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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ 2 

วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ที ่เร ียนดวยการจัดการเรียนรู แบบ Active 
Learning และการเรียนแบบปกติ  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มีตอการจดัการเรยีนรูทั้ง 2 
รูปแบบ โดยใชการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ชนิด 2 กลุมตัวอยางวัดผลหลังการทดลอง 
(Posttest-Only Control Group Design) กลุ มตัวอยางที ่ใชเก็บขอมูล คือ นักเร ียนนายรอยชั ้นปที ่ 2
 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที ่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 58 นาย 
แบงเปนกลุมทดลอง 29 นาย กลุมควบคุม 29 นาย ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
เคร ื่องมือที ่ใชในการศึกษามี 2 ประเภท คือ เครื ่องมือที ่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 
แบบประเมินการสอบโดยอาจารย แบบประเมินงานมอบ แบบทดสอบระหวางภาค และแบบทดสอบประจำ
ภาค และเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มีตอ
การจัดการเรียนรู  วัดผลสัมฤทธิ์จากการสอบโดยอาจารย การตรวจงานมอบ การทดสอบระหวางภาค 
และการทดสอบประจำภาค วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสถิติพ้ืนฐานและสถิติทดสอบ t-test 

อภิปรายผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ ม  บันทึกผลการสอน และการตรวจงานมอบ 
วิเคราะหความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชสถิติสถิติพื้นฐานและเปรียบเทียบ
ความพงึพอใจโดยใชสถิติทดสอบ T-test อภปิรายผลความพึงพอใจจากขอเสนอแนะอื่น ๆ ของแบบสอบถาม 
ผลการวจัิยพบวา 
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 1. นักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และนักเรียนนายรอยที่เรียน
ดวยวิธีปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไมแตกตางกัน 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และนักเรียน
นายรอยที่เรยีนดวยวิธีปกติมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
คำสำคัญ: Active Learning; การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน; การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรยีน
นายรอย 

 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the cadets' academic achievement through 

the instructions by active learning method and by teacher’s manual, and 2) to study cadet’s satisfaction 
towards the instructions by active learning method and by teacher’s manual. The study was an 

experimental research using with 2 sample groups to measure the posttest-only control group design. 

The sampling was 58 second-year cadets majoring in science and technology and studying this subject 

in the first semester of academic year 2020, divided by simple random sampling method into 2 groups; 

29 in experimental group and 29 in control group. Two types of instruments were used in this research. 

One is for measuring the academic achievement, comprising quizzes and assignments evaluation forms, 

a midterm test, and a final test. The other is for studying cadets’ satisfaction, which is the survey. 
Teaching method for both groups was in accordance with the teaching plan. Learning achievement 

was measured through teacher’s assessments, assignment evaluations, and tests. An analysis on 

academic achievement was based on T-test statistics and basic statistics, which are mean and 

percentage. The result was discussed according to individual and collective behavior assessment forms, 

teaching records, and assignment grading. An analysis on cadets’ satisfaction was based on survey 
results using test statistics, basic statistics, mean and percentage. The discussion on cadets’ satisfaction 
was derived from comments in the survey. The results showed as follows. 

  1.  The academic achievement of cadets’ instructional Active Learning Method and cadets’ 
teacher’s manual are similar.  
  2.  The average of cadets’ satisfaction toward the instructional Active Learning Method and 
cadets’ satisfaction toward the teacher’s manual has a significantly different at the level of 0.05 
 
Keywords: Active Learning; Comparison of Academic Achievement; Study on Cadets’ 
Satisfaction  
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บทนํา  

 การประชุมสัมมนาระดับผูบริหารและฝายอำนวยการ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สรุปใจความสำคัญไดวา สวนการศึกษาฯ ควรสงเสริม
ใหมีการนำรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนแบบสงเสริมใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรูมาใชจัดการศึกษาแกนักเรียนนายรอย โดยปรับการศึกษาจากรูปแบบเดิมที่เนนการถายทอด
ความรูจากผูสอนโดยตรงเปนการใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เปนรูปแบบการสอนที่ทันสมัยตอบสนองตอนโยบายการศึกษา
กองทัพบกและการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Active Learning สวนใหญประสบ
ความสำเร็จและมีผลในดานบวกดังงานวิจัย “การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีสวนรวม (Active Learning)” ผลการวิจัย 
พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) สงผลใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (ญาณญัฎา ศิรภัทรธาดา, 
2553, น. ข) สอดคลองกับงานวิจัย “สัมฤทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการโดยใช Active Learning 

ของนักศึกษาในรายวิชาการบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” 
ซึ่งพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบบูรณาการโดยใช Active Learning สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิที ่ 0.05 และความพึงพอใจของผู เรียนตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใช Active Learning อยูในระดับมาก (รสิตา รักสกลุ, สุวรรณา สมบุญสโุข และกองกาจน วชิรพนัง, 2558, น. ข) 

การจัดการเรียนรู แบบ Active Learning เปนการจัดการเรียนรู ท ี ่อำนวยประโยชนอยางยิ ่ง 
แตอยางไรก็ตามยังมีขอจำกัดหลายประการ ดังที่ นนทลี  พรธาดาวทิย (2559, น. 18) ไดกลาวไววา รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ไมใชสูตรวิเศษที่จะใชแกปญหาและพัฒนาระบบการศึกษาไดอยาง
งายดาย ปญหาท่ีมักพบคือ การจัดการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ครูผูสอน รวมทั้งผูเรียนดวย โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางทหารที ่มีลักษณะแตกตางจากมหาวิทยาลัย
ในระดับอุดมศึกษา การนำรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มาใชจึงจำเปนตองมีการศึกษา
ถึงความเหมาะสมและครอบคลมุทั้งดานบุคคล เวลา ทรัพยากร และองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  

ในปการศึกษา 2562 ผูวิจยัไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning หรบัวิชาการพัฒนา
ดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูดขึ้น จำนวน 15 แผน ตามนโยบายจัดการศึกษาของกองทัพบกและแนว
ทางการจัดการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประกอบกับผูวิจัยตองการแสวงหาวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนนายรอย  

จากความเปนมาและสาเหตุขางตนผูวิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning กับการเรียนแบบปกติ วิชาการ
พัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู  ขอดี ขอจำกัด 
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และความเหมาะสมกบัวชิา ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนนายรอยที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 2 รูปแบบ ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียนนาย
รอย เพื ่อใหการศึกษาของโรงเร ียนนายรอยพระจุลจอมเกล าเปนการศึกษาที ่พัฒนาผู เร ียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหมีความรู ความสามารถ มีไหวพริบ 
มีคุณลักษณะอันจำเปนและเพียงพอแกการเปนนายทหารประจำการในกองทัพบกตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ 2 สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning และการเรียนแบบปกติ 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning และการเรียนแบบปกติ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบทดลองจริง (True-Experimental Design) ชนิด 2 กลุม
ตัวอยาง วัดผลเฉพาะหลงัการทดลอง (Posttest-Only Control Group Design)  

กลุ มตัวอยาง คือ นักเรียนนายรอยชั ้นปที ่ 2 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 จำนวน 58 นาย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 29 นาย และกลุมควบคุม 29 นาย โดยนักเรียน
นายรอยแตละกลุมคละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน จากการนำคะแนนวิชาภาษาไทย 1  (LG 1001) 
มาจัดเรียงดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเอกเซล  จากนั้นแบงเปน 2 กลุม ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling)  
 การสรางเครื่องมือในการวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้ใชแผนการจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณ และแบบทดสอบ
จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู วิชาการพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning (อำภา  ชางเกวียน, 2562) จำนวน 15 แผน และแผนการเรียน
แบบปกติ วิชาการพัฒนาบุคลกิภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) จำนวน 15 แผน  เวลา 30 ชั่วโมง จัดการ
เรียนการสอนระหวางเดือน เมษายน–สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1. เครื่องมือที่ใชศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน คือ แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินงานมอบ แบบทดสอบระหวางภาค และแบบทดสอบ
ประจำภาค 2.เครื่องมือที ่ใชศึกษาความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มี
ตอการจัดการเรียนรู ทั ้งแบบ Active Learning และการเรียนดวยวิธีปกติ ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม “
ความพ ึงพอใจที ่ม ีต อการจ ัดการเร ียนการสอน ในหล ักส ูตรของภาควิชาสถ ิต ิ  คณะว ิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน” (เกวลี ผังดี และพิมพรดา ครองยุติ. 2556 น.73-75) มาปรับปรุงขอคำถามจาก 4 ดาน 
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ไดแก ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานผู สอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัด
และประเมินผล เหลือ 3 ดาน ไดแก 1) ดานผูสอน 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมกับสภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายรอย 

 การเก็บขอมูลระหวางการทดลอง นักเรียนนายรอยกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และนักเรียนกลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้ง 2 กลุม สอบเก็บ
คะแนนโดยใชเกณฑ คะแนนสอบโดยอาจารย/งานมอบตอคะแนนสอบระหวางภาคตอคะแนนสอบประจำภาค 
คือ 60 : 20 : 20 ผูวจิัยสังเกตและบันทึกผลการเรียนรูลงในแบบสังเกตพฤติกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
และตรวจงานมอบ บันทึกผลการสอนทายแผนการจัดการเรียนรูทุกแผน เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรูทุกแผนเสร็จสิ้น 
นักเรียนนายรอยท้ัง 2 กลุม ทำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู และสอบโดยใชแบบทดสอบ
ระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค ตามหวงเวลาการสอบที่สวนการศึกษาฯ กำหนด   
 

วิเคราะหขอมูล  

  ผูวิจัยไดนำคะแนนการสอบโดยอาจารย คะแนนการตรวจงานมอบ และคะแนนจากแบบทดสอบ
ระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาคทั ้ง 2 กลุ ม มาหาคาเฉลี ่ยรอยละ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชสถติิ t–test และนำคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูท้ัง 2 รูปแบบ 
มาหาคาเฉลี่ยรอยละ 3 ดาน ไดแก  ดานผูสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดและการประเมินผล 
และความพึงพอใจในภาพรวม จากนั้นนำมาเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูท้ัง 2 รูปแบบ 
โดยใชสถิติ t–test นำขอมูลที ่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
และบันท ึกผลการสอนทายแผนการจัดการเร ียนรู มาอภิปรายและสร ุปผลการว ิจ ัย  และนำขอมูล
จากแบบสอบถามขอเสนอแนะอื่น ๆ ของนักเรียนนายรอยทั้ง 2 กลุม นำมาอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย  

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning และการเรียนแบบปกติ  
  นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาสถิติทดสอบ (t-test) ดวยโปรแกรม SPSS ไดผลการวเิคราะหเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนระหวางการสอนทั้ง 2 รูปแบบ ดังตาราง 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรยีนรูแบบ Active 

Learning และการเรียนแบบปกติ 
กลุมตัวอยาง จำนวน คะแนนเฉล่ีย (𝒙) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. Sig. 

กลุมทดลอง 29 75.69 6.58 .18
กลุมควบคุม 29 72.55 9.47  

*p<.05  
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จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ 2 วิชาการพัฒนา
ดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ที ่เร ียนดวยการจ ัดการเร ียนรู แบบ   Active Learning 
และการเรียนแบบปกติ  พบวา นักเรียนนายรอยที ่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ  Active Learning  

มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เทากับ 75.69 คะแนน และนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนน
เฉลี่ย (�̅�) เทากับ 72.55 คะแนน โดยมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.58 กบั 9.47 ตามลำดับ จากการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test พบวา มีคา Sig. ที่ .18 ซึ่งมากกวาคานัยสำคัญทางสถิติท่ีผูวิจัยกำหนดคือ .05 
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ 2 วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพดู 
(LG 2001) ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และการเรียนแบบปกติจึงไมแตกตางกัน 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และการ
เรียนแบบปกติ ระดับความพึงพอใจของผูเรยีนทั้ง 2 กลุม ดังตาราง 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

และการเรียนแบบปกติ   
กลุมตัวอยาง จำนวน คะแนนเฉล่ีย (�̅�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. Sig. 

กลุมทดลอง 29 4.54 .35 .03*

กลุมควบคุม 29 4.31 .39  

*p<.05 

 จากตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่มีตอการจัดการ เรียนรู แบบ  Active 
Learning กับการเรียนแบบปกติ นักเรียนนายรอยท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มคีาเฉลี่ย
ความพึงพอใจเทากับ 4.54 และนักเรียนนายรอยที่เรยีนดวยการเรียนแบบปกติมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 
4.31 เมื่อเปรียบเทียบโดยใชคาสถิต ิt-test พบวา มีคา Sig. ที่ 0.03 ซ่ึงนอยกวาคานัยสำคัญทางสถิติที่กำหนด
คือ 0.05 ดังนั้น นักเรียนนายรอยที่ เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning กับนักเรียน
นายรอยที่เรยีนแบบปกติมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  
  

การอภิปรายผล   

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ 2 วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพ

และศิลปะการพูด (LG 2001) ระหวางนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียน รูแบบ Active Learning 
กับการเรียนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีนทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก 
  1.1 รูปแบบการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทางทหาร เนื่องจากรูปแบบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไมไดมีเพียงศกึษาในภาควิชาการเทาน้ัน ยังมกีารฝกวิชาทหาร การธำรง
วินัย และระเบียบปฏิบัติประจำวันอื่น ๆ ดังนั้น ดวยขอจำกัดดานเวลาและภารกิจที่ไมเอื้อตออำนวยตอการ
เรียนรูจึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ที่จะตองอาศัย
เวลาสรางความคิดรวบยอด สรางทักษะ และสรางองคความรูดวยตนเอง จึงทำใหผลการเรียนของนักเรียน
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นายรอยท่ีเรียนดวยวิธี Active Learning เกิดขึ้นอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ดังที่ ดารุณี บุญครอง (2561, น. 139) 
ไดกลาววา รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูคอนขางตองใชเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเรียนจริงที ่ไมเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมทำใหสงผลกระทบตอการเรียนรูแบบ Active Learning  
 1.2 ทัศนคติของนักเรียนนายรอยตองานมอบ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
พบวา นักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีความคิดเห็นวา ผูสอนไมควร
มอบหมายงานมอบแกผูเรียน และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนมีนักเรียนนายรอยบางนายเสนอใหงดงาน
มอบ เนื่องจากเบียดบังเวลาทำภารกิจอ่ืน ๆ โดยนักเรียนนายรอยยังมีขอเสนอแนะใหทำงานมอบในช่ัวโมงเรียน
ทดแทนเวลาที่ตองนำงานมอบไปทำที่กองพัน   
  ปญหาทัศนคติของนักเรียนนายรอยตองานมอบ  ประการแรกคือ การชี้แจงวัตถุประสงคการเรียน
ในแผนการจัดการเรียนรูที่มีงานมอบไมชัดเจน จึงทำใหนักเรียนนายรอยขาดความเขาใจถึงความสำคัญของ
ภาระงานที ่มอบหมายทั ้งงานกลุ มและงานเดี ่ยว งานมอบเปนงานที ่แตกตางจากการทำแบบฝกหัดที ่มี
วัตถุประสงคหลักเพียงเพื่อทบความรูความจำ แตภาระงานมอบมีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนใหผูเรียนคิดวิเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู  วางแผนสื่อสาร แสวงหาวิธีแกปญหา นำเสนองาน
โดยใชทักษะการพูดอยางเปนระบบ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม เพื่อนำความรูและทักษะ
จากวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อตองปฏิบัติงานในหนวยหลัง
สำเร็จการศึกษา การชี้แจงวตัถุประสงคการเรียนใหชัดเจนจึงมีผลตอทัศนคติของนักเรียนนายรอยตองานมอบ 
หากนักเรียนนายรอยเห็นถึงความสำคัญและประโยชนจากการทำงานมอบอยางแทจริง นักเรียนนายรอยยอมใช
เวลาที่มีอยูอยางเต็มท่ีเพื่อสรางสรรคผลงานใหสำเร็จลุลวงผลงานมีคุณภาพและไดคะแนนผลการเรียนรูสูงข้ึน 

 ประการที่ 2 เกิดจากกระแสการลดการบานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนนายรอยบางนายกลาวถึงนโยบายการลดการบาน ซึ่งมทีั้งผูเรียนและนกัวิชาการที่ไมเหน็ดวยกับการให
การบานโดยใหความเห็นวา การบานเปนเพียงงานที่ออกแบบมาเพื่อเบียดเบียนเวลาจากผู เรียนโดยไมกอ
ประโยชนที่เปนรูปธรรมและมีคุณคานอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กที่อายุตำ่กวา 14 ป แตในระดบัอุดมศึกษา
ภาระงานหรือการบานยังคงเปนงานท่ีสำคัญและจำเปน เนื่องจากผูเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตองฝกฝนการ
คิดขั้นสูงคือ ตั้งแตระดับการคิดขั้นวิเคราะห ประเมินคา จนถึงความคิดสรางสรรค ซึ่งจำเปนจะตองอาศัยเวลา 
ประสบการณ และการลงมือปฏิบัติ  แตดวยขอมูลขาวสารท่ีนำเสนอเพยีงประเด็นการลดการบานโดยที่ยังไมได
พิจารณาตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูของชวงวยัจึงทำใหนักเรียนนายรอยมีความเขาใจคลาดเคล่ือนตอการบาน
ในวัยผูใหญตอนตนวาไมมคีวามจำเปน  
   จากเหตุผลดังกลาวจึงทำใหนักเรียนนายรอยมีทัศนคติที่สงผลตอคุณภาพของชิ้นงานมอบซึ่งมีผลตอ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนนายรอยกลุมที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ที่แสดงความคิดเห็นโดยใหขอเสนอแนะตองานมอบวา ไมควรมีภาระงานมอบหรือให
ทำงานมอบใหเสร็จภายในชั ่วโมงเรียน จำนวน 4 นาย จากผูตอบแบบสอบถามปลายเปด จำนวน 18 นาย 
ซ่ึงคิดเปน รอยละ 22.22 

 



    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนนายรอยช้ันปที่ 2 วิชาการพฒันาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 
(LG 2001) ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และการเรียนแบบปกต ิ                                หนา | 165  

  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจของนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และการเรียน

แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

   2.2.1 การวางแผนการสอน  
เน่ืองจากอาจารยผูสอนมีกำหนดการสอนชัดเจนตามแผนการจัดการเรียนรู Active Learning 

(อำภา  ชางเกวียน, 2562, น. 44-45) โดยในแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียนรู ส่ือ 
ลำดับขั้นตอนวิธีสอน และวิธีวัดและประเมินผล ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวไดผานการวิเคราะหและหา
คุณภาพเครือ่งมือทำใหไดแผนการจัดการเรยีนรูที่มีลักษณะสอดคลองสมัพันธกนัทั้งรายวิชา ผูสอนจึงสามารถ
มองเห็นเปาหมายการสอนไดชัดเจน มีเวลาศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ที่ทันสมัยนำมาใชยกตัวอยางประกอบ
เนื้อหาใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองระหวางหลักวิชาการและเหตุการณปจจุบันซึงเปนผลดีทำใหนักเรียนนาย
รอยเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย การที่ผูสอนเตรียมการสอนลวงหนาตามแผนที่วางไวอยางชัดเจนและมีเปาหมาย 
จึงสงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นตออาจารยผูสอนสูง คือมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานผูสอน (�̅�) อยูในระดับ
มากที่สุดคือ 4.74 ในขณะที่การสอนแบบปกติ มคีาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับดี คือ 4.53  

2.2.2 กิจกรรมการเรียน  
   การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เปนการจัดการเรียนรูที ่เนนใหผูเรียนใชกระบวนการคิด
และฝกปฏิบัติดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด 
การเรียนรูแบบวิเคราะหวิดีโอ การเขียนแผนผังความคิด ฯลฯ กิจกรรมการเรียนที่หลากหลายชวยสงเสริม
การเรียนรู ของนักเรียนนายรอยซึ ่งเปนวัยผูใหญตอนตนคือมีอายุระหวาง 18-35 ป (Early Adulthood) 
เปนวัยที่มีความเปนอิสระ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบกฎเกณฑ และมีความสามารถในการควบคุมตนเอง
โดยไมจำเปนตองไดรับการควบคุมหรือบีบบังคับดังที่ ศาสตราจารย เดย H.I Day กลาวไว (อางถงึใน เลิศชาย ปานมุข, 
2559) การออกแบบการเรียนเชนน้ีจึงตอบสนองตอหลักจิตวิยาการเรียนรูในวัยผูใหญไดเปนอยางดี  

กิจกรรมการเรียนยังเนนการเปดโอกาสใหนักเรียนนายรอยใชความคิดและตั้งคำถามอยาง
สรางสรรค เชน กจิกรรมตีความภาพวาดสะทอนสังคมหรือกิจกรรมการพูดฉับพลัน เปนกิจกรรมที่ชวยฝกทักษะ
การคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรูของ เบนจามิน บลูม (Anderson & Krathwohl, 2001, p. 28) สอดคลอง
กับไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2553, น. 35) ที่กลาวถึงการสอนแบบ Active Learning วา เปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรยีนรูสูงสุดซึ่งสนองตอนโยบายการศึกษากองทัพบกที่เนนพัฒนาบุคลากร
ของกองทัพใหมีทักษะในการคิดวิเคราะห การวางแผน และแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนากองทัพบก (แผนพฒันาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2560-2564, น. 1-4)   

นอกจากนี้การขออนุญาตใหนักเรียนนายรอยนำเคร่ืองมือสื่อสารมาใชคนควาขอมูลเพือ่ราง
บทพูดหรือเตรียมการพูดในเวลาที่จำกัดยังชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน เพราะเปนการใหอิสระผูเรียนได
บริหารเวลา เลือกขอมูล สถิติ ขาวสาร ใชประกอบการพูดอยางมีเหตุผล โดยนักเรียนนายรอยที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning พึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูดวย
ตนเองเทากับ 4.46 และนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติเทากับ 4.21 ซึ่งฐิติวัสส สุขปอม (2563, น. 8-9) กลาววา การ
ใชเทคโนโลยีมีสวนชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางกวางขวางและตอบสนองตอความสนใจและความ
แตกตางของผูเรียน  
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นักเรียนนายรอยถูกจำกัดการงานใชโทรศัพทมือถือในสวนการศึกษาฯ เนื่องจากเปนส่ิงเบี่ยงเบนความ
สนใจทำใหไมตั้งใจเรียน แตจากแบบสังเกตพฤติกรรมเมื่ออนุญาตใหนักเรียนนายรอยสามารถใชโทรศัพท
คนควาขอมูล พบวา นักเรียนนายรอยใหความรวมมือทำกิจกรรมตลอดชั ่วโมงและสามารถควบคุมตนเอง
ใหทำงานสำเร็จตรงเวลาไดเปนอยางดี ซึ่งสถาพร หมวดอินทร (2546, น. 67) กลาววา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ โดยการคนพบดวยตนเองจะทำใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝรู
เมื่อผูเรียนมีอิสระตัดสนิใจเลือกแหลงการเรียนรูดวยตนเองนอกจากจะเปนพื้นฐานของวิถีการเรียนรูตลอดชีวิต
แลวยังเปนการสงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูอีกดวย ดวยลักษณะการจัดการเรียนรู ดังกลาว จึงทำให
นักเรียนนายรอยมีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning มากกวาการเรยีนแบบปกติ 

2.2.3 การวัดและการประเมินผล 
 การสอบโดยอาจารยและการทำงานมอบใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย 
เชน การประเมนิการพดูโดยครู การสังเกตและประเมินการพูดดวยตนเอง  และการตรวจชิ้นงาน ซึ่งการจัดการ
เรียนรู แบบ Active Learning มีกิจกรรมประเมินการพูดดวยตนเอง (Self–assessment) จำนวน 2 คร้ัง
คือ กอนสอบระหวางภาคและหลังจากสอบระหวางภาค  เพื่อใหผูเรียนไดพิจารณาการพูด ยอมรับขอดี ขอดอย 
และเหน็ถึงพัฒนาการพูดของตนเอง ทั้งยังเปดโอกาสใหเพ่ือนรวมชั้นแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหนักเรียนนายรอย
ไดรับฟงมุมมองที่หลากหลายและมสีวนรวมสรางหลักการพูดที่พึงประสงครวมกับเพื่อนรวมช้ันเรียน 

  นอกจากน ี ้อาจารย ผู สอนยังสะท อนผลการเร ียนรู ของน ักเรียนนายรอยทันที (Feedback) 
เพ่ือใหผูเรียนนำไปปรับรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ซึ่งสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2549 น. 36) ไดกลาวถึงขอดีของ
การสะทอนผลการเรยีนรูวา ชวยใหผูเรียนพัฒนาความรูและทักษะอันเปนปจจยัสำคัญในการสรางแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนแบบปกติ พบวา นักเรียนนายรอย 1 นาย 
ให ข อเสนอแนะว า  ควรม ีการแจ งผลการสอบพูดท ันท ี เพื ่อให ทราบจุดบกพร องแล วนำไปแก  ไข 
ในขณะที่หองเรียนแบบ Active Learning ไมมีปญหาเก่ียวกับขอเสนอแนะในดานนี้  

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 สวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาควรสงเสริมใหมีการนำรูปแบบการ
จัดการเรียนการรูแบบ Active Learning ไปใชในรายวิชาที่มีธรรมชาติวิชาคลายคลึงกัน เพื่อศึกษาผลการ
เรียนรูอยางครอบคลุมทุกมิติและนำผลการเรียนรูมาใชในการวางแผนการศึกษาตลอดจนกำหนดนโยบาย
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียนนายรอยแสดงความคิดเห็นวา
งานมอบเปนภาระงานที่เบียดบังเวลาปฏิบัติภารกิจอื่น ทำใหขาดแรงจูงใจในการทำงานมอบ ผูวิจัยจึงเห็นวา 
ในรายวิชาน้ีควรกำหนดคาคะแนนเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคใหชัดเจนเพิ่มเติมจากคะแนนการสอบ
จากแบบทดสอบวัดพุทธิพิสัย เพื ่อสงเสริมใหนักเรียนนายรอยมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ 



    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนนายรอยช้ันปที่ 2 วิชาการพฒันาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 
(LG 2001) ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning และการเรียนแบบปกต ิ                                หนา | 167  

และที่สำคัญมีความกระตือรือรนตั ้งใจศึกษาเลาเร ียน อีกทั ้งยังเปนการปลูกฝงคุณลักษณะพื้นฐานที ่ดี
ที่แกนักเรียนนายรอยใหพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จทางการศึกษา การรบัราชการทหาร และการดำเนิน
ชีวิตในอนาคต 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะ ดังนี้  
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ว ิธ ีอื ่น ๆ เพื่อแสวงหาวิธีสอน
ที่เหมาะสมกับแตละวิชาและบริบทสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเฉพาะทางทหารของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาใหมากที่สุด และเพื่อสงเสริมใหนักเรียนนายรอยเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนซึ่งจะตองเติบโตเปนผูนำของกองทัพบกในอนาคต 

    2.2 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายรอยชั้นปอื่น ๆ โดยเฉพาะ
นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ ที่สามารถใชเครื่องมือสื่อสารภายในสวนการศึกษาได มี เวลาพักผอนที่เพียงพอ 
และมีสภาพรางกายที ่พรอมเรียนรูมากวาชั้นปอื ่น ๆ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงที่สงผลตอการเรียนรู
ของนักเรียนนายรอยชั้นปตาง ๆ และแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมสำหรับผูเรยีนแตละชั้นป 
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บทคดัยอ  

บทความวิจยันี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอันเปนงานวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งกำหนดกลุม
ตัวอยาง คือ คุณครูพี ่เลี ้ยงจากสถานศึกษาในเครือขายของระบบฝกประสบการณวิชาชีพ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 100 คน จากสถานศึกษา
ทั้งสิ้น 46 แหง โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง และใชแบบประเมินความพึงพอใจของครูพี่เล้ียง
ที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบประเมินชนิดมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยที่สุด จำนวน 45 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาตนเองและคุณลักษณะความเปนครู 
ด านการจ ัดการเร ียนรู   ด านระบบดูแลช วยเหล ือนักเร ียน และดานการวิจ ัยเพื ่อพัฒนาการเร ียนรู  
ผานการวิเคราะหขอมูลดวยการคำนวณคาเฉลี่ย (𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมทั้งนำมาระบุ
เกณฑในการแปลความหมายเพื่อประเมินคาระดับความพึงพอใจตามท่ีระบุไวในวตัถุประสงคของการวิจัย 
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ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูพี่เล้ียงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปรากฏความพึงพอใจอยู ในระดับมากที ่ส ุด ซึ ่งเม ื่อพิจารณาตาม
แตละประเด็นท่ีใชในการวิจัยพบวาอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมากที่สุดท้ัง 4 ดาน 

 
คำสำคัญ ความพึงพอใจ; ครูพ่ีเลี้ยง ท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

Abstract  

The purpose of this research was to study the satisfaction of mentors towards student 

teachers in Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. This study was 

survey research. The sample consisted of 100 mentors from 46 educational institutions in the 

network of the vocational training system in Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat 

Rajabhat University in the second semester of the academic year 2021. Data collection was 

conducted using a random sampling method and the satisfaction assessment form of mentors 

towards student teachers in Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 

The assessment form was a five-rating scale based on five-rating scoring, namely: highest, high, 

moderate, low, and lowest levels. It contained 45 items, which was divided into four aspects, 

namely: self-development and teacher characteristics; learning management; student support 

system and research for learning development. The data were analyzed by determining the 

arithmetic mean (𝒙), and standard deviation (S.D.). Data collected were then used to identify 

the interpretation criteria to assess the level of satisfaction as stated in the research purpose. 

The major findings indicated that mentors’ overall satisfaction towards student 

teachers in the Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University in all 4 aspects 

was at the highest level. When considering each aspect, it was found that all 4 aspects were 

at the highest level of satisfaction. An aspect with the highest score was self-development and 

teacher characteristics, followed by learning management, student support system and 

research for learning development, respectively.  

 

Keywords: Satisfaction; Mentors; Students teachers 
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บทนำ 

การฝ กประสบการณว ิชาชีพครูเปนกระบวนการสำคัญของระบบฝกประสบการณว ิชาชีพ
ที ่มีเปาประสงคหลักในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูใหมีความพรอมตอการประกอบอาชีพตามหลักการ
ของสำนักงานเลขาธิการครุุสภาที่กำหนดใหนักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ตองผานการ
ปฏิบัติหนาทีก่ารสอนภายในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ภาคเรียน ตามกรอบประกาศคุรุสภาวาดวย
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ .ศ. 2557 โดยกำหนด
มาตรฐานบัณฑิตออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหารสถานศึกษา ดานการปฏิบัติตน และดานการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูและความเปนผูนำ  
เพ่ือใหสถานบนัการผลิตครูสามารถพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูไดอยางรอบดาน         

กระบวนการของการฝกประสบการณวิชาชีพครูเสริมสรางใหนักศึกษาไดนำองคความรูทั้งในสายงาน
วิชาชีพ และวิชาเอกเฉพาะไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนรูแกผูเรียน เพื่อพัฒนาองค
ความรู ทักษะ และเสริมสรางเจตคติ คุณลักษณะใหเหมาะสมกับความเปนครู ทวาในกระบวนการดังกลาว
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาโดยมีครูพี่เลี้ยงเปนผูที ่จะคอยควบคุม ดูแลพฤติกรรมของ
นักศึกษาทั้งดานการปฏิบัติตน และดานการจดัการเรียนรู เพ่ือใหนกัศึกษามีความพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู
ในอนาคต 

ครูพี่เลี้ยงเปนคุณครูที่ไดรับมอบหมายจากทางสถานศึกษาใหดูแล รบัผิดชอบการปฏิบัติงานระหวาง
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งถือวาเปนผู ที ่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสรางพฤติกรรม 
คุณลักษณะความเปนครู ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาวิชาชีพครู
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา อันเปนพื้นฐานสำคัญที่เสริมสราง
ความเปนครูมืออาชีพใหแกนักศึกษาครู เพื่อนeไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลอง
กับที ่Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (2021, p. 13) ไดใหคำนิยาม
ความหมายของครูพี ่เลี้ยงไววา ครูที ่อยู ในสายชั ้นที่นักศึกษาไปฝกประสบการณภาคสนามหรือ ผูที ่ไดรับ
มอบหมายใหทำหนาที ่เปนพี่เลี ้ยง และที่ปรึกษาคอยชวยเหลือใหความรู คำแนะนำแกนักศึกษาในเรื ่อง
ที่เกี ่ยวของกับการจัดการเรียนรู การบริหารและการจัดชั ้นเรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษาระหวาง ฝก
ประสบการณวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และเขาใจสถานการณจริง ผานการวัด
และประเมินจากครูพี่เลี้ยง ซ่ึงทางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดเล็งเห็นความสำคัญ
จึงกำหนดใหครูพี่เลี้ยงมีบทบทบาทในการประเมินนักศึกษารวมดวย เพื่อแสดงประสิทธิภาพ และคุณภาพ
นักศึกษาไดตามสภาพจริง 
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนับเปนคณะแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
ออกสูสังคมมาแลวกวา 65 ป และความโดดเดนในการผลิตบัณฑิตครูมาอยางยาวนาน สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ประจำป
การศึกษา 2564 จำนวนทั้งส้ิน 430 คน แบงออกได 10 สาขาวิชา ไดแก การศึกษาปฐมวยั ภาษาไทย สังคมศึกษา 
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรทั ่วไป ฟสิกส ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา พลศึกษา และคอมพิวเตอร  โดยฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดกำหนดขอบเขตของการประเมิน
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งอางอิงตามเกณฑที่ไดกำหนดโดยคุรุสภาและผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรบัณฑิต ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาตนเอง
และคณุลักษณะความเปนครู ดานการจัดการเรียนรู ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน/การศึกษานกัเรียนราย
กรณี และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เพื่อใชตัดสินเปนคะแนนในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ซ่ึงไมไดสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมความพึงพอใจของครูพ่ีเลี้ยงที่มตีอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  

ดวยเหตุผลที ่กลาวมาขางตน ผู ว ิจัยจ ึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของครูพี ่ เลี ้ยงที ่ม ีต อนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผานการใชเครื่องมือเก็บขอมูล
เปนแบบประเมินความพึงพอใจ เพื ่อแสดงถึงระดับความพึงพอใจของครูพี ่เลี ้ยงที ่มีตอนักศึกษาวิชาชีพครู 
ซ่ึงเปนผลผลิตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อันสามารถเปนแนวทางในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชใหดีย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
(1) ประชากร/กลุมตัวอยาง 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจยัเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีประชากร คือ ครูพี่เลี้ยงจากสถานศึกษา
ในเครือขายระบบฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 จำนวน 430 คน จากสถานศึกษาท้ังสิ้น 59 แหง และมีกลุมตัวอยาง คือครพูี่เล้ียง
ของสถานศึกษาในเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 100 คน จากสถานศึกษาท้ังส้ิน 46 แหง โดยใชวิธีการคัดเลือก
แบบการสุมจากนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จำนวน 10 สาขาวิชา  
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(2) การสรางเคร่ืองมือวิจัย  
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบประเมินความพงึพอใจของครูพี่เลี ้ยงที่มีตอนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมิน
ชนิดมาตรว ัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที ่ส ุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที ่สุด 
โดยใชชุดคำถามตามกรอบของประกาศคุร ุสภาวาดวยเรื ่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบ ัตร
ทางการศึกษาเพื ่อการประกอบวิชาชีพ พ .ศ. 2557  สามารถแบงออกเปน 4 ดาน จำนวน 45 ขอ ไดแก 
ดานการพัฒนาตนเองและคุณลักษณะความเปนครู จำนวน 10 ขอ ดานการจัดการเรียนรู จำนวน 15 ขอ 
ดานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน จำนวน 10 ขอ และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จำนวน 10 ขอ  

(3) การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดกำหนดกระบวนการในการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคที่ตองการวัด (IOC) ผลการตรวจสอบ
พบวาคาดัชนีอย ู ระหว าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ ่งแสดงใหเห ็นวาขอคำถามท ี ่สร างขึ ้น ม ีความสอดคล อง
กับวัตถปุระสงคที่ตองการวัด ทั้งนี้ผูวจิัยไดมีการปรับแกขอคำถามตามคำเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  

(4) กระบวนการเก็บขอมูล
กระบวนการเก็บขอมูล เปนข้ันตอนของการนำแบบประเมินไปใชกับกลุมตัวอยาง ทวาชวงเวลาที่ผูวิจัย

เก็บขอมูลบานเมืองกำลังประสบกับปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหผูวิจัยจึงตองเก็บ
ขอมูลผานโปรแกรม Google Form ที่มีความเหมาะสมตอสถานการณบานเมือง เพื่อความสะดวก และความ
ปลอดภัยในการเก็บขอมูลของผูวิจัย

(5) การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยมัชณิมเลขคณิต (𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลวนำมาระบุเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนนความพึงพอใจ ดงันี้ 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตามแบบประเมินชนิดมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00 มากที่สุด
3.51 – 4.50 มาก
2.51 – 3.50 ปานกลาง
1.51 – 2.50 นอย
1.00 – 1.50 นอยที่สุด

ที่มา Laiard Silano (2019, p. 123) 
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ผลการวิจัย 

(1) ผลการว ิเคราะหความพึงพอใจของคร ูพี ่ เล ี ้ยงที ่ม ีต อนักศึกษา ในดานการพัฒนาตนเอง
และคุณลักษณะความเปนครูซึ่งปรากฏผลการวิเคราะหตามประเด็นท่ีกำหนด ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษา ในดานการพัฒนาตนเอง 

และคุณลักษณะความเปนครู

ดานความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙 S.D. ระดับ
1. ดานการพัฒนาตนเองและคุณลักษณะความเปนครู
     1.1 จิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

4.86 0.35 มากที่สุด

     1.2 บุคลิกภาพความเปนครู 4.86 0.35 มากที่สุด
     1.3 มนุษยสัมพันธ 4.79 0.43 มากที่สุด
     1.4 การรักษาวนิัย ทักษะการปฏบิัติงาน และความ
รับผิดชอบ 

4.75 0.49 มากที่สุด

รวม 4.81 0.40 มากท่ีสุด
 จากตารางขางตนแสดงใหเหน็ระดับความพึงพอใจของครูพ่ีเล้ียงท่ีมีตอนักศึกษาดานการพัฒนาตนเอง
และคณุลักษณะความเปนครู ปรากฏคาความพึงพอใจในประเด็นจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ  และดานบุคลิกภาพความเปนครูในจำนวนที ่เทากัน และปรากฏคาความพึงพอใจ 
ดานมนุษยสัมพันธ และดานการรักษาวินัย ทักษะการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบรองลงมาตามลำดับ 
ซึ่งเมื่อวิเคราะหผลรวมของคาความพึงพอใจในดานการพัฒนาตนเอง และคุณลักษณะความเปนครูพบวามี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.81 จัดอยูในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

(2) ผลการวเิคราะหความพึงพอใจของครูพี่เล้ียงที่มีตอนักศกึษา ในดานการจัดการเรียนรูซึ่งปรากฏผล
การวิเคราะห ตามประเด็นที่กำหนด ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะหความพงึพอใจของครูพ่ีเลี้ยงที่มีตอนักศึกษา ในดานการจัดการเรียนรู

ดานความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙 S.D. ระดับ 
2. ดานการจัดการเรียนรู 
     2.1 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 4.73 0.47 มากที่สุด
     2.2 ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู 4.71 0.49 มากที่สุด
     2.3 การดำเนินการจัดการเรียนรู 4.76 0.45 มากที่สุด

รวม 4.74 0.47 มากท่ีสุด
 จากตารางขางตนแสดงใหเห็นระดับความพึงพอใจของครพูี่เล้ียงที่มีตอนักศึกษา ดานการจัดการเรียนรู
ปรากฏคาความพึงพอใจในประเด็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู มากที ่ส ุด รองลงมา ดานสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู และการดำเนินการจัดการเรียนรูตามลำดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะหผลรวมของคาความพึง
พอใจในดานการจัดการเรยีนรูพบวามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.74 จดัอยูในระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด
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(3) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงทีม่ีตอนักศึกษา ในดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ซ่ึงปรากฏผลการวิเคราะหตามประเด็นที่กำหนดดังแสดงในตารางตอไปน้ี
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของครพูี่เล้ียงที่มีตอนักศึกษา ในดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙 S.D. ระดับ 
3. ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     3.1 การออกแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.67 0.50 มากที่สุด
     3.2 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.70 0.46 มากที่สุด

รวม 4.69 0.48 มากที่สุด
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นระดับความพึงพอใจของครูพี ่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษา ดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนปรากฏคาความพึงพอใจในประเด็นการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากที ่สุด 
รองลงมาดานการออกแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเมื่อวิเคราะหผลรวมของคาความพึงพอใจ
ในดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.69 จัดอยูในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

(4) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูพี่เล้ียงที่มีตอนักศกึษา ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ซ่ึงปรากฏผลการวิเคราะหตามประเด็นที่กำหนดดังแสดงในตารางตอไปน้ี

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของครูพี่เล้ียงที่มีตอนักศึกษา ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ดานความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

𝒙 S.D. ระดับ 
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู
     4.1 ระเบียบวิธวีจิัย 4.73 0.49 มากที่สุด
     4.2 การนำผลวิจยัไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน                    
ไดอยางเหมาะสม 

4.70 0.51 มากที่สุด

รวม 4.72 0.5 มากท่ีสุด
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นระดับความพึงพอใจของครูพี ่เลี ้ยงที่มีต อนักศึกษา ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูปรากฏคาระดับความพึงพอใจในประเด็นระเบียบวิธีวิจัยมากที่สุด รองลงมา ดานการนำ
ผลวิจัยไปพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไดอยางเหมาะสม ซึ่งเมื ่อวิเคราะหผลรวมของคาความพึงพอใจ
ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.72 จัดอยูในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของกรอบพัฒนาบัณฑิตตามประกาศของคุรุสภาวาดวยเรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ .ศ. 2557 จากตารางแสดงผลการ
วิเคราะหที่กลาวมาขางตนพบวาปรากฏคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจทั้ง 4 ดานอยูที่ 4.73 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ระดับความพึงพอใจของครพูี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
โดยผูวิจัยสามารถจัดลำดับระดับความพึงพอใจทั ้ง 4 ดาน ดังน้ี 1. ดานการพัฒนาตนเองและคุณลักษณะ
ความเปนคร ู2. ดานการจดัการเรียน 3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 4. ดานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการสำรวจความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ดวยแบบประเมิน

ความพึงพอใจชนิดมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ผานโปรแกรม Google Form สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหคาความพึงพอใจ ทั้ง 4 ดาน ไดดังตอไปนี้ ดานการพัฒนาตนเองและคุณลักษณะความเปนครู ปรากฏผล
การวิเคราะหมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.81 จัดอยูในระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ ดานการจัดการเรียนรู ปรากฏผล
การวิเคราะหมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.74 จัดอยูในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ปรากฏผลการวิเคราะหมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.69 จัดอยู ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ปรากฏผลการวิเคราะหมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.72 จัดอยูในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

ผลการวเิคราะหคาความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวาปรากฏ
คาเฉลี่ยรวมของท้ัง 4 ดานอยูที่ 4.73 แสดงระดับความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาในระดับมากที่สุด 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยชี ้ใหเห็นวาความพึงพอใจของครูพี ่เลี ้ยงที ่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามกรอบการพัฒนาบัณฑิตของคุรุสภารวมกับขอเสนอแนะของครู

พ่ีเลี้ยง ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1. ดานการพัฒนาตนเองและคุณลักษณะความเปนครู  
ครูพี ่เลี้ยงมีระดับความพึงพอใจตอนักศึกษาดานนี ้ในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวานักศึกษาครู 

ไดรับการเสริมสรางและอบรม บมเพาะคุณลักษณะความเปนครูเปนอยางดีทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก
ที่เหมาะสมกับบทบาทความเปนคร ูเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจดานดังกลาวรวมกับขอเสนอแนะของครูพ่ี
เลี้ยงพบวานักศึกษายังมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในยุควิถีใหมอยูนอย  ทวาแทจริงแลว
นักศึกษาจะตองมีทัศนคติและมุมมองในการพัฒนาตนอยางเปดกวาง ไมควรปดก้ันการเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ 
เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองสูการเปนครูมืออาชีพ อีกทั้งยังมีประเด็นขอเสนอแนะในดานของการอุทิศเวลา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูซึ่งช้ีใหเห็นวานักศึกษาบางสวนยังไมใหความสำคัญในเร่ืองการเสียสละ 
โดยในสวนนี ้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตอผูรับบริ การระบุไววาผู ที ่เปนครูจะตองเสียสละทั ้งแรงกาย 
และแรงใจเพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  และประการณจากการจัดการเรียนรู ของครูอยางมีประสิทธิภาพอัน
เสริมสรางภูมิความรูใหแกผูเรียนนำไปตอยอด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได  

2. ดานการจัดการเรียนรู  

ครูพี่เลี้ยงมีระดับความพึงพอใจตอนักศึกษาในดานนี้ในระดับมากท่ีสุด จากผลการวิเคราะหคาความพึง

พอใจในประเด็นนี้มีความเกี่ยวของกับ ปจจัยมวลความรูและประสบการณของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูมีข อกำหนดวาจะตองผานการเรียนรู รายวิชาในสายวิช าชีพ ประกอบดวย 

การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา การจัดการเรยีนรูในชั้นเรียน ตลอดจนหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู
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เฉพาะสาขาวิชา นับตั ้งแตชั้นปที ่ 1 จวบจนชั ้นปที่ 4 ดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษา 

และประสบการณจากการออกฝกประสบการณวิชาชีพทั ้งในระดับคณะ และระดับรายวิชา ซึ ่งนักศึกษา 

จะไดสังเกตการณจัดการเรียนรูจากครูในสถานศึกษาโดยตรง ทวาบางครั้งในระดับรายวิชาใหนักศึกษาได

ทดลองจัดการเรียนรูรวมกับเพื่อนรวมชั้นเรียน จึงเปนผลใหนักศึกษาครูมีความสามารถในดานการออกแบบแผน

การจัดการเรียนรู การจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนรู ตลอดจนสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจดานดังกลาวรวมกับขอเสนอแนะของครูพีเ่ลี้ยง  พบวา นักศึกษายงัมี

ความรู ความเขาใจในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับยุควถิีใหมไมเพียงพอตอการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหนักศึกษา

จึงตองพัฒนาความพรอมในเรือ่งของการปรับตัวทั้งการจดัการเรียนรู เพื่อใหเหมะสมและสอดคลองกับสภาพ

สังคม ทวาปจจุบันองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูยุควิถีใหมจำเปนอยางยิ่ง ตอการจัดการเรียนรูตาม

จุดเนนของระบบการศึกษาที่มุงเนนท่ีสงเสริมใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง  

3. ดานระบบดแูลชวยเหลอืนักเรียน  

ครูพี่เลี้ยงมีระดับความพึงพอใจตอนักศึกษาในดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
ผลการวเิคราะหความพึงพอใจดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศึกษามีพื้นฐานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบดูแล
ชวยเหลือผู เรียนเปนอยางดี สามารถออกแบบการดูแลชวยเหลือผู เรียนเปนรายบุคคลได และสามารถ
ดำเนินการดูแลชวยเหลือผูเรียนตามแผนที่ไดวางไวอยางเปนระบบผานการสราง เครื่องมือในการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน บันทึก และวิเคราะหขอมูลไดถูกตองเหมาะสมตามหลักการ ซึ่งในสวนนี้เปนผลมา
จากปจจัยมวลความรูและประสบการณของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครทูี่ไดรับการสงเสริม และพัฒนา
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนผานการเรียนรูในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู 
โดยนักศึกษามีโอกาสออกแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับเพื่อนรวมชั้นเรียนอันเปนประสบการณ
ที ่สรางเสร ิมใหนักศึกษาเกิดความเข าใจและสามารพัฒนาผู เร ียนได Kronrada Malila and Pennapa 

Sukserm (2021, p. 39) กลาววา การพัฒนาผูเรียนดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนควรไดรับความรวมมือ
จากทุกฝาย ทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่ ใหการสนับสนุน
ที่สามารถพัฒนา ชวยเหลือและสงเสริมผู เรียนไดอยางตรงจุด เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจประเด็น
ดังกลาวรวมกับขอเสนอแนะของครูพี่เลี ้ยงพบวา นักศึกษาประสบกับสภาพปญหาภาระงานคอนขางมาก 
จึงเปนผลใหนักศึกษาเลือกใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่คำนึงถึงปจจัยระยะเวลามากกวาปญหา
ผูเรียน อาจกอใหเกิดปญหาการละเลยตอปญหาของผูศึกษา หรือไมมีการดำเนินตอจนกอใหเกิดปญหาที่ยาก
ตอการแกไขสำหรับผูเรียน ดังที่ Smithirak Chantharak (2016, p. 8) กลาววา คุณครูที่ปรึกษา หรือครู
ประจำชั้นมีภาระงานหลักที่จะตองรับผิดชอบอยูแลวเบื้องตน เมื่อนำเขากระบวนการใหคำปรึกษาครูผูสอน
จะตองจัดทำเอกสารเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจะเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งบางอยางมองวาเปนงานที่ช้ำซอน  
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4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 ครูพี่เลี้ยงมีระดับความพึงพอใจตอนักศึกษาในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในระดับมากที่สุด
ผลการวิเคราะหคาความพึงพอใจดานดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจและการฝกฝน
ตอกระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนจากทางมหาวิทยาลัยเปนอยางดี สงเ สริมใหมีความเขาใจในการจัดทำ
งานวิจัยเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสามารถนำผลที่ไดจากการทำวิจัยไปแกไขสภาพ
ปญหา หรือพัฒนาคุณภาพเรียนไดอยางตรงจุดและกอใหเกิดประสิทธิผลจากการวิจัย ทวาเมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจประเด็นดังกลาวรวมกับขอเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง พบวานักศึกษายังมีความบกพรองในดาน 
การเลือกปญหาที่จะนำมาวิจัยที่มีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนรูในปจจุบันสงผลใหการวิจัยสวนใหญ
ไมกอใหเกิดประโยชน ซึ่งหากนักศึกษาสามารถนำปญหาเกีย่วกบัการจัดการเรียนรูในบริบทปจจุบันมาทำการ
วิจัยได จะเปนผลอันดีตอการนำการวิจัยมาแกปญหาอยางตรงจุด นอกจากนี้ดวยปจจัยดานระยะเวลาสงผล
ใหนักศึกษาไมสามารถเลือกทำวิจัยในประเด็นท่ีงาย สะดวก และตรงกับสภาพปญหาที่แทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 

ผูว ิจัยควรเจาะลึกไปยังปจจัยที ่มีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจของครูพี ่เลี ้ยงที ่มีตอนักศึกษา
เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุของระดับความพึงพอใจท่ีปรากฏขึ้นพรอมเสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
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