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The objectives of this study were as follows: (1) to explore and understand the
conditions of instructional behavior for learners in the digital era among pre-service teachers; (2) to
compare the results of instructional behavior for learners among pre-service teachers in Professional
Experience Training, after the experiment and between the experimental and control groups; (3) to
monitor and evaluate changes in instructional behavior; (4) to find in-depth explanations on
participation in programs using Intervention Desige Mixed Methods Design. The sample consisted of
15 students among pre-service teachers, using simple random sampling. The data were analyzed
with the content analysis technique and Multivariate analysis of varience. The research results were
found that (1) pre-service teachers in the experimental group had different instructional behavior,
based on the time of measurement. Before the experiment, after the experiment, and after the two
week trial was statistically significant at a level of .01 (Multivariate F test = 4.99, p = .00) and an effect
size equal to .51; (2) pre-service teachers in the both groups had different instructional behavior,
according to the time of measurement, after the experiment, and a follow-up after the two week trial
and statistically significant at .01 (F = 8.20, p = .01) The qualitative research found that pre-service
teachers developed instructional behavior in five periods: (1) burnout syndrome; (2) changing
understanding of the conceptual framework; (3) instructional behavior for learners; and (5) the
formation of the spirit of a teacher.
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การวิจยั นีม| ีจดุ มุ่งหมายเพือ 1) ค้นหาและทําความเข้าใจองค์ประกอบและเงือนไขของพฤติกรรม
การจัด การเรีย นรู เ้ พื อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล สํา หรับ นัก ศึก ษาครู 2) เปรีย บเที ย บผลของโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สําหรับนักศึกษาครู ในขัน| การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลัง
การทดลอง และติ ด ตามผลหลังทดลอง ระหว่ างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม 3) ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม และ
4) เพือค้นหาคําอธิบายเชิงลึกเกียวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรม ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสานวิธีสอดแทรก
(The Intervention Design) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาครูชนั| ปี ที 5 จํานวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่ า ย วิ เคราะห์ข้อ มู ล โดยใช้เทคนิ ค การวิ เคราะห์เนื |อ หา และการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนหลายตั ว แปร
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาครูกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ในภาพรวม
หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 (Multivariate F-test = 4.99, p = .00) และมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ .51 ตามลําดับ และ 2) นักศึกษาครูกลุ่ม
ทดลองมีความคงทนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 (Multivariate F test = 8.20, p = .01) ทั|งนี |ผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพ พบว่า นัก ศึกษาครู มีพัฒ นาการของ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก เกิดภาวะวิกฤตหมดไฟ ช่วงทีสอง เกิด
การเปลียนกรอบความคิด ช่วงทีสาม เกิดความรูค้ วามเข้าใจ ช่วงทีสี เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั ช่วงทีหา้ สู่การก่อรูปของจิตวิญญาณครู
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