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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผู้ให้ข้อมูลส าหรับงานวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสัมภาษณ์ละแบบสังเกตการสอน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการสอนด้านเทคนิคและวิธีสอนระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักศึกษามีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักศึกษานักศึกษายอมรับและให้ความส าคัญ ในผลงาน
ของนักเรียนทุกคน พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาใช้สื่อที่ผลิตเอง และพฤติกรรมการสอนด้านการวัด
และประเมินผลระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ นักศึกษาได้ใช้
แบบทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ครูสร้างขึ้นเอง 2) ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง 
พบว่า นักศึกษามีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และครูพ่ีเลี้ยง
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดการอบรมเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะอย่างพอเพียงที่จะน าไปใช้
ในการสอน 3) ปัญหาที่นักศึกษาพบในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ปัญหาด้านการควบคุม
ชั้นเรียน และนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this study were 1) to study the teaching behaviors of the student 
teachers in English Teaching Program, faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University 
2) to study the opinion of the university supervisors, the mentors, the students, and the 
student teachers in English Teaching Program, Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra 
University towards teaching behaviors of the student teachers in English Teaching Program, 
Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University 3) to study the problems of the 
student teachers in English Teaching Program, Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra 
University during the internship period. The data were collected from university supervisors, 
mentors, students, and student teachers in English Teaching Program, Faculty of Education, 
Rajabhat Rajanagarindra University. The instruments used for gathering data were 
questionnaires, interview and observation forms. Questionnaires were statistically analyzed by 
percentage, mean, and standard deviation. Interview and observation forms were analyzed by 
content analysis. 
 The results of this research revealed that 1) the overall techniques and teaching 
method behaviors were at a high level. The item got the highest mean score was the student 
teachers allowed the students to participate in teaching activities. The overall classroom 
environment management behavior was at a high level. The items that got the highest 
mean score were the student teachers accepted and concerned about students’ outcome. 
The overall material using behavior was at high level. The items that got the highest mean 
score was the student teachers produced teaching material by themselves. The overall 
evaluation and assessment behavior was at a high level. The items that got the highest mean 
score were, aside from the tests designed by them, the student teachers used other additional 
evaluation instruments 2) the mentors suggested that the university should have training 
project for the student teachers to improve their English skills before the internship 
3) the interview showed that the student teachers had problems in classroom management 
and the students did not understand the lessons taught by the student teachers.  
The observation record revealed that the student teachers had problem in using English 
language in their classes. 

Keywords: Teaching behaviors, Student teachers, English Teaching Program 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี
เสมอมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
            ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พรพิมล ประสงค์พร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว 
และอาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และได้ให้
ค าแนะน าที่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่ส าคัญยิ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา จารุจินดา และอาจารย์วิภาศิริ 
แจ้งแสงทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการท าวิจัย 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และขอบคุณ
นักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูล สนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตรุ่น 3 
และ 4 ทุกท่าน และข้าราชการ พนักงานของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและให้ก าลังใจตลอดการท าวิจัย  
 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และพ่ีน้องที่ได้อุทิศก าลังใจเป็นแรงผลักดัน
แก่ผู้วิจัยตลอดช่วงเวลาที่ผู้วิจัยศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ด้วยความรักและห่วงใยจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จไปด้วยดี 
 
 

นางสาวปวีณา  เมืองมูล 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

สารบัญ 
  

 หน้า 
หน้าอนุมัติ ....................................................................................................................................... (1) 
บทคัดย่อภาษาไทย .......................................................................................................................... (2) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................... (3) 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................... (4) 
สารบัญ ............................................................................................................................................ (5) 
สารบัญตาราง .................................................................................................................................. (8) 
 
บทที่ 
     1 บทน า ....................................................................................................................................... 1 
        1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ............................................................................ 1 
        1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย ......................................................................................................... 5 
        1.3 ขอบเขตการวิจัย ................................................................................................................ 5 
        1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ .............................................................................................................. 6 
        1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................ 7 

 
     2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................ 8 
        2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 
             ราชภฏัราชนครินทร์ .......................................................................................................... 9 
             2.1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ................................................................................................ 9 
             2.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ........................................................................................ 9 
             2.1.3 แนวคิดการจัดท าหลักสูตร ....................................................................................... 9 
        2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ....................................................................................... 11 
             2.2.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..................................................... 11 
             2.2.2 จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..................................................... 12 
        2.3 คุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ ................................................................................... 14 
             2.3.1 ลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ............................................................... 15 
             2.3.2 ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ ................................................ 18 
             2.3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ .......................... 20 
             2.3.4 ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ........................................................... 22 
        2.4 การสังเกตพฤติกรรมการสอน ......................................................................................... 24 
             2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอน ....................................................................... 24 
             2.4.2 พฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษ ................................................................ 27 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

(6) 

บทที่ หน้า 
             2.4.3 การสังเกตพฤติกรรมการสอน ............................................................................... 29 
             2.4.4 พฤติกรรมการสอนของครู..................................................................................... 34 
        2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................... 49 
             2.5.1 งานวิจัยในประเทศ ............................................................................................... 49 
             2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ ......................................................................................... 52 
 
     3 วิธีด าเนินการวิจัย .................................................................................................................. 54 
        3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................................. 54 
        3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................. 55 
        3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ .................................................................................. 56 
        3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................................................... 58 
        3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................................................... 59 
        3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................... 59 
 
     4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................... 62 
        4.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
             ทีส่าขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            ราชนครินทร์ จากแบบสอบถามใช้วิธีเทียบอัตราส่วนร้อยละ ส่วนค าถาม 
             ที่เป็นค าถามปลายเปิดแบบเติมข้อความ ใช้วิธีสรุปไว้เป็นหมวดหมู่ 
             โดยเรียงล าดับความส าคัญแล้วเทียบอัตราส่วนร้อยละ .................................................... 62 
        4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษา 
             ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ 
             ใช้วิธสีรุปข้อมูลเป็นหมวดหมู่ล าดับความส าคัญ .............................................................. 68 
        4.3 การวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
             สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             ราชนครินทร์ จากการสัมภาษณ์ และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
             โดยการเขียนพรรณนา .................................................................................................... 69 
 
     5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ....................................................................................... 71 
        5.1 สรุปผลการวิจัย .............................................................................................................. 71 
        5.2 อภิปรายผล .................................................................................................................... 73 
        5.3 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. 78 

 
รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 80 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

(7) 

 หน้า 
ภาคผนวก........................................................................................................................................ 88 
     ภาคผนวก ก หนังสือราชการ .................................................................................................... 89 
     ภาคผนวก ข แบบประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .................................................................. 96 
     ภาคผนวก ค การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................. 104 
     ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ..................................................................................... 111 
 
ประวัติผู้วิจัย .................................................................................................................................. 126 

 
 
 
              
  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

สารบัญตาราง 
  

ตาราง หน้า 
     1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ..................................................................................................... 62 
     2 พฤติกรรมการสอนด้านเทคนิคและวิธีสอน ............................................................................ 63 
     3 พฤติกรรมการสอนด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ............................................................ 64 
     4 พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ............................................................... 65 
     5 พฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล ...................................................................... 66 
 
 
              
  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ซึ่งได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก โดยเชื่อมโยง
ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการค้าที่เปิดเสรีมากขึ้น รวมถึงการคมนาคมขนส่ง 
จากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นสื่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตในประจ าวัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีภาษาต่างประทศอ่ืนๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ภาษาอังกฤษยังคงเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้เป็นภาษากลาง
ของคนท่ัวโลก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, ออนไลน์, 2556)  
 การเข้าสู่อาเซียนส่งผลให้ทุกองค์กรต่างให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ประกอบกับ 
ในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่มนุษย์ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นหลักในการศึกษา
ค้นคว้าและเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 2,000 ล้านคน 
หรือ 1 ใน 3 ของโลก ดังที่ ยุดา รักไทย (ออนไลน์, 2552) ได้กล่าวว่า บทบาทและความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษ เป็นแรงผลักให้ผู้เรียน ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความรู้ ความคิดและเทคโนโลยีต่างๆ กับชาวต่างชาติ ซึ่งความจ าเป็นในการใช้
ภาษาดังกล่าวสอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ส่งเสริมให้กระทรวงศึกษาธิการ 
มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการก ากับและประสานให้สถาบันท าหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข้งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทย
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากร ในชาติให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือจะได้เข้าใจ 
สามารถสื่อสาร รู้จักเลือกรับสารสนเทศที่มีประโยชน์และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้ให้ความส าคัญ กับการพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูง
เช่นกัน 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญและมีความพยายามในการผลักดัน
และเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับคนในชาติ ทั้งในรูปแบบของการก าหนดเป็นนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ หรือโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในทุกองค์กร แต่ทว่าผลการประเมินโดยรวมจะพบว่า
ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร (ดวงเดือน แสงชัย, 2533; อ้างถึงใน ชยานนท์ มนเพียรจันทร์, 2543, หน้า 2)
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ได้กล่าวว่า การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้เริ่มมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย วิชาภาษาอังกฤษ
ได้ถูกจัดให้เป็นการเรียนการสอนในฐานะภาษาต่างประเทศเท่านั้น คือจัดให้ภาษาอังกฤษเป็นเพียง
วิชาหนึ่งในหลักสูตร มิใช่ภาษาท่ีใช้สื่อสารทั่วไปในสังคมไทย ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเกิดขึ้น
ในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ และถือเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่ซึ่งจ าเป็นต้องมีปัจจัยทางการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น
เพ่ือที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ อันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 26)   
 ด้วยความตระหนักต่อปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของครู โดยจัดท าอย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมนี้ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะประสบผลส าเร็จได้ดี
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูที่มีความรู้ความช านาญในการสอนเพ่ือความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เล็งเห็นความส าคัญของครู
ที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ได้พยายามหาวิธีการปรับปรุง ส่งเสริม และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดมา แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก เพราะปัญหา
การเรียนการสอนมีสาเหตุอ่ืนๆ อีกหลายประการ สาเหตุที่ส าคัญที่สุดมาจากการขาดแคลนครูที่มี
คุณภาพเหมาะสม โดยปัญหาด้านคุณภาพการสอนของครูผู้สอนนั้นมีสาเหตุมาจากครูผู้สอนไม่มีวุฒิ
ทางการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ครูผู้สอนไม่เคยผ่านการอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอน
ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว แต่ไม่ได้น าความรู้จากการอบรมมาใช้ (ชยานนท์ มนเพียรจันทร์ , 2543, 
หน้า 24-25) และในการสอนภาษาอังกฤษถ้าครูผู้สอนมีความสามารถในการสอน มีความรู้เนื้อหาที่แม่นย า 
รู้หลักจิตวิทยาในการสอน แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็ถือว่าไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการสอนเช่นกัน เพราะฉะนั้น เทคนิคและวิธีสอนถือเป็นหัวใจส าคัญในการสอนจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ    
 การเตรียมครูให้มีความสามารถตามที่สังคมต้องการนั้นต้องมีการพัฒนาครูประจ าการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องและให้สถาบันที่ผลิตครูเข้มงวดในด้านคุณภาพก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นครูประจ าการ โดยจะต้อง
พัฒนารูปแบบการพัฒนาครู ทั้งครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา ว่าควรครอบคลุมทั้งการพัฒนา
สมรรถภาพครูก่อนประจ าการ และครูประจ าการของกรมการฝึกหัดครู ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพในฐานะ
ที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง คือ
ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม ให้มีระบบกระบวนการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการศึกษาชั้นสูง โดยการก ากับและประสานกับสถาบันผลิต 
พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 53  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในก ากับของกระทรวง 
มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพ ครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงระบบการผลิตครูในปัจจุบันว่ามีการผลิต
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การแก้ไขปัญหาระบบการผลิตครู
ในอนาคต ควรจะเป็นระบบปิด เช่นเดียวกับการผลิตแพทย์ที่มีการก าหนดจ านวนรับในแต่ละปีที่แน่นอน 
โดยมีการวางหลักเกณฑ์ การก าหนดจ านวน ประเภท คุณลักษณะของครูและมีระบบประกันคุณภาพ
ตั้งแต่การรับนักศึกษา การสอบเข้า การสอบออก เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพ โดยต้องค านึกถึงแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความต้องการของภาคเอกชน และความต้องการของผู้ใช้ครู 
ซึ่งจากแนวคิดข้างต้น สถาบันการผลิตครูจะต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้สอดคล้อง
กับความต้องการ เพ่ือปรับกระบวนการผลิตครูให้มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม (สรุปการประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557) และยังต้องผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
(แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงอีกด้วย 
 การปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การผลิตครูแนวใหม่หลักสูตร 5 ปี 
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ สถาบันผลิตครูยังไม่ได้รั บ
การพัฒนาเท่าที่ควร ทั้งคณาจารย์และหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมครู คณาจารย์ ยังล่าช้าและไม่มี
กองทุน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด าเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย โดยมีองค์กรวิชาชีพครู การออกใบอนุญาตล่าช้า และยังไม่มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ การปฏิรูปการผลิตครู และสถาบันผลิตครู ความไม่สนใจประกอบวิชาชีพ 
ขาดอัตราบรรจุครู ผลิตครูไม่ตรงความต้องการ สถาบันผลิตครูขาดอาจารย์ที่มีคุณภาพ ระบบการผลิต
อ่อนแอ โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนโยบายไม่ชัดเจน ขาดความจริงจังในการปฏิรูป 
ความไม่สามารถปฏิบัติการสอนของครูรุ่นใหม่ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 10-16) 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้สรุปผลการด าเนินงานใน 9 ปีของการปฏิรูป
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาครูพบว่า มีปัญหาดังนี้  1) หลักสูตรการผลิตครูไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติจริง ขาดการประสานระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยใช้ครู คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พึงพอใจ 
2) ความศรัทธาต่อวิชาชีพครูมีน้อย ท าให้คนดี คนเก่ง ไม่ต้องการเป็นครู ท าให้ขาดครูที่มีคุณภาพ 
ครูบางส่วนขาดจิตส านึก จิตวิญญาณ ความเป็นครู 3) การพัฒนาครูเกิดความซ้ าซ้อน เนื่องจาก
ขาดการประสานแผนในการพัฒนาครูระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท าให้สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ
และเวลาของครู ไม่มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาครู  
รวมทั้งขาดแผนและกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามระดับสมรรถนะของครู นอกจากนั้นโครงการวิจัย 
เรื่องรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555, หน้า 5) พบว่า 
การพัฒนาครู โดยคุรุสภาว่าเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ผ่านมาพบว่า แม้จะมีการด าเนินการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาครูในรูปแบบที่หลากหลาย แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพครูจ านวน ไม่น้อยกว่า 
800,000 คนทั่วประเทศที่ประกอบวิชาชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
เช่น ระดับการศึกษา นโยบายและมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด ขนาดของสถานศึกษา 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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และโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงท าให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ให้มีความสามารถและทักษะชั้นสูงในการประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่างไม่ครอบคลุมและทั่วถึง เพราะฉะนั้น
สถานศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาครูให้คุณภาพตามที่สังคมต้องการ 
 คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการ
ชั้นสูง เพ่ือออกไปประกอบวิชาชีพและรับผิดชอบต่อภารกิจของสังคม เป้าหมายหลักส าคัญของการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ จะต้องสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ จะต้องสร้างบัณฑิตให้ประสบผลส าเร็จในการเรียน
การประกอบอาชีพ และความส าเร็จในชีวิต ซึ่งถือเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาประเทศ ในการนี้ จันชลี มาพุทธ (2553, หน้า 2) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครู 5 ปีของสถาบันการศึกษา ที่ผลิตครูได้เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมา โดยการผลิตครู 5 ปี นั้นมีความคาดหวังที่การได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู เสมือนใบประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ และในปี พ.ศ. 2551 ได้เริ่มมีการฝึกสอนอย่างเต็มรูปแบบเป็นเวลา 1 ปีเป็นครั้งแรก 
ส าหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ จะต้องออกไปฝึกสอนในโรงเรียน
ก่อนจะจบหลักสูตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงฝึกประสบการณ์สอนจาก 1 ภาคเรียน มาเป็น 1 ปี 
การฝึกประสบการณ์จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาต้องพบกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นั้น ได้พัฒนาพันธกิจให้สอดคล้องกับปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ที่ว่าสถาบันมีหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย จึงได้จัดส่งนักศึกษา
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกปีการศึกษาและจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ทางวิชาการ และเป็น วิชาชีพชั้นสูง 2) เพ่ือพัฒนางานวิจัย วิชาการ และบริการแก่ชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูปรีชาสามารถ และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 4) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ และ 6) เพ่ือเป็นศูนย์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับครูประจ าการ  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือได้ว่าเป็นแนวทางส าคัญในการจัดการศึกษาทางด้านสายวิชาชีพ
ในทุกๆ แขนง เพราะเหตุว่าการจัดการศึกษาด้านสายวิชาชีพนั้น ผู้ เรียนนอกจากจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงด้วย ซึ่งในการศึกษาทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์นั้น ถือว่าเป็น
การจัดการศึกษาทางสายวิชาชีพที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางวิชาชีพครูออกไปรับใช้สังคม แต่ปัญหา
การขาดทักษะทางด้านการสอนของนักศึกษาเป็นปัญหามาโดยตลอด ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาได้รับ
การฝึกฝนในด้านการใช้เทคนิคและวิธีสอนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เพราะถ้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่มีคุณภาพแล้ว ก็จะท าให้เกิดผลเสียต่อการเรียนการสอน
ในระดับชั้นเรียน ผู้เรียนย่อมได้รับการพัฒนาในด้านความรู้และทักษะความสามารถได้ไม่ดีพอ  
(พัฒนา จันทนา, 2542, หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวนิดา แสดงผล (2542) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่าปัญหาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในชั้นเรียนของครู
ยังต้องปรับปรุงและมีการแก้ไข และสอดคล้องกับผลการประเมินความสามารถตนเองของครูสอน
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ภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูร้อยละ 51.91 มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้น ความคาดหวังที่จะให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดท าแผนการสอน ผลิตสื่อ และจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดจึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
(แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พ.ศ. 2549-2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 4) 
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือเป็นการตรวจคุณภาพของครูก่อนประจ าการ หากส ารวจและพบว่ามีข้อบกพร่อง
จะได้เสนอแนวทางทางพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผู้วิจัย
ในฐานะที่เป็นนักศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ 
ครูพี่เลี้ยง นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ได้ความรู้และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง นักเรียน และนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระหว่างการฝึกสอน 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 ประชำกร คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ 
จ านวน 66 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 83 คน    
 1.3.2 กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพ ในโรงเรียนต่างๆ จ านวน 66 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 83 คน ที่เป็นกลุ่ม
ประชากรทั้งหมด 
 2) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนและปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่  
 (1) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นอาจารย์นิเทศก์ท้ังหมด จ านวน 5 คน  
 (2) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ านวน 10 คน 7 โรงเรียน ที่ถูกสัมภาษณ์และ
ถูกสังเกตการสอนจากแบบสังเกตการสอน  
 (3) ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 7 คน โดยเป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูกลุ่มที่ถูกสัมภาษณ์และถูกสังเกตการสอน 
 (4) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักเรียนขั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ที่ถูกสอน
โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มที่ถูกสัมภาษณ์และถูกสังเกตการสอน 1 คนต่อนักเรียน 5 คน 
จ านวนทั้งหมด 50 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 1.3.3 ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลกำรฝึกสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.4.1 พฤติกรรมการสอน หมายถึง การแสดงออกโดยการกระท าในการด าเนินการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพฤติกรรมการสอน 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านเทคนิคและวิธีสอน พฤติกรรม
ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน พฤติกรรมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และพฤติกรรมด้านการวัด
และประเมินผล ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 1.4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้าง
ให้นักศึกษา มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการเอาความรู้ทางวิชาชีพ
ครุศาสตร์ และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษมาใช้ในสถานการณ์จริง 
 1.4.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 1.4.4 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 1.4.5 ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง ครูประจ าการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและปฏิบัติงานประจ าในโรงเรียน
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดูแล ให้การนิเทศและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
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 1.4.6 นักเรียน หมายถึง นักเรียนในชั้นเรียนที่สอนโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.5.1 เป็นแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีให้แก่นักศึกษาวิชาเอกต่ างๆ 
ของคณะครุศาสตร์ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.5.2 เป็นแนวทางแก่ผู ้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ผู้วิจัยได้ศึกษา
และรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 2.1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 2.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1.3 แนวคิดการจัดท าหลักสูตร 
 2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2.2.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2.2.2 จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2.3 คุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ 
 2.3.1 ลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ 
 2.3.2 ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ 
 2.3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ 
 2.3.4 ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 2.4 การสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอน  
 2.4.2 พฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 2.4.3 การสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 2.4.4 พฤติกรรมการสอนของคร ู
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
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2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์
 
 2.1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (2555, หน้า 7) เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาและบุกเบิกความรู้ใหม่
ในวิชาชีพได้อย่างมีอิสระและต่อเนื่องสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูและบทบาทหน้าที่ของครูและศิลปะ
การสอน การถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1) เพ่ือผลิตครูให้มีความรู้ ในวิชาชีพครู และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 2) เพ่ือผลิตครูให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 3) เพ่ือผลิตครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษหรือพัฒนาวิธีสอนใหม่ๆ 
โดยกระบวนการวิจัย 
 4) เพ่ือผลิตครูที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือผลิตครูที่มีศิลปะและทักษะในการสอนและถ่ายทอดความรู้ 
 6) เพ่ือผลิตครูที่มีจิตวิทยาและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 7) เพ่ือผลิตครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (5 ปี) เป็นหลักสูตร
การผลิตครูที่ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเข้มข้น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และฝึกการสอนในสถานศึกษา
ที่สภาครูฯ รับรอง รวมเป็น 5 ปี เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์แล้ว จะมีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรหลักในการผลิตครู ซึ่งได้เริ่มใช้
ตั้งแต่นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป  
 2.1.3 แนวคิดการจัดท าหลักสูตร  
 แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือเน้นผลที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เน้นความสามารถทาง
วิชาชีพครูในตัวผู้เรียนให้รู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์วิชาชีพครู เน้นฝึกงานในหน้าที่
ครูในโรงเรียนตามสถานการณ์จริง เน้นการฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีแก้ปัญหาและการวิจัย  
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้นักศึ กษาครูที่
ส าเร็จการศึกษา สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 44(3) ก าหนดให้ ผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านปฏิบัติการในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด (อนุสารอุดมศึกษา, 2554, หน้า 19) 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) เอกวิชาภาษาต่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2554, หน้า 23-24) กล่าวว่า ต้องมุ่งเน้นให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ 
 2) ด้านความรู้บูรณาการความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีครอบคลุม ได้แก่ 
 (1) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
 (2) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
 ก. แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ 
 ข. แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์และสาขาย่อยต่างๆ 
 ค. พ้ืนฐานทางการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 (3) วัฒนธรรม 
 ก. วัฒนธรรมเจ้าของภาษา (target culture) 
 ข. วัฒนธรรมไทย (local source culture) 
 ค. วัฒนธรรมนานาชาติ (international culture) 
 (4) วรรณคดี 
 ก. วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
 ข. องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 
 3) ด้านทักษะปัญญา  
 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการ 
ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนและการวิจัย
ต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความไว
ในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลข่าวสารด้านภาษา ต่างประเทศจากผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 6) ด้านการจัดการการเรียนรู้ 
 (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (formal) รูปแบบกึ่งทางการ (non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 
 (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่างบูรณาการ 
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2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 2.2.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ในวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสสัมผัสกับลักษณะการท างานจากสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งเป็นพื้นฐานการเตรียมตัว
ในการเข้าสู่งานในอาชีพได้อย่างดียิ่ง และเมื่อจบจากสถานศึกษาแล้วนักศึกษาก็สามารถน าทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ไปใช้ในอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
มานะ ทับทิมเมือง (2551, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์ คือ กระบวนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในทักษะความเป็นครูให้แก่นักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษา
น าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัยไปบูรณาการปฏิบัติการสอนจริง
ในสถานศึกษา อันก่อให้เกิดความรู้ความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว
จะสามารถประกอบอาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างเหมาะสม  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2542, หน้า 1) ได้ให้ความหมายว่า 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ที่กระท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจตคติ 
ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 คุรุสภา (ออนไลน์, 2553) ได้ให้ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าเป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภา
ก าหนด คือ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (2553, หน้า 2-3) ให้ความหมายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ว่าเป็นการฝึกโดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติงานจริงโดยการเรียนรู้การบริหารการจัดการศึกษา
และการด าเนินกิจกรรมการของสถานศึกษา การเรียนรู้ธรรมชาติ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การวิจัยในชั้นเรียน 
การปรับปรุงการสอน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การท าหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ภายใต้การดูแลของครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์และมีความเป็นครูที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 ฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2554, หน้า 13) ได้ให้ความส าคัญและความหมายของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพว่า หมายถึง การที่นักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้
เวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้ฝึกฝนและท าความเข้าใจในงานครูจนเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะประกอบอาชีพครูต่อไปในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้นการฝึกในสถานการณ์จริงโดยจัดทั้งในกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามชุดวิชาต่างๆ และชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 ปฐมาวดี แถวนาชุม (2558, หน้า 12-13) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง 
การน าเอาความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและทางปฏิบัติไปใช้จริงในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะได้ฝึกปฏิบัติงานต่างๆ ในหน้าที่ครู เช่น การจัดการเรียนการสอน การควบคุมชั้นเรียน การพัฒนาชั้นเรียน 
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เทคนิคการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงการร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่
งานที่สถานศึกษาได้มอบหมายให้ กิจกรรมที่ต้องร่วมกับชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
โดยตรงท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพครู และเป็นครู
ที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม 
 กล่าวสรุปได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิด
ทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
และให้นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่ส าคัญเป็นการเสริมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 2.2.2 จุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในประเทศไทยได้มีจุดมุ่งหมายในการจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553, หน้า ค าน า) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือช่วยให้นิสิตมีลักษณะและความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอน โดยจัดบทเรียนให้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของเด็กนักเรียน 
 2) เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่ออาชีพครู รับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานอันเป็นหน้าที่
ของตนและต่อสังคม 
 3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพที่จะเป็นครูและมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องด้วยกันทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
 4) นิสิตได้พัฒนาความสามารถในการเป็นครูที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ต้องรู้จักบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน 
 5) นิสิตสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและฝึกปฏิบัติ  
การพัฒนาหลักสูตรรวมถึงงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553, หน้า 5) ก าหนดจุดมุ่งหมายให้นิสิตได้ศึกษา
และเรียนรู้สภาพงานของวิชาชีพ โดยเฉพาะงานด้านส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาสังคมและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ไว้ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาปัญหา และรู้จักเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหา
กับงานท่ีตนได้รับผิอชอบ 
 2) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารและการบริการงานทางการศึกษา
จากสถานที่จริง และได้น าความรู้จากทฤษฎีมาใช้ในการศึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3) เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกออกแบบ พัฒนาใช้และบ ารุงรักษา สื่อการเรียนการสอน
ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมกับเวลา และความต้องการของสถานที่ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 4) เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือท าโครงการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและความรู้ ความสามารถที่ตนได้ศึกษาจากสถาบันให้เข้าใจประสานประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
 5) มีมนุษยสัมพันธ์อันดีสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยการด ารงตนและรักษาเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ออนไลน์, 2542) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 
 1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองหลักการ วิธีสอน ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ที่ได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยในสถานการณ์จริง 
 2) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ครูทุกด้าน 
 3) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาธรรมชาติ พัฒนาการและการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 4) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อาทิ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ ครูสถานศึกษา ผู้ร่วมงานและนักเรียน 
 ยังมีผู้วิจัยอีกหลายท่านได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกประสบการณ์วิชาชีพชีพ ดังนี้ 
 มานะ ทับทิมเมือง (2551, หน้า 15) กล่าวถึง จุดมุง่หมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้ เรียนในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติการสอนจริง 
 2) เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้งานการบริหารและการจัดการโรงเรียน ตลอดจน
ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา 
 3) เพ่ือให้นักศึกษาปรับตัวและปฏิบัติตัวในฐานะครู และสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน 
ครูอาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 4) เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานสอนและงานอ่ืนๆ 
ของโรงเรียน 
 5) เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีที่ถูกต้องต่ออาชีพครู และมีความตระหนักถึงคุณค่า
ของวิชาชีพครู 
 6) เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการท าหน้าที่ครู มีความคุ้นเคยและพัฒนาตนให้เข้ากับ
สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูได้ดี 
 7) เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นครูดี มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 8) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การสอน สะสมประสบการณ์  และพัฒนา
ประสบการณ์การสอนของตนจนเกิดทักษะทุกด้าน เกิดความคล่องแคล่วช านาญในการสอน และหน้าที่อ่ืนๆ 
ของคร ู
 สรรเพชญ อิสระยวัชราการ (2546, หน้า 615) กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของ การจัดประสบการณ์
วิชาชีพครู หรือการฝึกสอน มีดังนี้ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาครูมีคุณลักษณะที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
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 2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครู ได้เรียนรู้งานในหน้าที่ครูตามหลักสูตรตามระดับ
ที่สอนได้อย่างแจ่มแจ้งกว้างขวางจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้สอดคล้องกัน 
จนสามารถน าไปปฏิบัติในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสมและบังเกิดผลดี 
 4) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาครูมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาชุมชน และเรียนรู้งาน
ในการพัฒนาชุมชน 
 กล่าวสรุปได้ว่า กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถือเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตครู 
เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความรักและศรัทธาต่ออาชีพครู 
ซึ่งหากกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยสร้างบัณฑิตครูมีคุณภาพ
อย่างแท้จริง และเป็นที่พ่ึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ใช้ครู ดังนั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงต้องได้รับ
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง  
 
2.3 คุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ  
 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทย แม้จะบรรจุภาษาอังกฤษให้เป็นวิชาพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคน
จะต้องเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 10 ปี แต่คนไทยส่วนมากก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ
หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีงานวิจัยหลายฉบับรายงานผลวิจัยเกี่ยวกับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยต่ ามาก เป็นอันดับสุดท้ายในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นจะต้องมีบทบาทน าในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ในอนาคต โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
จะต้องมีความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน ท าให้
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายและผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เติมเต็มความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียน 
(สมนึก ชูสุวรรณ, ออนไลน์, 2556) 
 ปัญหาส าคัญที่ไม่เอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย คือ ความจ ากัด
ด้านคุณภาพและปริมาณครูที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาพบว่าครูสอนภาษาอังกฤษ
จ านวนมากยังขาดความแม่นย าในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจ ามากกว่าการสอน
ให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษมากเพียงพอ ย่อมยากท่ีจะสอนผู้เรียน
ให้เก่งภาษาอังกฤษได้ ถึงแม้การเรียนภาษาอังกฤษจะเป็นการยากส าหรับผู้เรียน แต่ถ้าหากมีครูที่ดี 
มีคุณภาพและมีสรรถภาพสูง สามารถปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรได้ดี อีกทั้งมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นักเรียนก็จะประสบความส าเร็จในการเรียนได้ แต่หากครูไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ไม่พยายามปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนก็จะไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน
และยังมีปัญหาในการเรียนอีกด้วย 
 สิ่งที่จ าเป็นส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษก็คือ ความรู้ในภาษาอังกฤษ คือ ครูจะต้องมีความรู้
ในภาษาอังกฤษดี ใช้ได้อย่างถูกต้อง ครูที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะต้องมีความรู้เพียงพอ 
ที่จะใช้ภาษาและสอนนักเรียนให้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ และวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษจริง  
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ในขณะเดียวกัน ครูก็จะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความช านาญ รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
เพ่ือมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีอยู่เสมอ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (ออนไลน์, 2550) กล่าวว่า 
ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย คือ ความจ ากัด
ด้านคุณภาพและปริมาณครูที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาพบว่าครูสอนภาษาอังกฤษ
จ านวนมากยังขาดความแม่นย าในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจ ามากกว่าการสอน
ให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษมากเพียงพอ ย่อมยากท่ีจะสอนผู้เรียน
ให้เก่งภาษาอังกฤษได้  
 จะเห็นได้ว่าคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอน
เป็นส าคัญ คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษดี มีความช านาญและเทคนิค
ในการสอน อีกท้ังต้องเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้น าความรู้นั้นมาประยุกต์
นั้นมาปรับใช้เพ่ือปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ เรียน
มากยิ่งขึ้น 
 2.3.1 ลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จ ขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนเป็นส าคัญ ครูภาษาอังกฤษที่ท าให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะใช้ภาษา และสอนนักเรียนให้ใช้ภาษาตามสภาพการณ์ และวัฒนธรรม
ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษจริง ขณะเดียวกันครูจะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการสอน
ดีขึน้เรื่อยๆ  
 คุณสมบัติของครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีว่าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  (สมชาย กระจายศรี, 
2536, หน้า 44-46) 
 1) ด้านการวางแผนการสอน และบันทึกการสอน 
 (1) ครูจะต้องมีความรู้ทางไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอย่างดี 
 (2) กิจกรรมการสอนควรจะเน้นการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
 (3) นักเรียนควรเข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนที่เรียนอย่างแจ่มแจ้ง 
 (4) ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
 (5) ครูควรมีความสามารถเข้าใจและใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้านการด าเนินการเรียนการสอน 
 (1) ครูผู้สอน ควรสอนภาษาต่างประเทศอย่างเป็นธรรมชาติด้วยอัตราความเร็ว
ปกติ ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ไม่ว่าครูหรือนักเรียนควรจะพูดภาษาต่างประเทศนั้นๆ 
 (2) ครูควรลดปริมาณการพูดลง 
 (3) ครูควรทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว โดยการเน้นทักษะการพูดโดยใช้ค าถามน าต่างๆ  
 (4) ค าสั่งและค าอธิบายของครูควรชัดเจนและตรงเป้าหมาย 
 (5) ครูควรศึกษาเนื้อหาก่อน เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
 (6) ในห้องเรียนครูไม่ควรใช้เวลามากในการสอนอ่านในใจและการสอนเขียน 

 (7) ครูควรเขียนกระดานให้น้อยลง 
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 3) ด้านแรงจูงใจ 
 (1) ครูควรจัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนสนใจในการเรียน ตลอดเวลาที่ท า
การทบทวน หรือการสอนเนื้อหาใหม่ 
 (2) ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และการกระตุ้นควรเป็นภาษา 
ต่างประเทศนั้นๆ หรือเป็นการแสดงออกโดยใช้กิริยาท่าทางต่างๆ 
 (3) ครูควรยิ้มแย้ม ชมเชย และตลกอย่างมีเจตนาบ่อยๆ 
 4) ด้านบุคลิกภาพ 
 (1) ครูควรเป็นคนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 
 (2)ครูควรใจเย็น ยืดหยุ่น และเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของผู้เรียน 
 (3) เสียงของครูควรดังพอที่จะได้ยินทั่วทั้งชั้น 
 (4) ครูควรใช้กิริยาท่าทางอ่ืนๆ ประกอบการสอน 
 (5) ครูควรกล้าแสดงออกและกระตือรือร้น 
 (6) ครูควรเคลื่อนไหวไปมารอบๆ ห้องเรียน 
 (7) ครูควรรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียน 
 5) ด้านการประเมินผล  
 ครูควรประเมินผลการเรียนของนักเรียนทั้งด้านการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
 6) ด้านการแก้ไขข้อผิด 
 (1) ครูควรฟังการพูดของนักเรียน แก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนอย่างฉลาด 
 (2) ในขณะที่ครูก าลังแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ครูควรมองนักเรียนเสมอ 
 (3) ครูควรแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนทันทีทันใด 
 7) การบ้าน 
 การบ้านหรืองานที่ครูให้นักเรียนท าควรชัดเจน และต้องส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายบทเรียนนั้นๆ  
 วนิดา แสวงผล (2542) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมด้านทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ               
ที่ครูสอนภาษาอังกฤษจะต้องมีทักษะและความเข้าใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1) ด้านทักษะการฟัง สามารถฟังเจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
ในจังหวะช้าๆ เน้นตรงประเด็นที่ส าคัญๆ ได้เข้าใจ 
 2) ด้านทักษะการพูด สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เตรียมมาได้โดยใช้ส านวนภาษา
ที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยๆ ได้โดยไม่ผิดที่เห็นได้ชัด และสามารถออกเสียงได้เป็นที่เข้าใจ 
 3) ด้านทักษะการอ่าน สามารถอ่านและจับใจความจากข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
ในชีวิตประจ าวันที่ไม่มีศัพท์เทคนิคได้โดยไม่ต้องแปลอังกฤษเป็นไทย 
 4) ด้านทักษะการเขียน สามารถเขียนประโยค ข้อความเป็นย่อหน้า และจดหมายสั้นๆ 
ได้อย่างถูกต้องทุกประโยค 
 5) ด้านการวิเคราะห์ภาษา มีความรู้เกี่ยวกับเสียงและไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ 
และมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
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 6) ด้านความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมทางภาษา ตระหนักอยู่เสมอว่า
ภาษาเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะประเพณีทางสังคม และอารยธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษานั้น 
 วาสนา งามฉลาด (ออนไลน์, 2556) สรุปลักษณะที่ดีของครูสอนภาษาอังกฤษไว้ว่า 
 1) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีนั ้น แน่นอนว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องรู้ทุกอย่างเสมอไป เพราะการศึกษา คือ การเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างนักเรียนและคุณครู ครูอาจจะได้ความรู้เพ่ิมเติมจากนักเรียนก็ได้ ในขณะเดียวกันก็เป็น
ผู้มอบความรู้ที่นักเรียนยังไม่รู้ นอกจากนี้ครูภาษาอังกฤษที่ดีอาจไม่ใช่ครูที่รู้ทุกอย่าง แต่ต้องเป็นครู
ที่สามารถชี้แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตัวเองได้ 
 2) ครูสอนภาอังกฤษที่ดีนั้นต้องมีความสามารถทางการสอน รู้จักเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย และสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น
ควรจะมีวิธีการที ่หลากหลาย ให้ความรู้และความสนุกสนาน สามารถดึงดูดความสนใจเด็กได้  
เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มท่ีไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
 3) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรมีความรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษาด้วย จิตวิทยาการศึกษา
จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจเด็ก และรู้วิธีการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กในห้องเรียนได้ นอกจากนี้
ยังมีประโยชน์ช่วยตัดสินใจเลือกวิธีการสอน และการพูดให้เด็กเกิดทัศนคติทางบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 4) ครูภาษาอังกฤษที่ดีจะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้/ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา กล่าวคือ ต้องเป็นคนที่ทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ รู้ข่าวสาร 
และสามารถน ามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกหลายท่านได้กล่าวถึง สมรรถภาพในการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
ดังเช่น Pica, et al. (1990, p. 180; อ้างถึงใน เทพนคร ทาคง, 2546, หน้า 14) ได้กล่าวไว้ว่า 
สมรรถภาพของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต้องมีความสามารถในการเตรียมการและวางแผน 
มีความสามารถในด้านเนื้อหาวิชา มีความสามารถในพฤติกรรมด้านอาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษา 
มีความสามารถในการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีความสามารถในการก าหนดงานที่ชัดเจน
และถูกต้อง 
 ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2552, หน้า 48-49) ได้สรุปคุณสมบัติต่างๆ ของครูสอนภาษา 
ต่างประเทศท่ีควรจะมี ไว้ว่า 
 1) ภาษา (language) ครูที่สอนภาษาต่างประเทศจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาที่จะท า
การสอนได้เป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องเสียง สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะโครงสร้างของภาษาที่จะสอน และมีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 
 2) ภาษาศาสตร์ (linguistics) นอกจากครูจะมีความสามารถทางด้านภาษาเป็นอย่างดีแล้ว 
ครูที่จะสอนภาษาต่างประเทศควรจะมีความรู้ถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบ และลักษณะของภาษา 
ต่างประเทศนั้นๆ ด้วย เพ่ือที่ครูจะสามารถเข้าใจในปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างลุล่วง 
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 3) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (cultures) ครูที่จะสอนภาษาต่างประเทศจะต้องมีความรู้
ในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะถ่ายทอด
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้เด็กเรียนภาษาได้อย่างเข้าใจ 
 4) มีความสามารถด้านการสอน (teaching techniques) ครูจ าเป็นต้องมีความรู้
ในวิธีการสอน การใช้ทฤษฎีการสอนแบบใหม่ๆ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสอน
ภาษาต่างประเทศ ครูจะต้องมีความสามารถและคุ้นเคยกับกับการใช้อุปกรณ์การสอนทางด้านภาษา 
เช่น เครื่องบันทึกเสียง ห้องทดลองทางด้านภาษา เป็นต้น 
 5) มีความสามารถในการใช้ห้องปฏิบัติการ (language laboratory) ห้องปฏิบัติการ
ทางด้านภาษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการสอนภาษา ครูผู้สอนจ าเป็นต้องรู้จักและคุ้นเคยกับวิธีการใช้
เป็นอย่างดี ทั้งในความสามารถในการใช้เครื่อง การเตรียมแบบฝึกหัด การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง
การใช้ภาษาของเด็ก เพ่ือให้ผลการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า ลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ดีต้องมีสมรรถภาพในการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ทฤษฎีและวิธีสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล นอกจากนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาและยังต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูในการสอนภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 2.3.2 ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ 
 เตือนใจ แก้วโอภาส (2539, หน้า 95) ได้กล่าวถึง ปัญหาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ 
ว่ามีสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
 1) ครูสอนไม่มีวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ 
 ปัญหาคุณภาพครูสอนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการที่ครูไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาเอกมาก่อนเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
จะต้องใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนเป็นพิเศษ ซึ่งครูต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ครูไม่เคยเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกมาก่อน จะท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีสอนภาษาอังกฤษ และขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จในการเรียนได้ 
 2) ครูสอนที่ไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 ก่อนที่จะท าการสอนภาษาอังกฤษครูจะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในวิธีสอน มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล ตลอดจนการสอนซ่อมเสริม 
เพ่ือให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ การอบรมให้ครูสอนภาษาอังกฤษเข้าใจวิธีสอนตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 3) ครูสอนที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 
 ครูบางคนแม้จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว แต่ก็ยัง
มีความเคยชินกับการสอนที่เคยปฏิบัติมา หรือไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน และครูสอน
ภาษาอังกฤษบางคนไม่ท าความเข้าใจคู่มือครู ไม่เตรียมการสอน ไม่สนใจศึกษาหลักสูตร และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 จากการศึกษางานวิจัยของนูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง (2554) ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน คือ 
ลักษณะของห้องเรียนในบางโรงเรียนไม่เหมาะกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการฝึกปากเปล่า
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ของนักเรียน เพราะเสียงไปรบกวนห้องใกล้เคียง และขณะเดียวกันในขณะที่นักเรียนต้องการสมาธิ
ในการอ่านในใจ ก็จะมีเสียงจากห้องอ่ืนรบกวนเช่นกัน ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร โรงเรียน
บางแห่งขาดห้องสมุด และหนังสือประกอบอ่ืนๆ ทางภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งจะช่วยนักเรียนในการ เรียนภาษา
ได้อย่างมากและยังขาดอุปกรณ์การสอนอ่ืนที่จะทดแทนห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ เช่น เทป แผ่นเสียง 
เป็นต้น ท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้ฝึกหัดทักษะการฟังและการพูดอันเป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียน
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางแห่งไม่มีครูภาษาต่างประเทศที่นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาจากเจ้าของภาษา
โดยตรง ผู้บริหารในบางโรงเรียนยังไม่เข้าใจหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษดี มุ่งจะให้ครูสอนเพ่ือให้นักเรียน
สอบผ่านวิชานี้แต่เพียงอย่างเดียว และในบางโรงเรียน ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์อันเป็นสาเหตุให้ครูท้อถอย 
หมดก าลังใจในการท างาน 
 นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2549–2553) ของกระทรวงศึกษาธิการ 2549) ได้สรุปถึงปัญหาการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 
 1) การเรียนการสอน 
 (1) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ การฝึกปฏิบัติ
ยังไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เน้นการสอนไวยากรณ์และท่องศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
แบบการสื่อสารได ้
 (2) วิธีการเรียนการสอนยังไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักเรียน 
 (3) จ านวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถดูแลหรือจัดให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง 
 2) ครู ส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะ 
 (1) ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษากว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ และมีภาระงานต้องสอนหลายกลุ่มสาระ รวมทั้งมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนมาก 
 (2) ครูส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งทักษะภาษา โดยเฉพาะการสื่อสาร ทักษะการสอน และขาด 
เจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 (3) ผลการประเมินความสามารถตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ครูร้อยละ 51.91 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ต้องปรับปรุง ดังนั้น ความคาดหวังที่จะให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการสอน ผลิตสื่อ 
และจัดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดจึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 (4) ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนโดยยึดแบบเรียนเป็นหลัก
และเลือกเฉพาะบางกิจกรรมที่สามารถสอนได้ 
 (5) ครูขาดการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 (6) ครูชาวต่างประเทศส่วนหนึ่งที่มาสอนในสถานศึกษายังมีปัญหาด้านคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม ทั้งด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และความประพฤติส่วนตัว 
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 (7) การประเมินและการพัฒนาศักยภาพของครูยังไม่เชื่อมโยงกับการประเมิน
วิทยฐานะและแรงจูงใจด้านอื่น 
 3) ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารได้  
 4) ขาดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
 สรุปได้ว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัญหาในการจัด 
การเรียนการสอนนั้น คือ ครูภาษาอังกฤษขาดความรู้และทักษะในการสอน ครูภาษาอังกฤษจะต้องมี
คุณสมบัติ คือ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้านการสอน มีเทคนิค
และวิธีการสอนที่หลากหลาย และที่ส าคัญ คือ ต้องหมั่นฝึกฝนความรู้ของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือที่จะได้
น ามาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 
 2.3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ 
 ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษ มีสาเหตุหลักๆ คือ 1) ครูสอนภาษาอังกฤษ
ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกมาก่อน 2) ครูบางคนไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมาก่อน แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องสอนภาษาอังกฤษ และ 3) ครูที่ได้รับการอบรมมาแล้ว 
แต่ไม่ได้น าวิธีการที่ได้รับการอบรมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง เตือนใจ แก้วโอภาส (2539, หน้า 75) 
ได้สรุปการแก้ไขปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไว้ว่า 
 1) จัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 2) จัดหาคู่มือครู ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสอนบทเรียนแต่ละตอน และข้อเสนอแนะ 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาไว้ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ 
 3) จัดส่งเสริมความรู้ให้ครูทุกๆ ระยะ เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการสอนซ่อมเสริม 
 4) จัดให้มีการประชุมครูสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
 5) จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ทุกห้องเรียน
อย่างทั่วถึง 
 6) โรงเรียนควรจะพิจารณาในการบรรจุครูเข้าสอนภาษาอังกฤษ 
 7) ผู้บริหารโรงเรียนต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงในการให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้ครู
สอนภาษาอังกฤษมีความตื่นตัว ขยันและเตรียมการสอน พยายามปรับปรุงเทคนิคการสอนอยู่เสมอ 
 8) กลุ่มโรงเรียนควรสนับสนุนให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกลุ่ม
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (ออนไลน์, 2550) ได้สรุปแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู
ว่ามีดังนี้ 
 1) หมั่นเข้าหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ จ าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องพัฒนา
ความรู้ความช านาญในการสอนและงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ครูสามารถท าได้  คือ การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล-องค์ความรู้ ที่เป็นภาษาต่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าเป็นจากหนังสือ เอกสาร รวมถึง
จากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีนวัตกรรมด้านการศึกษาใหม่ๆ 
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 2) สอดแทรกสอนภาษาอังกฤษในวิชาที่รับผิดชอบ ครูควรน าเอาภาษาอังกฤษไปบูรณาการ
กับงานสอน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครู เช่น สอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่เป็นค าเฉพาะ การใช้วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษที่น่าให้ข้อคิด ให้เกิดความสนุกสนานและน่าสนใจ 
การเชื่อมโยงแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้เรียน เป็นต้น 
 3) ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างความม่ันใจ ความกล้า และความคุ้นเคย
ในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ครูควรฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
แม้ว่าการใช้ไวยากรณ์ หรือค าศัพท์ต่างๆ จะผิดบ้างถูกบ้างก็ตาม ซึ่งสามารถท าได้ง่าย เช่น อ่านป้ายฉลากยา
และป้ายโฆษณา ฟังข่าวภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ ฯลฯ 
 4) จัดตารางและมีวินัยฝึกฝนต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต้องอาศัยเวลา
และการฝึกฝนต่อเนื่อง ดังนั้น ครูควรสร้างวินัยให้กับตนเอง ด้วยการจัดสรรเวลาอย่างเจาะจงในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ช่วงเย็นหลังเลิกงาน ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ฯลฯ โดยอาจเป็นรูปแบบ
ของการเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และหรือพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เช่น การศึกษา
และเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจากหนังสือ เทป ซีดี วีซีดี ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมีวางจ าหน่าย และมีให้ยืม
ตามแหล่งวิชาการหรือห้องสมุดต่างๆ หรือเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษฟรี เป็นต้น 
 5) สร้างแรงจูงใจพัฒนาภาษาอังกฤษให้ตนเอง ครูอาจเริ่มพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จากสิ่งที่ชอบ เช่น ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อ่านหนังสือหรือนิตยสารภาษาอังกฤษเล่มโปรด ฯลฯ หรืออาจ
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลตนเอง เมื่อก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงขึ้น เป็นต้น 
 6) รวมตัวพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากที่ครูจะใช้สิทธิในการเข้ารับฝึกอบรม
พัฒนาภาษาอังกฤษที่รัฐบาลได้จัดขึ้นแล้ว ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มคณะที่มีจ านวนมากพอ เพ่ือมีพลังต่อรอง
ให้รัฐบาลฝึกอบรมครูจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับครู อีกทั้ง ยังสามารถรวมตัวกันเจรจากับสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูในราคาที่พอเหมาะ หรืออาจเสนอให้โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่เดียวกันที่มีครูเก่งภาษาอังกฤษ จัดส่งครูมาสอนให้แก่ครูต่างโรงเรียนที่รวมตัวกัน 
 ความห่วงใยในสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยได้ด าเนินการเพ่ิมเติมจากโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนของครู ดังนี้ (แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553) ของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549)  
 1) สนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษไปศึกษาและดูงานเพ่ิมเติม โดยทุนส่วนตัว หรือการสนับสนุนของทางราชการ
เป็นบางส่วน 
 2) จัดค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถทางภาษาดีเด่น
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นภาษาอังกฤษ 
 4) จัดรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) และโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 5) สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย e-learning 
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 6) สนับสนุนการใช้ internet 
 7) สนับสนุนให้ครูสามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง 
 กล่าวสรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของครูภาษาอังกฤษสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
การจัดอบรม การจัดหาคู่มือครูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
อีกทั้งรวมถึง การให้ค าแนะน าและกระตุ้นจากผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
ของครูภาษาอังกฤษได้ 
 2.3.4 ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 ในยุคโลกาภิวัตน์และยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้เรียนมีโอกาสไดสัมผัสกับข้อมูลภาษาแบบหลากหลาย
เป็นลักษณะของภาษาที่ใช้จริงในการสื่อสาร ครูสอนภาษาจึงมีโอกาสดีที่จะน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้
ให้เกิดประโยชนกับผู้เรียน เช่น จัดกิจกรรมเสริมบทเรียนโดยใช้ข้อมูลทาง internet ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการให้ feedback ที่ไมจ ากัดเวลาและสถานที่ ครูสอนภาษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
จากเดิมที่ถ่ายทอดความรูเนื้อหาทางภาษาอย่างเดียวเป็นผู้จัดกิจกรรมโดยน าข้อมูลทางภาษาช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรูเปลี่ยนจากการเน้นที่ครูมาเน้นที่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะศาสตร์ของการสอนภาษามีการพัฒนาตลอดเวลา ครูสอนภาษา
จะยึดถืออยู่ที่แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งไมได ครูสอนภาษาจ าเป็นต้องติดตามความรูในศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน
สามารถน าความรูมาประยุกต์ให้เกิดประโยชนกับผู้เรียนและในขณะเดียวกันต้องติดตามความก้าวหน้า
ของโลกและพัฒนาตนเองตลอดเวลา ครูสอนภาษาจึงจะสามารถท าหน้าทีไ่ดอย่างเหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ศิริญญา ประทุมวรรณ (ออนไลน์, 2554) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ไว้ว่า 
 1) ควรสอนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
ประสบอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสอบถาม การออกค าสั่ง การขอร้อง ฯลฯ 
 2) เน้นการฝึกภาษาแบบที่เจ้าของภาษาใช้ในการสื่อความหมายในชีวิตจริง แต่เป็น
ภาษาง่ายๆ ส าหรับผู้เริ่มเรียน แต่ละครั้งที่ฝึก ครูจะต้องตั้งจุดประสงค์ที่แน่นอนว่าต้องการจะฝึกให้ใช้ภาษา
เพ่ือความหมายอะไร ในสถานการณ์เช่นใด 
 3) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดโดยอาศัยกิจกรรมคู่หรือ
กิจกรรมกลุ่ม เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันการใช้บทเรียนหรือวิธีการสอนแบบเดียวกัน
อาจไม่เหมาะกับนักเรียนทุกคนในชั้น เพราะนักเรียนบางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้า การแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ จะช่วยแก้ไขปัญหา 
 4) ครูผู้สอนควรฝึกทักษะการฟังแบบปกติทั่วไป (casual listening) และการฟัง
แบบมีจุดมุ่งหมาย (focused listening) โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น ฟัง และพูดตาม ฟังแล้วท าเครื่องหมาย 
ฟังแล้ววาดภาพ ฟังแล้วโยงภาพให้สัมพันธ์กัน ฟังแล้วชี้ไปที่ของจริงหรือภาพนั้นๆ ฟังแล้วปฏิบัติตาม 
เป็นต้น 
 5) ในการด าเนินการเรียนการสอนครูผู้สอนควรใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเคยชินกับภาษาและเป็นแม่แบบส าหรับการฝึก 
 6) ครูผู้สอนควรหาสื่อที่จะน ามาพัฒนาความสามารถของตนเองให้มากข้ึน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

23 

 7) ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายไม่ยึดติดอยู่กับกิจกรรม
หรือสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจะท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานไม่เกิดความเบื่อหน่าย เห็นประโยชน์ 
และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนซึ่งจะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น 
 8) ครูผู้สอนจะต้องประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในการประเมินครูอาจใช้
วิธีสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่หรือบางกลุ่มให้ท ากิจกรรมหรือเสนอผลงานการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้นักเรียนได้ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท ากิจกรรม 
 9) ครูผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจที่ดีของผู้เรียนให้ได้ก่อนลงมือ
ท าการสอนในแต่ละครั้ง การเริ่มสอนชั่วโมงแรกยังไม่ควรเริ่มสอนเนื้อหาวิชาทันทีแต่ควรสร้างความคุ้นเคย 
สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เปี่ยมด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่นและความเป็นกันเองกับผู้เรียน ผู้เรียน
จะมีความประทับใจที่ดีต่อผู้สอน สามารถท าให้ด าเนินการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 10) ครูผู้สอนต้องไม่รีบเร่งสอนให้จบบทเรียน เพราะปริมาณเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียน
ไม่ส าคัญเท่ากับความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง การสอนภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นควรสอน
ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือเกี่ยวกับ สิ่งที่นักเรียนประสบอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยภาษาง่ายๆ ในการฝึกแต่ละครั้ง ผู้สอนต้องตั้งจุดประสงค์ที่แน่นอนว่าต้องการจะฝึกให้ใช้ภาษา
เพ่ือความหมายอะไร ในสถานการณ์เช่นใด 
 11) ครูผู้สอนต้องมีเทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนที่เหมาะสม 
การเรียนภาษาในอดีตเน้นความถูกต้องของภาษาเป็นส าคัญ ผู้สอนจะแก้ข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกครั้ง 
ซ่ึงการกระท าเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจในการใช้ภาษา
จึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอยู่เสมอ ก่อให้เกิดความท้อถอยที่จะใช้ภาษา และมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียนภาษา ความผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนเป็นเรื่องของความปกติและธรรมดา ดังนั้น 
การแก้ไขค าผิดของนักเรียนอาจท าได้ทันทีในขั้นการสอนที่เน้นความถูกต้อง (accuracy) แต่ในขั้นการสอน
การฝึกที่ต้องการเน้นความคล่อง (fluency) ก็จดบันทึกไว้สรุปแก้ไขภายหลังการสอนแต่ละครั้งหรือโอกาส
ที่เหมาะสม เพราะแนวการเรียนภาษาเพ่ือสื่อสารให้ความส าคัญกับการใช้ภาษา (use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา 
(usage) ผู้สอนจึงไม่ควรแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกครั้ง ควรแก้ไขเฉพาะที่จ าเป็น มิฉะนั้นอาจท าให้
ผู้เรียนขาดความม่ันใจและไม่กล้าใช้ภาษาในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 12) ครูผู้สอนควรเป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้กิริยา 
ท่าทาง สีหน้า และน้ าเสียงประกอบในการสื่อความหมายและต้องสนใจฟังในสิ่งที่ผู้เรียนพูดอย่างตั้งใจ
ผู้สอนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้พูดมิใช่ฟังอย่างเดียว และถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษามากๆ เขาก็จะเรียนทักษะอ่ืนๆ ได้เร็ว 
 13) ครูผู้สอนควรลดบทบาทการพูดของตน โดยพยายามให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพูดให้มาก 
ในการสอนแต่ละครั้งครูผู้สอนควรพูดไม่เกิน 25% อีก 75% เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดเพ่ือจะได้เรียนรู้
และฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดอนึ่งในช่วงแรกๆ ไม่ควรบังคับให้นักเรียนพูดในขณะที่ เขายังไม่มี
ความพร้อมที่จะพูด การเรียนภาษาจะได้ผลช้าลงถ้าผู้เรียนรีบร้อนที่จะพูดเร็วเกินไป ก่อนที่จะสามารถ
ฟังภาษาให้เข้าใจและรู้ศัพท์มากพอสมควรแล้ว ครูอาจน าวิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทางมาใช้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนกระบวนการสอน 
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 สิริพร กุ่ยกระโทก (ออนไลน์, 2552) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาภาษาอังกฤษ 
ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง เทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มา
ของวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อจะได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของค าทั้ง 3 ตามระดับขั้นวิธีสอน บางวิธีเป็นที่
นิยมกันอยู่นาน บางวิธีถูกน ามาใช้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง แล้วก็หมดความนิยมไป การที่วิธีสอนแต่ละวิธีไม่ได้รับ
ความนิยมต่อเนื่อง มิใช่เพราะความล้มเหลวในการปฏิบัติจริง แต่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านจิตวิทยา ด้านภาษาศาสตร์ และด้านการศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในยุคสมัยต่างๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักภาษาศาสตร์ 
ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาหลายแนวทาง ที่ได้พัฒนา
ไปหลายรูปแบบตามยุคสมัย จนถึงแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ที่มีลักษณะเด่นชัด คือ เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (learner–centered) การจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มุ่งเน้นกระบวนการที่มีการฝึกปฏิบัติ มีการน าภาษาไปใช้ได้จริงตามหน้าที่ของภาษาในการสื่อความหมาย 
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสภาพสังคม  
ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จะมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาษาให้มาก และให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ (learning strategies) ที่เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของผู้เรียน 
 กล่าวสรุปได้ว่า ครูผู้สอนมีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอน 
และครูผู้สอนก็ควรให้โอกาสผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเน้นการฝึกภาษาให้มาก 
นอกจากนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ เทคนิควิธีการสอนทางภาษาอังกฤษและหมั่นพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
ให้ทันต่อยุคสมัย เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะของตนเองให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์สอนผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
2.4 การสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 
 2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอน  
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีบุคคลที่สัมพันธ์กันสองฝ่ายคือนักเรียนและครู พฤติกรรม
การสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจึงมีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการสอน
ของครูที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ หากครูเป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์สู่นักเรียนได้ดี 
การเรียนรู้ก็เกิดคุณภาพตามที่ต้องการ ดังที่ปรารภ สุทธรินทร์ (2531, หน้า 16) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมการสอน ว่าหมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมที่ครูแสดงออกเพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนด้านความรู้ 
เจตคติ และทักษะตามท่ีจุดมุ่งหมายก าหนดไว้  
 วิไลพร ธนสุวรรณ (2537, หน้า 8) กล่าวไว้ คือ พฤติกรรมการสอนเป็นการแสดงออก ที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  
 จินดา ทับจีน (2546, หน้า 33) กล่าวว่าพฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติ
ของครูในขณะที่ท าการสอนแต่ละครั้ง ด้วยการใช้เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเองให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียน เป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์
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การเรียนรู้ให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมากที่สุดและเกิดผลดีที่สุดตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 วชิราพร มหาวงศนันท์ (2546, หน้า 18) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
ที่ผู้สอนได้จัดหรือด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและความสามารถ
ทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยม ค่านิยมอันพึงประสงค์การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตามความถนัด ตามความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิต
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด 
 พัฒนา จันทนา (2542, หน้า 6) กล่าวถึง พฤติกรรมการสอนของครูว่ามีทั้งหมด 8 ด้าน คือ 
ด้านบุคลิก ลักษณะของผู้สอน ด้านการเตรียมการสอน ด้านการปฏิบัติการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน 
ด้านแรงจูงใจและการเสริมแรงทางการเรียน ด้านการควบคุมวินัยและบรรยากาศชั้นเรียน ด้านการ
มอบหมายงาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน และสอดคล้องกับที่ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 23-24) 
ที่ได้กล่าวถึงบทบาทของการจัดการเรียนการสอนว่าจะต้องประกอบด้วย  
 1) เตรียมการสอน 
 (1) ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
 (2) ศึกษาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
 (3) วางแผนการสอน 
 ก. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
 ข. วิเคราะห์เนื้อหาและความคิดรวบยอด และก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน 
 ค. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามหลักซิปปาหรืออ่ืนๆ 
 ง. ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 (4) จัดเตรียม 
 ก. สื่อวัสดุการเรียนการสอนให้เพียงพอส าหรับผู้เรียน 
 ข. เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
 ค. ติดต่อแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่ หรือโสตทัศน์วัสดุต่างๆ 
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 ง. เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จ. หองเรียน หรือสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อาจจ าต้องจัดโต๊ะ
หรือเก้าอ้ีในลักษณะใหม่ 
 2) การสอน 
 (1) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ด ี
 (2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ได้เตรียมไว้ โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสม
กับผู้เรียนสถานการณ์ที่เป็นจริง 
 ก. ดูแลให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมต่างๆ แก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
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 ข. อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที ่
 ง. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ขณะท ากิจกรรม 
 จ. ให้ค าแนะน าและข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เรียนตามความจ าเป็น 
 ฉ. บันทึกปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม 
 ช. ให้การเสริมแรงผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 ซ. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรูของผู้เรียนและอาจให้ข้อมูลเนื้อหา
ความรู้เพิ่มเติมแกผู้เรียนความเหมาะสม  
 ฌ. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนและข้อเสนอตามความเหมาะสม 
 3) การประเมนิผล  
 (1) เก็บรวบรวมผลงาน 
 (2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 นอกจากนี้วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 12-14) ได้สรุปถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียน
การสอนว่าผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1) บทบาทด้านการเตรียมการ ประกอบด้วย 
 (1) การเตรียมตนเอง ผู้สอนจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับบทบาท
ของผู้เป็นแหล่งความรู้ (resource person) ซึ่งจะต้องให้ค าอธิบาย ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ข้อมูล
ความรู้ที่ชัดเจนแก่ผู้เรียน รวมทั้งแนะน าแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
 (2) การเตรียมแหล่งข้อมูล ผู้สอนจะต้องเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียน  
ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ประกอบกิจกรรมในห้องเรียน
หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีข้อมูลความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าตามต้องการ 
 (3) การเตรียมกิจกรรมการเรียน ผู้สอนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้สาระส าคัญ
และเนื้อหาความรู้ อันจะน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยบทบาท
ของผู้สอนในส่วนนี้จะท าหน้าที่คล้ายผู้จัดการ (manager) ก าหนดบทบาทการเรียนรู้และเป็นผู้ก าหนด
บทบาทให้ผู้เรียนทุกคน ได้มีส่วนเข้าร่วมท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ 
 (4) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เมื่อออกแบบและก าหนดกิจกรรมการเรียนแล้ว ผู้สอน
ต้องพิจารณาและก าหนดว่าจะใช้สื่อใดบ้าง วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนดังกล่าวบรรลุผล 
 (5) การเตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทในการเตรียมการอีกประการหนึ่ง คือ 
การเตรียมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยการวัดให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และวัดให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวนการ (process) และผลงาน (product) ที่เกิดขึ้นทั้งด้านพุทธิพิสัย 
(cognitive) จิตพิสัย (affective) และทักษะพิสัย (skill) โดยเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดให้พร้อม
ก่อนทุกครั้ง  
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 2) บทบาทด้านการด าเนินการ เป็นบทบาทของผู้สอนขณะที่ผู้เรียนก าลังด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 (1) การเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษา (helper and advisor) คอยให้ค าตอบ
เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ เช่นให้ข้อมูลหรือความรู้ในเวลาที่ผู้เรียนต้องการ เพ่ือให้การเรียนรู้นั้น
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 (2) การเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง (supporter and encourage) ช่วยสนับสนุน
หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
 (3) การเป็นผู้ร่วมกิจกรรม (active participant) โดยเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มของผู้เรียน
พร้อมทั้งให้ความคิด และความเห็น หรือช่วยเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม  
 (4) การเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (monitor) ตรวจสอบผลการท างานตามกิจกรรม
ของผู้เรียน เพ่ือให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์ก่อนให้ผู้เรียนสรุปเป็นข้อความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ 
 (5) การเป็นผู้สร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร โดยการสนับสนุนเสริมแรง 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมท างานกลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเต็มที่ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน อภิปรายโต้แย้งแสดงความคิดเห็นด้วยท่วงทีนุ่มนวล ให้เกียรติและเป็นมิตร โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้เป้าหมายของกลุ่มบรรลุความส าเร็จ 
 3) บทบาทด้านการประเมิน เป็นบทบาทที่ผู้สอนต้องด าเนินการ เพ่ือตรวจสอบว่า
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้
ครูควรเตรียมเครื่องมือและวิธีการให้พร้อมก่อนถึงขั้นการวัดและประเมินผลทุกครั้ ง  และการวัด
ควรให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเน้นการวัดตามสภาพจริง (authentic measurement) จากการปฏิบัติ 
และจากผลงาน ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้ นอกจากผู้สอนจะเป็นผู้วัดและประเมินผลเองแล้ว ผู้เรียน
และสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ควรจะมีบทบาทร่วมวัดและประเมินตนเอง และกลุ่มด้วย 
 จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมที่ครูแสดงออกในการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ เจตคติ และสามารถวัดและประเมินผลทักษะได้ตามจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้ในการสอนแต่ละครั้ง อันจะมีผลท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 2.4.2 พฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จนั้น 
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นส าคัญ พฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษที่ท าให้การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพอย่างน้อยที่สุด ครูผู้สอนควรมีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ การวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ดังที่วนิดา แสวงผล (2542, หน้า 25-26) 
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมด้านทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้สอนควรจะต้องมีทักษะและ
ความเข้าใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 (1) ด้านทักษะการฟัง สามารถฟังเจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป 
ในจังหวะช้าๆ เน้นตรงประเด็นที่ส าคัญๆ ได้เข้าใจ 
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 (2) ด้านทักษะการพูด สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เตรียมมาได้โดยใช้ส านวนที่
เจ้าของภาษาใช้บ่อยๆ ได้โดยไม่มีที่ผิดให้เห็นได้ชัด และสามารถออกเสียงได้เป็นที่เข้าใจ 
 (3) ด้านทักษะการอ่าน สามารถอ่านและจับใจความจากข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
ในชีวิตประจ าวันที่ไม่มีศัพท์เทคนิค โดยไม่ต้องแปลอังกฤษเป็นไทย 
 (4) ด้านทักษะการเขียน สามารถเขียนประโยค ข้อความเป็นย่อหน้า และจดหมายสั้นๆ 
ได้อย่างถูกต้องทุกประโยค 
 (5) ด้านการวิเคราะห์ภาษา มีความรู้เกี่ยวกับเสียงและไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ 
และมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
 (6) ด้านความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตระหนักอยู่เสมอว่า 
ภาษาเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะประเพณี และอารยธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษานั้น 
 2) พฤติกรรมด้านการวางแผนจัดกิจกรรมการสอน ครูผู้สอนควรจะต้องมีการปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 (1) มีจิตวิทยาในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี ต้องเข้าใจว่าภาษา
เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ มิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้องอาศัยความเจริญ และความพร้อมทางร่างกาย 
สมอง อารมณ์กับการเรียนรู้ 
 (2) มีความสามารถในการวางแผนการสอนและล าดับขั้นในการสอน ทั้งในด้าน
การน าเสนอบทเรียน การจัดชั้นเรียนให้ประสบผลส าเร็จในการสื่อสารลักษณะต่างๆ การเตรียมสื่อ
และอุปกรณ์การสอนให้เพียงพอเหมาะกับสภาพนักเรียน และสามารถใช้ให้ได้ทันทีที่ต้องการ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจะต้องมีความสามารถในการท าให้นักเรียนทุกคน
เรียนรู้ภาษาได้จากการมีส่วนร่วมในการพูดและสื่อสารในลักษณะของการอภิปราย การใช้ค า
ในสิ่งที่ตอบสนองเชื่อมโยงกับความคิด ประสบการณ์ และความเป็นอยู่ของเด็กแต่ละคนในสถานการณ์ต่างๆ 
ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เป็นไปอย่างราบรื่น ครูควรค านึงถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์และใจกว้างพอ
ส าหรับค าตอบที่หลากหลายและไม่แน่นอนของผู้เรียน 
 (3) มีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพร้อม ควรประเมิน
พฤติกรรมจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมและความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนด้วย การสังเกต 
การตรวจสอบความเข้าใจด้วยการถามตอบปากเปล่า และการตรวจผลงานโดยมีเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย ที่ส าคัญครูควรให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 
โดยถือว่าการวัดและประเมินผลเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง จึงควรมีการวัดและเมินผล
ตลอดเวลา 
 3) พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน ซึ่งจะช่วยสร้างเจตคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ครูผู้สอนจะต้องแสดงพฤติกรรมส าคัญๆ ดังนี้ 
 (1) การมีบุคลิกภาพที่คล่องแคล่ว กระตือรือร้น อบอุ่น เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 (2) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยภาษาหรือท่าทาง 
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 (3) การใช้พฤติกรรมทางอ้อมในการสอนให้มากที่สุด เช่น ยอมรับมีความรู้สึกท่ี ดี
ต่อผู้เรียน ยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจด้วยค าพูดหรือท่าทาง การน าค าพูดที่ได้จากการคิดของนักเรียนมาใช้ 
 (4) การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยทั่วไปแล้วครูผู้สอนส่วนใหญ่ 
มีความเข้าใจว่า หากใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนในห้องแล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจ จึงมักจะแก้ปัญหา
โดยใช้ภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยควบคู่กันไป หรือไม่ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเลย ผลที่ตามมา
จึงพบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะนักเรียนจบหลักสูตรแล้ว
ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอส าหรับการสื่อสารตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีนั้น นอกจากจะประกอบไปด้วยพฤติกรรม
ที่กล่าวมาแล้ว ครูต้องรู้จักปรับตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และที่ส าคัญที่สุด
ครูต้องไม่หยุดการเรียนของตัวเอง ซึ่งรวมถึงการวิจัยด้วย เพราะต้องเป็นผู้รู้จักค้นคว้า ทดลอง 
วิจัยในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการสอน และน าผลการค้นคว้ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง 
มิใช่เป็นผู้ที่คอยปฏิบัติตามความคิดของผู้อื่นแนะน าตลอดเวลา  
 2.4.3 การสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 จุดมุ่งหมายของการสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 การสังเกต เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่งส าหรับการวิจัย เป็นวิธีที่ผู้วิจัยใช้ประสาทสัมผัส
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนประกอบกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย หลายเรื่องจ าเป็นที่จะต้องใช้
การรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เช่น การศึกษาความตั้งใจเรียนของนักเรียนขณะที่ครูสอน การศึกษา
พฤติกรรมการสอนของครู เป็นต้น (พัฒนา จันทนา, 2542, หน้า 9) ซึ่งการสังเกตพฤติกรรมการสอน 
มีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ คือ เพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจัย และเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู 
(วิไลพร ธนสุวรรณ, 2537, หน้า 9) 
 ระบบที่ใช้ในการสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2531; อ้างถึงใน วิไลพร ธนสุวรรณ, 2537, หน้า 10) ได้แบ่งระบบที่ใช้
ในการสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนไว้ ดังนี้ 
 1) ระบบเครื่องหมาย (sign system) เครื่องมือสังเกตการณ์เรียนการสอนที่ใช้ระบบนี้
จะประกอบด้วย รายการพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่ท าการสังเกตก็ได้ ผู้สังเกตจะบันทึกข้อมูลโดยท าเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงในแบบสังเกต  
เพ่ือแสดงว่าพฤติกรรมนั้นๆ เกิดขึ้น การบันทึกข้อมูลด้วยระบบนี้จะไม่ค านึงความถ่ีของพฤติกรรม คือ 
จะสนใจว่ามีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเท่านั้น แต่ไม่สนใจว่าเกิดขึ้นกี่ครั้ง หรือเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด ดังนั้น 
ผู้สังเกตที่ใช้เครื่องมือระบบนี้จะมุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้มาก เพราะไม่ต้องกังวล
กับการบันทึกจ านวนความถี่ เช่น เครื่องมือการสังเกตพฤติกรรมของครูและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
ของคอร์เนล และคณะ (Cornel, et al., 1952) เป็นต้น 
 2) ระบบแยกประเภท (category system) เครื่องมือสังเกตการณ์เรียนการสอนที่ใช้ระบบนี้
จะจ าแนกพฤติกรรมที่ต้องการศึกษาออกไว้เป็นประเภท แต่ละประเภทจะใช้หมายเลขหรือตัวอักษร
เป็นรหัสแทนประเภทของพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล การสังเกต
และบันทึกข้อมูลจะค านึงถึงพฤติกรรมแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นด้วย เช่น บันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ซ้ าทุก 3 วินาที เป็นต้น 
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 3) ระบบมาตราจัดอันดับ (rating scale) เครื่องมือสังเกตการเรียนการสอนที่ใช้ระบบนี้
จะมีรายการพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่ต้องการศึกษาระบุไว้ แต่ผู้สังเกตจะท าการสังเกตการเรียนการสอน
ทั้งคาบเรียนก่อน แล้วจึงบันทึกข้อมูลในภายหลังเมื่อการเรียนการสอนสิ้นสุด ในการใช้ระบบนี้ ผู้สังเกต
ต้องใช้ความรู้สึกรวมๆ ประเมินพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่สังเกตมาตลอดคาบเรียน แล้วจึงบันทึกข้อมูล
โดยจัดอันดับว่าพฤติกรรมนั้นๆ ควรอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่งในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความถี่
ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นช่วยในการประเมินด้วย เครื่องมือที่ใช้ระบบนี้มักใช้สังเกตและประเมิน
สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ประเมินความเป็นกันเองของครูกับนักเรียน เป็นต้น 
 4) ระบบเขียนบรรยาย (narrative system) เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
โดยระบุถึงเหตุการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ผู้สังเกตจะบันทึกเหตุการณ์ลงไปตามหัวข้อที่ก าหนดไว้แล้ว 
การสังเกตและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบนี้มีข้อดี ท าให้การมองเป็นภาพรวม ซึ่งระบบอ่ืนๆ ท าไม่ได้ เช่น 
ระบบแยกประเภท จะบอกได้เพียงจ านวนหรือความถี่ของพฤติกรรมเท่านั้น โดยไม่มีบริบทก ากับอยู่ด้วย 
ซึ่งท าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีจ ากัด แต่ระบบการบรรยายมีรายละเอียดมากกว่า  
ท าให้มองภาพรวมออกและเป็นประโยชนในการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลัง อย่างไรก็ตามการสังเกตและ
บันทึกข้อมูลด้วยระบบนี้จ าเป็นต้องมีการตีความหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ควรมีผู้สังเกต
มากกว่า 1 คน เพ่ือให้การสังเกตนั้นมีความเที่ยงมากขึ้น แต่ถ้าหัวข้อที่ก าหนดไว้ส าหรับการสังเกต
มีความชัดเจนดีแล้วก็จะลงปัญหาเรื่องนี้ลงไปได้ 
 การสังเกต (observation) เป็นเทคนิค วิธีการ และเป็นเครื่องมือที่ผู้นิเทศก์ใช้ในการนิเทศ
เพ่ือปรับปรุงการสอน ซึ่งการสังเกตจะได้ได้รับการฝึกเพ่ือให้เกิดความช านาญ ผู้นิเทศก์จะต้องมีจุดมุ่งหมาย
ว่าจะสังเกตอะไรและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้น การมีจุดมุ่งหมายการนิเทศจะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะสังเกต
สิ่งใดในห้องเรียน โดยอัญชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์, 2552) ได้กล่าวถึงการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(classroom observation) ไว้ว่า การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้นิเทศที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการนิเทศของผู้นิเทศ 
 ขั้นตอนการสังเกต โดยขั้นตอนการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนการสังเกต 
            1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้นิเทศ 
 (1) ปฏิบัติตนให้เป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพกับครู 
 (2) เป็นเพื่อนร่วมงานกับครู 
 (3) ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ครู 
 (4) แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ของครู 
 (5) รับฟังข้อเสนอแนะน าต่างๆ ของครู 
 (6) ให้ความสนใจต่อครูในการปฏิบัติ 
 (7) ให้ความจริงใจต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 (8) ให้เกียรติและยกย่องครูด้วยความจริงใจ 
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 (9) ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
                         (10) ให้ข้อมูล ความรู้ และสนับสนุนการท างานของครู 
 2) การปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการเรียนรู้ 
 (1) ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (2) วางแผนการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
 (3) สร้างข้อตกลงในการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
 (4) ครูและผู้นิเทศ พิจารณาแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการสังเกต 
 1) ผู้นิเทศเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเงียบๆ โดยไม่ท าลายบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2) ขณะสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน 
และบรรยากาศในห้องเรียนอย่างละเอียด 
 3) บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู (อาจใช้เทปบันทึกเสียงช่วย) 
 4) ต้องสังเกต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ ในแต่ละครั้งของการสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการสังเกต 
 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (1) ครูกับผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (2) น าข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พิจารณาร่วมกัน 
 (3) พิจารณาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นจุด เด่น 
พฤติกรรมใดเป็นจุดด้อย และพฤติกรรมใดเป็นปัญหา 
 (4) ครูกับผู้นิเทศน าข้อมูลที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2) การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (1) ครูจะต้องยอมรับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน 
 (2) เอาผลวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย 
และพฤติกรรมที่เป็นปัญหามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การจัดท าแผนการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
 (3) ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 3) ประเมินผล 
 (1) ติดตามผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นหรือไม่ และผู้เรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในระดับใด 
 การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศควรท าหลายๆ ครั้ง จนผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
มั่นใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีผลเป็นที่น่าพอใจ 
 แนวทางในการปฏิบัติการสังเกต  
 1) การเข้าสังเกตการสอน ผู้นิเทศจะต้องเข้าชั้นเรียนก่อนเวลานัดหมาย เพ่ือพบครู
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอบถามถึงความพร้อมของครู สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครู เช่น ยิ้มแย้ม
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แจ่มใส ชมเชย การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้ ก าลังใจ แก่ครูในเบื้องต้น เมื่อผู้สอนมีความพร้อมแล้ว 
จึงกล่าวสวัสดีกับผู้เรียน และแนะน าตนเองแก่นักเรียน แล้วจึงเข้าไปนั่งในจุดที่ครูจัดให้อย่างสงบและมีสมาธิ 
เพ่ือตั้งใจและสังเกตด้วยความจริงใจ ไม่ควรย้ายที่นั่งหรือเดินไปมาขณะที่ครูก าลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิของครูและนักเรียน 
 2) การจดบันทึก เมื่อครูเริ่มสอน ผู้นิเทศจะต้องจดบันทึกพฤติกรรมตามแบบบันทึก
ที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้นิเทศควรบันทึกข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรบันทึก  
2 ประการ คือ 
 (1) จุดเด่นที่พบจากการสังเกต 
 (2) จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง 
             เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น
ให้ผู้สอนทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษาหารือเป็นข้อมูลย้อนกลับครั้งต่อไป ดังนั้น ผู้นิเทศก์
จึงควรระมัดระวังถ้อยค า ภาษาท่ีใช้บันทึกเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้ผู้สอนเสียก าลังใจ 
             กิจกรรมทั้งหมดนี้ ต้องให้เสร็จสิ้นหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุด ไม่ควร
ใช้เวลามากนัก ก่อนจะออกจากห้องเรียนผู้สอนและผู้นิเทศก์จะต้องนัดหมายว่าจะด าเนินการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 3) การรายงานและการนัดหมายในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป เมื่อสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้นิเทศจะต้องจัดท ารายงานการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดท ารายงาน
ให้น าข้อมูลจากเครื่องมือสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และข้อมูลต่างๆ ที่ผู้นิเทศก์
ได้จดบันทึกไว้เพ่ือแจ้งให้ผู้สอนรับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลไปใช้ในการปรึกษาหารือร่วมกัน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับต่อครู เมื่อผู้นิเทศบันทึกข้อมูลเสร็จควรมอบให้ครูทันที เพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์พร้อมกัน
และนัดหมาย ตกลงกันว่าจะร่วมปรึกษาหารือเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนต่อไป 
 4) การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือข้อมูล
ป้อนกลับถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลป้อนกลับที่เที่ยงตรง
และมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะข้อมูล
ป้อนกลับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพ่ือให้ครูประเมิน
ความก้าวหน้าและพฤติกรรมการสอนด้านต่างๆ ของตน จึงถือว่าเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
เจตคติ และพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 
 5) การให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลป้อนกลับจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ในการน าไปใช้นั้น ต้องเป็นข้อมูลป้อนกลับที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรม ที่สามารถสังเกตได้ และแปลความหมายได้ มีความเจาะจง 
เจาะลึก สามารถมองเห็นพฤติกรรมนั้นได้อย่างชัดเจน 
 (2) มีความบริสุทธิ์ ปราศจากค่านิยมส่วนตนของผู้นิเทศก์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของครู และควรหลีกเลี่ยงในการให้ค าแนะน าที่มีลักษณะเป็นเชิงบังคับ ให้ผู้รับการนิเทศเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม จะท าให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูไม่ยั่งยืน 
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 (3) เป็นข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จริง คือ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นและได้มาจากการสังเกต 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง ไม่ใช่มาจากการแปลความหมายหรือจากการท านายผล ดังนั้น ข้อมูล
จึงมีความแม่นย า เที่ยงตรง ซึ่งได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 (4) ผู้นิเทศก์ต้องเปิดโอกาสให้ครูเปิดใจในการให้ข้อมูล สามารถชี้แจงได้เต็มที่  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
 (5) มุ่งช่วยเหลือครูเป็นส าคัญ จุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ครูปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้นิเทศจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้ครู
สามารถเข้าใจได ้
 (6) การให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูและผู้นิเทศ ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
เสนอข้อมูลได้อย่างเสมอภาค อย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความรู้สึกที่เหนือกว่าและด้อยกว่า ความเสมอภาค 
จะสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
 (7) มุ่งหมาย เจาะจงที่พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายของการสังเกต
อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ไม่ใช่มุ่งที่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
ของครู ดังนั้น การให้ข้อมูลป้อนกลับจึงต้องมุ่งเน้นที่พฤติกรรมการสอนของครู มิใช่ไปวิเคราะห์หรือ
วิจารณ์ วิพากษ์บุคลิกภาพของครู 
 (8) มุ่งให้ครูเห็นประโยชน์จากข้อมูล ผู้นิเทศก์จะต้องสามารถท าให้ครูได้เข้าใจ
ถึงจุดมุ่งหมาย เหตุผล และคุณประโยชน์ที่เขาพึงจะได้รับ อันจะกลายสภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนต่อไป 
 (9) มุ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงข้อมูลป้อนกลับต้องพิจารณาและ
อธิบายจากพฤติกรรมที่เป็นจริง หลีกเลี่ยงการใช้ภาษา หรือการแสดงออกซึ่งการวัดและการประเมินตัวครู 
 (10) การตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดแล้ว  
ขั้นสุดท้ายเป็นการพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับ ทางเลือกนี้จะประกอบด้วย 
พฤติกรรมที่ดีซึ่งควรคงไว้ และพฤติกรรมที่ยังด้อย ควรปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้นิเทศก์
จะต้องกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูได้พิจารณาทางเลือกใหม่ เพ่ือจะช่วยให้การปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
 (11) การสรุปข้อมูล ข้อมูลที่ได้จ าเป็นจะต้องสรุปเพ่ือน าไปใช้ ควรมี 4 ประเด็น 
คือ ก. จุดมุ่งหมายของบทเรียน ข. รูปแบบและยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค. พฤติกรรมของครู
และแนวปฏิบัติของครูในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ง. พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  
 (12) การเสนอข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลที่สรุปแล้วควรเก็บไว้เป็นข้อมูลในการสังเกต
ครั้งต่อไป และเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผู้นิเทศก์
ควรส่งรายงานการนิเทศ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หากมีการเปลี่ยนผู้ท าหน้าที่นิเทศ เพ่ือจะได้น าข้อมูลนี้
ไปใช้ในการนิเทศคราวต่อไป   
 นอกจากนี้ ศิริมาศ ไทยวัฒนา (2536, หน้า 166-167) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่ควรประเมิน
ผู้สอนเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น แต่จะเน้นย้ าในด้านการสอนโดยเฉพาะการด าเนินการสอน เช่น  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

34 

การใช้หลักจิตวิทยากระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียน การล าดับขั้นตอนในการสอนและการเลือกกิจกรรม
ให้สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันและท้องถิ่น 
 2.4.4 พฤติกรรมการสอนของครู 
 พฤติกรรมด้านเทคนิคและวิธีสอน  เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ ใช้เสริม
กระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอนหรือการด าเนินการทางการสอนใดๆ เพ่ือช่วยให้การสอน
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กิตติ รัตนราษี, 2550, หน้า 1) 
 วิธีสอน คือ การก าหนดลักษะการเรียนการสอน วิธีสอนมีรูปแบบต่างๆ อยู่หลากหลาย 
โดยแต่ละวิธีจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน เนื้อหาของแต่ละวิชาที่น ามาสอนนั้น
ก็มีความแตกต่างกัน เช่น ความซับซ้อนในกฎเกณฑ์ของทฤษฎีที่น ามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้ 
ความสั้นยาว และความยากง่ายของเนื้อหา เป็นต้น ซึ่งบุญชุม ศรีสะอาด กล่าวถึงวิธีสอนในแบบต่างๆ 
ว่ามีดังนี้ (2537, หน้า 67) 
 1) การสอนแบบบรรยาย (lecture) เป็นวิธีการสอนที่ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการบอกเล่า หรืออธิบาย ผู้เรียนเป็นฝ่ายฟัง/และหรืออาจจดบันทึกสาระส าคัญ 
ถ้าเป็นการสอนแบบบรรยายล้วนๆ ซึ่งในระหว่างการบรรยายนั้น ผู้เรียนจะไม่มีโอกาสถามค าถาม
หรือวิพากษ์วิจารณ์ มุ่งถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมุ่งให้เกิดความสนใจ 
 2) การสอนแบบอภิปราย (discussion) เป็นการสอนที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน ความคิดเห็นที่เสนออาจได้มาจากประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้า การพิจารณาไตร่ตรอง 
การวิเคราะห์ ซึ่งการเสนอความคิดเห็นจะไม่อยู่ในรูปสรุปผลการประเมินสั้นๆ ว่าถูกหรือผิด ส าคัญ
หรือไม่ส าคัญ ฯลฯ แต่จะเป็นความคิดเห็นที่เป็นค าชี้แจง โดยหลักเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุน
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การสอนแบบอภิปรายมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
รูปแบบต่างๆ ของการสอนแบบอภิปราย ได้แก่ การอภิปรายทั้งชั้น การอภิปรายแบบโต้วาที การอภิปราย
เป็นคณะ การอภิปรายย่อย การอภิปรายกลุ่มใหญ่ เป็นต้น 
 3) การสอนแบบสัมมนา (seminar) เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้ง
แล้วมาน าเสนอเพ่ืออภิปราย เรื่องที่จะสัมมนาอาจเป็นเรื่องเดียวหรือหลายเรื่อง โดยเลือกตามความสนใจก็ได้ 
ในการศึกษาค้นคว้าอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น ศึกษาจากต ารา เอกสารวารสารต่างๆ 
ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ท าการทดลองหรือวิจัย ศึกษาจากของจริง เป็นต้น 
 4) การสอนแบบติว (tutorial) คือ การสอนกลุ่มย่อยหรือการสอนรายบุคคล โดยมีครู
เป็นผู้สอนหรือผู้เรียนที่เก่งในเรื่องนั้นเป็นผู้สอน อาจสอนเรื่องใหม่หรือสอนทบทวนจากท่ีได้ฟังบรรยาย
ในเรื่องนั้นมาแล้ว 
 5) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) คือ เทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียน
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน คือ แสดงบทบาทที่ก าหนดให้ การแสดงบทบาทสมมุติ มี 2 ประเภท 
 (1) ผู้แสดงบทบาทจะต้องแสดงบทบาทของคนอ่ืนโดยละทิ้งแบบแผนพฤติกรรม
ของตนเอง บทบาทของบุคคลอื่นอาจเป็นบทบาทจริงหรือบทบาทสมมุติก็ได้  
 (2) ผู้แสดงบทบาทจะยังคงรักษาบทบาท และแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง แต่ปฏิบัติ
อยู่ในสถานการณ์ที่อาจพบในอนาคต บทบาทสมมุติประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะ 
เช่น การแนะแนว การสัมภาษณ์ การสอน การจูงใจ การควบคุมความขัดแย้ง เป็นต้น 
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 6) การสอนโดยใช้เกมจ าลองสถานการณ์ (simulation gaming) เป็นวิธีสอนที่พัฒนา
มาจากการแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นเกม และการจ าลองสถานการณ์ ซึ่งวิธีสอนที่ผู้สอนน าเอา
สถานการณ์จริงมาจ าลองไว้ในห้องเรียน พยายามให้มีสภาพเหมือนจริงมากท่ีสุด และก าหนดกติกา กฎ 
หรือเงื่อนไขส าหรับเกมนั้น แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เข้าไปแข่งขัน หรือเล่นในสถานการณ์
จ าลองนั้น ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาและต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม จึงต้องมีการตัดสินใจของกลุ่ม
เพ่ือมุ่งเอาชนะกัน (บุญชุม ศรีสะอาด, 2537, หน้า 72) 
 7) การสอนโดยใช้การระดมความคิด (brainstorming) คือ การให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่ผู้เรียนเสนอมานั้น มีการบันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งหมด 
 8) การสอนแบบค้นพบความรู้ (discovery) คือ วิธีสอนที่ผู้เรียนค้นพบค าตอบหรือความรู้
ด้วยตนเอง ค าว่าค้นพบความรู้ไม่ได้หมายถึงว่าผู้เรียนเป็นคนค้นพบความรู้หรือค าตอบนั้นเป็นคนแรก 
สิ่งที่ค้นพบนั้น จะมีผู้ค้นพบมาก่อนแล้วและผู้เรียนก็ค้นพบค าตอบนั้นด้วยตนเอง ไม่ใช่ทราบจากการบอกเล่า
ของคนอื่นหรือจากการอ่านค าตอบที่มีผู้เขียนไว้ ในการใช้วิธีการสอนแบบนี้ ผู้สอนจะสร้างสถานการณ์
ในรูปที่ผู้เรียนจะเผชิญปัญหา ในการแก้ปัญหานั้นผู้เรียนจะใช้ข้อมูลและปฏิบัติในลักษณะตรงกับธรรมชาติ
ของวิชาและปัญหานั้น นั่นคือผู้เรียนจะศึกษาประวัติศาสตร์ในวิธีเดียวกับที่นักประวัติศาสตร์กระท า
ศึกษาชีววิทยาในวิธีเดียวกับกับนักชีววิทยา จึงเป็นวิธีสอนที่เน้นกระบวนการ เหมาะส าหรับการใช้สอน
กับทุกๆ วิชา 
 9) การสอนแบบแก้ปัญหา (problem solving) คือ วิธีสอนที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ทั้งการแก้ปัญหาของ จอนห์น ดิวอ้ี (john dewey) อันได้แก่ (1) ให้นิยามปัญหา (2) ตั้งสมมุติฐาน 
(3) รวบรวม ประเมิน จัดระบบและตีความหมายข้อมูล (4) สรุปผล และ (5) ตรวจสอบผลสรุป 
 10) การสอนแบบปฏิบัติการ (laboratory) คือ การสอนที่ให้ผู้เรียนกระท ากิจกรรม
การเรียนภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยท าการทดลองปฏิบัติการใช้ทฤษฎีโดยผ่านการสังเกต
การทดลอง ภายใต้สภาพที่ควบคุมไว้ 
 11) การสอนโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ (audio-visual media) คือ การสอนโดยใช้อุปกรณ์ 
การสอนต่างๆ เช่น รูปภาพ สไลด์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หุ่นจ าลอง เทปบันทึกเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
เป็นต้น 
 12) การสอนแบบให้ผู้เรียนเสนอรายงานในชั้น คือ เทคนิคการสอนที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ไปศึกษา ค้นคว้าสาระความรู้ แล้วน ามาเสนอรายงานในชั้น โดยทั่วไปจะเสนอด้วยวาจา ผู้สอนอาจมอบหมาย
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคลคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ 
 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีสอนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เทคนิคและวิธีสอนของครูถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว แต่สิ่งที่จะช่วยให้ครูมีสมรรถภาพการสอนที่ดีนั้นครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ครูภาษาอังกฤษที่ดีควรมีความรู้ทั้งในด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ และมีความรู้
ในเรื่องวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
 ในด้านวิธีการสอนของครูภาษาอังกฤษ ได้ใช้ทั้งวิธีการสอนเป็นรายบุคคล การท างานเดี่ยว
การท างานกลุ่ม การสอนอย่างเป็นระบบ และการสอนอย่างไม่เป็นระบบ รวมทั้งการใช้เพลง และเกม
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เข้ามาประกอบการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการสอนที่ใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539, 
หน้า 40-119) สรุปวิธีการสอนแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1) วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล (grammar–translation method) วิธีสอนแบบนี้
เคยเรียกกันว่า วิธีสอนแบบคลาสสิก (classical method) ซึ่งไม่เน้นการพูดและการฟัง แต่เน้นการเรียน
ไวยากรณ์และการแปล วิธีสอนแบบนี้ได้น ามาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเห็นคุณค่าของบทประพันธ์ภาษาต่างประเทศ 
และเชื่อว่าการเรียนรู้ไวยากรณ์ของภาษาใหม่ที่เรียน (target language) นี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ
ไวยากรณ์ของภาษาตนเองมากขึ้น ช่วยให้พูดและเขียนภาษาของตนเองได้ดีขึ้นด้วย แต่ผู้เรียนจะไม่มีโอกาส
ได้ฝึกสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ก าลังศึกษาอยู่เลย 
 2) วิธีสอนแบบตรง (direct method) เป็นวิธีสอนโดยให้เจ้าของภาษาเป็นผู้สอน
เน้นทักษะการพูด โดยไม่มีการแปล เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงโดยตรงกับภาษาที่เรียนโดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปลภาษา  
 3) วิธีสอนแบบฟัง–พูด (audio–lingual method) เป็นวิธีที่เน้นภาคปฏิบัติ ผู้เรียน
ได้มีโอกาสฝึกภาษาตลอดเวลาจนสามารถใช้ได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถฝึกทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนองค์ประกอบของภาษา คือ เสียง ศัพท์ และโครงสร้าง ผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ภาษาตามที่ใช้จริงเหมาะกับชีวิตประจ าวันและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นวิธีสอนที่ไม่เน้นสติปัญญา
หรือเหตุผลมากนัก 
 4) วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจ (cognitive code–learning 
theory) เป็นวิธีการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ระบบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาษาที่จะเรียนก่อนที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ โดยวิธีการสอนนี้เป็นวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ มุ่งเน้น
ที่กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่เรียน และเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ โดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้สามารถใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ โดยพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
การใช้ภาษาในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจภาษา (competence) 
ก่อนจะแสดงออกทางภาษา (performance)  
 5) วิธีการสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (total physical response method) 
เป็นวิธีสอนนี้ในระยะเริ่มแรกผู้เรียนไม่ต้องพูด แต่เป็นผู้ฟังและท าตามผู้สอน ผู้สอนจะเป็นผู้ก ากับพฤติกรรม
ของผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนเป็นผู้เลียนแบบการกระท าของผู้สอน โดยผู้สอนออกค าสั่งให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตามค าสั่งต่างๆ หลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะพูดก็จะเป็นผู้ออกค าสั่งเอง แล้วจะเรียนอ่าน
และเขียนต่อไป ผู้สอนได้สื่อสารกับผู้เรียนทั้งชั้นและเป็นรายบุคคล ส่วนผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต
ดูเพ่ือนนักเรียนด้วยกันช่วยให้เข้าใจและจ าได้ดี   
 6) วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (community language learning) เป็นวิธีสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นหลัก เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการให้ผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้และสนับสนุนให้ผู้เรียนเอาชนะ
ภาษาใหม่ที่เรียน ผู้เรียน ในฐานะที่เป็นค าปรึกษาจะมีความรู้สึกอิสระจากผู้สอนมาก  โดยการแจกแจง
ระดับขั้นของความอิสระออกได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
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 (1) ระดับที่ยังเป็นตัวอ่อน (embryonic) เป็นขั้นที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอน
เป็นอย่างมาก ในขั้นนี้ผู้เรียนจะพูดคุยเป็นภาษาของตนเองและต้องการให้ผู้สอนแปลเป็นภาษาที่เรียน 
 (2) ระดับที่แสดงออกได้ (self-assertion) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเริ่มแสดงความสามารถ
โดยพูดคุยกันเป็นภาษาท่ีเรียน ผู้สอนจะช่วยเหลือเฉพาะเมื่อผู้เรียนติดขัดและขอให้ช่วย 
 (3) ระดับที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือ (separate existence or birth) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะพูดคุยกันโดยอิสระมากขึ้น ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนแล้ว ผู้สอนต้องพยายามแยกตัวออกมา 
 (4) ระดับเปลี่ยนบทบาท (role reversal) เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น 
แต่ต้องการจะใช้ภาษาให้สละสลวย ในตอนนี้จึงต้องการให้ผู้สอนแก้ไขค าพูด 
 (5) ระดับที่เป็นอิสระ (independence/enrichment) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรู้กฎเกณฑ์
ต่างๆ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ ในขั้นนี้ผู้เรียนอาจสอนผู้อื่นที่มีความสามารถด้อยกว่า  
แต่ขณะเดียวกันยังคงต้องการการชี้แนะจากครูผู้สอน 
 ซึ่งวิธีสอนแบบนี้ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปะทะสัมพันธ์ต่อกันอยู่ตลอดเวลา  
 7) วิธีสอนแบบเงียบ (the silent way) เป็นวิธีสอนโดยผู้สอนจะเป็นฝ่ายเงียบ 
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิด ผู้สอนจะท างานอย่างเงียบๆ ไปพร้อมกับผู้เรียน 
ผู้สอนจะพูดเมื่อจ าเป็นจะต้องชี้ทางในการแก้ปัญหาให้ผู้เรียน ส่วนผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเรียนรู้
จากกันและกัน การเรียนด้วยวิธีสอนเงียบจะไม่มีหลักสูตรแบบแผนที่ชัดเจน ผู้สอนจะเป็นฝ่ายเริ่มสอน
จากสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว และสอนจากโครงสร้างเดิมจะถูกน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยเรียงล าดับจากการอ่านและเขียนในสิ่งที่ผู้เรียนพูดด้วยปากเปล่าได้แล้วทักษะทั้งหลาย
จะเสริมสิ่งที่ผู้เรียนก าลังเรียนอยู่ 
 8) วิธีสอนแบบชักชวน (suggestopedia) เป็นวิธีสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนภาษา 
ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ผู้สอนจะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องเรียนเป็นผู้ที่ให้ผู้เรียนให้ความไว้วางใจ ผู้เรียน
จะจ าข่าวสารและข้อมูลได้ดีจากผู้ที่เขาศรัทธา การเรียนการสอนจะต้องท าให้ผู้เรียนไม่กังวล ควรจะเป็น
ห้องเรียนที่มีความสะดวกสบาย เก้าอ้ีนั่งสบาย แสงไฟสลัวและมีเพลงประกอบซึ่งช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลาย
ความตึงเครียด มีรูปภาพหรือโปสเตอร์ติดผนัง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ ในการเรียนการสอน
ผู้สอนจะใช้บทสนทนาเป็นสื่อในการเรียน โดยผู้สอนจะให้บทสนทนาที่มีค าแปลเป็นภาษาของผู้เรียน รวมทั้ง
ไวยากรณ์และค าศัพท์จากบทสนทนา โดยผู้สอนเป็นคนอ่านให้ฟังหลายๆ ครั้ง และให้ผู้เรียนดูบทสนทนา
ตามไปด้วย เป็นการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ ไม่มีการบังคับให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ก าลังฝึกภาษานั้นอยู่ มีความรู้สึกผ่อนคลาย มีความม่ันใจ เป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ 
 9) วิธีสอนตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (communicative approach) เป็นวิธีสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพสังคม โดยขั้นตอนในการด าเนินการเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) ขั้นเสนอเนื้อหา (presentation or introducing new language) ผู้สอน
น าเข้าสู่เนื้อหา (lead-in) โดยในขั้นเริ่มแรกนี้ผู้สอนเสนอปริบทหรือสถานการณ์แก่ผู้เรียนก่อน โดยอาจใช้
รูปภาพ การเล่าเรื่องให้ฟัง ฯลฯ จากนั้นจึงเสนอเนื้อหาทางภาษาแก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนฟังหรืออ่าน 
ในด้านเนื้อหาควรเป็นเนื้อหาที่มีปริบทหรือสถานการณ์ก ากับอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือบทสนทนา 
แต่ไม่ควรเป็นประโยคเดี่ยวๆ และเนื้อหานี้นอกจากจะมีค าศัพท์และรูปแบบภาษาที่ต้องการน ามาสอนแล้ว
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ก็ควรจะมีค าศัพท์ หรือรูปแบบภาษาที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาบ้างแล้ว เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องราว
ที่ฟังหรืออ่านได้บ้าง 
 (2) ขั้นการฝึก (practice/controlled practice) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษา
ที่เพ่ิงเรียนรู้ใหม่ในลักษณะของการฝึกแบบควบคุม (controlled practice) โดยมีผู้สอนเป็นผู้น าในการฝึก 
ซึ่งการฝึกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้รูปแบบภาษานั้นๆ 
การฝึกแบบควบคุมในขั้นแรกมักจะใช้วิธีการฝึกแบบกลไก (mechanical drill) หรือบางครั้งเราเรียกว่า
การฝึกซ้ าๆ (repetition drill) คือ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนฝึกซ้ าๆ ตามตัวอย่างจนกระทั่งสามารถจดจ า
และใช้รูปแบบภาษานั้นได้ แต่ยังไม่เน้นในด้านความหมาย ซึ่งการฝึกแบบนี้ผู้เรียนอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
ความหมายของรูปแบบภาษาที่ใช้ในการฝึกก็ได้ นอกจากนี้ผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
แต่ละคนด้วย  
 (3) ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (production/free practice) ถือได้ว่าเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
เพราะการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียน
กับการน าภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ลองใช้ภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนได้รู้ว่า ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปแล้วมากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาส
น าความรู้ทางภาษาที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษา
ตามแบบที่ก าหนดมาให้เหมือนกับการฝึกแบบควบคุม ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อผู้เรียน
มีปัญหาในการท ากิจกรรมและเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือประเมินผลการท ากิจกรรมในภายหลัง 
 ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษได้มีวิวัฒนาการและมีทฤษฎีการสอนที่หลากหลายวิธีมากขึ้น
และสามารถเลือกใช้และน าไปดัดแปลงตามความถนัดและความเหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง
ดังที่ ประภาพักตร์ เขตจัตุรัส (ออนไลน์, 2554) สรุปไว้ได้แก่ 
 1) วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล (grammar translation) เป็นวิธีสอนที่เน้น
กฎไวยากรณ์และใช้การแปลเป็นสื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน  
 2) วิธีแบบตรง (direct method) เป็นวิธีสอนแบบตรงที่เน้นทักษะการฟังและพูด
ให้เกิดความเข้าใจก่อน แล้วจึงฝึกทักษะการอ่านและเขียนโดยมีความเชื่อว่า เมื่อนักเรียนสามารถฟัง
และพูดได้แล้วก็จะสามารถอ่านและเขียนได้ง่ายและเร็วขึ้น ไม่เน้นไวยากรณ์และกฎเกณฑ์มากนัก  
 3) วิธีสอนแบบฟังพูด (audio–lingual method) เป็นวิธีสอนตามหลักภาษาศาสตร์
และตามแนวโครงสร้าง เป็นวิธีการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 4) วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจ (cognitive code 
learning theory) วิธีการสอนแบบนี้ยึดแนวคิดที ่ว่า ภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์  
ความเข้าใจ และการแสดงออกทางภาษาที่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจกฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจ
รูปแบบของภาษาและความหมายแล้วก็จะสามารถใช้ภาษาได้  
 5) วิธีสอนตามเอกัตภาพ (individualized instruction) เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนเริ่มมีบทบาท
จากการเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นล าดับ 
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 6) วิธีการสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (total physical response method) 
วิธีการสอนวิธีนี้จะให้ความส าคัญต่อการฟังเพ่ือความเข้าใจ เมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังอยู่และสามารถ
ปฏิบัติตามได้ก็จะช่วยให้จ าได้ดีขึ้น 
 7) วิธีการสอนแบบอภิปราย (discussion method) เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก
การท างานเป็นกลุ่ม รวมพลังเพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา หาข้อเท็จจริง  
 8) วิธีการสอนแบบโครงการ (project method) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือตามที่ครูมอบหมายให้ท า 
 9) วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (community language learning) เป็นวิธีสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนทุกคนร่วมท ากิจกรรม มีผู้สอนเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาด้านภาษาเท่านั้น ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 10) วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (communicative approach)  
ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะเรียนรู้โครงสร้างของภาษามาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้ดีนัก วิธีสอนวิธีนี้
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้และใช้ภาษาได้เหมาะสมตามสภาพสังคมอีกด้วย 
 11) โปรแกรม CIRC (cooperative integrated reading and composition) คือ โปรแกรม 
ส าหรับสอนการอ่าน การเขียนทักษะทางภาษา (learning arts) ใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โดยเน้นที่หลักสูตรและวิธีการสอนและน าการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้กับการอ่านและการเขียนโดยตรง 
 12) วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ (story line) เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะมีการผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรียงล าดับเหตุการณ์ 
หรือที่เรียกว่า ก าหนดเส้นทางเดินเรื่อง โดยใช้ค าถามหลักเป็นตัวน าสู่การให้ผู ้เรี ยนท ากิจกรรม
อย่างหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 
ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทย
ไปยังสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ จึงกล่าวสรุปได้ว่า วิธีการสอนเทคนิคและวิธีสอนของครูเป็นหัวใจส าคัญ
ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จ มีวิธีหลากหลายครูสามารถเลือกใช้และต้องเลือก
ให้เหมาะสมกับนักเรียนได้มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  
 พฤติกรรมการสอนด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพื่อช่วยเสริมสร้างให้บรรยากาศการเรียนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  
และจูงใจนักเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาในการปกครองชั้น และแก้ปัญหา
เรื่องวินัยได้อีกด้วย (ปาริชาติ บุญนิธิ, 2559) ซึ่งจุดมุ่งหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีดังต่อไปนี้ 
 1) ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับแคบ
จนเกินไป  
 2) ท าให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการท ากิจกรรม 
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 3) ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องเรียน
ที่สะอาด ที่จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหล่านี้
ไว้โดยไม่รู้ตัว 
 4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้
กระดานด ามากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ 
 5) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดมุม
วิชาการต่างๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน 
 6) ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
การฝึกให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยู่ร่วมกัน ฯลฯ 
 7) ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข้าใจ
นักเรียน ให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 นันท์พัทธ์ เอ่ียมละออ (ออนไลน์, 2555) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายอย่าง เช่น ตัวครู ตัวนักเรียน วิธีสอนของครู การจัดห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
แต่ละองค์ประกอบที่ครูจะต้องค านึกถึงในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน มีอยู่ 6 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 
 1) บรรยากาศที่ท้าทาย (challenge) จะกระตุ้นให้ก าลังใจเพ่ือให้เด็กประสบผลส าเร็จ
ในการงาน พูดให้เด็กรู้สึกว่าครูเชื่อในความสามารถของเด็กที่จะท างานนั้นๆ แม้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยาก 
ให้เด็กรู้สึกอิสระที่จะท าอย่างให้รู้สึกว่าถูกบังคับ 
 2) บรรยากาศที่มีอิสระ (freedom) บรรยากาศที่จะช่วยให้เด็กมีการยอมรับนับถือ
ในตนเอง คือ บรรยากาศที่มีอิสระ เด็กมีโอกาสที่จะเลือกซึ่งเด็กสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมาย
และมีคุณค่า ซึ่งทั้งนี้รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดพลาดด้วย บรรยากาศเช่นนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เด็กจะเกิด
ความมั่นใจในตนเองที่จะศึกษาค้นคว้า ไม่เกิดความตึงเครียด 
 3) บรรยากาศซึ่งมีการยอมรับนับถือ (respect) การที่ครูเห็นคุณค่าในตัวเด็กเป็นสิ่งส าคัญ
ในการพัฒนา self-concept เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ไม่มีอะไรส าคัญเท่ากับความรู้สึกที่ครูเห็นว่า
เด็กเป็นบุคคลส าคัญ มีคุณค่าและสามารถเรียนได้ ถ้าครูมีความรู้สึกเช่นนี้ให้กับเด็กอย่างจริงใจ จะมีผล
ต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก นอกจากนั้นเด็กจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและยอมรับนับถือในตนเองด้วย 
ดังนั้น จึงควรพยายามถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้เด็กรับได้ 
 4) บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (warmth) ความรู้สึกทางด้านจิตใจมีผลต่อความส าเร็จ
ในการเรียนเช่นเดียวกับการที่เด็กตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า ดังนั้น การที่ครูมีความเข้าใจ เป็นมิตร ยอมรับ
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ จะท าให้เด็กเกิดความอบอุ่น สบายใจ อยากเข้าไปติดต่อด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะส่งผลมายังการเรียนของเด็ก ดังนั้นบรรยากาศที่มีความอบอุ่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเด็กรู้
ว่าครูเอ้ืออาทรกับการกระท าของตน จะท าให้เกิดความรู้สึกรักในโรงเรียน 
 5) บรรยากาศแห่งการควบคุม (control) การฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม 
ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเอง
อย่างมีขอบเขต 
 6) บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ประสบความส าเร็จในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียน
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ประสบความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่สิ่งที่ล้มเหลว 
เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ที่ดีขึ้น และคนเราจะเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถนั้นมิใช่มาจากความล้มเหลว แต่มาจากความส าเร็จ 
องค์ประกอบทั้ง 6 อย่างที่กล่าวมาแล้วจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและ
ช่วยพัฒนาความส าเร็จในการเรียน 
 ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน สามารถแบ่งประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได้  
2 ประเภท คือ 
 1) บรรยากาศทางกายภาพ 
 บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางด้ านวัตถุ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเครื่องใช้และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น เช่น ห้องเรียนมีขนาด
เหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่างเพียงพอ กระดานด ามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาด
เหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้น 
 การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ 
ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดความสบายตา สบายใจ 
แก่ผู้พบเห็น การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีของนักเรียน การจัดโต๊ะครู 
การจัดป้ายนิเทศ การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ การจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน  
 2) บรรยากาศทางจิตวิทยา 
 บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสบายใจ 
มีความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน 
ตลอดจนมีอิสระ ในความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
 การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้านจิตใจ จะช่วยสร้างความรู้สึก
ให้นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์ 
เร้าความสนใจ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข นักเรียนจะเกิดความรู้เช่นนี้  
ขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ การจัดบรรยากาศด้านจิตวิทยา ซึ่งได้แก่ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการสอน เทคนิค
การปกครองชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
 จะเห็นได้ว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ในอันที่
จะส่งผลให้การเรียนการสอนในชั่วโมงภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จ ห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศอบอุ่น ร่มรื่น มีความเป็นกันเองระหว่างครู
กับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศทางสังคมในห้องเรียนที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชั้นอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรียกว่า สื่อการสอน 
และสิ่งที่ใช้เป็นสื่อการสอน คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ระบบการน าวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการมาใช้
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มากท่ีสุด สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก หากชั้นเรียนไม่มีสื่อการสอน หรือครูไม่ใช้สื่อแล้วนักเรียนจะไม่เกิดการเรียนรู้ 
การเรียนการสอนจะไม่ประสบผลส าเร็จ  
 การใช้สื่อการสอนมีความส าคัญพอๆ กับการเลือกสื่อการสอน เพราะครูทุกคนจะต้องศึกษา
สื่อการสอนแต่ละประเภทแล้วน ามาใช้ประกอบการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการสอนให้ดีขึ้น วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนวิธีการต่างๆ จะมีประโยชน์ต่อการสอนมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับกลวิธีของครูผู้ใช้เท่านั้น 
มิใช่อยู่ที่ตัววัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น ครูที่มีความรู้ความสามารถย่อมมีวิธีการใช้อย่างถูกต้อง อันจะสามารถ
ให้สื่อการสอนเกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อบทเรียนอย่างแท้จริง 
 การที่จะใช้สื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น ปราโมทย์ มุกดา 
(ออนไลน์, 2554) กล่าวว่า ก่อนอ่ืนครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเลือกสื่อการสอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับเนื้อหาของบทเรียน เหมาะสมกับนักเรียน สถานที่ และเหมาะสมกับครูผู้สอนด้วยนั้น ขั้นแรก
ครูผู้สอนจะต้องศึกษาจุดประสงค์ของบทเรียนที่จะสอนให้ละเอียดเสียก่อน จึงจะสามารถเลือกใช้
สื่อประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม และตรงจุดประสงค์ของการสอนในครั้งนั้นๆ และจะช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด้วย โดยการเลือกสื่อการสอนแต่ละครั้งจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  
 1) ความเหมาะสม สื่อที่จะใช้นั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอนหรือไม่ 
 2) ความถูกต้อง สื่อที่จะใช้ช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือไม่ 
 3) ความเข้าใจ สื่อที่จะใช้นั้นควรช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่นักเรียน 
 4) ประสบการณ์ท่ีได้รับ สื่อที่ใช้นั้นช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 
 5) เหมาะสมกับวัย ระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในสื่อชนิดนั้นๆ เหมาะสม
กับระดับความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของนักเรียนหรือไม่ 
 6) เที่ยงตรงในเนื้อหา สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่ 
 7) ใช้การได้ดี สื่อที่น ามาใช้ควรท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดี 
 8) คุ้มค่ากับราคา ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับเวลา เงิน และการจัดเตรียมสื่อนั้นหรือไม่ 
 9) ตรงกับความต้องการ สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามท่ีครูต้องการหรือไม่ 
 10) ช่วยกระตุ้นความสนใจ สื่อนั้นช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในช่วงเวลานานพอสมควร
หรือไม ่
 อีริคสัน และเคิรล (Erickson & Curl, 1972, pp. 163-170) ได้กล่าวจ าแนก หลักการใช้สื่อ
การเรียนการสอนโดยทั่วไปไว้ว่า การใช้สื่อเพ่ือเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ครูควรยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1) หลักการเลือก (select) ในการเลือกสื่อครูควรมีความสามารถพื้นฐานต่างๆ 
ในการเลือกสื่อ ดังนี้ 
 (1) สามารถเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน 
 (2) มีความรอบรูในเรื่องของแหล่งสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
 (3) สามารถเลือกหาสื่อที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการสอนที่เขียนขึ้นมา 
 (4) สามารถคาดคะเนได้ว่าประสบการณการเรียนรู้ทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
สื่อการสอนนั้นๆ จะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
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 (5) สามารถน าสื่อต่างๆ มาสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและปัญหาต่างๆ ในการเรียน
การสอนได้ ไมว่าจะเป็นการสอนแบบกลุ่มแบบเอกัตตบุคคลก็ตาม 
 (6) สามารถเลือกสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองได ้ 
 (7) สามารถเลือกสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับวิธีการสอนแบบต่างๆ ได้ 
 (8) มีความสามารถในการพิจารณาคุณภาพ และความเหมาะสมของสื่อต่อผู้เรียนได ้ 
 (9) สามารถเตรียมและวางแผนการใช้สื่อการสอนได้ 
 (10) สามารถผลิตสื่อการสอนแบบง่ายได้ 
 (11) สามารถผลิตสื่อการสอนที่ซับซ้อน เช่น ชุดการสอน รายการโทรทัศน์เมื่อจ าเป็น 
 2) หลักความพร้อม (readiness) ความสามารถพ้ืนฐานในการสร้างความพร้อมให้แก่
ผู้เรียน มีดังนี ้
 (1) พัฒนาแผนการสร้างความพรอมเฉพาะอย่าง 
 (2) แนะน าผู้เรียนเพ่ือเป็นการเร้าให้เกิดความต้องการเรียนรู้จากสื่อที่ครูเลือกมา 
 (3) สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลองกับสื่อการสอน 
 (4) เลือกหาวิธีสอนที่เหมาะสม ที่จะน าไปสู่การใช้สื่อการเรียนการสอน 
 (5) ใช้แหล่งการเรียนอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความพร้อมให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
 3) หลักการควบคุม (control) ครูควรมีความสามารถและทักษะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 (1) สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ 
 (2) สามารถป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องมือต่างๆ ได้ 
 (3) สามารถจัดสภาพของห้องเรียนได้ดี ถ้าเป็นการฉายก็สามารถจัดสภาพการฉายไดดี้ 
 (4) สามารถติดตั้งเครื่องมือต่างๆ ได้ดี 
 (5) ติดตั้งวัสดุต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้และติดตามผล และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี 
 (6) สามารถวางแผนก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สื่อการเรียนการสอน
ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
 4) หลักการปฏิบัติ ครูควรมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 (1) เลือกกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนอยากรู้ ตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน 
 (2) ใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้นและชี้แนะ 
 (3) ใช้การอภิปรายเพื่อน าไปสู่เนื้อหาและการสร้างมโนมติ 
 (4) จัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมและสร้างกิจกรรมทาทายในการแก้ปัญหา 
 (5) ใช้สื่ออย่างมีล าดับ 
 (6) จัดด าเนินการด้านการจัดสภาพการณต่างๆ ในการใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 (7) สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนหาความรู้จากสื่อต่างๆ ได้ เช่น จัดป้ายนิเทศ 
จุดมุมวิชาและการค้นคว้ารายงานเพิ่มเติม เป็นต้น 
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 5) หลักการประเมินผล (evaluation) ครูควรประเมินผลทั้งจากตัวสื่อและจากการใช้สื่อ
การสอนของครูเอง จะท าให้ผู้สอนทราบว่า สื่อนั้นมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด และครูเอง
มีเทคนิคในการสื่อการสอนนั้นดีพอหรือไม่ ดังนั้น ในเรื่องนี้ครูควรมีความรู้ความสามารถทักษะพ้ืนฐาน
ในการวัดและประเมินผลการสอนของตัวเอง และสื่อการสอนตามจุดมุ่งหมายของการสอนเพ่ือปรับปรุง
ในโอกาสต่อไป 
 นอกจากนี้กรมวิชาการ (2545) ได้จ าแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 
 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสิ่งที่พิมพ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีการต่างๆ 
อันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือน ต้นฉบับขึ้นหลายส าเนาในปริมาณมากเพ่ือเป็นสิ่งที่ท าการติดต่อ 
หรือชักน าให้บุคคลอื่นได้เห็นหรือทราบข้อความต่างๆ ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น เอกสารหนังสือ ต ารา 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ คือ การอ่าน
และพยายามสร้างความเข้าใจจากสารสนเทศท่ีน าเสนอ ประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์มีดังนี้ 
 (1) ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีการวางหัวข้อ เรื่องราวและรูปแบบ
ที่จัดวางไว้เป็นระเบียบ 
 (2) มีความยืดหยุ่นในการใช้ สื่อสิ่งพิมพ์สามารถใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมที่มีแสง 
สามารถพกพาติดตัวผู้ใช้ได้สะดวก 
 (3) ประหยัด สื่อสิ่งพิมพ์สามารถน ากลับมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ตลอด 
แม้ว่าจะมีผู้เรียนใช้มาหลายคนแล้วก็ตาม 
 2) สื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อที่น าศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้
ในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน เช่น แถบบันทึกภาพ วีดิทัศน์ เทปเสียง สไลด์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
สื่อบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต การศึกษาผ่านดาวเทียม กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อจ าพวกมัลติมีเดียยังสามารถน าเสนอ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพจริงที่แสดงความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสียงประกอบที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศยังสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา ประโยชน์ของสื่อ
เทคโนโลยีมีดังนี้ 
 (1) ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับสื่อได้ 
 (2) ให้ความเหมือนจริง โดยเฉพาะวีดิทัศน์ เทปเสียง สไลด์ 
 (3) ค้นหาสารสนเทศ ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 
 (4) สนองตอบการเรียนรู้ระยะไกล 
 3) สื่อกิจกรรม เป็นสื่อในลักษณะที่เป็นกระบวนการ กิจกรรมที่จัดเพ่ือฝึกกระบวนการคิด
และการปฏิบัติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน เช่น การร่วมมือกันแก้ปัญหา การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โครงงาน การสืบเสาะความรู้ การค้นพบความรู้การแก้ปัญหา เกม การอภิปราย การทดลอง เป็นต้น 
ประโยชน์ของสื่อกิจกรรม มีดังนี ้
 (1) ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพราะผู้เรียนจะได้ใช้ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และตัดสินใจเกี่ยวกับสารสนเทศมากกว่าการจดจ าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ 
 (2) พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 (3) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบตื่นตัว (active learning) 
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 (4) พัฒนากระบวนทางสังคมและการสื่อสาร 
 (5) ฝึกการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะเฉพาะด้าน เช่น ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้เครื่องมือ 
 4) สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อบุคคล คือ ตัวบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร 
อยู่ในระบบการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารระดับกลุ่ม ภูมิปัญญาเป็นความรู้ความสามารถ วิธีการ
ผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้ารวบรวมและจัดเป็นความรู้ ถ่ายทอด ปรับปรุง จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
จนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้แต่ละ
หมู่บ้าน แต่ละชุมชนไทย ล้วนมีการท ามาหากินที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ มีผู้น าที่มีความรู้ มีฝีมือ
ทางช่าง สามารถคิดประดิษฐ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ ผู้น าเหล่านี้ เรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือผู้ทรงภูมิปัญญาไทย ประโยชน์ของสื่อบุคคล และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีดังนี้ 
 (1) การเรียนจากประสบการณ์จริง 
 (2) พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
 (3) มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 (4) สร้างความสัมพันธ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 5) สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดตัวผู้เรียน
ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งช่วงชีวิตทั้งวัน จึงถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที ่ส าคัญอย่างยิ่ง ตามแนวคิดการจัด  
การเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง อันเนื่องมาจาก
ต้องการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เผชิญหรือพบเจอ มาใช้ในการแก้ปัญหาส าหรับตนเอง
และสังคมได้ธรรมชาติจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ผู้เรียนจะต้องแสวงหาความจริง ข้อเท็จและน ามา
ประมวลเป็นความรู้ของตนเอง ประโยชน์ของสื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 
 (1) ให้ความเป็นจริง 
 (2) ประหยัด ไม่ต้องลงทุนในการผลิต 
 (3) บูรณาการลงสู่ชีวิตประจ าวัน 
 (4) มีความหลากหลายสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6) สื่อวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เพ่ือประกอบการเรียนรู้ เช่น หุ่นจ าลอง 
แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง เป็นต้น 
 หากสื่อการเรียนการสอนที่ครูน ามาใช้สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
ก็จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ กรมวิชาการ (2545) ได้สรุปความส าคัญ
และประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
 1) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสร้างความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น 
 2) ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4) สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม ่
 5) ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน 
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 6) เกื้อหนุนผู้เรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ให้สามารถเรียนรู้ได้ทัดเทียมกัน 
 7) ช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่ไกลตัวผู้เรียนให้เข้ามาสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 8) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 9) ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ในหลายมิติจากสื่อที่หลาหลาย 
 10) ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเชิงเนื้อหา กระบวนการ และความรู้
เชิงประจักษ์ 
 11) ส่งเสริมให้เกิดทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ดังนี้ 
 (1) ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนง่าย รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง 
 (2) ช่วยให้นักเรียนสนใจการเรียนและพอใจที่จะมีส่วนร่วมในบทเรียน 
 (3) ช่วยให้นักเรียนเกิดรอยประทับใจและจดจ าสิ่งที่ได้เรียนได้นาน 
 (4) ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 (5) ช่วยเสริมทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
 (6) ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสิ่งที่มีข้อจ ากัดต่างๆ ในการเรียน 
 (7) ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในการสอน และช่วยลดการบรรยายของครู 
 (8) ช่วยลดความสูญเปล่าทางการศึกษา 
 กล่าวสรุปได้ว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะต้องเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญ
อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง สื่อการสอนต่างๆ ผู้สอนสามารถเลือกใช้
หรือสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การเรียนการสอน สภาพห้องเรียน ระดับ และพ้ืนฐานทางภาษา
ของผู้เรียน โดยจะต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อและพิจารณาเลือกใช้สื่อ จนสามารถน าสื่อแต่ละชนิด
มาประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด การสอนภาษาอังกฤษมีความจ าเป็น
ที่จะต้องใช้สื่อการสอน เพราะสื่อการสอนเป็นเครื่องมือท าให้เกิดการเรียนรู้ ให้ประสบการณ์ที่เป็นจริง
แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนจดจ าบทเรียนได้แม่นย า ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมท า นักเรียนจะได้
ฝึกฝนและท ากิจกรรมกับครูและเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน และยังเป็น
การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในการท างานอย่างใกล้ชิดของครูกับนักเรียน ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจ
แก่นักเรียนยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางภาษาได้ 
 พฤติกรรมการสอนด้านการวัดผลประเมินผลทางการสอน อาจกล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
อีกขั้นตอนหนึ่งในระบบการจัดการเรียนการสอน เพราะเหตุว่าการวัดและประเมินผลเป็นการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน และช่วยตัดสินผลการเรียน รวมทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพในการเรียนการสอนอีกด้วย 
(สุรพงษ์ ศิริเขตต์, 2545, หน้า 25) 
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 การวัดและประเมินผลทางการศึกษามีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 อย่าง (อัจฉรา วงศ์โสธร 2538, 
หน้า 308-309) คือ 1) การทดสอบ (testing) หมายถึง การตรวจสอบดูจากลักษณะ ที่วัดว่ามีหรือไม่มี 
2) การวัดผล (measurement) หมายถึง การวัดคุณลักษณะ (attribute) ของบุคคลจากผลการตอบค าถาม
ในแบบทสอบตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขทีวัดได้การวัดผล นอกจาก
ใช้แบบทดสอบแลว ยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออ่ืนเพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น 
การสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์ การตรวจผลงานต่างๆ ที่ก าหนดให้ผู้ประเมินท า และ 3) การประเมินผล 
(evaluation) หมายถึง การตีค่า ก าหนดค่าของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
ช่วยในการตัดสินใจ การประเมินผลน าไปสู่การด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมินในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งการวัดผล
และการประเมินผล เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะท าให้ได้ข้อมูลและรายละเอียด
หลายด้าน เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพ่ือตีค่า หรือสรุป
คุณค่าออกมา ถือว่าเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใดก็ขึ้น 
กับความถูกต้องของผลการวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือไดมากและตรงกับ
ความเป็นจริง ถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวัดผลและการประเมินผล 
มีความแตกต่างกัน  
 นอกจากนี้ นพมาศ หงษาชาติ (2559, หน้า 40) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการวัดและ
ประเมินผล คือ 
 1) เพ่ือเป็นการศึกษาความพร้อมของผู้เรียนว่ามีความพร้อมเพียงใด หรือมีพ้ืนฐาน 
ความรู้เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียนนั้นๆ เพียงใด โดยจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียน 
 2) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนว่ามีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม ่
 3) เพื่อจัดล าดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ส าหรับแบ่งกลุ่มผู ้เรียน
ตามความสามารถ 
 4) เพ่ือประเมินวิธีการสอนของครูว่าวิธีที่ครูใช้สอนวิธีใดดีหรือไม่ดี และควรปรับปรุง
อย่างไร 
 5) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครู 
 6) เพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่องและจุดเด่นของผู้เรียนแต่ละคน ส าหรับการสอนซ่อมให้กับ
ผู้ที่เรียนอ่อน หรือสอนเสริมผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม 
 การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูล
จากงานและวิธีการที่นักเรียนท า เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อเด็กเหล่านั้น 
การประเมินตามสภาพจริงจะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิด
ที่ซับซ้อนในการท างานของนักเรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติ
ในสภาพจริงที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของสังคม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539, 
หน้า 11)  
 สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544) ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการวัดประเมินสภาพจริง
ว่าเป็นที่ทราบกันดีแลว การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินทางเลือกใหม่ (alternative 
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assessment) ที่เน้นการประเมินผลจากการปฏิบัติงานซึ่งต่างจากการประเมินที่เน้นการทดสอบเป็นส าคัญ 
ลักษณะส าคัญของการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีดังนี้ 
 1) การประเมินเน้นแนวคิดที่ว่าความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความหมายได้หลากหลาย 
ดังนั้น การวัดควรใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 
 2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการตามความต้องการของผู้เรียน มากกว่าการบังคับให้เรียน 
ดังนั ้น ผู ้เรียนจึงมีความกระตือรือร้น และแสวงหาความรู้เพื ่อความอยากรู้มากกว่าการเรียน 
เพ่ือให้ท าข้อสอบได้คะแนนสูงๆ 
 3) การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เน้นกระบวนการเรียนรู้และผลผลิต โดยพิจารณา
จากสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้และท าไมจึงเกิดการเรียนรู้เช่นนั้น 
 4) การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งเน้นการสืบเสาะ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสภาพจริงที่เกิดข้ึนผู้เรียนต้องสังเกต วิเคราะห์และทดสอบความรูของตนเองจากการปฏิบัติ 
 5) การวัดประเมินสภาพจริงมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุน และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 
และสะท้อนผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาให้กับผู้เรียน 
 เครื่องมือวัดและประเมินตามสภาพจริง โดยทั่วไปการวัดและประเมินผลให้ตรงกับสิ่ง
ที่ต้องการจะวัด มักต้องใช้อาศัยเทคนิค การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับคุณลักษณะที่ต้องการศึกษา รวมถึงเงื่อนไขบริบทอ่ืนๆ อาทิจุดประสงค์การวัด ลักษณะผู้สอบ ปริมาณ 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินตามสภาพจริงมักใช้วิธีการประเมินหลากหลาย สวนเทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจผลงาน 
การใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินโดยใช้ศูนย์ประเมิน 
 1) การทดสอบ การทดสอบมักใช้แบบทดสอบ เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบเขียนตอบ แบบสอบเลือกตอบ และสอบภาคปฏิบัติและแบบวัดต่างๆ 
เป็นต้น 
 2) การสอบสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดผลด้วยการซักถาม สนทนา โต้ตอบ เพ่ือประเมินความคิด 
ทัศนคติต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า) และค าถาม
แบบไมมีโครงสร้าง (ก าหนดเฉพาะแนวทางหรือประเด็นแต่ไม่มีค าถามที่ชัดเจน) 
 3) การสังเกต เป็นการวัดและประเมินที่มีรายการ พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล
ด้วยประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหูและตา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่มีความละเอียด ชัดเจนของผู้เรียน
ในสภาพการต่างๆ ที่ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินค่า 
และแบบบันทึก เป็นต้น 
 4) การตรวจผลงาน เป็นการวัดและประเมินด้วยการก าหนดงาน กิจกรรม หรือแบบฝึก
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติฝึกฝน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง หรือเพ่ือนของผู้เรียน
ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลจริงส าหรับสะท้อนผลการปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบต่อไป เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลงาน 
 นอกจากนี้ ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ (2544, หน้า 76) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง
เป็นการประเมินผลเพ่ือดูความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนโดยวิธีการที่เป็นระบบ เป็นกระบวนการ
ที่หลากหลาย ครอบคลุมการวัดผลในทุกๆ ด้าน เป็นการประเมินผลรวมเพ่ือใช้อธิบายความสามารถที่แท้จริง 
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ซึ่งสอดคล้องกับปิยะนุช พุฒแก้ว (2545, หน้า 27) ที่ได้สรุปความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
ว่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการสังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน
ของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลใช้ส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาอันส่งผลต่อตัวผู้เรียน 
การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกต่างจากการท าสอบตรงที่วิธีการดังกล่าวให้ความส าคัญ
กับความต้องการและการประสบผลส าเร็จของผู้เรียนแต่ละคนมากกว่าการเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอ่ืน 
อีกท้ังยังเป็นการวัดโดยตรงต่อการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรายวิชาหนึ่งหรือเนื้อหาสาระหนึ่ง 
 ปิยะนุช พุฒแก้ว (2545, หน้า 26) สรุปว่า การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นผลจาก
ความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลของนักการศึกษา ซึ่งตระหนักถึงภาวะวิกฤติ
ทางการศึกษาและเร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจัง ข้อเขียนทางวิชาการจ านวนมาก
ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ สื่อความหมายที่สอดคล้องกันประการหนึ่งว่า การประเมินผลผู้เรียน
โดยให้บทบาทและความส าคัญมากจนเกินไปกับแบบทดสอบมาตรฐาน ชนิดมีค าตอบให้เลือกส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมินผล
ที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งนักวิชาการได้ศึกษา  
ค้นคว้าและวิจัยด้วยมุ่งหวังจะพัฒนาวิธีการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการประเมินผลอย่างแท้จริง 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการเรียน
ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องประเมินให้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน 
คือ ประเมินก่อนเรียน ประเมินระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน โดยใช้เครื่องมือและการประเมิน
ที่หลากหลาย ซึ่งครูจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบทเรียน และต้องให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย (ชยานนท์ 
มนเพียรจันทร์, 2543) 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วิไลพร ธนสุวรรณ (2537) ได้ท าวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ 
และการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พบว่า ในด้านสภาพปัจจุบันของพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ นักศึกษาฝึกสอนน าเสนอ
บทเรียนหรือเร้าความสนใจโดยใช้สถานการณ์หรือสื่อสารสอน บอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอน ทบทวน
ความรู้เดิม เสนอเนื้อหาด้านหน้าที่ทางภาษา และรูปแบบภาษา ให้นักเรียนฝึกการใช้รูปแบบภาษา
และความสัมพันธ์ระหว่างประโยค แนะน านักเรียนเกี่ยวกับวิธีใช้กลยุทธ์ในการสื่อสานในขั้นการฝึก นักศึกษา
ฝึกสอนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ให้นักเรียนฝึกความคล่องในการใช้ทักษะทางภาษาตามจุดประสงค์ 
โดยบอกผลการฝึกให้นักเรียนรู้ ในขั้นการประเมินนักศึกษาฝึกสอนมีความคิดเห็นว่า ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษา
ในสถานการณ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม และให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  
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 วิไลพร ธนสุวรรณ (2545) ได้ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ไวยากรณ์ และวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษ กระบวนการท างาน
ในการปฏิบัติการสอน และพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในระดับมาก  และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับไวยากรณ์ และวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติตามกระบวนการการท างานที่พึงประสงค์ทั้งก่อนการสอน ขณะสอน และหลังการสอน ในระดับมาก 
และยังมีพฤติกรรมการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส่วนแนวทางในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูภาษาอังกฤษที่ดีสามารถจัดออกมาในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
คลินิกภาษา กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแบบเพลิน (play + learn) กิจกรรมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมสมุดบันทึกสะท้อนคิดด้วยตนเองเกี่ยวกับการสอน 
 ผกาเพ็ญ จรูญแสง (2547) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อพฤติกรรมของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการสอน
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ด้านการเตรียมการสอน
และประสิทธิภาพในการสอน และด้านแรงจูงใจและการเสริมแรงทางการเรียน โดยเครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในแต่ละด้านโดยรวมแตกต่างกัน นักศึกษา
ที่มีลักษณะการมาเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านคุณลักษณะ
ส่วนตัวที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาที่ศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นด้านแรงจูงใจและการเสริมแรงทางการเรียนที่ไม่พบความแตกต่าง 
 ชยานนท์ มนเพียรจันทร์ (2543) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ครูผู้สอนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และด้านเทคนิคและวิธีสอน 
ส่วนด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี 
และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
มีการปฏิบัติตามกรอบของพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเทคนิคและวิธีสอน 
ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลมากกว่า
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี ส่วนพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูที่มีวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษต่างกัน โดยรวมพบว่า ครูที่มีวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
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รายคู่พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกภาษาอังกฤษมีการปฏิบัติตามกรอบของพฤติกรรมการสอน
ในทุกด้านมากกว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษในกลุ่มอ่ืนๆ ส่วนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาโท 
ภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนที่มีวุฒิ วิชาเอกอ่ืนๆ วิชาโทอ่ืนๆ ที่เคยเข้ารับการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ 
มีการปฏิบัติตามกรอบของพฤติกรรมการสอนมากกว่าครูที่มีวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ วิชาโทอ่ืนๆ ที่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ 
 วนิดา แสวงผล (2542) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจัดหวัดยโสธร ที่ผ่านการอบรมทางตรงและระยะทางไกล ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมทางตรง
และทางไกล ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
และด้านการประเมินผลการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน ด้านพฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอน 
ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนด้วยตนเอง แต่ไม่ได้น าแผนการสอนที่จัดเตรียมไว้มาใช้ พฤติกรรมการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้ขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ ขั้นน าเสนอ 
ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศและการเสริมแรงในการเรียนค่อนข้างดี นักเรียน
ชอบกิจกรรมที่ครูผู้สอนน ามาใช้ พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน การจัดหาสื่อ
ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรร ครูผู้สอนผลิตสื่อเองน้อย พฤติกรรมการสอนด้านประเมินผลการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนประเมินความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษด้วยการพูดคุยและการสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและหลังเรียน 
 นูระหม๊ะ หะยีกาหลง (2554) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส 
พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน คือ ลักษณะของห้องเรียนในบางโรงเรียนไม่เหมาะกับการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการฝึกปากเปล่าของนักเรียน ขณะเดียวกันในขณะที่นักเรียนต้องการสมาธิ
ในการอ่านในใจ ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร โรงเรียนบางแห่งขาดห้องสมุดและหนังสือ
ประกอบอื่นๆ ทางภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งจะช่วยนักเรียนในการเรียนภาษาได้อย่างมากและยังขาดอุปกรณ์การสอนอ่ืน
ที่จะทดแทนห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ เช่น เทป แผ่นเสียง เป็นต้น ท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้
ฝึกหัดทักษะการฟังและการพูดอันเป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนบางแห่ง
ไม่มีครูภาษาต่างประเทศที่นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง  ผู้บริหาร
ในบางโรงเรียนยังไม่เข้าใจหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษดี มุ่งจะให้ครูสอนเพ่ือให้นักเรียนสอบผ่านวิชานี้
แต่เพียงอย่างเดียว และในบางโรงเรียน ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทางภาษา เป็นสาเหตุให้ครูท้อถอย หมดก าลังใจในการท างาน 
 ปฐมาวดี แถวนาชุม (2558) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในระดับมาก เนื่องจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่สอนของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา มีทักษะ และเทคนิคการสอน
และการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน รู้จักควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีส่วนร่วม



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

52 

ในงานและกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้นักศึกษาเพศหญิงและชายมีความคิดเห็นต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูต่างกัน เนื่องจาก นักศึกษาหญิงมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และมีความรับผิดชอบต่องานและกิจกรรมมากกว่าเพศชาย  
 2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 กอสซี่ (Gossie, 1980) ได้ศึกษาความวิตกกังวลในการสอนและการประเมินประเมินประสิทธิภาพ
ของนักศึกษาครู เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของนักศึกษาครูจากการประเมินของนักเรียน
กับความวิตกกังวลในการสอน โดยกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยนอร์ธเท็กซัสสเตท 
(North Texas State University) จ านวน 40 คน โดยฝึกสอนในชั้นประถมศึกษา 20 คน และฝึกสอน
ในชั้นมัธยมศึกษา 20 คน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ คือ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนระหว่างนักศึกษาครูที่มีความวิตกกังวลสูง  
กับนักศึกษาครูที่มีความวิตกกังวลต่ า ผลการวิจัยสรุปว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของนักศึกษา
ครูซึ่งถูกประเมินโดยนักเรียน กับความวิตกกังวลในการสอนของนักศึกษาครู ผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นนักศึกษาครูให้มากกว่านี้ และควรให้นักเรียนประเมินการสอน
มากกว่า 1 ครั้ง  
 สไปรวี (Sprivey, 1973; อ้างถึงใน เนตรดาว สุขล้ า, 2555, หน้า 32) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
การท านายผลส าเร็จของนักศึกษาฝึกสอนได้รับจากโครงการสอนในช่วงปี ค.ศ. 1990-1971 ผลวิจัยสรุปได้ว่า 
นักศึกษาไม่ได้ประสบผลส าเร็จในทุกด้านทั้งหมด แต่สิ่งที่ส าคัญที่ได้รับ คือ การท าให้ฉลาดขึ้นและสามารถ
ปรับปรุงบุคลิกภาพได้ดี สามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจ และเป็นคนรู้จักสัง เกต องค์ประกอบที่ท าให้
มีผลต่อความส าเร็จของนักศึกษาฝึกสอน คือ การมีโอกาสเลือกสถานที่ฝึกสอน อาจารย์พ่ีเลี้ยง ระยะเวลา
ของการฝึกสอน สภาพทางอารมณ์ขณะท าการฝึกสอน บรรยากาศภายในโรงเรียน ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาฝึกสอนกับนักเรียนในห้อง นอกจากนั้น ยังพบอีกว่าอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลี้ยง
มีบทบาทอย่างส าคัญต่อความส าเร็จส่วนหนึ่งของนักศึกษา และสถาบันผลิตครูได้มีการวางจุดมุ่งหมาย
ของการฝึกสอน การด าเนินงาน และการประเมินผลต่างๆ อย่างรอบคอบและมีมาตรฐาน 
 Stefka Barócsi (2007) ได้ศึกษาบทบาทของการสังเกตการสอนในการพัฒนาวิชาชีพในการศึกษา
ของครูที่สอนภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกสอนได้ประโยชน์จากการสังเกตการสอนโดนการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และยังเพ่ิมความเป็นไปได้ในการฝึกอบรมครูตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอีกด้วย 
 Phuong Anna Vu (2009) ได้ศึกษาอิทธิพลของลักษณะในห้องเรียนและความสัมพันธ์
นักศึกษาฝึกสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ของนักศึกษาในการดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดและการรายงานผลด้วยตัวเองของครูตามแนวการสอนสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ด้านการปฏิสัมพันธ์พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาฝึกสอนอย่างใกล้ชิด
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นเล็กน้อยและความเสี่ยงทางด้านวิชาการมี แต่ขึ้นอยู่กับ
การออกแบบการสอบ 
 Chen-Wen Chien (2013) ได้ศึกษาการใช้สื่อและวิธีสอนที่นักศึกษาฝึกสอนชาวไต้หวันใช้
ในโรงเรียนประถมศึกษาใน 7 เขต ซึ่งนักศึกษาฝึกสอนในแต่ละเขตขาดประสบการณ์ในการสอนและไม่มี
โอกาสในการใช้ประสบการณ์ในการสอนในระหว่างการสอนจริงในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า นักศึกษา
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ฝึกสอนมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกสอนในการได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการสอน 
เพราะว่าสามารถช่วยให้นักศึกษาได้ผสานความรู้ในห้องเรียน เนื้อหาของแผนการสอน และค าแนะน า
ทางด้านการสอนได้ นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกสอนยังเชื่อว่า การฝึกสอนมีประโยชน์มากกว่าค าแนะค า
จากการสังเกตการสอนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการสอน และการได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
หลังการฝึกสอนแล้วเสร็จ 
 จากการศึกษาผลของการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า 
พฤติกรรมการสอนทางด้านเทคนิคและวิธีสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อ
การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของครู นอกจากนี้ ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการสอนและปัญหาที่นักศึกษาได้พบและสามารถ
ไปมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกร 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ จ านวน 66 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2                  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 83 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามประเภทของเครื่องมือ ดังนี้  
 1) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนด้วยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 83 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ
กลุ่มประชากร 
 2) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน ความคิดเห็น และปัญหาของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่  
 (1) นักศึกษาชั้นปีที่  5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คนจาก 7 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการสุ่ม
แบบเจาะจงเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีจ านวนโรงเรียนที่นักศึกษาสาขาวิชา
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การสอนภาษาอังกฤษเลือกเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมากที่สุด ซึ่งมีจ านวน 53 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 80.33 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 66 โรงเรียนจาก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี 
จากนั้นผู้วิจัยจ าแนกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และกลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
แล้วจึงจับสลากเลือกโรงเรียนจากแต่ละกลุ่ม โดยจับสลากได้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จ านวน 3 โรงเรียน รวมโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 โรงเรียนจาก 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 10 คน
จากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 โรงเรียน 
 (2) ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
 (3) อาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 5 คน  
 (4) นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มตัวอย่าง (10 คน จากข้อ 1) ซึ่งมาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับสลาก 
โดยมีอัตราส่วนนักเรียน 5 คนต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 คน รวมทั้งหมด 50 คน  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือทั้งหมด 3 ชนิด ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่   
 3.2.1 แบบสอบถำม ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 83 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่นักศึกษา
แสดงออกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคและวิธีสอน 
ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนและปัญหาที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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 3.2.2 แบบสัมภำษณ์ ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 10 คน ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 7 คน อาจารย์นิเทศ จ านวน 5 คน 
และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 50 คน 
 3.2.3 แบบสังเกตกำรสอน ใช้ส าหรับสังเกตพฤติกรรมการสอนของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
กับกลุ่มที่ให้สัมภาษณ์ 
 
3.3 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แต่ละชนิด ดังนี้ 
 3.3.1 แบบสอบถำม 
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยก าหนด
กรอบแนวคิดและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยจ าแนกพฤติกรรมออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเทคนิคและวิธีสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผล  
 2) สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที ่1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น
ที่ฝึกสอน และโรงเรียนที่ฝึกสอน  
 ตอนที ่2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งเป็น
ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนในด้านเทคนิคและวิธีการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการใช้สื่อ
การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยมีรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทาง
ของลิเคิร์ท (likert scale) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
 ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ า อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติพอๆ กัน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ไม่ค่อยปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ให้ข้อมูลเขียนตอบ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เขียนข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากประเด็นค าถามในตอนที่ 2  
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 3) น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (content validity) โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92 พร้อมรับข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไข 
 4) น าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  แล้วน า
แบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปใช้จริง 
 3.3.2 แบบสัมภำษณ์  
 ใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง มีเนื้อหาประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่แรกเริ่ม
จนถึงเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปัญหาโดยรวมในการฝึกสอนที่นักศึกษาพบระหว่ าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนแบบสัมภาษณ์นักเรียนครอบคลุมประเด็นค าถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ความสนใจเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และการน าความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ได้จากชั้นเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการศึกษา
และการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2) ศึกษาแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจัย และร่างแบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักเรียน 
 3) น าร่างแบบสัมภาษณ์ ไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือตรวจแก้ก่อนน าไปใช้
สัมภาษณ์จริง 
 3.3.3 แบบสังเกตกำรสอน 
 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แบบสังเกตการสอน
ที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที ่1 การเตรียมการสอน 
 ด้านที ่2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ด้านที ่3 สื่อการสอนที่ใช้ 
 ด้านที ่4 พฤติกรรมทั่วไป  
 การสร้างแบบสังเกตการสอนมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสารเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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 2) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสังเกตการสอนในลักษณะต่างๆ  
 3) น าข้อมูลที่ได้จาการศึกษามาเรียบเรียง แล้วเขียนร่างแบบสังเกตการสอนตามขอบข่าย
พฤติกรรมการสอน โดยได้ปรับมาจากแบบสังเกตการสอนของวนิดา แสวงผล (2542, หน้า 30) 
 4) น าร่างแบบสังเกตการสอนไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาแล้วน าไปหาความตรง
เชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.89 แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะน าไปใช้จริง  
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าเครื่องมือทั้งหมดไปใช้เก็บข้อมูลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 
ถึงเดือนมีนาคม 2560  
 3.4.1 แบบสอบถำม  
 1) ผู้วิจัยบันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ออกหนังสือ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 2) น าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
จ านวน 83 ฉบับ ในช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เข้าร่วมสัมมนาระหว่างภาค  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากได้แจกแบบสอบถามไปแล้ว 
อธิบายรายละเอียดต่างๆ และให้เวลา 30 นาทีเพ่ือตอบแบบสอบถาม โดยได้รับกลับมาทั้งหมด จ านวน 83 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4.2 แบบสัมภำษณ์ น าไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้วิจัยท าตารางนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน 
 2) เมื่อถึงก าหนดนัดหมายผู้วิจัยได้เดินทางไปพบกลุ่มตัวอย่างตามก าหนดการนัดหมาย 
สร้างความคุ้นเคยแล้วจึงด าเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้เตรียมไว้ 
 3) ผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ 
ครูพ่ีเลี้ยง และนักเรียน คนละ 20 นาที และมีการบันทึกข้อมูล 
 3.4.3 แบบสังเกตกำรสอน น าไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1) หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วนั้น ได้ขออนุญาต
สังเกตการสอน โดยการสอนแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
 2) ในระหว่างการสังเกตการสอนในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้บันทึกพฤติกรรมการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแบบสังเกตการสอนที่ได้จัดท าขึ้น 
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรสอนภำษำอังกฤษจำกแบบสอบถำม 
 1) แจกแจงความถี่ของค าตอบจากแบบสอบถามที่เป็นแบบเลือกตอบ จัดล าดับความส าคัญ
ที่ได้ก าหนดไว้ในแบบสอบถาม     
 2) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามแบบเลือกตอบและค่าล าดับความส าคัญเป็นร้อยละ  
 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 90-100 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบัติ
เป็นประจ า อยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หรือคิดเป็นร้อยละ 70-89 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบัติ
ค่อนข้างบ่อย ถือว่าอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หรือคิดเป็นร้อยละ 50-69 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติพอๆ กัน ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หรือคิดเป็นร้อยละ 30-49  หมายถึง ผู้ตอบไม่ค่อย
ปฏิบัติถือว่าอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หรือคิดเป็นร้อยละ 20-29 หมายถึง ผู้ตอบแทบจะ
ไม่ค่อยปฏิบัติ ถือว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3) จัดหมวดหมู่ค าตอบที่เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือหาค่าความถี่สูงสุดและน ามาเสนอข้อมูล 
 4) วิเคราะห์ข้อมูลค าถามปลายเปิดโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 3.5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรสอนภำษำอังกฤษจำกแบบสัมภำษณ์  ผู้วิจัย
น าแบบสัมภาษณ์มาพิจารณาค าตอบและแจกแจงความถ่ีของค าตอบเพ่ือหาค่าร้อยละ แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 3.5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรสอนภำษำอังกฤษจำกแบบสังเกตกำรสอน 
 1) ผู้วิจัยรวบรวมแบบสังเกตการณ์สอนมาแจกแจงความถี่ของพฤติกรรมการสอน
และเทียบหาค่าร้อยละของความถ่ีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติ 
 2) น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาและน ามาหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา IOC    
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N

R
IOC


  

 เมื่อ IOC แทนค่าดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์กับเนื้อหา 

  R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 3.6.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
 1) การหาค่าร้อยละ (percentage) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 104) 

    P    =      
n

F 100  

 เมื่อ P แทน ร้อยละ 
  F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
  N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด  
 2) การหาค่าเฉลี่ย (mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 105) 

            =      
n

x  

 เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ย 
   x  แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี คูณ คะแนน 
  n  แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 3) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 105) 

                       S  =      
 

)1(

2
2



 
nn

xxn
 

 เมื่อ S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n แทน จ านวนคู่ทั้งหมด 
  X แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
   x  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเพื่อศึกษาปัญหาของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จากแบบสอบถามใช้วิธี
เทียบอัตราส่วนร้อยละ ส่วนค าถามที่เป็นค าถามปลายเปิดแบบเติมข้อความ ใช้วิธีสรุปไว้เป็นหมวดหมู่
โดยเรียงล าดับความส าคัญแล้วเทียบอัตราส่วนร้อยละ 
 4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีสรุปข้อมูลเป็นหมวดหมู่ล าดับความส าคัญ 
 4.3 การวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากการสัมภาษณ์ และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการเขียนพรรณนา 
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4.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนในวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมและรายด้านจากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) 
(n=83) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
7 
76 

 
8.43 
91.56 

2. อายุ 
   22-24 ปี 

 
83                                   

 
100 

3. ระดับชั้นที่สอน 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา 
   สอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
61 
14 
8 

 
73.49 
46.86 
9.63 

4. รายวิชาที่สอน 
   ภาษาอังกฤษ 

 
83 

 
100 

5. จ านวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์ 
   7-10 คาบ/สัปดาห์ 
   11-14 คาบ/สัปดาห์ 
   มากกว่า 14 คาบ/สัปดาห์ 

 
54 
19 
10 

 
65.06 
22.89 
12.04 

6. การได้รับการนิเทศ 
   ได้รับการนิเทศจากครูพ่ีเลี้ยง  
   ได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์    

 
83 
83 

 
100 
100 

7. งานพิเศษนอกเหนือจากการสอน 
   ครูเวรประจ าวัน ครูประจ าชั้น งานวิชาการ  
   งานธุรการ งานสหกรณ์ และงานกิจกรรมต่างๆ  
   ของโรงเรียน 

 
60 

 
72.28 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ข้อมูลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 83 คน โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน 66 แห่ง 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.56 
และเป็นชายร้อยละ 8.43 ซึ่งทั้งหมดมีอายุ 22-24 ปี โดยร้อยละ 73.49 ของนักศึกษาทั้งหมดสอนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 46.86 สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และร้อยละ 9.63 สอนทั้งในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมดสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยร้อยละ 65.06 สอน 7-10 คาบ
ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 22.89 สอน  11-14 คาบต่อสัปดาห์ และร้อยละ 12.04 สอนมากกว่า 14 คาบต่อสัปดาห์ 
โดยทั้งหมดได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง นอกจากภาระงานสอนแล้ว นักศึกษา
ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 72.28 ยังมีงานพิเศษที่นอกเหนือ 
จากงานสอน ได้แก่ หน้าที่ครูเวรประจ าวัน ครูประจ าชั้น งานวิชาการ งานธุรการ งานสหกรณ์และ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 
ตาราง 2 พฤติกรรมการสอนด้านเทคนิคและวิธีสอน 
 

ค าถาม 𝑥  ร้อยละ S.D. แปลความ 
1. เตรียมตนเองในด้านความรู้ในเนื้อหา 
   และข้ันตอนการสอน 

4.14 82.82 0.54 มาก 

2. ท าการทดสอบก่อนเรียน 
   เพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน 
   ของผู้เรียน 

3.59 71.76 0.78 มาก 

3. แจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์ 
   การเรียนรู้ก่อนท าการสอน 

3.95 79.05 0.76 มาก 

4. ทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนสอน 
   เนื้อหาใหม ่

4.32 86.35 0.68 มาก 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
   ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.40 88.00 0.58 มาก 

6. ให้ความสนใจแก่นักเรียนทุกคน 
   อย่างทั่วถึงขณะสอน 

4.21 84.24 0.62 มาก 

7. ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
   กับความสามารถของตัวเอง 

4.05 80.94 0.60 มาก 

8. ใช้กิจกรรมเสริมบทเรียน เช่น เกม  
    เพลง บทบาทสมมติ 

3.95 79.05 0.74 มาก 

9. จัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียน 
   ได้ฝึกใช้ภาษาอย่างมีความหมาย 

3.93 78.59 0.65 มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ค าถาม 𝑥  ร้อยละ S.D. แปลความ 
10. มีการฝึกทักษะภาษาโดยบูรณาการ   
     ทักษะต่างๆ ในแต่ละชั่วโมง 

3.80 76.00 0.61 มาก 

11. เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัย 
     และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  

3.89 77.88 0.67 มาก 

   
 จากตาราง 2 แสดงว่า พฤติกรรมการสอนด้านเทคนิคและวิธีสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ ร้อยละ 88 ของนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร้อยละ 86.35 ของนักศึกษามีการทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนสอนเนื้อหาใหม่ และ 84.24 นักศึกษาให้ความสนใจ
แก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงขณะสอน  ในขณะที่พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษา
เพียงร้อยละ 71.76 มีการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน และร้อยละ 76 
มีการฝึกทักษะภาษาโดยบูรณาการทักษะต่างๆ ในแต่ละชั่วโมง  
 
ตาราง 3 พฤติกรรมการสอนด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 

ค าถาม 𝑥 ร้อยละ S.D. แปลความ 
1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อ 
    ในรูปแบบต่างๆ  

3.89 77.88 0.67 มาก 

2. กระตุ้นและให้ก าลังใจเพ่ือให้นักเรียน 
   มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

4.16 83.29 0.61 มาก 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรม 
   ตามความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา 

3.95 79.06 0.77 มาก 

4. ยอมรับและให้ความส าคัญในผลงาน 
   ของนักเรียนทุกคน 

4.26 85.18 0.62 มาก 

5. ควบคุมชั้นเรียนโดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ 
   เช่น ใช้วธิีการพูดเพ่ือชี้แจง 

3.78 75.53 0.78 มาก 

6. เสริมแรงโดยการชมเชยหรือให้ก าลังใจ 
   แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4.13 82.59 0.69 มาก 

7. จัดที่นั่งของนักเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม 4.06 81.18 0.66 มาก 
8. จัดให้มีมุมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ 
   ในห้องเรียน 

3.60 72.00 0.85 มาก 

9. จัดให้มีป้ายนิเทศ หรือที่ส าหรับแสดงผลงาน 
   ของนักเรียน 

3.60 72.00 0.83 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับ พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดได้แก่ ร้อยละ 85.18 ของนักศึกษายอมรับและให้ความส าคัญในผลงานของนักเรียนทุกคน 
ร้อยละ 83.29 นักศึกษามีการกระตุ้นและให้ก าลังใจเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และ
ร้อยละ 82.59 ของนักศึกษาเสริมแรงโดยการชมเชยหรือให้ก าลังใจแก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยประเด็น
พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72 เท่ากัน 2 ประเด็น ได้แก่ การจัดให้มีมุมเสริม
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และจัดให้มีป้ายนิเทศ หรือที่ส าหรับแสดงผลงานของนักเรียน 
 
ตาราง 4 พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 

ค าถาม 𝑥 ร้อยละ S.D. แปลความ 
1. ทดลองใช้สื่อก่อนด าเนินการสอนจริง 3.69 73.88 0.82 มาก 
2. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าและจัดเตรียม 
   สื่อการเรียนการสอน 

3.75 75.06 0.72 มาก 

3. ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและสอดคล้อง 
   กับเนื้อหา 

3.99 79.76 0.57 มาก 

4. ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม 
   และระยะเวลา 

3.94 78.82 0.60 มาก 

5. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ 
   และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 

3.98 79.53 0.71 มาก 

6. ใช้วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 3.68 73.65 0.94 มาก 
7. ใช้ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน 4.06 81.18 0.66 มาก 
8. ใช้สื่อที่เรียบง่ายและสามารถหาได้ในชุมชน 3.89 77.88 0.82 มาก 
9. ใช้สื่อที่ครูผลิตเอง 4.13 82.59 0.78 มาก 

  
 จากตาราง 4 พบว่าพฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพฤติกรรมที่มีค่าฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ร้อยละ 82.59 
ของนักศึกษาใช้สื่อที่ผลิตเอง ร้อยละ 81.18 ใช้ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
และร้อยละ 79.76 มีการใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา ในขณะที่พฤติกรรม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ร้อยละ 75.06 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าและจัดเตรียม
สื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 73.88 ทดลองใช้สื่อก่อนด าเนินการสอนจริง และร้อยละ 73.65 ใช้วีดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน 
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ตาราง 5 พฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล 
 

ค าถาม 𝑥 ร้อยละ S.D. แปลความ 
1. วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  
    คือ ฟัง พูด  อ่าน เขียน รวมทั้งความเข้าใจ 
    ในการใช้ภาษา 

3.91 78.12 0.70 มาก 

2. ประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติ ความรู้ และเจตคติ 
   ได้อย่างครอบคลุม 

3.93 78.46 0.67 มาก 

3. วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์                   
   การเรียนรู้ 

4.12 82.35 0.63 มาก 

4. ใช้แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง 4.12 82.35 0.73 มาก 
5. ใช้แบบทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีครู 
   สร้างข้ึนเอง 

3.72 87.35 0.85 มาก 

6. ใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างาน 
   ของนักเรียน 

3.46 69.18 0.92 ปานกลาง 

7. ใช้แฟ้มสะสมงานเพ่ือช่วยในการประเมินผล 3.62 72.47 0.87 มาก 
8. ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 
   อย่างมีระบบ 

3.84 76.71 0.75 มาก 

9. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
   ความก้าวหน้าของตนเอง 

3.82 76.47 0.69 มาก 

10. ตรวจและติดตามความก้าวหน้าในการท างาน                            
     และแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้เรียนทราบ 
     อย่างสม่ าเสมอ 

3.91 78.12 0.68 มาก 

11. น าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง    
     การเรียนการสอน 

4.09 81.88 0.63 มาก 

   
 จากตาราง 5 พบว่า พฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ร้อยละ 87.35 ของนักศึกษา
ได้ใช้แบบทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่สร้างขึ้นเอง และรองลงมาร้อยละ 82.35 นักศึกษามีการวัด
และประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และมีการใช้แบบทดสอบที่ ได้สร้างขึ้นเอง และ
ร้อยละ 81.88 นักศึกษาน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยพฤติกรรม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ร้อยละ 69.18 ใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียน 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ร้อยละ 72.47 ของนักศึกษาใช้แฟ้มสะสมงานเพ่ือช่วยในการประเมินผล
นักเรียน และร้อยละ 76.47 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  
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 4.1.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนในด้านต่างๆ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จากการสังเกตการสอน 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีสังเกตและบันทึกผล
การสังเกตในแบบบันทึกการสังเกต ผู้วิจัยแบ่งพฤติกรรมที่สังเกตออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียม 
การสอน ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้าน
พฤติกรรมทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปผลการสังเกตได้ ดังนี้   
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการเตรียมการสอน
พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาได้ก าหนดเนื้อหาที่เหมาะสม
กับวัยและความสนใจของผู้เรียน แต่ทั้งนี้นักศึกษามีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ
การเรียนการสอน และพฤติกรรมการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร้อยละ 40 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
(communicative approach) โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มจากขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
(lead in) ขั้นน าเสนอเนื้อหา (presentation) ขั้นฝึกภาษา (practice) ขั้นใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(production) และขั้นสรุปเนื้อหา (wrap up) ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษากลุ่มนี้ใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ในด้านพฤติกรรมการสอน นักศึกษากลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียนอยู่ตลอดเวลา มีการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ยังมีการใช้ภาษาไทยบ้างในบางข้ันตอน  
 อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบดั้งเดิม 
คือ เน้นสอนแบบไวยากรณ์และการแปล โดยการแปลเป็นภาษาไทย จากการสังเกตการสอนจะเห็น
ได้ชัดว่านักศึกษา ร้อยละ 60 มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นการอธิบายไวยากรณ์ 
และให้นักเรียนท่องจ าค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ ไม่เน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง
และการพูดมากนัก แต่จะเน้นการฝึกโครงสร้างไวยากรณ์ซ้ าๆ และมอบหมายภาระงานให้นักเรียน
เป็นแบบฝึกหัด และแบบทดสอบข้อเขียน โดยรูปแบบของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ ด้านการใช้สื่อ
การเรียนการสอน นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่ใช้สื่อการสอนที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนหรือหนังสือ
แบบฝึกหัดมากนัก โดยใช้เพียงบัตรค าหรือบัตรภาพเท่านั้น และพฤติกรรมการสอนของนักศึกษากลุ่มนี้
เป็นรูปแบบการบรรยายและเขียนเนื้อหาให้นักเรียนจดบันทึกตาม ไม่มีเทคนิคหรือกิจกรรมที่กระตุ้น
ความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ูและนักเรียน 
 
 จากการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์จ านวน 5 คน และครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 7 คน โดยใช้วิธี
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนข้อมูลเชิง ปริมาณที่ได้
จากแบบสอบถาม โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการน าทฤษฎี
ที่เคยเรียนมาปรับใช้ในการสอนหรือไม่ นักศึกษาพบปัญหาอะไรบ้างในระยะเริ่มต้นของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู หลังจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ระยะหนึ่งแล้ว นักศึกษามีการปรับตัว
และมีพัฒนาการอย่างไร ปัญหาโดยรวมที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามีอะไรบ้าง 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีพฤติกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
ตลอดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมการสอน
ในด้านใดบ้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับนักเรียนเป็นอย่างไร  
และข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเพ่ิมเติมในการจัดนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยผู้วิจัยสรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า ทั้งอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง
มีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในหลายประเด็น ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งหมด
ได้น าแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาในสองภาคเรียนมีความแตกต่างกันมาก โดยนักศึกษา
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษามีพัฒนาการ
ด้านการจัดการเรียนสอนการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ และการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ดีขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 
โดยที่เห็นได้เด่นชัด ได้แก่ ด้านเทคนิควิธีสอน การจัดบรรยากาศและการบริหารจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ด้านเทคนิควิธีสอนและด้านการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับนักเรียน พบว่านักศึกษาและนักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อย่างไรก็ตาม ในประเด็นข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเพิ่มเติม
ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
ให้ข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจารย์นิเทศก์ให้ข้อเสนอแนะว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความอดทนอดกลั้นในการท างาน รวมถึงการวางตน 
กิริยามารยาท การพูดจา และการแต่งกายให้ เหมาะสม ในขณะที่ครู พ่ีเลี้ยงให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
 ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 10 คน พบว่า นักศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายโดยเน้นออกแบบกิจกรรม
ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียน และระยะเวลา นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักเรียนและครูพ่ีเลี้ยง 
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และนักศึกษาได้มีประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในรุ่นต่อไปว่า ควรมีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เนื่องจากในการผลิตสื่อแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง 
ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดของนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษายังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 50 คน ที่ได้เรียนกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม 
โดยแบ่งประเด็นการสอบถามเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ความสนใจเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการน าความรู้
วิชาภาษาอังกฤษที่ได้จากชั้นเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้ผลการสัมภาษณ์ว่า กิจกรรมที่นักเรียน
ชอบมากที่สุด ได้แก่ เกม กิจกรรมกลุ่ม และเพลง ตามล าดับ ซึ่งการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ใช้กิจกรรมเหล่านี้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ
มีความกระตือรือร้นในการน าความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การกล่าวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ การสนทนากับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน รวมถึงการให้ค าแนะน า
และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 10 คน และครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 7 คน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม 
โดยแบ่งประเด็นการสอบถามเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาที่นักศึกษาพบระหว่าง ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู การแก้ปัญหาและปรับตัวขณะเกิดปัญหา การน าทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนไปใช้ระหว่าง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรุ่นต่อไป โดยผู้วิจัยสรุปผลการสัมภาษณ์
เป็นประเด็นตามล าดับ ดังนี้ 
 ปัญหาที่นักศึกษาพบมากที่สุดระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ปัญหาด้านการควบคุม
ชั้นเรียน เช่น นักเรียนคุยกันเสียงดัง ไม่ตั้งใจฟังขณะจัดการเรียนการสอน ไม่มีวินัยในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษา
ไม่สามารถก ากับชั้นเรียนได้ นอกจากนี้ นักศึกษายังประสบปัญหานักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่นักศึกษา
ถ่ายทอด และปัญหานักศึกษาสอนไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจากปัญหาข้างต้น 
ผู้วิจัยได้สอบถามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษามีวิธี
ในการแก้ไขและปรับตัวด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป โดยวิธีที่นักศึกษาเลือกใช้มากที่สุด  คือ ปรึกษา
และขอค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกวิธีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน ในขณะที่นักศึกษาบางกลุ่ม
เลือกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
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 จากการสัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลปรากฏว่าในระยะเริ่มต้นของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปัญหาหลักที่ครูพี่เลี้ยงพบว่าเกิดกับนักศึกษามากที่สุดได้แก่ การควบคุมชั้นเรียน และปัญหาที่พบ
รองลงมา คือ ปัญหาด้านการปรับตัวในการท างาน และหลังจากที่นักศึกษาเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่านักศึกษามีพัฒนาการด้านเทคนิควิธีสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน อีกท้ัง
ยังมีพัฒนาการด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีวินัยในการท างาน และมีความรับผิดชอบมากขึ้น และจากการ
สอบถามถึงปัญหา โดยภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กล่าวคือ ครูพ่ีเลี้ยงพบว่านักศึกษา
มีความกังวลในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การขาดทักษะและประสบการณ์การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า นอกจากนี้การที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอน 
ส่งผลให้นักศึกษาประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการแบ่งเวลาให้กับภาระงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
       ผู้วิจัยได้สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้และตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย โดยได้น าเสนอ
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 5.1.1 พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.56 และร้อยละ 8.43 
เป็นเพศชาย โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด อายุ 22-24 ปี ฝึกสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 66.26 ฝึกสอนในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 19.27 และฝึกสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ร้อยละ 14.45 รายวิชาที่สอนจะสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีจ านวนคาบวิชาที่สอนต่อสัปดาห์
ตั้งแต่ 7-14 คาบต่อสัปดาห์ อีกทั้งยังมีงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนอีก เช่น ท าหน้าที่บางอย่าง
แทนครูประจ าชั้น เป็นครูเวรประจ าวัน สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ช่วยงานทางวิชาการ งานธุรการ 
งานสหกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งหมดได้รับ
การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์และจากครูพ่ีเลี้ยง 
 พฤติกรรมการสอนด้านเทคนิคและวิธีสอนต่างๆ มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อศึกษาเป็นรายด้าน
พบว่า ขณะสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยก่อนสอนนักศึกษาจะทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนจากนั้นจึงสอนเนื้อหาใหม่ และในขณะ
ที่สอนก็ให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง ส่วนด้านที่นักศึกษาปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การทดสอบก่อนเรียน
เพ่ือตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
 พฤติกรรมการสอนด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ความส าคัญกับผลงานของนักเรียนและได้มีการกระตุ้ น
เพ่ือให้ก าลังใจแก่นักเรียนขณะสอนเพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและนอกจากนั้นยังมีการเสริมแรง 
โดยการชมเชยและให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ด้านที่นักศึกษาปฏิบัติน้อยที่สุด คือ จัดมุมเสริมประสบการณ์
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และจัดป้ายนิเทศส าหรับแสดงผลงานของนักเรียน 
 พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการใช้สื่อที่ผลิตขึ้นเอง ใช้ตัวนักเรียนและครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
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และเลือกใช้สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอน แต่ด้านที่นักศึกษาปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ ใช้วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
 พฤติกรรมการสอนด้านวัดและประเมินผลในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการใช้แบบทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้สร้างขึ้นเอง และมีการจัด
และประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการใช้แบบทดสอบที่ได้สร้างขึ้นเอง
และน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ด้านที่นักศึกษาปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ การใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียน 
 5.1.2 ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และนักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
ความสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนยังมีข้อจ ากัด 
และควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเมื่อสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนสนุกสนานและชอบวิธีการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ใช้กิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเล่นเกม การร้องเพลง 
และการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
 ด้านการจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า นักศึกษามีความกังวลในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน ขาดทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอน ส่งผลให้นักศึกษาประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ
แบ่งเวลาให้กับภาระงานต่างๆ และเมื่อสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนประทับใจบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ได้ท าร่วมกับเพื่อน เช่น การเล่มเกมและ
การท างานเป็นกลุ่ม 
 การใช้สื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ผลิตสื่อ
ใช้เอง และสื่อเหล่านั้นมีความเหมาะสมและทันสมัยเหมาะกับเนื้อหาที่จะสอน และจากการสัมภาษณ์
นักเรียนพบว่า นักเรียนชอบและสนใจสื่อที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูผลิตขึ้น 
 การวัดและประเมินผลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มีวิธีการวัดผลที่ไม่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีสอบแบบเดิมๆ คือ เน้นทดสอบเรื่องไวยากรณ์
เป็นส่วนมาก ไม่มีการทดสอบการใช้ภาษาฟังและพูด 
 นอกจากนี้ พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 มีความแตกต่างกันมาก โดยระยะแรกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีอุปสรรค
ในเรื่องการปรับตัวในการท างาน การท างานร่วมกับผู้อื่น ความอดทนอดกลั้นในการท างาน การมีวินัย
ในการท างาน แต่หลังจากพบปัญหาเหล่านี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปรึกษาและขอค าแนะน า
จากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ รวมถึงได้พูดคุยปรึกษาปัญหาและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน 
โดยระยะเวลาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาได้มีการน าแนวคิดทฤษฎีที่เคยได้เรียน
จากในชั้นเรียนไปปรับและประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตนเอง หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ระยะหนึ่ง 
นักศึกษาก็มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยงได้เสนอข้อเสนอแนะ
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ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ต้องหมั่นแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ มีความอดทน 
มีวินัยในการท างาน การระมัดระวังกิริยามารยาท การวางตัว รวมถึงการแต่งกายทีเ่หมาะสมกับวิชาชีพ 
 5.1.3 ปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1) เมื่อสอนแล้วนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน จึงได้มีการน าเกมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
เข้ามาช่วยสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากข้ึน  
 2) โรงเรียนบางแห่งมีห้องเรียนที่แคบ อึดอัด ท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และมีจ านวน
นักเรียนมาก ท าให้ห้องเรียนมีบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ไม่สามารถจัดโต๊ะแบ่งกลุ่ม จัดห้องเรียน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่ต้องการได ้
 3) สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนของนักเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ เป็นต้น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องผลิตสื่อเพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนเองโดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเอง 
 4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ระดับความสามารถของนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์
การวัดผลที่ได้ก าหนดไว้ และนักเรียนยังส่งงานล่าช้า จึงท าให้การวัดและประเมินผลล่าช้าตามไปด้วย 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีวิธีการสอนเพ่ือเน้นการสื่อสาร แต่เมื่อวัดและประเมินผลยังใช้วิธี
ที่เน้นในเรื่องของไวยากรณ์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษออกมา
ให้เห็นได้ชัด และเป็นการวัดผลที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้แก่นักเรียน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 5.2.1 พฤติกรรมการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 1) พฤติกรรมการสอนด้านเทคนิคและวิธีสอน 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร้อยละ 88 ขณะสอนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นวิธีการใช้กิจกรรมกลุ่มที่ให้นักเรียนได้มีบทบาทในการเรียน 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม มีความกระตือรือร้น และความสุขในการเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ
และทักษะสังคม เช่น ทักษะมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา, 2543, 
หน้า 67) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ครูผู้สอนจะต้องปลูกฝังเจตคติให้นักเรียน
รักและสนใจภาษาอังกฤษและสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้เรียน
กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเห็นว่า “...คุณครูถามค าถามแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
และมีขนมแจกให้ด้วย ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากเพราะคุณครูมีเกมมาให้เล่น...” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสริมแรง คือ 
มีการให้ของรางวัล นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีเทคนิคในการสอนโดยให้นักเรียน
เล่นเกม ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และร้องเพลง ท าให้นักเรียนก็สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษและ
ชอบกิจกรรมที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน ามาสอนโดยเฉพาะการเล่นเกม ซึ่งสอดคล้อง
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กับการศึกษาเรื่องทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (สกินเนอร์, 1938, หน้า 62) คือ ตัวเสริมแรง
มีผลต่อพฤติกรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา แสวงผล (2542, หน้า 134) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส ากัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดยโสธร ที่ผ่านการอบรมทางตรงและทางไกล พบว่า นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ
และชอบกิจกรรมที่ครูน ามาใช้สอนและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ อาทิ การพูดขอบคุณ การทักทาย 
การแนะน าตนเอง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักเรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการกล่าวทักทาย กล่าวขอโทษ กล่าวขอบคุณและสามารถสนทนากับเพ่ือนในห้องเรียนและคนรอบข้างได้ 
 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์จะทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนจะสอน
เนื้อหาใหม่ จากการสัมภาษณ์นักเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และการสังเกตการสอน พบว่า “... ก่อนจะสอนคุณครู
จะถามว่า เมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะ จ าได้ไหม ลองพูดให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะ...” ซ่ึงถือว่า
พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมการจัดกิจกรรมในการน าเข้าสู่บทเรียนตามกรมวิชาการ (2539, หน้า จ) ที่เน้น
การสื่อสารด้วยการฟังพูดเป็นส าคัญ และต้องหมั่นฝึกย้ า ซ้ า ทวนบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรม
ไม่ควรใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนานเกินไปเพราะอาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ ในด้านการสอนเนื้อหาใหม่ 
จากการสังเกตการสอนพบว่า มีการน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการน าเสนอเนื้อหาใหม่เพ่ือให้ง่าย
ต่อการเข้าใจ และมีการใช้ท่าทางพร้อมออกเสียงภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังและเดาค าตอบ ดังที่แอชเชอร์ 
(Asher, 1982; อ้างถึงใน วนิดา แสวงผล, 2542, หน้า 134) ว่าการฝึกให้นักเรียนได้ฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่งของครู จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียน แทนที่จะเร่งให้นักเรียนพูด
ในขณะที่นักเรียนยังไม่พร้อม และจากการสังเกตการสอน ก็พบอีกว่า นักศึกษาทุกคนมีแผนการสอน 
แต่มีนักศึกษาบางส่วนไม่ได้สอนตามแผนการสอนของตนเอง อาจจะเนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถ
ท าให้สอนตามแผนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวนิดา แสวงผล (2542) ที่พบว่า ครูจัดท าแผน 
การสอนด้วยตนเอง แต่ไม่ได้น าแผนการสอนที่จัดเตรียมมาใช้ เนื่องจากมีแนวการสอนและคู่มือที่ส่วนกลาง
จัดส่งมาให้ ไม่สามารถสอนได้ครบเนื้อหาและกิจกรรมกรรมตามที่ได้จัดเตรียมไว้ 
 พฤติกรรมด้านกริยาท่าทางในการสอน จากการสังเกตการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ส่วนใหญ่มีการสบสายตากับนักเรียนอย่างทั่วถึง ยิ้มแย้ม และในขณะที่สอนก็ให้ความสนใจ
แก่นักเรียนขณะสอนด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของวนิดา แสวงผล (2542, หน้า 136) ที่ว่าพฤติกรรม
ด้านกิริยาท่าทางในการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมทางตรงและทางไกลจากการสังเกตการสอน 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสบสายตากับนักเรียนอย่างทั่วถึง ยิ้มแย้ม แจ่มใส ซึ่งแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ของครูผู้สอนกับนักเรียน ถือเป็นการช่วยสร้างเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นอีกด้วย 
นอกจากนี้ จากการสังเกตการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนตามหน้าที่ของความเป็นครูที่กล่าวว่า (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2554, หน้า 134) 
บทบาทหน้าที่ของความเป็นครู หน้าที่อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ภารกิจของครูนอกจากสั่งสอน
และฝึกฝนวิทยาการให้แก่นักเรียน ภารกิจส าคัญอีกประการก็คือ การอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
โดยครูต้องสั่งสอนสิ่งที่ควรกระท า สิ่งที่ควรปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้ดู ให้เข้าใจวิธีการกระท าสิ่งต่างๆ 
ที่ถูกท่ีควรแล้วให้ศิษย์ได้ฝึกฝนจนรับรู้ผลจากการปฏิบัติดี 
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 2) พฤติกรรมการสอนด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 พฤติกรรรมด้านการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ได้ให้ค าตอบที่สอดคล้องกัน คือ ปัญหาด้านการจัดการในชั้นเรียน 
รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนจ านวนมากในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจเรียน แต่หากนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพรู้เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนก็จะช่วยให้มีความมั่นใจและปรับพฤติกรรมของนักเรียนไปสู่
การสนใจกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ในด้านการควบคุมชั้นเรียน นอกจากนี้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน 
ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการที่ครูใช้ควบคุมชั้นเรียน มีสิ่งส าคัญที่มีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา 
สุรางค์ โค้วตระกูล (2548, หน้า 435) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการห้องเรียน (classroom 
management) พบว่า ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการที่จะใช้ในการจัดการห้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาหรือ
ระเบียบวินัยที่ดีที่สุด เพราะห้องเรียนห้องหนึ่ง มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ สภาพแวดล้อมของนักเรียน
ห้องหนึ่งๆ ก็แตกต่างกัน แต่ละคนก็มีบุคลิกภาพภูมิหลัง สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ดังนั้น ครูจึงควรเลือกวิธีการที่คิดว่าเหมาะสมกับห้องเรียนของตน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ที่มีอิสระ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีการยอมรับนับถือในตนเอง เด็กจะสามารถเลือกตัดสินใจในสิ่งที่มีความหมาย
และมีคุณค่า รวมไปถึงโอกาสที่จะท าผิดพลาด บรรยากาศเช่นนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เด็กจะเกิดความมั่นใจ
ในตนเองที่จะศึกษาค้นคว้าและไม่ตึงเครียด (สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ, 2528) 
 3) พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยง  พบว่า
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนมีการใช้สื่อที่ผลิตขึ้นเองและเลือกสื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหาที่จะสอน เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบันเนื้อหาที่จะสอนก็ต้องมีความทันสมัย สื่อการเรียน
การสอนก็ต้องทันสมัยด้วยเช่นกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบางส่วนก็ต้องจัดหาสื่อโดยการผลิตเอง 
สื่อประกอบการสอนของจริงที่มีการประดิษฐ์ไม่ซ้ าซ้อนและไม่ยุ่งยาก จัดหาสื่อที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชยานนท์ มนเพียรจันทร์ ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น (2543, หน้า 65) พบว่า 
มีการใช้ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน และใช้สื่อที่เรียบง่ายและหาได้ในชุมชน  
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2539) ได้ให้ความส าคัญกับการสอนภาษาอังกฤษว่า จ าเป็นต้องมี
สื่อการสอนเพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรม ฝึกทักษะภาษา สื่อการสอนหลายชนิดที่ครู
น ามาใช้สอน ครูอาจให้นักเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนและท ากิจกรรมกับครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในการท างานอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 
อย่างไรก็ดี กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 69) ได้กล่าวว่า งานวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาและบริการอย่างเพียงพอส าหรับการส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ครูผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งบ ารุงรักษาสื่อได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 4) พฤติกรรมการสอนด้านวัดและประเมินผล 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการใช้แบบทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ที่ได้สร้างขึ้นเองซึ่งได้มีการก าหนดจุดประสงค์และวิธีการวัดและประเมินผล โดยมีเน้นการวัดความสามารถ
ของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการก าหนดจุดประสงค์เพ่ือออกแบบวัดและประเมินผลนั้น 
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนของตนเอง เพ่ือให้ทราบถึงความรู้
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการวัด
และประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปนัดดา อามาตร (2560) 
ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ครูควรมีการวัดและประเมินผล
โดยให้ผู้ปกครองของนักเรียนหรือเพ่ือช่วยในการประเมิน จะได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัดได้ตรงวัตถุประสงค์
ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลและควรมีการประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วย ครูควรมี
การประเมินผลในแต่ละบทเรียน เมื่อมีการสอนจบแต่ละบทเรียนมีการวัดผลเชิงคุณภาพพฤติกรรม
นักเรียนควบคู่การสอน เพื่อพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความนอบน้อมยิ่งกว่าเดิม การพูดจาดีขึ้น 
กริยาเรียบร้อยขึ้น พฤติกรรมการวิธีวัดและประเมินผลตามแนวคิดพื้นฐานของคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติได้เสนอไว้ (2539, หน้า 259) นอกจากนั้น แบบทดสอบที่ได้สร้างขึ้นเอง
เมื่อหลังจากการวัดและประเมินผลแล้ว ก็น าผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ท าให้นักเรียนไม่รู้ความก้าวหน้าของตนเองและมีแผนในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการวิจัยของสุภรัตน์ 
สท้านพงษ์ (2554, หน้า 36-37) ที่ได้ศึกษาโดยใช้แผนภูมิแสดงความหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการใช้แผนภูมิแสดงความหมาย
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน ซึ่งข้อดีของการใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้า (หวน พินธุพันธ์, 2554, 
หน้า 64) คือ เพ่ือบันทึก และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งชั้นเรียนให้ทราบถึงความก้าวหน้า
ของการเรียนของนักเรียนแต่ละคนและเป็นการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูว่ามีประสิทธิภาพ
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยความก้าวหน้าของนักเรียนด้วย 
 5.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทัว่ไปของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ดี ท างานได้เต็มความสามารถ 
ช่วยปฏิบัติงานและท าการสอนได้ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน แต่สิ่งที่นักศึกษายังต้องพัฒนาและปรับปรุง
คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง จากการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจในการท างาน 
มีความอดทนอดกลั้นในการท างานขณะที่การควบคุมชั้นเรียนอาจจะเป็นไปได้ยาก มีแผนในการปฏิบัติงาน
และยังเต็มใจช่วยเหลือภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอน 

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในรุ่นต่อไป ควรมีความอดทน มีวินัย และที่ส าคัญ คือ กิริยา มารยาทและการแต่งกาย ดังที่วิไล ตั้งจิตสมคิด 
(2554, หน้า 148-149) กล่าวถึง ความเป็นครูในด้านบุคลิกภาพทางกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏให้บุคคลทั่วไป
ประทับใจ การแต่งกายของครูนับเป็นสิ่งแรกที่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนมองเห็น จึงมีผล
ต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อตัวครู กริยา มารยาทที่ดี คือ การวางตัวให้ถูกกาลเทศะ โดยต้องมีความสุภาพ
เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด นอกจากนั้น บุคลิกภาพทางอารมณ์ของครู เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง 
“... นักศึกษาฝึกสอนแต่งกายได้ถูกกาลเทศะดีนะคะ เขาไม่ใส่กระโปรงสั้นจนเกินไป...” เช่นเดียวกับ
การสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ “...ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องมีการอบรมในทุกๆ ด้าน
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ในการท างาน เพ่ือเป็นเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนออกฝึกสอนจริงในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการท างาน 
การแต่งกาย...” 

 ข้อเสนอแนะของครูพ่ีเลี้ยงที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในชั้นเรียนโดยจากการสังเกตการสอนและการสัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์สอดคล้องกัน สอดคล้องกับการศึกษาของวนิดา แสวงผล (2542, หน้า 10) ที่พบว่า 
พฤติกรรมการสอนของครูที่ใช้ภาษาไทยในการสอนมากกว่าภาษาอังกฤษ และใช้การบรรยายเนื้อหามากกว่า
ให้นักเรียนฝึกพูดสื่อสาร ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่สอดคล้องการวิจัยของปราณี อมรรัตนศักดิ์ 
(2542, หน้า 60) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือพ้ืนฐานความรู้เดิม
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่ค่อยดี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข โดยการสนับสนุน
ให้มีการอบรมหรือดูงานทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยสุไร พงษ์ทองเจริญ (2525, หน้า 26-27) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอน ได้แก่ การจัดให้มีการอบรมครูให้มีความรู้ในเรื่องที่จะสอน 
เพ่ือให้ครูเกิดความมั่นใจในการสอน (เตือนใจ แก้วโอภาส, 2539, หน้า 289) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครู
ได้มีความรู้และทักษะอย่างพอเพียงที่จะน าไปใช้ในการสอน 
 5.2.3 ปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างการฝึกสอน 
 ปัญหาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสอนแล้วนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของนักเรียน
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด จากการสังเกตการสอน
พบว่า นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนช้า ท าให้ต้องมีการอธิบายเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนโดยใช้เวลามากขึ้น 
ส่งผลให้มีเวลาในการท ากิจกรรมในห้องเรียนน้อยลง และอาจเนื่องจากจ านวนนักเรียนมีกลุ่มใหญ่เกินไป 
ผู้สอนไม่สามารถดูแลและกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “...จ านวนนักเรียนในห้องเรียนห้องๆ หนึ่งมีเยอะ บางที
เราก็ยังเป็นครูที่อายุน้อย เขาก็ไม่ค่อยฟังเราเท่าไร...” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนีย์ วราห์ค า 
(2554, หน้า 44) ที่ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
สังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ก็พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ มีจ านวนนักเรียนมาก
เกินไปมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่นเดียวกับ (วารสารเรื่องเล่าจากครู, 2542) ได้กล่าวถึง รายงาน
การศึกษาวิจัยของไอ.โธมัส เอลลิส ว่าความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของชั้นเรียนและประสิทธิภาพในด้าน
การเรียนการสอนขึ้นอยู่กับตัวแปรที่หลากหลาย เช่น ระดับอายุของนักเรียน วิชาที่สอน และวิธีการสอนที่ครูใช้ 
นอกจากนี้ ยังได้ระบุอีกว่า ขนาดของชั้นเรียนที่จะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาจะต้องมีจ านวนเด็กนักเรียน
ต่ ากว่า 20 คน ด้วยข้อก าจัดนี้ที่ไม่อาจแก้ไขได้ และปราณี อมรรัตนศักดิ์ (2542, หน้า 59) อาจารย์ผู้สอน
จะต้องพยายามหาวิธีสอนที่จะท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 นอกจากนี้ภาระงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อหนึ่งสัปดาห์เป็นจ านวน 
7-14 คาบต่อสัปดาห์หรืออาจมากกว่านั้น ยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอน เช่น 
การท าหน้าที่บางอย่างแทนครูประจ าชั้น เป็นครูเวรประจ าวัน สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ช่วยงานธุรการ 
งานวิชาการ งานสหกรณ์รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น ท าให้สอนบทเรียนให้กับนักเรียน
ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก แต่ภาระหน้าที่ดังกล่าว
ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของครู ดังที่วิไล ตั้งจิตสมคิด (2554, หน้า 135) กล่าวว่า หน้าที่เกี่ยวกับงานพิเศษ
ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ครูที่นอกเหนือจากการสอน การอบรมและพัฒนาลูกศิษย์แล้ว
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ยังต้องมีงานบางอย่างที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งเป็นงานสนับสนุนการศึกษา เช่น งานธุรการโรงเรียน 
งานบรรณารักษ์ งานปกครอง งานอาหารกลางวัน งานตามระเบียบราชการ การตรวจเวรยาม การท างาน
นอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้บางลักษณะงานก็จ าเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษบางประการ
ของครูด้วย และสอดคล้องกับพัฒนา จันทนา (2542, หน้า 87) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเช่นเดียวกับ
บุคลากรประจ าในโรงเรียน เช่น ลงเวลาท างาน ปฏิบัติตามระเบียบการลาและขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียนด้วย 

 ปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า สื่อการเรียน
การสอนบางประเภทมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนของนักเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ เป็นต้น 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนเอง เนื่องจากการเรียน
การสอนต้องใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่นเดียวกับการวิจัยของ วัฒนาวรรณ จันทระกุล (2537) พบว่า โรงเรียน
มีสื่อการสอนภาษาอังกฤษจ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และสอดคล้องกับชุติรัตน์ เจริญสุข (2545, 
หน้า 103) สื่อการสอนขาดการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ สื่อการสอนไม่เพียงพอต่อจ านวนของผู้เรียน 
 ปัญหาที่พบด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ระดับความสามารถของนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์
การวัดผลที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจมีผลสืบเนื่องมาจากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ขั้นตอนการจัด  
การเรียนการสอน และหลังจากการสังเกตการสอนก็พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมุ่งเน้น
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แต่ก็ยังใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลอยู่ (grammar- translation 
method) ซึ่งมีการถาม-ตอบประโยคสั้นๆ ง่ายๆ และไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะให้นักเรียน
ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่อธิบายกฎไวยากรณ์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จะต้องเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน จึงจะท าให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง แต่การวัดและประเมินผล
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังเน้นการวัดผลแบบไวยากรณ์อยู่ จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถ
ท าแบบทดสอบตามที่ต้องการจะประเมินได้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2539, หน้า 260) ที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลในระดับการเตรียม
ความพร้อมควรให้สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน และยังส่งผลกระทบไปถึงการส่งงานที่ล่าช้าของนักเรียนจึงท าให้การวัดและ
ประเมินผลล่าช้าตามไปด้วย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีสอน
ที่หลากหลายและได้ทดลองปฏิบัติการสอนโดยใช้เทคนิคเหล่านั้น   
 2) ควรมีงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อในการน ามาใช้ประกอบการสอน      
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 3) มหาวิทยาลัยหรือคณะครุศาสตร์ควรสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) 
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
 2) ควรมีการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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แบบประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อ 
การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง 
 
 โปรดพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามในรายการประเมินแต่ละข้อ
ต่อไปนี้กับหัวข้อในการประเมินในแต่ละด้านของแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง “คะแนนพิจารณา” โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้อง
และเหมาะสม ดังนี้ 
   + 1 = แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสม 
      0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ 
   -  1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องและเหมาะสม 
จากนั้นใส่ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ลงในช่องข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน 
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ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 ด้านเทคนิคและวิธีสอน  
1 เตรียมตนเองในด้านความรู้ในเนื้อหาและขัน้ตอน 

การสอน 
    

2 ท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้ 
พ้ืนฐานของผู้เรียน 

    

3 แจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ก่อนท าการสอน 

    

4 ทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนสอนเนื้อหาใหม่     
5 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
    

6 ให้ความสนใจแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงขณะสอน     
7 ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ                

ของตัวเอง 
    

8 ใช้กิจกรรมเสริมบทเรียน เช่น เกม เพลง บทบาทสมมติ     
9 จัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา                 

อย่างมีความหมาย 
    

10 มีการฝึกทักษะภาษาโดยบูรณาการทักษะต่างๆ                         
ในแต่ละชั่วโมง 

    

11 เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน  

    

 ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  
12 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ      
13 กระตุ้นและให้ก าลังใจเพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี                    

ต่อการเรียน 
    

14 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา 

    

15 ยอมรับและให้ความส าคัญในผลงานของนักเรียนทุกคน     
16 ควบคุมชั้นโดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ เช่น ใช้วิธีการพูด            

เพ่ือชี้แจง 
    

17 เสริมแรงโดยการชมเชยหรือให้ก าลังใจแก่นักเรียน                
อย่างสม่ าเสมอ 

    

18 จัดที่นั่งของนักเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม     
19 จัดให้มีมุมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน     
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ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

20 จัดให้มีป้ายนิเทศ หรือที่ส าหรับแสดงผลงานของนักเรียน     
 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
21 ทดลองใช้สื่อก่อนด าเนินการสอนจริง     
22 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า และจัดเตรียม 

สื่อการเรียนการสอน 
    

23 ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม และสอดคล้อง              
กับเนื้อหา 

    

24 ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม               
และระยะเวลา 

    

25 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับประสบการณ์                    
และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 

    

26 ใช้วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน     
27 ใช้ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน     
28 ใช้สื่อที่เรียบง่ายและสามารถหาได้ในชุมชน     
29 ใช้สื่อที่ครูผลิตเอง     
 ด้านการวัดและประเมินผล  

30 วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน รวมทั้งความเข้าใจในการใช้ภาษา 

    

31 ประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติ ความรู้ และเจตคติ 
ได้อย่างครอบคลุม 

    

32 วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
33 ใช้แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง     
34 ใช้แบบทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีครูสร้างข้ึนเอง     
35 ใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียน     
36 ใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อช่วยในการประเมินผล     
37 ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 

อย่างมีระบบ 
    

38 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้า 
ของตนเอง 

    

39 ตรวจและติดตามความก้าวหน้าในการท างาน                           
และแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ าเสมอ 

    

40 น าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอน 
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โปรดระบุปัญหาที่นักศึกษาพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนทั้ง 4 ด้าน 
 1. ด้านเทคนิคและวิธีสอน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 2. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
     ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                          (…………………………………………………..) 
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แบบประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง 
 
 โปรดพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามในรายการประเมินแต่ละข้อ
ต่อไปนี้กับหัวข้อในการประเมินในแต่ละด้านของแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง “คะแนนพิจารณา” โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความสอดคล้องและเหมาะสม ดังนี้ 
   + 1 = แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสม 
      0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ 
   -  1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องและเหมาะสม 
จากนั้นใส่ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ลงในช่องข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการสอน 

ครูผู้สอน .................................................................................................. ชั้น ............................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................ เรื่อง .................................................................. 
ผู้สังเกต ................................................................................. วัน/เดือน/ปี ที่สอน ..................................... 
ช่วงเวลาสังเกต ..........................................น. ถึง ................................................ น. 

ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 การเตรียมการสอน  
1 มีแผนการจัดการเรียนรู้     
2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้     
3 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับชั้น     
4 ก าหนดกิจกรรมโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม     
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5 การน าเข้าสู่บทเรียน     
6 ทักษะกระบวนการที่ใช้สอน     
7 การด าเนินการสอนเป็นไปตามข้ันตอน     
8 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา/เวลา     
9 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     
10 การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
    

11 มีการแทรกคุณธรรม จริยธรรม     
12 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น     
13 มีการสรุปประเมินผลการเรียนการสอนชัดเจน     
14 มีการประเมินผลเป็นระยะ     

 สื่อการเรียนการสอน  
15 เลือกใช้สื่อการการสอนเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  

และผลการเรียนรู้ 
    

16 สื่อที่ใช้มีความชัดเจนเร้าความสนใจของนักเรียน     
 พฤติกรรมทั่วไป  

17 ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง     
18 จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม     
19 การมอบหมายงานชัดเจนและเหมาะสม     
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อ 
การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง 
 
 โปรดพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามในรายการประเมินแต่ละข้อ
ต่อไปนี้กับหัวข้อในการประเมินในแต่ละด้านของแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการสอน 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง “คะแนนพิจารณา” โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความสอดคล้องและเหมาะสม ดังนี้ 
   + 1 = แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสม 
      0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ 
   -  1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องและเหมาะสม 
จากนั้นใส่ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ลงในช่องข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 

ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

 ด้านเทคนิคและวิธีสอน  
1 เตรียมตนเองในด้านความรู้ในเนื้อหาและขั้นตอน                

การสอน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 ท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 แจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ก่อนท าการสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4 ทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนสอนเนื้อหาใหม่ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6 ให้ความสนใจแก่นักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง 
ขณะสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7 ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
กับความสามารถของตัวเอง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 ใช้กจิกรรมเสริมบทเรียน เช่น เกม เพลง 
บทบาทสมมต ิ

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 จัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา                 
อย่างมีความหมาย 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 มีการฝึกทักษะภาษาโดยบูรณาการทักษะต่างๆ                         
ในแต่ละชั่วโมง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11 เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   
12 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อ 

ในรูปแบบต่างๆ  
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13 กระตุ้นและให้ก าลังใจเพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรม 
ตามความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15 ยอมรับและให้ความส าคัญในผลงานของนักเรียน
ทุกคน 
 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

107 

ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

16 ควบคุมชั้นโดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ เช่น ใช้วิธี 
การพูดเพ่ือชี้แจง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17 เสริมแรงโดยการชมเชยหรือให้ก าลังใจ 
แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18 จัดที่นั่งของนักเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 จัดให้มีมุมเสริมประสบการณภ์าษาอังกฤษ 

ในห้องเรียน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20 จัดให้มีป้ายนิเทศ หรือที่ส าหรับแสดงผลงาน 
ของนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
21 ทดลองใช้สื่อก่อนด าเนินการสอนจริง +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า และจัดเตรียม

สื่อการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

23 ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

24 ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม               
และระยะเวลา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

25 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

26 ใช้วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
27 ใช้ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นสื่อในการเรียน 

การสอน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

28 ใช้สื่อที่เรียบง่ายและสามารถหาได้ในชุมชน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29 ใช้สื่อที่ครูผลิตเอง 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 
 ด้านการวัดและประเมินผล  

30 วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน รวมทั้งความเข้าใจในการใช้ภาษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

31 ประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติ ความรู้ และเจตคติ 
ได้อย่างครอบคลุม 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

32 วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

33 ใช้แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง 
 

0 +1 1 0.66 ใช้ได้ 
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ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

34 ใช้แบบทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีครู 
สร้างข้ึนเอง 

0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

35 ใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างาน 
ของนักเรียน 

0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

36 ใช้แฟ้มสะสมงานเพ่ือช่วยในการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37 ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 

อย่างมีระบบ 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

38 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ความก้าวหน้าของตนเอง 

0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

39 ตรวจและติดตามความก้าวหน้าในการท างาน                           
และแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

40 น าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง                   
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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แบบประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง 
 
 โปรดพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามในรายการประเมินแต่ละข้อ
ต่อไปนี้กับหัวข้อในการประเมินในแต่ละด้านของแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง “คะแนนพิจารณา” โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้อง
และเหมาะสม ดังนี้ 
   + 1 = แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสม 
      0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ 
   -  1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องและเหมาะสม 
จากนั้นใส่ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ลงในช่องข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 
ครูผู้สอน .................................................................................................. ชั้น ............................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................................ เรื่อง .......................................................... 
ผู้สังเกต ................................................................................. วัน/เดือน/ปี ที่สอน ..................................... 
ช่วงเวลาสังเกต ..........................................น. ถึง ................................................ น. 

ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า IOC 
แปล
ความ 1 2 3 

 การเตรียมการสอน   
1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
3 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 ก าหนดกิจกรรมโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
5 มีการน าเข้าสู่บทเรียน 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 
6 มีทักษะกระบวนการที่ใช้สอน 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 
7 มีการด าเนินการสอนเป็นไปตามข้ันตอน +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
8 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา/เวลา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้              

ด้วยตนเอง 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11 มีการแทรกคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 มีการสรุปประเมินผลการเรียนการสอนชัดเจน +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
14 มีการประเมินผลเป็นระยะ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 สื่อการเรียนการสอน   
15 เลือกใช้สื่อการการสอนเหมาะสมกับสาระ 

การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ 
+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

16 สื่อที่ใช้มีความชัดเจนเร้าความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 พฤติกรรมทั่วไป  ใช้ได้ 

17 ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 การมอบหมายงานชัดเจนและเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

112 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
………………………………………………………………….. 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สร้างมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติพอๆ กัน ไม่ค่อยปฏิบัติ ไม่เคยปฏิบัติ 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และสรุปผลในลักษณะในภาพรวม 
จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกๆ ท่าน
ได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการที่จะน า
ข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความกรุณา และความร่วมมือจากท่านด้วยดี  
จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวปวีณา เมืองมูล 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
1. เพศ   ชาย                หญิง 
2. อายุ ............................... ปี 
3. ระดับชั้นที่ฝึกสอนสอน   ประถมศึกษา ปีที่ ................   มัธยมศึกษา  ปีที่ .................. 
    โรงเรียน ....................................................  อ าเภอ ................................. จังหวัด .......................... 
4. รายวิชาที่ฝึกสอน ...............................................................................................................................  
5. จ านวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์ ............................... 
6. จ านวนครั้งที่ได้รับการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ..................... ครั้ง 
    โดยได้รับการนิเทศ จาก   ครูพี่เลี้ยง จ านวน ......... ครั้ง  อาจารย์นิเทศก์ จ านวน ......... ครั้ง 
7. งานพิเศษนอกเหนือจากการสอน ........................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 

 
1. แบบสอบถามนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน 4 ด้าน รวม 40 ข้อ 
 1. ด้านเทคนิคและวิธีสอน จ านวน 11 ข้อ 
 2. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน จ านวน 9 ข้อ 
 3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จ านวน 11 ข้อ 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 9 ข้อ 
2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งระดับการปฏิบัติออกเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
 ถ้าท่านกระท าพฤติกรรมนั้น ร้อยละ 90-100 ของจ านวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าท่าน
ปฏิบัติเป็นประจ าถือว่าอยู่ในระดับมากที่สุด    
 ถ้าท่านกระท าพฤติกรรมนั้น ร้อยละ 70-89  ของจ านวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าท่าน
ปฏิบัติค่อนข้างบ่อยถือว่าอยู่ในระดับมาก 
 ถ้าท่านกระท าพฤติกรรมนั้น ร้อยละ 50-69 ของจ านวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าท่าน
ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติพอๆ กัน ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 ถ้าท่านกระท าพฤติกรรมนั้น ร้อยละ 30-49 ของจ านวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าท่านไม่
ค่อยปฏิบัติถือว่าอยู่ในระดับน้อย 
 ถ้าท่านไม่เคยกระท าพฤติกรรมนั้น ร้อยละ 1-29 ถือว่าท่านไม่เคยปฏิบัติเลย ถือว่าอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 ท่านคิดว่าท่านได้แสดงพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มีระดับมากน้อยเพียงใดตามที่ท่าน
ปฏิบัติจริงในการสอน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 มีการทดสอบก่อนเรียน      
2 สอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก      
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 ท่านคิดว่าท่านได้แสดงพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มีระดับมากน้อยเพียงใดตามที่ท่าน
ปฏิบัติจริงในการสอน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ด้านเทคนิคและวิธีสอน  
1 เตรียมตนเองในด้านความรู้ในเนื้อหาและขั้นตอน 

การสอน 
     

2 ท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน 

     

3 แจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ก่อนท าการสอน 

     

4 ทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนสอนเนื้อหาใหม่      
5 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
     

6 ให้ความสนใจแก่นักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง 
ขณะสอน 

     

7 ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ 
ของตัวเอง 

     

8 ใช้กิจกรรมเสริมบทเรียน เช่น เกม เพลง บทบาท
สมมต ิ

     

9 จัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา 
อย่างมีความหมาย 

     

10 มีการฝึกทักษะภาษาโดยบูรณาการทักษะต่างๆ                         
ในแต่ละชั่วโมง 

     

11 เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  

     

 ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  
12 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อ 

ในรูปแบบต่างๆ  
     

13 กระตุ้นและให้ก าลังใจเพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี                      
ต่อการเรียน 

     

14 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรม 
ตามความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา 

     

15 ยอมรับและให้ความส าคัญในผลงานของนักเรียน 
ทุกคน 
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ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

16 ควบคุมชั้นโดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ เช่น ใช้วิธีการพูด                
เพ่ือชี้แจง 

     

17 เสริมแรงโดยการชมเชยหรือให้ก าลังใจแก่นักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

     

18 จัดที่นั่งของนักเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม      
19 จัดให้มีมุมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ 

ในห้องเรียน 
     

20 จัดให้มีป้ายนิเทศ หรือที่ส าหรับแสดงผลงาน 
ของนักเรียน 

     

 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
21 ทดลองใช้สื่อก่อนด าเนินการสอนจริง      
22 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า และจัดเตรียม 

สื่อการเรียนการสอน 
     

23 ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

     

24 ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม               
และระยะเวลา 

     

25 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ประสบการณ์                    และสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียน 

     

26 ใช้วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน      
27 ใช้ตัวนักเรียนและตัวครูเป็นสื่อในการเรียนการสอน      
28 ใช้สื่อที่เรียบง่ายและสามารถหาได้ในชุมชน      
29 ใช้สื่อที่ครูผลิตเอง      
 ด้านการวัดและประเมินผล  

30 วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง 
พูด  อ่าน เขียน รวมทั้งความเข้าใจในการใช้ภาษา 

     

31 ประเมินผลทั้งภาคปฏิบัติ ความรู้ และเจตคติ 
ได้อย่างครอบคลุม 

     

32 วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

     

33 ใช้แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง      
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ข้อ พฤติกรรมที่ครูแสดงออก 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

34 ใช้แบบทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีครูสร้างข้ึนเอง      
35 ใช้แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการท างาน 

ของนักเรียน 
     

36 ใช้แฟ้มสะสมงานเพ่ือช่วยในการประเมินผล      
37 ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 

อย่างมีระบบ 
     

38 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้า 
ของตนเอง 

     

39 ตรวจและติดตามความก้าวหน้าในการท างาน                           
และแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

40 น าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

     

 
โปรดระบุปัญหาที่นักศึกษาพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนทั้ง 4 ด้าน 
 1. ด้านเทคนิคและวิธีสอน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 
ครูผู้สอน ......................................................................................... ชั้น ................................................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................................. เรื่อง.................................................... 
ผู้สังเกต ........................................................................ วัน/เดือน/ปี ที่สอน..........................................  
ช่วงเวลาสังเกต ................................................... น. ถึง ..................................................... น.  
1. การเตรียมการสอน 
- มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
- ผลการเรียนรู้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ............................................................................... 
- ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับชั้น 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
- ก าหนดกิจกรรมโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ................................................... 
2. ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การน าเข้าสู่บทเรียน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
- การด าเนินการสอนเป็นไปตามข้ันตอน 
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
- ทักษะกระบวนการที่ใช้ในการสอน 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... .......................................................................................  
- จัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา/เวลา 
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ................................... 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ........................................................... 
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- การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
- มีการแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
.............................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
- การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................  
- มีการสรุปผลการเรียนการสอนชัดเจน 
......................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ................................... 
- มีการประเมินผลเป็นระยะ 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ............................................................. 
3. สื่อการสอนที่ใช้ คือ .............................................................. ........................................................... 
- สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... .......................................................................................  
- สื่อการสอนที่ใช้เร้าความสนใจของนักเรียน 
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. พฤติกรรมทั่วไป 
- ให้ความสนใจแก่นักเรียนทั่วถึง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... ............................................................................. 
- จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
- การมอบหมายงานชัดเจนเหมาะสม 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
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5. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ........... 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... ..... 
 
 
       ลงชื่อ .................................................... 
                                                                                  (................................................) 
          ผู้สังเกต 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษา 

1. ระหว่างที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาประสบปัญหาอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาที่พบในการสอนมีอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. นักศึกษาสามารถปรับตัวอย่างไรในขณะที่เกิดปัญหาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ระหว่างฝึกประสบการณ์ในห้องเรียน นักศึกษาได้น าทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่เคยได้เรียน
ไปปฏิบัติจริงหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นต่อไปมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับนักศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับอาจารย์นิเทศก์ 

1. นักศึกษามีการน าทฤษฎีที่เคยเรียนมาปรับใช้กับการสอนหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาของนักศึกษาที่อาจารย์นิเทศก์พบ มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ เปลี่ยนด้านไหน และอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักเรียนขณะที่ได้รับการนิเทศเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยรวมมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

  ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. ในระยะเริ่มต้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาพบปัญหาอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. หลังจากท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ระยะหนึ่งแล้ว นักศึกษามีการปรับตัวและมี
พัฒนาการอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
3. ปัญหาโดยรวมที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามีอะไรบ้าง 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
4. ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................ 
5. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักเรียนเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................ .................................... 
6. ตลอดระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมการ
สอนที่พัฒนาขึ้นในด้านใดบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
7. ข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเพ่ิมเติมในการจัดนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... ..........  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับครูพี่เลี้ยง 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. นักเรียนชอบกิจกรรมใดท่ีสุดที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพน ามาใช้สอนในห้องเรียน 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
2. นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................ .................................................... 
3. นักเรียนน าภาษาอังกฤษที่ได้เรียนจากห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องใดบ้าง 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
4. ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด 
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5. ก่อนจะเริ่มเรียนในแต่ละคาบ ครูมีวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนอย่างไร 
......................................................................................................................................... ....................... 
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ส าหรับนักเรียน 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวปวีณา เมืองมูล 
วันเดือนปีเกิด 30 ธันวาคม 2530 
สถานที่เกิด อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
ที่อยู่ 130 หมู่ 5 ซอย 5 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน นักวิชาการศึกษา 
สถานที่ท างาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2553 
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