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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 2) พัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม และ 3) ประเมินรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ครูพี่เล้ียงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา สาขา
ช่างอุตสาหกรรม จํานวน 295 คน จากการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย โดยเปิดตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาองค์ประกอบการประเมินครูพี่เล้ียง จํานวนทั้งส้ิน 9 คน เลือกแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายใน
การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง จํานวน 10 คน และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง 
เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 คน ครูพี่เล้ียง จํานวน 5 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 5 คน เลือกแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบสํารวจความเห็น แบบประเมินความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แบบประเมินความเหมาะสมและแบบประเมินความพึงพอใจ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการประเมินครูพี่เล้ียง 
สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม มี 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการจัดทํา
แผนการเรยีนรู้ (2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ (3) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2) ได้รูปแบบการประเมิน องค์ประกอบ
ที่ 1 การแลกเปล่ียนความรู้ มี 5 กิจกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี  
2 กิจกรรมบ่งช้ี และองค์ประกอบที่ 3 การติดตามผลการประเมินหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มี 3 กิจกรรมบ่งชี้ 
และ 3) ได้ผลจากครูพี่เล้ียงประเมินตนเอง ส่วนใหญ่ดําเนินการตามกิจกรรมบ่งชี้ทุกข้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและผู้บริหาร ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เล้ียง ที่ระดับดีมากทุกด้าน 
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The Development of a Mentor Assessment Model for Professional Experiences 
Training In the Field of Technician Industry 

 
Sumeth  Theskul1*  Akkarat  Poolkrajang2 and Aramsri  Arphaadul3 

 
Abstract 

The purpose of this research was to 1) Study the components of the mentor’s assessment for 
practicing teacher professional experiences. 2) Develop the mentor’s assessment model for practicing 
teacher professional experiences and 3) Assess the mentor’s assessment model for practicing teacher 
professional experiences. The simple random sampling of mentor’s assessment on professional 
experience in industrial technician schools of 295 mentors. From simple sampling by sample estimation 
using krejcie and Morgan. The purposive sampling of the mentor assessment component of 9 persons 
and the target group for the development of the assessment model of 10 persons and the target group 
for assessing mentor assessment model as  the chief executives of 5 persons, mentors 5 persons and 
professional practice students 5 persons with in-depth interviews from experts to determine the 
assessment components of mentors,  opinion survey the content validity evaluation form, the 
appropriateness evaluation form and the satisfaction assessment form were used, analyze the data by 
frequency Average value percentage and Exploratory Factor Analysis. The results revealed that the 
assessment components of the mentors for practicing teacher professional experience in industrial 
technician schools in 3 components. (1) Creating a learning plans, (2) Learning management and (3) 
Research for learners development. 2)The evaluation model, component 1, Knowledge Sharing with 5 
activities indicating. component 2, evaluation after teaching professional experience has 2 activities 
indicating and component 3, follow-up of evaluation after professional experience ,there are 3 activities 
indicating effective and 3) mentor self-assessment. The most of them proceed according to all 
indicative activities. Students practice the professional experience of teachers and administrators; assess 
the duties of mentors as an excellence level in all aspects. 
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1.  บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทําการ
ส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการผลิตครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง [1] ส่งผล ให้องค์การวิชาชีพผู้
กํากับดูแลสถาบันผลิตครูคือคุรุสภา กําหนดมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี [2] หรือเรียกว่าการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขา
ช่างอุตสาหกรรม เป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ. 5 ปี) 
มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองนําทฤษฎี 
หลักการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามานําไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้
ได้ผลดี อีกทั้งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะพัฒนาบุคลิกภาพ 
เจตคติ และความเจริญงอกงามทางวิชาชีพโดยได้เริ่มต้น
อย่างถูกต้องตามแบบอย่างที่เหมาะสมจากครูพี่เล้ียง 
ดังนั้น การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยการนํา
หลักการ วิธีการสอน ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน 
การสอนที่ได้จากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง  

2) เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงตามมาตรฐาน
การปฏิบัติตน โดยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในฐานะที่
เป็นครู สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพื่อน
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครู [3] 

ครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา หากพิจารณาตามบทบาท
หน้าที่แล้ว จะเป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลแนะนําช่วยเหลือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดูการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ การสนทนาสะท้อนความคิด พัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นํา การจัดการ ตลอดจนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหา ฝึกฝนให้มีความเข้าใจหลักสูตร เข้าใจนักเรียน 

รวมถึงทําการจัดการเรียนรู้ให้ดูเป็นแบบอย่าง ทําหน้าที่
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของสถานศึกษาและ
สถาบันผลิตครู นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและใกล้ชิด
กับนักศึกษาผู้ทําการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
มากที่สุด  

สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาช่างอุตสาหกรรม ครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา 
เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญของกระบวนการผลิตครูวิชาชีพ
เป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กํากับดูแลและทําการประเมินผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง จึงมี
บทบาทที่สําคัญต่อคุณลักษณะครูที่ พึงประสงค์และ
การรับรู้ความสามารถในการสอนของนักศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ [4] 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม พบว่ามีเพียงคู่มือและแนวทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปของครูพี่เล้ียงที่แต่ละสถาบันผลิตครูจัดทําขึ้น
เพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาเท่านั้น ยังไม่พบว่ามีการศึกษาถึงองค์ประกอบ
และข้อบ่งชี้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครู  
พี่เล้ียงเพื่อยืนยันถึงความสามารถในการเป็นครูคู่คิด
ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยจึงได้ทํา
การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ขึ้นโดยการสังเคราะห์และกําหนดรูปแบบ
ของการประเมินครูพี่เล้ียงในการทําหน้าที่ดูแลแนะนํา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาช่างอุตสาหกรรม  

 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลของ 
ครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 

2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูในสถานศกึษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม 

2.3  ประเมินรูปแบบการประเมนิครูพีเ่ล้ียง สําหรับ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม 
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3.  ขอบเขตการวจิัย  
3.1  การพัฒนารูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู และการติดตามผลการประเมินหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1  ด้านเชิงปริมาณ 

1)  ประชากรในการวิจัยได้แก่ครูพี่เล้ียง
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา จํานวนประชากร 1,160 คน 

2)  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
ครูพี่เล้ียง จํานวน 295 คน จากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) [5] ตามตาราง
สําเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  

3.2.2  ด้านเชิงคุณภาพ 
1) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาองค์ประกอบ

การประเมินครูพี่ เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม เป็น
ผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศ จํานวนทั้งส้ิน 9 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2) กลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจํานวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

3) กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและด้านการประเมินผล จํานวน 5 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4) กลุ่มเป้าหมายในการติดตามและ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ การประเมินครูพี่เล้ียงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม จํานวน 15 คน ประกอบด้วยครูพี่เล้ียงใน

สถานศึกษา จํานวน 5 คน นักศึกษา   ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จํานวน 5 คนและผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.3   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.3.1  การศึกษาองค์ประกอบการประเมินครู 

พี่ เ ล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
ดังนี้   

 1) การศึกษาข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูพี่เล้ียงใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

 2) การศึกษาหาองค์ประกอบการปฏิบัติงาน
ของครูพีเ่ล้ียง โดยใช้แบบสอบถาม  

3.3.2  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้แบบประเมินความเหมาะสม 

3.3.3  การพัฒนาและประเมินคู่มือรูปแบบฯ 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) การประเมินคู่มือรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ใช้แบบประเมินความเหมาะสม 

2) ทดลองใช้คู่มือรูปแบบใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูพี่เล้ียง  

3.3.4  การประเมินผลการนํารูปแบบไปใช้ทํา
การประเมินแบบ 360 องศา ใช้แบบสอบถาม สําหรับครู
พี่เล้ียงประเมินตนเองใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูใช้แบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ และสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
  
4.  วิธีดําเนินการวิจยั  

4.1  ศึกษาองค์ประกอบ สําหรับสร้างรูปแบบการ
ประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม จากเอกสารวิชาการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 9 คน ได้แก่ ผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์
นิเทศ 

4.2  สํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ครูพี่เล้ียง จํานวน 295 คน ในประเด็นการปฏิบัติ
หน้าที่ครูพี่เล้ียง โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูล 
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ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและไปรษณีย์ ได้ครบ
ทุกฉบับ 

4.3  จัดทําร่างรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม 

4.4  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน
ครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จํานวน 10 คน  

4.5  พัฒนาคู่มือรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม จากผลข้อมูลในขั้นตอนที่ 4.4 คู่มือ
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเนื้อหาการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม 2) แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 

4.6  ประเมินคู่มือรูปแบบการประเมินครูพี่ เล้ียง
สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและการประเมินผลจํานวน 5 คน 

4.7  ทดลองใช้คู่มือรูปแบบการประเมินครูพี่เล้ียง
สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
สาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขกับ
ครพูี่เล้ียงในสถานศึกษา จํานวน 20 คน ก่อนนําไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  

4.8  ติดตามผลการนํารูปแบบการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
ไปใช้จริง ผู้วิจัยติดตามผลจากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน  
15 คน ประกอบด้วยครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา จํานวน  
5 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา 
จํานวน 5 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) 
การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 

5.  ผลการวิจยั 
5.1  ผลสํารวจความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง จํานวน 

295 คน ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เล้ียง ใน
สถานศึกษา ได้ผลตามตารางที่ 1 โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย 0.00 – 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 1 ผลสํารวจความเห็นครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา 

รายการ  S.D. ระดับ
ความเหน็ 

ขั้นจัดทําแผนการเรียนรู้ 4.36 0.68 มาก 
  -วิเคราะห์รายวิชา 4.30 0.76 มาก 
  -แผนการจัดการเรียนรู้ 4.36 0.68 มาก 
  -การจัดเตรียมสื่อการสอน 4.42 0.61 มาก 
ขั้นการจัดการเรียนรู้ 4.45 0.61 มาก 
  -การนําเข้าสู่บทเรียน 4.46 0.59 มาก 
  -การสอน 4.41 0.64 มาก 
  -การสรุปและประเมินผล 4.47 0.60 มาก 
ขั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.28 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.39 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าความเห็นของครูพี่เล้ียงเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (  = 4.39, S.D = 0.64) 

5.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) และ Bartlett’s ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

5.2.1  องค์ประกอบที่ 1 การจัดทําแผนการ
เรียนรู้ จากข้อมูลตัวแปรทั้งหมด 10 ตัวแปร ประกอบด้วย 
1) คําอธิบายรายวิชา 2) จุดประสงค์รายวิชา 3) การแบ่ง
หน่วยเรียน 4) จุดประสงค์การเรียน 5) ความเหมาะสม
ของเนื้อหา 6) กิจกรรมการเรียน 7) การวัด ประเมินผล 
8) ส่ือการสอน 9) ความพร้อมของส่ือและ 10) ส่งเสริม
การเรียนรู้ ได้ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม ดังตาราง 
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
ที่ 1 การจดัทาํแผนการเรียนรู้  

KMO and Bartlett’s TEST 
Kaiser-Meyer-Olkin Measu. of Sampling Adequacy. 0.932
Bartlett’s TEST of Spher. App. Chi-Square 1103.46
 Df 18
 Sig. .00

 
จากตารางที่ 2 ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูล

องค์ประกอบที่ 1 การจัดทําแผนการเรียนรู้ ได้ค่า KMO 
เท่ากับ 0.932 ซึ่งมากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ค่า 1 สรุปได้ 
ว่าทุกตัวแปร มีความเหมาะสมในการประเมินผลของครูพี่
เล้ียง สําหรับการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพคร ูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ส่วนค่า Bartlett’s 
TEST มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 
1103.46 ได้ค่า Significance = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน 

5.2.2  องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ จาก
ข้อมูลตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) 
เนื้อหาที่สอน 2) เวลาเหมาะสม 3) ทบทวนความรู้เดิม 4) 
นําเข้าสู่บทเรียน 5) สอนเข้าใจง่าย 6) ส่งเสริมการคิด 7) 
การสอนสอดคล้องกับเน้ือหา 8) การเสริมแรง 9) ส่ือมี
ประสิทธิภาพ 10) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 11) การสรุป
บทเรียนหลากหลาย 12) แบบทดสอบมีประสิทธิภาพ 
13) ทดสอบตรงตามวัตถุประสงค์ 14) ผู้เรียนมีส่วนร่วม
การประเมินผลและ 15) มีการตรวจปรับผู้เรียน ได้ผล
การวิเคราะห์ ความเหมาะสม ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

ที่ 2 การจดัการเรียนรู้  
KMO and Bartlett’s TEST 

Kaiser-Meyer-Olkin Measu. of Sampling Adequacy. 0.79
Bartlett’s TEST of Spher. App. Chi-Square 1472.36
 Df 64
 Sig. .00

 

จากตารางที่ 3 ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูล 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ ได้ค่า KMO เท่ากับ 
0.79 ซึ่งมากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ค่า 1 สรุปได้ว่าทุกตัว
แปรมีความเหมาะสมในการประเมินผลของครูพี่เล้ียงสําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่าง
อุตสาหกรรม ส่วนค่า Bartlett’s TEST มีการแจกแจง
โดยประมาณแบบ  Chi-Square = 1472.36 ได้ ค่ า 

Significance = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน 

5.2.3  องค์ประกอบที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน จากข้อมูลตัวแปรทัง้หมด 4 ตัวแปร ประกอบด้วย 
1) กําหนดประเด็นปัญหาน่าสนใจ 2) หัวข้อวิจัยครบถ้วย 
3)การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิจัยและ 4) ผลการ 
วิจัยสามารนําไปแก้ปัญหาได้ ได้ผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสม ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ   

 ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
KMO and Bartlett’s TEST 

Kaiser-Meyer-Olkin Measu. of Sampling Adequacy. 0.81
Bartlett’s TEST of Spher. App. Chi-Square 502.75
 Df 6
 Sig. .00

 
จากตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้ค่า KMO 
เท่ากับ 0.81 ซึ่งมากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ค่า 1 สรุปได้ว่า
ทุกตัวแปร มีความเหมาะสมในการประเมินผลของครู 
พี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ส่วนค่า Bartlett’s 
TEST มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 
502.75 ได้ค่า Significance = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน 

5.3   ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบ การประเมิน
ครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 

5.3.1  ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินของ 
ครูพี่เลี้ยง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 1) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge 
Sharing) 2) ขั้นการประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (Evaluation after Teaching Professional 
Experience) และ 3) ขั้นการติดตามผลการประเมินหลัง
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู(Follow-up of Evaluation 
after Teaching Professional Experience) ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  รู

ป
ช

 
5

ประเมินค
ในสถานศึ
ผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 5

การประเมิน
ขั้นตอนที1่ 
(Knowledg
ขั้นตอนที2่ 
ฝึกประสบก
after Teac
Experience
ขั้นตอนที3่ 
หลังการฝึกป
(Follow-up
Teaching P
ขั้นตอนการ
5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่1 
ก่อนสอน 

รูปแบบการปร
ประสบการณ์วิ
ช่างอุตสาหกรร

5.3.2  ผลการป
รูพี่เล้ียง สําหรั
ศึกษา สาขาช
ญ จํานวน 10 ค
5 ผลการประเมิ

รายการ 

นครูพ่ีเล้ียง ควรมี 3
การแลกเปล่ียนคว
ge Sharing) 
การประเมินผลหลั

การณ์  วชิาชีพครู(E
ching Professiona
e) 
การติดตามผลการ
ประสบการณ์วิชาชี
p of Evaluation a
Professional Exp
รแลกเปลี่ยนความ

การเตรียมความพ

ระเมินครูพี่เล้ีย
วิชาชีพครูในส
รม 

ประเมินความ
รับการฝึกประส
ช่างอุตสาหกร
คน ได้ผลตามต
มินความเห็นขอ



3 ขัน้ตอน 4.9
วามรู้ 5.0

ลังการ 
Evaluation 
al 

4.9

รประเมนิ
ชีพครู
after 

perience) 

4.8

มรู้ มี  4.8

ร้อม 4.8

ยง สําหรับการ
ถานศึกษา  สา

มเห็นรูปแบบก
สบการณ์วิชาชีพ
รรม ประเมินโ
ตารางที่ 5 
องรูปแบบ 
 S.D. ระดั

ความเ
0 0.30 มากที
0 0.00 มากที

0 0.30 มากที

0 0.40 มากที

0 0.40 มากที
 

0 0.40 มากที

 
รฝึก
าขา

การ
พครู
โดย

ดับ
เหน็
ที่สุด
ที่สุด

ที่สุด

ที่สุด

ที่สุด

ที่สุด

ตา

ขั้น
ขั้น
ขั้น
ขั้น
หลั
ขั้น
กา
ขั้น
ขั้น
ขั้น
กา
3 ข
ขั้น
ขั้น
ขั้น

ปร
0.2

ครู
สถ
กา
จําน
ตา

รูป
ปฏิ
รูป
ครู
รูป
นัก
สถ
รูป
หน
ปร
เนื้อ
คลุ
หัว
ปร
ปฏิ

รางที่ 5 ผลกา
ราย

นตอนที่2 การให้ขอ้
นตอนที่3 การสังเกต
นตอนที่4 การชี้แนะ
นตอนที่5 การตรวจ
ลังการสอน 
นตอนการประเมินผ
รณ์วิชาชีพครู ควร

นตอนที่1 การจัดทํา
นตอนที่2 การจัดกา
นตอนการติดตามผล
รฝึกประสบการณว์ิ
ขั้นตอน 
นตอนที่1 การจัดทํา
นตอนที่2 การจัดกา
นตอนที่3 การวิจัยเพ

ภาพ

จากตาร
ะเมินเฉล่ียอยู่ใ

28) 
5.3.3  ผ

รูพี่เลี้ยง สําหรั
านศึกษา สาข
รฝึกประสบก
นวน 5 คน ได้ผ
รางที่ 6 ผลปร

รายก

ปแบบการประเมนิฯ
ฏิบัติได้จริง 
ปแบบการประเมนิฯ
พ่ีเล้ียง 

ปแบบการประเมนิฯ
กศึกษาฝึกประสบก
ถานศึกษา 
ปแบบการประเมนิฯ
น่วยงานรับผิดชอบ
ระสบการณ์วิชาชพี
อหาของคู่มือรูปแบ
ลุมการปฏิบัติงานขอ
วข้อหลัก ข้อข้อย่อย
ระเมินครบถ้วนและ
ฏิบัติหน้าทีข่องครูพี

ภาพร

รประเมินความ
การ 

อมูลเนื้อหาก่อนสอน
ตระหว่างการสอน 
ะหลังการสอน 
สอบความก้าวหนา้

ผลหลังการฝึกประส
รมี 2 ขั้นตอน 
าแผนการเรียนรู้ 
ารเรียนรู้ 
ลการประเมินหลัง
วิชาชีพครู มี  

าแผนการเรียนรู้ 
ารเรียนรู้ 
พ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวม 

รางที่ 5 พบว่าค
ในระดับมากที่ส

ลการประเมิน
รับการฝึกประ
าช่างอุตสาหก
การณ์วิชาชีพค
ผลตามตารางที
ระเมินความเหม
การ 

ฯ สามารถนําไปใช้

ฯ มีประโยชน์ต่อ

ฯ มีประโยชน์ต่อ
ารณ์วิชาชีพครูใน

ฯ มีประโยชน์
การฝึก
ครูในสถานศึกษา 
บบครบถว้นครอบ 
องครูพ่ีเล้ียง 
ย ของแต่ละแบบ
ะครอบคลุมการ
พ่ีเล้ียง 
รวม 

มเห็นของรูปแบ
 S.D.

น 5.00 0.00
4.80 0.40
4.80 0.40

า 4.90 0.30

สบ 4.40 0.49

4.90 0.30
4.90 0.30
4.70 0.46

4.80 0.40
5.00 0.00
5.00 0.00
4.84 0.28

ความเห็นของผู
สุด (  = 4.8

คู่มือรูปแบบก
ะสบการณ์วิช
รรม โดยผู้เชี่ย
ครูและการป

ที่ 6 
มาะสมของคู่มือ
 S.D. 

5.00 0.00 

4.60 0.49 

4.60 0.49 

4.80 0.40 

4.40 0.49 

4.80 0.40 

4.70 0.37 

 

บบ (ต่อ) 
ระดับ

ความเหน็
0 มากที่สุด
0 มากที่สุด 
0 มากที่สุด 
0 มากที่สุด 

9 มากที่สุด 

0 มากที่สุด 
0 มากที่สุด 
6 มากที่สุด 

0 มากที่สุด 
0 มากที่สุด 
0 มากที่สุด 
8 มากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญ
84, S.D = 

ารประเมิน
าชีพครูใน
วชาญด้าน
ระเมินผล 

อรูปแบบ 
ระดับความ
เหมาะสม 
มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
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จากตารางที่  6 พบว่ าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉล่ียอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 
4.70, S.D = 0.37) 

5.3.4  ผลการทดลองใช้คู่มือรูปแบบการประเมิน
ครูพี่ เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม กับครูพี่เล้ียง จํานวน 
20 คน ได้ผลตามตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลประเมินความพงึพอใจของครพูีเ่ล้ียงใน  

 การทดลองใชร้ปูแบบ 
รายการ  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
ด้านการจัดการ  

4.90 
 

0.30 
 

มากที่สุด 1. การลงทะเบียนและการต้อนรับ 
2. ระยะเวลาดําเนนิโครงการเหมาะสม 4.30 0.46 มากที่สุด 
3. ความพร้อมของโสตทัศนปูกรณ ์ 4.90 0.60 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.65 0.48 มากที่สุด 
ด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหามปีระโยชน์กับการใช้งาน  
    จริง 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

2. เอกสารประกอบการสัมมนา 4.65 0.48 มากที่สุด 
3. มีความรู้และเข้าใจในเร่ือง การ

ประเมินครูพ่ีเล้ียงดียิ่งขึ้น 
4.90 0.49 มากที่สุด 

4. ได้แนวทางการพฒันาการประเมิน
ครูพ่ีเล้ียง 

4.95 0.22 มากที่สุด 

5. ความรู้ที่ได้รับคร้ังนี้สามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

4.90 0.30 มากที่สุด 

6. มีความรู้เพ่ิมขึน้หลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม 

4.95 0.22 มากที่สุด 

ด้านเทคนิคการอบรม 
1.  การเตรียมตัวของวิทยากรมคีวาม

พร้อมในเน้ือหา และตรงต่อเวลา

 
4.50 

 
0.50 มากที่สุด 

2.  วิทยากรมเีทคนคิในการบรรยาย / 
การใช้ส่ือ / ภาษาเขา้ใจง่าย 
เหมาะสม 

4.45 0.50 มากที่สุด

3.  วิทยากรมคีวามสามารถถ่ายทอด
ความรู้ตามลําดับขั้นตอน และ
ชัดเจน 

4.45 0.50 มากที่สุด

ภาพรวม 4.70 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าครูพี่เล้ียงประเมินความพงึพอใจ
เฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.70, S.D = 0.42) 

5.4   การติดตามผลการนํารูปแบบการประเมินของ  
ครูพี่ เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมไปใช้ ประเมินแบบ 

360 องศา ผลการประเมินตนเองของครูพี่เล้ียงใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้ผลตามตารางที่ 8  
ตารางที่ 8 ผลประเมินตนเองของครูพี่เล้ียง 

รายการ 
ดําเนิน 
การครบ 

 
(ร้อยละ) 

ดําเนิน 
การ

บางส่วน
(ร้อยละ)

ไม่ได้
ดําเนิน 
การ 

(ร้อยละ)
แนะนํานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน

100 0 0 

แนะนํา อธิบายถงึปญัหาที่สําคญั 80 20 0 
ให้คําแนะนําการจัดทําแผนการสอน 80 20 0 
แนะนําการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ทุกขั้นตอน 40 60 

0 

วางแผน ร่วมกับอาจารย์นิเทศ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาเสมอ 

40 60 0 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาสังเกตการสอน
ก่อนปฏิบัติการสอนจริง 

100 0 0 

แนะนํา แก้ไข การสอนของนักศึกษา 100 0 0 
แนะนํา การใช้ส่ือการสอน 100 0 0 
ตรวจแผนการสอนทุกสัปดาห์พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะล่วงหนา้ 80 20 

0 

ส่งเสริม จุดเด่นของนักศึกษาในการสอน 100 0 0 
ระหว่างการสอน เมือ่มีอุปสรรคได้ทําการ 
ช่วยเหลือแก้ไขทันท ี

100 0 0 

ชี้แนะแนวทางแก้ไขในการสอนคร้ังต่อไป 100 0 0 
ทําการสรุปผล แนะนําจุดเด่น แก้ไขจุด
ด้อย หลังการสอนทกุคร้ัง 80 20 

0 

บันทึกสรุปหลังการสอนทุกคร้ัง 80 20 0 
เป็นแบบอย่างในการเป็นครูที่ดี 100 0 0 

ผลรวมเฉลีย่ 85.30 14.70 0.00 

จากตารางที ่8 พบวา่กจิกรรมบ่งชี้ที่ครูพีเ่ล้ียงได้
ดําเนนิการบางส่วน ค่าเฉล่ียร้อยละ 14.70 และครูพี่เล้ียง 
ได้ดําเนินการตามกิจกรรมบง่ชี้ครบถ้วน ค่าเฉล่ียร้อยละ 
85.30 

ผลสํารวจความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อครูพี่เล้ียงใช้
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ได้ผล  
ตามตารางที่ 9  
ตารางที่ 9 ผลความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อครูพี่เล้ียง 

รายการ  S.D. ระดับ
ความเหน็

แนะนําให้รู้จักกับนักเรียนก่อนทําการสอน 3.00 0.00 ดีมาก 
แนะนํา ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างละเอยีด 

3.00 0.00 ดีมาก 

ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้เรียน สภาพ
ความพร้อมของห้องเรียนโสตทศันปูกรณ ์
ก่อนทําการสอน 

2.60 0.50 ดีมาก 
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ตารางท่ี 9 ผลความเห็นของนักศึกษาที่มตี่อครพูี่เล้ียง 
   (ตอ่) 

รายการ  S.D. ระดับ
ความเหน็

ให้การช่วยเหลือ ชี้แนะ แก้ไขปัญหา
ตลอดเวลาการสอน ทุกคร้ัง 

3.00 0.00 ดีมาก 

ได้รับการชี้แนะ หลังส้ินสุดการสอน ทุกคร้ัง 3.00 0.00 ดีมาก 
ได้รับการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
การสอน ทุกคร้ัง 

2.60 0.50 ดีมาก 

ได้รับการบนัทึกสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ทุกคร้ัง 

3.00 0.00 ดีมาก 

ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

3.00 0.00 ดีมาก 

เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการจัดการเรียนรู้
ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ทุกคร้ัง 

3.00 0.00 ดีมาก 

ให้คําปรึกษาในการทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ในทุกขั้นตอน 

3.00 0.00 ดีมาก 

สามารถประสานงานกับอาจารย์นิเทศและ
ผู้บังคบับญัชา ได้อยา่งรวดเร็ว 

3.00 0.00 ดีมาก 

เป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี 3.00 0.00 ดีมาก 
ผลรวมเฉลีย่ 2.95 0.08 ดีมาก 

จากตารางที่ 9 พบว่าความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ 
ครูพี่เล้ียงมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับดีมาก (  = 2.95, S.D = 
0.08) 

ผลสํารวจความเห็นของผู้บริหารที่มีต่อครูพี่เลี้ยง
ใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ผล
ดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 ผลความเห็นของผู้บริหารที่มีต่อครูพี่เล้ียง 

รายการ  S.D. ระดับ
ความเหน็

มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

5.00 0.00 ดีมาก 

เข้าใจกระบวนการฝกึประสบการณ์วชิาชพี
ครูในสถานศกึษา 

4.60 0.50 ดีมาก 

เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศกึษา อย่างใกล้ชิด 

4.60 0.50 ดีมาก 

ทําการบันทึกสรุป ผลการสอนทุกคร้ัง 4.60 0.50 ดีมาก 
ให้การช่วยเหลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศกึษา อย่างเต็มที ่

4.80 0.40 ดีมาก 

ส่งเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครูในสถานศกึษา เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของสถานศึกษาทุกโอกาส 

4.60 0.50 ดีมาก 

ส่งเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครูในสถานศกึษา สามารถแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนอย่างเต็มที ่
 

4.80 0.40 ดีมาก 

ตารางที่ 10 ผลความเห็นของผู้บริหารที่มีต่อครูพี่เล้ียง 
     (ต่อ) 

รายการ  S.D. ระดับ
ความเหน็

สามารถประสานงาน ให้ความร่วมมือกับ
อาจารย์นิเทศก์เป็นอย่างดี 

5.00 0.00 ดีมาก 

สามารถปรับปรุงจุดด้อย ส่งเสริมจุดเด่นของ
นักศึกษาได้อย่างดี 

4.60 0.50 ดีมาก 

เป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี 5.00 0.00 ดีมาก 
ผลรวมเฉลีย่ 4.76 0.33 ดีมาก 

จากตารางที ่10 พบว่าความเหน็ของผู้บรหิารทีม่ีต่อ
ครูพี่เล้ียงเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.76, S.D = 0.33) 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

6.1   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินครู 
พี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาน 
ศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยการศึกษาข้อมูล 
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครูพี่เล้ียงต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ดูแลแนะนํานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จัดทําสรุปรายละเอียดข้อมูล เมื่อทําการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าประเด็นที่สรุปได้จากการ 
ศึกษาเอกสารมีความสอดคล้องตรงกับการสัมภาษณ์ ทํา
ให้ได้ข้อสรุปที่แท้จริงว่า องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน
ของครูพี่เล้ียง ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจหลักคือ องค์ประกอบ
ด้านการจัดทําแผนการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการจัด 
การเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  

6.2   ผลการพัฒนารูปแบบฯ จากการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปในองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่
ของครูพี่เล้ียง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) 
การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมี 5 กิจกรรมบ่งชี้ มีการปฏิบัติควบคู่กับการ
บันทึกผล 2) การประเมินผลหลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เป็นการสรุปผลการปฏิบัติการสอนในแต่ละ
ครั้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อทบทวน
ถึงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนสอดรับกับ
ขั้นตอนที่ 1  มี 2 กิจกรรมบ่งชี้คือตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ได้
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ดําเนินการครบถ้วนหรือไม่เพียงไร และ3) การติดตามผล
การประเมินหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการ
ติดตามผลถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เล้ียงว่ามี
ความสมํ่าเสมอในการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ครบถ้วนตามกิจกรรมบ่งชี้ใน 3 กิจกรรมที่
ประกอบด้วย การดําเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เรียนรู้และดูแลให้เป็นไปในข้ันการจัดการเรียนรู้และการ
แนะนําการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

6.3   ผลการติดตามการใช้รูปแบบฯ ดําเนินการใน 3 
ส่วนประกอบด้วย ครูพี่เล้ียงทําการให้ข้อมูลโดยการ
ประเมินตนเองถึงการปฏิบัติตามในกิจกรรมบ่งช้ี ครบถ้วน
หรือไม่ พบว่าการแนะนําการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก
ขั้นตอน และการวางแผนร่วมกับอาจารย์นิเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาเสมอครูพี่เล้ียงส่วนใหญ่
ได้ดําเนินการเพียงบางส่วน เน่ืองจากครูพี่เล้ียงส่วนใหญ่
มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบจํานวนมาก ทําให้การ
ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในประเด็นนี้ยัง
ทําได้ไม่เต็มที่ จากการสอบถามศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบว่าได้ให้ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูพี่เล้ียง ที่ระดับ ดีมากทุกด้าน รวมถึงผู้บริหารประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เล้ียง ที่ระดับดีมากทุกด้าน ใน
การให้ข้อมูลพบว่าแต่ละฝ่ายมีความอิสระต่อกันทําให้ได้
ข้อมูลที่ตรงตามจริง โดยที่ไม่มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากครู
พี่เล้ียงว่าผู้บริหารคอยจับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่อยู่ในความดูแล
ของครูพี่เล้ียงก็มีความเป็นอิสระต่อการให้ข้อมูลการทํา
หน้าที่ของครูพี่เล้ียงงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Saiphon  and Nampueng [6] ที่ได้สรุปผลการพัฒนา
บทบาทครูพี่เล้ียงในการส่งเสริมความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 3 เป็น
การประเมินติดตามผลใช้การประเมินบทบาทครูพี่เล้ียง
หลังการพัฒนา จากผู้ประเมิน 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูพี่เล้ียง
ประเมินตนเอง ผู้บริหารประเมินครูพี่เล้ียง และนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์์วิชาชีพครูประเมินครูพี่เล้ียง และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Junghan [7] ที่ได้ทําการวิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พี่เล้ียงนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าการประเมินติดตามผล

การทําหน้าที่ของอาจารย์พี่เล้ียง จากบุคลากร 3 กลุ่ม 
คือ อาจารย์พี่เล้ียงที่ผ่านการอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เป็นผู้บังคับบัญชา และนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศ  

 
 
 7.  ขอ้เสนอแนะ 

7.1  สถาบันผลิตครูควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 

7.2  สถาบันผลิตครูควรทําการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูพี่เล้ียง 

7.3  สถาบันผลิตครูควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การประเมินครูพี่เล้ียง สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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