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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการสอน ของ
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา 43 คน อาจารย์พ่ีเลี้ยง 43 คน และอาจารย์ 
นิเทศกสาขาและนิเทศก์ทั่วไป 10 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน  
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent 
Samples) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านอาจารย์พ่ีเลี้ยง  รองลงมาด้านการด าเนินการ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านการด าเนินการสอน ตามล าดับ 2) แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการ
ด าเนินการสอน ได้แก่ การใช้ภาษาของนักศึกษาต้องถูกต้อง และชัดเจน และนักศึกษาควรมีความต้ังใจกระตือรือร้น มั่นใจใน
ตนเอง และตรงต่อเวลา ด้านการด าเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ควรไปนิเทศบ่อยตามก าหนด 
รองลงมาจัดทดสอบ ความรู้เก่ียวกับการสอนก่อนออกฝึกสอน และทักษะในการสอน และการเขียนแผนการสอนด้านอาจารย์พ่ี
เลี้ยง ได้แก่ ควรให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ และควรประเมินผลตามความเป็นจริง และมีการ
วิจารณ์ผลการสอน 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ี ล าดับความถ่ีมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ อาจารย์นิเทศควร
ไปนิเทศบ่อยตามก าหนด ควรให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ การใช้ภาษาของนักศึกษาต้องถูกต้อง 
และชัดเจน 
 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา/การปฏิบัติการสอน/นักศึกษาชั้นปีที่5/สาขาการสอนภาษาไทย 
 
Abstract 
 This research aimed: 1) to study the problems of teaching in schools of the fifth year students of 
Thai teaching Program Faculty of Education of The Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus,  2) to 
study the development of the students teaching, Faculty of Education of the Mahamakut Buddhist University 
Roi Et Campus, and 3) to offer guidance on the development of students at Faculty of Education of the 
Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The population in this study were 43 student teachers, 43 
supervisors of branches and Supervisors generally 10 people, totaling 96 people, the size of sample used 
the formula of Taro Yamane (Taro Yamane) group, 77 samples were used in the research. The research tool 
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was a questionnais. The statistical methods used to analyze data were percentage, average, standard 
deviation. And compare the difference of the average by using t-test (Independent Samples). 
 The results showed that: 1) the problems of teaching in schools of Faculty of Education of The 
Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus in many aspects, the highest aspect was the operational 
management professional experiences, and the implementation of teaching, respectively, 2) The 
development of guidelines found that the operation, including the use of the language of instruction, 
students need to be clear and should be willing and be eager students. self confidence and on time of 
operational management, professional experiences included supervisor should be prescribed. The second, 
there should have test knowledge about teaching before training, and teaching skills, writing lesson plans 
for teachers, including guidance, and advising students on various subjects and should be evaluated based 
on fact, and a review of teaching, 3) from this research: Descending order of frequency, the top three is the 
supervisor should often do as prescribed, guidance and advising students on matters of using language of 
students have to accurate and clear. 
 
Keywords: Problems/teaching practice/Grade 5 students/Bachelor of Thai Teaching 
 
บทน า 
  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าประกาศเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
กรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อ การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือ
ปรั บ ปรุ ง ร า ยละ เอี ย ดของห ลั กสู ต ร ตามประ กา ศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับ
คุณวุฒิของแต่ละสาขา /สาขาวิชา โดยจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี ) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดและด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจว่าคุณภาพ
ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านคือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลละความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะ
ทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับ

คุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/
สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียง
กันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) 
 ประสบการณ์วิชาชีพครู ถือว่าเป็นกระบวนการ
ส าคัญ ในการผลิตครู ทั้งน้ี เพราะ ประสบการณ์วิชาชีพครู 
เป็นการฝึกปฏิบั ติการท า งานด้วยประสบการณ์จริ ง 
นักศึกษาได้มีโอกาสน า   สิ่งที่ตนได้ศึกษาทุกภาคทฤษฎีไป
ใช้กับสถานการณ์จริง และมีโอกาสได้เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ
ภารกิจที่ แท้จริงของครูประสบการณ์วิชาชีพครู จึงเป็น
กิจกรรมและประสบการณ์ที่ส าคัญ ประการหน่ึงของสถาบัน
การผลิตครู ระดับต่างๆ ท่ีจะพยายามจัด ให้นักศึกษาได้เอา
ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาได้ฝึกปฏิบัติ เ พ่ือให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทความเป็นครูรู้จักเลือกใช้วิธีการสอนให้
ถูกต้องมีทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพครู เรียนรู้ระบบการจัดการ
บริหารการศึกษาในโรงเรียนท างานร่วมกับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตลอดจนเข้าใจและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ชาตรี ฝ่ายคาตา และ วรรณทิพา  
รอดแรงค้า, 2552) ได้กล่าวถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกสอน เป็นหัวใจในการผลิตครู เพราะเป็นการ
เตรียมนักศึกษาครู ให้พร้อมที่จะไปเป็นครูที่ดีในอนาคต ซึ่ง
ในขณะฝึกประสบการณ์วิชีพ นักศึกษาครูสามารถพัฒนา
ความรู้ในเน้ือหาบูรณาการกับวิธีสอน รวมทั้งด้านเทคนิควิธี
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านต่างๆ 
เช่น งานสอน งานกิจการนักเรียน งานแนะแนว งานธุรการ 
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งานพัฒนาตน งานพัฒนาสังคม และยัง มีโอกาสพัฒนาด้าน
คุณลักษณะ เพ่ือให้มีลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการเป็นครู 
เช่น เป็นผู้ที่มี ใจรักศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมที่ พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชา 
ชีพครู 
 นอกจากน้ีประสบการณ์วิชาชีพครู ยังเป็นการ
เน้นกระบวนการภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างทั้งคุณภาพการ
ผลิตครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครู 
ได้เป็นอย่างดี (สาวิตรี โรจนะสมิต, 2555) การผลิตครูของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างให้ความส าคัญต่อการจัดให้นักศึกษามี
โอกาสฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์วิชาชีพครู 
อันจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะ
ในด้านต่างๆ พอที่จะรับผิดชอบในด้านการสอน แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลการส ารวจปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ที่ผ่านมาพบว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีปัญหา
เกิดข้ึนหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการเตรียมการสอน  
(ทิพยวัลย์ นุ่มประเสริฐ, 2542; วรรณทิพา  รอดแรงค้า และ
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, 2545) ปัญหาการด าเนินการสอน 
(รุ่งฟ้า กิติญานุสันต์ และสมประสงค์ ประสงค์เงิน , 2542; 
วรรณทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, 2545) 
ปัญหาที่ เกิดจากนักศึกษา ปัญหาโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (แฉล้ม ลิมปิจักร์, 2529) และปัญหาการจัดเตรียม
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา (ทิพยวัลย์ นุ่มประเสริฐ, 
2542) 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขา
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นการฝึกปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพครูโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรมความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา มีสุขภาพดี
สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลงานที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานระดับ สากลมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประเทศและชี้น าสังคมได้ 
 ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการ
สอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรค จาก
การส่งนักศึกษาไปฝึกสอนยัง โรงเรียนต่าง ๆ โดยเห็นได้จาก
การประชุมอภิปรายสัมมนานักศึกษาฝึกสอนสาขาการสอน
ภาษาไทยประเด็น“ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์” ที่พบว่า
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัว

นักศึกษาเองแต่อย่างไรก็ตามปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพยังข้ึนอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญอื่นๆ ด้วย เช่น 
โรงเรียน อาจารย์นิเทศก์อาจารย์พ่ีเลี้ยง นักเรียน และวิชาที่
สอน ตลอดระยะเวลาที่สาขาการสอนภาษาไทยได้มีการด 
ด าเนินการเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
เท่าท่ีผ่านมายังไม่มีการวิจัยในประเด็นดังกล่าว ดังน้ันผู้วิจัย
จึงสนใจ ศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยมีอะไรบ้างมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งผลการวิจัยจะเป็น
ข้อมูลในการเตรียมการในด้านต่าง รวมทั้งปรับปรุงการ
ด าเนินงานการฝึกประสบการวิชาชีพและประสบการณ์อื่นๆ 
ทั้งก่อนและระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาสอนภาษาไทยทั้งน้ีเพ่ือเป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสู ตรและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 2. เ พ่ื อศึ กษ าแนวทางการ พัฒนาการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  ขอบเขตเน้ือหาในส่วนที่เป็นงานวิจัยปริมาณ 
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ศึกษาวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดที่สอน
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การด า เ นินการสอน ด้านการด า เ นินการ จัดการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
       2.1 ประชากร คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักศึกษา 43 คน อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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43 คน และอาจารย์นิเทศกสาขาและนิเทศก์ทั่วไป 10 คน
รวม 96 คน 
     2.2 ขอบเขตตัวแปร 
   1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
ไดแก 
    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือนักศึกษา อาจารย์พ่ีเลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก 
   2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ไดแก 
    สภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินการสอน ด้านการ
ด าเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ปรับใช้และพัฒนาเครื่องมือมาจาก
แบบสอบถามที่มีนักวิชาการ ได้ท าการศึกษาไว้แล้ว แนะน า
เครื่องมือวัดมาปรับข้อค าถามบางส่วน เพ่ือสอดคล้องกับ
บริบทที่ท าการศึกษาในครั้งน้ี ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมีดังน้ี 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษา บรรพชิต คฤหัสถ์ 
เพศ 
   ตอนที่ 2 ปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด 
   ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการ
สอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึ กษ าชั้ นปีที่  5 สาขาการสอนภาษา ไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์พ่ีเลี้ยง  รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการด าเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และ ด้านการด า เ นินการสอน เมื่ อจ าแนกรายด้าน 
ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
  1) ด้านการด าเนินการสอน ปัญหาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขา
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การศึกษาและฝึกสร้างแบบฝึกหัด รองลงมาคือ ข้อ การฝึก
ตรวจแบบฝึกหัด / ผลงาน / ข้อสอบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ การศึกษาและฝึกท าสื่อการเรียนรู้ 
  2)  ด้ า นก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ดก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ วิญญาณความเป็นครูรองลงมา คือ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู ส่วนข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด  คื อ  ความพร้ อมของ โร ง เรี ยนฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในการรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์ 
  3) ด้านอาจารย์พี่ เลี้ ยง  ปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขาดความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง  รองลงมาคือ  
การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะของอาจารย์พ่ีเลี้ยง
วิชาเอก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ  การศึกษาและ
สังเกตการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการ วิจัยปัญหาการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็นควรน ามา
อภิปรายเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
  1) ด้านการด าเนินการสอน นักศึกษาชั้นปี
ที่  5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึ กษาศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้ ง น้ีอภิปรายผลได้ ว่า 
เน้ือหาวิชาของกลุ่มวิชาการสอนภาษาไทยของหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีเน้ือหาวิชาที่สามารถท าให้นักศึกษามี
ความรู้ในเน้ือหาวิชา และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การศึกษา
และฝึกท าสื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ส าเร็จ ยุรชัย และ 
คณะ (2560) การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ผลการวิจัย 
พบว่า การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต  พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 3 องค์ประกอบ 
ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 หลักการนิเทศภายในแบบ มสี่วนร่วม 
มี 4 หลักการ คือ (1) หลักการเสริมพลังอ านาจ (2) หลักการ
พัฒนาการบุคลากร (3) หลักการมี ส่วนร่วม (4) หลักการ
พัฒนาคุณภาพของงาน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
นิเทศภายใน มีดังน้ี (1) การวางแผนการนิเทศ (2) การให้
ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (3) การลงมือปฏิบัติงาน 
(4) การสร้างเสริมก าลังใจ  และ(5) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการนิเทศ
ภายใน ประกอบด้วย (1) ผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมายทั้ง
ด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อรูปแบบการท า
วิจัยในชั้นเรียน (2) ความพึงพอใจของครูต่อแนวทางการ
นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  และสอดคล้องกับ  สโรชา  
คล้ายพันธุ์  (2557) การศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการฝึก
ปฏิบัติการสอน และด้านสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ผลที่ออกมาหมายความว่า แนวทางการแก้ปัญหา
น้ีสามารถเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพค รู ไ ด้ อ ย่า ง ถูก ต้อง ตรงตามปัญหาที่ เ กิ ด ข้ึน  
สอดคล้องกับแนวคิด  ส า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา  (2547) ว่ าหลั กสู ต รก ารผลิ ตค รู  5 ปี ใ ห้
ความส าคัญกับการมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
มากข้ึนทั้งด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน การจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลและการประเมินผล การเป็นครูที่ปรึกษา 
การเป็นครูประจ าชั้น บทบาทหน้าที่ของครูในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกลักษณะความเป็นครูส่งผลให้
สถาบันการผลิตครูปรับรายวิชาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูตลอดหลักสูตร มาเป็นรายวิชาการศึกษาสังเกต
และมีส่วนร่วม การทดลองสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1 และการฝึ กปร ะสบการณ์ วิ ชาชี พ  2 และแนวคิ ด           
เดชกุล  มัทวา นุกูล  (2554) สรุปการศึกษาสภาพและ
ประสิ ท ธิภาพของการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพค รู
มหา วิทยาลั ยราชภัฏสุ ริ นทร์พบ ว่าการ ดูแลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูต้องมีการสร้างความพร้อมทั้งด้าน

การประสานงานระหว่างองค์กรผู้ผลิตและผู้ใช้ครูให้เข้าใจ
สภาพการณ์และจุดมุ่งหมายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่ตรงกันโดยมีการประสานการด าเนินการเป็นระบบ มีการ
เตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ให้ได้ทบทวน
เรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส าคัญ รวมทั้งการปรับตัวและทัศนคติ 
อีกครั้งหน่ึง มีการทบทวนในเรื่องวิชาการ ความรู้ทั้งวิชา
สามัญและ วิช าค รู  ใ นการ เตรี ยมการก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  2)  ด้ า นก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ดก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งน้ีอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบั ติที่ส าคัญเข้าด้วยกัน 
เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
เข้าถึงการใช้คุณธรรม การสร้างเสริมความศรัทธาในวิชาชีพ 
เพ่ือให้เกิดทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน า
ความรู้ ทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปใช้ในสภาพจริง สอดคล้องกับ
แนวคิด  ประมุข กอปรสิริพัฒน์ (2548) กล่าวว่าปัญหา
ด้านคุณภาพผู้เรียนมีสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุหลักมา
จากปัญหาด้านคุณภาพของครู ซึ่งสะสมสภาพปัญหามา
ยาวนานจนเกิดภาวะวิกฤติข้ึน มีทั้งปัญหาด้านการผลิต การ
พัฒนามาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลจากสภาพการณ์ต่างๆดังกล่าว การปฏิรูป
การผลิตครูจึงมีการขับเคลื่อนให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูป
การศึกษา สอดคล้องแนวคิด  วาณี เอี่ยมศรีทอง (2529) 
ไ ด้ศึ กษ าการด า เ นินการ นิ เทศการฝึ กสอนในคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การด าเนินการมีการวาง
แผนการปฏิบั ติงานเกี่ ยวกับการเตรียมอาจารย์เ พ่ือ
ด าเนินการนิเทศ การส่งเสริมกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การวางแนวทางการปฏิบัติของอาจารย์นิเทศก์   
ครูพ่ีเลี้ยง/ครูที่ปรึกษา การนิเทศนักศึกษา ประเด็นต่าง ๆ 
เหล่า น้ีอ ยู่ใน เกณฑ์มากส่ วนการจัดสรรและก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์นิเทศก์ การเตรียมครูพ่ีเลี้ยง  บริการ
ส่งเสริมอาจารย์พ่ีเลี้ยง การเตรียมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู การก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู การจัดสัมมนานักศึกษาและการเข้าร่วมสัมมนา
ของอาจารย์ พ่ีเลี้ยงยังท าไ ด้น้อย  และคู่มือการนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย 
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  (2557) การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู 
งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะหรือเป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษา
จึงควรมีโอกาสได้ฝึกงานในหน้าท่ีครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง
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และจริงจัง เพ่ือหาประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพ
อย่างแท้จริง และมีการวางจุดมุ่งหมายส าหรับนักศึกษา 
  3) ด้านอาจารย์พี่เลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายผลได้ว่า อาจารย์พ่ีเลี้ยงมี
ชั่วโมงจ านวนมาก มีการประชุมอบรมสัมมนา ขาดความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงอีกทั้ง
อาจารย์พ่ีเลี้ยงไม่มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
นักศึกษาและอาจารย์พ่ีเลี้ยงไม่สามารถประสานงานกับ
อาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยเ พ่ือให้การช่วยเหลือ
นัก ศึ ก ษ า ไ ด้  ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ศั กด า  สวาท ะ นั นท น์  
(2552:บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่องบทบาทของอาจารย์พ่ีเลี้ยงใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์ต่างมีบทบาทหน้าที่เป็นคณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์นิเทศก์เป็นประธาน
กรรมการครูพ่ีเลี้ยงเป็นกรรมการ ให้ทั้งสองฝ่ายท างาน
ร่วมกันสอดคล้องกับแนวคิดเดชกุล มัทวานุกูล (2554) 
สรุปการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการด าเนินการงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครูพ่ี
เลี้ยงมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความ
พร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนก่อนการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การมีศูนย์
ประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ  ในการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และแนวคิดเอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี ฝ่ายคาตา และ 
วรรณทิพา  รอดแรงค้า (2555)ได้ศึกษาสภาพการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รายวิชา
การสังเกตและปฏิบัติงานครูจากนิสิตครูวิทยาศาสตร์ 22 
คนของสถาบันผลิตครูแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครมี
ข้อเสนอแนะการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูว่า 
   1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมี
การปฐมนิเทศอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการนิเทศ 
และการมอบหมายงานให้นิสิตเพ่ือให้เข้าใจและปฏิบั ติ 
ได้ตรงกัน 
 
 

   2. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรจัด
ให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์พ่ี
เลี้ยงและนิสิตครู เพ่ือให้แต่ละคนได้ทราบถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
ที่เกิดข้ึนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 สรุปได้ว่า  การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู   
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชิงระบบระหว่างองค์กร  หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงาน 
สู่ความส าเร็จหลายกลุ่มบุคคล  หลากหลายสภาวะ และ
หลากหลายความคิดเห็นความต้องการโดยมีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์เป็นผู้เยาว์ที่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ  เชื่อมโยง
ภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ  เรียนรู้ ในการปรับตนเองเข้าสู่
ภาวการณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  เ พ่ือให้สภาพปัญหาการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยา เขตร้ อยเอ็ด  มีประสิทธิภาพ และสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดผู้ วิจัยจึงได้มี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) มหาวิทยาลัยควรก าหนดจ านวนครั้ง
ในการนิเทศให้กับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   2) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดบริการสื่อ
การสอนให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 
   3) จัดการอบรมวิธีการสอนโดยเชิญครูที่
ได้รับยกย่องเป็นครูดีเด่น ครูต้นแบบ และครูแห่งชาติมาเป็น
วิทยากร 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
   1) ควรมีการศึกษาปัญหาเฉพาะด้าน
อย่างลึกซึ้ง เช่น ปัญหาในการสอนของนักศึกษา ปัญหาใน
การท างานของอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโรงเรียนในแง่ขนาด 
   2) ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบปัญหา
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้บังเกิดผลดีต่อการผลิต
ครูใหม่ของมหาวิทยาลัย 
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