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The purposes of this research were: 1) to develop learner-centered instruction practices in preservice student teachers through transformative learning that use critical participatory action research
and 2) to synthesize the knowledge obtained from learner-centered instruction practices in pre-service
student teachers through transformative learning. The participants in this research consisted of thirteen
fourth-year student teachers, seven senior student teachers, two university instructors, two mentors, an
expert on transformative learning, thirteen school advisors, four hundred and ninety-four students and an
Administrator of Faculty of Education. The research instruments included a collective felt concern
questions form, observational form of communicative action, observational form of learner-centered
instruction practices, semi-structured interview questionnaires for pre-service student teachers and
students, field notes from researchers, and evidence from sound and video recordings as well as
photographs. The data analysis was based on the reflexive-dialectical view of subjective-objective
relations and connection and was divided into two parts: analyzing the qualitative data and using the
percentage and mean to analyze the quantitative data.
The results were as follows: 1) the development of learner-centered instruction practice in preservice student teachers can be more rational, sustainable and productive, and more just and inclusive in
terms of the process as follows: establishing a democratic means of communication, mentoring of
transformative learning and building positive emotions, reconnaissance steps, activity steps in
transformative learning, instructional practices, and the desired consequences of pre-service student
teachers and students, and 2) knowledge derived from the synthesis of developing learner-centered
instruction practices in pre-service student teachers consisted of: (1) internal factors, which refer to
changing beliefs about barriers toward learner-centered instruction, including the exploration of the
collective felt concerns; (2) external factors, which refers to the people or the systems involved in and
affected by this practice, as well as mentoring in terms of transformative learning and building positive
emotions; (3) practice and practice architectures, which refer to the connections between practices,
practice architectures, dispositions, and practice traditions in learner-centered instruction practices with
five key changes to learner-centered teaching; and (4) desired consequences, which refer to learnercentered instruction practices in pre-service student teachers with more rational, sustainable and
productive methods and more just and inclusive, as well as sustainability in terms of education in preservice student teachers and the types of learning experienced by students.
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การวิจยั ครัง= นี =มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื8อ @) พัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที8เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญในนิสติ
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี8ยนแปลง โดยใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีสว่ นร่ วม
และ 2) สังเคราะห์ความรู้ จากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ที8
ผ่านวิธีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี8ยนแปลง ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย นิสิตครู ชนปี
ั = ที8 W จํานวน @X คน นิสิตครู รุ่นพี8 ชันปี
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จํานวน Z คน อาจารย์ ผ้ สู อนจํ านวน [ คน พี8เลี =ยงจํ านวน [ คน ผู้เชี8 ยวชาญด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลีย8 นแปลงจํานวน @ คน ครู พี8เลี =ยงจํานวน @X คน นักเรี ยนจากชันเรี
= ยนที8นิสติ ได้ ฝึกสอนในโรงเรี ยน จํานวน W]W คน
ผู้บริ หารของคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน @ คน เครื8 องมือในการวิจยั ที8สาํ คัญ ได้ แก่ แบบคําถามในการกระตุ้นความรู้สกึ
กังวลร่ วมกัน แบบสังเกตกระทําทางการสื8อสาร แบบประเมินปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ แบบ
สัมภาษณ์นิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยน บันทึกของนักวิจยั และหลักฐานจากการบันทึกเสียง ภาพ และ
วีดีโอ การวิเคราะห์หลักฐานเป็ นไปตามมุมมองเชิงสะท้ อนตนเองและวิภาษวิธีของความสัมพันธ์ และความเชื8อมโยง
เชิงอัตวิสยั และวัตถุวิสยั แบ่งออกเป็ น @) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ [) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วย
การหาค่าร้ อยละและค่าเฉลีย8
ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูสามารถนําไปสูป่ ฏิบตั ิการที8มีความสมเหตุสมผล ความยัง8 ยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมและรวมกัน
ได้ จ ริ ง โดยมี ก ระบวนการสํ าคัญ อัน ได้ แ ก่ การสร้ างการสื8อ สารแบบประชาธิ ป ไตย พี8 เลี ย= งเพื8 อ การเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี8 ย นแปลงและการสร้ างอารมณ์ เชิ ง บวก การลาดตระเวน การจัด กิ จ กรรมแลกเปลี8 ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี8ยนแปลง การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ ง และผลลัพธ์ ที8พึงประสงค์ ต่อนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยน และ 2) การสังเคราะห์ความรู้ที8ได้ จากการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้ วย หนึ8ง ปั จจัยภายใน หมายถึง การเปลีย8 นแปลง
ความเชื8อที8เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญของนิสิตครูหรื อการค้ นหาความกังวลใจร่ วมกัน
สอง ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปฏิบตั ิการของผู้ที8มีความเกี8ยวข้ องหรื อระบบที8มีความเกี8ยวข้ อง รวมถึงการเป็ นพี8เลี =ยง
เพื8อการเปลีย8 นแปลงและการสร้ างอารมณ์เชิงบวก สาม ปฏิบตั ิการและแบบสร้ างปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเกี8ยวข้ อง
สัมพันธ์ กนั ระหว่างปฏิบตั ิการ แบบสร้ างการปฏิบตั ิการ อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิที8เอื =ออํานวยและเป็ นอุปสรรคต่อ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และสี8 ผลลัพธ์ ที8พึงประสงค์ หมายถึง ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที8เน้ น
ผู้เรี ย นเป็ น สํา คัญ อย่างสมเหตุสมผล อย่างมี ผลิต ภาพและยั8งยืน และอย่างยุติธรรมและมี ส่ว นร่ วมของนิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงผลลัพธ์อื8นๆ ได้ แก่ การศึกษาเพื8อความยัง8 ยืนของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

