้มค่า 4.77 0.50 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.68 0.38 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อเจตคติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ภาพรวมในระดับมากที่กสุด ( x = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.47 – 4.77  
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ

นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการ

พลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 การด าเนินการวิจัย ได้ด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในการพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  ว ิเคราะห ์และส ัง เคราะห ์องค ์ประกอบของร ูปแบบการฝ ึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญขอรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ที่พัฒนาขึ้น 
ได้แก่  

  1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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  2) การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 ขั้นที่ 2 การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
   1) ทดสอบก่อนฝึกประสบการณ์ 
   2) ทดลองสอน 3 สัปดาห์ 
   3) ทดสอบหลังฝึกประสบการณ์ 
  ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ได้ผลดังนี้ 

5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่ภายหลังการปรับโมเดล พบว่า  มีค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 270.28  ค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .056 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 235 ค่าค่าไค-สแควร์หารด้วยองศา
อิสระ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.15 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .93 ดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .90  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .02 แสดงว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   คุณลักษณะของนักศึกษา (student) มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.16 (t = 11.15, SE = .10) ส่วน

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ (Profess) คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง (Teacher)  กระบวนการ 
(Process) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (Course) และคุณลักษณะของผู้บริหาร 
(Manager) มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขต

ภาคกลางอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.14 (t = 1.86, SE = .10),  .25 (t = 

.71,  SE = .36),  -.34 (t = .69, SE = .49),  .09 (t = .51, SE = .18),  และ  .03 (t = .38, SE = 

.07)  ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.52 แสดงว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุใน
โมเดลที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ได้คิดเป็นร้อยละ 52.00   
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5.1.2 พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพล
ศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งน ามาใช้เป็น
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 

5.1.2.1 รูปแบบการฝึกประสบการณ์ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม 
(Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) (Bloom, 1956 อ้างถึงใน 
ไพโรจน์ เนียมนาค, 2554) บลูมได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
(Cognitive Domain) ด้านเจตคติและความรู้สึก (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psycho-
motor Domain) ซึ่งในด้านจิตพิสัยหรือความรู้สึกนั้นผลที่ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้ตารมรูปแบบการ
พัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูมนี้ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์จนถึงระดับที่สามารถ
ปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถน าไปปลูกฝังค่านิยมอ่ืน ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นต่อไป 

5.1.2.2 วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือ วิธีการที่ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งวิชาใด ๆ ที่มีความเป็นศาสตร์จะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหา
ความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ขั้นตอนดังกล่าวเป็นแนวทาง
ส าหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมโดยต้องด าเนินการตาม แม้ว่าแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่างกันไปก็ตาม ส าหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมกระท าได้หลายวิธี ตามลักษณะของพฤติกรรมที่
ศึกษา (ลักขณา สริวัฒน์, 2544) 

1) การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์สูง
มาก โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่เป็น
เหตุ เรียกว่า ตัวแปรอิสระ ส่วนเหตุการณ์ที่เป็นผล เรียกว่า ตัวแปรตาม ผู้ทดลองต้องตั้งสมมติฐาน
ก่อนแล้วท าการทดลอง การทดลองมี 2 ลักษณะ คือ การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการทดลอง
ภาคสนาม ในการทดลองแต่ละครั้งต้องค านึงการปฏิบัติซ้ า หมายความว่าการกระท าซ้ าอีกครั้งแม้ว่า
บุคคลและสถานที่ต่างกันก็ได้ผลอย่างเดิมทุกครั้ง นักจิตวิทยาควรท าการทดลองซ้ าหลายครั้งเพ่ือให้
ได้ผลอย่างเดิมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ 

2) การส ารวจ เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกันแม้ว่าจะไม่เข้มข้นนักยังมี
วิธีการศึกษาตัวแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ 
และผู้ศึกษาไม่มีการจัดกระท าตัวแปร กระท าเพียงศึกษาตัวแปรอย่างมีระบบในสถานการณ์ที่พบ การ
ส ารวจจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีทั้งความเชื่อถือได้ (Reliability) ความเที่ยงตรง (Validity) 
รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาขากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
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4) การสังเกตอย่างมีระบบ  พฤติกรรมเป็นจ านวนไม่น้อยจ าเป็นต้องศึกษาใน
สถานการณ์ปกติที่สถานการณ์นั้นเกิดขึ้น โดยการเฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เรียกว่า การสังเกตอย่างมีระบบ  

5) การใช้แบบสอบถาม  เหมาะส าหรับใช้การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มี
จ านวนมาก ๆ และต้องการค าตอบอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบบสอบถามที่
ใช้จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น สามารถวัด
ในสิ่งที่เราจะวัดได้ ในกาสรตอบแบบสอบถามมักจะถามเกี่ยวกับเจตคติ เกี่ยวกับความคิดเห็น เมื่อ
รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามได้แล้วก็จะใช้วิธีการทางสถิติวิจัยหาค าตอบออกมา 

5.1.2.3 การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการน าข้อค้นพบจากการศึกษาทฤษฎี 
วรรณกรรม และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง เพ่ือน ามาสรุปและท าการการพัฒนารูปแบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ซึ่ง
ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ สื่อการฝึก
ประสบการณ์ และการวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แผนที่ 1 ความรู้
เกี่ยวกับภาวะผู้น า แผนที่ 2 การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า แผนที่ 3 หลักการพูด แผนที่ 4 การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แผนที่ 5 การสร้างทีมงาน แผนที่ 6 ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน แผนที่ 7 การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และแผนที่ 8 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสอน 1) แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 2) แบบวัดด้านการสอนพลศึกษา 3) แบบวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์ 

5.1.2.4 การน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในร่างรูปแบบดังกล่าว โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง  ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา

สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x = 4.85) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.56-5.00 
มีจ านวน 26  รายการ และด้านที่มีความเหมาะสมในระดับมาก มีจ านวน 1 รายการ 

5.1.3 การใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
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ทางการฝึกประสบการณ์สูงกว่าก่อนการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ด้านการสอนพลศึกษา จากการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
21.43 อยู่ในระดับมาก และการสังเกตการสอนพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.83 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านการวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1  จากผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยา
เขตภาคกลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับโมเดล พบว่า  ค่าค่าไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ 
( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.15 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .023 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ทั้งนี้ค่าอิทธิพลของคุณลักษณะของนักศึกษา (student) มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.16 (t = 11.15, SE = .10) ซึ่งเป็นไปตามโมเดลที่ผู้วิจัย
สังเคราะห์และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทเวช วงศ์เพม (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติการทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของสัณหพัฒน์ อรุณธารี (2558) 
ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคใต้ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

5.2.2  ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้  โดยแบ่งเป็น 4 หน่วยการฝึก 
ประสบการณ ์คือ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า ศิลปะการสื่อสาร การพัฒนา
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และการสอนพลศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ แนวคิดและ
หลักการ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อประกอบการฝึกประสบการณ์  การวัดและประเมินผล 
และกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเล่าสู่กันฟัง 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกิจกรรมพาเพลิน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นน าเสนอ และขั้นตอนที่ 4 ขั้นรวมความคิด  พบว่า 
ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่
เป็นทั้งนี้เพราะผู้วิจัยเขียนรายละเอียดองค์ประกอบที่มีความชัดเจน แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ จากนั้นจึงน าไปจัดการสนทนากลุ่มโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ เช่น องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ควรปรับ
การเขียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือน าไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ด้านเนื้อหาควรระบุว่าจะ
สอนเนื้อหาอะไร เนื้อหาควรมีลักษณะ สอดคล้องกับเอ็กเก็น และคอซาก (Eggen & Kauchak, 1997) 
และทิศนา แขมมณี (2553) ซึ่งให้ความหมายชองรูปแบบที่สอดคล้องกันว่ารูปแบบรูปแบบเป็นการ
จัดท ารายละเอียดอย่างเป็นระบบตามหลักการ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดส าหรับใช้กลยุทธ์ใน
การฝึกประสบการณ์โดยหวังให้สภาพการฝึกประสบการณ์นั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ เพ่ือให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลตรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5.2.3  การใช้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษามีคะแนนฝึกประสบการณ์หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก
ประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วย
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
น าไปจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางการฝึกประสบการณ์ที่สู งขึ้น 
สอดคล้องกับมณี เกษผกา (2556) และสอดคล้องกับเกษมสุข ทุมแสน (2556) ด้านการสอนพลศึกษา 
จากการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และการสังเกตการสอนพลศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังที่ทิศนา แขมมณี (2553) กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจความต้องการ
พ้ืนฐานของผู้เรียน มีการจัดสภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีอิสระและเอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลายย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะเรียนรู้  ผู้สอนและผู้เรียนควรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างกัลยาณมิตร กิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
และมีความหมายต่อผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ใหม่ต่อไป  และด้านเจต
คติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
(2557)  เป็นเพราะว่าแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
การฝึกประสบการณ์มีกระบวนการที่ชัดเจนตามกระบวนการของรูปแบบและสามารถด าเนินการฝึก
ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1) ควรมีการปฐมนิเทศผู้เรียน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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  2) ควรมีการเตรียมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาค
กลาง 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
        1)  ควรมีการน ารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งผลต่อสมรรถนะของ

นักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลางไปจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ  

  2) ควรมีการศึกษาขั้นตอนและกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่หลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและระดับการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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แบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา
ครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามแสดงความคิดเห็น
ด้านองค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง
และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยา
เขตภาคกลาง ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับและน าไปวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  
 

 ขอขอบคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

 
(นางปรีดาภรณ์  ดวงใจดี) 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   หน้าข้อความตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

 ชาย    หญิง 
2. สถานภาพ 

  ผู้บริหาร   ครูพ่ีเลี้ยง   อาจารย์นิเทศก์ 

  อาจารย์ผู้สอน 
3. อายุ 

  ต่ ากว่า 25  ปี   25 – 35 ปี   

  36 – 45 ปี    46 – 60 ปี   
4. วุฒิการศึกษา    

  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
5. ประสบการณ์ท างาน 

  ต่ ากว่า 5  ปี    6 – 10 ปี    11 – 15 ปี   

  16 – 20 ปี    21  ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
ค าชี้แจง    

 โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่าน  5 ระดับ คือ 

    5  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
4  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก    
3  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง    
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย   

    1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
คุณลักษณะของนักศึกษาด้านความรู้ในวิชาเอก      
1.  นักศึกษามีความสามารถในการสอนวิชาพลศึกษา      
2.  นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
3.  นักศึกษามีความสามารถในการจัดแผนการเรียนรู้ 
    ที่เหมาะสม 

     

4. นักศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือ 
    การเรียนรู้ 

     

5. นักศึกษามีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนและ 
    น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 

     

คุณลักษณะของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ      
6. นักศึกษามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับ 
    ชุมชน 

     

7. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน      
8. นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู      
9. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
10. นักศึกษามีความสามารถเป็นผู้น า      
คุณลักษณะของนักศึกษาด้านทักษะในวิชาชีพครู      
11.  นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารและการใช้ 
      ภาษาไทย 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
12. นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

     

13. นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร 

     

14. นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
     เป็นส าคัญ 

     

15. นักศึกษามีความสามารถในการใช้จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือ 
      ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ 

     

คุณลักษณะของนักศึกษาด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพครู      
16. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู      
17. นักศึกษามีความศรัทธาในวิชาชีพครู      
18. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณลักษณะ 
     ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

     

19. นักศึกษามีมารยาทความเป็นไทย      
20. นักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย      
คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านประสบการณ์สอนและนิเทศ      
21. อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์สอน      
22. อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์ในการนิเทศ      
23. อาจารย์นิเทศก์ให้ค าแนะน านักศึกษา      
24. อาจารย์นิเทศก์ให้ก าลังใจนักศึกษา      
25. อาจารย์นิเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู่ร่วมงาน      
คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านความรู้ความสามารถใน
วิชาเอกพลศึกษา 

     

26. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ทางพลศึกษาไปใช้ 
     ในชีวิตประจ าวัน 

     

27. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ทางพลศึกษา 

     

28. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
     ทางพลศึกษา 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
29. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการท าสื่อทางพลศึกษา      
30. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทางพลศึกษา 

     

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู 

     

31. อาจารย์นิเทศก์มีคุณธรรมและจริยธรรม      
32. อาจารย์นิเทศก์พูดจาไพเราะ      
33. อาจารย์นิเทศก์นิเทศนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
34. อาจารย์นิเทศก์มีมารยาทความเป็นไทย      
35. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นประชาธิปไตย      
คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

     

36. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นกันเอง      
37. อาจารย์นิเทศก์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา      
38. อาจารย์นิเทศก์มีการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา      
39. อาจารย์นิเทศก์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา      
40. อาจารย์นิเทศก์สามารถท างานเป็นทีมได้      
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการตัดสินใจ      
41. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า      
42. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
43. ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง      
44. ผู้บริหารใช้อ านาจในทางที่ถูกต้อง      
45. ผู้บริหารมีกระบวนการตัดสินใจ      
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการแก้ปัญหา      
46. ผู้บริหารท างานร่วมกับอ่ืนได้      
47. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย      
48. ผู้บริหารมีความกล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดข้ึน      
49. ผู้บริหารมีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดข้ึน      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
50. ผู้บริหารมีความรอบคอบในการแก้ปัญหา      
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และการหา
เหตุผล 

     

51. ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริง      
52. ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผล      
53. ผู้บริหารมีความคิดแยกแยะ      
54. ผู้บริหารมีความคิดสังเคราะห์ได้      
55. ผู้บริหารเป็นผู้มีหลักการ      
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
56. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง      
57. ผู้บริหารมีการใช้ความคิดพิจารณาประเด็นในเนื้อหา      
58. ผู้บริหารมีการใช้ประสบการณ์ของตนเองน าไปสู่ 
     การตัดสินใจ 

     

59. ผู้บริหารมีความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา      
60. ผู้บริหารมีความสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของ 
     แหล่งข้อมูล 

     

คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านความรู้ความสามารถใน
วิชาเอกพลศึกษา 

     

61. ครูพ่ีเลี้ยงมีประสบการณ์สอนวิชาพลศึกษา      
62. ครูพี่เลี้ยงมีประสบการณ์การนิเทศ      
63. ครูพี่เลี้ยงก ากับดูแลแผนการจัดการเรียนรู้และงานอ่ืน ๆ  
     ของนักศึกษา 

     

64. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา      
65. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้การผลิตสื่อทางพลศึกษา      
คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
66. ครูพี่เลี้ยงมีการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา      
67. ครูพ่ีเลี้ยงมีคุณธรรมและจริยธรรม      
68. ครูพ่ีเลี้ยงมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
69. ครูพ่ีเลี้ยงมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู      
70. ครูพ่ีเลี้ยงมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู      
คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านบุคลิกภาพ      
71. ครูพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา      
72. ครูพ่ีเลี้ยงพูดจาสุภาพ      
73. ครูพี่เลี้ยงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      
74. ครูพี่เลี้ยงมีความสามารถในการตัดสินใจ      
75. ครูพี่เลี้ยงสามารถท างานเป็นทีมได้      
กระบวนการด้านการนิเทศ      
76. มีกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
77. มีกระบวนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     คร ู

     

78. มีการประชุมสัมมนาโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
79. มีการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
80. มีการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
81. มีการน าเสนอผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล      
82. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์      
83. มีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน      
84. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ดี  ท าให้นักศึกษาสนใจเรียน 
     มากขึ้น 

     

85. มีกระบวนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสม 
     กับเนื้อหาวิชา 

     

86. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยความยุติธรรม      
87. มีกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ชัดเจน      
88. มีการเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม      
กระบวนการด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข      
89. มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเรียนรู้      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
90. มีการซ่อมเสริมให้กับนักศึกษา      
91. มีระบบการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการพัฒนาของ 
     นักศึกษา 

     

92. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ      
93. มีระบบการติดตามและประเมินผลของนักศึกษา      
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

     

94. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน      
95. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของแหล่งงาน      
96. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน      
97. หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางพลศึกษา      
98. หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนประกอบอาชีพครูพลศึกษา      
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านโครงสร้างของ
หลักสูตร 

     

99. หลักสูตรมีโครงสร้างชัดเจน      
100. หลักสูตรมีรายวิชาหลากหลาย       
101. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ      
102. หลักสูตรมีรายวิชาพลศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน      
103. มีการจัดแผนการเรียนได้อย่างความเหมาะสม      
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการน าไปใช ้      
104. การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความใฝ่รู้เพื่อ 
       พัฒนาตนเอง 

     

105. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ 
       เรียนการสอน 

     

106. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการจัด 
       กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

107.  มีการบูรณาการกิจกรรมพลศึกษาให้กับเนื้อหาวิชาต่างๆ      
108. มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
109. มีความพร้อมให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน 
       เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันได้สะดวก 

     

110. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
111. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
       การเรียนรู ้

     

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการวัดและ
ประเมินผล 

     

112. มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยู่   
       เสมอ 

     

113. มีการสร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ      
114. หลักสูตรพลศึกษามีวัตถุประสงค์ชัดเจน      
115. งานวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนา 
       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     

116. มีการสอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์      
117. มีการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา      
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ      
118. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และ 
       หลักการทางพลศึกษา 

     

119. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา      
120. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
       ร่างกาย 

     

121. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน      
122. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา      
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพลศึกษา      
123. มีความสามารถในการใช้สื่อ      
124. มีความสามารถในกิจกรรมเข้าจังหวะ      
125. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย      
126. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับผู้ที่หลากหลายที่มี 
       ความสามารถพิเศษ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
127. มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ      
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพลศึกษา      
128. มีความตื่นตัวอยู่เสมอในวิชาชีพพลศึกษา      
129. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่ดีต่อพลศึกษา      
130. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง      
131. มีความภูมิใจที่ได้เป็นครูพลศึกษา      
132. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา 
      ต่อผู้อื่น 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน 
การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 
ค าชี้แจง    

 โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่าน  5 ระดับ คือ 

    5  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
4  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก    
3  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง    
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย   

    1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ      
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และ 
    หลักการทางพลศึกษา 

     

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา      
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
    ร่างกาย 

     

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน      
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา      
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพลศึกษา      
6. มีความสามารถในการใช้สื่อ      
7. มีความสามารถในกิจกรรมเข้าจังหวะ      
8. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย      
9. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับผู้ที่หลากหลายที่มี 
     ความสามารถพิเศษ 

     

10. มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ      
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพลศึกษา      
11. มีความตื่นตัวอยู่เสมอในวิชาชีพพลศึกษา      
12. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่ดีต่อพลศึกษา      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
13. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง      
14. มีความภูมิใจที่ได้เป็นครูพลศึกษา      
15. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา 
      ต่อผู้อื่น 
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ภาคผนวก ฉ 
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ค่าความสอดคล้อง  (IOC) ของแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา 

สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
คุณลักษณะของนักศึกษาด้านความรู้ในวิชาเอก 1 1 1 1 1 1.00 
1.  นักศึกษามีความสามารถในการสอนวิชาพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
2.  นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 1 1 1 1 1 1.00 
3.  นักศึกษามีความสามารถในการจัดแผนการเรียนรู้ 
    ที่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

4. นักศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือ 
     การเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1.00 

5. นักศึกษามีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนและ 
     น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 

คุณลักษณะของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ       
6. นักศึกษามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับ 
     ชุมชน 

1 1 1 1 1 1.00 

7. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 1 1 1 1 1 1.00 
8. นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
9. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1.00 
10. นักศึกษามีความสามารถเป็นผู้น า 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของนักศึกษาด้านทักษะในวิชาชีพครู       
11.  นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารและการใช้
ภาษาไทย 

1 1 1 1 1 1.00 

12. นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 

13. นักศึกษามีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร 

1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
14.  นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 1.00 

15. นักศึกษามีความสามารถในการใช้จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือ 
     ชว่ยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 

คุณลักษณะของนักศึกษาด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพครู       
16. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
17. นักศึกษามีความศรัทธาในวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
18. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณลักษณะ 
     ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

1 1 1 1 1 1.00 

19. นักศึกษามีความเป็นไทย 1 1 1 1 1 1.00 
20. นักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านประสบการณ์สอนและ
นิเทศ 

      

21. อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์สอน 1 1 1 1 1 1.00 
22. อาจารย์นิเทศก์มีประสบการณ์ในการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 
23. อาจารย์นิเทศก์ให้ค าแนะน านักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
24. อาจารย์นิเทศก์ให้ก าลังใจนักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
25. อาจารย์นิเทศก์มีความสัมพันธ์ที่ดี 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านความรู้ความสามารถใน
วิชาเอกพลศึกษา 

      

26. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ทางพลศึกษาไปใช้ 
     ในชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 1 1 1.00 

27. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ทางพลศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

28. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
     ทางพลศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

29. อาจารย์นิเทศมีความรู้ในการท าสื่อทางพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
30. อาจารย์นิเทศก์มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทางพลศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู 

      

31. อาจารย์นิเทศก์มีคุณธรรมและจริยธรรม 1 1 1 1 1 1.00 
32. อาจารย์นิเทศก์พูดจาไพเราะ 1 1 1 1 1 1.00 
33. อาจารย์นิเทศก์นิเทศนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 1.00 
34. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นไทย 1 1 1 1 1 1.00 
35. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นประชาธิปไตย 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

      

36. อาจารย์นิเทศก์มีความเป็นกันเอง 1 1 1 1 1 1.00 
37. อาจารย์นิเทศก์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
38. อาจารย์นิเทศก์มีการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
39. อาจารย์นิเทศก์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
40. อาจารย์นิเทศก์สามารถท างานเป็นทีมได้ 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการตัดสินใจ       
41. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า 1 1 1 1 1 1.00 
42. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 1 1 1 1 1 1.00 
43. ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง 1 1 1 1 1 1.00 
44. ผู้บริหารใช้อ านาจในทางที่ถูกต้อง 1 1 1 1 1 1.00 
45. ผู้บริหารมีกระบวนการตัดสินใจ 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความสามารถในการแก้ปัญหา       
46. ผู้บริหารท างานร่วมกับอ่ืนได้ 1 1 1 1 1 1.00 
47. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 1 1 1 1 1 1.00 
48. ผู้บริหารมีความกล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดข้ึน 1 1 1 1 1 1.00 
49. ผู้บริหารมีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 1 1 1 0 1 0.80 



350 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
50. ผู้บริหารมีความรอบคอบในการแก้ปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และการหา
เหตุผล 

      

51. ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริง 1 1 1 0 1 0.80 
52. ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผล 1 1 1 1 1 1.00 
53. ผู้บริหารมีความคิดแยกแยะ 1 1 1 1 1 1.00 
54. ผู้บริหารมีความคิดสังเคราะห์ได้ 1 1 1 1 1 1.00 
55. ผู้บริหารเป็นผู้มีหลักการ 1 1 1 1 0 0.80 
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
56. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง 1 1 1 1 1 1.00 
57. ผู้บริหารมีการใช้ความคิดพิจารณาประเด็นในเนื้อหา 1 1 1 1 1 1.00 
58. ผู้บริหารมีการใช้ประสบการณ์ของตนเองน าไปสู่ 
     การตัดสินใจ 

1 1 1 1 1 1.00 

59. ผู้บริหารมีความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 
60. ผู้บริหารมีความสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของ 
     แหล่งข้อมูล 

1 1 1 1 1 1.00 

คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านความรู้ความสามารถใน
วิชาเอกพลศึกษา 

      

61. ครูพี่เลี้ยงมีประสบการณ์สอนวิชาพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
62. ครูพี่เลี้ยงมีประสบการณ์การนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 
63. ครูพี่เลี้ยงก ากับดูแลแผนการจัดการเรียนรู้และงานอ่ืน ๆ  
     ของนักศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

64. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
65. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้การผลิตสื่อทางพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
66. ครูพี่เลี้ยงมีการสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
67. ครูพ่ีเลี้ยงมีคุณธรรมและจริยธรรม 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
68. ครูพ่ีเลี้ยงมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
69. ครูพ่ีเลี้ยงมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
70. ครูพ่ีเลี้ยงมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงด้านบุคลิกภาพ       
71. ครูพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
72. ครูพ่ีเลี้ยงพูดจาสุภาพ 1 1 1 1 1 1.00 
73. ครูพี่เลี้ยงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 1 1 1 1 1 1.00 
74. ครูพี่เลี้ยงมีความสามารถในการตัดสินใจ 1 1 1 1 1 1.00 
75. ครูพี่เลี้ยงสามารถท างานเป็นทีมได้ 1 1 1 1 1 1.00 
กระบวนการด้านการนิเทศ       
76. มีกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
77. มีกระบวนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     คร ู

1 1 1 1 1 1.00 

78. มีการประชุมสัมมนาโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
79. มีการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
80. มีการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
81. มีการน าเสนอผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.00 
กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
82. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
83. มีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
84. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ดี  ท าให้นักศึกษาสนใจเรียน 
     มากขึ้น 

1 1 1 1 1 1.00 

85. มีกระบวนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสม 
     กับเนื้อหาวิชา 

1 1 1 1 1 1.00 

86. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยความยุติธรรม 1 1 1 1 1 1.00 
87. มีกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
88. มีการเลือกวิธีการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 
1 2 3 4 5 

กระบวนการด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข       
89. มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
90. มีการซ่อมเสริมให้กับนักศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
91. มีระบบการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการพัฒนาของ 
     นักศึกษา 

1 1 0 1 1 0.80 

92. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 1 1 1 1 1 1.00 
93. มีระบบการติดตามและประเมินผลของนักศึกษา 0 1 1 1 1 0.80 
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

      

94. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
95. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของแหล่งงาน 1 0 1 1 1 0.80 
96. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน 1 1 1 1 1 1.00 
97. หลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
98. หลักสูตรให้ผู้เรียนประกอบอาชีพครูพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านโครงสร้างของ
หลักสูตร 

      

99. หลักสูตรมีโครงสร้างชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
100. หลักสูตรมีรายวิชาหลากหลาย  1 1 1 1 1 1.00 
101. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ 1 1 0 1 1 0.80 
102. หลักสูตรมีรายวิชาพลศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานแก่นักเรียน 1 1 0 1 1 0.80 
103. มีการจัดแผนการเรียนมีความเหมาะสม 1 1 1 1 0 0.80 
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการน าไปใช ้       
104. การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความใฝ่รู้เพื่อ 
     พัฒนาตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00 

105. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ 
       เรียนการสอน 
 

1 1 1 1 1 1.00 



353 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
106. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการจัด 
       กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 

107.  มีการบูรณาการกิจกรรมพลศึกษาให้กับเนื้อหาวิชาต่างๆ 1 1 1 1 1 1.00 
108. มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 1 0 1 1 1 0.80 
109. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       ของสถาบันได้สะดวก 

1 1 1 1 1 1.00 

110. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 1 1 1 1 1 1.00 
111. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
       การเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1.00 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการวัดและ
ประเมินผล 

      

112. มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยู่ 
       เสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 

113. มีการสร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 1 1 1 1 1 1.00 
114. หลักสูตรพลศึกษามีวัตถุประสงค์ชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
115. งานวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนา 
       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1 1 1 0 1 0.80 

116. มีการสอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ 1 1 1 1 1 1.00 
117. มีการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ       
118. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และ 
       หลักการทางพลศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

119. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
120. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
       ร่างกาย 

1 0 1 1 1 0.80 

121. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 1 1 1 1 1 1.00 
122. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านการสอนพลศึกษา       
123. มีความสามารถในการใช้สื่อ 1 1 1 1 1 1.00 
124. มีความสามารถในกิจกรรมเข้าจังหวะ 1 1 1 1 1 1.00 
125. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 1 1 1 1 1 1.00 
126. มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับผู้ที่หลากหลายที่มี 
       ความสามารถพิเศษ 

0 1 1 1 1 0.80 

127. มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ 1 1 1 1 1 1.00 
สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาด้านเจตคติทางพลศึกษา       
128. มีความตื่นตัวอยู่เสมอในวิชาชีพพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
129. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่ดีต่อพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
130. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง 1 1 1 0 1 0.80 
131. มีความภูมิใจที่ได้เป็นครูพลศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 
132. การท างานเป็นครูพลศึกษาท าให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา 
      ต่อผู้อื่น 

1 1 1 1 1 1.00 
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 
1 2 3 4 5 

1 0 1 1 1 1 0.80 
2 1 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 0 0 0.60 
9 1 1 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 0 1 1 0.80 
13 1 1 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 0 1 1 0.80 
16 1 1 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 0 1 1 1 0.80 
20 1 1 0 1 1 0.80 
21 1 1 1 1 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 1.00 
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
27 1 1 1 1 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 1.00 
30 1 1 1 1 0 0.80 
31 1 1 1 1 1 1.00 
32 1 1 1 1 1 1.00 
33 1 1 1 1 1 1.00 
34 1 1 1 1 1 1.00 
35 1 1 1 1 1 1.00 
36 1 1 1 1 1 1.00 
37 1 1 1 1 1 1.00 
38 1 1 1 1 1 1.00 
39 1 1 1 0 0 0.60 
40 1 1 1 1 1 1.00 
41 1 1 1 1 1 1.00 
42 1 1 1 1 1 1.00 
43 1 1 1 0 1 0.80 
44 1 0 1 1 1 0.80 
45 1 1 1 1 1 1.00 
46 1 1 1 1 1 1.00 
47 1 1 1 1 1 1.00 
48 1 1 1 1 1 1.00 
49 1 1 1 1 1 1.00 
50 1 1 1 1 1 1.00 
51 1 1 1 1 1 1.00 
52 1 1 1 1 1 1.00 
53 1 1 1 1 1 1.00 
54 1 1 1 1 1 1.00 
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
55 1 1 1 1 1 1.00 
56 1 1 1 1 1 1.00 
57 1 1 1 1 1 1.00 
58 1 1 1 1 1 1.00 
59 1 1 1 1 1 1.00 
60 1 1 1 1 1 1.00 
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา 

สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 

รายการความเห็น 
คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
5 4 3 2 1 

1. ข้าพเจ้าชอบการฝึกประสบการณ์ 1 1 1 1 1 1.00 
2. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรม 
   การฝีกประสบการณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 

3. ข้าพเจ้าท างานงานที่ได้รับมอบหมาย 
    อย่างเต็มความสามารถ 

1 1 1 1 1 1.00 

4. การฝึกประสบการณ์วิชาท าให้เกิด 
    การคิด 

1 1 1 1 1 1.00 

5. การฝึกประสบการณ์ท าให้มีบุคลิกภาพ 
   ที่ด ี

1 1 1 1 1 1.00 

6. ข้าพเจ้ามีความสนุกสนานในการฝึก 
    ประสบการณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 

7. การฝึกประสบการณ์สามารถน ามา 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 1 1 1.00 

8. ข้าพเจ้ามีความสุขในการฝึก
ประสบการณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 

9. การฝึกประสบการณ์ท าให้ข้าพเจ้ามี 
    ความกระตือรือร้นในการค้นหา 
   ความรู้อยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 

10. การฝึกประสบการณ์เป็นเรื่องที่คุ้มค่า 1 1 1 1 1 1.00 
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การหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบทดสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อที่ (p) (r) 
วิเคราะห์ 

จัดใหม่ข้อที่ 
ใช้ ไม่ใช้ 

1 0.62 0.26 /  1 
2 0.47 0.22 /  2 
3 0.41 0.24 /  3 
4 0.88 -0.12  /  
5 0.79 0.20 /  4 
6 0.62 0.06  /  
7 0.26 0.28 /  5 
8 0.47 0.24 /  6 
9 0.88 0.12  /  
10 0.80 0.35 /  7 
11 0.15 -0.29  /  
12 0.94 0.00  /  
13 0.59 0.24 /  8 
14 0.56 0.46 /  9 
15 0.62 0.29 /  10 
16 0.68 0.29 /  11 
17 0.74 0.06  /  
18 0.76 0.24 /  12 
19 0.91 0.18  /  
20 0.91 0.06  /  
21 0.59 0.47 /  13 
22 0.12 -0.12  /  
23 0.38 0.29 /  14 
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24 0.79 0.29 /  15 
25 0.74 0.41 /  16 
26 0.74 0.29 /  17 
27 0.65 0.24 /  18 
28 0.35 0.24 /  19 
29 0.71 0.47 /  20 
30 0.26 0.06  /  
31 0.44 0.53 /  21 
32 0.26 0.29 /  22 
33 0.21 0.18  /  
34 0.56 0.41 /  23 
35 0.21 0.29  /  
36 0.38 0.18  /  
37 0.76 0.24 /  24 
38 0.56 0.41 /  25 
39 0.71 0.47 /  26 
40 0.71 0.47 /  27 
41 0.65 0.47 /  28 
42 0.74 0.53 /  29 
43 0.38 -0.06  /  
44 0.21 -0.18  /  
45 0.50 0.53 /  30 
46 0.58 0.24 /  31 
47 0.56 0.46 /  32 
48 0.62 0.29 /  33 
49 0.68 0.29 /  34 
50 0.66 0.24 /  35 
51 0.30 0.24 /  36 
52 0.25 -0.18  /  
53 0.62 0.26 /  37 
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54 0.48 0.22 /  38 
55 0.41 0.28 /  39 
56 0.74 0.41 /  40 
57 0.90 0.18  /  
58 0.88 0.06  /  
59 0.33 -0.04  /  
60 0.21 0.18  /  
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เครื่องมือวิจัย 
    1. แบบทดสอบวัดความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 2. แบบประเมินการเขียนแผนจัดการเรียนรู้และแบบสังเกตการสอน 
     พลศึกษา 
 3. แบบสอบถามวัดเจตคติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แบบทดสอบ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามโดยใส่เครื่องหมาย  ลงบนตัวเลือกที่ท่านพิจารณาว่าถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น าได้ดีที่สุด 
     ก. ภาวะผู้น าคือบุคคลที่เป็นผู้น า 
     ข. ภาวะผู้น าคือความสามารถในการน าไปสู่จุดมุ่งหมาย 
     ค. ภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงเท่านั้น 
     ง. ภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

2. ข้อใดอธิบายเกี่ยวข้องกับผู้น าได้ตรงท่ีสุด 
     ก. ผู้น าจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือมีการมอบหมายอย่างเป็นชัดเจน 
     ข. ผู้น าจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 
     ค. ผู้น า คือ บุคคลที่บังคับบุคคลอ่ืนได้ 
     ง. ผู้น า คือ ความสามารถในการน าไปสู่เป้าหมาย 

3. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งผลผลิตหรือมุ่งงาน 
     ก. การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการท างาน 
     ข. ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
     ค. ใชว้ิธีจูงใจ 
     ง. การจัดแบ่งงาน 

4. ผู้น าที่ดีท่ีสุดควรเป็นผู้น าประเภทใด 
     ก. ผู้น าแบบตามสบาย 
     ข. ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
     ค. ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย 
     ง. ผู้น าตามสถานการณ์ 
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5. บทบาทใดเป็นสิ่งที่ผู้น าควรจะเก่ียวข้องน้อยที่สุด 
     ก. บทบาทเก่ียวข้องกับสังคม 
     ข. บทบาทเก่ียวข้องกับบุคคล 
     ค. บทบาทเกี่ยวข้องกับส่วนตัว 
     ง. บทบาทเก่ียวข้องกับงาน 
6. ข้อใดคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 
     ก. ไว้วางใจผู้อื่น 
     ข. ตัดสินใจเด็ดขาด 
     ค. ท างานเสร็จเร็วมีคุณภาพ 
     ง. มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
7. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้น า 

ก. มีความแข้งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
ข. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ค. มีความอ่อนไหว 
ง. มีความกระตือรือร้น 

8. ข้อใดคือบทบาทการรวมกลุ่ม 
ก. เชื่อมั่นในความคิดตนเอง 
ข. มีความคลุมเครือในความคิด 
ค. ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในกลุ่ม 
ง. มีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

9. “ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานกันไป” คือผู้น าแบบใด 
ก. ผู้น าแบบตามสบาย 
ข. ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ค. ผู้น าแบบเผด็จการ 
ง. ผู้น าแบบคอมนิวนิสต์ 

10. “การตัดสินจะถือความคิดส่วนใหญ่” คือผู้น าแบบใด 
ก. ผู้น าแบบตามสบาย 
ข. ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ค. ผู้น าแบบเผด็จการ 

      ง.  ผู้น าแบบคอมนิวนิสต์ 
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11. การสื่อความหมายที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
     ก. พูดได้เสียงดังฟังชัด 
     ข. พูดจาไพเราะน่าฟัง 
     ค. พูดชักจูงให้คนอ่ืนคล้อยตามได้ 
     ง. พูดให้คนอ่ืนเข้าใจตามที่ต้องการได้ 
12. ข้อใดหมายถึงสื่อ 

ก. วิทยุ 
ข. ระดับความดัง 
ค. ความชัดเจน 
ง. ความสนใจ 

13. ข้อใดเรียงกระบวนการสื่อสารได้ถูกต้อง 
ก. แหล่งก าเนิดข่าวสาร   ข่าวสาร   วิธีการ  ผู้รับ 
ข. แหล่งก าเนิดข่าวสาร   วิธีการ   ผู้รับ  ข่าวสาร 
ค. ผู้รับ  ข่าวสาร   วิธกีาร  แหล่งก าเนิดข่าวสาร   
ง. วิธีการ  ข่าวสาร   แหล่งก าเนิดข่าวสาร   ผู้รับ 

14. ข้อใดคือสื่อการติดต่อสื่อสาร 
ก. เครื่องขยายเสียง 
ข. เครื่องฉายสไลด์ 
ค. ไฟเขียว 
ง. โทรทัศน์ 

15. ข้อใดคืออุปสรรคในการสื่อสารด้านตัวบุคคล 
ก. อุณหภูมิ 
ข. ระยะทาง 
ค. ขาดทักษะในการสื่อสาร 
ง. สัญลักษณ์ 

16. ข้อใดคือความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
     ก. เกิดแรงจูงใจในการท างาน 
     ข. เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง 
     ค. เกิดความสนุกสนานความบันเทิง 
     ง. เกิดความรู้ในข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆ 
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17. ค าพูดในข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้พูดเป็นผู้มีอุปนิสัย “เอาแต่ใจตัวเอง” 
     ก. ฉันเหนื่อยจัง หยุดพักก่อนเถอะ 
     ข. ฉันเหนื่อยจัง พักสักประเดี๋ยวไหม 
     ค. ฉันว่าพักเหนื่อยสักประเดี๋ยวดีไหม 
     ง. ฉันเหนื่อยจังนะ จะหยุดหรือจะเดินต่อดี 

18. การใช้ภาษาในการพูดข้อใดส าคัญที่สุด 
     ก. ใชภ้าษาง่าย ๆ 
     ข. ใชภ้าษาท่ีทันสมัย 
     ค. ใชภ้าษาให้เกิดอารมณ์ 
     ง. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 

19. ลักษณะใดที่จะท าให้การพูดประสบความล้มเหลวได้มากท่ีสุด 
     ก. แต่งกายไม่สุภาพ 
     ข. อักขระไม่ชัดเจน 
     ค. ไม่สบตาผู้ฟัง 
     ง. เนื้อหาวกวน 

20. เหตุใดจึงกล่าวกันว่า “การอภิปรายเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย” 
     ก. เป็นการฝึกให้รู้จักพูดและฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
     ข. เป็นการฝึกให้มีมารยาทในการเข้าสมาคม 
     ค. เป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
     ง. เป็นการฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล 

21. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “ทีมงาน” 
     ก. การท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
     ข. กาท างานกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
     ค. การท างานตามความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
     ง. การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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22. การท างานเพ่ือพัฒนาการท างานสู่ความส าเร็จ คือข้อใด 
     ก. การท างานเป็นกลุ่ม 
     ข. ความร่วมมือ 
     ค. การท างานเป็นทีม 
     ง. ความสามัคคี 

23. ข้อใดคือองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
     ก. การปรึกษาหารือกัน 
     ข. การท างานโดยไม่โดดเดี๋ยว 
     ค. การแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
     ง. การมีบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงาน 

24. กรณีใดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการท างานเป็นทีม 
     ก. สมาชิกมีการปรึกษาหารือกัน 
     ข. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
     ค. สมาชิกทุกคนท างานโดยไม่โดดเดี๋ยว 
     ง. การบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
25. ข้อใดหมายถึงลักษณะทีมงานที่ดี 
     ก. งานที่มีคุณภาพ 
     ข. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
     ค. สร้างมิตรสัมพันธ์ 
     ง. ความรักสามัคคี 

26. ข้อใดคือวัตถุประสงค์พ้ืนฐานในการสร้างทีมงาน 
     ก. สมาชิกที่การพัฒนาตนเอง 
     ข. สมาชิกมีมารยาทในการเข้าสังคม 
     ค. สมาชิกมีความเข้าใจบทบาทการท างานของตนเอง 
     ง. สมาชิกได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 

27. การก าหนดจุดมุ่งหมายมีประโยชน์ต่อสมาชิกในการท างานเป็นทีมอย่างไร 
     ก. มีก าลังใจที่จะท างาน 
     ข. เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
     ค. ได้ทราบทิศทางการท างานตรงกัน 
     ง. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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28. ข้อใดคือแนวทางในการสร้างทีมงานที่ประสบความส าเร็จ 
     ก. นัดหมายประชุมบ่อย ๆ 
     ข. ไม่ก้าวก่ายงานของผู้อื่น 
     ค. ก าหนดทิศทางวัตถุประสงค์ของทีม 
     ง. สร้างความคุ้นเคย สนิทสนมของทีม 

 29. บทบาทของสมาชิกทีมที่ดีควรเป็นอย่างไร 
     ก. ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างเต็มความสามารถ 
     ข. เปิดโอกาสให้สมาชิกคนอื่นท างานให้มากที่สุด 
     ค. ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานผู้น าในทุก ๆ เรื่อง 
     ง. เปิดโอกาสให้ผู้น าทีมงานให้มากที่สุด 
30. พฤติกรรมที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม คือข้อใด 

ก. ผู้ไม่ยอมเสียเปรียบ 
ข. ผู้ยึดถือตนเอง 
ค. ผู้ปรับตัวถอยหนี 
ง. ผู้ประนีประนอม 

31. ข้อใดคือจุดประสงค์ปลายทาง 
ก. เป็นจุดประสงค์ใหญ่ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
ข. เป็นจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
ค. เป็นจุดประสงค์บอกความหมายได้ 
ง. เป็นจุดประสงค์บอกความส าคัญได้ 

32. ข้อใดคือจุดประสงค์น าทาง 
ก. เป็นจุดประสงค์ใหญ่ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
ข. เป็นจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
ค. เป็นจุดประสงค์บอกความหมายได้ 
ง. เป็นจุดประสงค์บอกความส าคัญได้ 

33. ด้านพุทธิพิสัยคือข้อใด 
ก. สอนให้ท าได้ 
ข. สอนให้น าไปท าได้ 
ค. สอนให้จ าได้ 
ง. สอนให้เกิดอคติ 
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34. ด้านจิตพิสัยคือข้อใด 

ก. สอนให้จ าได้ 
ข. สอนให้น าไปท าได้ 
ค. สอนให้จ าได้ 
ง. สอนให้เกิดอคติ 

35. ด้านทักษะพิสัยคือข้อใด 
ก. สอนให้ท าได้ 
ข. สอนให้น าไปท าได้ 
ค. สอนให้จ าได้ 
ง. สอนให้เกิดอคติ 

36. บอกความหมายของฟันได้  คือ ข้อใด 
ก. พุทธิพิสัย 
ข. ทักษะพิสัย 
ค. จิตพิสัย 
ง. ถูกทุกข้อ 

37. อธิบายการแปรงฟันที่ถูกวิธีได้  คือ ข้อใด 
ก. พุทธิพิสัย 
ข. ทักษะพิสัย 
ค. จิตพิสัย 
ง. ถูกทุกข้อ 

38. บอกคุณค่าความส าคัญของการแปรงฟันที่ถูกวิธีได้ คือ ข้อใด 
ก. พุทธิพิสัย 
ข. ทักษะพิสัย 
ค. จิตพิสัย 
ง. ถูกทุกข้อ 

39. ข้อใดคือขั้นเตรียมการสอน 
ก. อบอุ่นร่างกาย 
ข. ทดลองสอนใช้วิธีต่าง ๆ 
ค. เป็นขั้นที่ส าคัญและเป็นหัวใจของการสอนพลศึกษา 
ง. ครูนัดหมายการเรียนครั้งต่อไป 
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40. ข้อใดคือขั้นอธิบายสาธิต 

ก. อบอุ่นร่างกาย 
ข. ทดลองสอนใช้วิธีต่าง ๆ 
ค. เป็นขั้นที่ส าคัญและเป็นหัวใจของการสอนพลศึกษา 
ง. ครูนัดหมายการเรียนครั้งต่อไป 
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แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อนักศึกษา....................................................................................................  

 
ค าชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมินประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา แล้วท าเครื่องหมาย     
ลงในช่องที่ตรงกับความถูกต้องมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีความถูกต้องมากที่สุด 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความถูกต้องมาก 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีความถูกต้องระดับปานกลาง 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความถูกต้องในระดับต่ า 
 

เกณฑ์คะแนน 
 

รายการประเมิน 
4 3 2 1 รวม 

1. การเขียนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

     

2. การเขียนจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

     

3.การเขียนสาระส าคัญ      
4. การเขียนสาระการเรียนรู้      
5. การเขียนสื่อการเรียนรู้      
6. การวัดผลและประเมินผล      
7. การเขียนสัญลักษณ์      
8. การเขียนกระบวนการเรียนรู้      

คะแนนรวม      
    
เกณฑ์การประเมิน   

25 – 32   = ดีมาก 
17 – 24     = ดี 
9 – 16    = พอใช้ 

 1 - 8  = ปรับปรุง 
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แบบสังเกตการสอนพลศึกษา 
ชื่อนักศึกษา....................................................................................................  

 
ค าชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมินสังเกตการสอนพลศึกษาของนักศึกษา แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความถูกต้องมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีความถูกต้องมากที่สุด 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความถูกต้องมาก 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีความถูกต้องระดับปานกลาง 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความถูกต้องในระดับต่ า 
 

เกณฑ์คะแนน 
 

รายการประเมิน 
4 3 2 1 รวม 

1. ขั้นเตรียม      
2. ขั้นอธิบายและสาธิต      
3. ขั้นฝึกหัด      
4. ขั้นใช้      
5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ      
6. ความเป็นผู้น า      
7. ความสามารถในการสื่อสาร      
8. ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม 

     

คะแนนรวม      
    
       
เกณฑ์การประเมิน   

25 – 32   = ดีมาก 
17 – 24     = ดี 
9 – 16    = พอใช้ 
1- 8  = ปรับปรุง 
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แบบวัดเจตคติต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 

ค าชี้แจง  
 1. แบบวัดเจตคติต่อการฝึกประสบการณ์ ฉบับนี้มุ่งส ารวจความคิดเห็นความรู้สึกของท่านที่มี
ต่อการฝึกประสบการณ์ ซึ่งไม่มีผลต่อคะแนนของท่าน ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดง
ความรู้สึกได้อย่างเสรี และขอให้ท่านตอบตรงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด ผลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้จะน ามาปรับปรุงพัฒนาการฝึกประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. แบบวัดเจตคติฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ขอให้
ท่านอ่านข้อความให้เข้าใจ  แล้วจึงตอบตามความรู้สึกจริงของท่านที่มีต่อข้อความนี้ 

5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ล าดับ รายการความเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ข้าพเจ้าชอบการฝึกประสบการณ์      
2 ข้าพเจ้ากระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรม 

การฝีกประสบการณ์ 
     

3 ข้าพเจ้าท างานงานที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มความสามารถ 

     

4 การฝึกประสบการณ์วิชาท าให้เกิดการคิด      
5 การฝึกประสบการณ์ท าให้มีบุคลิกภาพท่ีดี      
6 ข้าพเจ้ามีความสนุกสนานในการฝึก   

ประสบการณ์ 
     

7 การฝึกประสบการณ์สามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

8 ข้าพเจ้ามีความสุขในการฝึกประสบการณ์      
9 การฝึกประสบการณ์ท าให้ข้าพเจ้ามีความ

กระตือรือร้นในการค้นหาความรู้อยู่เสมอ 
     

10 การฝึกประสบการณ์เป็นเรื่องที่คุ้มค่า      
 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 
แนวคิดและหลักการ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการเตรียมครูที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นอีกกระบวนการส าคัญหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะศึกษาศาสตร์ 
ครุศาสตร์ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเตรียมครูและผลิตครูให้ไปสู่เจตนารมณ์ทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในสถาบันการผลิตครูต่างมีทิศทาง
เป้าหมายที่ภารกิจหลักในการผลิตครูตามที่มีนโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของการศึกษาอันเป็นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความส าคัญที่มีเป้าหมาย
และการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเป็นความรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการผลิตและสถานศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ซึ่งศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหน่วยงานฝึกประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการส าคัญ คือ ภาคปฏิบัติอันเป็น
เสมือนหัวใจของการผลิตครูส่งเสริมโอกาสส าหรับนักศึกษาที่จะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคต ได้น า
ทฤษฎีที่ได้ เรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนและที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่าง  ๆ ใน
สถาบันการศึกษามาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน พัฒนาทักษะและเจตคติก่อนที่จะออกไป
ประกอบวิชาชีพครูภายใต้การแนะน า ดูแล ติดตามและช่วยเหลือจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนและ
อาจารย์นิเทศก์จากสถาบันผู้ผลิต 

ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถาบันการผลิตนักศึกษาครูได้พบ คือ นักศึกษาครูพลศึกษา
ยังขากความเป็นผู้น า (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, 2559) และจากการศึกษาของปรีดาภรณ์ 
ดวงใจดี (2552) พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องการให้นักศึกษาครูสถาบันการพลศึกษามีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและการท างานเป็นทีม เกียรติวัฒน์ 
วัชญากาญจน์ (2553) ยังพบปัญหา ทักษะการใช้ภาษา และสอดคล้องกับวรันธร เฉลิมโฉม (2559)  
พบว่า นักศึกษาขาดคุณลักษณะของความเป็นผู้น าทางพลศึกษา ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร ขาด
ความร่วมมือในการท างาน และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้  ปัญหาการท างานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาครูกับครูพ่ีเลี้ยง การวางตัวของนักศึกษาครู พฤติกรรมของนักศึกษาและปัญหาในชั้นเรียน 
(สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2558) 
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จากการศึกษาผลวิจัยในระยะที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ปรากฏว่า คุณลักษณะของนักศึกษาด้าน
บุคลิกภาพ ประกอบด้วย นักศึกษามีความสามารถเป็นผู้น า นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร
และการใช้ภาษา และนักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงท าให้
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีลักษณะการอบรมเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาเป็นครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ที่เน้นความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า ศิลปะการสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งผลให้การด าเนินงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษาครูสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ และเจตคติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหาการฝึกประสบการณ์ 
 เนื้อหาของการฝึกประสบการณต์ามหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หน่วย คือ 
 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

หัวข้อที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
   ความหมายของผู้น า 
   ความส าคัญของผู้น า 
   คุณสมบัติของผู้น า 
   บทบาทของผู้น า 
  หัวข้อที่ 2 เรื่องการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 
   องค์ประกอบของการเป็นผู้น าที่ดี 
   บทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ดี 
   ลักษณะของผู้น าที่ดี 
 หน่วยที่ 2 ศิลปะการสื่อสาร 
  หัวข้อที่ 1 หลักการพูด  
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   ความส าคัญของการพูด 
   องค์ประกอบของการพูด 
   จุดมุ่งหมายของการพูด 
   ประเภทของการพูด 
   คุณสมบัติผู้พูดที่ด ี
   มารยาทในการพูด 
   การเตรียมเนื้อเรื่องท่ีจะพูด 
  หัวข้อที่  2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
   ความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
   องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร 
   กระบวนการในการติดจ่อสื่อสาร 
   ประเภทของการสื่อสาร 

ลักษณะของการสื่อสารที่ดี 
   หลักในการติดต่อสื่อสาร 
 หน่วยที่ 3 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
  หัวข้อที่ 1 การสร้างทีมงาน 
   ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
   กระบวนการในการท างานเป็นทีม 
   คุณสมบัติของผู้น าทีม 
   ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน 
  หัวข้อที่ 2 ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน 
   บทบาทของผู้น าในการพัฒนาการท างานเป็นทีม 
   พฤติกรรมการท างานร่วมกันของทีมงาน 
   แนวคิดเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม 

หน่วยที่ 4 การสอนพลศึกษา 
หัวข้อที่ 1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

การเตรียมการสอน 
   การจัดท าก าหนดการสอน 
   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

หัวข้อที่ 2 การปฎิบัติการสอน 
   การสังเกตการสอนพลศึกษา 
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   การทดลองสอนพลศึกษา 
   การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ 
 1. การทดสอบก่อนการฝึกประสบการณ ์ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมและ
แบบวัดเจตคติก่อนการฝึกประสบการณ์ เพ่ือวัดความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับบุคลิกภาพผู้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ ์
 2. การด าเนินการฝึกประสบการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม และใช้แบบสังเกตของผู้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ ์
 3. การทดสอบหลังการฝึกประสบการณ ์ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมและ
แบบวัดเจตคติ หลังการฝึกประสบการณ ์ 
 
สื่อการฝึกประสบการณ์ 
 1. เอกสารการฝึกประสบการณ ์
 2. เครื่องฉายภาพ (Projector) 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. วัสดุอุปกรณ์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ด้านความรู้ ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์ 
 2. ด้านทักษะ ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมขณะด าเนินการฝึกประสบการณ์ 
 3. ด้านจิตพิสัย ใช้แบบวัดเจตคติหลังการฝึกประสบการณ์ 
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โครงสร้างการฝึกประสบการณ์ 
จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ รายการ จ านวนชั่วโมง 
1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 6 
 หัวข้อที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 3 
 หัวข้อที่ 2 เรื่องการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 3 
2 ศิลปะการสื่อสาร 6 
 หัวข้อที่ 1 หลักการพูด  3 
 หัวข้อที่ 2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3 
3 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 6 
 หัวข้อที่ 1 การสร้างทีมงาน 3 
 หัวข้อที่ 2 ผู้น ากับการพัฒนาทีมงาน 3 
4 การสอนพลศึกษา 6 
 หัวข้อที่ 1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 3 
 หัวข้อที่ 2 การปฏิบัติการสอน 3 
 รวม 24 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
จ านวนเวลา 3 ชั่วโมง 
 
เนื้อหาสาระส าคัญ 

การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ เพราะผู้บังคับบัญชาหรือผู้น านั้น ถือได้ว่าเป็นหลักชัยของหน่วยงาน ผู้ที่จะ
เป็นหัวหน้าขององค์การและบุคคลภายในองค์การได้จะต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและ
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างดีกว่าอะไรคือสิ่งที่องค์การ
จ าเป็นต้องมีและต้องท าเพ่ือด ารงรักษาองค์การไว้และสามารถเผชิญหน้ากับความจริงของโลกยุค
สมัยใหม่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น าได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าไปใช้ได้ 
 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาวะผู้น า 
 
เนื้อหาการฝึกประสบการณ์ 
 1. ความหมายของผู้น า 
 2. ความส าคัญของผู้น า 
 3. คุณสมบัติของผู้น า 
 4. บทบาทของผู้น า 
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ความหมายของผู้น า 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่จะจูงใจ 
ชักน า หรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ 
 วิทยา ด่านด ารงกุล (2547) ได้กล่าวว่า ผู้น าเป็นผู้ที่มี อิทธิพลต่อผู้ อ่ืน อิทธิพลเป็น
ความสามารถที่จะเอาชนะใจคนรอบข้างในด้านคุณลักษณะหรือการกระท า ท าให้ผู้อ่ืนยอมรับพร้อมใจ
ที่จะร่วมงานมุ่งสู่จุดหมายร่วมกัน 
  ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2549) กล่าวว่า  ผู้น า คือ หัวหน้ากลุ่มหรือองค์การที่ ได้รับการแต่งตั้ง 
สามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี กระตุ้นให้ผู้อ่ืนกระท าหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
 ธีระ รุญเจริญ (2554) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนยอมรับและสามารถจูงใจ 
ชักน า ชี้น า มีบทบาทเหนือบุคคลอื่นสามารถขจัดปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานของกลุ่ม
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี 
 วรรณี อนุอัน (2557) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือสังคม
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ให้เป็นผู้น ากลุ่มไปสู่เป้าหมาย หรือความต้องการของกลุ่ม 
 วรันธร เฉลิมโฉม (2559) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นหัวหน้า อาจเป็น
บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยการแต่งตั้งให้น ากลุ่ม มีอิทธิพลต่อสมาชิกและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม 
และมีคุณสมบัติในการน าผู้อ่ืนท าให้องค์กรก้าวหน้าประสบความส าเร็จด้วยความสามารถของตนที่จะ
ชักจูงหรือชี้น า กระตุ้น ผลักดัน จูงใจและโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพ่ือให้การ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 จากนักการศึกษาได้กล่าวข้างต้น ผู้น า คือ คือ บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นหัวหน้า อาจเป็น
บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยการแต่งตั้งให้น ากลุ่ม สามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติใน
การน าผู้อื่นท าให้องค์กรก้าวหน้าประสบความส าเร็จ 
  
ความส าคัญของผู้น า 
 ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2530) กล่าว่า ผู้น ามีบทบาทส าคัญในการบริหารงาน น าองค์การให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งผลงานขององค์การที่ปรากฏออกมาจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า ผู้น า
องค์การนั้นมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร ดังที่ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมเป็นผู้น าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า 
ผู้นั้นมีคุณสมบัติและภาวะผู้น ามีความสามารถและมีลักษณะผู้น าเหมาะสมเพียงใด ตัวอย่างที่เป็น
ชัดเจนก็คือ ในกรณีที่ผู้น า จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน 
ผู้น าขององค์การจะต้องท าการรณรงค์ ติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ และรับทราบถึง
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วิถีทางและนโยบาย ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคคลภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพดังนั้น ผู้น าจึงต้องมีความสามารถ
ในการจูงใจคนให้ท างาน อาจกล่าวได้ว่า ผู้น าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สุดขององค์การ ถ้า
องค์การใดได้ผู้น าที่มีคุณภาพมาท าหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์การนั้นก็ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

พิชาภพ พันธ์แพ (2554) กล่าว่า ความส าคัญของผู้น าในแง่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญหรือ
ความเสื่อมขององค์การนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นและพิสูจน์ลอดมาว่าเป็นจริง เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นมีทั้งชนิดฉับพลันรุนแรงและค่อยเป็นค่อยไปซึ่งยากแก่การคาดการณ์ ดังนั้นองค์การจึงต้องมี
ผู้น าที่มีความสามารถเพ่ือน าองค์การให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

วรนาถ แสงมณี (2558) กล่าวว่า การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ เพราะผู้บังคับบัญชาหรือผู้น านั้น ถือได้ว่าเป็น
หลักชัยของหน่วยงาน ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าขององค์การและบุคคลภายในองค์การได้จะต้องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าใจได้
ง่ายอย่างดีกว่าอะไรคือสิ่งที่องค์การจ าเป็นต้องมีและต้องท าเพ่ือด ารงรักษาองค์การไว้และสามารถ
เผชิญหน้ากับความจริงของโลกยุคสมัยใหม่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาก
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
 ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารของผู้บริหารองค์การทุก ๆ 
แห่ง จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
มาเป็นผู้น า และก าหนดทิศทางการบริหารเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 
คุณสมบัติของผู้น า 
 ออร์ดเวย์ ทีด (Ordway Tead, 1965) กล่าวว่า ผู้น าที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
 2. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของงาน 
 3. มีความเข้าใจในด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 4. มีความกระตือรือร้น 
 5. มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลง 
 6. มีความฉลาด 
 7. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 บาร์นาร์ด (Barnard, 1998) ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผู้น าที่ดีไว้ดังนี้ คือ ผู้น า
ที่ดีนั้นจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวา มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี มีความรอบรู้ ทันโลกทันเหตุการณ์ 
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มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการจูงใจคน สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้อง เป็นผู้ที่มี
ความอดทน เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง 
 อรุณ รักธรรม (2533) กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้น าที่ดีไว้หลายประการ ได้แก่ ผู้น าที่ดีควรเป็น
ผู้มีความรู้ ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความแนบเนียน ความยุติธรรมมีลักษณะ
ท่าทางที่ดี มีความอดทน มีความกระตือรือร้น ไม่เห็นแก่ตัว มีความตื่นตัว มีดุลยพินิจที่ดี มีความสงบ
เสงี่ยม มีความเห็นอกเห็นใจ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีสังคมที่ดี และสามารถควบคุมตนเองได้ 
 ผู้น าที่มีหน้าที่น ากลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ผู้น าประเภทนี้จึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ที่มีความอดทนและมีชีวิตชีวาซึ่งย่อมหมายถึง ต้องมีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางด้านราง
กายและจิตใจ มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริง มีอารมณ์ขันที่พอเหมาะพอดี มี
ความคล่องตัวกระฉับกระเฉง มีความอดทนต่อความยากล าบากในการประกอบการงานมีความอดทน
อดกลั้น สงบเสงี่ยมต่อปฏิกิริยาของสมาชิกในกลุ่ม ควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี มีการผ่อนคลายความตึง
เครียดของอารมณ ์
 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ในการที่จะเป็นผู้มีความสามารถใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น ผู้น าก็จะต้องมีคุณลักษณะอ่ืนประกอบด้วย เช่น มีความรู้ มี
ประสบการณ์ มีข้อมูลที่ทันสมัยและแม่นตรง มีทักษะและมีสมรรถภาพจึงจะสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้นอกจากนี้ ยังมีความม่ันใจ ประกอบด้วยความเด็ดขาดเฉียบพลัน แต่รอบคอบ 
 3. มีความสามารถในการจูงใจ ในการจูงใจคนนั้นมีความมุ่งหมายที่จะจูงใจให้ท างานให้มี
ความสัมพันธ์ สามัคคีกันในกลุ่มและจูงใจให้มีความประนีประนอมกันได้เมื่อเกิดปัญหาการจูงใจคนนั้น
เป็นสิ่งที่ต้องให้ศิลปะ และความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยความสามารถหลายประการดังนี้ คือ 
      3.1 ความสามารถในการใช้ค าพูดจูงใจ ซึ่งประกอบด้วยน้ าเสียงที่น่าฟัง นุ่มนวล 
น่าเชื่อถือ ชวนให้เกิดความสนใจและยินดีรับฟัง ใช้ภาษาเรียบง่ายเหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณ์ 
ท่าทางประกอบค าพูด นิ่มนวล สุภาพ เห็นจริงจัง 
      3.2 การใช้เหตุผล ต้องแสดงถึง เหตุและผล ข้อดีและข้อเสีย ความถูกต้อง และความผิด 
ข้อความจริงและข้อความเท็จ ให้อย่างละเอียดชัดเจนพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
      3.3 อารมณ์ ต้องควบคุมอารมณ์ อย่ามีอารมณ์เครียด มีอารมณ์ขันบ้างและมีอารมณ์
ร่วมกับผู้ฟัง สร้างลักษณะความเห็นอกเห็นใจ 
      3.4 การใช้หลักฐานอ้างอิง สามารถยกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่รู้กันทั่วไป ยกตัวอย่างบุคคล 
ต ารา หลักศาสนา สถานที่ เหตุการณ์ให้ชัดเจน ให้ตามหลักฐานที่อ้างอิง 
      3.5 ยึดถือหลักธรรมในการจูงใจคน เช่น การให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันการให้
ความจริงโดยไม่ปิดบัง เป็นผู้มีความรู้ดีรู้แจ้งชัดเจน เป็นผู้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนเต็มใจปฏิบัติ 
ไม่ขู่เข็ญบังคับให้ปฏิบัติ 
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 4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง สิ่งนี้ถือว่าเป็นส านึกของผู้น า ต้องตระหนักดีถึงต าแหน่งหน้าที่
บทบาทของตน รู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติต้องประกอบด้วยคุณธรรมสูงส่ง ยอมรับผล
สะท้อนกลับที่เกิดขึ้นจากการกระท าทุกด้านไม่ว่าทางดี หรือทางเสีย ยอมรับฟังค าแนะน าค าต าหนิ
ด้วยความสงบ และพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประการส าคัญต้องค านึงถึงความอยู่รอดของ
กลุ่มมากกว่าความอยู่รอดของตนเอง 
 5. เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้น า เพราะการน ากลุ่มให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มได้ดีนั้น ต้องใช้ยุทธวิธีที่เฉลียวฉลาดมากดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้น าควรจะมีระดับ
สติปัญญาสูง มีความรู้ทันโลกทันสมัย เป็นพหูสูต และต้องรอบคอบเฉพาะกรณีกล่าวคือ ผู้เป็นหัวหน้า
ก าลังท างานสิ่งใดอยู่ต้องรู้นโยบาย แผนงาน กระบวนการ  การแก้ปัญหาความในใจของบุคคลในกลุ่ม
งานนั้น และจะต้องมีความคิดริเริ่มไม่อยู่กับท่ี  

รงัสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) กล่าว่า การยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมที่มีต่อผู้น านั้นอาจเกิดขึ้น
ได้ในลักษณะต่างๆ กัน ดังต่อไปนี้ คือ  
 1. การยอมรับในลักษณะที่เป็นการสืบทอด เช่น การได้รับต าแหน่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
หรือเป็นที่เคารพนับถือของกลุ่มหรือสังคมนั้นมาก่อน เรียกผู้น าที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า 
“ผู้น าตกทอด” (Hereditary Leader) 
 2. การยอมรับในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น การได้รับแต่งตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการเนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้น า เรียกผู้น าทีได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า 
“ผู้น าอย่างเป็นทางการ” (Legal Leader)  
 3. การยอมรับในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การที่สมาชิกกลุ่มยอมรับสภาพการเป็น
ผู้น าของบุคคลในบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้น ากลุ่มไปสู่เป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการและผู้น าก็ปฏิบัติไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ได้มีการตกลงกันแต่ประการใด เรียกผู้น าที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้น า
ธรรมชาติ” (Natural Leader) 
 4. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะความศรัทธา ทั้งนี้เนื่องจากมีความเคารพเชื่อถือ เพราะ
บุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษท่ีเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เรียกผู้น าที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้น า
ลักษณะพิเศษ” หรือ “ผู้น าโดยก าเนิด” (Charismatic Leader) 
 5. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะบุคคลนั้นอยู่ในต าแหน่งหรือฐานะอันเป็นที่เคารพยก
ย่องของคนทั้งหลาย เรียกผู้น าที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้น าสัญลักษณ์” (Symbolic 
Leader) 
 ผู้น าที่ดีนั้นจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวา มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี มีความรอบรู้ ทันโลก
ทันเหตุการณ์ มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการจูงใจคน สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและ
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ถูกต้อง การใช้เหตุผล ต้องแสดงถึงเหตุและผล ต้องควบคุมอารมณ์ อย่ามีอารมณ์เครียด มีอารมณ์ขัน
บ้างและมีอารมณร์่วมกับผู้ฟัง สร้างลักษณะความเห็นอกเห็นใจ 
 
คุณสมบัติของผู้น าที่ควรหลีกเลี่ยง 

อรุณ รักธรรม (2533) กล่าวว่า ลักษณะบางประการที่ผู้น าที่ดีควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 
 1. ตั้งก าแพงขวางกั้นระหว่างผู้น ากับผู้ร่วมงาน โดยแยกออกจากกันอย่างเกินความจ าเป็น 
เช่น ให้ติดต่อผ่านเลขานุการ ใช้ระบบราชการจัด มีห้องส านักงานเป็นพิเศษ ฯลฯ ก่อให้เกิดความห่าง
เหิน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
 2. ใช้คนเหมือนเครื่องจักร โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ถูกใช้ว่าเป็นอย่างไร ถือว่าตนมี
อ านาจก็ใช้ก็สั่ง ไม่สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ใช้วาจาค าสั่งที่แสดงอ านาจ ไม่มีการบ ารุงน้ าใจ 
 3. การกระท าการสิ่งใดก็เอาแต่ใจตนเอง ไม่ส ารวจผลที่เกิดมา ไม่รับฟังผลสะท้อนกลับ  
มีความรู้สึกว่าตนเองถูกอยู่เสมอ ดื้อรั้น เห็นตนเองส าคัญที่สุด ไม่ฟังค าแนะน าจากใคร 

4. หลงตัวเอง ติดแน่นอยู่กับต าแหน่ง รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนเป็นผู้น าเมื่อติดต่อกับผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะผู้ร่วมงานจะแสดงออกในลักษณะที่เป็นหัวหน้า มีอ านาจ จะยกย่องแต่ผู้ที่มีอ านาจ
เหนือกว่าเท่านั้น แต่จะวางตัวปั้นปึ่งกับผู้ร่วมงาน 
 5. ใช้ภาษาพิเศษ มักใช้ค าศัพท์ยาก ๆ ที่สร้างขึ้นมาใช้ค าย่อ ใช้ภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปไม่
เข้าใจ พูดอ้อมค้อมไม่ตรงจุด 
 6. ไม่ฟังการคัดค้าน เป็นคนดื้อรั้นมีทิฐิสูง ทนไม่ได้ต่อการไม่เห็นด้วยของผู้ร่วมงาน โกรธมาก
ถ้ามีผู้คัดค้าน และจะไม่รีรอต่อการท าลายผู้ที่ไม่เห็นด้วยทุกวิถีทาง หรือจะไม่ยอมให้ร่วมท างานด้วย 
 7. เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ปากหวานก้นเปี้ยว ท าทีเป็นเมตตากรุณาอ่อนหวาน เป็นคน
ปากปราสัย น้ าใจเชือดคอ 
 8. เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นหรือต้องการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อไม่สามารถชักจูงหรือชี้แจงให้
ปฏิบัติตามก็มักจะอ้างระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับ ข้อตกลง เน้นระเบียบกฎเกณฑ์ แบบแผน อ้าง
ข้อตกลง หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แม้ว่าจะเป็นผลดีและมีประโยชน์ 
 9. ท าตัวเป็นผู้พิพากษา จะตัดสินประเมินค่าทันที เช่น กล่าวว่า ผิด หรือถูก รับหรือไม่รับ ดี
หรือเลว ไม่คิดพิจารณาหรือฟังหูไว้หู อาจกล่าวโทษผู้ร่วมงานโดยไม่สืบสวนให้แน่นอน 
 10. ชื่นชมยินดีกับความจริงไม่จริงใจของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ชอบการยกยอชื่นชอบกับผู้ที่
แสดงว่าเห็นด้วย ทั้งที่ใจจริงแล้วไม่เห็นด้วย ชอบคนประจบสอพอ ชอบคนท าตัวประเภทเป็น “เงา” 
ติดหน้าตามหลัง ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ 
 11. รุนแรงเมื่อมีความคับข้องใจ จะท างานอย่างเต็มที่ จมอยู่กับงาน ใช้พลังทั้งหมดในการ
แก้ปัญหา อารมณ์รุนแรง เจ้าคิดเจ้าแค้น ท าลายสิ่งที่ขวางก้ัน 
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 12. ปฏิเสธจุดอ่อนของตนเอง มีปมด้อย มีจุดอ่อนในตนเอง เช่น ต้องการความรัก ความ
อบอุ่น เพราะขาดความสุขในครอบคัว แต่ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับในสิ่งนั้น ไม่ยอมป้องกันตนเองและไม่
แก้ไขความขัดแย้งในตนเอง 
 
บทบาทของผู้น า 
 พิชาภพ พันธ์แพ (2554) กล่าว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกคาดหวังเมื่ออยู่
ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในองค์การ ผู้น าจะต้องมีฐานะเป็นผู้บริหารระดับใดระดับหนึ่งในองค์การ มี
หน้าที่การบริหารหน่วยงานในองค์การให้บรรลุผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในองค์การ   
 พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (2547) กล่าว่า บทบาทหน้าที่ของผู้น ามี ดังนี้ 
 1. การก าหนดแนวทางหลัก ผู้น าควรเริ่มต้นการก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน  
 2. การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล การท าให้องค์การด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. การมอบอ านาจ หากผู้น ามีการมอบอ านาจแก่สมาชิกอย่างจริงจังท าให้บรรยากาศการ
ท างานมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน  
 4. การสร้างตัวแบบ ผู้น าต้องสร้างความน่าเชื่อถือ                                
 ยุคล์ (Yulk. 1994) ได้กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้น ามี ดังนี้     
 1. การสนับสนุน 
 2. การให้ค าปรึกษา 
 3. การมอบหมายงาน               
 4. การให้การยอมรับ 
 5. การให้รางวัล 
 6. การกระตุ้น 
 7. การขจัดปัญหาความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 
 8. การพัฒนา 
 9. การชี้แจง 
 10. การวางแผนและการจัดองค์การ 
 11. การแก้ปัญหา 
 12. การแจ้งข่าว 
 13. การสังเกตการณ์ 
 14. การเป็นตัวแทน 
 15. การสร้างเครือข่าย                       
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 บทบาทของผู้น า คือ เป็นผู้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ก าหนดเป้าหมายขององค์การ เป็น
ตัวแทนขององค์การการปฏิสัมพันธ์กับสังคม กล้าตัดสินใจ เป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างานเป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้วยความมีเหตุผลและวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยค านึงถึงผลประโยชน์องค์การ
ที่ได้รับ                      
       
กิจกรรมและวิธีการฝึกประสบการณ์ (ใบงานรู้ที่ 1) 

1. ขั้นเล่าสู่กันฟัง  
1.1 วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการด้านความเป็นผู้น า บทบาทและหน้าที่

ของผู้น าในการท างาน 
1.2 ให้วางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  

2. ขั้นกิจกรรมพาเพลิน 
2.1 แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
2.2 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย หัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของผู้น า” 

3. ขั้นน าเสนอ 
3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

4. ขั้นรวมความคิด 
4.1 สมาชิกอ่ืน ๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 

 
กิจกรรมและวิธีการฝึกประสบการณ์ (ใบงานที่ 2) 

1. ขั้นเล่าสู่กันฟัง  
1.1 วิทยากรบรรยาย ให้วางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  

2. ขั้นกิจกรรมพาเพลิน 
2.1 แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
2.2 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย หัวข้อ “ความเป็นผู้น าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย

ถ้ าหลวง” 
3. ขั้นน าเสนอ 

3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
4. ขั้นรวมความคิด 

4.1 สมาชิกอ่ืน ๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรมและวิธีการฝึกประสบการณ์ (ใบงานที่ 3) 

1. ขั้นเล่าสู่กันฟัง  
1.1 วิทยากรบรรยาย ให้วางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  

2. ขั้นกิจกรรมพาเพลิน 
2.1 แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
2.2 ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับไม้ไอศกรีม จ านวนกลุ่มละเท่า ๆ กัน   
2.3 แต่ละกลุ่มน าไม้ไอศกรีมไปพัฒนาสร้างบ้านตามความคิดของแต่ละกลุ่ม กลุ่มไหนเสร็จก่อน

เป็นผู้ชนะโดยพิจารณาจากความสูง ความแข็งแรง และความเรียบร้อย 
3. ขั้นน าเสนอ 

3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นรวมความคิด 

4.1 สมาชิกอ่ืน ๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 
 
สื่อประกอบการฝึกประสบการณ์ 
 1. สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 2. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 
การประเมินผล 

1. การสังเกตทักษะของผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 
ค าชี้แจง   
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 5 คน ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่
ของผู้น า” 
 2. ให้สรุปและน าเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 10 นาที     
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ใบงานที่ 2 
ค้นหาผู้น าขุนน้ านางนอน 

 
ค าชี้แจง   
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 5 คน ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “ความเป็นผู้น าปฏิบัติการ
ค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง” 
 2. ให้สรุปและน าเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 20 นาท ี     
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ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ าหลวง เป็นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ที่ติด
ภายในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 
มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น 12 คน และผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน 1 คน ที่เข้าไปส ารวจและหายตัวไปทั้งหมดได้เข้าไปในถ้ าหลวงและไม่สามารถกลับออกมาได้
เนื่องจาก หลังจากทั้ง 13 คนเข้าไปในถ้ าหลวงในขณะนั้นมีฝนตกหนัก และท าให้น้ าฝนไหลเอ่อเข้า
ท่วมถ้ าตามเส้นทางน้ าภายในถ้ า จากทั้งดอยผาหมี จากปากทางเข้าถ้ า รวมไปถึงรอยแยกบนเขาและ
สันเขาจนท่วมเอ่อบริเวณที่เป็นเหวหรือจุดต่ าสุดของถ้ าที่ทั้ง 13 คนต้องเดินทางผ่าน และน้ าได้ท่วม
ปิดทางออก จึงท าให้ทั้ง 13 คนออกมาไม่ได้ โดยเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันทีตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 
2561 เป็นการรวมผู้ เชี่ ยวชาญด้านการกู้ภัย  การด าน้ า  การขุดเจาะ  นักภูมิศาสตร์  นักปีน
เขา ต ารวจ ทหาร เอกชนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับ
ความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง 

ปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่า 10,000 คน ซึ่งรวมถึงนักด าน้ ากว่า 100 คน, นัก
กู้ภัยจ านวนมาก, ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐประมาณ 100 แห่ง, เจ้าหน้าที่ต ารวจ 900 คน และ
ทหาร 2,000 คน รวมทั้งจ าเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ต ารวจสิบล า, รถพยาบาลต ารวจเจ็ดคัน, ถังด าน้ า
มากกว่า 700 ถัง และสูบน้ ามากกว่าหนึ่งพันล้านลิตรออกจากถ้ า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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กระทั่งเวลาประมาณ 22.33 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่า พบผู้ประสบเหตุแล้วทั้ง 13 ชีวิต อยู่บริเวณที่เรียกว่า "เนิน
นมสาว" ซึ่งอยู่เลยพัทยาบีชไปอีกประมาณ 300-400 เมตร ซึ่งในตอนแรกกู้ภัยคาดว่าทั้ง 13 คนจะอยู่
บริเวณนั้น รวมเวลาการปฏิบัติภารกิจจนพบตัวเป็นเวลา 9 วัน 5 ชั่วโมง 41 นาที ซึ่งพบว่าทั้ง 13 ชีวิต
ปลอดภัย และระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กรกฎาคม 2561 ได้เริ่มมีการล าเลียงผู้ติดถ้ าออกมาจนครบหมด
ทุกคนได้ส าเร็จ รวมระยะเวลาปฏิบัติภารกิจทั้งสิ้น 17 วัน 4 ชั่วโมง 29 นาท ี

ใต้เสียงช่ืนชม ใต้ทีมเวิร์ก คือโอกาสแห่งการเรียนรู้ 
จริงอยู่ที่ว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 13 ชีวิตในครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ หาก

ไม่มีความร่วมมือในการกู้ภัยช่วยเหลือกันเป็นทีมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการหลาย
แขนง ทหาร ต ารวจ และจิตอาสาทั้งหลาย อีกทั้งยังต้องขอชื่นชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่มี
ความสามารถในการบริหารงานและบัญชาการได้อย่างดีเยี่ยม 
  แต่ว่าการท างานกันเป็นทีมนั้นไม่ควรเริ่มหลังจากภัยพิบัติได้เกิดแล้ว ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางด้านแผนที่ 
ข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องถ้ า หรือข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่
ต่างๆ ให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เต็มที่ และสามารถติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติ ไม่ใช่เพียงการรอผู้มีอ านาจ
มาตัดสินใจให้เพียงฝ่ายเดียว เพราะอาจจะล่าช้าไม่ทันการณ์ 
  ที่ผ่านมาการท างานช่วยเหลือผู้ประสบภัยลักษณะดังกล่าวยังไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ทั้งที่เราเองเคยประสบกับภัยพิบัติและวิกฤตมากมายที่ต้องใช้การท างานกันเป็นทีม กระนั้นหลาย  ๆ 
หน่วยงานก็ยังคงท างานกันอย่างกระจัดกระจาย 
  อาจเรียกได้ว่านี่เป็นบทเรียนอีกครั้ง ส าหรับทุกหน่วยงานที่ควรจะต้องตระหนักถึงการท างาน
แบบบูรณาการในทุกภาคส่วนและในทุกสถานการณ์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมแม้ว่าจะยังไม่มี
สถานการณ์วิกฤตก็ตาม แต่นอกจากกฎหมายที่ระบุว่า เมื่อจังหวัดได้ประกาศภัยพิบัติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะได้รับหน้าที่ให้บัญชาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกล่าวกันตามข้อเท็จจริง คนไทย
อาจจะไม่ได้ข่าวดีเช่นนี้หากผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความสามารถและกล้าที่จะ
ตัดสินใจ 
  
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ใบงานที่ 3 
 เกมสร้างบ้าน 

 
ค าชี้แจง 

1. วิทยากรบรรยาย ให้ผู้เรียนวางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  
2. แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
3. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับไม้ไอศกรีม จ านวนกลุ่มละเท่า ๆ กัน   
4. แต่ละกลุ่มน าไม้ไอศกรีมไปพัฒนาสร้างบ้านตามความคิดของแต่ละกลุ่ม กลุ่มไหนเสร็จก่อน

เป็นผู้ชนะโดยพิจารณาจากความสูง ความแข็งแรง และความเรียบร้อย 
5. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
6. สมาชิกอ่ืน ๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ 

ตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับสูงมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับสูง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับต่ า 
 

        รายการ     
          ประเมิน 

 
 

ชื่อสมาชิก
กลุ่ม 

การวางแผน
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การร่วมมือ
ภายในกลุ่ม 

ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

ที่เป็น
ประโยชน์ 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

 
 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

         
           กลุ่มท่ี...........................................ผู้ประเมิน 
                (..............................................)  
เกณฑ์การประเมิน   

17 – 20   = ดีมาก 

14 – 16     = ดี 

11 – 13    = พอใช้ 
ต่ ากว่า  10  = ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
เรื่อง การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 
จ านวนเวลา 3 ช่ัวโมง 
 
เนื้อหาสาระส าคัญ 

ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก ผู้น าที่มีคุณสมบัติที่ดี
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสมก็ย่อมจะสามารถพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเสริมสร้างทักษะผู้น าได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้การเสริมสร้างทักษะผู้น าไปใช้ได้ 
 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าการเสริมสร้างทักษะผู้น า 
 
เนื้อหาการฝึกประสบการณ์ 
 1. องค์ประกอบของการเป็นผู้น าที่ดี 
 2. บทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ดี 
 3. ลักษณะของผู้น าที่ด ี
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องค์ประกอบของการเป็นผู้น าที่ดี 
 คูนส์ และ ดินเนล (Koontz & Donnel, 1976) กล่าวว่า การเป็นผู้น าที่ดีนั้นอย่างน้อยที่สุด
จะต้องมีองค์ประกอบอันเป็นสิ่งที่ผู้น าจะต้องสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ที่ส าคัญๆ อยู่ 3 ประการ คือ 
 1. ความสามารถในการเข้าใจถึงสภาพและความแตกต่างของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนย่อมมี
สภาพและความแตกต่างกัน ทั้งด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ฐานะความเป็นอยู่ ฯลฯ ซึ่งความแตกต่าง
ดังกล่าว เกิดจากสาเหตุมากมายหลายประการ โดยปกติแล้วความต้องการและความพึงพอใจของ
มนุษย์จะมีความสัมพันธ์กับสภาพและความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่อันส าคัญของ
ผู้น าที่ต้องพยายามสนองตอบความต้องการหรือความพึงพอใจขั้นต่ าสุดของบุคคลเหล่านั้นให้ได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบสุข และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ความสามารถในการชักจูงและให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานจะดีได้นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการชักจูงของหัวหน้าหรือผู้น าแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติตัวของหัวหน้าหรือผู้น าด้วยความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียรของผู้น า ย่อมท าให้ผู้ร่วมงานมี
ความเชื่อถือและปฏิบัติตาม 
 3. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการบริหาร หมายถึง ลักษณะการบริหารงานใน
รูปแบบต่างๆ ที่ผู้น าจะต้องใช้สอดคล้องกับเหตุการณ์ เวลา และสภาพของบุคคลในหน่วยงานการมี
พฤติกรมการบริหารที่เหมาะสม ย่อมเร้าใจการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และท าให้บรรยากาศ
ของการท างานเป็นไปในลักษณะที่ดี 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ดี 
 ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก ผู้น าที่มีคุณสมบัติที่ดี
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสมก็ย่อมจะสามารถพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการท างานเป็นกลุ่มนั้นได้มีผู้เสนอไว้แตกต่างกันไป แต่
ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันในสาระส าคัญ บทบาทหน้าที่ของผู้น าในการท างานเป็นกลุ่มแบ่งได้กว้างๆ 
เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. หน้าที่หลัก ได้แก่ หน้าที่ทางด้านการบริหารงาน วางแผนงาน วางนโยบาย เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนของกลุ่มต่อบุคคลภายนอก เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษ เป็นผู้ประนีประนอม
และตัดสินใจ และเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
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 2. หน้าที่รอง ได้แก่ หน้าที่ทางด้านการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กลุ่ม เป็นตัวแทนรับผิดชอบและ
เป็นสัญลักษณข์องกลุ่ม เป็นนักอุดมคติ เป็นบิดาของกลุ่ม เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และเป็นแพะรับบาปเมื่อ
มีการด าเนินงานผิดพลาด 
 ทิศนา แขมมณี (2528) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการท างานเป็นกลุ่ม โดยจ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. บทบาทเกี่ยวกับการท างาน (Task Function) ได้แก่ บทบาทของผู้น าในการที่จะน ากลุ่ม
ให้สามารถท างานตามที่กลุ่มต้องการ ให้เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1 ท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการท างานและช่วยให้ผู้ร่วมงานได้มีความเข้าใจใน
จุดมุ่งหมายของการท างานตรงกัน 
      1.2 วางแผนงานและขั้นตอนในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน 
      1.3 แบ่งงานและมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 
      1.4 ริเริ่มความคิดใหม่ๆ ให้กับกลุ่มหรือกระตุ้นกลุ่มให้ริเริ่มความคิดใหม่ๆ 
      1.5 ให้ข้อมูลความคิดเห็นหรือแสวงหาข้อมูลความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน 
      1.6 ช่วยให้กลุ่มมีความเข้าใจตรงกันในข้อมูลหรือประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุผล
ส าเร็จของงาน  
      1.7 ช่วยประสานความคิดข้อมูลของผู้ร่วมงานให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของ
งาน 
      1.8 ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
      1.9 ติดตามงาน ประเมินผลงาน และสรุปผลงานเป็นระยะๆ และแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบ 
      1.10 ควบคุมมาตรฐานของผลงานของกลุ่ม 
      1.11 ประเมินผลงานเมื่องานส าเร็จและปรับปรุงงานเมื่อยังได้งานไม่เป็นที่พอใจของกลุ่ม 
 2. บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม (Maintenance Function) ได้แก่ บทบาทของผู้น าในการ
ช่วยให้กลุ่มมีก าลังใจ มีความพึงพอใจที่จะท างานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนสามารถท างานได้
ส าเร็จ ไม่แตกแยกกันไปเสียก่อน มีรายละเอียด คือ 
      2.1 จัดระเบียบและควบคุมระเบียบของกลุ่ม เพ่ือช่วยให้ทุกคนได้มีโอกาสทัดเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นหรือการท างาน ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย ไม่ชุลมุนวุ่นวาย ท า
ให้กลุ่มสามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ไม่แตกแยกกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย 
      2.2 ดูแลเอาใจใส่สมาชิกกลุ่ม ให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถ
อย่างทั่วถึง เพ่ือช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อกลุ่ม เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีความรักและความพอใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 
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      2.3 รับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอย่างทั่วถึง การที่ผู้น ารับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคนและน ามาพิจารณา ไม่ละทิ้งไปเฉยๆ จะท าให้ผู้ที่เสนอความคิดเกิดความ
พอใจและมีความต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มให้มากข้ึน 
      2.4 ช่วยท าความกระจ่างให้แก่กลุ่มในเรื่องของการสื่อความหมาย ในการท างานทุกครั้ง
กลุ่มมักจะประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นปัญหาของการสื่อความหมายความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกันนี้อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้ง เกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจอันอาจลุกลาม
ใหญ่โต เป็นการแตกแยกในองค์การได้ 
      2.5 สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในกลุ่ม บรรยากาศที่ดีเป็นมิตรเป็น
กันเอง ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินและมองไปในทางที่ไม่ดี จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัย สามารถที่
จะเสนอความคิดเห็นหรือท างานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ กับจะมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความรักจาก
กลุ่ม ท าให้เกิดความต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
      2.6 ขจัดหรือลดความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกลุ่ม เพราะความขัดแย้งเป็นสาเหตุส าคัญ
ที่ท าให้กลุ่มแตกแยก หากผู้น าไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ พลังจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของกลุ่มจะถูกบั่นทอนให้ลดน้อยลง ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มก็จะลดหรือบางครั้งอาจท าให้
ไม่สามารถรวมกลุ่มกันท างานต่อไปจนบรรลุผลส าเร็จได้ 
 เมื่อวิเคราะห์ผู้น าจากบทบาทและรูปแบบที่แสดงออก อาจพิจารณาแหล่งที่มาของอ านาจ
ของผู้น า และพิจารณาจากการใช้อ านาจของผู้น า ดังรายละเอียด คือ 
 1. การพิจารณาแหล่งที่มาของอ านาจผู้น า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
      1.1 ผู้น าตามกฎหมาย (Legal Leader) เป็นผู้น าที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น ต าแหน่ง
ต่างๆ ที่ตั้งข้ึนมาตามกฎหมาย ได้แก่ หัวหน้างานต่างๆ ที่มีการก าหนดไว้เป็นต าแหน่งขึ้นในหน่วยงาน
ต่างๆ 
      1.2 ผู้น าตามบุคลิกภาพส่วนตัว (Charismatic Leader) ผู้น าที่มีอ านาจติดตัวมาเพราะ
บุคลิกดี การศึกษาสูง ฐานะและตระกูลดี พวกนี้ไม่จ าเป็นใช้อ านาจทางกฎหมายในการโน้มน้าวจิตใจ
คน 
      1.3 ผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Symbolic Leader) ผู้น าที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มที่ทุก
คนยอมรับและยกย่องเทิดทูนให้ ท านองเดียวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้น าของประเทศ 
 2. การพิจารณาจากการใช้อ านาจของผู้น า แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
      2.1 ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic) ผู้น าประเภทสั่งงานเฉียบขาด ไม่ค านึงถึงคนอ่ืน ไม่
มีการแบ่งงาน รวบอ านาจแบบเผด็จการ จะตัดสินใจด้วยตนเอง ยึดมั่นในความคิดของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ สร้างบรรยากาศแห่งความน่ากลัวให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
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      2.2 ผู้น าแบบตามสบาย (Laissez-Faire) ผู้น าประเภทปล่อยให้ใต้บังคับบัญชาท างานกัน
ไปตามใจชอบ ตามบุญตามกรรม ไม่มีการนิเทศตรวจตราติดตามผลงาน การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะเห็นดีเห็นชอบกันไป จะท าอย่างไรก็ตามใจชอบ ถ้าลูกน้องดีงานก็อาจดีได้ ถ้า
ลูกน้องไม่ดีงานก็เสีย และท างานกันไปวันหนึ่งๆ 
      2.3 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic) ผู้น าประเภทใช้ใช้อ านาจตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย การตัดสินใจจะถือความเห็นส่วนใหญ่ มีการประชุมปรึกษาหารือก่อนตัดสินใจมีการ
กระจายอ านาจ รับฟังความคิดเห็น ไม่ใช่อ านาจกดขี่ การแก้ปัญหาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกัน
พิจารณา เคารพในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
 สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มงานได้ดังนี้ คือ 
 1. ผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกในกลุ่มอยู่ร่วมกัน (Maintenance of Membership) 
หมายถึง ผู้น าจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับคนในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่ม 
ท าให้กลุ่มมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
 2. ผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective Attainment) หมายถึง ผู้น า
จะต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการท างานด้วยความมั่นคง และเข้าใจได้และจะต้องท าให้กลุ่ม
ท างานบรรลุเป้าหมาย 
 3. ผู้อ านวยให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group Interaction Facilitation) หมายถึง 
ผู้น าจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่อ านวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันด้วยดี
ของสมาชิกในกลุ่ม การติดต่อสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการช่วยให้หน้าที่นี้บรรลุเป้าหมาย 
 

คุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
 สตอกดิลส์ (Stogdill, 1974) ได้วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าและพบว่า ผู้น าที่ดีนั้นจะมีคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าดังนี้ 
 1. มีเชาวน์ปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดอ่านที่เฉียบแหลม 
 2. มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า รักการแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานที่ท าอยู่เสมอ ท าให้มีความรู้ทันสมัยและกว้างขวาง 
 3. เป็นที่พ่ึงในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ท า โดยศึกษาหา
ความรู้ในงานที่ท าอยู่เสมอจนสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อื่นได้ 
 4. สนใจกิจกรรมและงานสังคม ไม่เป็นคนเก็บตัวมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมและ
สังคมกับกลุ่ม สามารถเข้ากับคนทุกชั้นได้ โดยไม่เคอะเขิน มีมารยาทสังคมที่ดี 
 5. มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ดี มีฐานะพอเลี้ยงตนเองให้อยู่ในระดับเดียวกัน หรือดีกว่า
กลุ่ม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินหรือหยิบยืมเพ่ือนร่วมงาน จนท าให้ฐานต าแหน่งทางสังคมด้อยลง 
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 6. ความสามารถในการเข้าสังคม เข้ากับคนได้ดีทุกระดับ โดยปราศจากอาการหวาดกลัว 
เคอะเขิน รู้จิตวิทยาในการสนทนา ปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนได้ แล้วเป็นผู้ที่มีมารยาทสังคมที่ดี 
 7. มีความคิดริเริ่ม สามารถที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มีจินตนาการที่จะ
สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ 
 8. รู้วิธีการท างาน รู้หลักในการท างาน รู้เรื่องท่ีท าอย่างแจ่มชัด และสามารถท าให้งานเสร็จได้
เร็ว มีคุณภาพ 
 9. มีความอดทน ทนต่อความยากล ายาก ทนงานหนักและยุ่งยากได้ ทนต่อปัญหารอบด้าน
โดยไม่เสียก าลังใจ 
 10. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเข้าใจในขอบเขตความสามารถของตนเอง หมี่นศึกษาหา 
ความรู้เสริมคุณค่าของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเชื่อม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จ 
 11. มีความตื่นตัวและมีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้  เป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ข้างหน้าได้ถูกต้องแม่นย า 
 12. ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ ท าตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและให้ความร่วมมือในการท างาน 
เช่น อ านวยความสะดวก ร่วมประสานงานและให้บริการต่างๆ เป็นต้น 
 13. เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป โดยเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับหน้าที่การงาน 
 14. มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ๆ เป็นนิสัย รักการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดผลดีต่อหมู่คณะ มีความสามารถในการประยุกต์และดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้เกิดคุณค่าเสมอ 
 พระธรรมปิฎก (2541) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่ดีไว้ดังนี้ คือ 
 1. ผู้น าต้องมuคุณความดี มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างให้บุคคลอ่ืนเกิดความศรัทธา 
และมีความมั่นใจในตัวผู้น า 
 2. ผู้น าท าให้ผู้ตามม่ันใจในตัวผู้ตามเองว่า เขามีศักยภาพที่จะท ากิจกรรมหรืองานให้ส าเร็จได้ 
 3. ผู้น าท าให้ผู้ตามมีการประสานมือ ประสานใจ มีความสามัคคี มีความพร้อมเพียงมุ่ งสู่
จุดมุ่งหมายอันเดียวกนั 
 4. ผู้น าท าให้ผู้ตามมีความมั่นใจว่า งานเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่าและมีประโยชน์ จนท าให้เกิดความ
รักและอยากท างาน มีความตั้งใจท างานไม่ท้อถอยหรือท้อแท้ 
 5. ผู้น าท าให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หาวิธีสนับสนุนและส่งเสริม หรือให้โอกาสเขาได้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 6. ผู้น าที่ยิ่งใหญ่จะต้องมองกว้าง หมายถึง ไม่ใช่มองแองค์การหรือชุมชน ต้องมองว่าอะไรที่มี 
อิทธิพลหรือส่งจากภายนอก จากสังคมอ่ืน จากปัญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้น าต้องคิด
ไกล หมายถึง คิดในเชิงเหตุปัจจัย เชื่อมโยงอดีต ประสานปัจจุบัน และหยั่งเห็นอนาคต ผู้น าต้องใฝ่สูง 
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หมายถึง มีจุดมุ่งหมายที่ดีงาม สูงส่ง คือ ความดีงามของชีวิต ของสังคม และความเจริญก้าวหน้า มี
สันติสุขของมวลมนุษย์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานที่ดี มีคุณค่า เป็นประโยชน์สูงสุด 
 มนูญ วงศ์อารี (2530) เสนอความเห็นว่า ผู้น าควรมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ 
 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง คือ เป็นทั้งผู้ที่มีทั้งศาสตร์ หรือความฉลาดรู้ และมีทั้ง
ศิลป์ หรือฉลาดท า เก่งท้ังในเรื่องงาน เก่งในเรื่องคน เก่งในเรื่องการท างานเป็นทีม และเก่งในเรื่องการ
บริหารจัดการ 
 2. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืนสูง คือ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดี 
 3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง คือ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีวินัยและ
ความซื่อสัตย์ 
 4. เป็นผู้มีวุฒิภาวะสูง คือ เป็นคนที่มีเหตุผล มีจิตใจมั่นคง เป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ ไม่เสีย
อารมณ์โดยง่าย และยึดความถูกต้อง โดยไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ 
 ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญส าหรับองค์การ โดยจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและกระตุ้นให้
สมาชิกปฏิบัติงาน ผู้น ามีอ านาจจะมีต าแหน่งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ แต่จะแสดงความเป็น
ผู้น าผ่านการใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม โดยภาวะผู้น าเป็นความสามารถของบุคคล ที่จะน ากลุ่มของตน
ให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมและวิธีการฝึกประสบการณ์ (ใบงานที่ 1) 

1. ขั้นเล่าสู่กันฟัง  
1.1 วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ 
1.2 ให้วางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  

2. ขั้นกิจกรรมพาเพลิน 
2.1 แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
2.2 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย หัวข้อ “ลักษณะผู้น าที่พึงประสงค”์ 

3. ขั้นน าเสนอ 
3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

4. ขั้นรวมความคิด 
4.1 สมาชิกอ่ืนๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 

 
กิจกรรมและวิธีการฝึกประสบการณ์ (ใบงานที่ 2) 

1. ขั้นเล่าสู่กันฟัง  
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1.1 วิทยากรบรรยาย ให้วางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  
2. ขั้นกิจกรรมพาเพลิน 

2.1 แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
2.2 วิทยากรบอกให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์น าสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองออกมาคนละ 1 

ชิ้น แล้วน าไปซ่อนไว้ข้างนอกห้อง 
2.3 ให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์กลับมาที่กลุ่ม จากนั้นให้ใช้ผ้าขาวผูกข้อมือติดกันทุกคน 

และห้ามพูดคุยกัน เมื่อวิทยากรให้สัญญาณเริ่มให้ทุกกลุ่มไปน าสมบัติของกลุ่มมาให้ครบ จัดล าดับกลุ่ม
ที่เสร็จก่อนและหลัง 

3. ขั้นน าเสนอ 
3.1 ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

4. ขั้นรวมความคิด 
4.1 สมาชิกอ่ืนๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 

 
สื่อประกอบการฝึกประสบการณ์ 
 1. สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 
 2. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 
 
การประเมินผล 
 1. การสังเกตทักษะของผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
 2. แบบทดสอบ 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้น า 

ค าชี้แจง   
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 5 คน ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “ลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์” 
 2. ให้สรุปและน าเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 10 นาที     
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ใบงานที่ 2 
สมบัติข้าใครอย่าแตะ 

 
ค าชี้แจง 

1. วิทยากรบรรยาย ให้วางแผนการแบ่งกลุ่ม แบ่งงาน การท างานต่าง ๆ  
2. แบ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณอ์อกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 คน แบ่งตามความสมัครใจ  
3. วิทยากรบอกให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณน์ าสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองออกมาคนละ  

1 ชิ้น แล้วน าไปซ่อนไว้ข้างนอกห้อง 
4. ให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณก์ลับมาที่กลุ่ม จากนั้นให้ใช้ผ้าขาวผูกข้อมือติดกันทุกคน และ

ห้ามพูดคุยกัน เมื่อวิทยากรให้สัญญาณเริ่มให้ทุกกลุ่มไปน าสมบัติของกลุ่มมาให้ครบ จัดล าดับกลุ่มที่
เสร็จก่อนและหลัง 

5. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
6. สมาชิกอ่ืนๆ และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
กลุ่มที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ 

ตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับสูงมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับสูง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับต่ า 
 

        รายการ     
          ประเมิน 

 
 

ชื่อสมาชิก
กลุ่ม 

การวางแผน
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การร่วมมือ
ภายในกลุ่ม 

ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

ที่เป็น
ประโยชน์ 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

 
 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

         
           กลุ่มท่ี...........................................ผู้ประเมิน 
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                (..............................................)  
เกณฑ์การประเมิน   

17 – 20   = ดีมาก 

14 – 16     = ดี 

11 – 13    = พอใช้ 
ต่ ากว่า  10  = ปรับปรุง 
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การฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
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การฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 2 ศิลปะการสื่อสาร 
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การฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 3 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
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การฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 4 การสอนพลศึกษา 
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ภาคผนวก ซ 
รูปภาพกิจกรรม 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู

พลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม 
 สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก  เกิดเต็มภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช   วงศ์เพม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  บุพพวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี 
 สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  บุพพวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา 
 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช   วงศ์เพม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา หลักสูตรและการสอน 

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนชุิตร  แท้สูงเนิน   ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวเรศร์  พันธยุทธ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธวิัฒน์  ดอกไม้ขาว   ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี   เกษผกา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภากร  บุญเส็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
8. ดร.สาคร  เพ็ชรสีม่วง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา) 
 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
9. ดร.เพ่ิมพร  บุพพวงษ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและการบริหาร 

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) 
  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
  การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)  

 สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเก็บข้อมูล 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี 
วัน เดือน ปี ที่เกิด วันที่ 1 มีนาคม 2516 
สถานที่เกิด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 120 หมู่ 1 ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอสองพ่ีน้อง  

จงัหวัดสุพรรณบุรี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2538 
พ.ศ.  2551 
พ.ศ.  2562 

 
ครศุาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2538 - 2541 
พ.ศ.  2541 – ปัจจุบัน 

 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 
ที่ท างานปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ได้รับ ปี พ.ศ. 2554 รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

  
 


