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ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล.
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) พัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในนิสติ
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง โดยใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีสว่ นร่ วม
และ 2) สังเคราะห์ความรู้ จากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่
ผ่านวิธีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย นิสิตครู ชนปี
ั ้ ที่ 4 จานวน 13 คน นิสิตครู รุ่นพี่ ชันปี
้ ที่ 5
จานวน 7 คน อาจารย์ ผ้ สู อนจานวน 2 คน พี่เลี ้ยงจานวน 2 คน ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลีย่ นแปลงจานวน 1 คน ครู พี่เลี ้ยงจานวน 13 คน นักเรี ยนจากชันเรี
้ ยนที่นิสติ ได้ ฝึกสอนในโรงเรี ยน จานวน 494 คน
ผู้บริ หารของคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 1 คน เครื่ องมือในการวิจยั ที่สาคัญ ได้ แก่ แบบคาถามในการกระตุ้นความรู้สกึ
กังวลร่ วมกัน แบบสังเกตกระทาทางการสื่อสาร แบบประเมินปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แบบ
สัมภาษณ์นิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยน บันทึกของนักวิจยั และหลักฐานจากการบันทึกเสียง ภาพ และ
วีดีโอ การวิเคราะห์หลักฐานเป็ นไปตามมุมมองเชิงสะท้ อนตนเองและวิภาษวิธีของความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยง
เชิงอัตวิสยั และวัตถุวิสยั แบ่งออกเป็ น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วย
การหาค่าร้ อยละและค่าเฉลีย่
ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูสามารถนาไปสูป่ ฏิบตั ิการที่มีความสมเหตุสมผล ความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมและรวมกัน
ได้ จ ริ ง โดยมี ก ระบวนการส าคัญ อัน ได้ แ ก่ การสร้ างการสื่อ สารแบบประชาธิ ป ไตย พี่ เลี ย้ งเพื่ อ การเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ ย นแปลงและการสร้ างอารมณ์ เชิ ง บวก การลาดตระเวน การจัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ ง และผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ ต่อนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยน และ 2) การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ จากการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้ วย หนึ่ง ปั จจัยภายใน หมายถึง การเปลีย่ นแปลง
ความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูหรื อการค้ นหาความกังวลใจร่ วมกัน
สอง ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปฏิบตั ิการของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อระบบที่มีความเกี่ยวข้ อง รวมถึงการเป็ นพี่เลี ้ยง
เพื่อการเปลีย่ นแปลงและการสร้ างอารมณ์เชิงบวก สาม ปฏิบตั ิการและแบบสร้ างปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ กนั ระหว่างปฏิบตั ิการ แบบสร้ างการปฏิบตั ิการ อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิที่เอื ้ออานวยและเป็ นอุปสรรคต่อ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และสี่ ผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ หมายถึง ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ย นเป็ น สาคัญ อย่างสมเหตุสมผล อย่างมี ผลิต ภาพและยั่งยืน และอย่างยุติธรรมและมี ส่ว นร่ วมของนิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงผลลัพธ์อื่นๆ ได้ แก่ การศึกษาเพื่อความยัง่ ยืนของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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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.

งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
ไม่วา่ จะด้ วยเหตุปัจจัยใดก็ตามที่ทาให้ ข้าพเจ้ าได้ เข้ าศึกษา ณ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
แห่งนี ้ ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณที่ทาให้ ได้ พบกับอาจารย์ ดร.นาชั ย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล ผู้เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในอุดมคติที่มีอยู่จริ ง ช่วงเวลาของการสนทนากับท่านนันช่
้ างเกิดปั ญญา สุขปี ติ คิดวิพากษ์ กระหาย
ใคร่ ร้ ู และเกิ ดความกระตือรื อในการหาความรู้ ในทุกๆครัง้ หลังจากที่ ได้ พ บกัน ไม่เพี ยงเฉพาะเรื่ อง
ปริญญานิพนธ์เท่านันที
้ ่พดู คุยกัน แต่ยงั รวมไปถึงเรื่ องสุนทรี ยภาพในชีวิตอีกด้ วย บรรยากาศนันราวกั
้
บ
ว่าข้ าพเจ้ าได้ นงั่ สนทนาอยู่กบั นักปรัชญายุคกรี กโบราณเลยก็ว่าได้ ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้ว่าความสาเร็ จใน
การทาปริ ญญานิพนธ์ ไม่จาเป็ นต้ องแลกมาด้ วยน ้าตาอันเกิดจากอารมณ์ ทางลบ ความซึมเศร้ า หรื อ
ภาวะกดดัน บี บ คัน้ ใดๆ แต่ส ามารถท าให้ บ รรลุเป้า ประสงค์ ได้ ด้ วยสภาวะของจิ ต ใจและอารมณ์
ทางบวกและการมีพี่ เลีย้ งที่ ยอดเยี่ยมดังเช่นที่ อาจารย์ท่านได้ ปฏิ บัติอยู่ แลยังมีความประทับใจอี ก
นานัปประการที่ไม่อาจบรรยายผ่านตัวหนังสือได้ ในครานี ้ ท่านเป็ นบุคคลที่พิเศษยากจะหาใครเหมือน
และเป็ นที่รักและเคารพของข้ าพเจ้ าอย่างยิ่ง ข้ าพเจ้ าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นาชัยมา ณ ที่นี ้อีก
ครัง้
ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณผู้ร่วมวิจยั ทุกท่าน โดยเฉพาะนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูทงั ้ 13 คน
นิสิตครู รุ่นพี่ทงั ้ 7 คน อาจารย์ผ้ ูสอน ครู พี่ เลีย้ งของนิสิตเหล่านี ้ และที่สาคัญคื อ อาจารย์อาภาภรณ์
จันทร์ ปิรักษ์ ผู้มีบทบาทเป็ นพี่เลี ้ยงในงานวิจยั เป็ นผู้สนับสนุนในทุกๆด้ านของช่วงชีวิตนิสิตปริ ญญา
เอกของข้ าพเจ้ า และเป็ นกาลังใจที่สาคัญของข้ าพเจ้ าตลอดมาจนสาเร็ จการศึกษา ขอขอบพระคุณ
ผู้ ช่ ว ยศาสตรจารย์ นายแพทย์ เทิ ด ศั ก ดิ์ ผลจั น ทร์ ต้ นแบบการเป็ นครู ผ้ ู สร้ างการเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงแก่ผ้ ูเรี ยน นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ บัวสนธ์ ผู้เป็ น
ต้ นแบบของความส าเร็ จ ในการเป็ นนักวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา ผู้เป็ นต้ นแบบ
ความเป็ นครู และผู้ถึงพร้ อมด้ วยปั ญ ญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ ผู้เป็ นแบบ
อย่างของความละเอี ย ดรอบคอบและความเมตตา Assistant Professor Kanu Priya Mohan ผู้ให้
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้ ต้น
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้
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เพราะข้ อจากัดของระยะเวลาและพื ้นที่ๆจากัดเท่านัน้ ท้ ายที่สดุ นี ้ ขอให้ ท่านที่เกี่ยวข้ องกับข้ าพเจ้ าทัง้
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
แนวทางหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ในประเทศไทย คือ แนวคิดการจัดการ
เรี ย น รู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส าคั ญ (Learner-centered approach) ซึ่ ง ได้ รั บ ก ารส นั บ ส นุ น จาก
กระทรวงศึกษาธิ การ และมีการสนับสนุนให้ สถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็ นผู้บม่ เพาะนิสิตครูเพื่อให้ กลายเป็ นผู้สอนที่มีทงความรู
ั้
้ และ
ทักษะในสาขาวิชาของตน รวมถึงในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วย อย่างไรก็ตาม
แม้ มีการให้ ความสาคัญกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างชัดเจนในเชิงนโยบาย
ทางการศึกษาและมีการกาหนดในสมรรถนะวิชาชีพครู แต่ผลการวิจยั จานวนหนึง่ ได้ สะท้ อนว่า นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ยังคงยึดการสอนแบบดัง้ เดิม (Traditional teaching) หรื อการสอนที่เน้ นครู
เป็ นศูนย์กลางอยู่ (Lecture-based teaching) อีกทัง้ ยังขาดแนวโน้ มในการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวคิด
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอีกด้ วย
ปั ญ หาดังกล่าวได้ ส ะท้ อนจากผลงานวิจัยที่ เผยว่า แม้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู จ ะ
ทราบถึงคุณค่าของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยงั คงมี
ความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงจากการสอนที่เน้ นครูเป็ นศูนย์กลางไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ นัน้ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ยากในการปฏิบตั ิจริ ง ด้ วยเหตุผลหลายประการ เช่น อุปสรรคใน
เรื่ องจานวนเนื ้อหาในการสอนที่ มีมาก อุปสรรคในเรื่ องการจัดสรรเวลาในการเตรี ยมการสอน อุปสรรค
ในเรื่ อ งการขาดความรู้ ความเข้ า ใจ และทัก ษะในการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ใน
สถานการณ์ จริ ง อุปสรรคจากความท้ อแท้ ที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบกลับทางลบของผู้เรี ยนเมื่อจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นต้ น (สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ . 2543; แสงเดือน เจริ ญฉิม, และกนิษฐา
เชาว์วฒ
ั นกุล. 2557; อรรณพ แสงแจ่ม . 2548; เอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี ฝ่ ายคาตา, และ วรรณทิพา
รอดแรงค้ า. 2555; Israsena, 2007) นอกจากนีน้ ิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ยังเชื่อว่า การสอนที่
เน้ นครูเป็ นศูนย์กลางจะให้ ความรวดเร็ วและความสะดวกแก่ผ้ สู อนในด้ านการออกแบบการเรี ยนรู้และ
การประเมินผลได้ มากกว่า รวมถึงมีความเป็ นไปได้ ในการสอนให้ ครบตามเนื ้อหาที่หลักสูตรกาหนดไว้
ได้ มากกว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (ทิศนา แขมมณี . 2553; เอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี
ฝ่ ายคาตา, และ วรรณทิพา รอดแรงค้ า. 2555) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่า ด้ วย
อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากทังเงื
้ ่อนไขของบริ บทภายนอกและศักยภาพของตัวนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเองในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ อาจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลร่วมกันต่อการคงอยู่ของ
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แนวคิ ด การสอนที่ เน้ นครู เ ป็ นศูน ย์ ก ลาง ซึ่ ง ปรากฎทัง้ ในความเชื่ อ และการปฏิ บัติ ข องนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบนั
จากการสังเกตการณ์และจากประสบการณ์ในการลงพื ้นที่การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใน
พื ้นที่วิจยั ผู้วิจยั พบว่า ปั ญหาดังกล่าวปรากฎอยู่ในพื ้นที่แห่งนี ้ด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ แม้ นิสิตครูจะได้
เรี ยนและฝึ กทักษะเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาแล้ วในรายวิชา การจัดการ
เรี ยนรู้และการสอน ซึ่งในรายวิชานี ้ นิสิตครูได้ แสดงความตังใจและความสามารถในการจั
้
ดการเรี ย นรู้
ในแนวทางนี ้ได้ อย่างเป็ นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามเมื่อนิสิตครูได้ เข้ าสู่ชนปี
ั ้ ที่ 5 และกลายเป็ นนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรี ยนแล้ วนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูกลับยึดการสอนแบบเน้ นครู
เป็ นศูนย์กลางทังโดยตระหนั
้
กรู้ และไม่ตระหนักรู้ (Conscious) ทังนี
้ ้มีสาเหตุเนื่องจากการขาดความรู้
เข้ าใจ ทักษะ และความเชื่อที่เกี่ยวกับแก่นแท้ ของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามพื ้นฐาน
เชิงปรัชญาในการศึกษา ประกอบกับอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากบริ บทของโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งด้ วย ดังนัน้ จากสถานการณ์ของปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นที่พบ
ความไม่สอดคล้ องกันของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในช่วงเวลาและในพื ้นที่ที่มี
ความแตกต่างกันนัน้ จึงสะท้ อนให้ เห็นว่า อุปสรรคที่สาคัญจึงมาจากทังตั
้ วของนิสิตครูเองและอุปสรรค
ที่มาจากบริบทภายนอกร่วมด้ วย
เพราะฉะนัน้ จากปั ญ หาอุป สรรคที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ น
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงสนใจว่าภายใต้ อุปสรรคที่เกิดขึน้ จากบริ บทภายนอกและปั จจัยภายในของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเอง จะทาอย่างไรให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อและการปฏิบตั ิในการสอนที่เน้ นครูเป็ นศูนย์กลางไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
โดยอยู่บนพืน้ ฐานของความสมเหตุสมผล (Rational) ความยัง่ ยืน (Sustainable) และความยุติธรรม
(Just) จากคาถามนี จ้ ึงนาไปสู่การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อและการปฏิบตั ิของบุคคลที่มีอยู่เดิมไปสู่การเกิดความเชื่อและการปฏิบตั ิใหม่ โดยพบว่ามี
ทฤษฎี ห นึ่ ง ที่ มุ่ ง เน้ นการเปลี่ ย นแปลงจากรากฐานของความคิ ด ความเชื่ อ เดิ ม ของบุ ค คลด้ วย
กระบวนการทางปั ญญาไปสู่ความเชื่อและการปฏิบตั ิในแนวทางใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งบุคคลสามารถบูรณา
การให้ เข้ ากั บ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งปกติ สุข นั่น คื อ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลง (Transformative
learning theory) ของแจ็ค เมอซิโรว์ (Mezirow. 1991; 2012) ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากเปาโล แฟรร์ (Paulo
Friere) และ เจอเก้ น ฮาเบอร์ มาส (Jürgen Habermas) ซึ่งเป็ นนักปรัชญาที่มีความเชื่อว่า การสร้ าง
ความขัดแย้ งจากสภาวะที่ เป็ นอยู่จะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงได้ ด้วยตัวของปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่ม
นันๆเอง
้
โดยผ่านปริมณฑลสาธารณะซึง่ ประกอบไปด้ วยบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ ้นโดยการสื่อสารร่ วมกัน ดังนัน้ การสร้ างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
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ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ภายใต้ อุป สรรคที่ เกิ ด ขึ น้ จากทัง้ บริ บ ทภายนอกและปั จ จัย ภายในของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จึงต้ องอาศัยระเบียบวิธีวิจยั ที่ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เองและจากการมีส่วนร่ วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องในปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยผ่านการสนทนาเชิงวิพากษ์ ในปริ มณฑลสาธารณะร่ วมกันด้ วยความเท่าเทียม เพื่อ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่ดีกว่าเดิม
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงพบว่า การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิ พากษ์ แบบมีส่วนร่วม (Critical
participatory action research) เป็ นระเบียบวิธีวิจยั ที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาครัง้ นี ้ เนื่องจาก
มุ่งการเปลี่ยนแปลงด้ วยการปฏิบตั ิของผู้ปฏิบตั ิเองและเน้ นการมีส่วนร่ วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับ
ปั ญ หา โดยมี ก ารสะท้ อนความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน ในพื น้ ที่ ที่ เรี ย กว่า “ปริ ม ณฑลสาธารณะ” (Public
sphere) และการกระตุ้นด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการพูด (Saying) การทา (Doing) และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งรอบตัว (Relation) ในแนวทางการปฏิบตั ปิ ั จจุบนั ที่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่
พึงประสงค์ อันได้ แก่ การไร้ เหตุผล (Irrational) การขาดความยั่งยืน (Unsustainable) และการขาด
ความยุติธ รรม (Unjust) โดยผลจากการสะท้ อนเชิ งวิพ ากษ์ นีจ้ ะน าไปสู่วงจรของการวางแผน การ
ปฏิบตั ิ การสังเกตการณ์ การปฏิบตั กิ าร การสะท้ อน การปรับการวางแผนใหม่ และดาเนินกระบวนการ
ซ ้าใหม่อีกครัง้ เช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์จากการปฏิบตั ิ อันได้ แก่ ความเป็ นเหตุ
เป็ นผลมากขึน้ (More rational and reasonable) ความมีผลิตภาพและมีความยั่งยืนมากขึน้ (More
productive and sustainable) และมี ความ เป็ นธรรม และมี ส่ ว น ร่ ว ม ม ากขึ น้ (More just and
inclusive) ในขณะเดียวกัน การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วมยังสอดคล้ องกับกระบวนทัศน์
การเปลี่ ย นแปลง (Transformative paradigm) โดยการน าเสนอของดอนน่ า เมอร์ เทนส์ (Donna
Mertens) เนื่องจากเป็ นกระบวนทัศน์ที่เน้ นการขยายหรื อเพิ่มความเป็ นธรรมในสังคมในรูปแบบต่างๆที่
มีความเหลื่อมลา้ ซ่อนอยู่ เน้ นการทางานร่ วมกันกับบุคคลหลายกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน
และเมอร์ เทนส์ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดจากบุคคลในพื น้ ที่ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ อย่าง
ยัง่ ยืน (Mertens, 2010) เพราะฉะนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิ พากษ์ แบบมีส่วนร่วม
จึงมีความเหมาะสมทัง้ ในเรื่ องการช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ วยระเบียบวิธีวิจัยควบคู่กับ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง และในเรื่ องความสอดคล้ องกับกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงที่
รองรับฐานคิดที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความยุตธิ รรมในสังคมด้ วยเช่นกัน
ในการศึกษาครัง้ นี ้ นอกเหนื อจากจุดมุ่งหมายในการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ป ฏิ บัติการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ด้วยกระบวนการตามทฤษฎี การ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงและการดาเนินการวิจยั ด้ วยการวิจยั ปฏิบตั ิ การเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมแล้ ว
จุดเน้ นที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ การเสริ มข้ อวิพากษ์ ของทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่กู าร
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เปลี่ยนแปลงให้ มีความสมบูรณ์มากขึ ้น เนื่องจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ยงั มี
ประเด็นที่ถูกวิพากษ์ โดยนักวิชาการจานวนหนึ่ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้ ความสนใจในเรื่ องการ
เรี ย นรู้ และการศึก ษา ดัง เช่น เอ็ ด เวิ ร์ ด เทย์ เลอร์ (Edward Taylor) แพทริ เชี ย แครนตัน้ (Patricia
Cranton) นุด อิลเลอริ ส (Knud Illeris) เป็ นต้ น โดยสรุปข้ อวิพากษ์ เกี่ยวกับทฤษฎีได้ ใน 2 ประเด็นหลัก
ได้ แก่ 1) การลดทอนบริ บททางสังคมในการเรี ยนรู้ เนื่องจากเมอซิโรว์เชื่อว่า ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลไม่ใช่แหล่งของความรู้ และเมอซิโรว์ไม่ได้ พิจารณาเรื่ องอิทธิพลของความเชื่อใจ การสนับสนุน
และการรักษาความสัมพันธ์ ที่ช่วยกระตุ้นการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนได้ เทย์เลอร์ จึงพิจารณาว่ า เมอซิโรว์ให้
ความสนใจกับ บทบาทของการเรี ยนรู้ ในมิ ติอื่นน้ อยเกิ นไป เช่น การเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดจากความสัม พัน ธ์
ระหว่า งบุค คล (Relational learning) เป็ นต้ น และ 2) การละเลยมิ ติ ท างอารมณ์ เมอซิ โรว์ เชื่ อ ว่ า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับกรอบความเชื่อเดิมไปสู่กรอบใหม่เป็ นกระบวนการทางปั ญญา
เท่ านัน้ (Cognitive process) แต่เทย์ เลอร์ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า เมอซิ โรว์ ได้ ล ะเลยต่อ เรื่ อ งกระบวนการทาง
อารมณ์ (Emotional process) และเมอซิ โรว์ ได้ เน้ น การตรวจสอบเฉพาะความรู้ สึก ทางลบเท่านัน้
(Negative feelings) ดังนัน้ เทย์เลอร์ จึงเสนอว่า ควรมีการตรวจสอบและเพิ่มเติมความรู้สึกทางบวก
(Positive feelings) เข้ าไปในกระบวนการด้ วย (Taylor. 1997) จากข้ อวิพากษ์ ในสองประเด็นนี ้ ผู้วิจยั
จึงเล็งเห็นว่า ควรนาข้ อวิพากษ์ ทงสองประเด็
ั้
นมาพัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วย
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในครัง้ นี ้ด้ วย
ในการเสริมให้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นจากการวิพากษ์ใน 2
ประเด็นหลัก คือ การลดทอนบริ บททางสังคมในการเรี ยนรู้ และการละเลยมิ ติทางอารมณ์ นัน้ ได้ มี
แนวทางสอดคล้ องกั บ ทฤษ ฎี การเรี ยนรู้ อย่ า งไตร่ ต รองและเข้ าใจ ( A contemporary and
comprehendsive theory of learning) ของอิ ล เลอริ ส (Illeris, 2004) ที่ น าเสนอว่ า การเรี ย นรู้ ของ
บุคคลในวัยผู้ใหญ่ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นจาก 3 มิติ ได้ แก่ มิติทางปั ญญา มิติทางสังคม
และมิ ติทางอารมณ์ ประกอบกัน ดังนัน้ จากข้ อวิพ ากษ์ ทัง้ 2 ประเด็น จึงถื อเป็ นมิ ติที่ส าคัญ ในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของบุคคล โดยจากข้ อวิพากษ์ ในประเด็นแรก คือ การลดทอนบริ บททางสังคมในการ
เรี ยนรู้ จากการค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่า การเรี ยนรู้ของวัยผู้ใหญ่เพื่ อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงจะ
เกิ ดขึน้ จากการได้ รับสนับสนุนจากบุคคลอื่ นๆหรื อสภาพแวดล้ อม โดยในบริ บททางการศึกษาและ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู้ สอนและผู้เรี ย นนัน้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเสริ ม การเรี ย นรู้ ของบุค คลจาก
ความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลด้ วยการเป็ นพี่ เลีย้ ง (Mentoring) ของลอเรนท์ ดาโลซ (Laurent Daloz)
(Daloz, 2012) ได้ นาเสนอว่า ผู้สอนเปรี ยบเสมือนพี่เลี ้ยง (Mentor) ที่คอยสนับสนุนและสร้ างความท้ า
ทายที่ เหมาะสมแก่ศักยภาพของผู้เรี ยน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเติบโตในพัฒ นาการของบุคคลอย่าง
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สูงสุด ผู้ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้ วจะสามารถเป็ น พี่เลีย้ งได้ ด้วยการนาประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญที่ผ่านมาของตนมาช่วยแนะนาผู้เรี ยนให้ เดินทางสู่เป้าหมายได้ และถือเป็ นบุคคลสาคัญที่
ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงด้ วย (Frank, 2005; Harvie, 2004)
สาหรับข้ อวิพากษ์ ในประเด็นที่สอง คือ การละเลยต่ออารมณ์ ทางบวกนัน้ จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องได้ พ บว่า อารมณ์ ทางบวกสามารถช่วยกระตุ้นและส ารวจความคิดและการ
ปฏิบตั ิใหม่ๆ ช่วยสร้ างความหยุ่นตัวในจิตใจของบุคคล รวมถึงช่วยสร้ างทรัพยากรส่วนบุคคลขึ ้นได้ ดัง
นาเสนอในทฤษฎี การขยายและสร้ างอารมณ์ ทางบวก (The broaden-and-build theory of positive
emotions) ที่พฒ
ั นาโดยบาร์ บาร่า เฟรดดริ กสัน (Barbara Fredrickson) (Fredrickson, 2013) ดังนัน้
การสร้ างและขยายอารมณ์ ทางบวกให้ เกิดขึน้ ในกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงอาจจะช่วย
ส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ เกิดขึ ้นได้ ด้วยอีกหนทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยกระตุ้นและสารวจให้ เกิดความคิดและการปฏิบตั ิใหม่ๆ นอกจากนี ้
ในการศึกษาอื่นๆก็สนับสนุนเช่นกันว่า การสร้ างอารมณ์ทางบวกจะช่วยให้ บุคคลเกิดการปฏิบตั ิได้ สูง
มากขึ ้น (Davidson et al., 2003; Wood, 2007) ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงหวังว่าการผสมผสานมิติ
ที่สาคัญ ต่อการเรี ยนรู้ ของบุคคล อันได้ แก่ มิติทางปั ญญา มิติทางสังคม และมิติทางอารมณ์ จะช่วย
สนับสนุนให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เกิดการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงมีเป้าประสงค์ให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยการนากระบวนการเรี ยนรู้ส่กู าร
เปลี่ ยนแปลงและการวิจัยปฏิ บัติการเชิ งวิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วมมาขับเคลื่ อนให้ เกิ ดการปฏิ บัติบ น
พื ้นฐานของการมีส่วนร่วมในการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกันของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้ที่
มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ จากการปฏิบตั ิที่มีความสมเหตุสมผล ความ
ยัง่ ยืน และความยุติธรรม นอกจากนี ้ การเสริ มให้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ ้นด้ วยแนวคิดการมีพี่เลี ้ยงและทฤษฎีการสร้ างและขยายอารมณ์ทางบวกอาจช่วยส่งเสริ มให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ มากยิ่งขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ การพัฒนา
ความเชื่อและปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในกลุ่มนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
นัน้ เปรี ยบเสมือนการเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่การเป็ นครู มืออาชีพที่มีศกั ยภาพในการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เหมาะสมแก่ผ้ เู รี ยนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูด้วยวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง โดยใช้ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม
2. เพื่ อสังเคราะห์ ความรู้ จากปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผา่ นวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ควำมสำคัญทำงทฤษฎี
1. จากข้ อวิพ ากษ์ ของทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงของเมอซิ โรว์ใน 2 ประเด็น อัน
ได้ แก่ หนึง่ การลดทอนบริบททางสังคมในการเรี ยนรู้ และสอง การละเลยมิ ตทิ างอารมณ์ การวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ นาแนวคิดการเป็ นพี่ เลี ย้ งและการสร้ างและขยายอารมณ์ ทางบวกเข้ ามาเสริ ม ให้ ทฤษฎี มี ความ
สมบูรณ์ขึ ้นในบริ บทของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู นอกจากนี ้ การนาเกลียววงจรการพัฒนามาร่ วมใช้ ในการขับเคลื่อนจาก
กิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่งตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยตรวจสอบการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรมในขันนั
้ นๆ
้ ได้ เป็ นอย่างดี ถือได้ ว่าเกลียงวงจรการพัฒนาเป็ นเครื่ องมือที่
ช่วยส่งเสริมให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีผลิตภาพยิ่งขึ ้นด้ วย
2. ดังการนาเสนอของเคมมิส แม็คแท็กการ์ ท และนิซอนในปี คริสตศักราช 2014 (Kemmis et
al., 2014a) เกี่ยวกับรายละเอียดของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมที่มีความทันสมัย มี
ความชัดเจน และเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบตั ิมากขึ ้น แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ออกแบบขันตอน
้
การวิจยั เพิ่มเติมจากขันตอนส
้
าคัญ 2 ขัน้ อันได้ แก่ ขันการลาดตระเวน
้
(Reconnaissance step) และ
ขันการพั
้
ฒนาปฏิบตั ิการด้ วยเกลียววงจรการพัฒนา โดยการนากระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของเมอซิโรว์แทรกระหว่างสองขันตอนดั
้
งกล่าว การออกแบบเช่นนี ้เกิดจากการพิจารณาถึง
ฐานคิดเชิงปรัชญาร่ วมกันของทังสองแนวคิ
้
ดด้ วย นัน่ คือทฤษฎี วิพากษ์ อย่างไรก็ตาม การออกแบบ
การวิจัยในลักษณะดังกล่าวได้ ช่วยส่งเสริ มให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อภายในที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจนกระทัง่ สามารถบูรณา
การความเชื่อใหม่ที่เอื ้อต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไปสู่การปฏิบตั ิในชีวิตจริ งได้
อย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพและยัง่ ยืน และมีความยุตธิ รรมต่อผู้เรี ยน
3. จากการศึ ก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง ท าให้ ได้ เห็ น ถึ ง บทบาทของพี่ เลี ย้ งที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การเรี ย นรู้ ใน 3 มิ ติต ามทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ อย่างไตร่ ต รองและเข้ าใจของอิ ลเลอริ ส
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(Illeris, 2004) ด้ วย ได้ แก่ มิติทางปั ญญา มิติทางสังคม และมิติทางอารมณ์ เพราะฉะนัน้ การจาแนก
บทบาทของพี่เลี ้ยงใน 3 มิตินี ้จึงสอดรับและครอบคลุมสาหรับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมและการ
พัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในครัง้ นี ้ด้ วย
ควำมสำคัญทำงกำรปฏิบัติ
1. นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ เป็ นทังผู
้ ้ เรี ยนรู้ และผู้ปฏิบตั ิเกี่ยวกับปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึง่ สิ่งนี ้จะช่วยให้ นิสิตเข้ าใจในลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทังในเชิ
้
งทฤษฎีและการปฏิบตั ิ รวมถึงอาจเกิดการพัฒนาทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ยัน่ ยืนหรื อกลายเป็ นอุปนิสัยต่อไป แม้ ว่าการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้จะสิ ้นสุดลงไปแล้ วก็ตาม เช่น การ
สร้ างปริมณฑลสาธารณะ การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ เป็ นต้ น
2. การพัฒ นาปฏิ บัติการจัดการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ของนิ สิ ตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูบนพื ้นฐานของลักษณะสาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตาม
แนวคิดของไวเมอร์ (Weimer, 2002) นัน้ จะช่วยให้ ผ้ ูปฏิ บตั ิ ผู้สอน หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับปฏิบตั ิการนี ้
สามารถจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างเป็ นอิสระ สร้ างสรรค์ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยนอย่าง
แท้ จริง และอยู่บนพื ้นฐานของความเข้ าใจในแนวคิดการจัดเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างถูกต้ อง
มากขึ ้น
3. การเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในปฏิ บัติการปั จ จุบันของผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกั บ ปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูและนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งไม่เพียงเฉพาะ
นิสิตครู เท่านัน้ แต่อาจส่งผลไปถึงผู้ร่วมวิจัยฝ่ ายอื่นๆด้ วย เช่น ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์
ผู้สอน ปฏิบตั กิ ารของผู้บริหาร ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของครูพี่เลี ้ยง เป็ นต้ น

ขอบเขตกำรวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมจึงต้ องประกอบด้ วยผู้ร่วม
วิจัยจากหลายฝ่ าย ซึ่งเป็ นผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องและเป็ นผู้ที่สมัครใจเข้ าร่ วมในการพัฒ นาปฏิ บัติการ
จัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องสถาบัน ผลิ ต ครู ใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ผู้ร่วมวิจยั ในแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียดดังนี ้
1. ขันการลาดตระเวน
้
ประกอบด้ วยผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่
- นิสิตครู ชันปี
้ ที่ 4 ปี การศึกษา 2558 จานวน 13 คน
- นิสิตครูรุ่นพี่ ชันปี
้ ที่ 5 ปี การศึกษา 2558 จานวน 7 คน

8
- อาจารย์ผ้ สู อน จากรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 2 คน
- พี่เลี ้ยง จานวน 2 คน
2. ขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
- นิสิตครู ชันปี
้ ที่ 4 ปี การศึกษา 2558 จานวน 13 คน
- ทีมกระบวนกร ประกอบไปด้ วย
- พี่เลี ้ยง เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จานวน
2 คน
- อาจารย์ผ้ สู อน จากรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ จานวน 1 คน
- อาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง จานวน 1 คน
3. ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง
- นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ชันปี
้ ที่ 5 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งเดิมคือ นิสิตครู ชันปี
้ ที่ 4
ปี การศึกษา 2558 จานวน 13 คน
- ครูพี่เลี ้ยง จากโรงเรี ยนที่นิสิตได้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 13 คน
- นักเรี ยน จากชันเรี
้ ยนที่นิสิตได้ ฝึกสอนในโรงเรี ยน จานวน 494 คน
- พี่เลี ้ยง จากขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกัน ตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
จานวน 2 คน
4. ขันการสั
้
งเคราะห์
- นิสิตฝึ กประการณ์วิชาชีพครู ชันปี
้ ที่ 5 ปี การศึกษา 2559 จานวน 7 คน
- ครูพี่เลี ้ยง จากโรงเรี ยนที่นิสิตได้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 5 คน
- พี่เลี ้ยง จานวน 2 คน
- ผู้บริหารจากสถาบันของนิสิตครู จานวน 1 คน

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ปฏิบัตกิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ หมายถึง ภารกิจในการจัดการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะสาคัญ 5 ประการตามแนวคิดของไวเมอร์ (Weimer, 2002) โดยลักษณะสาคัญเหล่านี ้ ผู้ร่วม
วิจยั สามารถสะท้ อนถึงองค์ประกอบต่างๆของปฏิบตั ิการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กัน อันได้ แก่ 1)
การพูดและการคิด (Saying) อย่างสมเหตุสมผล (Rational) 2) การทา (Doing) อย่างมีผลิตภาพและ
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ยัง่ ยืน (Productive and sustainable) และ 3) ความสัมพันธ์ (Relating) อย่างยุติธรรมและมีส่วนร่วม
(Just and inclusive) ตามแนวคิดของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al., 2014a)
ลั ก ษณะสำคั ญ 5 ประกำรของกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ ท่ ี เน้ น ผู้ เรี ยนเป็ นสำคั ญ หมายถึง
ลักษณะที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามแนวคิดของไว
เมอร์ บนฐานคิดเชิงปรัชญาในกลุ่ มทฤษฎี วิพากษ์ และศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาและจิตวิทยา
การศึกษา อันประกอบไปด้ วยลักษณะ 5 ประการ (Weimer. 2002) ดังนี ้
1. ความสมดุลย์ของอานาจ หมายถึง ผู้สอนได้ ให้ โอกาสแก่ผ้ เู รี ยนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เนือ้ หาในการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ลั กษณะของชิน้ งาน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
สัดส่วนที่ขึน้ อยู่กับความสามารถของผู้เรี ยนที่ จะรับมือได้ และผู้สอนได้ พยายามรักษาการแบ่งการ
ตัดสินใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนตลอดช่วงเวลาในการจัดการเรี ยนรู้
2. หน้ าที่ของเนือ้ หาในรายวิชา หมายถึง ผู้สอนคานึงถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่แท้ จริ ง
โดยไม่เน้ น เฉพาะการท่องจ าเท่านัน้ แต่เน้ น การสร้ างกรอบความคิดในเนื อ้ หานัน้ ด้ วย รวมถึง การ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะอื่นๆ
3. บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน หมายถึง ผู้สอนและผู้เรี ยนได้ แสดงให้ เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงใน 4 ประการ ได้ แก่
3.1 ผู้ส อนลดบทบาทในการบรรยายเนื อ้ หาในชัน้ เรี ยนไปสู่การเป็ นผู้ให้ คาแนะนาอยู่
เคียงข้ างกับผู้เรี ยน
3.2 ผู้สอนเปลี่ยนความเชื่อที่มีต่อผู้เรี ยนจากการเป็ นผู้รอรับการเติมความรู้ จากผู้สอน
ฝ่ ายเดี ยว ไปสู่ความเชื่ อที่ มี ต่อผู้เรี ยนว่า ผู้เรี ย นคื อผู้แสวงหาและรับ คาปรึ ก ษาเพื่ อดาเนิ น ไปตาม
เส้ นทางของผู้เรี ยนเอง
3.3 ผู้เรี ยนเปลี่ยนความคาดหวังต่อผู้สอนและต่อตนเอง จากเดิมที่คาดหวังว่าผู้เรี ยนเป็ น
ผู้พึ่งพาและผู้สอนเป็ นผู้มีอานาจในการตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความคาดหวังที่ ว่า
ผู้สอนเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาและผู้เรี ยนเป็ นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น
3.4 ผู้ส อนกลายเป็ น ผู้แนะน าและเอื อ้ อานวยการเรี ย นรู้ มากกว่าการบัง คับ ให้ ผ้ ูเรี ย น
เรี ยนรู้ ซึ่งผู้สอนไม่ควรถูกครอบงาด้ วยเรื่ องของการสอนมากจนเกินไป แต่ควรเน้ นในเรื่ องการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น รวมถึงการสร้ างพลังให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบความรู้และเรี ยนรู้มากขึ ้น
4. ความรับผิ ดชอบในการเรี ยนรู้ หมายถึง ผู้สอนส่งเสริ ม สภาพแวดล้ อมเพื่ อกระตุ้นการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้
กลยุท ธ์ ต่า งๆที่ ใช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ นัน้ ผู้ส อนควรให้ ก ารตอบสนองกลับ ต่อ ผู้เรี ย นตามเวลาที่
เหมาะสมด้ วย
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5. วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละกระบวนการของการประเมิ น หมายถึ ง การประเมิ น ผลควรช่ ว ย
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยผู้สอนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลในชิ ้นงานของ
ตนและชิ ้นงานของเพื่อนร่วมชันด้
้ วยวิธีการต่างๆ ในทิศทางที่หลากหลาย รวมถึงการจัดหาการประเมิน
ของผู้เรี ยนต่อผู้สอน
วิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ สู่ ก ำรเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ท าให้ บุคคลเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนกรอบอ้ างอิงเดิมไปสู่กรอบอ้ างอิงใหม่ โดยผ่านการพิจารณาถึงความเป็ นมาของความเชื่อ
เดิมของตนและการสะท้ อน การยอมรับความรู้สึกนัน้ การแลกเปลี่ยนมุมมองกับบุคคลอื่น การสารวจ
และวางแผนแนวทางใหม่ การเสริ ม ความรู้ และทักษะที่ จ าเป็ น การทดลองแสดงบทบาทใหม่เชิ ง
ชัว่ คราว การสร้ างความมัน่ ใจ และการนาแนวทางใหม่มาปฏิบตั ใิ นชีวิตจริง (Mezirow. 1991; 2012)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้ เรี ยนรู้ผ่านกลยุทธ์หรื อกิจกรรมที่จะ
ช่ว ยส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด ปฏิ บัติก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงใน 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กลยุทธ์หรื อกิจกรรมสาหรับขันภาวะวิ
้
กฤติที่ทาให้ สบั สน หมายถึง การนากิจกรรมต่างๆ
มากระตุ้นให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการสอนแบบดังเดิ
้ มที่มีผลต่อ
ผู้เรี ยน การกระตุ้นให้ ตระหนักและตื่นรู้ในการแสวงหาทางเลือกในการจัดการเรี ยนรู้ในแนวทางใหม่เพื่อ
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริง และการกระตุ้นให้ เห็นถึงปัญหาในการจัดการเรี ยนรู้ในเชิงปฏิบตั ิ
2. กลยุทธ์หรื อกิจกรรมในการส่งเสริมการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ หมายถึง การตังค
้ าถามเพื่อให้
ครุ่นคิดไตร่ ตรองเกี่ยวกับความเชื่อของการสอนที่เน้ นครูเป็ นสาคัญและการจัดการเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ การกระตุ้นให้ คดิ ไตร่ตรองถึงเหตุผลที่อยู่เบื ้องหลังของการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแบบ และการ
กระตุ้นให้ เกิดการสะท้ อนด้ วยการตังค
้ าถามในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
2.1 การตังค
้ าถามเพื่อการสะท้ อนเชิงเนื ้อหา หมายถึง การตังค
้ าถามที่มีเป้าหมายเพื่อให้
เกิ ด การตระหนัก ถึง ความเชื่ อหรื อ สันนิ ษ ฐานเดิม ของบุคคล และวิธี ก ารได้ ม าซึ่ง ความรู้ ความเชื่ อ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ของบุคคล รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับความรู้หรื อความเชื่อนันจากบุ
้
คคลอื่น
2.2 การตังค
้ าถามเพื่อการสะท้ อนเชิงกระบวนการ หมายถึง การตังค
้ าถามที่มี เป้าหมาย
เพื่ อ กระตุ้น ให้ ต ระหนัก ถึ ง แหล่ง ของความเชื่ อ หรื อ สัน นิ ษ ฐานนัน้ ว่าคื ออะไร ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของ
แหล่งที่มานัน้ เกณฑ์ของความน่าเชื่อถือ ผลของการดาเนินชีวิตที่ไม่ยึดตามความเชื่อหรื อสันนิษฐาน
เดิม รวมถึงอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อความเชื่อและสันนิษฐาน การสารวจในความเชื่อใหม่ที่
จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั หิ รื อการแสดงการปฏิบตั ใิ หม่ด้วย
2.3 การตังค
้ าถามเพื่อการสะท้ อนเชิงหลักฐาน หมายถึง การตังค
้ าถามที่มีเป้าหมายเพื่อ
กระตุ้นให้ ตระหนักถึงแก่นของความเชื่อ ลักษณะพื ้นฐานของการคิดและความเชื่อของบุคคลเองที่มา
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จากประสบการณ์ เดิมส่วนบุคคล เช่น ความคาดหวังของบุคคลอื่นในสังคม ค่านิยมและบรรทัดฐาน
ทางสังคม เป็ นต้ น รวมถึงการพิจารณาถึงเหตุผลในการปรับหรื อไม่ปรับความเชื่อเดิมของบุคคลด้ วย
3. กลยุท ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมในการส่ง เสริ ม การเปลี่ ย นแปลงการให้ ค วามหมายต่อ ความคิด
หมายถึง การกระตุ้นเพื่ อการวางแผนแนวทางปฏิบตั ิ การได้ มาซึ่งความรู้และทักษะในการส่งเสริ มให้
แนวทางปฏิบตั ิสมั ฤทธิ์ผล การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว การสร้ างศักยภาพหรื อความมัน่ ใจใน
บทบาทใหม่และความสัมพันธ์ ใหม่ และการบูรณาการความคิดหรื อมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคล
ด้ วยกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี ้ เนื่องจากกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นมีจดุ เน้ นเฉพาะมิติ
ทางปั ญ ญา (Cognitive) เท่านัน้ แต่จ ากข้ อวิพ ากษ์ ของนักวิช าการที่ มี ต่อกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงในทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ นาเสนอให้ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ในอีก 2 มิติ ได้ แก่
หนึ่ง มิติทางอารมณ์ (Emotional) โดยเฉพาะการเสริ มอารมณ์ เชิงบวก (Positive emotion) และสอง
มิติทางสังคม (Social) โดยเฉพาะการเสริ มแนวคิดการมีพี่เลี ้ยง (Mentoring) ดังนัน้ การเสริ มทังสอง
้
มิตินัน้ จะช่วยให้ บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างบรรลุเป้าประสงค์มากขึน้ เพราะฉะนัน้ วิธีการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงที่ดาเนินการในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงที่
เน้ นทังมิ
้ ตทิ างปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคมด้ วย ดังมีรายละเอียดดังกล่าวต่อไป
กำรเสริ ม มิ ติ ท ำงสั ง คม หมายถึ ง การเพิ่ ม กระบวนการปฏิ สัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและพี่เลี ้ยงด้ วยแนวคิดการมีพี่เลี ้ยง เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญผ่านวิธีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยพี่เลี ้ยงมีบทบาทในกระบวนการเรี ยนรู้
สูก่ ารเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1. ขันภาวะวิ
้
กฤติที่ทาให้ สับสน หมายถึง บทบาทของพี่เลีย้ งที่สาคัญ คือ การกระตุ้นและ
การสนับสนุนนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ร้ ูสึกปลอดภัย มีการ
เคารพซึ่งกันและกัน และเกิ ดความไว้ ใจซึ่งกันและกัน มี การสร้ างการสื่ อสารที่ เปิ ดใจ ซื่อตรง มี บ ท
สนทนาแบบเปิ ด มีการฟั งโดยไม่ตดั สิน มีทกั ษะการตังค
้ าถาม และสร้ างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในการ
สนทนาต่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. ขัน้ การสะท้ อนเชิ งวิพ ากษ์ หมายถึง บทบาทของพี่ เลี ย้ งที่ ส าคัญ คื อ การกระตุ้นและ
สนับสนุนการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูร้ ูสึกปลอดภัย มีการเคารพซึ่ง
กันและกัน และเกิดความไว้ ใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการท้ าทายและจัดหาวิสยั ทัศน์ด้วยการกระตุ้นให้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ช่วยสร้ างการตีความต่อสิ่งต่างๆในโลกใหม่
และช่วยสร้ างแนวทางใหม่ที่มีความเป็ นไปได้ ทงในความเชื
ั้
่อและการปฏิบตั ิ
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3. การเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิด หมายถึง บทบาทของพี่เลี ้ยงที่สาคัญ คือ
การสนับสนุนการปฏิบตั ิ การกระตุ้นการสะท้ อนตน และการยกย่องความสาเร็ จของผู้เรี ยน ซึ่งพี่เลี ้ยง
จะพึงรักษาสมดุลของอานาจระหว่างพี่เลีย้ งและนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เพื่อให้ มีอานาจใน
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเอง
กำรเสริมมิติทำงอำรมณ์ หมายถึง การเพิ่มกระบวนการสนับสนุนอารมณ์ทางบวกในนิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ด้วยทฤษฎี การขยายและการสร้ างอารมณ์ ทางบวก เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญผ่านวิธีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยนักวิจยั และพี่
เลี ้ยงจะสร้ างอารมณ์ ทางบวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่ง อันได้ แก่ ความปี ติยินดี ความรู้ สึก
ขอบคุณ ความสงบเยื อกเย็น ความสนใจ ความหวัง ความภูมิ ใจ ความสนุกสนาน แรงบันดาลใจ
ความรู้ สึกเกรงขาม และความรักในขัน้ การจัดกิ จ กรรมเรี ยนรู้ ร่ วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1. ขันภาวะวิ
้
กฤติที่ทาให้ สบั สน คือ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจะได้ รับการขยายและ
สร้ างอารมณ์ทางบวกด้ วยกิจกรรมต่างๆในการตรวจสอบความรู้สึกทางบวกของตน การสร้ างอารมณ์
ทางบวกก่อนที่จะดาเนินการไปสู่ขนการสะท้
ั้
อนเชิงวิพากษ์ จะช่วยให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
กลับมาอยู่ในสภาวะที่ มีความสามารถในการความคิดและปฏิบตั ิในทิศทางใหม่ๆได้ รวดเร็ วมากขึน้
และเพื่อประโยชน์ตอ่ ความสามารถในการสะท้ อนสิ่งต่างๆได้ มากขึ ้นอย่างมีอคติที่ลดลงและมีการมอง
ปัญญาในมุมมองที่กว้ างมากขึ ้นด้ วย
2. ขันการสะท้
้
อนเชิงวิพากษ์ คือ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้ รับการขยายและสร้ าง
อารมณ์ ทางบวกด้ วยกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการสะท้ อนและการสร้ าง สารวจ และบูรณาการ
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
3. การเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิด คือ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะ
ได้ รั บ การขยายและสร้ างอารมณ์ ท างบวกด้ ว ยกิ จ กรรมต่า งๆเพื่ อ ประโยชน์ ต่อ การฝึ ก ปฏิ บัติ ใ น
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง รวมถึงการเสริ มอารมณ์ ทางบวกเพื่อช่วยพัฒนาความหยุ่นตัว
ในการเตรี ยมรับมือกับปัญหาหรื อความทุกข์ที่เกิดขึ ้นในรูปแบบต่างๆ และช่วยให้ สามารถค้ นหากลยุทธ์
ในการแก้ ปัญหาหรื อจัดการรับมือกับปั ญหาได้ ด้วยตนเอง ทัง้ นี ้นักวิจยั และพี่เลี ้ยงจะช่วยสร้ างความ
มัน่ ใจให้ แก่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนที่จะไปสู่ขนตอนในการปฏิ
ั้
บตั ิในสถานการณ์จริ งต่อไป
ด้ วย
กำรวิจัยปฏิบัติกำรเชิงวิพำกษ์ แบบมีส่วนร่ วม (Critical participatory action research)
หมายถึง ระเบียบวิธีวิจยั ที่ม่งุ การเปลี่ยนแปลงด้ วยการปฏิบตั ิและเน้ นการมีส่วนร่วมของบุคคลในพื ้นที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับปั ญหา ร่วมกันสะท้ อนความคิดในปริ มณฑลสาธารณะเพื่อค้ นหาความรู้สึก
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กังวลร่ วมกันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในปั จจุบนั ที่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันได้ แก่ การไร้ เหตุผล
(Irrational) การขาดความยัง่ ยืน (Unsustainable) และการขาดความยุติธรรม (Unjust) ในการพูด การ
ทา และความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งรอบตัว เพื่อนาไปสูเ่ กลียววงจรของการพัฒนาเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์จากการปฏิบตั ิ อันได้ แก่ ความเป็ นเหตุเป็ นผลมากขึ ้น ความมีผลิตภาพและมีความยัง่ ยืน
มากขึ น้ และมี ค วามเป็ นธรรมและมี ส่ ว นร่ ว มมากขึ น้ ซึ่ ง ขัน้ ตอนในการด าเนิ น วิ จัย ที่ ใ ช้ ในการ
เปลี่ยนแปลงไปสูป่ ฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มี
ขันตอนส
้
าคัญดังนี ้
1. การลาดตระเวน (Reconnaissance step) หมายถึง การค้ นหาบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่
สนใจเข้ าร่ วมกับการสนทนาร่ วมกัน ซึ่งแสดงถึ งความเป็ นห่วงเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ในปั จจุบัน โดยมี บุคคลจากหลากหลายบทบาทหน้ าที่มาร่ วมกันสะท้ อนถึง
ประสบการณ์ที่ร้ ูสกึ กังวลเกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั ที่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ใน
ปริมณฑลสาธารณะและการกระตุ้นด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารด้ านการพูด การทา และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งรอบตัว
2. การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง หมายถึง การจัด
กิจกรรมต่างๆตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงใน 3 ขัน้
หลั ก ได้ แ ก่ ขัน้ ที่ 1 ภาวะวิ ก ฤติ ที่ ท าให้ สั บ สน ขัน้ ที่ 2 การสะท้ อนเชิ ง วิ พ ากษ์ และขัน้ ที่ 3 การ
เปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการเสริ มด้ วยแนวคิดการเป็ น
พี่เลี ้ยง และการสร้ างอารมณ์ ทางบวกในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง การนาวงจรการพัฒ นา อันได้ แก่ การ
สะท้ อน การปรับ การวางแผนใหม่ การปฏิ บัติแ ละการสังเกตการณ์ มาขับ เคลื่ อนการดาเนิ น จาก
กิจกรรมหนึง่ ไปสูก่ ิจกรรมหนึง่
3. การจัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์ จริ ง หมายถึง นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ซึ่งเป็ นผู้
ร่วมวิจยั และเป็ นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในแก่
นักเรี ยนในชันเรี
้ ยนจริง โดยมีผ้ รู ่วมวิจยั ฝ่ ายอื่นๆร่วมกันพัฒนาปฏิบตั กิ ารนี ้ด้ วย โดยการนาเกลียววงจร
การพัฒนาเข้ ามาช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปฏิบตั ิการครัง้ นี ้ อันประกอบไปด้ วย การวางแผน การ
ปฏิบตั ิ การสังเกต การสะท้ อนการปฏิบตั ิ การปรับแผน และดาเนินการตามวงจรเช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ จนกว่า
จะปรากฎหลักฐานและผู้ร่วมวิจยั ฝ่ ายต่างๆเห็นพ้ องร่วมกันว่าได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
4. ขันการสั
้
งเคราะห์ หมายถึง การสัง เคราะห์ความรู้ ที่ได้ จากเชิงทฤษฎีและการปฏิบตั ิของ
การพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยผ่านการสะท้ อนจากผู้ร่วมวิจยั ฝ่ ายต่างๆ
ด้ วย ในขันนี
้ ้ถือเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายและสิ ้นสุดการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้
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แบบสร้ ำงกำรปฏิบัติ (Practice architectures) หมายถึง สิ่งที่สนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรค
ต่อปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ดังนัน้ การ
เปลี่ยนแปลงปฏิบตั กิ ารจึงต้ องเกิดขึ ้นทังในส่
้ วนของปฏิบตั ิการและแบบสร้ างการปฏิบตั ริ ่วมด้ วย ความ
เกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กันระหว่างปฏิ บตั ิการและแบบสร้ างการปฏิบัติ ตามแนวคิดของเคมมิสและคณะ
(Kemmis; et al., 2014a, 2014b) มีรายละเอียดดังนี ้
1. การพูด หมายถึง สิ่งที่ผ้ รู ่วมวิจยั พูดและคิดเกี่ยวกับปฏิบตั ิการ โดยมีแบบสร้ างการปฏิบตั ิ
ที่เรี ยกว่า “การจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม (Cultural-discursive arrangement)” เป็ นสิ่งที่หล่อ
หลอมแนวทางของผู้ร่วมวิจยั ให้ เข้ าใจและตีความเกี่ยวกับโลกของผู้ร่วมวิจยั เอง
2. การท า หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผ้ ูร่วมวิ จัย ท าเกี่ ย วกับ ปฏิ บัติ ก าร โดยมี แ บบสร้ างการปฏิ บัติ ที่
เรี ยกว่า “การจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ (Material-economic arrangement)” เป็ นสิ่งที่ทาให้
เกิดการทาขึ ้นมาได้
3. ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจยั กับบุคคลอื่นๆ หรื อกับโลก โดยมี
แบบสร้ างการปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า “การจัดการเชิงสังคมและการปกครอง(Social-political arrangement)”
เป็ นสิ่งที่หล่อหลอมแนวทางของผู้ร่วมวิจยั ให้ ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆและโลก
ผลลั พ ธ์ ท่ ีพึงประสงค์ หมายถึง เป้าหมายของปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่ เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงปฏิบตั กิ ารและแบบสร้ างการ
ปฏิบตั จิ นนาไปสูป่ ฏิบตั กิ ารที่สะท้ อนถึงสิ่งเหล่านี ้ (Kemmis et al., 2014a, 2014b) ได้ แก่
1. การพู ด อย่ า งสมเหตุส มผลมากขึน้ (More rational) หมายถึ ง นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงภาษาที่ใช้ และความคิดที่สาคัญในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของนิสิตเองอย่างมีเหตุมีผล มีความกลมกลืนสอดคล้ องกัน มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ มี
ความแม่นยา มีความจริงใจ มีจริยธรรม และมีความเหมาะสม
2. การท าอย่ า งมี ผ ลิ ต ภาพ และยั่ ง ยื น มากขึ น้ (More productive and sustainable)
หมายถึง นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง การผลิต การจัดลาดับ ความเชื่อมโยง
ระหว่างกิจกรรมต่างๆ หรื อผลลัพธ์ ที่สาเร็ จในเชิงกายภาพในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตเองอย่างคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงไป อย่างคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ ไป หรื อสามารถ
รักษาหรื อคงไว้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
3. ความสัมพันธ์ที่ยตุ ิธรรมและมีส่วนร่วมมากขึ ้น (More just and inclusive) หมายถึง นิสิต
ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งปฏิ สัม พัน ธ์ กับ บุคคลอื่ น ๆหรื อสิ่ ง ต่างๆ รอบตัวใน
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตเองอย่างเที่ยงธรรม ไม่ กดขี่ ไม่กีดกัน ไม่สร้ าง
ความขัดแย้ ง มีความสามัคคี มีสว่ นร่วม มีการรวมตัว หรื อมีความเป็ นเจ้ าของร่วมกัน
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ปริมณฑลสำธำรณะ (Public sphere) หมายถึง สภาพการณ์ที่ผ้ รู ่ วมวิจยั จากหลากหลาย
ฝ่ ายเข้ าร่ ว มการวิ จัย ด้ ว ยความสมั ค รใจและมี ค วามเป็ นห่ ว งต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู เพื่ อ ร่ วมกัน แสดงความคิด เห็ น แลกเปลี่ ย นความรู้ สึก กังวล สะท้ อน และ
วางแผนการปฏิ บัติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู โดยใน
ปริ มณฑลสาธารณะนี ้ จะมีการสื่อสารในภาษาที่เรี ยบง่ายและปรากฎถึงการกระทาทางการสื่อสาร
(Communicative action) ในลักษณะดังนี ้ (Kemmis et al., 2014a, 2014b)
1. ความเห็ น สอดคล้ องต้ อ งกั น ระหว่ า งบุ ค คล (Intersubjective agreement) หมายถึ ง
นักวิจัยจะสังเกตถึงความคิดและภาษาที่ ใช้ ของผู้ร่วมวิจัยว่า ผู้ร่วมวิจัยคนอื่น ๆเข้ าใจในภาษานัน้
หรื อไม่ ความคิดและภาษาของผู้ร่วมวิจัยมี ความจริ งใจ ซื่อตรง เหมาะสม และมี ความถูกต้ องตาม
ศีลธรรมหรื อไม่
2. ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน (Mutual understanding) หมายถึง นักวิจยั จะสังเกตถึงความ
เข้ าใจในมุมมองของแต่ละบุคคล ผู้ร่วมวิจยั ที่มีความแตกต่างกันมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย
อย่างเพียงพอหรื อไม่ ความคิดเห็นที่แตกต่างอาจเกิดจากผู้ร่วมวิจัยที่มีบทบาทเดียวกันหรื อมาจาก
กลุ่มเดียวกันได้ และที่สาคัญคือ มุมมองหรื อความคิดเห็นที่แตกต่างกันนันควรถู
้
กตระหนักและได้ รับ
การเคารพจากผู้ร่วมวิจยั คนอื่นๆด้ วยเช่นกัน
3. ฉั น ทามติ แ บบไม่ บั ง คั บ (Unforced consensus) หมายถึ ง นั ก วิ จั ย จะสั ง เกตว่ า ใน
ปริ มณฑลสาธารณะนัน้ ผู้ร่วมวิจยั มีความเห็นอย่างสมัครใจในขันตอนต่
้
างๆหรื อไม่ และความคิดเห็น
ของกลุม่ ที่นาไปสูก่ ารวางแผนและการปฏิบตั ไิ ม่ได้ มาจากการบีบบังคับใช่หรื อไม่
อุปนิ สัย (Dispositions) หมายถึง ความรู้ หรื อแนวความคิด (Knowledge or concept) ต่อ
ปฏิบตั ิการ โดยประกอบไปด้ วย 3 ประการ ดังนี ้ 1) รูปแบบของความเข้ าใจ (Understanding) คือ สิ่งที่
ผู้ร่วมวิจยั เข้ าใจว่ากาลังเกิดขึ ้นในปฏิบตั ิการ สิ่งที่ผ้ รู ่วมวิจยั บรรยายบ่อยครัง้ ว่าเป็ นความรู้เชิงปั ญญา
(Cognitive knowledge) หรื อสิ่งที่แสดงถึงวิถีการปฏิบตั ิในพืน้ ที่นนั ้ 2) ทักษะ (Skills) คือ ทักษะและ
ความสามารถที่ผ้ ูร่วมวิจยั กาลังใช้ อยู่ในปฏิบตั ิการ สิ่งที่เป็ นหลักฐานของวิถีการปฏิบตั ิเชิงวิชาชีพ ที่
สนับสนุนหรื อขัดขวางความสาเร็จในปฏิบตั กิ าร และ 3) ค่านิยม (Values) คือ สิ่งที่เป็ นค่านิยม บรรทัด
ฐาน หรื อพันธสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั กิ าร (Kemmis et al., 2014a, 2014b)
วิ ถี ก ำรปฏิ บั ติ (Practice tradition) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผ้ ูร่ว มวิจัย ท าในพื น้ ที่ สิ่ ง ที่ บ่ง บอกถึ ง
ปฏิบตั ิการเชิงวิชาชีพ ข้ อบ่งชี ้ของการทาสิ่งต่างๆที่หลากหลายแนวทาง หรื อแนวคิ ดเชิงก้ าวหน้ าต่อ
การศึกษา (Progressive approach) (Kemmis; et al. 2014a, 2014b)
นิสิตครู หมายถึง นิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 4 ของสถาบันผลิตครูในมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึง่
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นิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู หรื อ นิสิตฝึ กสอน หมายถึง นิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั้
ที่ 5 ของสถาบันผลิตครูในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ซึง่ ได้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรี ยน
นิสิตครู ร่ ุ นพี่ หมายถึง นิสิตครูรุ่นพี่ที่ได้ ผ่านการเรี ยนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรเรี ยบร้ อยแล้ ว
และมีประสบการณ์ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
อำจำรย์ ผ้ ูสอน หมายถึง อาจารย์ประจาของสถาบันผลิตครูในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึง่ เป็ น
ผู้ส อนรายวิชาที่ เกี่ ยวข้ องกับปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต
ครู พ่ ีเลีย้ ง หมำยถึง อาจารย์ประจาโรงเรี ยนที่เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ซึ่งเป็ นผู้
ได้ รับ มอบหมายในการดูแล ให้ คาปรึ กษา ให้ คาแนะนา สังเกต และประเมิ นการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูแก่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
พี่เลีย้ ง หมำยถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญในสาขาวิชาต่างๆ ที่ตรงกับนิสิตครูและนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ที่ร่วมในการวิจยั ครัง้ นี ้
และพี่เลี ้ยงจะเป็ นผู้สง่ เสริมให้ นิสิตครูและนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญผ่านวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงด้ วย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านวิธีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ด้ วยการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม ดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
1.1 แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
1.2 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
1.3 ลักษณะที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
1.4 การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
1.5 นิสิตครูภายใต้ บริบทการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
2.1 การพัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
2.2 ความหมายของทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
2.3 กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
2.4 กลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
2.5 ข้ อวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
2.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงในมุมมองของทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างไตร่ตรอง
และเข้ าใจ
3. แนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยง
3.1 ความหมายของการเป็ นพี่เลี ้ยง
3.2 บทบาทของพี่เลี ้ยงเพื่อการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงของผู้เรี ยน
4. ทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวก
4.1 สมมติฐานตามทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวก
4.2 ตัวแทนของอารมณ์ทางบวก
4.3 การขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวกเพื่อการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
5. กระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง
5.1 ระบบความเชื่อพื ้นฐานของกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง
6. การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม
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6.1 ความหมายและวัตถุประสงค์การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม
6.2 หลักการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
6.3 ลักษณะสาคัญของการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมและการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมี
ส่วนร่วม
6.4 แบบสร้ างการปฏิบตั ิ
6.5 ขันตอนการวิ
้
จยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมทางการศึกษา
6.6 ตัวอย่างงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (Learner-centered instruction)
1.1 แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (Learner-centered approach)
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสอนซึ่ง
ย้ ายจุดสนใจจากผู้สอนไปสู่ผ้ ูเรี ยนและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน (Schuh. 2004) โดยให้ ความสนใจกับ
บทบาทของผู้เรี ยนในการเป็ นผู้มีส่วนร่วมเชิงรุก (Active participant) ในกระบวนการเรี ยนรู้ รวมถึงการ
เปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากการเป็ นครู ผ้ ูสอนสั่ง (Didactic teacher) กลายเป็ นผู้เอือ้ อานวยความ
สะดวกในการเรี ย นรู้ (Facilitator) (Spencer & Jordan. 1999) เมื่ อ สื บ ความเป็ น มาของแนวคิด จะ
พบว่า โสเครติส (Socrates) ได้ เน้ นความสาคัญของผู้เรี ยนเป็ นอย่างมาก และเน้ นเรื่ องการตังค
้ าถาม
และการคิดวิพากษ์ (Critical thinking) โดยโสเครติสเชื่อว่า ผู้ที่เข้ าร่ วมในการสนทนาแบบโสเครติส
(Socratic dialogue) จะเข้ าใจแนวคิดในการสนทนาอย่างลึกซึ ้งมากกว่าการให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมจดจาข้ อมูล
ของแนวคิ ด นั น้ ๆ (Henson. 2003) ต่ อ มาในศตวรรษที่ 19 กลุ่ ม การสร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง
(Constructivism) ซึง่ มีนกั วิชาการหลายท่านที่สนใจเรื่ องการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ฌอง เพียเจท์ (Jean Piaget)
และเลฟ วีก็อตสกี ้ (Lev Vygotsky) (Piaget. 1973; Vygotsky. 1978) ได้ นาเสนอว่า บุค คลไม่ได้ พ บ
ความจริ งจากการเข้ าถึงความจริ งเชิงวัตถุ (Objective reality) แต่บคุ คลจะสร้ างความจริงในแบบฉบับ
ของบุคคลเองและเป็ นผู้เปลี่ยนแปลงความจริ งและเปลี่ยนแปลงตัวของบุคคลเองด้ วย ดังนัน้ เป้าหมาย
ของการสอนในแนวคิดนี ้จึงเน้ นการพัฒนาแนวคิด (Concept development) และความเข้ าใจเชิงลึก
(Deep understanding) เป็ นอันดับต้ นๆก่อนการเน้ นในเรื่ องทักษะหรื อการปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ เพียเจท์
วีก็อตสกี ้ และจอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) ยังเชื่อร่ วมกันว่า การศึกษาควรมีไว้ เพื่อการตอบสนองต่อ
ความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ยนมากกว่าการตอบสนองต่ อความสนใจของโลกภายนอก และ
รูปแบบในการจัดการศึกษาควรเน้ นที่ผ้ เู รี ยนมากกว่าการเน้ นที่เนื ้อหาของรายวิชา ดังนัน้ การศึกษาที่
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เน้ นการพัฒนาปัญญาของผู้เรี ยนและมองผู้เรี ยนเป็ นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง จะนาไปสูก่ ารมีสงั คมที่
ดียิ่งขึ ้นต่อไป (Ostroff. 2012)
นับตัง้ แต่บทความของบาร์ และแท็ก (Barr & Tagg. 1995) เกี่ ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ทาง
การศึก ษาได้ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ สู่ส าธารณะ แนวคิ ด การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ จึง ได้
กลายเป็ นแนวคิดที่ เริ่ ม ได้ รับความนิยมมากขึน้ ทัง้ ในสถาบันการศึกษาและหมู่นักวิชาการทางโลก
ตะวันตก (Weimer. 2012) ส่วนในประเทศไทยนัน้ หลังการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกในช่วงปี
พ.ศ. 2540 แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ เข้ ามามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการออกแบบ
และการจัดการเรี ยนรู้ของการศึกษาไทยและมี ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ตัง้ แต่ม าตราที่ 22-30 ซึ่งระบุถึงการให้ ความส าคัญ กับผู้เรี ยนมากที่ สุด อย่างไรก็ ต าม แม้ จ ะมี การ
สนับสนุนให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สอนเปลี่ยนความเชื่อจากการสอนที่เน้ นครู เป็ นศูนย์กลาง
ไปสู่แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมากขึ ้น แต่สถาบันการศึกษาและผู้สอนจานวน
หนึ่งยังคงมีการสอนที่เน้ นครูเป็ นศูนย์กลางอยู่เช่นเดิม รวมถึงมีความเข้ าใจผิดต่อแนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอยู่ด้วย ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงได้ ศึกษาทบทวนความหมายและ
ลักษณะของแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในลาดับต่อไป ทังนี
้ ้เพื่อนาไปเป็ นทิศทาง
ในการพัฒนานิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูไปสูป่ ฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญต่อไป
1.2 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การใช้ คาเรี ยกแทนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีการใช้ คาที่หลากหลายทังใน
้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยในภาษาอังกฤษมีการใช้ คาต่างๆ เช่น Learner-centered teaching,
Child-centered learning, Student-centered teaching เป็ นต้ น เช่นเดียวกันกับในภาษาไทยที่มีการ
ใช้ คาที่แตกต่าง เช่น การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การ
จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงในการใช้ คาเหล่านี ้เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะคา (Label) แต่กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของคานันไม่
้ ได้ เปลี่ยนไปด้ วย ดังนัน้ ใน
ปั จจุบนั สามารถใช้ คาว่า “การสอน” “การเรี ยนการสอน” “การจัดการเรี ยนการสอน” หรื อ “การจัดการ
เรี ยนรู้ ” ได้ ในลักษณะที่มี ความหมายเช่นเดียวกัน เพราะเหล่านี เ้ ป็ นเรื่ องวิวัฒ นาการของการใช้ คา
เท่านัน้ (ทิศนา แขมมณี. 2553: 5)
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญพบว่า มีการ
นาเสนอความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
อย่างมากมาย ดังเช่น
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ทิ ศ นา แขมมณี (2553: 120-121) น าเสนอว่า การสอนที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนแก่ผ้ เู รี ยนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ ง โดยผู้สอนต้ องออกแบบกระบวนการ
เรี ย นรู้ และจัด กิ จ กรรมให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เป็ น ผู้จัด กระท าต่อ สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ (Active participation) รวมถึ ง มี
บทบาท มีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัวในกายภาพ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยผู้สอนจะต้ องคานึงถึง
ความเหมาะสมของวัย วุฒิภาวะของผู้เรี ยน และประโยชน์ที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับเป็ นสิ่งสูงสุด
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 7) นาเสนอว่าการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คือ การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างความรู้ ใหม่และสิ่งประดิษ ฐ์ ใหม่ โดยใช้ กระบวนการทาง
ปัญญา กระบวนการทางสังคม และให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนและสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ และผู้สอนต้ องจัดให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด
ของผู้เรี ยนโดยเน้ นการจัดการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ ใช้ วิธีสอนและแหล่ง
เรี ยนรู้อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาพหุปัญญา รวมทังเน้
้ นการใช้ วิธีการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี
โดยครูมีบทบาทเป็ นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน
วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2543: 71) การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้
โดยให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ ค้นพบความรู้เอง โดยมีส่วนร่ วมในการสร้ างผลผลิตที่มีความหมายแก่ตนและ
ผู้เรี ย นมี ส่วนร่ ว มในการสร้ างสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายต่อ ตนเอง สิ่ ง ที่ ต นเองชอบและสนใจ และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ต้ องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
สิทธิ หน้ าที่ ของผู้เรี ยน มี การวางแผน การออกแบบกิจ กรรมและจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ อย่างมี
ความหมายเป็ นระบบและที่สาคัญที่สดุ เน้ นประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โจนส์ ลีโอ (Jones. 2007: 2) ได้ นาเสนอว่า ในห้ องเรี ยนของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ ลักษณะของผู้เรี ยนจะมีลกั ษณะดังนี ้ ผู้เรี ยนไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ผู้สอนตลอดเวลา ผู้เรี ยนไม่ได้ รอ
คอยการให้ ความรู้ ไม่ได้ รอคอยการตรวจทานสิ่งที่ถูกหรื อผิดในงาน รวมถึงการให้ คาแนะนาหรื อการ
ชมเชยจากผู้สอน แต่ทงผู
ั ้ ้ เรี ยนและผู้สอนจะร่วมกันเรี ยนรู้ในสิ่งต่างๆไปด้ วยกัน เมื่อผู้เรี ยนได้ พบเจอสิ่ง
ที่ยากหรื อเกิดความสงสัย ผู้เรี ยนจะซักถามผู้สอนเพื่อขอความช่วยเหลือหรื อขอคาแนะนา แต่ก่อนจะ
ขอคาแนะนาหรื อซักถามนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องพยายามแก้ ปัญหาด้ วยตัวของเขาเองเสียก่อน นอกจากนี ้
สิ่งที่สาคัญ และเป็ นจุดเน้ น คือ การให้ ผ้ ูเรี ยนมีการทางานร่ วมกั น ทังในลั
้ กษณะงานคู่ งานกลุ่ม หรื อ
งานที่ทาร่วมกันทังชั
้ นเรี
้ ยน โดยครูเป็ นผู้ช่วยแนะนาและพัฒนาทักษะต่างๆไปด้ วย การสอนในลักษณะ
นี ้ผู้สอนจะเป็ นผู้พิจารณาความต้ องการของผู้เรี ยนทังในลั
้ กษณะกลุม่ และลักษณะปัจเจกบุคคล รวมถึง
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดเวลา บทบาทของผู้สอนนันจะเป็
้
นผู้เอื ้ออานวย
ความสะดวกมากกว่าการเป็ นครูผ้ สู อน เนื่องจากผู้เรี ยนจะต้ องเป็ นผู้มีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวหรื อเป็ นผู้มี
บทบาทในการเรี ยนรู้ ส่วนผู้สอนและตาราต่างๆจะเป็ นผู้ให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู รี ยนในการเรี ยนรู้หรื อการทา
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ครู จึงเป็ นผู้ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และในชันเรี
้ ยนของการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ครูเป็ นสมาชิกของชันเรี
้ ยนคนหนึง่ ที่มีสว่ นร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้
ลี สตี เ ฟนสั น และทรอย (Lea, Stephenson, & Troy, 2003: 322) ได้ รวบรวมและสรุ ป
หลัก การการเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ไว้ ดัง นี ้ 1) มี ก ารเรี ย นรู้ แบบตื่ น ตัว (Active learning)
มากกว่าการเรี ยนรู้แบบเป็ นผู้รับ (Passive learning) 2) เน้ นการเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้งและเข้ าใจ 3) ผู้เรี ยน
จะต้ องมีความรับผิดชอบต่องานของตนมากขึ ้น 4) ผู้เรี ยนเป็ นอิสระ 5) ผู้สอนและผู้เรี ยนมีการพึ่งพา
อาศัย ซึ่ ง กั น และกั น 6) ผู้ เรี ย นและผู้ สอนมี ค วามเคารพซึ่ ง กั น และกั น และ 7) มี ก ารสะท้ อนถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู้และการสอนทังในส่
้ วนของผู้เรี ยนและผู้สอน
ฮาร์ เดน และครอสบี ้ (Harden; & Crosby, 2000: 335) ได้ เน้ นในเรื่ องการลงมือทา (Doing)
โดยบรรยายว่า การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจะสนใจที่การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากกว่าเน้ นที่
ตัวผู้สอนและเน้ นว่าอะไรที่ผ้ เู รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ได้ มากกว่าการเน้ นว่าครูจะสอนอะไร
เบอร์ นาร์ ด (Burnard. 1999: 244) ได้ ตีความการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจาก
แนวคิดของโรเจอร์ (Rogers) โดยกล่าวว่า การเลือกในพื ้นที่ของการเรี ยนรู้นนั ้ ผู้เรี ยนไม่เพียงแต่เลือก
ว่าเขาจะได้ เรี ยน “อะไร” แต่รวมถึง “ทาไม” และ “อย่างไร” ที่หัวข้ อนัน้ ถูกสนใจและถูกเลือกมาเป็ น
ประเด็นในการเรี ยนของพวกเขา เบอร์ นาร์ ดเน้ นว่า ความเชื่ อของโรเจอร์ คือ การรับรู้ตอ่ โลกของผู้เรี ยน
ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญที่ผ้ เู รี ยนมีความเกี่ยวข้ องด้ วยและสามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในโลกได้ ดังนัน้
จึงเน้ นเรื่ องการมีสิทธิได้ เลือกในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
กิ๊บส์ (Gibbs. 1995: 1) ได้ นาเสนอว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญต้ องเน้ นให้
ผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทามากกว่าการเป็ นผู้รับ การให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์จากภายนอกห้ องเรี ยนและ
เน้ นกระบวนการและความสามารถมากกว่าเน้ นเนื ้อหา ซึ่งผู้เรี ยนสามารถต่อรองกับผู้สอนได้ ในเรื่ อง
เนื ้อหานัน้ นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงรายละเอี ยดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ว่า อะไรที่จะถูกเรี ยนรู้ บ้าง เรี ยนรู้
อย่างไร และเมื่อไหร่ ที่จะเรี ยนรู้ อะไรคือผลลัพธ์ อะไรคือเกณฑ์และมาตรฐานที่จะถูกใช้ จะมีวิธีการ
ตัดสินอย่างไร และตัดสินโดยใคร
โดยสรุ ปแล้ ว จากการให้ ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทัง้ จาก
นักวิช าการไทยและต่างประเทศได้ ส ะท้ อนจุดเน้ นที่ ส าคัญ ร่ วมกันและมี ความสอดคล้ องกันหลาย
ประการ โดยสรุ ปสาระสาคัญ ได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ คือ การที่ผ้ ูเรี ยน เป็ นผู้
เรี ยนรู้ เชิงรุ กและมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ โดยการมี ปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลหรื อสภาพแวดล้ อมจะช่วย
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ซึ่งผู้เรี ยนควรมีอานาจในการตัดสินใจในกระบวนการเรี ยนรู้ และผู้สอนมี
บทบาทเป็ นผู้เอื ้ออานวยความสะดวก ในการศึกษาครัง้ นี ้ นอกเหนือจากการศึกษาความหมายของการ
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จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแล้ ว ผู้วิจยั ยั งได้ ศกึ ษาลักษณะที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงจาก
การสอนแบบดังเดิ
้ มไปสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วย ดังรายละเอียดในลาดับต่อไป
1.3 ลักษณะที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
จากการนาเสนอความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ อาจไม่เพียงพอ
ต่อการท าความเข้ าใจการปฏิ บัติเชิ งการเปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากไวเมอร์ (Weimer. 2012) ได้ แสดง
ความเห็นว่า การระบุคานิยามและลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญควรย้ อนไป
ศึกษาและพิจารณาถึงปรัชญาการศึกษาและฐานคิดในเชิงปรัชญาของกลุ่มต่างๆ เช่น สร้ างสรรค์นิยม
(Constructivism) ศาสตร์ การสอนแนวสตรี นิยม (Feminist pedagogy) ศาสตร์ การสอนแนวก้ าวหน้ า
และเชิงวิพากษ์ (The radical and critical pedagogies) เป็ นต้ น เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีคาอธิบายต่อ
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่แตกต่างกันในหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ต่างๆยังมีลกั ษณะที่สาคัญร่วมกัน คือ การเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกและให้ อิสระในการเรี ยนรู้ แต่การได้ รับ
อิสระนัน้ ผู้เรี ยนต้ องมีความรับผิดชอบมากขึ ้นด้ วย โดยฐานคิดเชิงปรัชญาในกลุ่มทฤษฎีวิพากษ์ มีการ
อธิบายลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญซึ่งเกี่ยวข้ องและมีความสัมพันธ์กับเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลง ดังมีรายละเอียดต่อไป
ในกลุ่มของศาสตร์ การสอนแนวก้ าวหน้ าและเชิงวิพากษ์ ผู้สอนตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเชื่อว่า ผู้เรี ยนควรได้ รับอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ ซึง่ จะ
มี อิทธิ พ ลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนอย่างมี พ ลัง (Chung & Chow. 2004; Pintrich. 2003;
Triantafyllakos, Palaigeorgiou; & Tsoukalas. 2008) นอกจากนี ้ ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ อ านาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและการให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ด้วยตนเองด้ วย (Hiller &
Hietapelto. 2001) โดยเทคนิคในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่ให้ ผ้ เู รี ยนมีอานาจในการ
ตัดสินใจมีหลายรูปแบบ เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกว่าจะทาชิ ้นงานส่งในลั กษณะใด การที่ผ้ เู รี ยนได้ มี
โอกาสตัดสินใจในบางครัง้ ว่าจานวนชิน้ งานที่จะส่งมีจานวนเท่าไหร่ การกาหนดส่งชิน้ งานควรเป็ น
เมื่ อ ใดและใช้ เวลาการท าชิ น้ งานนานเท่ าใด รวมถึ ง อะไรจะเกิ ด ขึน้ หากผู้เรี ย นไม่ ส่ง ชิ น้ งานตาม
กาหนดเวลา (Weimer. 2002) จากการนาเสนอของฐานแนวคิดนี ้จะเห็ นได้ ว่า จุดเน้ นที่สาคัญคือ เรื่ อง
อานาจของผู้เรี ยนในการตัดสินใจสิ่ งต่างๆที่ จะช่วยส่งเสริ ม การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเอง โดยไวเมอร์ ได้
เปรี ยบเทียบลักษณะของการสอนแบบดังเดิ
้ มและการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในประเด็น
ต่างๆ (Weimer. 2002) ซึ่งมีรากฐานคิดเชิ งปรัชญาของกลุ่มทฤษฎีวิพากษ์ เป็ นเบื ้องหลังและได้ ขยาย
ความในประเด็นต่างๆไว้ ดังรายละเอียดในลาดับต่อไป
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ไวเมอร์ (Weimer. 2002) ได้ เปรี ยบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการสอนที่เน้ นครูเป็ น
ศูนย์กลางและการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญใน 5 ประเด็น ดังนี ้
1. ความสมดุลย์ของอานาจ (The balance of power)
ที่มาของการนาเสนอในประเด็นเรื่ องความสมดุลย์ของอานาจนี ้ ไวเมอร์ ได้ รับอิทธิพลจาก
การศึกษาใน 2 ศาสตร์ หลัก ได้ แก่ 1) ศาสตร์ การสอนแนวก้ าวหน้ าและเชิ งวิพ ากษ์ โดยผลงานที่ มี
ความสาคัญ ต่อไวเมอร์ คือ ผลงานของฮอร์ ตนั ้ และแฟรร์ (Horton; & Freire. 1990) ที่ ได้ นาเสนอว่า
ผู้สอนไม่ได้ มีอานาจในการแจกจ่ายความรู้ตอ่ ผู้เรี ยน และกระบวนการเรี ยนรู้ควรถูกปรับเปลี่ยนจากครู
ไปสู่ผ้ เู รี ยนให้ กลายเป็ นลักษณะตรงกันข้ าม สิ่งนี ้เรี ยกว่าการสลับความสัมพันธ์ เชิงอานาจในชันเรี
้ ยน
และ 2) ศาสตร์ การสอนแนวสตรี นิยม ตามแนวคิดของเบล ฮุกส์ (Hooks. 1994) ได้ นาเสนอถึงการ
กระจายอานาจในชันเรี
้ ยนที่มีความไม่ยตุ ิธรรมและมีความไม่สมดุลย์ในลักษณะทางลบอยู่ ซึ่งเหล่านี ้
ส่งผลต่อผลลัพท์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วย นอกจากนี ้เบล ฮุกส์ยงั เสนอว่า การศึกษาควรเน้ นเรื่ องการ
ทางานร่ วมกันมากกว่าการเน้ นเรื่ องการแข่งขันคะแนนเฉลี่ยระหว่างบุคคล เพราะฉะนัน้ ไวเมอร์ จึง
พิ จ ารณาถึง โครงสร้ างเชิ งอานาจแบบดัง้ เดิม (Traditional power structures) และบทบาทของผู้มี
อานาจในชัน้ เรี ยน (Authority) และในประเด็นนี ้ ไวเมอร์ ต้องการนาเสนอมุมมองของการศึกษาที่ มี
ความเป็ นประชาธิปไตยและเสมอภาคกันมากขึ ้นด้ วยการเรี ยนรู้ที่มีหลากหลายลักษณะ ท้ ายที่สดุ แล้ ว
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี ้จะนาไปสูเ่ รื่ องแรงจูงใจและความยึดมัน่ ผูกพันของผู้เรี ยนต่อไป
จากการสังเกตการณ์ ในชัน้ เรี ยนของไวเมอร์ พ บว่า ในรายวิชาหนึ่งๆ การตัดสินใจส่วน
ใหญ่จะถูกตัดสินใจโดยผู้สอน และภาษาที่ใช้ สื่อสารของผู้สอนสู่ผ้ เู รี ยนอยู่ในรูปแบบของแนวทางการ
บังคับ ซึ่งมีนยั ยะว่า ผู้สอนคือผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นส่วนใหญ่และผู้เรี ยนก็คาดหวังและต้ องการให้
ผู้ส อนเป็ นผู้ตัดสิ นใจเองทัง้ หมดเช่นกัน จากการสังเกตยังพบว่า ผู้เรี ยนในทุกวันนี ม้ ี ความกังวลใจ
มากกว่าการมีพลัง มีความมั่นใจ และมีการสร้ างแรงจูงใจในตน (Self-motivated) ดังนัน้ ไวเมอร์ จึง
พยายามถามคาถามแก่ผ้ สู อนว่า ใครเป็ นผู้กาหนดเนื ้อหา ตาราง เงื่อนไขในการเรี ยนรู้ นโยบาย และ
กระบวนการประเมิน รวมถึงไวเมอร์ ได้ ให้ คาแนะนาแก่ผ้ สู อนว่ า ผู้สอนควรแบ่งอานาจให้ ผ้ เู รี ยนตังแต่
้
เริ่ มต้ นของการเรี ยน เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกชิ ้นงานที่อยากจะทา โดยผู้สอนอาจจะร่ างรายชื่อของ
ชิ ้นงานต่างๆไว้ ให้ ก่อนในเบื ้องต้ น หรื ออย่างง่ายที่สุดก็คือ การให้ ผ้ เู รี ยนตัดสินใจว่าจะส่งชิ ้นงานแบบ
เป็ นรายงานหรื อใช้ การนาเสนอ หรื อให้ ผ้ เู รี ยนเลือกว่าชิ ้นงานประเภทไหนที่พวกเขาจะสามารถทาเสร็ จ
ได้ ตามกาหนดเวลาและมีคณ
ุ ค่ามากเพียงพอที่จะเป็ นชิ ้นงาน เป็ นต้ น การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เป็ นผู้ตดั สินใจ
หรื อมีอานาจมากขึ ้นถือเป็ นการท้ าทายของผู้สอน เนื่องจากผู้เรี ยนอาจรู้สึกไม่ค้ นุ ชินกับการรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ใหม่นีแ้ ละมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความไม่ค้ นุ ชินนีใ้ นรู ปแบบต่างๆ ซึ่งผู้สอนจะต้ องเข้ าใจ
และเตรี ยมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้น (Estes. 2004; Liu, Qiao, & Liu. 2006)
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การเปลี่ยนแปลงจากอานาจที่เคยอยู่กบั ผู้สอนเป็ นส่วนใหญ่เพื่อแบ่งไปสู่ผ้ เู รี ยนนัน้ แม้ ใ น
บางกรณีที่ผ้ เู รี ยนจะรู้ สึกกังวลใจที่ได้ รับอานาจในการตัดสินใจมาในระยะแรก แต่นนั่ ถือเป็ นความท้ า
ทายของผู้สอนที่จะต้ องรักษาบทบาทของการเป็ นผู้ให้ คาแนะนา เป็ นผู้เอื ้ออานวยการ เป็ นผู้สนับสนุน
มากกว่าผู้บงั คับบัญชา และต้ องปล่อยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับผิดชอบด้ วยตนเองมากขึ น้ การประคับประคอง
ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ล งมื อ ท าชิ น้ งานด้ วยตนเองจะน าไปสู่ผ ลลัพ ธ์ ในการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อผู้เรี ย น
มากมาย ซึง่ หากผู้สอนยังคงรักษาอานาจในการตัดสินใจไว้ ผลลัพธ์ที่น่าพึงประสงค์ก็จะไม่เกิดขึ ้นและ
ผู้เรี ยนก็ จะไม่ได้ เรี ยนรู้ ในทักษะอื่ นๆด้ วย เช่น ทักษะการเป็ นผู้นาหรื อผู้ประสานงานในการทางาน
ร่วมกัน ดังนัน้ ผู้สอนจะต้ องท้ าทายตนเองด้ วยการให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับอานาจในการตัดสินใจในการเรี ยน
และรักษาบทบาทของการเป็ นผู้สนับสนุนตลอดทังการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในรายวิชานันๆ
้ เพื่อผลลัพธ์ในการ
เรี ยนรู้อนั เป็ นประโยชน์แก่ตวั ผู้เรี ยนเอง
2. หน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา (The function of the course content)
ในเรื่ องหน้ าที่ของเนือ้ หาในรายวิชานี ้ ไวเมอร์ ได้ ศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา
ทางปั ญ ญา (Cognitive and educational psychology) ซึ่งผลงานที่มีอิทธิ พล ได้ แก่ 1) มาร์ ตนั ้ ฮาว
เซลล์ และเอ็นทวิสเทอร์ (Marton, Hounsell; & Entwistle. 1997) ที่ได้ นาเสนอเรื่ องการอ่านที่มีความ
ลึกซึ ้งในระดับที่แตกต่างกันของผู้เรี ยน เช่น การอ่านแบบผิวเผิน (Surface learning) และการอ่านแบบ
ลึกซึ ้ง (Deep learning) ซึ่งการอ่านแบบระดับลึกซึง้ จะเป็ นแหล่งของการเรี ยนรู้ มากกว่า 2) รัมส์เดน
(Ramsden. 1988) ได้ กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพในการอ่านของผู้เรี ยน
ได้ และมองว่าการเรี ยนรู้จากการอ่านควรพิจารณาในเชิงคุณจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องประสบการณ์
มุ ม มอง ความเข้ า ใจ หรื อ ความคิ ด บางอย่ า งของผู้ เรี ย นที่ มี ต่ อ โลก มากก ว่ า การพิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณของความรู้ที่บคุ คลจดจาได้ ดังนัน้ ผู้สอนจะต้ องค้ นหาความคิดเดิมที่ผ้ เู รี ยน
มีอยู่ก่อนแล้ วว่าคืออะไร จากนัน้ จึงออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ต่อยอดหรื อเปลี่ ยนแปลงต่อไ ป 3)
กลุ่ม สร้ างสรรค์นิยม (Constructivism) ได้ กล่าวถึงความสัม พันธ์ ของผู้เรี ยนกับเนื อ้ หา โดยเน้ นการ
สร้ างความรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนเองมากกว่าการรับความรู้จากผู้สอนหรื อจากตาราเพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนี ้
ยังสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Bruffee. 1993) รวมถึงอนุญาติให้ ผ้ ูเรี ยนมีอิสระในการ
สอบถาม ได้ คิ ด และออกแบบชิ น้ งานของตนโดยอยู่ บ นฐานของความเป็ นไปได้ และมี ค วาม
สมเหตุสมผลด้ วย (Fosnot. 1996) จากแนวคิดและงานวิจยั ต่างๆเหล่านี ้ ไวเมอร์ จงึ นามาอภิปรายให้ มี
ความชัดเจนในบริบทของการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดงั นี ้
จากความต้ องการที่ผ้ สู อนต้ องบรรจุเนื ้อหาต่างๆในรายวิชาให้ ครอบคลุมและครบถ้ วนทา
ให้ การคานึงถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่แท้ จริ งเป็ นสิ่งที่ถกู ละเลย และเกิดความเข้ าใจผิดๆว่า การมี
เนื ้อหามากมายทาให้ รายวิชานันถื
้ อเป็ นรายวิชาที่ดี แต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ปั ญหาในการจัดการ
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กั บ ปริ ม าณของเนื อ้ หาในรายวิ ช าของผู้ สอน ส่ ว นผลกระทบต่ อ ผู้ เรี ย นก็ คื อ การใช้ การจดจ า
(Memorization) เนือ้ หารายวิชามากกว่าการสร้ างกรอบความคิด (Conceptualization) ทาให้ เมื่อถึง
การสอบวัดประเมินผล ผู้เรี ยนจะใช้ การอัดความรู้ ซึ่งหลังจากการสอบเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว ความรู้เหล่านัน้
ก็จะถูกชาระล้ างไป (Binge and purge approach) ไวเมอร์ ได้ เสนอว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาควร
ใช้ เนื ้อหาในรายวิชาให้ เป็ นมากกว่าความรู้ของตัวมันเอง ซึ่งควรเป็ นวิธีการที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั วิธีใน
การเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนและทักษะต่างๆ ควรถูกพัฒนาด้ วย เช่น ทักษะการเรี ยน การจัดการ
เวลา ความสามารถในการแสดงออกของตนเองทังทางการพู
้
ดและการเขียน และทักษะในการคานวณ
นอกจากนี ้ผู้สอนต้ องช่วยให้ ผ้ เู รี ยนใช้ แนวคิดในรายวิชานันๆเพื
้ ่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ ปัญ หาด้ วย การก้ าวย่างเพื่ อการเรี ย นรู้ อย่างช้ าๆจะต้ องอาศัยกลยุท ธ์ การเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active
learning) เพื่ อ การมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ เชิ ง สร้ างสรรค์ กั บ สิ่ ง ต่ า งๆ (Constructive interaction) ผลลัพ ธ์ ที่
ตามมาก็ คื อ ในชัน้ เรี ย นจะมี ผ้ ูเรี ย นที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นและผู้ส อนที่ มี ค วามพึ ง พอใจในงานสูง
(Weimer. 2002)
การพัฒนาให้ เนื ้อหาในรายวิชาเป็ นได้ มากกว่าเนื ้อหานัน้ ผู้สอนสามารถสร้ างรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชานันๆ
้ ดังงานวิจยั หลายเรื่ องที่
นาเสนอรู ปแบบต่างๆ ซึ่งแม้ จะมี กลยุทธ์ ที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้ วแต่อยู่ภายใต้ แนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ด้ วยกันทัง้ สิน้ ตัวอย่างเช่น ความเกี่ ยวข้ องกันระหว่างนักเรี ยนในการ
ทางานเป็ นกลุ่มและใช้ กลยุทธ์ การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เช่น จิ๊กวอว์ (Jigsaw)
หรื อ การพูดรอบวง (Round robin interviewing) ในงานวิจัยของรายวิชาเคมี พบว่า การใช้ แนวคิดนี ้
ไม่ได้ ทาให้ เนือ้ หาของรายวิชานัน้ ถูกตัดทอนลดไปแต่ยงั ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้วย (Hockings,
DeAngelis; & Frey. 2008; Lewis; & Lewis. 2005; McCreary, Golde; & Koeske, 2006) บทบาท
ของครูได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมีการออกแบบรายวิชาคณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่
การฟั งบรรยายในห้ องเรี ยนจากผู้สอนเท่านัน้ แต่ทาให้ นกั เรี ยนได้ ทางานและเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ด้ วย (Lab group) (Thiel, Peterman; & Brown. 2008) นอกจากนี ก้ ารขยายเวลาการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้
นิสิ ตระดับปริ ญ ญาตรี ได้ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ ยวกับนโยบายการเมื องร่ วมสมัย เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรายวิช า ซึ่งไม่ใช่เพี ยงแค่การเรี ยนรู้ เรื่ องทฤษฎี เท่านัน้ แต่ยังพัฒ นาทักษะในการ
วิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีด้วย (Walker. 2009) ดังนัน้ เป้าหมายของการพยายามให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุใน
วัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างแท้ จริ งจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเห็นคุณค่าของรายวิชาที่เรี ยนและมีลั กษณะ
ของการพึง่ ตนเอง การเป็ นอิสระ และการเป็ นนักคิดเชิงสร้ างสรรค์ด้วยเช่นกัน (Brown. 2008)
3. บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน (The role of the teacher versus the role of
the student)
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จากอิทธิพลของศาสตร์ การสอนเชิงวิพากษ์ และแนวสตรี นิยมที่นาเสนอเรื่ องอานาจของ
ผู้ส อนเป็ น ประโยชน์ กับ ผู้ส อนมากกว่าการสนับ สนุน นเรี ยน รวมถึ ง การน าเสนอของจิ ต วิท ยาทาง
ปัญญาและจิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนในการเข้ าใจธรรมชาติของความรู้ในรายวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและควรทราบถึงการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในรายวิชานัน้ ๆว่าจะมีการส่งเสริ มอย่ างไรให้
ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จริ ง โดยผู้ สอนไม่ ค วรเน้ นเฉพาะการบรรยายความรู้ เท่ า นัน้ แต่ ค วร
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ผู้เอื อ้ อ านวยการให้ ม ากขึน้ ประกอบกับ การน าเสนอของกลุ่ม สร้ างสรรค์ นิ ย มได้
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถค้ นคว้ า แก้ ไข และเชื่อมโยงความรู้ด้วยตนเองได้ โดยไม่ ต้องรอผู้เชี่ยวชาญ
มาถ่ายทอดความรู้เหล่านัน้ นี่เป็ นสาระสาคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการอธิบายของไวเมอร์ ในประเด็น
เรื่ องบทบาทของทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยน ดังนี ้
จากการศึกษาของไวเมอร์ พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้ส่วนใหญ่ในชันเรี
้ ยนจะถูกดาเนินการ
จากผู้ส อน เช่น การเลื อ กและการจัดล าดับ เนื อ้ หา การตีค วามและการประยุกต์ แ นวคิด และการ
ประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ส่วนบทบาทของผู้เรี ยนนัน้ คือ การเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลต่างๆที่ผ้ สู อนมอบ
ให้ ในการเปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบเดิมไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ ไวเมอร์
แนะนาว่า บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยนควรได้ รับการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น ได้ แก่ 1) ผู้สอนจะ
เปลี่ยนจากการแสดงความรอบรู้และบรรยายอยูห่ น้ าชันเรี
้ ยนไปสูก่ ารเป็ นผู้ให้ คาแนะนาอยูเ่ คียงข้ างกับ
ผู้เรี ยน 2) ผู้สอนต้ องเปลี่ยนความเชื่อว่าผู้เรี ยนเปรี ยบเหมือนแจกันอันว่างเปล่า ซึง่ รอรับการเติมความรู้
จากผู้สอนฝ่ ายเดียวไปสู่ความเชื่อว่าผู้เรี ยนคือผู้แสวงหาและรับคาปรึ กษาเพื่อดาเนินไปตามเส้ นทาง
ของผู้เรี ยนเอง 3) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่ องบทบาทก็คือ ความคาดหวังของผู้เรี ยน ซึ่งแต่เดิมผู้เรี ยน
คาดหวัง ว่ า ตนเองจะเป็ นผู้ พึ่ ง พาและผู้ สอนเป็ นผู้ มี อ านาจในการตัด สิ น ใจเรื่ อ งต่ า งๆ จึ ง ต้ อง
เปลี่ยนแปลงไปสู่การให้ ผ้ ูเรี ยนคาดหวังให้ ผ้ สู อนเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้เรี ยนเป็ นผู้แสวงหาความรู้
ด้ วยตนเองมากขึ ้น และ 4) ผู้สอนไม่ควรถูกครอบงาด้ วยเรื่ องของการสอนจนเกินไป แต่ต้องเน้ นในเรื่ อง
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น
วิธี การส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนและผู้สอนมี บ ทบาทใหม่ต ามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ ไวเมอร์ ได้ เน้ นอย่างชัดเจนว่า ผู้เรี ยนควรเรี ยนรู้จากการทาและผ่านกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของการนาเสนอและเรี ยนรู้จากเพื่อนๆ โดยการ
เชื ้อเชิญให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่าง ประยุกต์ และสรุ ปร่วมกันกับเพื่อน รวมถึงการทาให้
กิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยนมีความหมาย เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากเพื่อนร่วมชัน้ โดยผู้สอนอาจสละ
เวลาประมาณ 5 นาทีต่อหนึ่งบทในการให้ ผ้ เู รี ยนได้ สอนกันเอง ซึ่งถือเป็ นวิธีการที่ดีกว่าการให้ ผ้ เู รี ยน
อ่านเอง (Oldenburg. 2005) ในบางการศึกษาผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะในรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกัน ซึ่งผู้เรี ยนจะได้ มีปฎิสมั พันธ์ กับเพื่อนร่วมด้ วย (Cantone, 2001) ในการศึกษา
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ผู้เรี ยนในรายวิชาชีววิทยานัน้ การเรี ยนรู้จากการมีส่วนร่วมกับเพื่อนในชันเรี
้ ยนและแก้ ปัญหาร่วมกันจะ
ทาให้ เกิดการเข้ าใจแนวคิดรวบยอดมากขึ ้น (Knight & Woods. 2005) หรื อวิธีการที่มีการปรับรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนและผู้สอนเรี ยนรู้บทบาทใหม่ โดยผู้เรี ยนจะต้ องผูกพันกับชิ ้นงานมากขึ ้นและผู้สอนควรให้
ความสนใจกับ ชิ น้ งานที่ ผ้ ูเรี ย นต้ องท ามากกว่าการเตรี ย มการน าเสนอ (Salter, Pang, & Sharma.
2009)
จากผลลัพธ์ในการศึกษาต่างๆ จะเห็นว่า การร่วมเรี ยนรู้กบั เพื่อนร่วมชันเป็
้ นวิธีการหนึ่งที่
ผู้ส อนจะส่งเสริ ม ให้ เกิ ดขึน้ ในชัน้ เรี ยน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ย นมี บ ทบาทในการเรี ยนรู้ มากขึน้ และผู้สอนเอง
จะต้ องสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากการสอนที่เน้ นครู เป็ นศูนย์กลางไปสู่การจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แม้ จะเป็ นกิจกรรมที่ใช้ ระยะเวลาเพียงเล็กน้ อยในท้ ายคาบเรี ยน แต่ก็
สามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ผ้ เู รี ยนได้
3. ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ (The responsibility of learning)
ไวเมอร์ ได้ ศึกษาผลงานของบาวด์ (Boud. 1981) ที่ได้ นาเสนอว่า การศึกษาทาให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ นผู้เรี ยนรู้แบบลึกซึ ้งได้ อย่างไร ซึง่ คาตอบหนึง่ คือ เหล่านี ้ขึ ้นอยูก่ บั ผู้สอนหรื อครูว่าได้ นิยามการเรี ยนรู้
อย่างไร วิธีการเรี ยนรู้ และจะประเมินการเรี ยนรู้ นัน้ อย่างไร และเป้าหมายของการศึกษาควรสร้ าง
ผู้เรี ยนที่มีความเป็ นอิสระ ไม่พึ่งพา ซึง่ ถือว่าเป็ นการรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเอง เช่นเดียวกัน
กับการนาเสนอของแคนดี ้ (Candy. 1991) ที่ได้ นาเสนอถึงการเป็ นผู้เรี ยนแบบนาตน (Self-directed
learner) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตว่า (Lifelong learning) จะต้ องอาศัยการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนใน
การสร้ างลักษณะการเป็ นผู้เรี ยนตามลักษณะดังกล่าว จากการทบทวนวรรณกรรมเหล่านี ้จึงทาให้ ไว
เมอร์ ได้ นาเสนอลักษณะของความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ดังนี ้
กลยุทธ์ ในการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับผิดชอบต่อหน้ าที่ ของตนและให้ ผ้ ูเรี ยนตัดสินใจเกี่ ยวกับ
เนื ้อหาถือเป็ นหนึ่งในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความต้ องการของตน ไวเมอร์ ได้ เสนอไว้ ว่า ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจะเปลี่ยนไปในบริ บทที่มีการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
และไม่ใช่เพียงแค่ผ้ สู อนหรื อผู้เรี ยนเท่านันที
้ ่จะต้ องปรับเปลี่ยน แต่คณะหรื อสถานศึกษานันจะต้
้
องมี
บทบาทในการสนับสนุนให้ เกิดการปรับหรื อสร้ างรายวิชาแบบใหม่ร่วมด้ วย ในการสร้ างรายวิชานันควร
้
คานึงถึงผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากกว่าการสร้ างขึ ้นมาเพื่อรองรับความล้ มเหลวของผู้เรี ยน จาก
การศึกษาของไวเมอร์ สงั เกตพบว่า ผู้เรี ยนในปั จจุบนั เป็ นผู้เรี ยนที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ เองและคุ้นชินกับ
การมีโครงสร้ างและมีการควบคุม รวมถึงมีความผูกพันกับการเรี ยนรู้ น้อยอีกด้ วย คณาจารย์จะต้ อง
คานึงถึงการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนให้ มากกว่าเกรดที่นิสิตจะได้ รับ เนื่องจากในหลายกรณี ที่ผ้ เู รี ยนไม่ได้ รับ
เกรดเฉลี่ยที่ดีและผู้สอนถูกตาหนิ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปล่อยปละละเลยให้ ผ้ สู อนให้ เกรดที่ดีแก่
ผู้เรี ยนโดยปราศจากการได้ เรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ งและยิ่งเป็ นการทาให้ การปฏิบตั ิที่ไม่ พึงประสงค์ทงใน
ั้

28
ผู้สอนและผู้เรี ยนสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ วิธีการในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ สู อน
จะต้ องศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ ในรายวิชาของตนเอง (Weimer. 2002)
วิธีการในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเพื่อการเรี ยนรู้ เนื ้อหามีหลากหลายวิธีที่
ผู้เรี ยนมีโอกาสควบคุมการเรี ยนรู้ ของตนเองและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ ของตนเองในลักษณะเชิงรุ ก
มากกว่าการเป็ นผู้เรี ยนเชิงรับข้ อมูลจากการบรรยายของผู้สอนฝ่ ายเดียว (Slunt & Giancario. 2004)
ผู้สอนอาจเริ่ มวิธีการในการจัดการเรี ยนรู้อย่างง่ายที่ สุดโดยเริ่ มจากการให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกหัวข้ อ
หรื อประเด็นที่ผ้ เู รี ยนอยากให้ ผ้ สู อนเน้ นระหว่างการทบทวน ผู้สอนสามารถให้ ผ้ เู รี ยนเลือกหัวข้ อในการ
อ่านหรื อระบุหวั ข้ อที่น่าสนใจและเกี่ยวกับรายวิชานันๆ
้ หรื อในแนวทางอื่นที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น เช่น
การให้ ผ้ เู รี ยนวิจารณ์ตาราหรื อหนังสือที่เกี่ยวกับรายวิชานันๆและแนะน
้
าต่อผู้สอน (Weimer. 2002) ใน
งานวิจยั จานวนหนึ่งได้ นาเสนอการโต้ วาที ซึ่งภายหลังการโต้ วาทีนนั ้ นอกจากคะแนนเกี่ยวกับกลยุทธ์
ในการสอนจะเพิ่มขึ ้นแล้ ว การโต้ วาทียงั ทาให้ ผ้ เู รี ยนที่พูดน้ อยมีโอกาสได้ แสดงทักษะของตนอีกด้ วย
(Kennedy. 2009) นอกจากนี ้ยังมีวิธีการการตรวจสอบแนวคิดเพื่อให้ มีความชัดเจนมากขึ ้นในรายวิชา
เคมี (Slunt; & Giancario. 2004) การใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานในการเรี ย นรู้ (Problem-based learning)
(Tärnvik. 2007) การใช้ ซอฟแวร์ เข้ ามาช่วยในการฝึ กหัดจดบันทึกและการวิเคราะห์ (Triantafyllakos,
Palaigeorgiou; & Tsoukalas. 2008) การสอนทักษะระหว่างทางานทีละเล็กทีละน้ อย (Just-in-time
teaching) (Novack. 2006) การผสมผสานระหว่า งการเรี ย นรู้ ทางออนไลน์ แ ละการเรี ย นรู้ แบบใน
ห้ องเรี ยน เป็ นการให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ กาหนดเวลาและสถานที่ ในการเรี ยนรู้ (Cornelius & Gordon,
2008) ในรายวิชาฟิ สิกส์เชิงปฏิบตั ิการ ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ควบคุมการเรี ยนรู้ในรายวิชาที่เป็ นการปฏิบตั ิ
โดยใช้ การวิ จัย น าการเรี ย นรู้ (Research-led-learning) เช่ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ออกแบบการทดลองในเทอมแรก และเทอมต่อมาคือการประยุ กต์การผลิตบทความวิจัย (Kemm; &
Dantas. 2007) การทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักรับผิดชอบที่จะเตรี ยมตัวมาก่อนเข้ าชัน้ เรี ยนเพื่ออภิปรายกันใน
บริ บทของการอ่าน (Yamane. 2006) อย่างไรก็ตาม ผู้สอนสามารถเป็ นผู้เริ่ มตังกติ
้ กาหรื อนโยบายใน
ชัน้ เรี ย นขึ น้ มาก่ อ นและผู้เ รี ย นสามารถแนะน าผู้ส อนให้ ปรั บ ปรุ ง กติ ก าในชัน้ เรี ย นขึ น้ มาใหม่ ไ ด้
(DiClementi; & Handelsman. 2005) หรื อในบางกรณี ผู้เรี ยนสามารถพัฒนากติกาขึ ้นมาเองเกี่ยวกับ
เรื่ องต่างๆได้ เช่น การมีส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน การปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยน การให้ ผ้ เู รี ยนกาหนดระยะเวลาใน
การส่งงาน กติกาสาหรับการส่งงานไม่ตามกาหนด การขาดชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น (Singham. 2005)
การให้ ผ้ เู รี ยนรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้นสามารถใช้ วิธีการได้ หลากหลาย
เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างงานวิจยั ที่ได้ กล่าวข้ างต้ นจะพบว่าลักษณะของการรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ย น ได้ แก่ การเน้ นความเข้ าใจของผู้เรี ย นในเรื่ องแนวคิด (Concept) ของเนื อ้ หาที่ เรี ย น การให้
ผู้เรี ยนได้ ศกึ ษาเนื ้อหาด้ วยตนเองก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน ซึ่งในชันเรี
้ ยนนันจะต้
้ องมีกิจกรรมรองรับการเตรี ยม
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ตัวของผู้เรี ยนมาแล้ ว การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยผู้สอนเมื่อผู้เรี ยนขาดความเข้ าใจในประเด็นใด
ประเด็นหนึง่ ที่มีมากเป็ นพิเศษและร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน การให้ ผ้ เู รี ยนได้ จดั สรรเวลาในการเรี ยนรู้
ด้ วยวิธีการต่างๆด้ วยตนเอง วิธีการเหล่านี ้ถือเป็ นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริ มการรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเอง ซึ่งผู้สอนอาจสร้ างหรื อค้ นพบแนวทางอื่น ๆได้ อีกมากมาย ถื อเป็ นการเปิ ดกว้ าง
และสร้ างความท้ าทายให้ แก่ผ้ สู อนที่จะเปลี่ยนแปลงในการออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนรู้จากแบบเดิม
ไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ผู้เรี ยนที่ผ่านประสบการณ์ ในการรับผิดชอบ
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเองในระดับสูงจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยนและมีการปฏิบตั ิหลีกเลี่ยงความ
ล้ มเหลวในการเรี ยนอย่างเหมาะสมด้ วย (Perry; et al. 2005)
5. วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละกระบวนการของการประเมิ น (The purpose and processes of
evaluation)
ในการศึกษาเรื่ อ งการประเมิ น การเรี ย นรู้ จากสาขาจิ ต วิท ยาการศึกษา ไวเมอร์ พ บว่า
ผู้สอนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเบื ้องหลังของแนวคิดของการประเมิน แต่ในการปฏิบตั ิกลับ
มีการประเมินผู้เรี ยนไม่สอดคล้ องกับแนวคิดของการประเมิน เนื่องด้ วยอุปสรรคจากการมีนกั เรี ยนใน
ชัน้ เรี ยนจ านวนมาก ภาระการสอนมากเกิ น ไป ผู้ส อนต้ อ งท างานเอกสารต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
ช่วยเหลือโรงเรี ยนของตนเอง เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้ ผู้สอนควรตังใจตรวจสอบอย่
้
างซื่อตรงและสะท้ อน
ความจริ งว่า การประเมินที่ดาเนินการอยู่นนเป็
ั ้ นไปเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจริ งหรื อไม่ หรื อ
เป็ นการประเมินที่ม่งุ สู่การคิดคะแนนเฉลี่ยเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้สอนควรกลับมาพิจารณาถึงการประเมินใน
การปฏิ บัติ ในชัน้ เรี ย นของตนอย่ า งแท้ จ ริ ง รวมถึ ง การให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ร้ ู จัก การประเมิ น ด้ ว ยเพื่ อ การ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองมากกว่าการมุง่ หวังแต่เพียงคะแนนเฉลี่ยเท่านัน้
หนึ่ง ในใจความส าคัญ ของแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ก็ คือ การ
เรี ยนรู้ แต่การส่งเสริ มการเรี ยนรู้อีกวิธีหนึ่งก็คือ การประเมินผล เนื่องจากการประเมินผลไม่ใช่เพียงแค่
การได้ ตวั เลขเป็ นเกรดเฉลี่ยออกมาเท่านัน้ แต่การประเมินผลที่ดีจะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ด้ วย (Weimer. 2002) ดังนัน้ การประเมินผลจึงเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย การแสดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเรี ยนรู้ในรายวิชาจะต้ องมีความชัดเจนและผู้เรี ยน
ควรเรี ยนรู้ การประเมิ น ผลในชิ น้ งานของตนและชิ น้ งานของเพื่ อนร่ วมชัน้ ซึ่ง ผู้เรี ยนควรเรี ยนรู้ การ
ประเมินผลชิ ้นงานของผู้อื่นด้ วยวิธีการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์และการแสดงกิริยาที่สร้ างสรรค์ ผู้เรี ยนควร
ได้ รับโอกาสในการฝึ กทังทั
้ กษะเชิงปฏิบตั ิและเชิงวิชาการเพื่อเกิดการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิจริ งในการ
ประเมิ น ผล วิธี การเหล่านี จ้ ะช่วยลดความตึงเครี ย ดในการสอบและลดการทุจ ริ ต ในการส อบด้ วย
(Weimer. 2002) อย่างไรก็ตาม ตามศาสตร์ ของการประเมินผลที่ถูกต้ องนันจะต้
้
องถูกกาหนดมาจาก
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วัตถุประสงค์และการปฏิบตั ิ แต่วตั ถุประสงค์ของรายวิชาจะสมบูรณ์ได้ ก็ต้องอาศัยการประเมินผลมา
เติมเต็มด้ วยเช่นกัน (Cornelius & Gordon. 2008)
วิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนก็มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกัน ในบาง
การศึกษาพบว่า การประเมินบ่อยครัง้ ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนในรายวิชาชีววิทยาในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่มีการ
เรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น (Knight & Wood. 2005) การประเมินผลผ่านอินเตอร์ เนตของผู้เรี ยนช่วยส่งอิทธิพล
ทางบวกต่อการเรี ยนรู้ ทางด้ านการสอน ด้ านเทคโนโลยี และด้ านวัฒ นธรรม (Lu; et al.. 2007) การ
ประเมินด้ วยการใช้ ระบบการประเมินจากผู้ฟัง (Audience response system) และการใช้ E-learning
ในรายวิชาฟิ สิกส์เชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นวิธีที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในหลากหลายรูปแบบและยัง
ช่วยเพิ่มความสนใจและความยึดมัน่ ผูกพันของผู้เรี ยน นอกจากนี ้ยังส่งผลให้ ทกั ษะการเขียนรายงาน
และการสอบของผู้เรี ยนดีขึ ้นด้ วย (Kemm; & Dantas. 2007) การประเมินในการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ น
ปั ญหาเป็ นฐานในนิสิตชาวจีนที่ศกึ ษาในประเทศอังกฤษ แม้ ผ้ เู รี ยนจะรู้สึกไม่สบายใจต่อความท้ าทาย
ของผู้ส อน แต่ผ้ ูเรี ย นได้ รับ ประสบการณ์ ในการเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ (Chung & Chow.
2004) แต่ในบางการศึกษาพบว่า แนวคิดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญช่วยสร้ างความพึงพอใจ
(Kemm; & Dantas, 2007) และแรงจูงใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนด้ วย (Chung; & Chow, 2004; Triantafyllakos,
Palaigeorgiou, & Tsoukalas. 2008) การประเมิ น ตามการจัด การเรี ยนรู้ ที่ เน้ นสนามเป็ นฐานก็ ช่วย
เพิ่มความเข้ าใจและความตังใจของผู
้
้ เรี ยนทังในขั
้ นน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยนและในขันต่
้ อๆไปในรายวิชาสิ่งทอ
(Kozar; & Marcketti. 2008) การให้ ผ้ ูเรี ยนทาโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนก็ช่วยส่งเสริ มความรู้
และเป็ นการฝึ กหัดในวิชาชีพของผู้เรี ยนด้ วย เช่น การจัดตังคลิ
้ นิคผู้ป่วยนอกแผนกกุมารเวชศศาสตร์
(Ibrahim; et al.. 2006) หรื อการตัง้ คลินิค บ าบัดด้ วยภาษาหรื อสุน ทรพจน์ (Baxter & Gray. 2001)
นอกจากนี ้ยังมีวิธีการประเมินผลจากการจัดการเรี ยนรู้ด้วยหลากหลายกิจกรรมในรายวิชาเดียวกันด้ วย
เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนอภิปรายเป็ นคูใ่ นชันเรี
้ ยน การใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และการทาโครงการโดยผู้สอนเป็ นที่ปรึกษา ซึง่ วิธีการเหล่านี ้ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสในการเรี ยนรู้มาก
ขึ ้น (Brooks, Schraw; & Crippen. 2005)
จุดเน้ นของการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี ้ ผู้สอนควรสร้ างสรรค์กิจกรรมหรื อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ภายใต้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ มาประยุกต์ใช้ ในรายวิช า ซึ่ง
วิธีการประเมินผลก็ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละกิ จกรรมและรูปแบบที่ผ้ สู อนนามาใช้ แต่สิ่งที่ควรคานึงถึงไปพร้ อมๆ
กันก็คือ กิจกรรมหรื อรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่นามาใช้ นนควรช่
ั้
วยส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรายวิช าและกระบวนการของการประเมินควรมี ความหลากหลายในหนึ่งรายวิช า
อย่างไรก็ ตาม การนาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ มาใช้ ในชัน้ เรี ยน อาจมี การ
ตอบสนองกลับจากผู้เรี ยนทัง้ ทางบวกหรื อทางลบ ขึ ้นอยู่กับเจตคติ ความพึงพอใจ ความคุ้นชินของ
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ผู้เรี ยน ซึ่งผู้สอนสามารถประเมินสิ่งเหล่านี ้ในผู้เรี ยนเพื่อนาไปพัฒนาการประเมินผลในครัง้ ต่อๆไปได้
ในทางกลับกัน ผู้ส อนก็ ส ามารถถูกประเมิ นด้ วยเครื่ องมื อการวัดต่างๆ เพื่ อประเมิ นการปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนด้ วยเช่นกัน
ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงจากการสอนที่เน้ นครู เป็ นศูนย์กลางไปสู่ลกั ษณะของการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ใน 5 ประเด็น (Weimer. 2002) ได้ แก่ 1) ความสมดุล ของอานาจ 2)
หน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา 3) บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน 4) ความรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู้ และ 5) วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน จึงช่วยทาให้ การศึกษาปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ในนิสิต ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มีจุดสังเกตที่ชดั เจนและมีทิศทางใน
การพัฒ นามากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ ังเป็ นประโยชน์ ต่อนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ที่จะนาวิธีการ
ต่างๆภายใต้ แนวคิด การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ไปออกแบบการจัดการเรี ย นรู้ อย่า ง
สร้ างสรรค์ในชันเรี
้ ยนเพื่ อการพัฒนาผู้เรี ยนต่อไป ในลาดับต่อไปจะเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับหลักการ
วิธีส อน และเทคนิคที่ ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่ ได้ รับความนิยมในการนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชันเรี
้ ยน และเพื่อให้ เห็นภาพในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบการสอนที่เน้ นผู้สอนเป็ นศูนย์กลางและการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญใน 5 ประเด็นสาคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Weimer. 2002)
การสอนที่เน้ นผู้สอนเป็ นสาคัญ
1. ความสมดุลของอานาจ
- บทบาทของผู้สอน คือ ผู้ให้ ข้อมูลที่
สาคัญที่สดุ และเป็ นผู้ประเมินที่สาคัญ
ที่สดุ

การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- อานาจถูกแบ่งไปสูผ่ ้ เู รี ยนและคณาจารย์ ผู้สอนไม่ใช่ผ้ ู
ตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับผู้เรี ยนโดยปราศจากการ
สนับสนุนของผู้เรี ยน
- อานาจจะถูกกระจายไปสูผ่ ้ เู รี ยนในสัดส่วนที่ขึ ้นอยู่กบั
ความสามารถของผู้เรี ยนที่จะรับมือได้

2. หน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา
- การบรรยายเป็ นระเบียบวิธีที่สาคัญที่สดุ - เนือ้ หาจะทาหน้ าที่ควบคู่ไปกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
- การบรรยายจะกาหนดขอบเขตของการ ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ กล่า วคื อ มี ทัง้ การเสริ ม สร้ างความรู้
สอนและการเรี ยนรู้
พื ้นฐานและการสนับสนุนการเรี ยนรู้
- คณาจารย์ ค วรพัฒ นาเนื อ้ หาในรายวิ ช าไม่ ใช่ เพื่ อ ให้
ครอบคลุม ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒ นาทักษะ
การเรี ยนรู้และความตระหนักในการเรี ยนรู้
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ตาราง 1 (ต่อ)
การสอนที่เน้ นผู้สอนเป็ นสาคัญ
3. บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน
- ผู้สอนเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรี ยนรู้และการสอน
- ผู้เรี ยนฟั งผู้สอนและทาตามที่ผ้ สู อนบอก
คณาจารย์ถกู เข้ าใจว่า เป็ นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานันๆซึ
้ ง่ จะถ่ายทอดความรู้ด้วย
การบรรยาย
4. ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
- ผู้สอนเป็ นตัวแทน ซึง่ ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรี ยน ในขณะที่ผ้ เู รี ยนถูกมองว่าเป็ น
แจกันว่างเปล่าที่คอยรับสิ่งต่างๆเข้ ามาใน
แจกัน และผู้เรี ยนจะรับความรู้ไปเพื่อการ
ทาข้ อสอบเท่านัน้

การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- ผู้สอนแนะนาและเอื ้ออานวยการเรี ยนรู้มากกว่าการ
บังคับให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ บางครัง้ ผู้สอนสามารถเลี่ยงจาก
การเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมในชันเรี
้ ยนได้
- การสร้ างพลังให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบความรู้และเรี ยนรู้จากผู้อื่น
ในสภาพแวดล้ อมที่มีการกระตุ้นควรเกิดขึ ้นมากกว่าใน
สภาพแวดล้ อมที่การเรี ยนรู้ถกู ควบคุม

- คณาจารย์ควรมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อม
เพื่อกระตุ้นการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ด้ วยกติกาเล็กๆน้ อยๆ
- ผู้เรี ยนจะถูกสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดความเป็ นอิสระ
และความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
- ผู้เรี ยนควรได้ รับการตอบสนองกลับจากผู้สอนตามเวลา
ที่เหมาะสม
5. วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน
- การประเมินถูกใช้ เพื่อสารวจการเรี ยนรู้ - วิธีการตามการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจะ
สิ่งที่เน้ นในการประเมินคือ การตอบ
จัดหาการประเมินในทิศทางที่หลากหลาย และการ
คาถามที่ถกู ต้ อง การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ ประเมินผลเป็ นไปเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรี ยนเพื่อ
จะถูกประเมินทางอ้ อมผ่านการสอบที่เป็ น สนับสนุนการเรี ยนรู้และการให้ โอกาสผู้เรี ยนในการ
รูปธรรม
พัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน
-การทดสอบแบบดังเดิ
้ มจะเน้ นการวัด
ร่วมชันด้
้ วย
ความรู้ ผู้เรี ยนมักใช้ การท่องจา และไม่
- การประเมินที่หลากหลายจะช่วยลดความตึงเครี ยดและ
เน้ นความเข้ าใจเชิงลึกหรื อไม่เน้ นทักษะที่ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้มากขึ ้น
ผู้เรี ยนควรจะได้ รับ

33
1.4 การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่ ูการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดการทบทวนวรรณกรรมและนาเสนอเกี่ยวกับแนวคิด การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ จะเห็นได้ ว่าแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ เป็ นแนวคิดที่ มุ่งเปลี่ ยนแปลง
กระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ในการสอนจากกระบวนทัศน์ การสอนที่ เน้ นครู เป็ นศูน ย์ กลางไปสู่
กระบวนทัศน์ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงความเชื่อที่เกี่ ยวกับการสอนและการ
เรี ยนรู้ โดยนักปฏิบตั ิได้ พบว่าผู้เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในประสบการณ์การเรี ยนรู้ และผู้สอนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการสอน (Weimer. 2002) บ่อยครัง้ ที่นกั ปฏิบตั ิไม่แน่ใจว่า การ
จัดการเรี ยนรู้ของตนจะเข้ าข่ายของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญหรื อไม่ นักปฏิบตั ิจะทราบ
ได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ สะท้ อนเกี่ยวกับการสอนของตนเองออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แล้ วจึงจะได้ ทราบ
ว่าผู้สอนได้ จดั การเรี ยนรู้ตามแนวคิดนี ้หรื อไม่และผู้สอนได้ เปลี่ยนแปลงความเชื่อในเรื่ องการสอนและ
การเรี ยนรู้ไปแล้ วหรื อไม่ (Brookfield. 1995; Spence. 2001; Tompkins. 1996; Weimer. 2002)
สาหรับผู้เรี ยนนัน้ การเปลี่ยนแปลงนี ้จะไม่เกิดขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เป็ นผู้เรี ยนเชิงรุกแล้ วนัน้ เนื่องจากผู้เรี ยนมีประสบการณ์กบั วิธีการสอนที่อยู่บนความเชื่อว่าผู้เรี ยนเป็ น
ผู้พึ่งพา (Dependent learner) หรื อเป็ นผู้รับมาเป็ นระยะเวลาหลายปี ผู้สอนจานวนมากได้ รายงานว่า
ในเบื อ้ งต้ นนัน้ ผู้เรี ยนมี การแสดงการต่อต้ าน (Responding to resistance) การจัด การเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และผู้เรี ยนต้ องการให้ ผ้ สู อนบรรยายความรู้ และให้
ผู้สอนตัดสินใจเรื่ องการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนดังเช่นเดิม (Doyle. 2008) อย่างไรก็ตาม เมื่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ เกิดขึ ้นแล้ วหลังจากผู้สอนจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดนีไ้ ปสักระยะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนัน้ ก็จะมี
ลักษณะที่ลกึ ซึ ้งและเพิ่มมากขึ ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่ อผู้เรี ยนได้ พ บว่าเมื่ อตนเองสามารถควบคุม หรื อมี อานาจในการกาหนด
ระยะเวลาในการส่งงานหรื อเลือกลักษณะของชิ ้นงานที่ต้องทาและส่งผู้สอน แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนจะได้ รับอิทธิพลในทางบวก นอกจากนี ้ หากผู้เรี ยนได้ มีบทบาทในการนิ ยามลักษณะของชิ ้นงาน
ที่ต้องส่ง ผู้เรี ยนจะทางานชิ ้นนันอย่
้ างตังใจ
้ ถึงแม้ ว่าชิ ้นงานนันจะมี
้
ระดับที่ยากและมีความท้ าทายต่อ
ความสามารถของผู้เรี ยนก็ตาม การที่ผ้ ูเรี ยนได้ มีหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แม้ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย แต่
สามารถทาให้ การเรี ยนรู้น่าตื่นเต้ นขึ ้นได้ และจะนาไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจและการบรรลุความสาเร็ จ
ซึ่งผู้เรี ยนจ านวนมากไม่เคยได้ รับ ความรู้ สึก เช่น นัน้ มาก่ อนในการสอนแบบเดิม โดยปกติแล้ วการ
เปลี่ยนแปลงของผู้เรี ยนที่จะมีประสบการณ์จากการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจะมาในช่วง
ท้ ายของรายวิชานันๆ
้ และผู้เรี ยนจะแสดงให้ เห็นว่าพวกเขาทาหน้ าที่ดแู ลการเรี ยนรู้ของพวกเขาเองได้
ในทันทีทนั ใด หากผู้เรี ยนเป็ นวัยผู้ใหญ่มากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดรวดเร็ วมากขึ ้น เนื่องจาก
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เป็ นวัยที่ผ่านประสบการณ์ ต่างๆมามากกว่า เรี ยกได้ ว่า กลายเป็ นผู้เรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเอง (Selfdirected learner) เมื่อผู้เรี ยนได้ เริ่ มทาหน้ าที่ดแู ลการเรี ยนรู้ของตนเองแม้ เพียงสักครัง้ หนึ่งแล้ ว ผู้เรี ยน
ก็จะเริ่ มกลายเป็ นผู้เรี ยนรู้ที่มีความมัน่ ใจ มีพลัง และมีอิสระ แม้ ในบางกรณีอาจจะไม่ได้ เกิดขึ ้นในครัง้
แรกของการจัดการเรี ยนรู้เลยก็ตาม แต่จะมีสญ
ั ญาณที่บง่ บอกว่าผู้เรี ยนกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น
ผู้เรี ยนไม่ต้องการให้ ผ้ สู อนตัดสินใจในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ของพวกเขาอีกต่อไป (Grow.
1991)
จากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและประสบการณ์ ในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยนบ่อยครัง้ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความสัมพันธ์ในลักษณะส่งเสริ มซึ่งกันและ
กั น (Synergistic relationship) กล่ า วคื อ ผู้ สอนและผู้ เรี ย นเป็ นทั ง้ เหตุ แ ละผลของผลลั พ ธ์ จ าก
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญในชันเรี
้ ยน ผู้สอนจะได้ พบกับผลลัพธ์ทางบวกที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน เช่น ผู้เรี ยนมีแรงจูงใจมาก
ขึ ้น มีการเตรี ยมตัวมาก่อนเข้ าชัน้ เรี ยน และให้ เวลากับชิน้ งานมากขึน้ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านีจ้ ึงเป็ นเหตุ
กระตุ้นต่อผู้สอน โดยผู้สอนทาการเปลี่ยนแปลงมากขึ น้ และจัดเตรี ยมสิ่งต่างๆเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความ
กระตือรื อร้ นมากขึ ้นด้ วย และผลจากที่ผ้ สู อนจัดเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนอย่างดี จึงส่งผลให้
ผู้เรี ยนพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของตนในด้ านต่างๆเพิ่ ม ขึน้ เช่น ทัก ษะการคิด ทักษะการสื่ อ สาร เป็ นต้ น
นอกจากนีค้ วามสัม พันธ์ แบบการอยู่ร่วมกันไม่ได้ ปรากฎขึน้ โดยอัตโนมัติและไม่จาเป็ นว่าจะต้ องมี
ลักษณะเติบโตแบบเป็ นเส้ นตรงสูงขึ ้นไปเรื่ อยๆเท่านัน้ แต่เพียงแค่มีลกั ษณะของการเพิ่มขึ ้นก็ถือได้ ว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงแล้ ว (Black. 1993; Handelsman; & DiClementi. 2005)
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สอนได้ แบ่งอานาจให้ แก่ผ้ เู รี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ เมื่อนันผู
้ ้ เรี ยนก็กาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็ นผู้เรี ยนที่มีลกั ษณะเชิงรุ กและมีส่วน
ร่ ว มในการเรี ย นรู้ มากกว่ า เดิ ม (Hooks. 1994) แต่ ใ นเบื อ้ งต้ นนั น้ ผู้ สอนสมควรที่ จ ะได้ รั บ การ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมและนาไปสู่การเกิดการปฏิบตั ิเสียก่อน โดยตามแนวคิดของการเรี ยนรู้ส่กู าร
เปลี่ยนแปลงนัน้ (Transformative learning) บุคคลเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาเรี ยนรู้ ไม่ใช่เพียงแค่การ
สร้ างสิ่งใหม่ให้ เกิดขึ ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนี ้ยังเปลี่ยนมุมมองของบุคคลและบทบาทของตนในสังคม
ด้ วย (Mezirow. 2000) ดังในหัวต่อไปที่จะกล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนามาใช้
เป็ นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
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1.5 นิสิตครู ภายใต้ บริบทการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
พื ้นที่วิจยั ในครัง้ นี ้คือสถาบันผลิตครูที่สาคัญและมีประวัติความเป็ นมายาวนานแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย นิสิตครูทกุ คนที่เข้ าเรี ยนในสถาบันแห่งนี ้ในปั จจุบนั จะต้ องได้ รับการบ่มเพาะและขัดเกลา
ให้ เป็ นนิ สิ ตครู ที่ มี คุณ ภาพทัง้ ทางด้ านความรู้ และทัก ษะในการจัดการเรี ย นรู้ ซึ่ง ความเข้ ม ข้ น ของ
หลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ ออกแบบหลักสูตรให้ นิสิตครู ได้ เรี ยนรู้ รายวิชาต่างๆ ที่
สาคัญต่อการเป็ นครูมืออาชีพในสาขาวิชาของตนในอนาคต ตัวอย่างรายวิชาหนึ่งที่สาคัญต่อวิชาชีพครู
คือ รายวิชาการจัดการเรี ยนรู้และการสอน ซึง่ มีจานวนหน่วยกิต 4 (3-2) และสถานภาพของวิชาถือเป็ น
รายวิ ช าวิ ช าชี พ ครู บัง คับ โดยในรายวิ ช ามี ก ารตัง้ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นเชิ ง พฤติ ก รรมไว้ อ ย่ า งชัด เจน
(Behavioral Objectives) เกี่ ยวกับความสามารถในการอธิบายและฝึ กปฏิบตั ิสิ่งต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับ
การจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนต่อผู้เรี ยนตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้
ในรายวิชายังมีการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นิสิตครูด้วยการให้ นิสิตศึกษาภาคสนามจริง ให้ นิสิตสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวระบบโรงเรี ยน ซึ่งเรี ยกได้ ว่าเป็ น รายวิชาที่นิสิตจะ
ได้ มีโอกาสในการบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมก่อน
การลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตอ่ ไปในชันปี
้ ที่ 5
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูนนั ้ เมื่อผู้วิจยั ได้ สงั เกตการณ์
และสัมภาษณ์ ทงนิ
ั ้ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั กลับพบว่าแม้ นิสิตครู
จะได้ เรี ยนและฝึ กทักษะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมาแล้ วในรายวิชาต่างๆ
ประกอบกับแม้ นิสิตมีความตังใจและมี
้
แนวโน้ มต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ย นเป็ นสาคัญต่อไปใน
การฝึ กสอนในสถานการณ์จริ ง แต่กระนัน้ ในชันเรี
้ ยนจริ งของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูกลับยึด
การสอนแบบเน้ นครูเป็ นศูนย์กลางทังโดยตระหนั
้
กรู้และไม่ตระหนักรู้ (Conscious) จากการสอบถาม
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่า ในบางกรณีนิสิตทราบว่าตนเองสอนแบบบรรยายโดยตังใจและ
้
ไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ ในบางกรณี นิสิตรับรู้ ว่าตนเองจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ ถึงเหตุผลเบื ้องหลังของการจัดการเรี ยนรู้แบบนี ้ ในบางกรณี
นิสิตเกิดความเข้ าใจผิดต่อแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและปฏิบัติโดยไม่เข้ าใจ
แนวคิดนี ้ ในบางกรณีมีความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ด้วยอุปสรรคภายนอก
จึงทาให้ ไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ เป็ นต้ น ใน
ขณะเดียวกันผู้วิจยั ได้ สอบถามนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ จดั การเรี ยนการ
สอน โดยนักเรี ยนได้ สะท้ อนความคิดเห็นต่อนิสิตครูหลายประการ ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนรู้สึกถึงความไม่
สมเหตุส มผล ความไม่ เป็ น มื อ อาชี พ และความไม่ ยุติ ธ รรมบางประการในการสอนของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรี ยนเชื่อว่า นิสิตครูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่าง
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ง่ายดาย เนื่องด้ วยอุปสรรคของตัวนิสิตเอง เช่น เรื่ องบุคลิกภาพ รวมถึงอุปสรรคจากบริ บทภายนอก
เช่น เนื ้อหาในการสอนมีจานวนมาก เป็ นต้ น
จากการสังเกตการณ์และการสอบถามทังนิ
้ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยนในชัน้
เรี ย นจึ ง ท าให้ ผู้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หานี ร้ ่ ว มกั น ค้ น หาความรู้ สึ ก กั ง วลร่ ว มกัน (Shared felt
concern) เพื่ อ หาปั ญ หาที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่วนและมี ค วามเป็ น ไปได้ ในการปฏิ บัติม ากที่ สุด แต่
อย่างไรก็ตาม ปั ญ หาในเรื่ องความไม่สอดคล้ องกันของความเชื่อและปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ก็เป็ นหนึ่งในปั ญหาที่ต้องแก้ ไขและมีความจา
เป็ นมากที่สดุ ด้ วยเรื่ องหนึ่ง ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงศึกษาค้ นคว้ าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิบตั ิของบุคคล ซึ่งการปฏิบตั ินนได้
ั ้ รับอิทธิพลจากพื ้นฐานความเชื่อและประสบการณ์ที่สงั่ สมมา
ในชีวิต และเป็ นการปฏิบตั ทิ ี่เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการตระหนักรู้และการคิดวิพากษ์ ในการปฏิบตั ขิ องตน
ในระดับบุคคล ซึ่งผู้วิจยั พบว่าทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง เป็ นแนวคิดที่มี ความสอดคล้ องกับ
ปั ญ หาการวิจัย ครั ง้ นี แ้ ละมี ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลงที่ น่า สนใจต่อ การน าไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลง
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ ตอ่ ไป

2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning theory)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจะพบว่า
เป็ นแนวคิดที่มุ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการสอนจากเดิม คือ การสอนที่เน้ นครู เป็ นศูนย์กลาง
ไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งไม่เพียงแค่การกล่าวถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิงการ
ปฏิบตั ิ แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้และการเรี ยนรู้ของทังผู
้ ้ สอนและ
ผู้เรี ยนด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงที่ม่งุ เน้ นการเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อ
ความคิด มุมมองที่มีตอ่ โลกเสียก่อน จากนันจึ
้ งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในหัวข้ อนี ้จึง
เป็ นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี ้
2.1 การพัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
คาว่าการเปลี่ยนแปลงในภาษาอังกฤษ (Transform) ถือเป็ นคาที่มีพลังมากที่สดุ คาหนึ่ง ด้ วย
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายว่า เมื่อบางสิ่งบางอย่างถูกเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของสิ่ง
นันก็
้ จะเปลี่ยนแปลงอย่างลุ่มลึกไปด้ วย ในฐานคิดเชิงปรัชญาบนทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) ได้
นาเสนอในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงและการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ การเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงจึงดูเหมือนว่ามีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีวิพากษ์อย่างเป็ นธรรมชาติ
และมีความชัดเจน (Brookfield. 2012)
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การอธิบายการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงด้ วยทฤษฎีวิพากษ์ เพื่อทาความเข้ าใจกระบวนการ
ของการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาครัง้ นี ้โดยหลัก 2 ประการ ได้ แก่
1. ทฤษฎีวิพากษ์ ให้ ความสนใจต่อการทาความเข้ าใจพลวัตรของอานาจในหน่วยพื ้นที่เล็กๆ
เช่น ครอบครัว ชันเรี
้ ยน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยในที่นี ้จะมุง่ เน้ นไปที่บริ บทของชันเรี
้ ยน
เท่านัน้ ในชันเรี
้ ยนเป็ นบริ บทที่ถูกทฤษฎี วิพากษ์ อธิ บายถึงอานาจของครู และพืน้ ที่ของผู้เรี ยนในการ
สร้ างอานาจของตนเอง ฟูโก้ (Foucalt. 1980) ได้ นาเสนอว่า ผู้สอนได้ จัดกิ จ กรรมต่างๆในชัน้ เรี ย น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างพลังอานาจของตน แม้ กิจกรรมบางอย่างอาจจะดูไม่มีแก่นสาระในมุมมองของ
ผู้เรี ยน เช่น การจัดเก้ าอีเ้ ป็ นวงกลมเพื่อเข้ ากลุ่มอภิปรายงานกัน ซึ่งแท้ จริ งแล้ วถือว่าผู้เรี ยนได้ อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นประชาธิปไตย เพราะผู้เรี ยนจะได้ สงั เกตการณ์สิ่งต่างๆในชันเรี
้ ยนได้ รอบด้ านมาก
ขึ ้น ในการจัดเก้ าอี ้นัง่ เรี ยนแบบเรี ยงหน้ าชันหรื
้ อแบบดังเดิ
้ มนัน้ ผู้เรี ยนจะได้ เห็นเฉพาะตัวผู้สอนเท่านัน้
แต่การจัดเก้ าอี ้เป็ นวงกลม ผู้เรี ยนจะได้ สงั เกตเพื่อนในชันเรี
้ ยนด้ วย เมื่อผู้สอนทากิจกรรมเหล่านี ้อย่าง
สม่าเสมอ ผู้เรี ยนจะรู้ สึกถึงการได้ รับความเคารพและการต้ อนรับจากผู้สอนและจึงส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรี ยนในการสร้ างพลังอานาจในการเรี ยนรู้ของตนมากขึ ้น (Brookfield. 2012)
2. การให้ ความสนใจกั บ อุด มการณ์ ห ลัก (Dominant ideology) ของบุ ค คลในประเด็ น
เกี่ยวกับการนาอุดมการณ์ หลักที่บุคคลยึดถืออยู่มาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต เมื่ออุดมการณ์
หลักทาให้ บคุ คลมีข้อจากัดในทางเลือกของชีวิต บุคคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หลักของตน
แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนันจะเกิ
้
ดในส่วนที่บคุ คลเห็นว่า มีความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ สาเหตุที่อดุ มการณ์หลักเปลี่ยนแปลงได้ ยากก็เนื่องมาจากอุดมการณ์หลักเป็ นรากที่ลกึ ที่สดุ ของ
ความเชื่อที่ใช้ ในการดาเนินชีวิตและถูกสร้ างมาจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาในชีวิตทังหมดของบุ
้
คคล
(Brookfield. 2012)
จากประเด็น หลัก 2 ประการที่ กล่าวข้ างต้ น นัน้ ในประเด็น แรกจะพบว่าเป็ น การอธิ บ าย
เกี่ยวกับบริ บทในชันเรี
้ ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์ของผู้เรี ยนและผู้สอนด้ วยทฤษฎีวิพากษ์
และในประเด็นที่ส องเกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ หลักของบุคคล ซึ่งประเด็นที่ สองนี ม้ ี
ความเชื่อมโยงไปยังการทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ (Mezirow) ซึ่งจะได้ กล่าวใน
ลาดับต่อไป
แจ็ ค เมอซิ โรว์ (Jack Mezirow) ถื อเป็ นบิดาของทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงและ
สนใจเรื่ อ งการเรี ย นรู้ ในผู้ใหญ่ (Adult learning) (Nanzy. 2007) เมอซิ โรว์ ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากนัก คิ ด
หลายท่าน แต่นกั คิดที่มีอิทธิพลต่อเมอซิโรว์อย่างชัดเจน ได้ แก่ เปาโล แฟรร์ (Paulo Friere) ซึ่งเป็ นนัก
ปรัชญาและนักการศึกษาที่สนับสนุนในเรื่ องศาสตร์ การสอนเชิงวิพากษ์ (Critical pedagogy) และ เจอ
เก้ น ฮาเบอร์ มาส (Jürgen Habermas) ซึ่งเป็ นนักปรัชญาและสังคมวิทยาที่ให้ ความสนใจเรื่ องทฤษฎี
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วิพ ากษ์ และแนวปฏิ บัตินิยม (Pragmatism) โดยทฤษฎี ที่มี ชื่ อเสียงและเป็ นที่ ร้ ู จักกันมากคือ ความ
สมเหตุสมผลเชิงการสื่อสาร (Communicative rationality) และปริ มณฑลสาธารณะ (Public sphere)
แต่อย่างไรก็ตาม เมอซิโรว์นาแนวความคิดบางส่วนของนักปรัชญาทัง้ สองท่านมาพัฒ นาทฤษฎี การ
เรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ทฤษฎีของเมอซิโรว์ได้ รับการวิพากษ์ ว่ามีจุ ดอ่อนใน
การอธิบายการเรี ยนรู้ของบุคคล โดยประเด็นที่สาคัญในการวิพากษ์ได้ แก่
1. เนื่องจากฮาเบอร์ มาสได้ ระบุถึงความรู้ 3 แบบ อันประกอบด้ วย หนึง่ ความรู้เชิงเครื่ องมือ
หรื อกลไก (Instrumental knowledge) โดยมี เป้าหมายในเรื่ องการสอนอย่างเป็ น วิท ยาศาสตร์ การ
เรี ย นรู้ อย่ า งมี เหตุผ ล และการเรี ย นรู้ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สอง ความรู้ เชิ ง สื่ อ สาร (Communicative
knowledge) จะเน้ นเรื่ องค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม เพื่อการพัฒนาความเข้ าใจกันระหว่างบุคคล
และ สาม ความรู้ เชิ งปลดปล่อยให้ เป็ นอิสระ (Emancipatory knowledge) เป็ นความรู้ ที่ ผ้ ูเรี ยนรู้ จะ
ทบทวนหรื อแก้ ไขสันนิษฐานและมุมมองของตนเอง ฮาเบอร์ มาสได้ พดู ถึงความรู้ทงสามนี
ั้
้อย่างเป็ นองค์
รวมและบูรณาการ ในขณะที่ เมอซิโรว์กลับให้ ความส าคัญ กับกระบวนการทางปั ญ ญา (Cognitive
process) เหนือกว่าด้ านอื่นๆ (Mezirow. 1991) ผลจากความแตกต่างนี จ้ ึงทาให้ มี นักวิ ชาการหลาย
ท่านตังค
้ าถามว่า ประสบการณ์ ของการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงจะไม่เกี่ยวข้ องกับมิติทางสังคมและ
ด้ านอารมณ์ได้ หรื อไม่ (Robinson. 2004; Taylor. 1997; Yorks & Kasl. 2002)
2. บ่อยครัง้ ที่ ทฤษฎี ของเมอซิ โรว์ ถูกเปรี ยบเที ยบกับ แนวคิดของแฟรร์ (Freire. 1993) ใน
ทฤษฎี การปลดปล่อยทางการศึกษา (Theory of liberation education) ซึ่งแฟรร์ เสนอไว้ ว่า การสร้ าง
มโนธรรมสานึก (Conscientization) เป็ นเรื่ องของผู้สอนที่มุ่งหมายจะปลดปล่อยผู้เรี ยนให้ เป็ นอิสระ
จากการกดขี่ในโลกแห่งความเป็ นจริ งและการมีผ้ กู ดขี่ที่ได้ สร้ างระบบและรักษาระบบการกดขี่นี ้ไว้ ด้วย
เมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์ของการศึกษาในปัจจุบนั จะพบว่า การศึกษาแบบดังเดิ
้ มนัน้ (Traditional
education) ผู้สอนจะเป็ นผู้เก็บความรู้และเป็ นศูนย์กลางของความรู้ และมีเป้าหมายทางการศึกษาคือ
การผลิ ต ผู้ เรี ย นให้ เหมาะกั บ ระบบการกดขี่ ที่ ยัง มี อ ยู่ แต่ ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปลดปล่ อ ย (Liberation
education) ตามแนวคิดของแฟรร์ นนั ้ ผู้สอนกลายเป็ นผู้จดุ ประเด็นปั ญหา (Problem-poser) มากกว่า
การเป็ นผู้เก็ บ ความรู้ ไว้ กับตนเอง และผู้สอนมี บทบาทในการพัฒ นาจิ ตส านึกเชิง วิพ ากษ์ (Critical
consciousness) ของผู้เรี ยนต่อการตังสมมติ
้
ฐานในเรื่ องต่างๆ และต่อบริ บทของผู้เรี ยนเอง โดยการ
พัฒนาผ่านทักษะของการสนทนา (Dialogue) อย่างเปิ ดเผยและซื่อตรง ควบคูก่ บั ความอ่อนน้ อมถ่อม
ตน ความรัก และความเคารพระหว่างผู้จุดประเด็นปั ญหาและผู้เรี ยน ซึ่งทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สะท้ อนและ
กระทา (The praxis of action and reflection) และในที่สุดผู้เรี ยนก็จะเกิดจิตสานึกเชิงวิพากษ์ และจะ
นาไปสู่การสร้ างมโนธรรมจิตสานึก พูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือ ผู้เรี ยนจะกลายเป็ นผู้กาหนดสิ่งต่างๆด้ วย
ตนเองมากกว่าการเป็ นผู้ไร้ ความตระหนักต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึน้ ในโลก จากแนวคิดของแฟรร์ นีท้ าให้

39
เมอซิโรว์ถกู วิจารณ์ ว่า ในทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงไม่มีการอธิบายถึงการปลดปล่อยผู้เรี ยน
ให้ เป็ นอิสระอย่างชัดเจน แต่ผ้ วู ิจยั มีความคิดเห็นว่า เมอซิโรว์ต้องการให้ ทฤษฎีนี ้สามารถอธิบายการ
เรี ยนรู้ของบุคคลในหลากหลายบริบท ซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางด้ านการศึกษาเท่านัน้ แต่สามารถขยายไปยัง
บริ บทของการเรี ยนรู้ของบุคคลในองค์กรหรื อวิชาชีพอื่นๆได้ ด้วย ดังนัน้ ความไม่ชดั เจนในการอธิบาย
เรื่ องปลดปล่อยผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนจึงถูกอธิบายไม่ชดั เจนนัก แต่อย่างไรก็ตามเมอซิโรว์ได้ ระบุถึงหัวใจ
สาคัญ ของกระบวนการพัฒ นาการเรี ย นรู้ สู่การเปลี่ ย นแปลง คื อ การสะท้ อ นเชิ งวิพ ากษ์ (Critical
reflection) ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการสะท้ อนและกระทาตามแนวคิดของแฟรร์ ในแง่ของการที่ผ้ ถู ูก
เอาเปรี ยบได้ มีโอกาสในการสะท้ อน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ แม้ เมอซิโรว์จะไม่ได้ อธิบายในบางส่วนอย่าง
ชัดเจนตามแนวคิดของแฟรร์ แต่เมอซิโรว์ก็ไม่ได้ ละเลยหัวใจสาคัญของแนวคิดของแฟรร์ ไป
โดยสรุ ปเกี่ยวการพัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ถูกพัฒนามาจาก
งานวิจยั และการได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดของแฟร์ และฮาเบอร์ มาส ซึ่งมีรากฐานความคิดจากทฤษฎี
วิพากษ์ แม้ ทฤษฎีของเมอซิโรว์ถกู วิจารณ์ถึงความไม่สอดคล้ องกับแนวคิดของแฟรร์ และฮาเบอร์ มาสใน
หลายประเด็น แต่เมอซิโรว์ก็ไม่ได้ ละเลยประเด็นสาคัญไปเสียทังหมด
้
และมุ่งพัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู้สู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ เป็ น สากลและใช้ ได้ ในหลากหลายบริ บ ท ดัง จะน าเสนอรายละเอี ย ดของ
ความหมายและกระบวนการของทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงในลาดับต่อไป
2.2 ความหมายของทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงที่พฒ
ั นาโดยเมอซิโรว์มีการนาเสนอความหมายไว้ วา่ เป็ น
กระบวนการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงกรอบอ้ างอิงของตน (Frame of reference) ที่ทึกทักขึ ้นมาเองหรื อที่
ยากแก่การแก้ ปัญ หาความทุกข์ต่างๆ ทาให้ มี ความครอบคลุม รอบด้ าน (Inclusive) มีการแยกแยะ
วิ นิ จ ฉั ย (Discriminating) มี ก ารเปิ ดรั บ (Open) มี ค วามสามารถในการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง อารมณ์
(Emotionally capable of change) และ มีการสะท้ อนมากขึ ้น (Reflective) ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะสร้ างความ
เชื่อ (Belief) และความคิดเห็น (Opinion) ที่จะพัฒนาความจริ ง (True) หรื อความเที่ยงธรรมให้ สูงขึ ้น
(Justified) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ไป (Mezirow. 2012: 76) การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงจะ
แตกต่างจากการเรี ยนรู้ในลักษณะอื่นๆ เนื่องจากการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงนั น้ บุคคลจะปรับปรุ ง
แก้ ไขการตี ค วามในประสบการณ์ เก่ า และประสบการณ์ ใหม่ ด้ ว ยชุด ของความเชื่ อ ที่ เป็ นชุด ใหม่
(Mezirow. 1991: 11) นอกจากนีก้ ารเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงยังเป็ นมากกว่าการเข้ าถึงเรื่ องราวของ
บุ ค คล (Dirkx & Smith. 2009) แต่ เ ป็ นการเปลี่ ย นแปลงในกรอบอ้ างอิ ง พื น้ ฐานของบุ ค คลด้ ว ย
(Mezirow. 1997)
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เมอซิโรว์มองว่าการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ เชิงเหตุและผลในการ
ตระหนักรู้ (Rational) และเป็ นการคิดเชิงวิพากษ์ และเป็ นการเปลี่ยนแปลงกรอบอ้ างอิงที่ได้ รับมาแล้ ว
ด้ วยการประเมินถึงกาเนิด วิธีการได้ มา และความถู กต้ องของสิ่งนันๆ
้ (Dirkx, Mezirow, & Cranton,
2006) โดยการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงจะเกิ ดขึน้ ผ่านกระบวนการของการสะท้ อนตนเชิงวิพ ากษ์
(Critical self-reflection) การสนทนาเชิ ง สะท้ อ น (Reflective dialogue) และการปฏิ บัติเชิ ง สะท้ อ น
(Reflective action) โดยการสะท้ อ นตนเชิงวิพ ากษ์ ถื อเป็ นกิจกรรมทางปั ญญาที่ทาด้ วยความตังใจ
้
และรอบคอบ ซึ่งถื อเป็ นหัวใจหนึ่งที่ส าคัญ ของการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลง แต่การสะท้ อนตนเชิ ง
วิพากษ์ ก็เป็ นการปฏิบตั ิเชิงสะท้ อนในเรื่ องประสบการณ์ด้วยเช่นกัน และในท้ ายที่สุดจะทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด (Perspective transformation) ดังนัน้ กรอบอ้ างอิงเดิมจานวนมากของบุคคล
สามารถถูกบิดเบือนหรื อไม่มีความสมบูรณ์ เกือบทังหมด
้
การสะท้ อนถึงสันนิษฐานหรื อหลักฐานที่ถูก
บิดเบือนจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องตรวจสอบ (Mezirow. 1991: 118)
เมอซิโรว์ได้ กล่าวถึงวิถีทางในการเรี ย นรู้ 4 ระดับ ได้ แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงมุมมอง 2) การ
เปลี่ยนแปลงจิตนิสยั 3) การเรี ยนรู้กรอบอ้ างอิงใหม่ และ 4) การกลัน่ กรองและพิจารณากรอบอ้ างอิง
เดิมอย่างประณีต (Mezirow. 2000) จาก 4 วิธีนี ้สามารถแบ่งได้ ตามระดับชัน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ในส่วนที่ลึกที่สุด คื อ ระดับการเรี ยนรู้ กรอบอ้ างอิงใหม่ และระดับการกลั่นกรองและพิจารณากรอบ
อ้ างอิงเดิมอย่างประณี ต ดังภาพประกอบ 1 จะพบว่า ระดับในการเปลี่ยนแปลงจะเริ่ มจากระดับบนสู่
ระดับล่าง

ภาพประกอบ 1 ระดับขันของการเรี
้
ยนรู้ 4 ระดับ.
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จากภาพประกอบ 1 เมื่อกล่าวถึงในบริ บททางการศึกษา บางกรณีผ้ สู อนถูกเรี ยกร้ องให้ ปรับ
การสอนอยูบ่ อ่ ยครัง้ เพื่อให้ ควบคูไ่ ปกับความเชื่อของสถาบันหรื อเพื่อล้ อไปตามการบริ หารของผู้บริ หาร
สถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ในหลายระดับตามภาพที่ได้ นาเสนอไว้
ได้ แ ก่ 1) ผู้ส อนสามารถเปลี่ ย นแปลงมุม มองเพี ย งอย่างเดี ย วได้ โดยไม่เปลี่ ย นแปลงจิ ต นิ สัย ไม่
เปลี่ยนแปลงการกลัน่ กรองและพิจารณากรอบอ้ างอิงเดิมอย่างประณีต และไม่เรี ยนรู้กรอบอ้ างอิงใหม่
2) ผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและเปลี่ยนแปลงจิตนิสยั แต่ไม่เปลี่ยนแปลงการกลัน่ กรองและ
พิ จ ารณากรอบอ้ างอิ ง เดิ ม อย่ า งประณี ต และไม่ เรี ย นรู้ กรอบอ้ า งอิ ง ใหม่ และ 3) ผู้ส อนสามารถ
เปลี่ยนแปลงการกลัน่ กรองและพิจารณากรอบอ้ างอิงเดิมอย่างประณี ต และเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้
กรอบอ้ างอิงใหม่ ซึ่งถือว่าการได้ เปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกที่สดุ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับอื่น
ที่ตื ้นกว่าด้ วย (Kitchenham. 2008: 119)
โดยสรุ ปความหมายของการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ บุคคล
เกิดการปรับเปลี่ยนกรอบอ้ างอิงเดิมไปสู่กรอบอ้ างอิงใหม่ โดยผ่านการทบทวน การคิดไตร่ตรอง และ
การตระหนักรู้อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งบุคคลจะได้ เห็นว่า กรอบอ้ างอิงเดิมของตนที่เชื่อและมีการปฏิบตั ิ
ตามที่ตนเชื่อนัน้ ส่งผลให้ บคุ คลมีการรับรู้ เข้ าใจ รู้สึก นึกคิดได้ อย่างไรและเหตุใดจึงเชื่อเช่นนัน้ กล่าว
อีกนัยหนึง่ ก็คือ บุคคลจะได้ พิจารณาถึงความเป็ นมาของความเชื่อเดิมของตน ซึง่ หลังจากใคร่ครวญถึง
กรอบอ้ างอิงเดิมแล้ ว บุคคลจะได้ พิจารณาถึงส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีความคาดหวังต่อ
การเปลี่ยนแปลงนัน้ ผลลัพธ์นี ้จึงทาให้ บคุ คลเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ เพื่อให้ หลุดพ้ นจากสภาพ
ความไม่พึงพอใจหรื อสภาพปั ญหาของตนหรื อเพื่อปลดปล่อยบุคคลให้ ออกจากกรอบเดิมที่ครอบงาอยู่
เพื่อการพัฒ นาตนให้ ก้ าวหน้ าต่อไปในอนาคต เพราะฉะนัน้ การพัฒ นากรอบอ้ างอิงของบุคคลให้ มี
ความครอบคลุ ม รอบด้ า น สามารถแยกแยะวิ นิ จ ฉั ย มี ใ จเปิ ดกว้ า ง มี ก ารสะท้ อน และเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยนัน้ เมอซิโรว์จงึ เสนอลาดับขันในการเปลี
้
่ยนแปลงด้ วยความตระหนักรู้ 10
ขัน้ (Mezirow. 1991) ดังหัวข้ อต่อไป
2.3 กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
2.3.1 กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์
เมอซิโรว์จงึ เสนอลาดับขันในการเปลี
้
่ยนแปลงด้ วยความตระหนักรู้ ทังหมด
้
10 ขัน้ ดังนี ้
(Mezirow. 1991)
1. ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน (Disorienting dilemma)
ในขันแรกนี
้
้ถือเป็ นขันที
้ ่สาคัญมากสาหรับทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤติ
ที่ทาให้ สบั สน หมายถึง วิกฤติในชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ บุคคลเกิดความเศร้ าใจหรื อกังวลอย่าง
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รุนแรง หรื อเผชิญกับประสบการณ์ที่เบี่ยงเบนผิดปกติไปจากความคาดหวังหรื อ สันนิษฐานของบุคคล
ต่อสภาวะของสิ่งนันๆ
้ ซึ่งก็คือความไม่สอดคล้ องกับกรอบอ้ างอิงเดิมของตนนัน่ เอง หากประสบการณ์
ที่บคุ คลเจอในชีวิตยังคงสอดคล้ องกับความเชื่อเดิมของบุคคลอยู่ แนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่
เกิ ดขึน้ แต่เมื่ อประสบการณ์ ที่พ บนัน้ ไม่สอดคล้ องกับ ความเชื่ อ เดิม ของบุคคล บุคคลจะเกิ ดความ
สับสนในความเชื่อและการเลือกเส้ นทางชีวิตของตนเอง
2. การตรวจสอบความรู้สึกต่างๆ ของตนเอง ได้ แก่ ความรู้สึกกลัว โกรธ ความรู้สึกผิด และ
ความอับอาย (Self-examination with feelings of fear, anger, guilt, or shame)
การตรวจสอบความรู้ สึกกลัว โกรธ ความรู้ สึกผิด และความอับอายนี ้ ถือเป็ นขันที
้ ่ทาให้
บุคคลได้ พิจารณาถึงสาเหตุของความรู้ สึกต่างๆที่เกิดขึ ้นกับตน การมองโลกของบุคคลอาจส่งผลต่อ
การสร้ างความรู้สกึ ต่างๆ ซึง่ ความรู้สกึ ต่างๆก็มาจากความไม่สบายใจและบางกรณีมาจากความกลัว
3. การประเมินเชิงวิพากษ์ ในความเชื่อหรื อสันนิษฐานของบุคคล (Critical assessment of
assumptions)
บุคคลจะวิเคราะห์และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของสันนิษฐานหรื อความเชื่อเดิมและ
ประเมิ น การจัด สรรความรู้ ของบุค คลเอง ซึ่ง ในขัน้ นี เ้ ป็ น ผลลัพ ธ์ จ ากการตรวจสอบตนเองในเรื่ อ ง
ความรู้ สึกจากขัน้ ก่อนหน้ า ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจจะสะท้ อนเชิ งวิพ ากษ์ ว่า ทาไมบุคคลจึงไม่เห็น
คุณค่าของตนเองและพลาดโอกาสต่างๆในชีวิตไป ซึ่งสาเหตุของการประเมินอาจแตกต่างกันไปในแต่
ละบุคคล (Mezirow. 1991)
4. การยอมรับความทุกข์หรื อความไม่พ อใจนัน้ และแลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
(Recognition of one’s discontent and the process of transformation are shared)
บุคคลจะมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรื อผู้เรี ยน เป็ น
ต้ น ในการแสดงวาทกรรมเชิงเหตุผล (Rational discourse) หรื อการสนทนาเชิงสะท้ อน (Reflective
dialogue) ซึ่งเป็ นกระบวนการในการทดสอบความน่าเชื่อถือหรื อความเที่ยงธรรมของสันนิษฐานของ
บุคคล บุคคลจะมี การเจรจาต่อรองกับ ผู้อื่นเพื่ อพัฒ นาความน่าเชื่อถื อของสันนิ ษฐานนัน้ ให้ เป็ น ที่
ยอมรับร่ วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้ างกรอบอ้ างอิงใหม่ (Mezirow. 2000) และในการแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่นๆ นี ้จะพบว่า การมองโลกในมุมมองใหม่ไม่ใช่สิ่งที่แปลกสาหรับบุคคลอื่น และบุคคลจะได้ พบ
เช่นกันว่า บุคคลอื่นๆ ก็มี การตอบสนองต่อสิ่งที่ ไม่พ อใจในชีวิตเช่นเดียวกัน และบุคคลจะสามารถ
เข้ าใจการยับยังภาวะที
้
่ทาให้ สบั สนได้
5. การสารวจหน้ าที่ของบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบตั ิใหม่ (Exploration of
options for new roles, relationships, and actions)
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จากการแสดงวาทกรรมเชิงเหตุผลและการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ที่แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นๆ
ในขัน้ ก่อนหน้ านี ้ จึงส่งผลให้ บุคคลปรับหรื อบูรณาการความเชื่ อของตนมาใช้ เป็ นทางเลื อกในการ
ดาเนินชีวิตในบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการทาการปฏิบตั ใิ หม่ๆ (Mezirow. 2000)
6. การวางแผนแนวทางปฏิบตั ิ (Planning a course of action)
บุคคลจะวางแผนวิถีทางที่มีความยืดหยุ่นขึน้ และได้ พัฒ นาการมองโลกมากขึน้ ซึ่งการ
วางแผนจะนาไปสูก่ ารเกิดการปฏิบตั ติ อ่ ไป
7, การได้ ม าซึ่ ง ความรู้ และทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แผนการปฏิ บัติ ใ ห้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล (Acquire
knowledge and skills for implementing one's plan)
บุคคลจะได้ รับวิธีการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อให้ ได้ รับความรู้และทักษะเฉพาะ เพื่อการ
ดาเนินตามแนวทางปฏิ บัติ ตัวอย่างเช่น การเข้ าอบรมในทักษะใหม่ๆ หรื อ การทางานใหม่ โดยใน
การศึกษาครัง้ นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะได้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในขันนี
้ ้ด้ วย
8. การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว (Provisional trying of new roles)
บุคคลจะได้ ทดลองสวมบทบาทใหม่ในการดาเนินชีวิตจริง เพื่อได้ สารวจว่า มีสิ่งใดเกิดขึ ้น
บ้ างจากการแสดงบทบาทใหม่ จากนันจึ
้ งปรับหรื อแก้ บทบาทใหม่นนั ้
9. การสร้ างศักยภาพหรื อความมัน่ ใจในบทบาทใหม่และความสัมพันธ์ใหม่ (Building
competence/confidence in new roles and relationships)
บุคคลจะปฏิบตั ิบทบาทใหม่ด้วยความมัน่ ใจที่มากขึ ้นและศักยภาพในการทางานที่ขยาย
ขอบเขตกว้ างมากขึ ้นจากเดิม แม้ จะทางานในตาแหน่งเดิมก็ตาม
10. การบูรณาการความคิดหรื อมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคล (A reintegration into one’s
life on the basis of conditions dictated by one’s new perspective)
บุค คลจะบูรณาการความคิด ใหม่เข้ าไปในการด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง การมี ทัก ษะใหม่ ๆ
ความสามารถใหม่ๆ การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวด้ วยบทบาทและความสัมพันธ์ใหม่ และที่สาคัญ
คือ การได้ ปฏิบตั หิ รื อแสดงการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นผลจากการผ่านกระบวนการทัง้ 9 ขันข้
้ างต้ น
จากกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงทัง้ 10 ขันนี
้ ้ จะพบว่า ขันแรกเป็
้
นขันที
้ ่สาคัญ คือ
ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สับสน ซึ่งบุคคลจะพบความไม่สอดคล้ องกันระหว่างความเชื่อเดิม ของตนและ
ประสบการณ์ที่พบ จึงทาให้ เกิดความสับสน ในขัน้ ที่ 2 ถึง 4 เป็ นขันที
้ ่พิจารณาใคร่ครวญตนเองและมี
การสะท้ อนความเชื่อของตนเองกับบุคคลอื่นและแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นด้ วย จากนันในขั
้ นที
้ ่ 5 ถึง 7
จะเกี่ยวข้ องกับการสารวจและวางแผนแนวการปฏิบตั ิใหม่ และในขันที
้ ่ 8 ถึง 10 บุคคลจะยอมรับการ
ปฏิบตั ิหรื อปรับแนวทางปฏิบตั ใิ หม่ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิในชีวิตต่อไป เมอซิโรว์ได้ เน้ นว่า บุคคลแต่ละ
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คนอาจมีความแตกต่างกันในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะไม่ได้ มีกระบวนการ
เรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงตามทัง้ 10 ขัน้ นี ้ หรื อ ไม่ ไ ด้ เรี ย งตามล าดับ ตามขัน้ ที่ ก ล่ า วก็ เป็ นไปได้
(Kitchenham. 2008: 113; Mezirow. 2000)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทัง้ 10 ขันนี
้ ้ มีความพยายามที่จะลดทอนให้ กระชับมากขึ ้น เพื่อ
ความสะดวกในการนาไปปฏิบตั ิ ซึ่งในช่วงแรกๆ เมอซิโรว์ไม่เห็นด้ วยกับการลดทอนขันต่
้ างๆ แต่ในช่วง
หลังได้ นาเสนอถึง 3 ขัน้ ตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง ได้ แก่ 1) ภาวะ
วิกฤติที่ทาให้ สบั สน (Disorienting dilemma) 2) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ (Critical reflection) เป็ นการ
เรี ยนรู้วิธีการสะท้ อนที่สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองได้ ซึง่ การสะท้ อนจะมี 3 ลักษณะ ได้ แก่
การสะท้ อนเชิงเนื ้อหา การสะท้ อนเชิงกระบวนการ และการสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิม และ 3) การ
เปลี่ ย นแปลงการให้ ค วามหมายต่อ ความคิด (Changed meaning perspective) (Mezirow. 2000)
จากขันตอนที
้
่สาคัญทัง้ 3 ขันนี
้ ้ ยังได้ รับการสนับสนุนจากการศึกษาของนักวิชาการและนักวิจยั ท่าน
อื่นๆด้ วย ดังเช่น เทย์เลอร์ ให้ ความสาคัญกับขันที
้ ่ 1 คือ ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน และ ขันที
้ ่เกี่ยวข้ อง
กับ การสะท้ อ นเชิ ง วิพ ากษ์ (Taylor. 2007) นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิจัย อื่ น ๆสนับ สนุน ทัง้ สองขัน้ นี ด้ ้ วย
เช่นกัน คือ บร๊ อค (Brock. 2010) ที่พบว่า ขันที
้ ่สามารถอธิบายการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ ยนแปลงได้ และควร
เน้ นเพื่อการส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น คือ ขันภาวะวิ
้
กฤติที่ทาให้ สบั สน ขันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับ
การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ตอ่ ความเชื่อเดิมของตน และขันการทดลองแสดงบทบาทใหม่
้
โดยสรุปแล้ ว กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเมอซิโรว์ประกอบด้ วย 10
ขัน้ แต่ขนั ้ ที่ มีความสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงในบุคคล ได้ แก่ ขัน้ ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สับสน ขันการ
้
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ และขันการเปลี
้
่ยงแปลงไปสู่มมุ มองใหม่ ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี ้จะยึด 3 ขันตอนนี
้
้เป็ น
หลักในการดาเนินการวิจยั ในกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรี ยนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงได้ รับการวิพากษ์ ว่า ไม่มีการขยายความของแต่ละขันให้
้ ชดั เจนเพื่อความเข้ าใจและ
การนาไปปฏิบตั ิ ดังนันจึ
้ งมีนกั วิชาการที่ประยุกต์กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ไป
ใช้ ในการปฏิ บัติในสาขาอื่ น โดยได้ ย่อกระบวนการของเมอซิ โรว์ แ ละขยายความเพื่ อ การน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิ ดังจะกล่าวในลาดับต่อไป
2.3.2 กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลงของแม็คออลิสเตอร์ และคณะ
เนื่องจากปั ญหาของการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบตั ิในการเรี ยนการสอนสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ใ นประเทศออสเตรเลี ย (McAllister et al.. 2011) ดัง นัน้ แม็ ค ออลลิ ส เตอร์ จึ ง ได้ น าเสนอ
เครื่ องมือช่วยในการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอน ซึ่งนาหลักสาคัญของทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ของเมอซิโรว์และคนอื่นๆ เช่น แครนตัน้ และ เทย์เลอร์ มาใช้ และมีการพัฒนากรอบแนวคิดที่เรี ย กว่า
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STAR ขึ ้นมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสบการณ์ ของ
ผู้เรี ยนในหลักสูตร ซึ่งเครื่ องมือนีส้ ร้ างขึ ้นมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ยังมี
ความต้ องการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เกิดความตระหนักต่อความไม่ยุติธรรมในประเด็ นที่เกี่ยวข้ องกับความไม่
ยุติธรรมในสังคม และได้ เน้ นการจัดหาทักษะในการสื่อสารและทักษะเชิงเทคนิคของวิชาชีพนันๆให้
้ กบั
ผู้เรี ยน รวมถึงเพื่อผลิตการเปลี่ยนแปลงในทางบวกด้ วย อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีหลักฐานว่าทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงจะเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ แต่ด้วยแนวคิดที่ซบั ซ้ อน
และยากต่อการจดจา จึงทาให้ นกั การศึกษาจานวนหนึ่งมีแนวโน้ มที่จะกลับไปสู่การสอนแบบดังเดิ
้ ม
เหมื อ นเดิ ม ดัง นัน้ อี ก หนึ่ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง STAR ก็ คื อ เพื่ อ การท าให้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงนั น้ ง่ า ยต่ อ การจดจ า และช่ ว ยให้ นั ก การศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ น าไปปฎิ บั ติ ไ ด้
(McAlllister. 2012)
คาว่า STAR ถูกสร้ างขึ ้นมาจากการนาตัวอักษรหน้ าของแต่ละคาที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของแนวคิด ได้ แก่ 1) S มาจากคาว่า Sensitise 2) TA มาจากคาว่า Take action และ 3) R มาจากคา
ว่า Reflection ดังมีรายละอียดต่อไป
1. การกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักหรื อการตื่นรู้ (Sensitizing หรื อ S)
การกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักหรื อการตื่นรู้เป็ นองค์ประกอบแรกของกรอบแนวคิด STAR
ที่เกี่ยวข้ องกับการกระตุ้นผู้เรี ยน ด้ วยประเด็นสาคัญในสังคม (Social import) เนื่องจาก ผู้เรี ยนจานวน
มากไม่ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในเชิงประวัตศิ าสตร์ การเมือง และสังคม จึงส่งอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพของผู้เรี ยน (Nelson & Gordon. 2004) เช่น การมีความมัน่ ใจน้ อย การมีอตั ลักษณ์แห่งตนที่
ไม่สมบูรณ์นกั เป็ นต้ น (Madsen et al.. 2009)
ในระบบการสอนแบบดังเดิ
้ มจะพบบ่อยครัง้ ว่า ผู้เรี ยนไม่ได้ เข้ าใจในสิ่งที่กาลังเรี ยนอยู่
และไม่เข้ าใจว่าเหตุใดจึงต้ องเรี ยนในเนือ้ หาเรื่ องนัน้ ๆ ดังนัน้ เมื่ อถึงช่วงเวลาที่ ผ้ ูเรี ยนจะต้ องไปฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่และผู้เกี่ยวข้ องจริ ง จึงประสบกับปั ญหาความไม่พร้ อมและปั ญหาของ
การมีพื ้นฐานแนวคิดที่ไม่เพียงพอ (Gallagher. 2004) ในบริบทของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูนนั ้
เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนใน
ชัน้ เรี ยนเกิด การเรี ยนรู้ อย่างแท้ จ ริ งได้ การปฏิ บัติการสอนจึงสะท้ อนให้ เห็นว่าเป็ นการส อนที่ ไม่ได้
ออกมาจากหัวใจ แต่ทาไปเพียงเพราะเป็ นหน้ าที่เท่านัน้ (Farmer. 2004; Reutter; et al. 2004)
ดังนัน้ นักการศึกษาจึงควรให้ ความสนใจกับการกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักหรื อการตื่นรู้
ในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบดังเดิ
้ ม
ไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ งและเป็ นอิสระ ในการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพนัน้ ผู้เรี ยนจานวนหนึ่งเมื่อประสบกับสถานการณ์จริ งแล้ วเกิดสิ่งที่เรี ยกว่า “Reality-shock” ซึ่ง
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การเรี ยนรู้ ผ่าน STAR นี อ้ าจช่วยท าให้ ผ้ ูเรี ย นมี ค วามสามารถในการหยุ่น ตัว (Resilience) ได้ ดี ขึน้
เนื่องจากผู้เรี ยนได้ เตรี ยมพร้ อมรับกับสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยนจากนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน
แล้ วอย่างคร่าวๆ แต่ในทางตรงกันข้ าม อาจเป็ นไปได้ ที่มีผ้ เู รี ยนปกป้องความคิดเห็นของตนเองหรื อมี
ความคุ้นเคยกับสิ่งที่เชื่อหรื อสันนิษฐานอยูเ่ ดิม
สาหรับนักการศึกษาในการใช้ กระบวนการในขันแรกนี
้
้ การกระตุ้นให้ เกิดความตระหนัก
และการตื่นรู้สามารถสร้ างมาจากกิจกรรมได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น การให้ ดูหนังสันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นปั ญหานันๆ
้ การดูศิลปะ หรื อการฟั งเรื่ องราวจากบุคคลที่ มีประสบการณ์ในประเด็นนัน้ เหล่านี ้
เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการเปลี่ยนมุมมองและกระตุ้นเพื่อให้ บคุ คลเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม สาหรับ
ผู้เรี ยนบางคนอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมโดยส่วนตัวอยูแ่ ล้ ว จึงอาจไวต่อความรู้สึก
ในประเด็นนันๆได้
้ รวดเร็ วกว่าผู้เรี ยนคนอื่ นๆ ซึ่งกระบวนการของ STAR จะช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนที่แม้ จะมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องมาแล้ ว แต่สามารถพัฒนาความสามารถในการหยุน่ ตัวให้ เข้ มแข็งขึ ้นได้
2. การปฏิบตั ิ (Taking action หรื อ TA)
STAR ให้ ค วามส าคัญ กับ องค์ ป ระกอบที่ ส องนี ้ ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ ความคิด (Idea) โดย
จุดเน้ นคือ การปฏิบตั ิต้องเชื่อมโยงกับความรู้และทฤษฎี นอกจากนี ้ผู้เรี ยนจะต้ องมีเวลาในการอภิปราย
และสร้ างการปฏิบตั ิใหม่ขึ ้นมาในประเด็นนันๆด้
้ วย การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิจะทาให้
ผู้เรี ยนใช้ เวลาไม่ม ากในการทาความเข้ าใจต่อเนื อ้ หานัน้ และเกิ ด การพัฒ นาในการปฏิ บัติม ากขึน้
สาหรับนักการศึกษานันจะต้
้
องสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนในพื ้นที่ของการเรี ยนรู้ที่ว่า
งอยู่ ซึ่งจะใช้ การปฏิ บตั ิเพื่ อเพิ่มทักษะหรื อความรู้ ใหม่แก่ผ้ ูเรี ยน นักการศึกษาหรื อผู้สอนที่ดีจะต้ อง
เชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิให้ ได้ ด้วย ดังนัน้ สาหรับบริ บททางการศึกษา ห้ องเรี ยนที่ม่งุ ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจะพบผู้สอนที่เต็มใจจะลงมือปฏิบตั ิการสอนและเกิดการปฏิบตั ใิ หม่ๆในการเปลี่ยนแปลง
โลกของการจัดการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน
ในการลงมือปฏิบตั ินี ้ กลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิที่มีพลัง ได้ แก่ การเรี ยนรู้
โดยใช้ กิจกรรมเป็ นฐาน เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique) (Offredy. 2002) การเขียน
สะท้ อนนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นนันๆบนพื
้
้นฐานของข้ อมูลจากการวิจยั กลยุทธ์เหล่านี ้จะช่วยให้
ผู้เรี ยนจดจา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างความรู้ ใหม่ ได้ ที่สาคัญคือจะกระกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ นา
ความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ติ อ่ ไป
3. การเรี ยนรู้เชิงสะท้ อนการปฏิบตั ิ (Reflective learning หรื อ R)
เมื่อบุคคลสามารถเกิดการปฏิบตั ไิ ด้ แล้ ว ในขันต่
้ อมาบุคคลจะสามารถคิดในระดับที่ลกึ ลง
ไปอีก นั่นคือ การสะท้ อน (Reflection) ซึ่งทังการปฏิ
้
บตั ิและการสะท้ อนนัน้ เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถแยก
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ออกจากกันไปได้ และไม่สามารถเลี่ยงการทาอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการสะท้ อนก็
เชื่อมโยงกับการตื่นรู้ (Sensitization) ด้ วยเช่นกัน
การสะท้ อนเป็ นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร บ่อยครัง้ ที่การสะท้ อนมีที่มาจากการสนทนา
ของบุคคลเองหรื อมาจากการสนทนาของบุคคลอื่น บุคคลสามารถเรี ยนรู้เพื่อการคิดที่แตกต่างกันได้ ใน
ระหว่างการสะท้ อน วัตถุประสงค์ของการสะท้ อน คือ การใช้ เวลาเพื่อคิดกลับไปว่า อะไรคือสิ่งที่บคุ คล
ได้ ทาไป การพิจารณาว่าอย่างไรที่บุคคลได้ ทาดีแล้ ว และอะไรที่พวกเขาอาจจะทาได้ ดีกว่าเดิม ในการ
สะท้ อนเชิงเนื ้อหาจะมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น การรับรู้วา่ อะไรเกิดขึ ้นในสถานการณ์นนๆ
ั ้ ส่วนการสะท้ อน
เชิงกระบวนการและเชิงพื ้นฐานความเชื่อเดิมนันจะมี
้
ความซับซ้ อนกว่า โดยควรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้
ผู้เรี ยนกลายเป็ นบุคคลที่มีความตระหนักได้ วา่ ควรแก้ ปัญหาอย่างไร และการเชื่อมต่อกับความรู้ที่มีอยู่
ในตัว (Tacit knowledge) ควรทาอย่างไร รวมถึงอย่างไรที่จะช่วยแก้ ปัญหาสังคมได้ มากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทังสามข้
้
างต้ นสามารถเกิดขึ ้นได้ โดยไม่เป็ นไปตามลาดับ เช่น
ผู้เรี ยนอาจจะสะท้ อนหลังจากที่ได้ เกิดการตื่นรู้ และจึงตามด้ วยการปฏิบตั เิ ป็ นลาดับสุดท้ ายก็ได้ เช่นกัน
แม้ จะเกิดตามลาดับขันที
้ ่ไม่ได้ จากัดรู ปแบบมากนัก แต่ประโยชน์ของกรอบแนวคิด STAR ที่พบจาก
งานวิจัยก็คือ เป็ นเครื่ องมื อที่ มีศักยภาพที่ทาให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในการสอนของผู้สอน และส่ง
ผลลัพธ์ตอ่ ผู้เรี ยนให้ กลายเป็ นผู้เรี ยนที่สามารถมีพลัง (Empowered student) ซึง่ หมายถึง ผู้เรี ยนที่ร้ ูว่า
เหตุใดจึงต้ องทาหรื อเรี ยนรู้บางสิ่งบางอย่างในการเรี ยนการสอน นอกจากนี ้คุณค่าของการเรี ยนรู้ส่กู าร
เปลี่ยนแปลงอีกประการคือ ผู้เรี ยนจะได้ ตื่นรู้ในประเด็นต่างๆในสั งคม เช่น ความไม่ยตุ ิธรรม ความไม่
เสมอภาค เป็ นต้ น และผู้เรี ยนจะได้ พฒ
ั นาทักษะการคิดวิพากษ์ ในสิ่งๆ ต่าง ซึ่งรวมถึงการตังค
้ าถามต่อ
ความเชื่อ ค่านิยม มุมมอง และสันนิษฐานในอดีตของตน (McAlllister; et al.. 2013)
ในความเกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงตามแนวคิดของเมอซิโรว์นัน้ กรอบ
แนวคิด STAR ถื อเป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนจะตังข้
้ อสงสัยในการยอมรับความคิดหนึ่งๆ รวมถึงกรอบ
อ้ างอิงของผู้เรี ยนเอง ซึ่งกระบวนการนี ส้ ่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ความคิดนัน้ เกิดจากประเด็นที่ผ้ สู อนได้ กระตุ้นให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ขบคิด ซึ่งในขันตอนนี
้
้คือการกระตุ้นให้ เกิด
การตระหนักรู้และการตื่นรู้ (Sensitizing) ซึง่ เทียบได้ กบั ขันแรกของเมอซิ
้
โรว์คือ ภาวะที่ทาให้ เกิดความ
สับสน สาหรับการปฏิบตั ิ (Taking action) ในกรอบแนวคิด STAR นัน้ เทียบได้ กับขันต่
้ างๆที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั ิในบทบาทใหม่ในแนวคิดของเมอซิโรว์ และในองค์ประกอบของการสะท้ อน (Reflection)
ของ STAR เทียบได้ กบั ขันต่
้ างๆที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบตนเองทังในด้
้ านอารมณ์และความคิดและ
การแลกเปลี่ ย นกั บ บุ ค คลอื่ น นอกจากนี ้ ในการออกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลง ผู้วิจยั ได้ นาขันตอนหลั
้
กที่สาคัญของกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ 3
ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน 2) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ และ 3) การเปลี่ยนแปลงการให้
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ความหมายต่อความคิด (Mezirow. 2000) มาใช้ เป็ นหลัก ซึ่งเทียบเคียงกับกรอบแนวคิด STAR ได้ ดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 การเทียบเคียงกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงและกรอบแนวคิด STAR
กระบวนการเรียนรู้ส่ กู ารเปลี่ยนแปลง
ของเมอซิโรว์
1) ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน

ขัน้ ตอนหลักที่สาคัญ
(Mezirow. 2000)

กรอบแนวคิด STAR

1) ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน

การกระตุ้นให้ เกิดการตระหนัก
หรื อการตื่นรู้ (S)

2) การตรวจสอบความรู้สกึ ต่างๆของตนเอง
3) การประเมินเชิงวิพากษ์ ในความเชื่อหรื อ
2) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ได้ แก่
สันนิษฐานของบุคคล
- การสะท้ อนเชิงเนื ้อหา
4) การยอมรับความทุกข์หรื อความไม่พอใจ
- การสะท้ อนเชิงกระบวนการ
และแลกเปลีย่ นกับบุคคลอื่น
- การสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิม
5) การสารวจหน้ าที่ของบทบาทใหม่
ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบตั ิใหม่
6) การวางแผนแนวทางปฏิบตั ิ
7) การได้ มาซึง่ ความรู้และทักษะในการ
ส่งเสริ มให้ แนวทางปฏิบตั ิสมั ฤทธิ์ผล
3) การเปลีย่ นแปลงการให้
8) การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว
ความหมายต่อความคิด
9) การสร้ างศักยภาพหรื อความมัน่ ใจใน
บทบาทใหม่และความสัมพันธ์ใหม่
10) การบูรณาการความคิดหรื อมุมมองใหม่
ไปสูช่ ีวิตของบุคคล

การเรี ยนรู้เชิงสะท้ อนการปฏิบตั ิ
(R)

การปฏิบตั ิ (TA)

จากการทบทวนกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงทังตามแนวคิ
้
ดของเมอซิโรว์ทงั ้ 10 ขัน้
รวมถึงขัน้ ตอนหลักที่สาคัญ 3 ขัน้ (Mezirow. 2000) และกรอบแนวคิด STAR ของแม็คออลลิสเตอร์
ผู้วิจัยได้ พิจารณาถึงการนากระบวนการทัง้ 3 มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีร้ ่ วมกัน เนื่องจากแม้
เมอซิ โรว์ ได้ น าเสนอกระบวนการเป็ นล าดับขัน้ แต่ยังคงขาดรายละเอี ยดในแต่ล ะขัน้ ตอน ซึ่ง กรอบ
แนวคิด STAR จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนในรายละเอียดในการนาไปปฏิบตั ิจริง เนื่องจาก
ในงานวิ จัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงนัน้ ไม่ ไ ด้ เน้ น การพัฒ นาที่
กระบวนการทัง้ 10 ขัน้ แต่งานวิจยั ส่วนใหญ่จะมุ่งพัฒนาตามขันตอนที
้
่สาคัญมากกว่า นอกจากนี ้ใน
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การแบ่งตามขันตอนที
้
่สาคัญ 3 ขันของเมอซิ
้
โรว์ยงั ช่วยให้ เกิดความชัดเจนในการสร้ างกิจกรรมในการ
ปฏิบตั ิจริ งอีกด้ วย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงบูรณาการทังกระบวนการเรี
้
ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงทัง้ ตามแนวคิด
ของเมอซิโรว์ทัง้ 10 ขัน้ รวมถึงขัน้ ตอนหลักที่ สาคัญ 3 ขัน้ และกรอบแนวคิด STAR ของแม็คออลลิ
สเตอร์ โดยใช้ ขนตอนหลั
ั้
กที่สาคัญ 3 ขันของเมอซิ
้
โรว์เป็ นหลักในการออกแบบและพัฒนากลยุทธ์และ
กิจกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ย นแปลงของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูในการศึกษา
ครัง้ นี ้ต่อไป
2.4 กลยุทธ์ ในการส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงพบว่า
มีการนาเสนอแนวทางและกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงทังในบริ
้
บทของ
การศึกษาและในสาขาอื่นๆมากขึ ้น โดยผู้วิจยั จะนาขันตอนหลั
้
กสาคัญที่เมอซิโรว์ได้ นาเสนอไว้ 3 ขัน้
(ดังตาราง 2) มาเป็ นกรอบในการช่วยจัดประเภทของกลยุทธ์ และกิจกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สู่
การเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
2.4.1 กลยุทธ์ หรือกิจกรรมสาหรับขัน้ ภาวะวิกฤติท่ ที าให้ สับสน
ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะมุ่งเน้ นภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยน โดยการ
เริ่ ม ต้ น กระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยขัน้ ภาวะวิก ฤติ ที่ ท าให้ สับ สน จากการทบทวน
วรรณกรรมในหัวข้ อที่ผ่านมาแล้ วเรื่ องกรอบแนวคิด STAR นัน้ ในองค์ประกอบของการกระตุ้นให้ เกิด
การตระหนักหรื อการตื่นรู้ (Sensitizing หรื อ S) นัน้ เป็ นไปเพื่อการกระตุ้นให้ เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับ
ผู้เรี ยนที่ถูกผลิตจากผู้สอนที่ยึดการสอนแบบดังเดิ
้ ม นอกจากนี ้ยังกระตุ้นให้ ตระหนักและตื่นรู้ ในการ
แสวงหาทางเลือกในการจัดการเรี ยนรู้ในแนวทางใหม่ เพื่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง ตัวอย่าง
กิจกรรมที่สอดคล้ องกับขันนี
้ ้ เช่น การให้ ดหู นังสันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปัญหานันๆ
้ (Media analysis)
การฟั งเรื่ อ งราวจากบุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ (First-person testimony) การเข้ า ใจความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล การอ่านสารที่เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา (Reading messages) การตังค
้ าถามและการ
อภิปรายร่วมกัน (Brock. 2010) การเพิ่มความตระหนักรู้ (Consciousness-rating strategies) การคิด
และการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ต่างๆที่สามารถนาไปขบคิดวิพากษ์ ได้ ซึ่งเกิดขึ ้น
ในชีวิตของผู้เข้ าร่วม (Thinking about and discussing critical incidents) (Cranton. 2006) เป็ นต้ น
2.4.2 กลยุทธ์ หรือกิจกรรมในการส่ งเสริมการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ (Critical reflection)
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมในการส่งเสริ มการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ นนั ้ แครนตันได้
้ เสนอเชื่อมโยงกับ
การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ว่ า นั ก การศึ ก ษาสามารถสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
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เปลี่ยนแปลงของผู้เรี ยนได้ โดยการนาเสนอกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน เช่น การเริ่มตังค
้ าถาม
เกี่ยวกับความเชื่อ สันนิษฐาน หรื อการสะท้ อนด้ วยการจดบันทึก การอภิปราย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนักการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์เพื่อ
การกระตุ้นตามประเด็นที่ศกึ ษาต่อไปได้ ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่างกิจกรรมในการกระตุ้นให้ เกิด
การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ตอ่ ไปนี ้ (Cranton. 2006)
1. การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ (Critical questioning)
การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เป็ นวิธีการที่นาความเชื่อหรื อสันนิษฐานเดิมของบุคคลที่ไม่ได้
ผ่านการวิพากษ์ มาก่อนออกมาตรวจสอบ บรุ้ คฟิ ลด์ (Brookfield. 1987) ได้ นาเสนอถึงทักษะการตัง้
คาถามเชิ งวิพ ากษ์ ที่ ดี ซึ่งต้ องพิจ ารณาถึงความเฉพาะในเรื่ องนัน้ ๆ ความเกี่ ยวข้ องของคาถามกับ
เหตุการณ์ นนๆ
ั ้ กับบุคคล และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง และพิจารณาถึงการใช้ ภาษาในการสนทนาด้ วย
แม้ การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ จะค่อนข้ างยากในการปฏิบตั ิ เนื่องจากอาจจะเกิดสิ่งที่เป็ นอุป สรรคขึ ้นมา
ในระหว่างการตังค
้ าถาม แต่หากสามารถทาได้ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลต่อไป
การตังค
้ าถามเป็ นกิจกรรมตามแนวทางของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและ
ก่อให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้ ต่อเมื่ อค าถามนัน้ ให้ โอกาสผู้เรี ย นคิดสิ่ งต่างๆด้ วยตนเอง (Cranton.
2006) การตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ มี 3 ลักษณะ คือ การตังค
้ าถามเพื่อการ
สะท้ อนเชิ ง เนื อ้ หา (Content reflection questions) การตัง้ ค าถามเพื่ อการสะท้ อนเชิ งกระบวนการ
(Process reflection questions) และการตัง้ คาถามเพื่ อการสะท้ อนเชิ งพื น้ ความเชื่ อเดิม (Premise
reflection questions) ดังนี ้
1.1 การตัง้ คาถามเพื่ อการสะท้ อนเชิงเนื อ้ หา มี เป้าหมายเพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ตระหนักถึง
ความเชื่อและสันนิษฐานเดิมของตน คาถามจะเกี่ยวข้ องกับวิธีการได้ มาซึ่งความรู้และความรู้ นนั ้ เช่น
ความรู้อะไรที่คุณได้ รับจากประสบการณ์ ในสถาบันการศึกษานี ้ บุคคลอื่นๆกล่าวถึงความรู้นี ้อย่างไร
อะไรคือสันนิษฐานของคุณ หรื อ ถ้ าคุณเป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยน คุณคิดว่าคุณอยากจะพูดถึงเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู้อย่างไรบ้ าง เป็ นต้ น
1.2 การตังค
้ าถามเพื่อการสะท้ อนเชิงกระบวนการ มีเป้าหมายเพื่ อจะได้ ทราบว่าผู้เรี ยนมี
แหล่งของความเชื่ออะไรและเชื่ออย่างไร โดยคาถามจะมีลกั ษณะเช่นว่า เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าความรู้นนั ้
คือความจริง อย่างไรที่จะบูรณาการมุมมองของบุคคลอื่นร่วมเข้ าไปด้ วย อย่างไรที่บคุ คลจะรู้ว่าความรู้
นันน่
้ าเชื่อถือ ถ้ าผู้เรี ยนไม่ยดึ ถือความเชื่อเดิมแล้ ว ผู้เรี ยนจะดาเนินชีวิตต่อไปได้ หรื อไม่ อย่างไร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้บางคาถามยังเกี่ยวข้ องกับบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคุณไหม
และบางครัง้ ก็มีคาถามที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริ ยธรรมหรื อมุมมองเชิงปรัชญาด้ วย เช่น อะไรที่ทาให้ คณ
ุ
สรุปว่าการปฏิบตั นิ นไม่
ั ้ มีจริยธรรม เป็ นต้ น
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1.3 การตังค
้ าถามเพื่อการสะท้ อนเชิงพืน้ ความเชื่อเดิม มีเป้าหมายเพื่ อทราบแก่นของ
ความเชื่อ โดยคาถามจะเกี่ยวข้ องกับลักษณะพื ้นฐานของการคิดและความเชื่อ เช่น ทาไมความรู้นนจึ
ั้ ง
สาคัญกับคุณมาก ทาไมบุคคลจึงควรเชื่อในข้ อสรุปนัน้ ทาไมบุคคลควรปรับหรื อไม่ปรับความเชื่อหรื อ
สันนิษฐานของตน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ คาถามเพื่อการสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิม จะต้ องมีพลังและ
เกี่ยวข้ องกับอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีต่อความเชื่อและการปฏิบตั ิของบุคคลด้ วย เช่น ภาษา วัฒนธรรม
ความคาดหวังของคนในสังคม หรื อ บรรทัดฐานทางสังคม เช่นคาถามที่ว่า ทาไมคุณถึงไม่กล้ าถาม
ผู้สอนเมื่อไม่เข้ าใจ เหตุใดที่ทาให้ คณ
ุ คิดว่าการถามคือสิ่งที่น่าอาย เป็ นต้ น
2. การจดบันทึก (Keeping a journal)
การจดบันทึกเป็ นการสะท้ อนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทาให้ บคุ คลได้ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
และปั จจุบนั กับการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ (Brookfield. 2006; Daley. 2003) การจดบันทึกจะทาให้ ไปสู่การ
หยัง่ รู้และเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง สิ่งนี ้ถือเป็ นเชื ้อไฟที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง สาหรับผู้เรี ยนนัน้ การหยัง่ รู้
สามารถเกิดขึ ้นได้ ทนั ทีโดยการตังค
้ าถามที่ดีและการตอบกลับ (Feedback) ซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบ
เหตุผลที่อยู่เบื ้องหลัง สาหรับผู้สอนนัน้ การจดบันทึกจะช่วยให้ เข้ าใจผลกระทบจากการจัดการเรี ยนรู้
ในลั ก ษณะต่ า งๆว่ า เกิ ด อะไรขึ น้ บ้ าง (Javis. 1999; King. 2000; 2004; Kroth; & Boverie. 2000;
Noel. 2004) นอกจากนี ้ยังช่วยพัฒนาการสอนโดยการตรวจสอบความเชื่อ เป้าหมาย และการปฏิบตั ิ
(Pereira. 1999)
การจดบันทึกเป็ นการเขียนบันทึกสัน้ ๆ หรื ออาจเป็ นคาถาม เป็ นคาพูด หรื ออะไรก็ตาม
ที่มาจากประสบการณ์ประมาณ 1 หน้ า หรื อน้ อยกว่านันต่
้ อหนึ่งครัง้ การจดบันทึกนี ้มีเป้าหมายเพื่อฝึ ก
ให้ จิ ต ใจมี ก ารสัง เกตมากขึ น้ กระตุ้น การแสวงหาความรู้ และเพื่ อ ให้ เกิ ด การหยั่ง รู้ อย่ า งแท้ จ ริ ง
(Nuangchalerm. 2009) ประโยชน์จากการจดบันทึก คือ ทาให้ บุคคลแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันของ
ตนเอง ช่วยวัดพัฒ นาการของบุคคล ช่วยกระตุ้นจิตวิญญาณ ช่วยจัดหาแนวทางใหม่ๆ ช่วยในการ
จัดการอารมณ์ ช่วยเก็บรักษาอดีต และสะท้ อนตัวตนของเรา (Boud. 2001; Merriam; et al.. 2007)
นอกจากนี ้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่มาจากปรัชญาจะช่วยสร้ างโอกาสให้ ผ้ สู อนได้
สะท้ อนความเชื่อเกี่ยวกับการสอนส่วนบุคคล เช่น บทบาทของผู้สอนเอง บทบาทของผู้เรี ยน บทบาท
ของการศึกษา การเขียนเพื่อสะท้ อนนี ้จะกระตุ้นให้ ผ้ สู อนเปรี ยบเทียบสิ่งที่ผ้ สู อนพูด เชื่อ หรื อสอนในชัน้
เรี ยน และช่วยสร้ างความตระหนักใหม่ๆให้ ผ้ สู อนเอง (Marceau. 2003) การที่ผ้ สู อนได้ สะท้ อนตนจะ
ช่วยทาให้ ผ้ สู อนได้ ตรวจสอบการปฏิบตั แิ ละความเชื่ออย่างวิพากษ์ ทังนี
้ ้การได้ แลกเปลี่ยนวาทกรรมกับ
เพื่อนร่วมงานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชุมชนภายนอก ถือว่าเป็ นการสะท้ อนเชิงสาธารณะ ก็ชว่ ยให้ ผ้ สู อน
ได้ ตรวจสอบการสอนของตนด้ วยเช่นกัน (Brookfield. 2005)
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3. การอุปมาอุปไมย (Metaphoring)
การอุปมาอุปไมยเป็ นเครื่ องมือเพื่ อการส ารวจเจตคติและความเชื่อที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการ
จัดการเรี ยนรู้ และเพื่ อให้ ผ้ ูสอนเข้ าใจตนเองในฐานะที่ เป็ นผู้สอนให้ มากขึน้ ซึ่งการอุปมาอุปไมยจะ
ขึน้ อยู่กับวัฒ นธรรม เพศสภาวะ และประสบการณ์ ของบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูสอนสามารถเปิ ดเผย
ค่า นิ ย ม ความเชื่ อ และหลัก การทางการศึ ก ษาที่ ผ้ ูส อนสัน นิ ษ ฐานได้ (Gillis; & Johnson. 2002)
นอกจากนี ้ยังช่วยให้ เห็นภาพที่ชดั เจนขึ ้นว่าผู้สอนมีเจตคติและการปฏิบตั ิในการสอนอย่างไร ผู้สอนมี
การรับรู้ ต่อผู้เรี ยนและเพื่ อนร่ วมงานอย่างไร อย่างไรที่ ผ้ ูสอนนาสันนิษฐานของตนมาใช้ ในชัน้ เรี ยน
อย่างไรที่ผ้ สู อนแสดงบทบาทของตน อย่างไรที่ผ้ สู อนระบุปัญหาและระบุทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรที่ผ้ สู อนตระหนักอย่างลึกซึ ้งในการเป็ นนักการศึกษา เป็ นต้ น
ถึงแม้ ว่าการใช้ อปุ มาอุปไมยจะถูกใช้ ไม่กว้ างขวางนัก แต่การอุปมาอุปไมยสามารถใช้ ใน
การบรรยายประสบการณ์การสอนของผู้สอนได้ ดังเช่น การเปรี ยบเทียบผู้สอนเสมือนเป็ นผู้ควบคุมเรื อ
ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (Fink. 2003) การเปรี ยบเทียบการสอนเหมือนกับการล่องแพไปในช่วงที่คลื่น
สงบเงียบหรื อมีพ ายุ (Brookfield. 2006) ผู้สอนสามารถอุปอุปมาในสิ่งอื่นๆได้ เช่น การจินตนาการ
ห้ องเรี ยนเป็ นห้ องๆหนึง่ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตาม นอกเหนื อจากกิ จ กรรมที่ ได้ นาเสนอในข้ างต้ น แล้ ว ยังมี กิจ กรรมอื่น ๆที่
สามารถส่งเสริมให้ เกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ซึง่ บางกิจกรรมได้ นาเสนอไปในหัวข้ อการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแล้ ว คือ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) นอกจากนันยั
้ ง
มีการใช้ กรณีศกึ ษา (Case studies) การเขียนร่วมกัน (Collaborative writing) การใช้ เหตุการณ์สาคัญ
(Critical incidents) การอภิ ป รายรอบวงหรื อ การพูด รอบวง (Round-robin discussion or circle of
voices) การน าเสนอของผู้ เรี ยน (Student presentations) (King. 2005) เทคนิ ค “The actionreason-thematic” (Peters. 1990) สุนทรี ยสนทนา (Dialogue) (Taylor. 2009) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
ในหนึง่ กิจกรรมสามารถทาให้ เกิดการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงได้ ในหลายขัน้ เพราะฉะนันกิ
้ จกรรมหนึ่ง
อาจปรากฎอยู่ในขัน้ ภาวะที่ ท าให้ สับสน ขัน้ การสะท้ อ นเชิ งวิพ ากษ์ หรื อขัน้ การให้ ค วามหมายต่อ
ความคิดด้ วยเช่นกัน
2.4.3 กลยุทธ์ หรือกิจกรรมในการส่ งเสริมการเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่ อ
ความคิด (Changing meaning perspective)
จากการทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิด STAR บนพื น้ ฐานแนวคิดการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์นนั ้ ในองค์ประกอบของการปฏิบตั ิ (Taking action หรื อ TA) ดังที่นาเสนอไป
แล้ ว ว่า กรอบแนวคิด STAR ให้ ค วามส าคัญ กับ การปฏิ บัติที่ เชื่ อ มโยงกับ ความรู้ และทฤษฎี และ
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หลังจากการปฏิบตั ิแล้ ว นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ อภิปรายและสร้ างการปฏิบตั ิใหม่ขึ ้นมาเพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ิที่ผ่านมาแล้ ว ส่วนกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์นนจะกล่
ั้
าวถึง
การวางแผนแนวทางปฏิบตั ิ การได้ มาซึ่งความรู้ และทักษะในการส่งเสริ มให้ แนวทางปฏิบตั ิสมั ฤทธิ์ผล
การทดลองแสดงบทบาทใหม่ ชั่ว คราว การสร้ างศัก ยภาพหรื อ ความมั่น ใจในบทบาทใหม่ แ ละ
ความสัมพันธ์ใหม่ และการบูรณาการความคิดหรื อมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคล ขันนี
้ ้มีความสาคัญ
มากเนื่ องจากการเรี ย นรู้ สู่การเปลี่ ย นแปลงจะเกิ ด ขึน้ ได้ ไม่ส มบูรณ์ หากขาดการลงมื อ ปฏิ บัติต าม
มุมมองใหม่หรื อจากการพัฒนามุมมองของบุคคลเอง ดังนัน้ กิจกรรมที่ส่งเสริ มจึงเน้ นให้ บุคคลลงมือ
ปฏิบตั ติ ามบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบตั ใิ หม่
กลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดการปฏิบตั ทิ ี่มีพลัง ได้ แก่ การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
เทคนิ ค การคิ ด ออกเสี ย ง (Think-aloud technique) (Offredy. 2002) การเขี ย นสะท้ อนนโยบายที่
เกี่ ยวข้ องกับ ประเด็น นัน้ ๆบนพื น้ ฐานของข้ อมูลจากการวิจัย ผังความคิด (Conceptual mapping)
เทคนิ ค ตารางวิเคราะห์ ปั ญ หา (Repertory grid techniques) โดยให้ ผ้ ูถูก สัม ภาษณ์ เล่าถึง ทักษะที่
จาเป็ นและทักษะที่สง่ ผลให้ การปฏิบตั ิงานประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในขันการปฏิ
้
บตั ิ
นี ้ ซึ่งเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ในขันที
้ ่ 10 จะปรากฏอยู่ใน
ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในสถานการณ์จริง หลังจากที่ผา่ นขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้
ร่วมกันไปแล้ ว เพราะฉะนัน้ การที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจะได้ ลงไปปฏิบตั ิจริ งในชันเรี
้ ยนจึ ง
ถือเป็ นขันที
้ ่ 10 คือ การบูรณาการความคิดหรื อมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคลและเป็ นหนึ่งในวงจร
การพัฒนาในการวิจยั ครัง้ นี ้ด้ วย
ในตาราง 3 ได้ นาเสนอตัวอย่างของกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง โดยแบ่งตามขันที
้ ่สาคัญ 3 ขัน้ กลยุทธ์ และกิจกรรมเหล่านี ้จะปรากฏอยู่ในขันตอนในการ
้
ดาเนินการวิจยั ในขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกัน ดังปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจยั ในท้ ายบทที่ 2 นี ้
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ตาราง 3 กลยุทธ์หรื อกิจกรรมที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนรู้ส่ กู าร
เปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์

1) ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน

2) การตรวจสอบความรู้สกึ ต่างๆของ
ตนเอง ได้ แก่ ความรู้สกึ กลัว โกรธ
ความรู้สกึ ผิด และความอับอาย
3) การประเมินเชิงวิพากษ์ ในความเชื่อ
หรือสันนิษฐานของบุคคล
4) การยอมรับความทุกข์หรือความไม่
พอใจนัน้ และ แลกเปลี่ยน
กระบวนการเปลีย่ นแปลง

ขัน้ ตอนหลักที่สาคัญ
(Mezirow, 2000)

กรอบแนวคิด STAR

1) ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน

การกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักหรือ
การตื่นรู้ (S)

2) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ได้ แก่
- การสะท้ อนเชิงเนื ้อหา
- การสะท้ อนเชิงกระบวนการ
- การสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิม

การเรียนรู้เชิงสะท้ อนการปฏิบตั ิ (R)

กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ส่ กู ารเปลี่ยนแปลง
- การให้ ดหู นังสัน้ (Media analysis)
- การฟังเรื่องราวจากบุคคลที่มีประสบการณ์ (First-person
testimony)
- การเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
- การอ่านสาร (Reading messages)
- การตังค
้ าถามและการอภิปรายร่วมกัน
- การเพิ่มความตระหนักรู้ (Consciousness-rating strategies)
- การคิดและการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ เชิงวิพากษ์
(Thinking about and discussing critical incidents)
- การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ (Critical questioning)
- การจดบันทึก (Keeping a journal)
- การอุปมาอุปไมย (Metaphoring)
- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
- การใช้ กรณีศกึ ษา (Case studies)
- การเขียนร่วมกัน (Collaborative writing)
- การใช้ เหตุการณ์สาคัญ (Critical incidents)
- การอภิปรายรอบวงหรือการพูดรอบวง (Round-robin
discussion or circle of voices)
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ตาราง 3 (ต่อ)
กระบวนการเรียนรู้ส่ กู าร
เปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์
5) การสารวจหน้ าที่ของบทบาทใหม่
ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบตั ิใหม่

6) การวางแผนแนวทางปฏิบตั ิ
7) การได้ มาซึง่ ความรู้และทักษะในการ
ส่งเสริ มให้ แนวทางปฏิบตั ิสมั ฤทธิ์ผล
8) การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว
9) การสร้ างศักยภาพหรื อความมัน่ ใจใน
บทบาทใหม่และความสัมพันธ์ใหม่
10) การบูรณาการความคิดหรื อมุมมอง
ใหม่ไปสูช่ ีวิตของบุคคล

ขัน้ ตอนหลักที่สาคัญ
(Mezirow, 2000)
2) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ได้ แก่
- การสะท้ อนเชิงเนื ้อหา
- การสะท้ อนเชิงกระบวนการ
- การสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิม

3) การเปลีย่ นแปลงการให้
ความหมายต่อความคิด

กรอบแนวคิด STAR

กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ส่ กู ารเปลี่ยนแปลง

- การนาเสนอของผู้เรียน (Student presentations)
การเรี ยนรู้เชิงสะท้ อนการปฏิบตั ิ - เทคนิค The action-reason-thematic
- สุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
(R)

การปฏิบตั ิ (TA)

- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
- เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique)
- การเขียนสะท้ อนนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับประเด็นนันๆบน
้
พื ้นฐานของข้ อมูลจากการวิจยั
- ผังความคิด (Conceptual mapping)
- เทคนิคตารางวิเคราะห์ปัญหา (Repertory grid techniques)
- การลงไปปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู้ในชันเรี
้ ยนจริ ง
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2.5 ข้ อวิพากษ์ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
แม้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ จะได้ รับความนิยมในการศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้ อย่างแพร่หลาย แต่การหลีกเลี่ยงคาวิพากษ์ เกี่ยวกับทฤษฎีนนไม่
ั ้ มีทางจะหลีกเลี่ยงไปได้
และการพั ฒ นาทฤษฎี ยัง คงต้ อ งด าเนิ น ต่ อ ไปเพื่ อ ให้ ท ฤษฎี มี ค วามแข็ ง แกร่ ง และสากลมากขึ น้
นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นพ้ องตรงกันในการวิพากษ์ ท ฤษฎี การเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของ
เมอซิ โรว์ ซึ่ง หนึ่ งในผู้วิพ ากษ์ ที่ มี ค วามชัด เจนและมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การพัฒ นาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลง คือ เทย์เลอร์ (Taylor. 1997; 1998) ซึ่งนาเสนอว่า ในทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ของเมอซิโรว์มีหลายประเด็นที่ยงั อธิ บายไม่ชดั เจนและมีความไม่สอดคล้ องกันในหลายประเด็น โดยใน
การนาเสนอข้ อวิพากษ์ ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พิจารณานาประเด็นที่สามารถพัฒนาได้ จริ งและเป็ นประเด็นที่
ช่วยเสริมความเป็ นการปฏิบตั ศิ าสตร์ ให้ กบั งานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดังนี ้
2.5.1 การลดทอนมุมมองของการเรี ยนรู้ (Decontextualized view of learning)
เทย์เลอร์ วิพากษ์ ว่า เมอซิโรว์ให้ ความสนใจกับบทบาทของการรู้ (Knowing) จากแหล่งที่มา
จากตัวของปั จเจกบุคคลมากเกินไป โดยเฉพาะกระบวนการทางปั ญ ญาและความเป็ นเหตุเป็ นผล
(Cognitive and rational processes) และเมอซิ โรว์ เพิ ก เฉยต่อ การเรี ย นรู้ จากแหล่ ง อื่ น ๆ เช่น การ
เรี ย นรู้ เชิ ง ความสัม พั น ธ์ (Relational learning) การเรี ย นรู้ จากบริ บ ททางสัง คม วัฒ นธรรม และ
ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ แท้ จริ งแล้ วบริบทต่างๆเหล่านี ้จะช่วยสร้ างความสมดุลย์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงในการให้
ความหมายต่อรูปแบบ (Meaning schemas) ของบุคคลได้ มากขึ ้น และในการอธิบายของเมอซิโรว์เอง
ในหลายประเด็นก็มีความเกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวของปั จเจกบุคคลเอง
เช่น ในขันที
้ ่ 4 ของกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง คือ การยอมรับความทุกข์หรื อความไม่พอใจ
และแลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลอื่น แม้ เมอซิโรว์จะนาเสนอว่าในกระบวนการนี ้ไม่ใช่
การเรี ยนรู้ของบุคคล แต่ปัจจัยเรื่ องความสัมพันธ์ กบั บุคลอื่นเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ ยากในกระบวนการ
เรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงบนแนวคิดของเมอซิโรว์นี ้ จากความไม่สอดคล้ องกันของการอธิบายในทฤษฎี
เป็ นที่เห็นพ้ องกันในนักวิชาการท่านอื่นๆด้ วย ดังเช่น แครนตัน้ (Cranton. 2006) ได้ เสนอว่า แม้ เมอซิ โรว์เน้ นการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและการสร้ างพลังอานาจในตนเอง (Empowerment) แต่นกั ทฤษฎี
อื่นๆเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนันจะเกิ
้
ดจากมิติทางสังคมด้ วย (Social dimension) ซึ่งมีความสาคัญ
พอๆกับมิ ติทางปั ญ ญา นอกจากนี ้ ในงานวิจัยของวู้ด (Wood. 2007) ได้ นาเสนอว่า การเรี ยนรู้ จาก
บุคคลอื่นๆ ถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สาคัญในชีวิตของบุคคล ซึ่งข้ อวิพากษ์ ในประเด็นนี ้ควรเสริ มในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้ วยการมีพี่เลี ้ยง (Mentoring) เพื่อช่วยให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้และนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงต่อไป
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ดัง นั น้ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ อ งข้ อวิ พ ากษ์ ข องทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงที่ ล ะเลยบริ บทของความสัม พัน ธ์ ระหว่างบุคคล ผู้วิจัยจึง พิ จ ารณาว่า การมี พี่ เลี ย้ งมี
แนวโน้ มที่จะช่วยให้ การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงการที่บคุ คลจะ
ได้ เรี ยนรู้ทงทั
ั ้ กษะและความรู้จากพี่เลี ้ยงในประเด็นที่สนใจศึกษาด้ วย
2.5.2 การลดทอนกระบวนการทางอารมณ์ (Emotional process)
เทย์เลอร์ (Taylor. 1997) กล่าวว่า การอธิบายเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ในเรื่ องการ
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ นนั ้ มีพื ้นฐานมาจากเรื่ องการสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิม (Premise reflection) ซึ่ง
เมอซิโรว์ยืนยันว่า การสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิมเป็ นการตรวจสอบสันนิษฐานและความเชื่อพื ้นฐาน
ที่มีเหตุมีผลและต้ องใช้ กระบวนการทางปั ญญาในการเปลี่ยนแปลงจากกรอบอ้ างอิงเดิมไปสู่การปรับ
กรอบอ้ างอิงหรื อการมีกรอบอ้ างอิงใหม่ ซึ่งเป็ นขันที
้ ่บุคคลต้ องต่อสู่หรื อใช้ ความพยายามทางอารมณ์
อย่างแรงกล้ าของบุคคล เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ (Mezirow. 2000) อย่างไรก็ตาม แม้ เมอซิโรว์
จะได้ กล่าวว่า อารมณ์มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการปรับ กรอบอ้ างอิง แต่ในท้ ายที่สุด เมอซิโรว์ไม่ได้ กล่าวถึง
มิติทางอารมณ์ อย่างชัดเจนนัก แต่กลับมีจุดเน้ นเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในกระบวนการทาง
ปั ญ ญาและความเป็ นเหตุเป็ นผล (Cognitive and rational processes) มากกว่า เช่นเดียวกันกับแค
รนตัน้ ที่ มี ข้ อวิจ ารณ์ ในประเด็ นนี ว้ ่า เมอซิ โรว์เน้ น เรื่ องความเป็ นเหตุเป็ น ผลมากเกิ นไป (Cranton.
2006) และขาดการให้ ความสนใจเรื่ องอารมณ์ ซึ่งนัก วิช าการและนักวิจัย ท่านอื่ น ๆก็ เห็ นพ้ องด้ วย
เช่นกัน (Dirkx. 1998; Lawrence. 2012; Tisdell. 2000) ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัง้
10 ขันของเมอซิ
้
โรว์ ซึ่งถูกวิจารณ์ ว่า ไม่มีการขยายความหรื ออธิบายในแต่ละขันอย่
้ างชัดเจนแล้ ว ใน
ขันที
้ ่ 2 คือ การตรวจสอบความรู้ สึก ความรู้สึกเหล่านัน้ เป็ นอารมณ์ ในทางลบทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม
เมอซิโรว์ไม่ได้ อธิบายถึงเบื ้องหลังของการให้ ตรวจสอบอารมณ์ ทางลบเหล่านันว่
้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อะไร ในงานวิจยั ของวู้ดได้ นาเสนอว่า ในการปฏิบตั ิจริ งนันควรให้
้
บุคคลได้ มีโอกาสตรวจสอบอารมณ์
ของตนในทางบวกด้ วยเช่นกัน เนื่องจากในบางกรณี บุคคลสามารถเกิดความรู้สึกทางลบและทางบวก
ได้ จากประเด็นนันๆ
้ (Wood. 2007) และในงานวิจยั จานวนหนึ่งยังสนับสนุนว่า การส่ งเสริ มให้ บุคคล
เกิดอารมณ์ทางบวกหรื อให้ ตรวจสอบอารมณ์ทางบวกด้ วยนัน้ จะส่งผลต่อการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ของ
บุค คลได้ ลึก ซึง้ มากขึน้ (Frederickson. 2003) ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึง ได้ ท บทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับทฤษฎี การขยายและสร้ างอารมณ์ ทางบวกเพื่อการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลด้ วยอีกทฤษฎีหนึง่ ดังจะกล่าวในหัวข้ อต่อๆไป
จากการวิพากษ์ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงใน 2 ประเด็นหลัก จึงสรุ ปได้ ว่า ทฤษฎี
การเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงควรเพิ่ ม เติ ม กระบวนการของมิ ติ ท างสัง คมและอารมณ์ เข้ า ไปใน
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กระบวนการเรี ยนรู้ของบุคคลด้ วย เพราะการเรี ยนรู้ของบุคคลไม่อาจเกิดขึ ้นจากมิติทางปั ญญาได้ เพียง
มิติเดียว แต่การที่บุคคลจะได้ เรี ยนรู้สิ่งต่างๆจากบุคคลอื่นและอารมณ์ของตน จะทาให้ การเรี ยนรู้นนมี
ั้
ความลึกซึ ้งและเกิดความเข้ าใจในสิ่งต่างๆได้ ดียิ่งขึ ้น ดังนัน้ ในลาดับต่อไป ผู้วิจยั จะเสนอทฤษฎีที่ได้
อธิ บ ายถึ ง มิ ติ ต่า งๆที่ ส าคัญ ส าหรั บ การเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงของบุค คล ซึ่ ง จะพบว่า มี ค วาม
สอดคล้ องและสามารถสนับสนุนในเรื่ องการส่งเสริ มมิติทางสังคมและอารมณ์เข้ าไปในการเรี ยนรู้ของ
บุคคลด้ วย จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงจะนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในการส่งเสริมมิติทางสังคมและอารมณ์
แต่ละมิตติ อ่ ไป นัน่ คือแนวคิดการมีพี่เลี ้ยงและทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวก
2.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของทฤษฎีการเรี ยนรู้ อย่ าง
ไตร่ ตรองและเข้ าใจ (A contemporary and comprehensive theory of learning)
จากทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ที่เชื่อว่ากระบวนการทางปั ญญาเป็ น
พื ้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของบุคคล และแม้ เมอซิโรว์ได้ กล่าวถึงการตรวจสอบ
ความรู้ สึก อยู่บ้ าง แต่ในท้ ายที่ สุด เมอซิ โรว์ก ลับ ให้ ค วามสนใจกับ มิ ติท างปั ญ ญามากกว่ามิ ติท าง
อารมณ์ และสังคม การอธิบายถึงการเรี ยนรู้ของบุคคลควรเน้ นในมิติทางปั ญญา สังคม และอารมณ์
มากกว่าการเน้ นมิตทิ างปัญญาเพียงด้ านเดียว (Illeris. 2004)
จากข้ อวิพากษ์ เกี่ยวกับมิติทางอารมณ์และสังคมนัน้ อิลเลอริ สได้ ให้ ความเห็นสอดคล้ องกับ
ข้ อวิพากษ์ ของเทย์เลอร์ ว่า แม้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์นนั ้ จะสามารถอธิบาย
การเรี ยนรู้ ได้ จริ ง แต่การที่เมอซิโรว์ให้ ความสนใจกับกระบวนการทางปั ญ ญาในการได้ มาซึ่งความรู้
โดยไม่ได้ กล่าวถึงมิตทิ างอารมณ์และสังคมนัน้ อิลเลอริสเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในบุคคลควร
เปิ ดรับหรื อมีมุมมองต่อมิติอื่นๆให้ กว้ างมากขึ ้น เพราะกระบวนการเรี ยนรู้ของบุคคลไม่สามารถเกิดขึ ้น
ได้ จากกระบวนการทางปั ญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยมิติด้านอื่นๆร่วมด้ วย ดังนัน้ มิติทาง
ปั ญ ญาในทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงควรได้ รับการสนับสนุนจากมิติทางอารมณ์ และสังคม
เพื่อการค้ นหาภูมิหลังหรื อลักษณะของบุคคลและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งเมอซิโรว์เรี ยกสิ่งนี ้
ว่า จิตนิสยั (Habit of mind) ซึ่งตามแนวคิดของเมอซิโรว์นนจิ
ั ้ ตนิสยั ประกอบด้ วยหลายด้ านและแต่ละ
ด้ านล้ วนมีความเกี่ยวข้ องกับมิตทิ างอารมณ์และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Illeris. 2004)
ดังนัน้ อิลเลอริสจึงได้ พฒ
ั นาทฤษฎีขึ ้นมาจากงานวิจยั ทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ งๆ รวมถึงจากการ
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง จึงได้ สรุ ปมิติที่สาคัญ 3 ประการของการเรี ยนรู้
ได้ แก่ 1) มิติทางปั ญญา 2) มิติทางอารมณ์ และ 3) มิติทางสังคม ซึ่งทัง้ 3 มิตินี ้ถูกฝั งอยู่ในบริ บททาง
สังคมของบุคคลอย่างเป็ นปกติ โดยไม่อาจมีมิตใิ ดมิตหิ นึง่ ทางานแต่เพียงลาพังได้ ดังนี ้
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1. มิติทางปั ญญา เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้เนื ้อหา ซึ่งอาจจะถูกบรรยายได้ ว่าเป็ นทัง้
ความรู้หรื อทักษะและการสร้ างความเข้ าใจและความสามารถของผู้เรี ยน ความพยายามของผู้เรี ยนใน
มิติทางปั ญญาที่จะเกิดขึ ้นนี ้จะมีลกั ษณะที่ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความหมายและความสามารถในการจัดการ
ความท้ าทายต่างๆในชีวิตและนาไปสู่การส่งเสริ มพัฒนาการของบุคคลในภาพรวมด้ วย อย่างไรก็ตาม
ในเรื่ องการเรี ยนรู้ การคิด การจา การเข้ าใจ และหน้ าที่อื่นๆที่ใกล้ เคียงกันเหล่านี ้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากมิติ
ทางปั ญ ญาเท่านัน้ แต่ห ลายครั ง้ ที่ ถูก เข้ า ใจผิ ด เนื่ อ งจากเนื อ้ หาเหล่านี ไ้ ด้ ป รากฎอยู่ในสาขาวิ ช า
จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) แต่ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิทยาในกลุ่มฟรอยด์เดียน
(Freudian psychology) ในเรื่ องสมอง หรื อเรื่ องการจัดการยุคใหม่ (Modern management) จานวน
มากที่ มี ห ลัก ฐานเชิ งประจักษ์ ว่ามี ค วามเชื่ อ มโยงกับปั จ จัยด้ านอารมณ์ ในการรวมข้ อค้ นพบจาก
งานวิจยั ต่างๆและจากทฤษฎีของฟรอยด์และของเพียเจท์ (Piaget) รวมถึงของ ฮานส์ เฟอรท์ (Furth.
1987) ได้ อธิบายว่า ปั ญญาและอารมณ์ของเด็กในระดับชันก่
้ อนเข้ าอนุบาลจะค่อยๆแยกแตกต่างกัน
แต่ปัญญาและอารมณ์ไม่สามารถจะอยู่อย่างเป็ นอิสระ โดยปราศจากอีกสิ่งหนึ่งไปได้ นอกจากนี ้ แอน
โตนีโอ ดามาซิโอ้ (Damasio. 1994) ได้ แสดงให้ เห็นว่า ผลลัพธ์จากการตัดการเชื่อมโยงระหว่างปั ญญา
และอารมณ์ จะเกิ ดผลลัพ ธ์ ในทางลบมากมาย ดังนัน้ กระบวนการได้ ม าซึ่งความรู้ มี ความจาเป็ นที่
จะต้ องอาศัยทังด้
้ านปัญญาและอารมณ์เสมอ (Illeris. 2003)
2. มิติทางอารมณ์ เป็ นมิติที่ครอบคลุมเรื่ องพลังงานทางจิตใจ ความรู้สึก และแรงจูงใจ ซึ่ง
หน้ าที่ที่สาคัญที่สดุ คือการรั กษาสมดุลย์ของจิตใจของบุคคลและนาไปสู่การพัฒนาการตอบสนองต่อ
สิ่งต่างๆ จากมิติทางปั ญ ญาและมิ ติทางอารมณ์ นี ้ ถื อเป็ นสองมิติแรกที่ถูกกระตุ้นจากกระบวนการ
ปฏิ สัม พัน ธ์ ซึ่ง มิ ติ ท างปั ญ ญาและอามณ์ นี ถ้ ื อ เป็ น กระบวนการได้ ม าซึ่ง ความรู้ และการคิ ด อย่า ง
ละเอี ยดละออและเป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึน้ ภายในบุคคลด้ วย ดังนัน้ การเรี ยนรู้ ทางปั ญ ญาจะถูก
เชื่อมโยงกับอารมณ์ ด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคลจะเกิดการเรี ยนรู้ ทางปั ญ ญาได้ อาจขึน้ อยู่กับอารมณ์
ต่างๆที่เกิดจากความต้ องการปรารถนา ความสนใจ ความจาเป็ น หรื อ การถูกบังคับ เป็ นต้ น และใน
ทานองเดียวกัน การเรี ยนรู้ เชิงอารมณ์ มักจะได้ รับอิทธิพ ลจากปั ญญาหรื อความเข้ าใจในสิ่งนัน้ ด้ วย
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลได้ พบกับข้ อมูลใหม่ๆ อาจส่งผลต่ออารมณ์ ของบุคคลทัง้ ในด้ านบวกหรื อ
ด้ านลบ และอาจส่งผลต่อความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั สิ ิ่งต่างๆด้ วย (Illeris. 2003)
3. มิติทางสังคม เป็ นมิติของการปฏิสมั พันธ์ แบบภายนอก เช่น การมีส่วนร่ วม การสื่อสาร
หรื อการร่วมมือกัน มิติทางสังคมนี ้จะเป็ นส่วนที่บคุ คลจะได้ นาตนเข้ าไปสู่สงั คม และบุคคลจะได้ สร้ าง
สังคมของตนเองขึน้ มา (Illeris. 2003) อย่างไรก็ตาม การสร้ างมิติทางสังคมนี ้จะต้ องเกิดขึ ้นโดยผ่าน
การเชื่อมโยงกันระหว่างมิตทิ างปั ญญาและอารมณ์ และมิตทิ างสังคมจึงเข้ าไปทาปฏิสมั พันธ์กบั มิติทงั ้
สอง จากการทางานร่ วมกันของทัง้ 3 มิติจะส่งผลต่อสมรรถนะ (Competency) ในตัวของบุคคลด้ วย
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เนื่องจากมิติทงั ้ 3 นี ้ ถือเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่สาคัญของการมีสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะนัน้
หมายถึง ศักยภาพของมนุษย์ในการรับมือและแก้ ไขปั ญหาทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต ซึ่งบุคคลไม่
สามารถรู้หรื อทานายได้ ว่าปัญหานันคื
้ ออะไรและจะเกิดขึ ้นเมื่อใด ดังนัน้ การสร้ างให้ บคุ คลมีสมรรถนะ
ได้ นนั ้ จึงมีความจาเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เรี ยนในยุคโลกาภิวฒ
ั น์เช่นนี ้ และการ
สร้ างสมรรถนะถือเป็ นสิ่งท้ าทายสาหรับแนวคิดทางการศึกษาและเรี ยนรู้ด้วย (Illeris. 2004)
อิลเลอริ สได้ ยกตัวอย่างเรื่ องความสัมพันธ์ ของมิติทงั ้ 3 นี ้ในบริ บทของการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ในชันเรี
้ ยน เพื่อช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ และเห็นภาพได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ดังนี ้
ในระหว่างชันเรี
้ ยนหนึ่ง ผู้สอนเป็ นผู้อธิบายกระบวนการของเคมีและผู้เรี ยนเป็ นผู้ฟัง แต่ใน
บางครัง้ ผู้เรี ยนอาจมีการถามคาถามต่อผู้สอน เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้เรี ยนได้ เข้ าใจการอธิบายของผู้สอนได้
อย่างถูกต้ องแล้ ว ดังนัน้ ผู้เรี ยนจะได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอน นี่คือกระบวนการปฏิสมั พันธ์ (Interaction
process) ในขณะเดียวกันผู้เรี ยนก็ถูกคาดหวังว่าได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่ผ้ สู อนอธิบายไป นัน่ หมายถึง เนื ้อหา
ในการเรี ยน นี่คือกระบวนการทางปั ญญา (Cognitive process) อย่างไรก็ตาม การที่ผ้ เู รี ยนจะเรี ยนรู้
เนื ้อหาในวิชาได้ นนั ้ ก็ขึ ้นอยู่กบั อารมณ์และจิตใจของผู้เรี ยนด้ วยว่า ในขณะนันผู
้ ้ เรี ยนมีความรู้สึกหรื อมี
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ม ากน้ อยเพี ยงใด นี่ คือกระบวนการทางอารมณ์ (Emotional process) ดังนัน้
ผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้เรี ยนจากกระบวนการทังทางปั
้
ญญา อารมณ์ และการปฏิสมั พันธ์ ทางสัมคม
นัน้ จึงนาไปสู่สิ่งที่ผ้ เู รี ยนสามารถจดจาได้ ในท้ ายที่สดุ ในบางกรณี ผู้เรี ยนอาจมุง่ มัน่ ตังใจ
้ แต่เกิดความ
ผิ ด พลาดจากปั จ จัย อื่ น ๆ ซึ่งเกิ ด ขึน้ ได้ ในหลากหลายรู ป แบบ เช่น จากการปฏิ สัม พัน ธ์ ห รื อ สภาพ
แวดล้ อมของบริ บทนัน้ ตัวอย่างเช่น หากการอธิบายของผู้สอนไม่ดีพอหรื อไม่เชื่อมโยงกับความรู้ เดิม
ของผู้เรี ยน หรื ออาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างในชันเรี
้ ยนที่รบกวนผู้เรี ยน การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนก็จะได้ รับ
ผลกระทบไปด้ วย ส่งผลต่อกระบวนการเข้ าถึงความรู้ ที่เกิดขึ ้นในมิติทางปั ญญา นอกจากนี ้ หากมิติ
ทางอารมณ์ของผู้เรี ยนไม่มีความสมดุลย์ เช่น ขาดสมาธิ ขาดแรงจูงใจในการเรี ยน เป็ นต้ น ก็อาจทาให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่น้อยลงด้ วยก็เป็ นได้ จากตัวอย่างนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า การเข้ าถึงความรู้ไม่เพียงแค่ต้อง
ใช้ มิติทางปั ญ ญา แต่ยงั ขึ ้นอยู่กับมิติทางอารมณ์ และจิตใจ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เกี่ ยวข้ อ งกับการเรี ยนรู้ อย่าง
ตังใจของผู
้
้ เรี ยน และยังเกี่ ยวข้ องกับความทนทานและคุณ ค่าของการเรี ยนรู้ ซึ่งมีผลมาจากมิติทาง
อารมณ์ด้วย ดังนันการท
้
างานของมิติทางปั ญญาและอารมณ์จึงมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน ทังนี
้ ้ยังขึ ้นอยู่
กับ กระบวนการของการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนและสัง คม วัฒ นธรรม และสภาพแวดล้ อมด้ วย
เช่ น กั น หากมี มิ ติ ใดมิ ติ ห นึ่ ง ที่ ท างานไม่ เพี ย งพอ ความเป็ นไปได้ ที่ ก ารเรี ย นรู้ ของบุ ค คลจะไม่ มี
ประสิทธิภาพมากเท่าที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
เพราะฉะนัน้ ในการศึกษาทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อการพัฒ นาปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงทบทวนวรรณกรรมเพื่อค้ นหาสิ่งที่จะนามาเสริ ม
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ข้ อวิพ ากษ์ ของทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องมิ ติทางสังคมและมิ ติทางอารมณ์ ซึ่งถูก
สนับสนุนจากทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างไตร่ตรองและเข้ าใจว่า การเรี ยนรู้ของบุคคลไม่สามารถเกิด ขึ ้นได้
จากเฉพาะมิ ติท างปั ญ ญาเท่านัน้ แต่จ ะต้ องประกอบกับ มิ ติท างอารมณ์ และสังคมด้ วย ดังนัน้ จึง
นาไปสู่การศึกษาว่า ในมิ ติทางสังคมนัน้ อะไรที่ จะเป็ นสิ่งที่ ช่วยสนับสนุนให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูเกิดการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น โดยจากการทบทวนวรรณกรรมจึ งได้ พบว่า การมีพี่
เลี ้ยงจะช่วยส่งเสริมให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงและรวมไปถึงบุคคลจะเกิดทังความรู
้
้ และ
ทักษะขึ ้นในการปฏิบตั ินนั ้ ๆจากการได้ ปฏิสมั พันธ์ กับพี่เลี ้ยง (Wood. 2007) ส่วนในมิติทางอารมณ์ ก็
เช่นกัน ผู้วิจยั พบว่า การเกิดขึ ้นของการสร้ างและการขยายอารมณ์ทางบวกจะช่วยสนับสนุนให้ บคุ คล
เกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ เพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงและการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ สู่
การเปลี่ยนแปลงต่อไป (Fredrickson. 2013) ดังนัน้ ในหัวข้ อต่อไปจึงเป็ นการนาเสนอถึงแนวคิดการ
เป็ นพี่เลี ้ยงและทฤษฎีการสร้ างและการขยายอารมณ์ ทางบวก เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการ
วิจยั ในการศึกษานี ้

3. แนวคิดการเป็ นพี่เลีย้ ง (Mentoring)
จากข้ อวิพ ากษ์ ในประเด็นเกี่ ยวกับมิ ติท างสังคมที่ เมอซิ โรว์ได้ ละเลยไปในการเรี ยนรู้ ของ
บุคคลตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงนัน้ นอกเหนือจากทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่างไตร่ตรองและ
เข้ าใจที่อธิบายว่า การเรี ยนรู้ของบุคคลมีองค์ประกอบด้ านสังคมเป็ นมิติที่สาคัญอีกหนึ่งมิติแล้ วนัน้ แค
รนตัน้ และดาโลซก็ ได้ เสนอว่า ในบริ บ ททางการศึกษา การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ย นแปลงควรได้ รับ การ
สนับสนุนจากนักการศึกษาหรื อการมีพี่เลี ้ยง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็
ได้ (Cranton. 2000) นอกจากนีย้ ังมี รายงานว่า การมี พี่เลีย้ งจะช่วยทาให้ บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงได้ มากขึ ้น (Frank. 2005) ดังนัน้ ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเป็ นพี่เลี ้ยงในครัง้
นีจ้ ึงเน้ นการเชื่ อมโยงกับการนาไปเสริ มข้ อวิพ ากษ์ ของทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงและการ
นามาใช้ ในกระบวนการดาเนินการวิจยั ต่อไป
3.1 ความหมายของการเป็ นพี่เลีย้ ง
การทาความเข้ าใจถึงบางสิ่งบางอย่างได้ อย่างลึกซึ ้งนัน้ การย้ อนกลับไปศึกษาถึงเรื่ องราวใน
อดีตก็อาจช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในที่มาของคาๆนันได้
้ กระจ่างชัดมากขึ ้น ดังที่มาของคาว่า “Mentor”
นัน้ มาจากเรื่ อ งราวของโอดิ ซุ ส (Odysseus) ผู้ เป็ นกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ไอทาก้ า (King of Ithaca) ซึ่ ง ต้ อ ง
เดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ โดยทิ ้งภรรยาและลูกชายไว้ ที่เมืองนัน้ แต่โอดิซุสได้ อบรมสัง่ สอนให้ ผ้ ู รับ
ใช้ ที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อโอดิซุสในนามว่า เมนทอร์ (Mentor) เป็ นผู้ดูแลพระราชวังและ
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เฝ้าดูลูกชายอย่างใกล้ ชิ ด ถื อได้ ว่าเมนทอร์ มี อานาจในการดูแลเสมื อนเป็ นพ่อ นอกจากนัน้ ยังเป็ น
เสมือนครู เป็ นแบบอย่าง เป็ นผู้ชี ้ทาง เป็ นตัวแทนความคิดของผู้อื่น (Sounding board) และเป็ นเพื่อน
ด้ วย จากเรื่ องราวนี ้ คาว่า “mentor” จึงหมายถึง การมีลกั ษณะท่าทางของการเป็ นพ่อหรื อเป็ นแม่ แต่
ในปัจจุบนั ความหมายได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเปลี่ยนไปเป็ นการหมายถึงผู้กระตุ้นและสนับสนุน
ผู้รับคาแนะนา (Mentee) หรื อ ผู้ที่รับการสนับสนุนจากพี่ เลี ้ยง ความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือ พี่
เลี ย้ งในปั จ จุ บัน ไม่ จ าเป็ นต้ อ งมี วัย วุฒิ สู ง กว่ า ผู้ ที่ รั บ การสนั บ สนุ น แต่ พี่ เลี ย้ งมี แ นวโน้ มที่ จ ะมี
ประสบการณ์ มากกว่าผู้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตามมีการนิยามความหมายของการเป็ นพี่เลี ้ยงไว้
อย่างหลากหลายและมีรูปแบบของการเป็ นพี่เลีย้ งหลายรู ปแบบ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึง
ทบทวนความหมายของการเป็ นพี่เลีย้ งเฉพาะในบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นหลัก (Ehrich. 2013) ดังรายละเอียดต่อไป
ลอเรนท์ ดาโลซ (Laurent Daloz) ถือเป็ นนักวิชาการที่ให้ ความสนใจเรื่ องการเป็ นพี่เลี ้ยงใน
บริ บทของครู รวมถึงให้ ความสนใจในเรื่ องการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ด้วย ดาโลซได้ กล่าวถึงการเป็ นพี่เลี ้ยง
ว่า เป็ นกลไกในการสนับสนุนนการเรี ยนรู้และพัฒนาการของผู้ใหญ่ และได้ เน้ นเรื่ องบทบาทของครูใน
การเป็ นพี่เลี ้ยงเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้แ ละพัฒนาการของผู้เรี ยนรู้ ที่เป็ นวัยผู้ใหญ่ ดังนัน้ ตามมุมมอง
ของดาโลซ พี่เลี ้ยงจึงเป็ นผู้ที่สามารถสนับสนุนผู้รับคาแนะนา (Mentee) ซึง่ พี่เลี ้ยงจะต้ องเกิดการสานึก
ตระหนักในพัฒนาการปั จจุบนั ของผู้รับคาแนะนา รวมถึงคอยจัดหาความท้ าทายที่จาเป็ นและมีความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา (Daloz. 2000) นอกจากนี ้พี่เลี ้ยงจะต้ องสร้ างความไว้ ใจ (Trust) ซึ่งเป็ นพื ้นฐาน
ของการเติบโตในด้ านพัฒนาการ โดยการสร้ างความไว้ ใจให้ แก่ผ้ รู ับคาแนะนาที่สาคัญก็คือ การตังใจ
้
หรื อสนใจในการให้ ความหมายของบางสิ่งบางอย่างของผู้รับคาแนะนา การแสดงความคาดหวังในเชิง
บวก การให้ การสนับสนุนผู้รับคาแนะนา และการสร้ างบริบทที่ปลอดภัยเพื่อการเติบโตทางพัฒนาการ
ต่อไป (Daloz. 2012) นอกจากนี ้ ดาโลซยังให้ ความสาคัญกับสภาพแวดล้ อมว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้
บุ ค คลเติ บ โตและเกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ ส่ ว นในบริ บ ทของการศึ ก ษานั น้ ดาโลซได้ อภิ ป รายว่ า ครู
เปรี ยบเสมือนพี่เลี ้ยง ที่สามารถสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยขึ ้น
และได้ เน้ นเรื่ อ งความส าคั ญ ของการสื่ อ สารที่ เปิ ดและมี ค วามซื่ อ ตรง (Open and honest
communication) ระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยนรู้ อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเผยตน (Self-disclosure) ของพี่
เลีย้ งสามารถสร้ างพลังในการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนได้ ด้วย รวมถึงบทสนทนาที่เปิ ด (Open dialogue)
และการฟั งโดยไม่ตัดสินจะเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ ในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ ได้ ดีวิธีหนึ่งด้ วย
เนื่องจากพี่เลี ้ยงต้ องเข้ าใจว่าผู้เรี ยนรู้ เติบโตมาจากการเรี ยนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายมุมมองและ
หลายวิถีทาง ดังนัน้ ในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ นักการศึกษาหรื อผู้สอนจึงจะต้ องบ่มเพาะ
สภาพแวดล้ อมแห่งการเคารพซึ่งกันและกันขึน้ มา เพื่ อให้ เกิ ดความไว้ ใจซึ่งกันและกันด้ วย (Daloz.
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2000) ตามนิ ย ามของดาโลซนัน้ พี่ เลี ย้ งไม่ไ ด้ เชื่ อ มโยงเฉพาะกับ ผู้เรี ย นเท่ านัน้ แต่ยัง ขยายไปถึ ง
ความสัมพันธ์ของผู้เรี ยนกับสิ่งต่างๆในโลกด้ วย
ในบริ บทเดียวกันนัน้ เซ้ าเทิร์น ได้ อธิบายถึงการเป็ นพี่เลี ้ยงว่า พี่เลี ้ยงเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
แก่บคุ คลอื่นๆ เป็ นผู้ที่กระตือรื อล้ นในงาน มีความเต็มใจที่จะสร้ างพื ้นที่ที่ปลอดภัย มีความเต็มใจที่จะ
สร้ างความท้ าทายเพื่ อให้ บุคคลได้ คิด รวมถึงยังช่วยให้ บุคคลเติบโต ช่วยให้ บุคคลได้ ค้นพบด้ านที่
บุคคลไม่ร้ ูจกั ในตนเองมาก่อน ช่วยสร้ างภาพใหม่ที่มีความเป็ นไปได้ และตระหนักถึงความสาคัญของ
ความใฝ่ ฝั นของบุคคลด้ วย นอกจากนี ้ครูที่เ ปรี ยบเสมือนพี่เลี ้ยงยังช่วยสร้ างความหมายแก่บุคคลด้ วย
การสอนและประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่ ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยง
ระหว่างชีวิตในโลกของพี่ เลี ย้ งเองและชี วิตของผู้เรี ยน เพื่ อการนาไปสู่การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลง
ต่อ ไปได้ นัน้ พี่ เลี ย้ งจะต้ องเตรี ยมสร้ างสภาวะที่ จ ะเชื่ อมไปสู่ขัน้ ที่ 1 ของกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงด้ วย นั่นคือ การสร้ างสภาวะที่ ทาให้ ทาให้ สับสนหรื อเกิดความตึงเครี ยด และเพื่ อการ
ตีความใหม่ในประสบการณ์ชีวิตที่แผ่ขยายมากขึ ้น (Southern. 2007)
นอกเหนือจากความหมายของการเป็ นพี่เลี ย้ งต่อการเรี ยนรู้ในวัยผู้ใหญ่แล้ ว การศึกษาและ
วิจัยที่ ผ่านมาก็ สนับ สนุน เช่นเดียวกันว่า การเป็ นพี่ เลี ย้ งสามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากในความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยนมีการสื่อสารในลักษณะ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในแบบไม่เป็ นทางการ (Johnson. 2007) รวมถึงการที่ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สกึ อิสระจาก
การบังคับและได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์อย่างโล่งใจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู แ ละผู้ เรี ย นที่ มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะยอมให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง มี อ านาจในแนวทางที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ของอีกฝ่ ายหนึ่ง และเมื่อผู้เรี ยนได้ ทราบว่า ผู้สอนหรื อพี่เลีย้ งสนใจผู้เรี ยนใน
ฐานะที่เป็ นบุคคลที่พยายามสร้ างความแตกต่างในชีวิตของตนและผู้อื่น เป็ นผู้เรี ยนที่มีความเข้ าใจต่อ
สิ่งต่างๆมากขึ ้น ความรู้สึกเหล่านี ้ทาให้ ผ้ เู รี ยนเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อการตังค
้ าถามในความเชื่อและวิถีทาง
ที่เป็ นอยู่และกระทาอยู่ (Southern. 2007) รวมถึงการแสดงบทบาทของพี่เลี ้ยงในการแนะนาทิศทางที่
มีความท้ าทายและต้ องใช้ ความพยายามที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนเพื่อการเข้ าถึงความรู้นนด้
ั ้ วยศักยภาพ
ของผู้เรี ยนเอง และทักษะการตังค
้ าถามของพี่ เลี ้ยงก็เช่นกัน ถือเป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ และโดยอย่างยิ่งแล้ ว เมื่อพี่เลี ้ยงได้ สร้ างพื ้นที่ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกปลอดภัย
ความไว้ ใจ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และเกิดสัมพันธภาพที่อบอุ่นในการสนทนา เหล่านี ้จึงนาไปสู่
การเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงในท้ ายที่สดุ (Harris. 2007; King; & Heuer. 2009)
โดยสรุป จากนิยามของการเป็ นพี่เลี ้ยงในบริ บทของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
นัน้ จะพบว่า การเป็ นพี่ เลี ย้ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่บ นพื น้ ฐานของกระบวนการเชิ งความสัม พัน ธ์ (Relational
process) หรื อมุมมองเชิงปฏิสัม พันธ์ (Interactionist perspective) ซึ่งมีความเชื่อว่า การเรี ยนรู้ และ
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พัฒ นาการของบุค คลจะเกี่ ย วข้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ ม โดยในบริ บ ทของการศึก ษานี ้ เมื่ อ สรุ ป จาก
ความหมายข้ างต้ นนัน้ พี่เลี ้ยง คือ ผู้ที่สนับสนุนผู้เรี ยนและนาไปสู่การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ ด้วย
การมีบทบาทที่สาคัญ ดังนี ้
1. เป็ นผู้สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกปลอดภัย การเคารพซึ่งกันและกัน และเกิด
ความไว้ ใจซึง่ กันและกัน
2. เป็ นผู้ส ร้ างการสื่ อสารที่ เปิ ดใจ ซื่อตรง มี บทสนทนาแบบเปิ ด มีการฟั งโดยไม่ตดั สิน มี
ทักษะการตังค
้ าถาม และสร้ างสัมพันธภาพที่อบอุน่ ในการสนทนา
3. เป็ นผู้สร้ างความท้ าทายและให้ การสนับสนุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรี ยน เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดการคิดและได้ ค้นพบตนเองในมุมใหม่ๆ
4. เป็ นผู้สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูเรี ยน โดยการช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการสะท้ อนเชิง
วิพากษ์ ช่วยสร้ างการตีความต่อสิ่งต่างๆในโลกใหม่ และช่วยสร้ างภาพแนวทางใหม่ที่มีความเป็ นไปได้
ทังในเรื
้ ่ องความเชื่อและการปฏิบตั ิ
5. เป็ นผู้ยอมรับเรื่ องสมดุลย์ของอานาจระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยน ซึ่งยอมให้ ผ้ เู รี ยนมีอานาจ
ในความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเอง
จากการสรุปและจัดกลุ่มบทบาทของพี่เลี ้ยงตามความหมายที่ได้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทบทวนนันพบว่
้
ามี
ความสอดคล้ องกับจุดเน้ นของบทบาทของพี่เลี ้ยงที่ดาโลซได้ นาเสนอ ดังรายละเอียดต่อไป
3.2 บทบาทของพี่เลีย้ งเพื่อการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลงของผู้เรี ยน
จากค าอธิ บ ายของดาโลซที่ ก ล่ า วถึ ง บทบาทของพี่ เลี ย้ งที่ เชื่ อ มโยงกับ การเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ได้ เสนอว่า พี่เลี ้ยงเป็ นหนึ่งในการสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงออก ซึง่ มีที่มาจากการสร้ าง
ความเชื่อใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันของพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยน นอกจากนี ้ พี่เลี ้ยงยังต้ องสร้ างความท้ า
ทายให้ ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความไม่สอดคล้ องกันในบางสิ่งบางอย่างและให้ เกิดการตังค
้ าถามใน
สมมติฐานที่ผ้ เู รี ยนมีอยู่ในปั จจุบนั การสร้ างสภาวะที่ตงึ เครี ยดจะนาไปสู่การหาจุดสิ ้นสุดในเรื่ องนันๆ
้
ได้ และในท้ ายที่สดุ พี่เลี ้ยงจะช่วยจัดหาวิสยั ทัศน์ โดยผู้เรี ยนจะใช้ การสะท้ อนตนเอง และช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
ตรวจสอบวิสยั ทัศน์หรื อแนวทางใหม่วา่ สามารถเกิดขึ ้นได้ จริ งหรื อไม่ โดยสรุปตามมุมมองของดาโลซได้
เสนอบทบาทสาคัญ ไว้ 3 ประการ ได้ แก่ การสนับสนุน การท้ าทาย และการจัดหาวิสัยทัศน์ ซึ่งทัง้ 3
ประการนี ้สามารถจะเกิดก่อนหรื อหลังกันได้ (Daloz. 2012)
อย่างไรก็ตาม ตามรู ปแบบพัฒนาการ (Developmental model) ของดาโลซ (Daloz. 2012)
ได้ นาเสนอจุดแห่งการเรี ยนรู้ สูงสุดมาจากความสัม พันธ์ ระหว่างพี่ เลีย้ งและผู้เรี ยน ซึ่งปรากฎใน 2
โครงสร้ าง คือ
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1. การท้ าทาย (Challenge) หมายถึง การที่พี่เลี ้ยงตังค
้ าถามที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดเพื่อกระตุ้นใน
เรื่ องค่านิยม ความเชื่อ และการปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยน
2. การสนับสนุน (Support) หมายถึง การสนับสนุนทางจิตสังคม (Psycho-social support)
เช่น การรับฟั ง การกระตุ้น การเป็ นตัวแทนความคิดของผู้อื่น และการอยู่เพื่อผู้เรี ยน (Being there for
the mentee)
ดังตาราง 4 จากตารางจะพบว่า การให้ ความท้ าทายและการสนับสนุนของพี่เลี ้ยงในระดับที่
แตกต่างกันทาให้ เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันใน 4 แบบ กล่าวคือ เมื่อพี่เลี ้ยงให้ การสนับสนุนต่าและความ
ท้ าทายต่าแก่ผ้ เู รี ยน ดังนัน้ การเรี ยนรู้เพียงเล็กน้ อ ยก็จะเกิดขึน้ จากความสัมพันธ์ นี ้ แต่จะไม่มากพอ
สาหรับการเปลี่ยนแปลง เรี ยกสิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้ว่า การหยุดนิ่ง (Stasis) แต่เมื่อมีการสนับสนุนต่าแต่ความ
ท้ าทายสูง ผู้เรี ยนมีแนวโน้ มจะถอยหนี (Retreat) จากการพัฒนา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสนับสนุนสูง
และความท้ า ทายต่ า ผู้ เรี ย นจะมี ก ารเติ บ โตขึ น้ บ้ า ง แต่ไ ม่ ผูก พั น ตัง้ ใจกับ สิ่ ง นัน้ หรื อ ไม่ ก้ าวข้ า ม
สถานการณ์ นนไปได้
ั้
เรี ยกสิ่งนี ้ว่า การยืนยัน (Confirmation) และสุดท้ าย เมื่อมีการสนับสนุนสูงและ
ความท้ าทายสูงด้ วย ผู้เรี ยนจะมีศกั ยภาพในการพัฒนาและเติบโตขยายอย่างสูงสุด เรี ยกว่า การเติบโต
(Growth)
ตาราง 4 ผลลัพธ์การเรี ยนรู้จากการให้ ความท้ าทายและการสนับสนุนในระดับสูงและต่าจากพี่เลี ้ยง
ความท้ าทายสูง
(High challenge)
ความท้ าทายต่า
(Low challenge)

การถอยหนี (Retreat)

การเติบโต (Growth)

การหยุดนิ่ง (Stasis)

การยืนยัน (Confirmation)

การสนับสนุนต่า
(Low support)

การสนับสนุนสูง
(High support)

จากผลลัพธ์ของการท้ าทายและสนับสนุนโดยพี่เลี ้ยงทัง้ 4 แบบ จึงเป็ นแนวปฏิบตั ิให้ พี่เลี ้ยง
ให้ การสนับสนุนและสร้ างความท้ าทายให้ แก่ผ้ เู รี ยนในระดับสูง ตามแต่ศกั ยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ไปเกิดการเติบโตในการเรี ยนรู้สิ่งนัน้
จากการทบทวนเอกสารพบว่า มีการนาเสนอรูปแบบ (Model) เกี่ยวกับบทบาทของพี่เลี ้ยงใน
กระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยการผสมผสานแนวคิดของเมอซิโรว์ แครนตัน้ และดาโลซ เข้ า
ไว้ ด้วยกัน (Wood. 2007) โดยมีการปรับขันตอนของเมอซิ
้
โรว์จาก 10 ขันเป็
้ น 3 ขัน้ (Phase) ได้ แก่ ขัน้
ที่ 1 คือ การตระหนักในความไม่สอดคล้ องระหว่างการให้ ความหมายต่อรูปแบบในปั จจุบนั และความ
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เป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นใหม่ ขันที
้ ่ 2 คือ การเริ่มเข้ าสู่กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง และขันที
้ ่ 3 คือ การ
ปรั บ และการปฏิ บัติ ส่ว นในแนวคิ ด ของดาโลซนัน้ ยัง คงยึ ด บทบาทที่ ส าคัญ 3 ประการ คื อ การ
สนับสนุน การท้ าทาย และการจัดหาวิสยั ทัศน์ ซึ่งมีการนาเสนอรายละเอียดของบทบาทในการเป็ นพี่
เลี ้ยงในเชิงปฏิบตั ิตามขันตอนการเรี
้
ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนมากขึ ้น นอกจากนี ้ ในขันที
้ ่ 2 ยังได้
เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางบวก ซึ่งอาจจะสนับสนุนประสบการณ์ของกระบวนการเรี ยนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงของผู้เรี ยนให้ มีมากขึ ้นด้ วย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 การตระหนักในความไม่ สอดคล้ องระหว่ างการให้ ความหมายต่ อรู ปแบบใน
ปั จจุบันและความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ใหม่
ในกระบวนการของเมอซิโรว์เชื่อว่า ในขันแรกจะเป็
้
นสาเหตุของการเริ่ มกระบวนการของการ
เรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยแครนตังได้
้ เพิ่มเติมในเรื่ องความตระหนักในค่านิยมหรื อความเชื่อของ
ผู้เรี ยน ซึ่งถูกกระตุ้นจากนักการศึกษาหรื อพี่ เลีย้ ง ส่วนวู้ดมองว่า ในขัน้ แรกนี ้ ผู้เรี ยนรู้ กลา ยเป็ นผู้ที่
ตระหนักถึงความไม่ส อดคล้ องทางปั ญ ญาและมีการตัดสินใจที่ จะส ารวจความไม่สอดคล้ องต่อไป
บทบาทของพี่เลี ้ยงในขันแรกนี
้
้ คือ การกระตุ้นและการสนับสนุนผู้เรี ยน โดยในการปฏิบตั ิ พี่เลีย้ งจะ
สร้ างความไว้ ใ จ ระงับ การตัด สิ น และสิ่ ง ซ่ อ นเร้ น เปิ ดเผยการสะท้ อน รั ก ษาความ ตระหนั ก ใน
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ กระตุ้นผู้เรี ยนในการตัดสินใจ และเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขัน้ ที่ 2 การเริ่มเข้ าสู่กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
ในขัน้ ที่ 2 นี ้ ได้ ร วมขัน้ ตอนตามแนวคิ ด ของเมอซิ โรว์ ไ ว้ ห ลายขัน้ ตัง้ แต่ ก ารให้ ผู้ เรี ย น
ตรวจสอบตนเองในเรื่ องความรู้สึกทางลบ การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ การแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น การสารวจ
บทบาทความสัมพันธ์ และการปฏิบตั ิใหม่ และการวางแผนการปฏิบตั ิสิ่งใหม่สาหรับอนาคต ส่วน แค
รนตันได้
้ เน้ นการสะท้ อนเชิงเนื ้อหา เชิงกระบวนการ และเชิงพื ้นความเชื่อเดิม อย่างไรก็ตาม ในขันที
้ ่2
นี ้ วู้ดได้ แบ่งออกเป็ นขันย่
้ อยๆ ดังนี ้
1. การสะท้ อน (Reflective practice) ในลักษณะต่างๆ ได้ แก่ การสะท้ อนเชิงวิพ ากษ์ บท
สนทนาเชิงวิพากษ์ การสะท้ อนเชิงเนื ้อหา การสะท้ อนเชิงกระบวนการ การสะท้ อนเชิงความเชื่อ โดยพี่
เลี ้ยงมีบทบาทในการกระตุ้น สนับสนุน ท้ าทาย และจัดหาวิสยั ทัศน์ให้ แก่ผ้ เู รี ยน และในการปฏิบตั ินนั ้
พี่ เลี ย้ งจะต้ องรักษาความตระหนักของความสัม พันธ์ เชิงอานาจ สังเกตกิริยาท่าทางของผู้เรี ยน ให้
ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น กระตุ้นการสะท้ อนตน เน้ นกิริยาท่าทางในเชิงบวก เป็ นต้ น
2. การตรวจสอบตนเองในเรื่ องความเชื่ อ ค่านิยม การปฏิบตั ิ ทังในความรู
้
้ สึกทางลบ เช่น
ความกลัว ความโกรธ ความอาย ความรู้ สึกผิด และความรู้ สึกทางบวก เช่น การมี ความหวัง การมี
อิสระ ความยินดี ความภาคภูมิใจ เป็ นต้ น โดยบทบาทของพี่เลี ้ยงในการปฏิบตั กิ ็คือ การตังค
้ าถามด้ วย
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กิจกรรมที่เน้ นการตระหนักรู้ตา่ งๆ เช่น การเขียนบันทึก การสารวจความแตกต่างระหว่างบุคคล การนา
กรณีศกึ ษามานาเสนอ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้พี่เลี ้ยงจะต้ องกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ด้วย
3. การตรวจสอบบทบาทและความสัมพันธ์ โดยผู้เรี ยนจะได้ ประเมินความเชื่อเดิมของตน
และเกิดการแลกเปลี่ยนกันกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงการสารวจบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ ใหม่ และการ
ปฏิบตั ใิ หม่ๆ รวมถึงการทดลองทาบทบาทใหม่ การสร้ างสมรรถนะและความมัน่ ใจในบทบาทใหม่ และ
ความรู้ สึกที่ลึกซึ ้งในการเชื่อมโยงกับผู้อื่น บทบาทของพี่เลีย้ งในการปฏิบตั ิ คือ การสนับสนุนการทา
กิจกรรมหรื องานในกลุ่ม การช่วยเรื่ องการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนกับบุคคลอื่นๆ การสนับสนุนให้
เกิดการปฏิบตั ิ
4. การวางแผน ผู้เรี ยนจะได้ วางแผนการปฏิบตั ิ มีการศึกษาความรู้ และทักษะที่จาเป็ นต่อ
การมีบทบาทใหม่ การมีพนั ธสัญญากับการให้ ความหมายต่อมุมมองใหม่ บทบาทของพี่เลี ้ยงคือ การ
กระตุ้นการสะท้ อนตนเอง การมีพนั ธสัญญาต่อตนเอง การกระตุ้นให้ เกิดการวางแผน เป็ นต้ น
5. การเปลี่ ยนผ่าน (Transition) ผู้เรี ยนกาลังเปลี่ ยนไปสู่บ ทบาทใหม่ ความเชื่อใหม่ ซึ่งพี่
เลี ้ยงจะคอยสนับสนุนการปฏิบตั ิ คอยกระตุ้นถึงพันธสัญญาในตนเอง เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 3 การปรับและการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของเมอซิโรว์นนั ้ ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนจะบูรณาการหรื อมีการตีความใหม่ในมุมมองใหม่
ต่อการมองโลก ส่วนวู้ดเน้ นว่า ในขันนี
้ ้ ผู้เรี ยนจะลงมือปฏิบตั แิ ละมีการวางแผนในการปฏิบตั ติ อ่ ไปด้ วย
มุมมองใหม่ และผู้เรี ยนสามารถบูรณาการบทบาทใหม่เข้ ากับชีวิตของตนเอง มีการสร้ างพันธสัญญา
สาหรับบทบาทของพี่ เลีย้ ง คือ การสนับสนุนการปฏิบตั ิ การกระตุ้นการสะท้ อนตน และการยกย่อง
ความสาเร็ จของผู้เรี ยน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สถานการณ์ ต่างๆ พี่เลี ้ยงและผู้เรี ยนควรเกิดความรู้สึก
เป็ นอิสระและสะดวกใจต่อกันทังสองฝ่
้
าย
จากการนาเสนอบทบาทของพี่เลี ้ยงในกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงข้ างต้ น ผู้วิจัย
พิ จ ารณาว่า แม้ จ ะมี การน าเสนอรายละเอี ยดของบทบาทของพี่ เลี ย้ งตามแนวคิดของดาโลซทัง้ 3
ประการ คือ การสนับสนุน การท้ าทาย และการจัดหาวิสยั ทัศน์ ในขันต่
้ างๆแล้ วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจยั พิจารณาว่า จากการจาแนกบทบาทของการเป็ นพี่เลี ้ยงที่ได้ นาเสนอในหัวข้ อความหมายของการ
เป็ นพี่เลี ้ยงที่สาคัญ 5 ประการนัน้ มีความครอบคลุมตามมุมมองของดาโลซและมีความชัดเจน เหมาะ
แก่การนาไปประยุกต์ในการศึกษาครัง้ นี ้ต่อไป ดังนัน้ ผู้วิจยั จะเพิ่มเติมบทบาทที่สาคัญของพี่เลี ้ยงที่ ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเข้ าไปในการปฏิ บตั ิ เพื่ อให้ เกิดความชัดเจน มีความครอบคลุม
และเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใกล้ การเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น โดยการผนวกบทบาทของการเป็ นพี่เลี ้ยงนี ้
ผู้วิจัย พิ จ ารณาว่า แท้ จ ริ งแล้ วบทบาทของพี่ เลี ย้ งนัน้ จะต้ องมี ในทุกๆขัน้ ในเกื อบทุก ๆเรื่ อง แต่การ
นาเสนอในตารางต่อไปนันหมายถึ
้
ง การเน้ นบทบาทในเรื่ องนันเป็
้ นพิเศษ ซึ่งผู้วิจยั จาแนกตามความ
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เหมาะสมและสอดคล้ องกับคาอธิ บายในขัน้ ต่างๆของกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงดังการ
นาเสนอในตาราง 5
โดยสรุปแล้ ว ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านและพบว่า การสนับสนุน
ในมิติทางสังคมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงด้ วยการมีพี่เลีย้ งนัน้ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ ดียิ่งขึ ้น เนื่องด้ วยบทบาทของการเป็ นพี่เลี ้ยงที่นอกเหนือจากการ
สร้ างความท้ าทายและสนับสนุนแก่ผ้ ูเรี ยนแล้ ว พี่เลีย้ งยังจะต้ องสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึก
อบอุ่น ปลอดภัย ไว้ ใจ เคารพซึ่งกันและกัน และให้ อานาจแต่ละฝ่ ายในการเรี ยนรู้ด้วย ซึ่งระดับในการ
สร้ างความท้ าทายสูงและการสนับสนุนของพี่เลี ้ยงสูงจะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ เจริ ญเติบโต
นอกจากนี ้ รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยนที่สามารถสร้ างได้ ด้วยกิจกรรมต่างๆ จะ
ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยนให้ แน่นแฟ้นมากขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ อีกด้ วย โดยกิจกรรมจากแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงนี ้มีความคล้ ายคลึงและ
สอดคล้ องกับกิจกรรมในการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงที่ได้ นาเสนอไปแล้ ว แต่ในการนาเสนอครัง้ นี ้ยิ่งทา
ให้ พบว่า กิจกรรมที่พี่เลี ้ยงจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทังทั
้ กษะและความรู้ได้ อย่างสาคัญ ก็คือ กิจกรรมที่อยู่
บนพื ้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้เรี ยนในรูปแบบต่างๆนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม ในมิติ
ทางสังคมที่ใช้ การมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลมาช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงนี ้ ยังมีผล
พลอยได้ ในเรื่ องมิติทางอารมณ์ เกิดขึ ้นในกระบวนการด้ วย ซึ่งหากย้ อนกลับไปในเรื่ องบทบาทของ พี่
เลี ้ยงในการสร้ างความรู้ สึกปลอดภัยและความรู้ สึกอื่นๆที่เป็ นไปในลักษณะทางบวก ก็จะส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนเกิ ดความไว้ ใจ เชื่อใจ และเกิดการสะท้ อนตนเองมากขึน้ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป
ดังนัน้ ในลาดับต่อไปจึงเป็ นการนาเสนอว่า การสร้ างและขยายอารมณ์ ทางบวกนันมี
้ แนวโน้ มในการ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรบ้ าง ดังรายละเอียดต่อไป
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ตาราง 5 บทบาทของพี่เลี ้ยงเพื่อการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนหลักที่สาคัญ
(Mezirow, 2000)
1) ภาวะวิกฤติที่ทาให้
สับสน

ขัน้ ตอนการเรียนรู้ส่ กู าร
บทบาทของพี่เลีย้ งตามแนวคิดของดาโลซและ
เปลี่ยนแปลงของวู้ด
จากนักวิชาการคนอื่นๆ
ขันที
้ ่ 1 การตระหนักใน
- การกระตุ้นและการสนับสนุนผู้เรี ยน
ความไม่สอดคล้ องระหว่าง - สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกปลอดภัยการ
การให้ ความหมายต่อ
เคารพซึ่งกันและกัน และเกิ ดความไว้ ใจซึ่งกันและ
รูปแบบในปั จจุบนั และความ
กัน *
เป็ นจริ งทีเ่ กิดขึ ้นใหม่
- สร้ างการสื่อสารที่ เปิ ดใจ ซื่อ ตรง มีบ ทสนทนาแบบ
เปิ ด มี การฟั งโดยไม่ตัดสิน มีทักษะการตัง้ คาถาม
และสร้ างสัมพันธภาพที่อบอุน่ ในการสนทนา *
2) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ขันที
้ ่ 2 การเริ่ มเข้ าสู่
- การกระตุ้น สนับสนุน ท้ าทาย และจัดหาวิสยั ทัศน์
กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ าร
- ผู้สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ ปลอดภัยการ
เปลีย่ นแปลง
เคารพซึ่งกันและกัน และเกิ ดความไว้ ใจซึ่งกันและ
กัน *
- สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ เู รี ยน โดยการช่วยกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ช่ วยสร้ างการ
ตีความต่อสิ่งต่างๆในโลกใหม่ และช่วยสร้ างภาพ
แนวทางใหม่ที่มีความเป็ นไปได้ ทงในเรื
ั ้ ่ องความเชื่อ
และการปฏิบตั ิ *
3) การเปลี่ยนแปลงการให้ ขันที
้ ่ 3 การปรับและการ
- การสนับสนุนการปฏิบัติ การกระตุ้นการสะท้ อนตน
ความหมายต่อความคิด ปฏิบตั ิ
และการยกย่องความสาเร็ จของผู้เรี ยน
- ยอมรับเรื่ องสมดุลย์ของอานาจระหว่างพี่เลี ้ยงและ
ผู้เรี ยน ซึง่ ยอมให้ ผ้ เู รี ยนมีอานาจในความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเอง *

หมายเหตุ: * คือ บทบาทของพี่เลี ้ยงที่เพิ่มเติมจากการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการคน
อื่นๆ

4. ทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ ทางบวก
(The broaden-and-build theory of positive emotions)
จากการเสริ ม ข้ อวิพ ากษ์ ในเรื่ องการละเลยมิ ติอารมณ์ ทางบวกในทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์นนั ้ เมื่อได้ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องจึงพบว่า อารมณ์ทางบวกเป็ นเรื่ องที่
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ได้ รับความสนใจจากนักจิตวิทยามากขึ ้นเรื่ อยๆ และถูกพัฒนาให้ กลายเป็ นทฤษฎีที่ชื่อว่า ทฤษฎีการ
ขยายและสร้ างอารมณ์ ท างบวก โดยบาร์ บ าร่ า เฟรดริ ก สัน (Barbara Fredrickson) เป็ น ผู้พัฒ นา
ทฤษฎี
จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับอารมณ์ งานวิจยั จานวนมากที่ม่งุ ให้ ความสนใจกับ
อารมณ์ทางลบที่จะนาไปสู่การเกิดการปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น ความโกรธจะสร้ างการกระตุ้นให้ เกิดการรุก
บุก โจมตีได้ ความกลัวเป็ นสาเหตุให้ เกิดการหลบหลีก ความเกลียดกลัวทาให้ เกิดการขับไล่บางสิ่ง
บางอย่างออกไปจากสถานการณ์นนๆ
ั ้ สาหรับอารมณ์ทางบวก เช่น ความปี ติยินดี ความสงบเยือกเย็น
ความรู้ สึกขอบคุณ ดูเหมือนว่าในอดีตจะถูกมองว่าไม่มี ประโยชน์ต่อการศึกษา เนื่องจากเชื่อกันว่า
อารมณ์ ท างลบเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ มนุ ษ ย์ ส ามารถอยู่ร อดปลอดภั ย ได้ จ นถึ ง ปั จ จุบัน ดัง เช่ น ทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการที่ได้ กล่าวถึงการอยู่รอด (Survival) ของมนุษย์ ซึ่งการอยู่รอดนันเป็
้ น ผลผลิตมาจากการมี
อารมณ์ทางลบ เช่น ความกลัว เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาบางกลุ่มได้ เกิดข้ อสงสัยว่า มนุษย์ที่
อยูร่ อดมาได้ ในสภาวะที่กดดันนัน้ จะไม่มีอารมณ์ทางบวกที่เกิดขึ ้นและช่วยทาให้ เขาอยู่รอดได้ เลยหรื อ
เฟรดริ กสันจึงได้ ศึกษาเรื่ องราวของอารมณ์ ทางบวกและได้ พัฒนาทฤษฎี การขยายและสร้ างอารมณ์
ทางบวกขึ ้นมา เพื่ออธิบายว่ากลไกของอารมณ์ ทางบวกที่มีความสาคัญต่อการอยู่รอดของบุคคลนัน้
เป็ นไปอย่างไร ตามทฤษฎีนี ้อารมณ์ ทางบวกจะช่วยขยายแนวโน้ มเชิงการปฏิบตั ิและเชิงปั ญญาด้ วย
เนื่องจากอารมณ์ ทางบวกจะช่วยเพิ่มปริ มาณของอานาจในการตัดสิ นใจเชิงการปฏิบตั ิที่มีศกั ยภาพ
ถึงแม้ ว่าอารมณ์ ทางบวกจะเป็ นสภาวะชัว่ คราว (Momentary) แต่ประโยชน์ของอารมณ์ ทางบวกจะ
ยัง คงอยู่ ใ นรู ป แบบของอุ ป นิ สั ย (Trait) รวมถึ ง อยู่ ใ นลั ก ษณะของความผู ก พั น ทางสั ง คม และ
ความสามารถของบุคคลต่อไปในอนาคต
4.1 สมมติฐานตามทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ ทางบวก
ตามทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวก เฟรดริ กสันได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานเกี่ยวกับอารมณ์
ทางบวกไว้ 5 ประการหลัก (Fredrickson. 2004) ดังนี ้
1. อารมณ์ ทางบวกช่ ว ยขยายสิ่ ง ที่ บุ ค คลสามารถคิ ด และปฏิ บัติ ไ ด้ (Thought-action
repertoires)
ในสันนิษฐานข้ อนี ้ เฟรดริ กสันได้ นาเสนอว่า แม้ อารมณ์ทางบวกจะมีรูปแบบของอารมณ์
ที่หลากหลาย เช่น ความปี ติยินดี ความสงบเยือกเย็น ความภูมิใจ เป็ นต้ น แต่ทงหมดจะร่
ั้
วมกันเพิ่มสิ่ง
ที่บุคคลสามารถคิดและปฏิ บตั ิได้ (Fredrickson. 2001) ดังการศึกษาของเฟรดริ กสันและแบรนิ -กัน
(Fredrickson & Branigan. 2005) ที่ พ บว่ า ประสบการณ์ ข องอารมณ์ ท างบวกจะช่ ว ยเพิ่ ม ขยาย
ปริมาณของการคิดและการปฏิบตั ติ า่ งๆ ที่มากขึ ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลรู้สึกสนใจในบางสิ่งบางอย่าง
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บุคคลมักจะสารวจเกี่ยวกับสิ่งนันๆ
้ หรื อเมื่อบุคคลรู้สึกมีความรัก บุคคลมักจะสร้ าง สารวจ บูรณาการ
และทาบางสิ่งบางอย่างอย่างมีคณ
ุ ภาพ เฟรดริ กสันนาเสนอว่า การขยายสิ่งที่บุคคลสามารถคิดและ
ปฏิบตั โิ ดยการใช้ อารมณ์ทางบวกเป็ นตัวกระตุ้นนี ้ จะช่วยสร้ างให้ บคุ คลมีทรัพยากรทางด้ านสติปัญญา
ด้ านกายภาพ และด้ านจิตใจอย่างยืนนานมากขึ ้นเพื่อความสาเร็ จในการอยู่รอดและการขยายเผ่าพันธุ์
ต่อไปในอนาคต (Fredrickson. 1998; 2003)
2. อารมณ์ทางบวกช่วยทาให้ อารมณ์ทางลบที่มีถกู บรรเทาลงไปได้
ในสันนิษฐานข้ อที่ 2 นี ้ได้ นาเสนอบทบาทของอารมณ์ทางบวกในการช่วยแก้ ปัญหาจาก
อารมณ์ทางลบ โดยเฟรดริกสันและคณะได้ เสนอว่า ควรมีการขยายอารมณ์ทางบวกเข้ าไปในความเชื่อ
ของบุคคล (Mindset) เนื่องจากอารมณ์ ทางบวกจะเป็ นเสมือนยาถอนพิษ ซึ่งพิษนันก็
้ คืออิทธิพลของ
อารมณ์ ทางลบที่ยังคงตกค้ างอยู่ในบุคคล ซึ่งการตกค้ างของอิทธิพ ลจากอารมณ์ ทางลบนี ส้ ่งผลให้
บุคคลไม่สามารถขยายความคิดและปฏิบตั ิในทิศทางใหม่ๆได้ (Fredrickson; et al.. 2000) ทฤษฎี นี ้
เชื่อว่า การขยายความสามารถในการคิดและปฏิบตั ิสิ่งใหม่ๆให้ เพิ่มขึ ้นได้ นนั ้ จะเกิดในสภาวะที่ระดับ
ของความตังใจและระดั
้
บปั ญญามีความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมนี ้ก็คือ ความสามารถของบุคคล
ที่จะออกจากสิ่งกระตุ้นที่ทาให้ เกิดอารมณ์ทางลบได้ ดังนัน้ บทบาทของอิทธิพลของอารมณ์ทางบวกจึง
อาจจะช่วยควบคุมการเกิดอารมณ์ทางลบได้
ดังงานวิจยั ของเฟรดริ กสันที่ศึกษาการสร้ างอารมณ์ทางบวกแก่บุคคลที่มีอารมณ์ทางลบ
อยู่ก่อนแล้ ว และวัดความยาวนานของเวลาที่บุคคลจะมีการตอบสนองของระบบหัวใจหลอดเลือด
(Cardiovascular reactivity) ได้ ตามสภาวะปกติ โดยในการวิจยั เชิงทดลองนี ้ ผู้เข้ าร่วมวิจยั ถูกกระตุ้น
ให้ เกิดความวิตกกังวลด้ วยการได้ รับมอบหมายให้ กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ าสาธารณชน ในเวลาต่อมา
ขณะที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยกาลังเตรี ยมสุนทรพจน์นัน้ ได้ มี การวัดระบบประสาทที่ เกี่ ยวข้ องกับการตื่นตัว
(Sympathetic nervous system activation) เช่ น การมี เหงื่ อ ออกที่ ฝ่ ามื อ อัต ราการเต้ น ของหัว ใจ
ความดันเลือด เป็ นต้ น ในการวัดนีพ้ บว่าผู้เข้ าร่ วมวิจัยมีระบบประสาทเกี่ ย วข้ องกับการตื่นตัวสูงขึน้
หลัง จากนัน้ ไม่น าน ผู้เข้ าร่ ว มวิ จัย ได้ รับ ทราบว่าตนเองไม่ ต้ อ งกล่ าวสุน ทรพจน์ อี ก ต่อ ไปแล้ ว แต่
ผู้เข้ าร่ วมวิจัยจะได้ เข้ าชมคลิปวีดีโอสัน้ ๆแทน ในการทดลองนี ้ ผู้เข้ าร่ วมวิจัยแต่ละคนจะได้ ชมคลิป
วีดีโอสันที
้ ่แตกต่างกันตามเงื่อนไขการทดลอง ได้ แ ก่ 1) วีดีโอสันที
้ ่สร้ างอารมณ์ทางบวก โดยแบ่งเป็ น
เรื่ องที่สร้ างความสนุกสนาน และ เรื่ องที่สร้ างความสงบเยือกเย็น 2) อารมณ์ทางลบ ได้ แก่ ความเศร้ า
และ 3) วีดีโอสัน้ ที่ ไม่ได้ ทาให้ เกิดทัง้ สองอารมณ์ (Neutral) หลังจากผู้เข้ าร่ วมวิจัยชมคลิปวีดีโอสัน้
เรี ยบร้ อยแล้ ว นักวิจยั ได้ วดั ความยาวนานของเวลาที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั จะฟื น้ ตัวกลับมาจากความวิตกกังวล
เกี่ ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ โดยพบผลลัพ ธ์ ว่า ผู้เข้ าร่ วมวิจัยที่ ได้ ช มคลิปวีดีโอสัน้ ที่ สร้ างอารมณ์
ทางบวกมีเวลาในการฟื น้ ฟูการตอบสนองของระบบหัวใจหลอดเลือดให้ กลับสู่สภาวะปกติได้ เร็ วกว่ า
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ผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่ชมคลิปวีดีโอสันที
้ ่สร้ างอารมณ์ทางลบและวีดีโอที่ไม่ได้ สร้ างอารมณ์ใดๆเลย ดังนัน้ จึง
นาไปสู่ข้อสรุปในงานวิจยั ที่ว่า การสร้ างอารมณ์ ทางบวกแก่บุคคลที่อยู่ในสภาวะอารมณ์ ทางลบ จะ
ช่วยให้ บคุ คลสามารถย้ อนกลับสู่สภาวะปกติได้ เร็ วกว่าการสร้ างอารมณ์ทางลบหรื อไม่สร้ างสภาวะใดๆ
เลย (Fredrickson & Levenson. 1998; Fredrickson et al.. 2000)
3. อารมณ์ทางบวกช่วยสร้ างความหยุน่ ตัวในจิตใจของบุคคลได้
ทูก าดและเฟรดริ ก สัน (Tugade; & Fredrickson. 2004) ได้ น าเสนอว่า ความหยุ่น ตัว
ในทางจิตวิทยานัน้ หมายถึงการแก้ ปัญหาและการปรับตัวที่ มีประสิทธิ ภาพเมื่ อบุคคลเผชิญ กับการ
สูญเสีย สภาวะยากลาบาก และความทุกข์ ความหยุ่นตัวนี ้อุปมาอุปไมยเทียบได้ กับความสามารถใน
การยืดหยุ่นของเหล็ก เหล็กบางชนิด เช่น เหล็กหล่อมีลกั ษณะแข็งและแตกหักง่าย เปรี ยบเสมือนกับ
บุคคลที่ไม่มีความหยุ่นตัว แต่ในขณะที่ เหล็กบริ สุทธิ์ นนั ้ มี ความยื ดหยุ่นและโค้ งงอได้ ปราศจากการ
แตกหัก เปรี ยบเสมือนบุคคลที่มีความหยุ่นตัวนัน่ เอง (Lazarus. 1993) เพราะฉะนัน้ เมื่อบุคคลได้ รับ
ประสบการณ์ของอารมณ์ ทางบวกในช่วงเวลาที่มีความเครี ยดและความวิตกกังวล บุคคลจะสามารถ
ค้ นหาการคิดและการกระทาใหม่ๆและสร้ างสรรค์ รวมถึงยังช่วยเอื ้อให้ บุคคลแก้ ปัญหากับความทุกข์
ด้ วย (Fredrickson. 1998; 2001) ในทานองเดียว ในการวิจยั ที่ผ่านมายังพบว่า บุคคลที่มีความหยุ่น ตัวจะสามารถแก้ ปัญ หาในสถานการณ์ ที่ตึงเครี ยดได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ แต่บุคคลอื่นไม่สามารถ
แก้ ปัญหาได้ ดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน (Fredrickson. 2004) ในทางกลับกัน งานวิจยั ก็พบว่า
บุคคลที่ มี ความหยุ่นตัวต่าจะล้ ม เหลวในการแก้ ปัญ หา (Klohnen. 1996; Rutter. 1987) นอกจากนี ้
การศึกษาถึงความหยุ่นตัวกับลักษณะที่สาคัญ อื่นของบุคคลได้ พบว่า บุคคลที่มีความหยุ่นตัวสูงจะ
สามารถนาการนับถื อตน (Self-esteem) กลับมาได้ หลังจากผ่านสภาวะที่ ล้มเหลวมาแล้ ว (Wolin &
Wolin. 1993) รวมถึ ง บุ ค คลจะมี ก ลยุท ธ์ ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ม ากกว่า (Cohler. 1987; Demos. 1989)
ประสบความสาเร็ จในการรับมือกับความวิตกกังวลและความผิดหวัง (Carver. 1998; Saarni. 1999)
เป็ นผู้ที่มีอารมณ์ทางบวกสูง มีการเลือกใช้ แนวคิดในการมองโลกในแง่ดีเพื่อมองชีวิต และพร้ อมเปิ ดรับ
ประสบการณ์ใหม่อย่างมีพลังและด้ วยความกระตือรื อร้ น (Block & Kremen. 1996; Klohnen. 1996)
การขยายอารมณ์ ทางบวกให้ กว้ างขึ ้นในขอบข่ายของความตังใจและปั
้
ญญา ดังนัน้ จากข้ อค้ นพบที่
กล่าวมา เฟรดริ กสันจึงตังสมมติ
้
ฐานว่า เมื่ อมีการกระตุ้นอารมณ์ ทางบวกอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ จะ
สามารถทาให้ บุคคลมีสุขภาพที่ดี มีความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective well-being) และมีความหยุ่นตัว
ทางจิตใจด้ วย (Fredrickson. 2000)
4. อารมณ์ทางบวกช่วยสร้ างทรัพยากรส่วนบุคคลขึ ้นได้
ในสมมติฐานข้ อนี ้ได้ สนับสนุนทฤษฎีในส่วนที่ว่า การเสริ มอารมณ์ ทางบวกให้ แก่บุคคล
เพื่อให้ เกิดการคิดและการกระทาใหม่ๆนันจะช่
้ วยสร้ างและรักษาทรัพยากรส่วนบุคคลให้ คงทนมากขึ ้น
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เช่น ทรัพ ยากรทางกายภาพ ทางสติปัญ ญา และทางสังคม ในงานวิจัยของเฟรดริ กสันได้ ศึกษาว่า
ทรัพยากรที่เป็ นผลลัพธ์ จากประสบการณ์ ของอารมณ์ ทางบวกคืออะไรได้ บ้าง ซึ่งทรัพยากรทางด้ าน
กายภาพ ได้ แก่ ภูมิต้านทานต่อโรคและความเจ็บป่ วย และคุณภาพของการนอนหลับ ส่วนทรัพยากร
ทางด้ านสังคม ได้ แก่ การขยายเครื อข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม สาหรับทรัพ ยากร
ทางด้ านปั ญญา ได้ แก่ ความคิดสร้ างสรรค์ และ สติ (Mindfulness) และทรัพยากรทางด้ านจิต ได้ แก่
ความหยุน่ ตัว (Trait resilience) และ การมองโลกในแง่ดี (Fredrickson. 1998)
5. อารมณ์ทางบวกช่วยสร้ างความอยูด่ ีมีสขุ ทังทางจิ
้
ตใจและร่างกายได้
สมมติฐ านข้ อนี น้ าเสนอว่า การขยายอารมณ์ ทางบวกในขอบเขตของความตัง้ ใจและ
ปัญญาจะส่งผลให้ สามารถเริ่มเกิดการพัฒนาไปสูค่ วามอยูด่ ีมีสขุ ที่สงู ขึ ้นในอนาคตด้ วย (Fredrickson;
& Joiner. 2002) เช่ น ความอยู่ ดี มี สุ ข ทางอารมณ์ (Emotional well-being) ซึ่ ง เป็ นผลจากความ
สัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ทางบวกและการขยายความคิดที่มีอิทธิพลต่อกันและกัน (Fredrickson. 2004)
การกระตุ้นอารมณ์ทางบวกเพื่อขยายขอบเขตของความตังใจและปั
้
ญญานี ้จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดกล
ยุทธ์ ในการแก้ ปัญหากับความทุกข์ยากต่างๆ และผลลัพธ์ ที่เกิดจากการได้ รับการแก้ ไขนี ้ก็จะนาไปสู่
ประสบการณ์ ในอารมณ์ ทางบวกต่อไปในอนาคต เมื่อปั ญ หาเกิดขึน้ กับบุคคลอีกเป็ นครัง้ ใหม่ และ
บุคคลสามารถแก้ ปัญ หาได้ อีก และเป็ นเช่นนีไ้ ปเรื่ อยๆคล้ ายกับวงจรต่อเนื่องไป บุคคลก็จะสามารถ
สร้ างความหยุ่น ตัวทางจิ ต ใจและความอยู่ดี มี สุข ทางอารมณ์ ได้ ขึน้ เรื่ อ ยๆเช่น กัน (Fredrickson &
Joiner. 2002)
กล่าวโดยสรุปคือ สมมติฐานเกี่ยวกับอารมณ์ทางบวก เฟรดริ กสันได้ นาเสนอว่า อารมณ์
ทางบวกสามารถขยายความตระหนักของบุคคล (Awareness) รวมถึงยังช่วยกระตุ้นและสารวจการคิด
และการกระทาสิ่งใหม่ๆ การสร้ างทักษะและทรัพยากรส่วนบุคคลในเรื่ องใหม่ๆ (Fredrickson. 2001)
นอกจากนี ้ยังเชื่อว่า อารมณ์ทางบวกยังช่วยให้ เกิดความอยู่ดีมีสขุ และความสุขสูงสุดด้ วยการขยายสิ่ง
ที่ บุคคลสามารถคิดและปฏิ บัติได้ (Thought-action repertoires) ในขณะเดียวกันก็ สามารถเป็ นยา
ถอนพิษของอิทธิพลจากอารมณ์ทางลบที่ติดค้ างอยู่ในตัวของบุคคลให้ ลดลงได้ อีกด้ วย (Fredrickson
et al.. 2000) และที่ สาคัญ คือ อารมณ์ ทางบวกยังช่วยให้ พัฒ นาการทางจิตใจเติบโตขึน้ อย่างบรรลุ
เป้ า หมายและยั ง ท าให้ บุ ค คลมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ทั ง้ ทางกายและทางจิ ต ใจอย่ า งยาวนานด้ วย
(Fredrickson. 2004)
4.2 ตัวแทนของอารมณ์ ทางบวก (Ten representative positive emotions)
เฟรดริ ก สัน (Fredrickson. 2013) ได้ ท าการทดลองจากห้ อ งปฎิ บัติ ก ารทดลองเกี่ ย วกับ
อารมณ์ ท างบวกและจิ ต สรี รวิ ท ยา (Positive Emotions and Psychophysiology Laboratory: PEP
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Lab) แห่ง มหาวิทยาลัยนอร์ ท คาโรไลน่า (University of North Carolina at Chapel Hill) โดยพบว่า
อารมณ์ ทางบวกที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวันของบุคคลบ่อยครัง้ ที่สุดและมีความสัมพันธ์ กันทัง้ หมดมี
จ านวน 10 แบบ อารมณ์ ท างบวกเหล่ า นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ ชั่ว คราวและเป็ นระบบที่ มี ค วามหลากหลาย
(Multisystem) ในการตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงบางอย่ า งที่ บุ ค คลตี ค วามหรื อ ประเมิ น ใน
สถานการณ์นนๆ
ั ้ เมื่อการตอบสนองของระบบได้ บนั ทึกว่า สถานการณ์มีความเลวร้ ายต่อตัวตน (Self)
อารมณ์ทางลบจะเกิดขึ ้น และในขณะที่ได้ รับโอกาสหรื อโชคที่ดี อารมณ์ ทางบวกก็จะเกิดขึ ้น เฟรดริ ก
สันได้ นาเสนอแนวทางในการกระตุ้นอารมณ์ทางบวกแต่ละแบบ พร้ อมทังทรั
้ พยากรที่แข็งแกร่งในการ
สร้ างอารมณ์ทางบวก โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้
1. ความปี ติยินดี (Joy) จะเกิ ดขึน้ เมื่ อบุคคลได้ ประสบกับความโชคดีอย่างไม่ได้ คาดหวัง
บุคคลจะรู้สึกปี ติยินดีเมื่อได้ รับข่าวดีหรื อมีเรื่ องที่น่ายินดีเกิดขึ ้นโดยไม่ทราบมาก่อน ความปี ติยินดีจะ
สร้ างการกระตุ้นที่มีลกั ษณะเชิงอิส ระ (Free activation) ซึ่งหมายถึง การไม่มีเป้าหมาย การไม่ได้ ถาม
เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งต่างๆ (Frijda. 1986) ส่วนสิ่งที่จะทาให้ เกิดความปี ติยินดี
ก็ คื อ ทัก ษะการได้ มาซึ่ ง ความรู้ ผ่ า นการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์ แ บบทั น ที ทั น ใด (experiential
learning)
2. ความรู้ สึกขอบคุณ (Gratitude) จะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลรู้ สึกขอบคุณบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นที่มา
ของความโชคดีอย่างไม่คาดคิดนัน้ ๆ ความปี ติยินดีกลายเป็ นความรู้ สึกขอบคุณ เช่น เมื่อบุคคลได้
ตระหนักถึงความโชคดีของตนร่วมกับการชื่นชมบุคคลอื่นในการมานะอุตส่าห์เพื่อสร้ างความโชคดีให้
เกิดขึ ้น ความรู้สกึ ขอบคุณจึงเกิดขึ ้นมา (Algoe. 2012) ความรู้สึกขอบคุณจะสร้ างให้ บคุ คลได้ พิจารณา
ถึงแนวทางใหม่ๆ ที่สร้ างสรรค์ เพื่อการเป็ นบุคคลที่มีความเมตตา อ่อนโยน และใจกว้ างมากขึ ้น การ
สร้ างให้ เกิดความรู้สกึ ขอบคุณให้ เพิ่มมากขึ ้นก็คือ การแสดงออกถึงความเมตตาและการใส่ใจผู้อื่น
3. ความสงบเยือกเย็น (Serenity) หรื อเรี ยกว่า ความพอใจ (Contentment) ความสงบเยือก
เย็นจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลตีความสถานการณ์ ของบุคคลว่า มี ความรักทะนุถนอม ความถูกต้ อง หรื อ
ความพึงพอใจอย่างที่สุด บุคคลจะรู้สึกสงบเยือกเย็นเมื่อบุคคลรู้ สึกสบาย ปราศจากความกังวล โดย
ความสงบเยื อกเย็น จะสร้ างการกระตุ้น เพื่ อดึงดูดความรู้ สึกเหล่านัน้ และทาให้ เกิ ด ค่านิย มใหม่ได้
ทรัพ ยากรในการสร้ างความสงบเยื อกเย็นจะถูกสร้ างผ่านการทาบางสิ่งบางอย่างอย่างมี คุณ ภาพ
(Savor) และการบูรณาการ รวมถึงความรู้สึกต่อตัวบุคคลเองและต่อสิ่งที่สาคัญของบุคคลจะมีความ
บริ สทุ ธิ์มากขึ ้น
4. ความสนใจ (Interest) จะเกิดขึน้ ในสถานการณ์ ที่บุคคลรู้ สึกปลอดภัยแต่มีความแปลก
ใหม่ บุคคลจะรู้ สึกสนใจเมื่อเผชิญ กับบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับหรื อท้ าทาย ความสนใจจะสร้ างการ
กระตุ้นต่อการสารวจ การเรี ยนรู้ การดาดิ่งลงไปในความแปลกใหม่ ด้ วยวิธีการนีจ้ ึงทาให้ ตวั ตนของ
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บุคคลขยายมากขึน้ (Izard. 1977; Silvia. 2008) เพราะฉะนัน้ ความรู้ ที่ได้ รับจึงกลายเป็ นทรัพยากร
ของความสนใจ
5. ความหวัง (Hope) ในขณะเดียวกันอารมณ์ ทางบวกที่มากที่สุดที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์
เป็ น ความรู้ สึ ก ปลอดภัย ความหวัง จะเกิ ด ขึ น้ ในสถานการณ์ ที่ เลวร้ าย ซึ่ ง บุ ค คลพยายามท าให้
สถานการณ์ ดีขึน้ (Lazarus. 1991) บุคคลจะรู้ สึกมีความหวังเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ ตึงเครี ยด แต่
บุคคลเชื่อว่าสถานการณ์นนสามารถเปลี
ั้
่ยนไปในทางที่ดีได้ ความหวังจะสร้ างการกระตุ้นให้ บคุ คลใช้
ความสามารถและความสร้ างสรรค์ของตนเปลี่ยนแปลงทิศทางของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ทรัพยากรของ
ความหวั ง ที่ แ ข็ ง แกร่ ง จะถู ก สร้ างจากการมองโลกในแง่ ดี แ ละการหยุ่ น ตัว ต่ อ ความทุ ก ข์ ย าก
(Resilience)
6. ความภูมิ ใจ (Pride) จะเกิ ดขึน้ เมื่ อบุคคลได้ รับความน่าเชื่ อถื อจากผลลัพ ธ์ ที่สัง คมให้
คุณค่าว่าเป็ นสิ่งที่ดี เช่น เมื่อบุคคลประสบความสาเร็ จในเป้าหมายที่สาคัญ (Tracy; & Robins. 2007)
ความภาคภูมิใจจะสร้ างการกระตุ้นให้ บุคคลคิดฝั นถึงความสาเร็ จที่ใหญ่ขึ ้น เพราะฉะนัน้ ความฝั นที่
ยิ่งใหญ่จะจุดประกายจากความภาคภูมิใจ และนามาซึ่งทรัพยากรที่แข็งแกร่งของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
(Williams; & DeSteno. 2008)
7. ความสนุกสนาน (Amusement) จะปรากฏเมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์ ว่าเป็ นเรื่ องที่
ไม่จริ งจังมากนักในสังคมและเป็ นความขาขัน เช่น ความผิดพลาดในการพูดที่ให้ ความรู้สึกว่าไม่มีพิษ
ภัย หรื อ ความสะเพร่ า ในการแสดงออกทางร่ า งกาย ความสนุก สนานนี จ้ ะสร้ างการกระตุ้น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเสียงหัวเราะและค้ นหาวิถีทางที่ สร้ างสรรค์เพื่อดาเนินไปยังความเบิกบานใจ สิ่งกระตุ้น
เหล่านี จ้ ะสร้ างความเป็ น ปึ ก แผ่น และความผูก พัน ทางสัง คมที่ มั่น คงมากขึน้ (Gervais; & Wilson.
2005)
8. แรงบันดาลใจ (Inspiration) จะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลมองเห็นความเยี่ยมยอดของมนุษย์ใน
การกระทาบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลเห็นบุคคลหนึ่งๆที่ทาความดีหรื อกระทาบางอย่างได้ ดี
อย่างที่ ไม่มี ใครจะท าได้ เหมื อน แรงบัน ดาลใจจะสร้ างความยอดเยี่ ย มในตัวบุค คล และบุคคลจะ
พยายามไปให้ ถึงในจุดที่ดีที่สดุ ของตนเอง ทรัพยากรของแรงบันดาลใจก็คือ แรงจูงใจในการเติบโตของ
บุคคล (Algoe; & Haidt. 2009; Thrash; & Elliot. 2004)
9. ความรู้ สึ ก เกรงขาม (Awe) จะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ บุค คลพบปะกับ ความดี ง ามอย่ า งยิ่ ง ใหญ่
ตัวอย่างเช่น บุคคลจะรู้สึกเกรงขาม เมื่อถูกบางสิ่งบางอย่างหรื อบางคนที่ ดีงามหรื อมีพลังอานาจมามี
อิทธิพลต่อบุคคลอย่างล้ นหลาม ประสบการณ์ ของความรู้ สึกเกรงขามนี ้จะทาให้ บุคคลซึม -ซับความ
ยิ่ ง ใหญ่ นี ้ ดัง นัน้ การมี โลกทัศ น์ ใหม่ เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ว ยสร้ างความรู้ สึก เกรงขามได้ (Shiota, Keltner, &
Mossman. 2007)
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10. ความรัก (Love) เป็ นอารมณ์ทางบวกที่บคุ คลเกิดความรู้สกึ นี ้บ่อยครัง้ มากที่สดุ และจะ
เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ อารมณ์ ท างบวกอื่ น ๆได้ เกิ ด ขึน้ ในบริ บ ทที่ มี ค วามรู้ สึ ก ปลอดภัย และมี เครื อ ข่า ยหรื อ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ การรวมกันของอารมณ์ทางบวกต่างๆนัน้ ความรักจะช่วยขยายความคิด
และการกระทาทังในอารมณ์
้
ทางบวกที่กล่าวมาข้ างต้ นทังหมด
้
และความรักจะช่วยสร้ างความทรงจา
ในการรั บรู้ ถึง เครื อ ข่ายความสัม พัน ธ์ ท างสังคมและการขยายตัวตน (Self-expansion) นอกจากนี ้
ความรักยังสร้ างทรัพยากรของอารมณ์ ทางบวกให้ มีช่วงที่กว้ างขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องความ
ผูกพันทางสังคมและชุมชน
ตาราง 6 ตัวแทนอารมณ์ทางบวก 10 แบบ
ลักษณะอารมณ์
1) ความปี ติยินดี
2) ความรู้สกึ ขอบคุณ

3) ความสงบเยือกเย็น
4) ความสนใจ
5) ความหวัง
6) ความภูมิใจ
7) ความสนุกสนาน
8) แรงบันดาลใจ
9) ความรู้สกึ เกรงขาม

แนวโน้ มของการคิดและ
ทรัพยากรของอารมณ์
การกระทา
ปลอดภัย คุ้นเคยกับเรื่ องดีๆที่ การเข้ าไปคลุกคลี
ทักษะที่ได้ รับผ่านการ
เกิดขึ ้นอย่างฉับพลัน
เรี ยนรู้เชิงประสบการณ์
การได้ รับประโยชน์หรื อของ
การสร้ างความเป็ น
ทักษะที่แสดงให้ เห็นถึง
บางอย่าง
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ ความใส่ใจ ความซื่อสัตย์
สังคมหรื อบุคคลอื่นๆ
และความผูกพันทางสังคม
ปลอดภัย คุ้นเคย การใช้ ความ การบูรณาการและความ
มุมมองใหม่ตอ่ ตนเองและ
พยายามตา่
บริ สทุ ธิ์
สิง่ สาคัญใหม่ๆ
ปลอดภัย สิง่ ใหม่
สารวจและเรี ยนรู้
ความรู้
การกลัวในสิง่ ที่ไม่ดี การ
การวางแผนเพื่ออนาคตที่ ความหยุน่ ตัว และ การ
พยายามทาให้ ดขี ึ ้น
ดีขึ ้น
มองโลกในแง่ดี
ความสาเร็จที่เป็ นค่านิยมของ การมีฝันที่ใหญ่
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
สังคม
ความไม่เข้ ากันด้ านสังคมที่ไม่ การแลกเปลีย่ นความรื่ น
ความผูกพันทางสังคม
จริ งจังนัก
เริ งใจและเสียงหัวเราะ
การมองความยอดเยี่ยมของ พยายามให้ บรรลุในจุดที่ แรงจูงใจเพื่อการเติบโต
มนุษย์
สูงขึ ้นจากที่บคุ คลเป็ นอยู่ ของบุคคล
การพบกับความงามหรื อความ ซึมซับและปรับตัว
โลกทัศน์ใหม่
ดีงามที่ยิ่งใหญ่
การประเมินอารมณ์
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ตาราง 6 (ต่อ)
ลักษณะอารมณ์
10) ความรัก

การประเมินอารมณ์
อารมณ์ทางบวกที่กล่าวมา
ทังหมดในเครื
้
อข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

แนวโน้ มของการคิดและ
ทรัพยากรของอารมณ์
การกระทา
ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น
ผนวกด้ วยความใส่ใจอย่าง เป็ นทรัพยากร โดยเฉพาะ
เป็ นหนึง่ เดียวกัน
อย่างยิ่งความผูกพันทาง
สังคม

4.3 การขยายและสร้ างอารมณ์ ทางบวกเพื่อการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั เห็นว่า ในการศึกษาครัง้ นี ้ ทฤษฎีการขยาย
และสร้ างอารมณ์ทางบวกจะมีบทบาทสาคัญในการช่วยส่งเสริมให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเกิด
การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญขึ ้นได้ โดยทฤษฎีนี ม้ ี
ความสอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงในขันตอนที
้
่สาคัญหลายขัน้ ดังนี ้
1. ในสมมติฐานข้ อที่ 1 ของทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวก ที่นาเสนอว่า อารมณ์
ทางบวกช่ ว ยขยายสิ่ ง ที่ บุ ค คลสามารถคิ ด และปฏิ บัติ ไ ด้ ใ นปริ ม าณที่ ม ากขึ น้ (Thought-action
repertoires) โดยการศึกษาครัง้ นี ้ ประสบการณ์ของอารมณ์ทางบวกจะช่วยเพิ่มขยายปริ มาณของการ
คิดและการปฏิบตั ิต่างๆในแนวทางใหม่ๆ ที่กว้ างมากขึ ้น ซึ่งในกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ของเมอซิโรว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขันที
้ ่ 5 การสารวจหน้ าที่ของบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และ
การปฏิบตั ิใหม่นนั ้ อารมณ์ทางบวกน่าจะมีแนวโน้ มในการช่วยส่งเสริมให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูมีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงไปสูป่ ฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และนาไปสูก่ าร
สร้ าง สารวจ และบูรณาการแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ บทบาทของครู ใน
แนวทางใหม่ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนในทิศทางใหม่ๆด้ วย
2. ในสมมติฐานข้ อที่ 2 ที่นาเสนอว่า อารมณ์ ทางบวกช่วยทาให้ อารมณ์ ทางลบที่มีอยู่ถูก
บรรเทาลงไปได้ ตามการศึกษาของเฟรดริ กสันพบว่า อิทธิพลจากอารมณ์ทางลบจะส่งผลให้ บุคคลไม่
สามารถขยายความคิด และการปฏิ บัติในทิ ศ ทางใหม่ ๆ ได้ (Fredrickson; et al.. 2000) แต่ก ารน า
ประสบการณ์ของอารมณ์ทางบวกให้ แก่บคุ คล ซึ่งอยู่ในอารมณ์ทางลบนัน้ จะช่วยให้ บคุ คลกลับมาอยู่
ในสภาวะที่มีความสามารถในการความคิดและปฏิบตั ิในทิศทางใหม่ๆได้ เพราะฉะนัน้ ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ จึงมีการเสริ มสร้ างอารมณ์ ทางบวกเข้ าไปในกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของเมอซิโรว์ด้วย เนื่องจากตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงในขันที
้ ่ 1 คือ ภาวะวิกฤติที่ทาให้
สับสน และในขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบความรู้ สึกทางลบของบุคคลเอง อันได้ แก่ ความรู้ สึกกลัว โกรธ
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ความรู้สกึ ผิด และความอับอายนี ้ อาจเป็ นขันตอนที
้
่ทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ รับอิทธิพล
จากอารมณ์ ท างลบของขัน้ นัน้ ๆ อยู่ ซึ่ง สอดคล้ องกับที่ เฟรดริ กสันได้ กล่าวถึง เรื่ องการตกค้ างของ
อารมณ์ ทางลบในบุคคลและในท้ ายที่สุดอาจส่งผลให้ บุคคลมีความสามารถไม่เต็มตามศักยภาพใน
การคิดและปฏิบตั ิในแนวทางใหม่ๆ ซึ่งการคิดและปฏิบตั ิในแนวทางใหม่ๆถือเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญของ
กระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลง เพราะฉะนัน้ หลัง จากกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ องกับการสร้ าง
สภาวะอารมณ์ทางลบแล้ ว นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ทางบวก
ก่อนที่จะดาเนินการไปสู่กระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงในขันต่
้ อไป คือ ขันที
้ ่ 3 การประเมินเชิง
วิพากษ์ ในความเชื่อหรื อสันนิษฐานของบุคคล และขันที
้ ่ 4 การยอมรับความทุกข์หรื อความไม่พอใจนัน้
และ แลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลง การเสริ ม อารมณ์ ทางบวกก่อนขัน้ ที่ 3 และ 4 นี ้ จะช่วย
ส่งเสริ มให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถสะท้ อนสิ่งต่างๆ ได้ ด้วยการมีอคติที่ลดลงและมี
มุมมองเกี่ยวกับสภาพปั ญหาได้ รอบด้ านมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของเฟรดริ กสันที่ได้ นาเสนอ
ว่า อารมณ์ทางบวกจะช่วยลดอคติของบุค คลที่มีตอ่ สิ่งอื่นๆ (Johnson & Fredrickson. 2005) และทา
ให้ บคุ คลมองปัญญาในภาพกว้ างมากขึ ้น (Fredrickson; & Branigan. 2005)
3. ในสมมติฐานข้ อที่ 3 ที่นาเสนอว่า อารมณ์ ทางบวกช่วยสร้ างความหยุ่นตัวในจิตใจของ
บุคคลได้ กล่าวคือ เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูประสบกับปั ญหาหรื อสภาวะที่เป็ นทุกข์ นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู จะสามารถออกจากสภาวะที่เป็ นทุกข์ได้ อย่างรวดเร็ วมากขึ ้น และเมื่ออยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสมแล้ ว จึงนาไปสู่การคิดและกระทาสิ่งใหม่ๆ รวมถึงความสามารถในการแก้ ปัญหาได้
ดี ยิ่ ง ขึน้ อย่ า งไรก็ ต าม การจะสร้ างให้ บุค คลมี คุณ ลัก ษณะนี อ้ ย่ า งคงทนได้ บุ ค คลจะต้ อ งได้ รั บ
ประสบการณ์การของอารมณ์ทางบวกที่มีคณ
ุ ภาพอย่างซ ้าๆ ซึ่งในชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ มีแนวโน้ มที่จะ
ประสบกับปั ญหาที่ไม่ได้ คาดคิดต่างๆ อยู่เสมอ ดังนัน้ วงจรของการฝึ กตนให้ มีความหยุ่นตัวทางจิตใจ
จึงเกี่ยวข้ องกับปั จจัยด้ านระยะเวลาเป็ นสาคัญด้ วย อย่างไรก็ตาม แม้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้จะมีระยะเวลา
จากัด แต่ด้วยกระบวนการวิจยั ในครัง้ นี ้ที่มีการปฏิบตั กิ ารทังในสถานการณ์
้
จาลองและสถานการณ์จริ ง
จึงน่าจะช่วยให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถพัฒนาความหยุ่นตัวของตนเองผ่านการสร้ าง
อารมณ์ทางบวกที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยเช่นกัน
4. ในสมมติฐานข้ อที่ 4 ที่นาเสนอว่า อารมณ์ ทางบวกช่วยสร้ างทรัพยากรส่วนบุคคลขึ ้นได้
โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ การเป็ นพี่ เลี ย้ งที่ ได้ กล่าวไปในหัวข้ อก่อ นแล้ วนัน้ ถื อ เป็ น หนึ่ง ในการสร้ าง
ทรัพยากรในด้ านสังคม ซึง่ นอกเหนือจากบทบาทของการเป็ นพี่เลี ย้ งที่ได้ กล่าวไปในหัวข้ อที่ผ่านมาแล้ ว
พี่ เลี ย้ งจะเป็ นผู้ส ร้ างบรรยากาศทางบวกและช่วยกระตุ้น ให้ นิสิ ตฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ส ร้ าง
อารมณ์ ทางบวกได้ ตามความเหมาะสม โดยสามารถเลือกจากรู ปแบบของอารมณ์ ทัง้ 10 แบบของ
เฟรดริกสันที่นาเสนอไปข้ างต้ นแล้ ว
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5. ในสมมติฐานข้ อที่ 5 ที่นาเสนอว่า อารมณ์ ทางบวกช่วยสร้ างความอยู่ดีมีสขุ ทางจิตใจได้
นัน้ สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ การขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวกในกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
อาจช่วยส่งเสริ มให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเกิดกลยุทธ์ ในการแก้ ปัญหาหรื อจัดการรับมือกับ
ปัญหาและความทุกข์ที่เกิดขึ ้นในรูปแบบต่างๆได้ เช่น การต่อต้ านจากผู้เรี ยน เป็ นต้ น และจะทาให้ นิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยืนหยัดในการมีการปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ ตอ่ ไปในอนาคต
ซึง่ สิ่งนี ้สอดคล้ องกับขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้ บุคคลเกิดการบูรณา
การแนวทางใหม่เข้ าไปในชีวิตด้ วยความกลมกลืนและเป็ นสุข
จากการนาเสนอทฤษฎี การขยายและการสร้ างอารมณ์ ทางบวกเพื่อนามาเสริ มข้ อวิพ ากษ์
ของทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงนัน้ พิจารณาได้ ว่า อิทธิพ ลของการขยายและสร้ างอารมณ์
ทางบวกตามการศึกษาของเฟรดริ กสันตามสมมติฐ านทัง้ 5 ประการนัน้ มี ความส าคัญ ในการช่วย
ส่งเสริ ม ให้ นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ และตัวแทนอารมณ์ ทงั ้ 10 รู ปแบบที่ เฟรดริ กสันได้ พ บจากการวิจัยนัน้ จะเป็ น
แนวทางให้ ผ้ วู ิจยั และพี่ เลีย้ งนาไปเสริ มสร้ างอารมณ์ ทางบวกเพื่อให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
บรรลุ ใ นกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ อย่ า งมี คุณ ภาพมากขึ น้ และเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถยืนหยัดในการนาการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไปใช้ ใน
สภาพจริงได้ ตอ่ ไปในอนาคต

5. กระบวนทัศน์ การเปลี่ยนแปลง (Transformative paradigm)
ในการศึกษาครัง้ นีท้ ี่มุ่งเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในลักษณะเดิมไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ วิธีการในการวิจยั ที่จะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ จะต้ องมีความสอดคล้ องและสนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ วยเช่นกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงได้ พบว่า มีกระบวนทัศน์หนึ่งที่ทาหน้ าที่รองรับสาหรับทฤษฎีและแนวคิด
ของการวิจัยที่ให้ ความสาคัญกับความสัมพันธ์ เชิงอานาจ ความไม่เป็ นธรรมในสังคม สิทธิ มนุษ ยชน
รวมถึงบุคคลที่มีประสบการณ์ในการถูกกดขี่ ถูกเอาเปรี ยบ ถูกเหลื่อมล ้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงโอกาส
ในการเข้ าถึงความเป็ นธรรมในสังคมน้ อย นอกจากนี ้ ยังเป็ นกระบวนทัศน์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์กับ
กลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม ด้ วย ดังนัน้ การนากระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงมาใช้ นั น้ จึงครอบคลุมหลาย
สาขาวิชาและหลากหลายบริ บท ซึ่งรวมถึงในสาขาวิชาทางการศึกษาด้ วย กระบวนทัศน์ดงั กล่าวคือ
กระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงในครัง้
นี ้ ถือเป็ นแนวทางในการตรวจสอบทิศทางของการวิจยั เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงใน
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญต่อไป
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5.1 ระบบความเชื่อพืน้ ฐานของกระบวนทัศน์ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงเป็ นกรอบของระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับสมาชิกของกลุ่มที่
มีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม และเป็ นกระบวนทั ศน์ที่มุ่งเพิ่มความเป็ นธรรมในสังคม (Social
justice) (Mertens. 2009; 2010; Mertens, Harris; & Holmes. 2009) ไม่จาเป็ นว่าจะต้ องเป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวกับ คนชายขอบหรื อคนไร้ สมรรถภาพทางร่ างกายเท่านัน้ (Mertens. 2012) กระบวนทัศน์ การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนทัศน์ที่พัฒนาขึ ้นโดยดอนน่า เมอร์ เทนส์ (Donna Mertens) ในการนาเสนอ
ถึงรายละเอียดของกระบวนทัศน์นนั ้ เมอร์ เทนได้ ยึดตามระบบของกูบา ลินคอล์น และเดนซิน (Denzin;
& Lincoln. 2005; Guba; & Lincoln. 2005) ที่นาเสนอระบบความเชื่อพื ้นฐาน 4 ประการ อันได้ แก่ 1)
คุ ณ วิ ท ยา (Axiology) คื อ ธรรมชาติ ข องจริ ย ธรรมศาสตร์ (Ethics) 2) ภววิ ท ยา (Ontology) คื อ
ธรรมชาติ ข องความจริ ง (Reality) 3) ญาณวิ ท ยา (Epistemology) คื อ ธรรมชาติ ข องความรู้ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้ ูและสิ่งที่ควรถูกรู้ และ 4) วิธีวิทยา (Methodology) คือ วิธีการที่เหมาะสมกับ
การแสวงหาความรู้ อย่างมีระบบ จากระบบความเชื่อทัง้ 4 ประการนีจ้ ะช่วยให้ นักวิจัยได้ ตรวจสอบ
ระบบความเชื่อในงานของตนและเป็ นทิศทางให้ งานของนักวิจยั ด้ วย ซึ่งกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง
ก็มีระบบความเชื่อทัง้ 4 ประการ ดังนี ้
1. คุณวิทยา (Axiology) : ความเชื่อเชิงคุณวิทยาจะเป็ นพื น้ ฐานสาคัญในกระบวนทัศน์การ
เปลี่ ยนแปลงและขับ เคลื่ อนระบบความเชื่ อ อื่ นๆด้ วย นั่น ก็ คือ ภววิท ยา ญาณวิท ยา และวิธี วิทยา
หลักการพื ้นฐานของกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงในคุณวิทยา คือ การขยายความเป็ นธรรมในสังคม
การส่ง เสริ ม สิ ทธิ ม นุษยชน และการเคารพบรรทัดฐานเชิ งวัฒ นธรรม (Cultural norms) รวมถึงการ
เคารพประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม (Cultural histories) ในการปฏิสมั พันธ์ เพื่อที่จะดาเนินการวิจยั ที่มี
ศักยภาพเพื่อเพิ่มความเป็ นธรรมแก่สงั คม หลักการเหล่านี ้ไม่ใช่เรื่ องง่ายสาหรับนักวิจยั ที่จะแก้ ปัญหา
เรื่ องความเป็ นธรรมดังกล่าว นักวิจยั จะต้ องตระหนักถึงการแพร่กระจายของความเหลื่อมล ้าและการ
กดขี่ และเข้ าใจชุมชนอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสร้ างความท้ าทายต่อสถานภาพเดิมและจัดหาพื ้นฐาน
สาคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Mertens. 2012)
สัน นิ ษ ฐานเชิ ง คุณ วิท ยาจะน านักวิจัย ไปสู่การถามค าถามต่างๆ ดัง เช่น แนวทางเชิ ง
วัฒ นธรรมอะไร (Cultural guideline) สาหรับการวิจัยที่ต้องพิจารณาในบริ บทนัน้ ๆ นักวิจัยจะแสดง
ความเคารพต่อวัฒ นธรรมที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีในเชิงประวัตศาสตร์ นนอย่
ั ้ างไร นักวิจยั จะรวมเสียงของ
สมาชิกในชุมชนที่ปกติแล้ วไม่เคยได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นจริ ยศาสตร์ ที่ถูกสร้ างขึ ้นมานันได้
้
อย่างไร นอกจากนี ้นักวิจยั จะต้ องพิจารณาถึงสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม (Cultural competency) ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่ เกี่ ยวข้ องกับ ความสามารถของนักวิจัย ในการอธิ บ ายความจริ งในชุม ชนที่ มี ค วามซับ ซ้ อนเชิ ง
วัฒ นธรรมนัน้ อย่ า งถูก ต้ อ งแม่ น ย า (Mertens. 2009; 2010) นัก วิ จัย ที่ มี ส มรรถนะเชิ ง วัฒ นธรรม
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(Culturally competent researcher) ต้ องเข้ าใจในความรู้สึกที่เป็ นพลวัตรของอานาจที่แตกต่างกันใน
การเข้ าถึงทรัพ ยากรที่ จาเป็ นต่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้ ดีขึน้ (Symonette. 2004) สมรรถนะเชิ ง
วัฒนธรรมนี ้จะเป็ นกรอบและเป็ นสิ่งที่เชื่อมต่อไปยังญาณวิทยา (Epistemology) ของการวิจยั รวมถึง
จะนาไปสู่วิธีวิทยา (Methodology) ที่เหมาะสมในเชิงบริ บทและวัฒ นธรรม ในเชิงวิธีในการตีความ
ผลลัพ ธ์ และช่วยเพิ่ ม เติม ประโยชน์ ของข้ อค้ น พบ (SenGupta, Hopson, & Thompson-Robinson,
2004) นักวิจยั ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนเชิงอาสาสมัครของการเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อสู้กบั ความเหลื่อมล ้าใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเหยียดชาติพนั ธุ์ ความลาเอียง การมีอคติ และการกดขี่ และในท้ ายที่สดุ นักวิจยั
จะต้ องพยายามสร้ างสัม พันธภาพกับชุม ชน เพื่ อให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากสมาชิ กในชุม ชน และ
สามารถตระหนักและไตร่ตรองถึงอคติของตนได้ ด้วย (Edno, Joh; & Yu. 2003) ดังนัน้ เมื่อนักวิจยั จะ
ประยุกต์คณ
ุ วิทยาในงานวิจยั จึงต้ องแสดงให้ เห็นถึง ความเคารพในการปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน ประโยชน์
ของงานวิจัย ในการสนับ สนุน สิ ท ธิ ม นุษ ยชนและการเพิ่ ม ความเป็ น ธรรมในสัง คม ความเชื่ อ มโยง
ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ของการวิจยั และมีการเพิ่มวาระ (Agenda) ความเป็ นธรรมในสังคม
(Mertens. 2007) และการแสดงถึงคุณค่าของงานวิจยั นันๆที
้ ่ช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม
ได้ (Mertens. 2012)
ดังนัน้ คุณวิทยาสาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ที่ผ้ วู ิจยั มุ่งให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ เหตุผลประการหนึ่งที่สาคัญ
ของความต้ องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ความไม่เป็ นธรรมของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรี ยนที่เกิ ดขึน้ ในพื น้ ที่ ของการเรี ยนรู้ การทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีอานาจในการรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของ
ตนเองจะท าให้ ผ้ ูเรี ย นเป็ น ผู้เรี ย นเชิ ง รุ ก และเกิ ด การเรี ย นรู้ อย่า งแท้ จ ริ ง ดัง นัน้ การเปลี่ ย นแปลง
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู้ สู่ก ารเปลี่ ยนแปลงจะช่วยให้ เกิ ด ความสมดุลย์ ในอานาจของความสัม พันธ์ ระหว่างนิสิ ตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยนมากขึ ้น
2. ภววิ ท ยา (Ontology): การจะพิ จ ารณาว่า อะไรคื อ ความจริ ง นัน้ (Reality) มี อ ยู่ห ลาย
รูปแบบ ซึ่งถูกสร้ างขึ ้นมาจากสังคม การจะนิยามความจริ งได้ นนั ้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องทาให้ คา่ นิยม
ในเรื่ องต่างๆมีความชัดเจน เช่น ค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม การไร้ ความสามารถ เป็ นต้ น ซึ่งแน่นอน
ว่า ความจริ งที่แตกต่างกันนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ จากการได้ รับสิทธิพิเศษบางอย่างในระดับที่แตกต่าง
กันของผู้ร่วมวิจยั และนักวิจยั เพราะฉะนัน้ นักวิจยั จะต้ องตระหนักถึงค่านิย มต่างๆ รวมถึงการได้ รับ
สิทธิพิเศษบางอย่าง เพื่อให้ การกาหนดความจริ งในการวิจยั มีศกั ยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
เพิ่ม ความยุติธรรมในสังคม (Mertens. 2007) แต่ในบริ บทที่ศึกษา นักวิจัยจะได้ พบกับความจริ งที่ มี
หนึง่ เดียว แต่มีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อความจริ งนี ้ ดังนัน้ จากความหลากหลายของความคิดเห็น

82
ต่อความจริ งนี ้จึงนาไปสู่ความหมายของญาณวิทยาต่อไป ความจริ งหนึ่งเดียวนี ้จะนานักวิจยั ไปสู่การ
ขุดคุ้ยอย่างล ้าลึก เพื่อการทาความเข้ าใจปัจจัยที่ทาให้ บคุ คลเกิดการยอมรับความจริ งนี ้มากกว่าความ
จริงอื่นๆ (Mertens. 2010)
สาหรับในบริ บทของการวิจยั นัน้ เมอร์ เทนส์ได้ กล่าวว่า แม้ ความจริ งเป็ นสิ่งที่ถกู สร้ างจาก
สังคม แต่ความจริ งนันถู
้ กสร้ างด้ วยความตระหนักรู้อย่างมีสานึก (Conscious awareness) ซึ่งผู้ที่อยู่
ในตาแหน่งที่มีอานาจสูงกว่าและผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะอื่นๆได้ ร่วมกันกีดกันการตัดสินใจในการทาวิจยั ใน
ประเด็น ที่ ส าคัญ เช่น การนิ ย ามถึ งสิ่ ง ที่ เป็ น จุด สนใจของงานวิจัย การตัง้ ค าถามการวิจัย และวิ ธี
วิทยาการวิจยั เพื่อแสวงหาความรู้ความจริ ง (Mertens. 2007) ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า แม้ แต่การที่บคุ คลที่
เกี่ ย วข้ อ งไม่ส ามารถเข้ าถึ ง การตัด สิ น ใจในการวิจัย ได้ ก็ ถื อ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของความไม่ ยุติธ รรม
เพราะฉะนันรู
้ ปแบบของการเอาเปรี ยบ การเหลื่อมล ้า การกดขี่นนจึ
ั ้ งมีหลายรูปแบบ ไม่จาเป็ นว่าต้ อง
เป็ นเรื่ องเพศ สีผิว ศาสนา อายุเท่านัน้ แต่รวมถึงอะไรที่อยู่บนพื ้นฐานในเรื่ องความไม่ยตุ ิธรรม ไม่เป็ น
ธรรม การไม่สามารถเข้ าถึงบริการที่เกิดขึ ้นในบริ บทหนึง่ ที่เฉพาะก็ได้ เช่นกัน
คาถามจากภววิทยาในกระบวนทัศน์นี ้ คือ ความจริ งถูกนิยามขึ ้นมาได้ อย่างไร โดยใคร
ความจริงที่ได้ รับข้ อได้ เปรี ยบนันเป็
้ นของใคร ความเป็ นธรรมทางสังคมอะไรที่ถกู ยอมรับว่าเป็ นจริ งโดย
ที่ไม่ขึ ้นอยู่กบั เรื่ องของอานาจที่แตกต่างกัน (Mertens. 2007) อะไรเป็ นกลไกของความจริ งที่ถกู รับรู้ว่า
มีการรักษาระบบของการกดขี่นนเอาไว้
ั้
อะไรคือผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นกับผู้ร้ ู สึกเจ็บปวดจากในกรณี ที่เกิด
การยอมรับความจริงที่หลากหลายหรื อในกรณีที่ยอมรับความจริ งที่ผิดหรื อความจริ งที่มีผ้ ถู กู เอาเปรี ยบ
(Mertens. 2010) นอกจากนี ้ การซักถามเกี่ยวกับมิติอื่น เช่น เพศภาวะ เชื ้อชาติ การไร้ ความสามารถ
สถานภาพทางสังคม อายุ ศาสนาค่านิยมเชิงสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ จริ ยศาสตร์
เหล่านี ้ไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างโดยทัว่ ๆไป แต่เป็ นความแตกต่างที่เป็ นพื ้นฐานนาไปสู่ความเหลื่อม
ล ้าและการกดขี่ เป็ นพื ้นฐานของความไม่ยตุ ธิ รรมในสังคม ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่เป็ นลักษณะ
ในเชิงบริ บทด้ วย (Mertens. 2012) เพราะฉะนัน้ นักวิจยั ในกระบวนทัศน์นี ้จะต้ องตระหนักถึงค่านิยม
เกี่ ย วกับ สัง คมและการเอารัด เอาเปรี ยบทางสัง คมในการกาหนดความจริ ง ซึ่งเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะน าไปสู่
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มความเป็ นธรรมทางสังคม และความจริ งสาหรับ
นักวิจยั ในกระบวนทัศน์นี ้ก็คือ การจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนนันไม่
้ ได้ มีเพียงรูปแบบเดียว และผู้สอนแต่ละ
คนมีเบื ้องหลังของการเลือกที่จะจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบนันอยู
้ ่
เมื่ อประยุกต์กับบริ บทของงานวิจัยนี ก้ ็คือ ความจริ งของการส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้อย่างแท้ จริ งนัน้ ผู้สอนสามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างหลายรูปแบบที่เหมาะสมต่อธรรมชาติของ
เนื ้อหาในรายวิชานันๆ
้ ซึ่งในรายวิชาหนึ่งสามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ ทงแบบที
ั้
่เน้ นครู เป็ นศูนย์กลางและ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ในบริ บทที่เกิดขึ ้นนัน้ ความจริ งเพียงหนึ่งเดียวที่ปรากฎก็คือ แม้ ผ้ สู อนยอมรับ
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ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนันเป็
้ นแนวคิดที่ดีต่อผู้เรี ยน แต่มีความเป็ นไปได้ ยากใน
การปฏิบตั ิ และในขณะเดียวกัน การสอนที่เน้ น ครูเป็ นศูนย์กลางนันถู
้ กยอมรับว่าเป็ นแนวทางการสอน
ที่มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิมากกว่า รวมถึงเอื ้อต่อบริ บทในการทางานของผู้สอนที่มีข้อจากัดใน
หลายๆเรื่ องมากกว่า ประกอบกับความจริ งนี ้ถูกยอมรับจากผู้เรี ยนด้ วยความตระหนักว่ารู้สึกคุ้นชินกับ
การสอนที่ เน้ นครู เป็ นศูนย์ กลางมาอย่างยาวนานมากกว่า และผู้เรี ยนมี แนวโน้ ม ในการปฏิ เสธการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพราะเชื่อว่าจะสร้ างภาระในการรับผิดชอบให้ กบั ผู้เรี ยนเพิ่มมาก
ขึน้ ด้ ว ย ทัง้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ตามแนวคิด การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ได้ น าเสนอว่า การได้
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเองที่มากขึ ้นเป็ นสัญญาณของการเป็ นผู้เรี ยนในเชิงรุกและเป็ นผู้เรี ยนที่
สามารถนาตนเองได้ ต่อไป ดังนัน้ ความไม่ สมดุลกันในอานาจของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนและ
ผู้สอนอย่างยอมรับและตระหนักรู้ของทังสองฝ่
้
ายจึง ปรากฏขึ ้นอย่างชัดเจน และเป็ นสิ่งที่ จะนานักวิจยั
ไปสูก่ ารเข้ าถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับอานาจและนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงต่อไป
3. ญาณวิ ท ยา (Epistemology): สมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ญาณวิ ท ยาในกระบวนทัศ น์ ก าร
เปลี่ยนแปลงนี ้ได้ กล่าวถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั โดยในที่นี ้นักวิจั ย
จะไม่ได้ เป็ นเฉพาะผู้ดาเนินการวิจยั ในชุมชนเท่านัน้ แต่นกั วิจัยยังถือเป็ นสมาชิกของชุมชนและเป็ น
สมาชิกของกลุม่ ผู้ที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิก (Nonmember)ในชุมชนด้ วย ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ของความรู้ นัน้ ในที่ นี ห้ มายถึ ง ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ เรื่ อ งของอ านาจ และการได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เศษ
(Privilege) นัก วิ จัย จะต้ องสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงกับ สมาชิ ก ในชุม ชน เพื่ อ การเข้ า ใจรู ป แบบที่
แตกต่างกันของความจริ ง และเพื่ อศึกษาว่าอย่างไรที่ รูป แบบที่ แตกต่างกัน ของความจริ งเหล่านัน้
เกี่ยวข้ องกับอานาจ เหล่านี ้จะทาให้ เกิดความเข้ าใจในบริ บททางสังคมและทางประวัติศาสตร์ รวมถึง
การสร้ างความสัมพันธ์ที่ตอบรับความแตกต่างของอานาจและการสร้ างความสัมพันธ์ที่ช่วยสนับสนุน
ให้ เกิดการพัฒนาความไว้ วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย (Mertens. 2007; 2012)
ส่วนคาถามที่เกี่ยวกับญาณวิทยาสาหรับนักวิจยั ในกระบวนทัศน์นี ้ ได้ แก่ ความสัมพันธ์
ของนักวิจยั กับบุคคลที่ถูกศึกษาในการวิจยั ควรเป็ นอย่างไร อย่างไรที่นกั วิจยั ควรปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
ในการศึกษา นักวิจัยควรอยู่ให้ ห่างจากการป้องกันอคติ หรื อควรเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการป้องกันอคติ
อะไรคือสิ่งที่จะดีขึ ้นหากนักวิจยั ค้ นหาว่าอะไรคือความจริ งในบริ บทนันๆ
้ ถ้ านักวิจยั ได้ ร้ ูอย่างแน่แท้ ว่า
อะไรคือความจริ งของบางสิ่ งบางอย่างแล้ วนัน้ นักวิจัยจะต้ องเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับบุคคลที่จะถูกเก็ บ
ข้ อมูลนันอย่
้ างไร และนักวิจยั จะสามารถเข้ าใจมิติของความหลากหลายในบริ บทเฉพาะนี ้ได้ อย่างไร
(Mertens. 2007; 2012)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ นักวิจัยควรจะต้ องแขวนบทบาทที่แสดงถึงอานาจที่สูงกว่านิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู และสร้ างความรู้สึกปลอดภัยและความไว้ ใจแก่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
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ครูด้วยการสร้ างความเป็ นกันเองและเป็ นพี่เลี ้ยงที่ดี ทังนี
้ ้นักวิจยั จะแสดงเจตจานงค์ในการพัฒนานิสิต
ครูให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพของนิสิตครูและผู้เรี ยนต่อไป
4. วิ ธี วิ ท ยา (Methodology): วิ ธี วิ ท ยาในกระบวนทั ศ น์ ก ารเปลี่ ย นแปลงนี ้ ได้ มาจาก
สมมติฐานทังจากคุ
้
ณวิทยา ภววิทยา และญาณวิทยา ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว โดยคุณวิทยาจะทาให้
นักวิจยั ได้ วางแผนงานวิจยั ตามแนวทางที่ถกู พัฒนาโดยชุมชน ส่วนภววิทยาจะช่วยให้ นกั วิจยั พัฒนา
กลยุทธ์เพื่อกาหนดรูปแบบที่แตกต่างกันของความจริ ง รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอานาจและการ
ได้ รับสิทธิพิเศษ และการทาให้ เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกับรูปแบบที่แตกต่าง
กันของความจริ งนัน้ ส่วนญาณวิท ยาจะน าไปสู่การสร้ างความสัม พันธ์ เพื่ อกาหนดแนวทางต่างๆ
(Mertens. 2007; 2012) และในส่วนของวิธีวิทยานัน้ ก็คือ การมีลกั ษณะเชิงวิพากษ์ ในการวิจยั เชิงการ
เปลี่ ย นแปลง (Transformative research) และการประเมิ น เชิ ง การเปลี่ ย นแปลง (Transformative
evaluation) นัน่ คือ การสร้ างบทสนทนาระหว่างนักวิจยั และสมาชิกในชุมชน โดยการออกแบบงานวิจยั
จะมีการนาเสนอถึงความต้ องการของชุมชนแบบไม่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในเรื่ องวิธี
วิ ท ยานี จ้ ะต้ อ งถูก ด าเนิ น การด้ ว ยความตระหนัก อย่ า งมี ส านึ ก ในปั จ จัย เชิ ง บริ บ ทและปั จ จัย เชิ ง
ประวัติศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องความเหลื่อมลา้ และการกดขี่ (Mertens. 2009) เมอร์
เทนส์จงึ แนะนาว่า นักวิจยั ควรเริ่มจากการเก็บข้ อมูลเพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับชุมชนและเริ่มสร้ างสัมพันธภาพ
ของความไว้ วางใจก่อนด้ วย อย่างไรก็ตาม นักวิจัยสามารถเลือกได้ ว่าจะใช้ วิ ธีการเชิงคุณ ภาพ เชิ ง
ปริ มาณ หรื อผสมผสาน แต่การเลือกนันจะต้
้
องเชื่อมโยงกับการนิยามปั ญหา และวิธีการสามารถถูก
ปรับได้ ตามบริ บททางวัฒนธรรมซึ่งมีความซับซ้ อน ส่วนประเด็นเรื่ องอานาจควรจะทาให้ ปรากฎอย่าง
ชัดเจนในการตัง้ คาถาม และนักวิจัยจะต้ องตระหนักในเรื่ องความเหลื่ อมล า้ และการกดขี่ อยู่เสมอ
(Mertens. 2007; 2012)
สาหรับวิธีวิทยาของกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง นักวิจยั อาจตังค
้ าถามได้ วา่ วิธีที่ดีที่สดุ
ในการเก็บข้ อมูลคืออะไร นักวิจยั จะสามารถเก็บข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขเพื่อเป็ นฐานของความไม่ลาเอียงได้
หรื อไม่ หรื อนักวิจยั จะเก็บข้ อมูลที่เป็ นภาพ เป็ นคา เพื่อสามารถเข้ าใจสิ่งนันได้
้ อย่างลึกซึ ้งหรื อไม่ หรื อ
นักวิจยั จะใช้ การเก็บข้ อมูลทังตั
้ วเลข ภาพ และคาทังหมด
้
ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยู่กบั คาถามที่ว่า อย่างไรที่ฉันจะ
ใช้ วิธีเหล่านันเพื
้ ่อให้ ได้ ภาพแห่งความจริง
ส่วนที่สาคัญอีกประการหนึง่ ของวิธีวิทยาก็คือ การวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ ในความสัมพันธ์
เชิงอานาจในบริ บทนันและกิ
้
จกรรมที่จะนาไปใช้ ระบบความเชื่อของวิธีวิทยานี ้สนับสนุนให้ สมาชิกใน
ชุมชนได้ เข้ ามาในกระบวนการวิจยั ตังแต่
้ เริ่ มแรกและมีบทบาทที่หลากหลายในกระบวนการ ซึ่งแผน
ของการเก็บข้ อมูลโดยพื ้นฐานในการวิ จยั ได้ แก่ 1) การสังเกตการณ์และการทบทวนเอกสาร เช่น การ
สังเกตผู้เข้ าร่วมในขณะสะท้ อนในการสัมมนา 2) การสัมภาษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั คาถามในการสัมภาษณ์จะ
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มาจากการสังเกตการณ์และการทบทวนเอกสาร 3) ทีมนักวิจยั จะต้ องมาร่ วมกันอภิปรายข้ อมูลที่เก็บ
มาจากการสังเกต การทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณ์ 4) ทีมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ ข้อมูลที่
นามาวิเคราะห์ร่วมกันนี ้เป็ นพื ้นฐานในการสัมภาษณ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยข้ อมูลที่นกั วิจยั ได้ จากผู้
ถูกเอาเปรี ยบจะมากระตุ้นในการสัมภาษณ์ ผ้ เู กี่ยวข้ องอื่นๆต่อไป ประเด็นที่ผ้ ถู ูกเอาเปรี ยบได้ สะท้ อน
นันก็
้ จะถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น สมาชิกของโรงเรี ยน หรื อของมหาวิทยาลัย การตอบสนองของ
ผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ ถือเป็ นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมแล้ ว ซึ่งหลังจากการดาเนินตามวิธี
วิทยาแล้ ว ชุมชนสามารถจัดหาบางสิ่งบางอย่างมาเพิ่มในการพัฒ นาความเป็ นธรรมนัน้ เช่น มีการ
จัดตัง้ ให้ มี ระบบพี่ เลีย้ งขึ ้นมา เพราะว่าแม้ ผ้ ูบริ หารจะเปลี่ยนคนไปก็ตาม แต่ระบบที่มีอยู่ก็จะทาให้
ชุมชนพัฒนาตัวเองได้ ตอ่ ไป (Mertens. 2007; 2012)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีแนวโน้ มที่จะเก็บข้ อมูลทังในเชิ
้
งปริ มาณและเชิงคุณภาพทัง้ 2
ประเภท เนื่องจากการได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในแต่ละขันของการวิ
้
จยั มีทงข้
ั ้ อมูลที่ต้อง
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ การสัง เกต การสนทนากลุ่ม การวัด ความพึ ง พอใจ เป็ น ต้ น อย่างไรก็ ต าม การ
ตรวจสอบความเชื่อตามกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงนี ้ ถื อเป็ นกรอบของทิศทางในการดาเนินการ
วิจยั แต่การจะดาเนินการวิจยั ให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้นจะต้ องอาศัยวิธีวิทยา (Methodology) ที่มีความ
สอดคล้ องและมีการอธิบายถึงการปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น ซึ่งวิธีวิทยาดังกล่าวจะนาเสนอ
ในหัวข้ อลาดับต่อไป

6. การวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วม (Critical participatory action
research)
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ นอกเหนื อ จากการมุ่ ง ให้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยตนเองแล้ ว สิ่งที่จะช่วยผลักดันให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงและแก้ ปัญ หาที่ สาคัญ อีกประการ คือ การพิจารณาถึงระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั น ซึ่ ง การวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ นแนวทางของการสร้ างการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในชีวิตของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ บคุ คล
หรื อกลุ่ม รู้ สึก ท้ อแท้ ไม่พึ งพอใจ หรื อเกิ ด สภาวะผิ ด ปกติขึน้ อาจจะต้ องใช้ ก ารวิจัยปฏิ บัติการเชิ ง
วิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับชีวิตและการทางาน รวมถึงการเปลี่ยนการจัดการ (Arrangement) ใน
การปฏิ บัติ เพื่ อ น าไปสู่ค วามมี เหตุมี ผ ล มี ค วามยั่ง ยื น และมี ค วามยุติธ รรมในการปฏิ บัติม ากขึน้
นอกเหนือจากเป้าหมายของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมและวัตถุประสงค์ของการ
วิ จัย ครั ง้ นี ท้ ี่ มี ค วามสอดคล้ อ งกัน แล้ ว ในการทบทวนวรรณยัง พบส่ ว นส าคัญ อื่ น ๆอี ก ที่ ก ารวิ จัย

86
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วมจะช่วยผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้ ายที่สดุ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
6.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ การวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วม
ในเคมมิสและแม็คแท็กการ์ ท (Kemmis; & McTaggart. 2000. 2005) ได้ สรุ ปภาพรวมของ
การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างจากการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบอื่นๆไว้ ดงั นี ้ การ
วิจัยปฏิบัติการเชิงวิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วมถูกนาเสนออย่างแข็งแกร่ งในงานวิจัยปฏิ บัติการทางการ
ศึกษา และเป็ นการวิจยั ที่เกิดขึ ้นจากความไม่พึงพอใจในการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom
action research) เนื่องจากการขาดการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทของความสัมพันธ์ ระหว่างการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมและการศึกษา การวิจัยปฏิ บัติการเชิ งวิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วมนี ้ จะมี การให้
ความสาคัญ กับการมีส่วนร่ วมอย่างมากและการวิเคราะห์เชิงสังคมในทางสังคมศาสตร์ เชิงวิพากษ์
(Social analyses in the critical social science tradition) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การเผยถึ ง ความไร้ พลัง
(Disempowerment) และความไม่ยุติธ รรมที่ ถูก สร้ างมาจากสังคม ซึ่ง บุคคลอาจไม่ได้ ต ระหนักใน
ทันที ทันใดว่าถูกห้ อมล้ อมด้ วยค่านิยมหรื อความเชื่อบางอย่างที่ สังคมสร้ างขึน้ มา แต่ด้วยการวิจัย
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมที่ให้ ความสนใจกับวิธีการสร้ างความเป็ นไปได้ ใหม่ของรู ปแบบ
ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ในสัง คม (Vivencia) ผ่ า นการสร้ างพลัง ในปริ ม ณฑลสาธารณะ(Revitalization of the
public sphere) และการสนับสนุนการปลดปล่อยชีวิต ซึ่งถูกเคลือบไปด้ วยวาทกรรมเกี่ ยวกับระบบ
ราชการ (Bureaucratic discourse) หรื อความเชื่ อเกี่ ยวกับการปฏิ บัติในแนวทางเดิม เพราะฉะนัน้
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ จึงต้ องได้ รับการตีความซ า้ ในการปฏิ บัติ โดยผ่านความคิดของการกระทาทางการ
สื่ อ สาร (Ideas of communicative action) ผ่ า นพื น้ ที่ เ ชิ ง สื่ อ สาร (Communicative space) ผ่ า น
ปริ มณฑลสาธารณะ (Public sphere) และความคิดทางการวิจยั ที่เป็ นการปฏิบตั ทิ างสังคมร่วมกับการ
มีส่วนร่วม ซึง่ บุคคลจะได้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสารวจชีวิตของตนเองที่สงั คมสร้ างขึ ้นมาให้ ซึ่ง
บุคคลอาจต้ องการเปลี่ ยนแปลงชีวิตของตนหลังจากที่ ได้ พ บแล้ วว่าเกิ ดความไม่สมเหตุสมผล เกิ ด
ความไม่ยั่งยืน และเกิดความไม่ยุติธรรมขึน้ ในการปฏิ บตั ิ (Kemmis; et al.. 2014a) ดังนัน้ การวิจัย
ปฏิ บัติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มจึ ง ถื อ ได้ ว่า เป็ น การปฏิ บัติ เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปฏิ บัติ ( A
practice changing practice)
การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความจริ งต่างๆทาง
สังคม (Social realities) เพื่ อค้ นหาการปฏิ บัติทางสังคมหรื อทางการศึกษา (Social or educational
practices) ที่ มี ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ (Untoward consequences) ได้ แก่ ความไม่ มี เ หตุ ผ ล
(Irrational) ความไม่ยั่งยืน (Unsustainable) และความไม่ยุติธรรม (Unjust) โดยปฏิ บตั ิผ่านการเปิ ด
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พื น้ ที่ เ ชิ ง สื่ อ สาร (Opening communicative space) (Kemmis; & McTaggart. 2005) ซึ่ ง บุ ค คล
สามารถสะท้ อนร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ การจัด การ และผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ สิ่ ง ที่ จ ะถู ก
เปลี่ยนแปลงในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมและผลลัพธ์ ที่เกิด
ทันทีทนั ใด หรื อเพียงแค่การเข้ าใจตนเองของทังผู
้ ้ ปฏิบตั ิและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิเท่านัน้
แต่ยงั รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในการสร้ างรูปแบบทางสังคม (Social formation) ที่เป็ นพื ้นที่ของการ
ปฏิ บัติใน 3 เรื่ อง ได้ แก่ วาทกรรมหรื อการพูด (Discourse or saying) การทา (Doing) และรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เกี่ยวข้ องต่างๆ (Relating) เมื่อกล่าวถึงการสร้ างรูปแบบทางสังคมซึ่ง
เป็ นสิ่งที่เรี ยกว่า แบบสร้ างการปฏิบตั ินนั ้ (Practice architectures) ถื อเป็ นสิ่งที่ถูกกระทาจากบุคคล
และจะถูกทาซ ้าใหม่ด้วยบุคคลเช่นกัน เพราะฉะนัน้ บุคคลที่เกี่ยวในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบ
มีส่วนร่ วมนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนสังคมโลกด้ วยการพูด การทา และความสัมพันธ์ ที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม ด้ วยแบบสร้ างการปฏิบตั ิในแนวทางอื่นขึ ้นมา เพื่อทาให้ การปฏิบตั ิสามารถเกิดขึ ้นได้
ในทิ ศทางที่ มี เหตุผ ล (Rational) มี ผ ลิ ตภาพและความยั่ง ยื น (Productive and sustainable) และมี
ความยุตธิ รรมและมีสว่ นร่วมมากขึ ้น (Just and inclusive)
6.2 หลักการวิจัยปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research)
การวิ จัย ปฏิ บัติ ก าร (Action research) เป็ นการวิ จัย ที่ ส ามารถน าไปใช้ ในหลากหลาย
สาขาวิช าและประเด็นที่ แตกต่างกันไป เช่น การเคลื่ อนไหวของสตรี สิทธิ ของคนพื น้ เมื อง ประเด็น
เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อม การป้องกันโรค รวมถึงในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น ทางการศึกษา ทางพยาบาล
ศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรื อเกษตรศาสตร์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การวิจยั ปฏิบตั ิการก็ต่างมีหลายรูปแบบ ดังนัน้
ด้ วยความหลากหลายนี ้ การวิจยั ปฏิบตั ิการจึงปรากฏในชื่อเรี ยกที่ตา่ งกันได้ (Kemmis; & McTaggart,
2000. 2005) อย่ างไรก็ ต าม แม้ ก ารวิ จัย ปฏิ บัติก ารจะมี ห ลายรู ป แบบ แต่ในเบื อ้ งต้ น นัน้ การวิจัย
ปฏิบตั ิการจะปฏิเสธแนวทางการวิจยั ที่ยอมรับกันเป็ นมาตรฐาน (Conventional research) ซึง่ มีการให้
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ ามาในพื ้นที่การวิจยั เพื่อบันทึกและเป็ นตัวแทนในการนาเสนอสิ่งที่เกิดขึ ้น
นอกจากนี ้สิ่งสาคัญที่การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในแต่ละรูปแบบจะมีร่วมกันใน 2 ประการ คือ
1. การยอมรับในความสามารถของกลุ่มบุคคลที่อาศัยและทางานในพื ้นที่นนๆ
ั ้ เพื่อการได้ มี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรื อล้ นในกระบวนการวิจยั ทุกๆด้ าน
2. งานวิจยั จะดาเนินไปได้ โดยผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั (Participants) โดยผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยจะได้ รับคาแนะนาเพื่ อการพัฒ นาการปฏิ บตั ิ (Practice) และเพื่ อการพัฒ นาพื น้ ที่อยู่อาศัยหรื อ
พื ้นที่ในการทางาน (Setting) ของผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั ด้ วยตัวของผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั เอง
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เพราะฉะนัน้ การเปลี่ยนไปสู่การทาวิจยั ด้ วยตนเองจึงถูกพิจารณาอย่างบ่อยครัง้ ว่าเป็ นการ
วิจัย กับ แหล่งการสร้ างพลัง (Empowerment) ส าหรั บ ผู้มี ส่วนร่ วมในการวิ จัย ด้ วยการเกิ ด ขึน้ ของ
แนวทางมากมายในการวิจยั ปฏิบตั ิการทังในเชิ
้
งทฤษฎี และการปฏิบตั ิ จึงทาให้ เคมมิสและแม็คเท็ก
การ์ ทพัฒ นาทฤษฎี และการปฏิ บัติของการวิจัยปฏิ บัติก ารเชิ ง วิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วมขึน้ (Critical
participatory action research)
ในช่วงต้ นปี ค.ศ. 1980 มี ความพยายามในการหากรอบอ้ างอิงในการตรวจสอบการวิจัย
ปฏิบตั ิการนี ้ ซึ่งบ่อยครัง้ ในทางการศึกษาใช้ การตรวจสอบด้ วยการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิทางสังคม
(Changing a social practice) แต่คาถามที่เกิดขึ ้นต่อมาคือ การเปลี่ยนแปลงแบบใดที่จะถูกพิจารณา
ในการวิจยั ปฏิบตั ิการนี ้ และจะหลีกเลี่ยงจากงานวิจยั แบบเดิมไปได้ อย่างไร ในการอธิบายถึงการวิจยั
ปฏิ บัติก ารของเคมมิ ส (Kemmis. 2009) ที่ น าเสนอว่า การวิ จัย ปฏิ บัติก ารเป็ น การปฏิ บัติเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ (A practice-changing practice) ซึ่งในความหมายนี ้ การวิจยั ปฏิบัติการถูก
ตีความว่าเป็ นการปฏิบตั ิทางสังคม (Social practice) ด้ วยตัวของมันเองอยู่แล้ ว และประเด็นหนึ่งที่
การวิจยั ปฏิบตั ิการมีความสอดคล้ องร่วมกันอยู่แล้ วก็คือ การทาความเข้ าใจใหม่ในเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างนักวิจยั และสิ่งที่ถกู วิจยั ในที่นี ้หมายถึง การคิดใหม่อี กครัง้ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและ
การปฏิบตั ิ รวมถึงระหว่างนักทฤษฎีและนักปฏิบตั ดิ ้ วย
6.3 ลักษณะสาคัญของการวิจัยแบบมีส่วนร่ วมและการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
แบบมีส่วนร่ วม
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่สาคัญที่สุดของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมี ส่วนร่วม
นัน่ คือ การเป็ นหนึ่งในรูปแบบของการวิจยั แบบมีส่วนร่วม (Participatory research) ซึ่งผู้ร่วมวิจยั ที่อยู่
ในบริ บททางการศึกษาและทางสังคมสามารถทาวิจยั ด้ วยตัวของผู้ร่วมวิจยั เองได้ แม้ ในงานวิจยั แบบ
อื่นอาจทาการวิจยั ในบริ บทของการศึกษาและสังคมด้ วยเช่นกัน แต่ ในการวิจยั แบบมีส่วนร่วมนี ้ ผู้ร่วม
การวิจยั จะเข้ าถึงวิถีของชีวิตและการทางานที่ดาเนินไปในพื ้นที่อย่างเจาะจง เนื่องด้ วยเหตุของการเป็ น
คนใน (Being insiders) อย่างไรก็ ต ามในบางต าราเชื่ อว่า การเป็ น คนในท าให้ ไม่สามารถเห็น สิ่ง ที่
น่าสนใจบางอย่างได้ แต่ในทางตรงกันข้ ามนี ้ เคมมิส แม็คแท็กการ์ ด และนิซอน (2014a) เชื่อว่า การ
เป็ น คนในถื อ เป็ น ข้ อ ดี ที่ พิ เศษเมื่ อ พวกเขาท าวิจัย ให้ กับ พื น้ ที่ ของเขาเองและทุ่ม เทการปฏิ บัติ ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับทังงานและการใช้
้
ชีวิตของพวกเขาในพื ้นที่นนๆ
ั ้ นอกจากนี ้ในการวิจยั แบบมีส่วนร่วมจะมี
ลักษณะ 5 ประการที่ปรากฎเฉพาะในการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม รวมถึงการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
แบบมีสว่ นร่วมด้ วย ได้ แก่
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1. การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเท่านันที
้ ่สร้ างสภาพแวดล้ อม (Conditions) แก่นกั ปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิ ด ความเข้ าใจและพัฒ นาในแนวทางที่ ก ารปฏิ บัติต่า งๆ เกิ ด ขึน้ มาจากวิถี ก ารปฏิ บั ติ (Practice
tradition) ซึง่ นักปฏิบตั ไิ ด้ ดาเนินตามวิถีการปฏิบตั นิ นั ้
2. การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเท่านันที
้ ่สร้ างสภาพแวดล้ อมแก่นกั ปฏิบตั ิเพื่อให้ พูดด้ วยภาษาที่
ใช้ ร่ ว มกั น (Shared language) รวมถึ ง เพื่ อการใช้ การก าหนดกลุ่ ม เชิ ง ตี ค วาม (Interpretive
categories) และเพื่อการร่วมกันสนทนาและการโต้ เถียงกันอย่างมีวิจารณญาณในเรื่ องที่ทาให้ เกิดการ
ปฏิบตั ซิ งึ่ เป็ นประเด็นที่สนใจอยู่
3. การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเท่านัน้ ที่สร้ างสภาพแวดล้ อมแก่นกั ปฏิบตั ิเพื่อให้ มีส่วนร่วมและ
พัฒ นารู ปแบบของการกระทา (Action) และรู ป แบบของการปฏิ สัม พันธ์ ซึ่งรู ป แบบดังกล่าวจะถูก
ปฏิบตั ดิ ้ วย
4. การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเท่านัน้ ที่สร้ างสภาพแวดล้ อมแก่นกั ปฏิบตั ิเพื่อให้ มีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชนของการปฏิบตั ิผ่านการปฏิบตั ิทงในเรื
ั ้ ่ องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจยั ที่แตกต่างกันใน
พื น้ ที่ เฉพาะนัน้ ๆหรื อ พื น้ ที่ ข องการปฏิ บัติ และในกรณี ข องการปฏิ บัติ เชิ ง วิ ช าชี พ จะเกี่ ย วข้ อ งกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ินนๆ
ั ้ ในเชิงส่วนรวม หรื อไม่ก็เป็ นสมาชิกของ
วิชาชีพนันๆ
้ หรื อเป็ นนักการศึกษาเชิงวิชาชีพ หรื อเป็ นนักวิจยั ในการปฏิบตั นิ นๆ
ั้
5. การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเท่านัน้ ที่สร้ างสภาพแวดล้ อมแก่นกั ปฏิบตั ิทงในระดั
ั้
บบุคคลและ
กลุ่ม เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการในการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ เพื่อให้ ได้ ประสบกับความ
ต้ องการในการเปลี่ยนแปลงเวลา (Time) และบริ บท (Circumstances) โดยการเผชิ ญ หน้ าและการ
แก้ ปัญหากับผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ ในการปฏิบตั ิ (Untoward consequences) 3 แบบ ซึ่งเกิดขึ ้นใน
การปฏิบตั ิ ได้ แก่
แบบที่ 1 ความไม่มีเหตุผล (Irrational)
ผู้ร่วมวิจยั เข้าใจเรื่ องการจัดการและผลลัพธ์ของการปฏิบตั อิ ย่างไม่สมเหตุสมผล ไม่เข้ าใจ
อย่างถ่องแท้ ไม่มีความสอดคล้ องกัน หรื อมี ความขัดแย้ ง กัน เนื่ องจากการปฎิบัติได้ จากัดเรื่ องการ
แสดงตน (Self-expression) ทังในระดั
้
บบุคคลและกลุ่มอย่างไม่สมเหตุสมผลในบุคคลที่เกี่ยวข้ องและ
ได้ รับอิทธิพลจากการปฏิบตั ิ
แบบที่ 2 ความไม่ยงั่ ยืน (Unsustainable)
ผู้ ร่ ว มวิ จัย จั ด การการปฏิ บัติ ข องพวกเขาอย่ า งไม่ มี ผ ลิ ต ภาพ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลงาน
(Unproductive) หรื อ ไม่ส ามารถทาใหม่อีกได้ (Non-renewable) ทัง้ ในเวลาระยะสัน้ และระยะยาว
เนื่องจากการปฏิบตั ิได้ จากัดเรื่ องการพัฒนาตน (Self-development) ทังในระดั
้
บบุคคลและกลุ่มอย่าง
ไม่สมเหตุสมผลในบุคคลที่เกี่ยวข้ องและได้ รับอิทธิพลจากการปฏิบตั ิ
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แบบที่ 3 ความไม่ยตุ ธิ รรม (Unjust)
ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเกี่ ยวข้ องกับบุคคลอื่นๆในการปฏิบัติและเกี่ ยวข้ องกับบุคคลอื่นๆ ที่ได้ รับ
อิทธิพลจากการปฏิบตั ิ ความไม่ยตุ ิธรรมเป็ นสาเหตุของความขัดแย้ งที่ไม่สมเหตุสมผล หรื อความทุกข์
ใจของผู้ร่วมวิจยั เนื่องจากการปฏิบตั ไิ ด้ จากัดเรื่ องการตัดสิ นใจด้วยตนเอง (Self-determination) ทังใน
้
ระดับบุคคลและกลุม่ อย่างไม่สมเหตุสมผลในบุคคลที่เกี่ยวข้ องและได้ รับอิทธิพลจากการปฏิบตั ิ
ในลักษณะ 5 ประการที่กล่าวมานัน้ ถือเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง
วิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม (CPAR) เนื่องจากเป็ นลักษณะที่ทาให้ เกิดการวิพากษ์ ขึ ้น (Critical) ซึ่งในการ
วิจัยลักษณะนี จ้ ะมี ความเชื่อต่อการสะท้ อนตนเชิงวิพ ากษ์ (Critical self-reflection) นั่นหมายถึงว่า
การสะท้ อนตนทังในเชิ
้
งบุคคลและกลุ่ม โดยการซักถามถึงการจัดการและผลลัพธ์ ของการปฏิบั ติ การ
ซักถามถึงการเข้ าใจในการปฏิบตั ิ และการซักถามถึงเงื่อนไขต่างๆภายใต้ การปฏิบตั ิของผู้ร่วมวิจยั ใน
การซักถามเหล่านี ้เป็ นไปเพื่อค้ นหาว่าการปฏิบตั ิของผู้ร่วมวิจยั มีสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ทงั ้ 3 แบบ ดังที่
กล่าวมาข้ างต้ นหรื อไม่ คือ ความไม่มีเหตุผล ความไม่ยงั่ ยืน ความไม่ยตุ ธิ รรม
ในการซักถามของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมนันไม่
้ จาเป็ นว่าต้ องเป็ นไป
ตามลาดับขันเสมอไป
้
และการออกแบบการวิจยั ก็ไม่ได้ ชดั เจนแน่นอนเช่นเดียวกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
ที่มีขนตอนการด
ั้
าเนินวิจยั ที่มีแบบฉบับ รวมถึงอาจไม่ได้ เป็ นไปตามลาดับขันของการวิ
้
จยั ปฏิบตั ิการ
ตามการนาเสนอของเคิร์ท เลอวิน (Lewin. 1951) ได้ แก่ การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิ (Acting)
การสังเกต (Observing) การสะท้ อน (Reflecting) และการปรับการวางแผนใหม่ (Re-planning) การ
ปฏิบตั ซิ ้า การสังเกตซ ้า การสะท้ อนซ ้า และดาเนินเป็ นวงจรต่อไปเช่นนัน้
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรเน้ นในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมควรเป็ นเรื่ องการ
วิพากษ์เชิงรุก โดยการซักถามในการปฏิบตั ิของผู้ร่วมวิจยั เอง โดยบ่อยครัง้ ที่เน้ นเรื่ องความรู้สึกกังวลใน
เบื อ้ งต้ น (Initial felt concern) หรื อ ความรู้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจ (Felt dissatisfactions) หรื อ ประเด็ น
(Issue) โดยสาเหตุ 2 ชนิดที่เป็ นธรรมชาติและเงื่อนไข (Conditions) ของการปฏิบตั ิ ได้ แก่ 1) สาเหตุที่
เกี่ ยวกับผู้ร่วมวิจัย เป็ นสาเหตุของความรู้ สึกกังวลในเรื่ องการคิด (Think) การปฏิ บตั ิ (Do) และการ
ตอบสนองต่อเงื่อนไขในชีวิตหรื อในงานของผู้ร่วมวิจยั 2) สาเหตุที่เกี่ยวกับเงื่อนไขภายใต้ งานของผู้ร่วม
วิจัย เป็ นสาเหตุที่ พ บในการจัด การ (Arrangement) 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวัฒ นธรรมและวาทกรรม
(Cultural-discursive) ด้ า นวัต ถุแ ละเศรษฐกิ จ (Material-economic) และด้ านสัง คมและการเมื อ ง
(Social-political) ซึ่งทัง้ 3 ด้ านนี ้จะถูกซักถามและนาไปสู่การมีมุมมองต่อการปฏิบตั ิใหม่ และในการ
จัดการทัง้ 3 ด้ านนี จ้ ะเรี ยกว่า แบบสร้ างการปฏิ บัติ (Practice architectures) เพราะฉะนัน้ ในการ
ซักถามทังต่
้ อตัวผู้ร่วมวิจยั เอง จึงถือเป็ นการมองภายใน ส่วนการมองภายนอกคือ การซักถามที่เกี่ยวกับ
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สภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งถื อเป็ นสิ่งสาคัญ ที่ ทาให้ บุคคลมี การคิด การทา และการเชื่อมโยงกับ
บุคคลอื่นๆหรื อโลก ในเรื่ องการซักถามที่จะเรี ยกได้ ว่าเป็ นเชิงวิพากษ์ นนั ้ จะถูกนาเสนอในหัวข้ ออื่น
ต่อไป
6.4 แบบสร้ างการปฏิบัติ (Practice architectures)
การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมเป็ นการปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ และ
เป็ นกระบวนการของการสะท้ อนตน ซึ่งผู้ร่วมวิจัยจะสร้ างการปฏิ บัติขึน้ มาใหม่ด้วยตัวผู้ปฏิ บัติเอง
กระบวนการนี ้เรี ยกว่า กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตน (Process of self-transformation) ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่เปลี่ยนการพูด การทา และความสัมพันธ์ ที่ให้ ความหมายของชีวิตให้ แก่นสาร และให้
ค่านิยม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การพูด (Saying) : การพูดในที่นี ้หมายถึง สิ่งที่บุคคลพูดและคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ การ
ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันก็มาจากการที่บุคคลคิดและพูดแตกต่างกัน โดยปกติแล้ วเรื่ องที่บุคคลพูดนัน้ จะ
เกี่ยวข้ องกับโครงการ (Project) ที่รับผิดชอบ ซึ่งหมายถึงภาระหน้ าที่และขอบเขต (Tasks and ends)
แต่ในการปฏิ บัติจ ะมี ลักษณะของวาทกรรมหรื อการพูดร่ วมด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการบรรยาย การตีความ การอธิบาย การแนะนา และการตัดสินการปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ในแบบ
สร้ างการปฏิบตั ิใหม่ในการพูดจึงต้ องมีการจัดการสิ่งที่เรี ยกว่า การจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
(Cultural-discursive arrangement) นั่นก็คือ สิ่งที่หล่อหลอมวิถีให้ บุคคลเข้ าใจโลกและตีความโลก
แตกต่างกัน รวมถึงยังเป็ นสิ่งที่สนับสนุนการพูดในการปฏิบตั ดิ ้ วย
ตัวอย่างเช่น ผู้สอนได้ ใช้ คาศัพท์เฉพาะทางในการอภิปรายเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้
(Inquiry) ในการสอน ในกรณี นี ้ก็คือ การใช้ ทรัพยากรที่เป็ นการจัดการเชิงวัฒ นธรรมและวาทกรรมที่
เฉพาะในการสอนและการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ในการจัดการเรื่ องการพูดนี ้ ลักษณะของการตังค
้ าถามจะเน้ น
ในเรื่ องความสมเหตุสมผล ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ความสอดคล้ องกันของสิ่งที่ผ้ ปู ฏิบตั ไิ ด้ พดู และคิด
2. การทา (Doing): การทาในที่นี ้หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ซึง่ เชื่อมโยงกับการพูด ซึ่งทาให้ การ
ปฏิบตั ิที่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ และเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ ซึง่ ทาให้ การปฏิบตั เิ ข้ าไปอยูใ่ นชีวิตของกลุ่ม
บุคคล ทังนี
้ ้ในแบบสร้ างการปฏิบตั ิใหม่ในการทา จึงต้ องมีการจัดการ สิ่งที่เรี ยกว่า การจัดการเชิงวัตถุ
และเศรษฐศาสตร์ (Material-economic arrangement)
ตัวอย่างเช่น ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนสารวจบางอย่างในเชิงรุกเพื่อตอบคาถาม ซึ่งเป็ นคาถามที่
ซับซ้ อนสาหรับผู้เรี ยน การทาก็จะเกิดในการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ที่เฉพาะในชันเรี
้ ยนและ
โรงเรี ยน เป็ นต้ น ในการจัดการเรื่ องการทานี ้ ลักษณะของการตังค
้ าถามจะเน้ นในเรื่ องการจัดการการ
ปฏิบตั ิว่ามีผลิตภาพ มีการก่อให้ เกิดผลงาน หรื อ สามารถทาใหม่อีกได้ หรื อไม่ ในที่นี ้หมายถึงว่า การ
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ปฏิบตั ิที่ทาอยู่นนั ้ คุ้มค่ากับความพยายามต่อผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นหรื อไม่ และเป็ นผลลัพธ์ ที่บุคคลพอใจ
และไม่เสียเวลา ไม่เสียพลังงาน หรื อเป็ นเหตุให้ เกิดความเจ็บปวดทนทุกข์
3. ความสัมพันธ์ (Relating): ความสัมพันธ์ในที่นี ้หมายถึง ผู้ร่วมวิจยั มีสัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆ
หรื อกับผู้อื่นในการปฏิบตั ิในลักษณะดังนี ้ 1) ความสัมพันธ์ ต่อวัตถุดิบ ทรัพยากร และเครื่ องมือ เช่น
ปากกาและอัลกอริ ทึม รวมถึงความสัมพันธ์ ต่อการจัดเตรี ยมของวัตถุ เช่น ชั น้ เรี ยน การจัดโต๊ ะเรี ยน
สาหรับการทางานในกลุ่มเล็ก รวมถึงความสัมพันธ์ ต่อผลผลิต เช่น การนาเสนอในชันเรี
้ ยนเกี่ ยวกับ
หัวข้ อที่เรี ยน เหล่านี ้เป็ นความสัมพันธ์ที่รองรับวัตถุประสงค์จาเฉพาะในการปฏิบตั ิ 2) ความสัมพันธ์กบั
ผู้ อื่ น ในบทบาทเฉพาะในการปฏิ บัติ เช่ น ความสัม พั น ธ์ ใ นระบบการบริ ห ารหรื อ ในเชิ ง วิ ช าชี พ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้ าหน้ าที่ รวมถึง
ความสัมพันธ์ในชีวิตจริ ง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวในครอบครัว ทังนี
้ ้ในแบบสร้ างการ
ปฏิบตั ิใหม่ในความสัมพันธ์ จึงต้ อ งมีการจัดการ สิ่งที่เรี ยกว่า การจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
(Social-political arrangement) นัน่ ก็คือ สิ่งที่ชว่ ยให้ บคุ คลเข้ าใจบุคคลอื่นๆได้
ในการจัดการเรื่ องความสัมพันธ์ นี ้ ลักษณะของการตังค
้ าถามจะเน้ นในเรื่ องการมีความ
ยุติธรรมและไม่กีดกันในการปฏิบตั ิ ความเกี่ยวข้ องกับอานาจในการครอบงาหรื อการเป็ นเจ้ าของบาง
สิ่งบางอย่าง ความสัม พันธ์ ในพืน้ ที่นนั ้ มีการสนับสนุนความสามัคคีหรื อไม่ มี การสนับสนุนการเป็ น
เจ้ าของ หรื อการกีดกันหรื อไม่ หรื อความสัมพันธ์แบบนันเป็
้ นสาเหตุของความขัดแย้ งหรื อไม่
6.5 ขัน้ ตอนการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมทางการศึกษา
ในการดาเนินการวิจยั ตามการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมนัน้ ไม่ได้ มีขนตอน
ั้
เฉพาะเกลี ยวสะท้ อนตนเท่านัน้ (Spiral self-reflection) แต่ยังมี ขัน้ ตอนในการกระตุ้นให้ ค้นหาการ
แก้ ปัญหาด้ วยตนเองด้ วย โดยขันตอนที
้
่สาคัญ ในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี ้
ประกอบไปด้ วย 1) การส ารวจลาดตระเวน (Reconnaissance) 2) การวางแผน (Planning) 3) การ
ปฏิบตั ิ (Enact) 4) การสะท้ อน (Reflecting)5) การปรับการวางแผน (Re-planning) และทาเป็ นวงจร
เช่นนี ้ซ ้าอีก โดยในแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
การสารวจลาดตระเวน (Reconnaissance)
การส ารวจลาดตระเวน หมายถึ ง การส ารวจประสบการณ์ ที่ ผ้ ูร่ ว มวิ จัย รู้ สึ ก กัง วล (Felt
concern) เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ การลาดตระเวนในที่นีเ้ ป็ นการเริ่ มกระบวนการค้ นหาบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลที่สนใจเข้ าร่ วมกับการแสดงถึงความเป็ นห่วงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิบางสิ่งบางอย่างในพืน้ ที่นนๆ
ั้
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พื น้ ที่ ที่ บุ ค คลหรื อ ฝ่ ายต่ า งๆได้ ม าร่ ว มกั น เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น นี ้ ถื อ เป็ นพื น้ ที่ เชิ ง การสื่ อ สาร
(Communicative space)
การค้ นหาความรู้ สึกกังวลร่ วมกันนี ้ (Shared felt concern) เป็ นวัตถุประสงค์เดียวของการ
สนทนาในเบื ้องต้ นของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม ความกังวลนันควรเป็
้
นสิ่งที่ผ้ รู ่วม
วิจยั เชื่อว่าเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าในการสืบเสาะเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ปฏิบตั อิ ยูน่ นไม่
ั ้ เหมาะสมอย่างไรในเชิง
ผลลัพธ์ รวมถึงการตรวจสอบสถานการณ์ ต่างๆ เช่น มีการรักษาการปฏิบตั ิที่ไม่มีเหตุผล ไม่เกิดจาก
ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ หรื อ การปฏิ บัติ นัน้ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลิ ต ภาพหรื อ มี ค วามยั่ง ยื น รวมถึ ง ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งต่างๆ ทาให้ เกิดความรู้สึกถึงความไม่ได้ รับความยุติธรรมหรื อถูกกีดกัน
อยูห่ รื อไม่ นอกจากนี ้ความกังวลนันต้
้ องมีคณ
ุ ค่าในการปฏิบตั ดิ ้ วย ผู้ร่วมวิจยั ในขันการแสดงความรู
้
้ สึก
กังวลต่อการปฏิ บตั ินีค้ วรเป็ นบุคคลที่ มีความแตกต่างกัน เช่น มีความแตกต่างกันในบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบของการทางาน หรื อ ความสัมพันธ์เชิงบทบาท เป็ นต้ น และจานวนของบุคคลที่เข้ าร่วม
ไม่ควรมากเกิ นไป ซึ่งผู้ร่วมวิจยั จะเป็ นทังผู
้ ้ ร่วมวิจยั และผู้ปฏิบตั ิด้วย ความกังวลของบุคคลหนึ่งอาจ
เป็ นความกังวลของกลุม่ ด้ วยได้
สาหรับพื ้นที่ที่บคุ คลมารวมกันเพื่อค้ นหาความรู้สึกกังวลร่วมกันนัน้ เรี ยกได้ ว่าเป็ นปริมณฑล
สาธารณะ ซึ่ง นัก วิ จัย จะเป็ น ผู้เอื อ้ อ านวยการ (Facilitator) และควรตอบค าถามในประเด็น ต่างๆ
ดังต่อไปนี ้ 1) ความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่างบุคคล (Intersubjective agreement) เกี่ยวข้ องกับ
ความคิดและภาษาที่ใช้ ในที่นีห้ มายถึงว่า บุคคลเห็นว่าความคิดและภาษาของบุคคลอื่นๆสามารถ
เข้ าใจได้ และบุคคลรู้ สึกว่าความคิดและภาษาของบุคคลอื่ นมี ความจริ งใจ ซื่ อตรง และเหมาะสม
ถูกต้ องตามศีลธรรมหรื อไม่ 2) ความเข้ าใจกันซึ่งกันและกัน (Mutual understanding) ในที่นี ้หมายถึง
ความเข้ าใจในมุมมองของแต่ละบุคคล ในพื ้นที่เชิงสื่อสารมีการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันมากเพียงพอ และในขณะเดีย วกัน ความคิดเห็นที่แตกต่างอาจเกิดจากบุคคลที่มีบทบาท
หรื อมาจากกลุ่มเดียวกันได้ และที่สาคัญคือ มุมมองหรื อความคิดเห็นที่แตกต่างนัน้ ควรถูกตระหนัก
และได้ รับการเคารพจากบุคคลอื่นๆด้ วยเช่นกัน 3) ฉันทามติแบบไม่บงั คับ (Unforced consensus) ใน
ที่นี ้หมายถึง บุคคลมีความเห็นอย่างสมัครใจในขันตอนการปฏิ
้
บตั แิ ละการแสดงความรู้สึกกังวลร่วมกัน
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่นกั วิจยั จะต้ องสังเกตว่า ได้ เกิดขึ ้นในการสนทนาร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั หรื อไม่ด้วย
สาหรับขันตอนที
้
่สาคัญของการสารวจลาดตระเวน มีดงั นี ้
1. การกาหนดบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ บุคคลในการวิจยั ควรมีความ
หลากหลายกันในเชิงความคิดเห็น บทบาท หน้ าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน บุคคลทุกคนควรได้ รับ
สิทธิ ในการแสดงความรู้ สึกกังวลต่อการปฏิ บตั ิอย่างเท่าเทียมกันเพื่ อประโยชน์ต่อการได้ ความรู้ สึก
กังวลที่มีคณ
ุ ค่าต่อการวิจยั ในขันต่
้ อๆไป
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2. การสร้ างกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ซึ่งเรี ยกว่า ปริ มณฑลสาธารณะ (Public sphere) เพื่อการแสดง
ความรู้สึกกังวลร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ในสิ่งที่บคุ คลกระทาอยู่ในปั จจุบนั และผลลัพธ์ ของการกระทาใน
ปั จจุบนั ด้ วย เมื่อรวมกลุ่มกันแล้ ว บุคคลจะได้ ร่วมกันคิดเกี่ยวกับปั ญ หาที่มาจากการปฏิบตั ิในปั จจุบนั
ซึง่ ก่อให้ เกิดความไม่สมเหตุสมผล ไม่ยงั่ ยืน และไม่ยตุ ธิ รรม
3. การซัก ถามด้ ว ยค าถามเชิ ง วิ พ ากษ์ ถึ ง การปฏิ บัติแ ละผลลัพ ธ์ ข องการปฏิ บัติ รวมถึ ง
ผลลัพ ธ์ ที่ไม่ประสงค์ด้วย ในการสนทนา (Conversation) ต้ องเป็ นลักษณะเปิ ด นั่นหมายถึง การที่
ความคิดเห็นที่แตกต่างถูกพูดขึ ้นมาในปริมณฑลสาธารณะนี ้ ผู้ร่วมวิจยั จะต้ องเป็ นทังผู
้ ้ พดู ผู้ฟัง และผู้
สังเกตการณ์ในการค้ นหาความรู้สึกกังวลร่วมกันนี ้จะต้ องมีคณ
ุ ค่าทังในการตรวจสอบถึ
้
งความจริ งและ
คุณ ค่าในการปฏิบตั ิ โดยคุณ ค่าในการตรวจสอบถึงความจริ ง หมายถึง การที่ผ้ ู ร่ วมวิจยั เกิดความไม่
แน่ใจว่า สิ่งที่ปฏิบตั ินนมี
ั ้ ผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์หรื อไม่ประสงค์ ส่วนคุณค่าในการปฏิบตั ิ หมายถึง เมื่อ
ได้ ปฏิบตั ิแล้ วจะช่วยให้ หลีกเลี่ยงจากความไม่สมเหตุสมผล ไม่ยงั่ ยืน และไม่ยุติธรรมได้ ดังนัน้ ผู้ร่วม
วิจยั จะร่ วมกันระบุว่า การปฏิบตั ิในปั จ จุบนั เรื่ องใดที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ยงั่ ยืน และไม่ยุติธรรม ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ติ อ่ ไป
สาหรับคาถามที่จะกระตุ้นให้ เกิดความกังวลร่วมกันนัน้ แบ่งตามองค์ประกอบของการปฏิบตั ิ
และแบบสร้ างการปฏิ บัติได้ คาถามเหล่านี เ้ ป็ นคาถามในการกระตุ้นความคิดเกี่ ยวกั บสิ่งที่ จ ะเป็ น
ความรู้สกึ กังวลร่วมกันในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีสว่ นร่วมในเบื ้องต้ นได้
เมื่อเริ่ มการสนทนา นักวิจยั ควรเปิ ดโอกาสให้ กับมุมมองที่หลากหลายและไม่เร่ งรัดการได้
ความรู้สึกกังวลร่วมกันมากนัก ความกังวลที่ได้ มานันควรเป็
้
นสิ่งที่แลกเปลี่ยนร่วมกันได้ และผู้ร่วมวิจยั
สามารถมี พันธสัญ ญาต่อไปยังการปฏิบตั ิในการวิจัยได้ ซึ่งการจะได้ มาถึงความรู้ สึกกังวลของกลุ่ม
ร่วมกันนี ้อาจจะต้ องมีการต่อรองกันถึงสิ่งที่จะเป็ นความกังวลของกลุ่ม เนื่องจากแต่ละบุคคลหรื อแต่ละ
ฝ่ ายต่างมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน แต่ในท้ ายที่ สุด ผู้ร่วมวิจยั จะได้ ความรู้สึกกังวลร่วมกัน
ของกลุม่ ซึง่ จะเป็ นหัวใจของการแสวงหาความรู้และการปฏิบตั ขิ องผู้ร่วมวิจยั ต่อไป
4. การเขี ยนในบัน ทึก (Keeping a journal) ภายหลังจากการลาดตระเวนไปนัน้ นักวิจัย
จะต้ องตรวจสอบมุมมองของตนเองว่า สิ่งต่างๆที่ปรากฎ ณ ขณะนัน้ กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั และบุคคลต่างๆจะ
มีความสาคัญในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเครื่ องมือหนึ่งที่สาคัญสาหรับการตรวจสอบสิ่งต่างๆใน
การสารวจลาดตระเวนคือ การเขียนในบันทึก นักวิจยั สามารถบรรยายเหตุการณ์ บันทึก แสดงความ
คิดเห็น ตีความสิ่ งที่ เกิดขึน้ และการสะท้ อนลงไปในบันทึก นอกจากนี น้ ักวิจัยยังสามารถเก็บ แฟ้ ม
ประวัตหิ ลักฐาน (Portfolio) เพื่อเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ องในการวิจยั ได้ ด้วย
การเขี ย นบัน ทึก จะท าให้ นักวิจัย เห็ น พัฒ นาการความคิด ขณะที่ นักวิจัย เริ่ ม คิด เกี่ ย วกับ
ความรู้ สึกกังวลนัน้ และบางอย่างที่เกิดขึ ้นอาจเปลี่ยนแปลงไป การจดบันทึกจะต้ องเกิดขึ ้นในกิจวัตร
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ของนักวิจยั การจดบันทึก ถือเป็ นการหยุดคิดของแต่ละวันเกี่ยวกับสิ่งที่ทาไปแล้ วในการวิจยั และเป็ น
การบังคับให้ นกั วิจยั สะท้ อน บันทึกจะช่วยนาทางกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตัวของนักวิจยั เอง นอกจากนี ้
หากนักวิจยั บันทึกอย่างมีโครงสร้ างตามตารางคาถาม บันทึกก็จะช่วยเก็บหลักฐานและการเรี ยนรู้ของ
นักวิจยั ได้ ด้วย นักวิจยั ควรจาไว้ ว่าความรู้สกึ กังวลของนักวิจยั จะเกิดขึ ้นเนื่องจากความรู้สกึ ไม่พึงพอใจ
ความรู้สึกที่ไม่ถกู ต้ องของบางสิ่งบางอย่างในการปฏิบตั ิทางการศึกษา ซึง่ นัน่ คือสิ่งที่นกั วิจยั ต้ องการจะ
เปลี่ยนแปลงด้ วยการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม ดังนัน้ ในบันทึกควรประกอบไปด้ วย
การสะท้ อน 5 ประเด็น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความรู้สึกกังวลของนักวิจยั ดังนี ้ 1) การพูดและการจัดการเชิง
วัฒนธรรมและวาทกรรม 2) การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ 3) ความสัมพันธ์และการ
จัดการเชิงสังคมและการปกครอง 4) การสะท้ อนต่อโครงการของการปฏิบตั ิของนักวิจยั 5) การสะท้ อน
ต่อการปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม จากการจดบั น ทึ ก ใน 5
ประเด็นที่กล่าวไป นักวิจยั จะเริ่ มเห็นแนวโน้ มของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะทาต่อไป อย่างไรก็
ตาม นักวิจยั จะต้ องแสดงความคิดเห็นต่อความรู้สึกกังวลต่อตัวผู้ร่วมวิจยั และความเป็ นไปได้ ในการ
ทาวิจยั ด้ วย และควรมีการเขียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้ แก่ 1) ความกังวลร่วม 2) ปริมณฑลสาธารณะ
3) ความคิดเบื ้องต้ นสาหรับการปฏิบตั ิ 4) ความคิดของขันต่
้ อไป หากมีการต่อรองซ ้าเกี่ยวกับความรู้สึก
กังวลนัน้ นักวิจยั ไม่ควรคิดว่าเป็ นเรื่ องที่เสียเวลา เนื่องจากการได้ รับคาแนะนาหรื อประเมินจากบุคคล
ต่างๆจะยิ่งทาให้ ได้ ความรู้สกึ กังวลที่แท้ จริงมากยิ่งขึ ้น
การวางแผน (Planning)
ภายหลังจากการสารวจลาดตระเวนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว นักวิจยั จะเริ่มตกผลึกว่า ใครจะอยูใ่ น
ปริ มณฑลสาธารณะในการวิจยั และนักวิจยั เริ่ มคิดถึงแนวทางในการปฏิบตั ิที่มีความสมเหตุสมเหตุ มี
ความยัง่ ยืน และมีความยุติธรรมมากขึน้ สิ่งที่ต้องจดจาคือ การวางแผนจะต้ องมีการเตรี ยมการเฝ้า
สังเกตการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ ้น
การวางแผนในที่นี ้ เป็ นการแนะนา (Orienting) ของนักวิจัยเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิแก่ผ้ รู ่วมวิจยั คนอื่นๆ เพื่อสร้ างการดาเนินงานและผลลัพธ์ในการปฏิบตั ิให้ มีความสมเหตุสมผล
มีความยั่งยื น และมีความยุติธรรมมากขึน้ นักวิจัยจะตัดสินใจและคิดเกี่ ยวกับความรู้ สึกกังวลและ
ความเป็ นไปได้ หรื อข้ อจากัดของสถานการณ์ รวมถึงการคิดถึงสิ่งที่จะสร้ างการปฏิบตั ใิ นทางการศึกษา
มากขึน้ บางครัง้ นักวิจยั อาจจะต้ องนาเรื่ องค่านิยมและพันธสัญ ญาเชิงสังคมและการศึกษามาร่ วม
อภิปรายกันด้ วย ซึ่งนักวิจยั อาจแจ้ งถึงเป้าหมายในการวิจยั ได้ เช่น เป้าหมายคือความเสมอภาค หรื อ
การตัดสินใจแบบประชาธิปไตยและการตัดสินใจแบบเปิ ด หรื อเกี่ยวกับความยัง่ ยืนของสังคม หรื อการ
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สร้ างพลังผ่านการเรี ยนรู้ หรื อการมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั นักวิจยั และปริ มณฑล
สาธารณะในการตังเป้
้ าหมายในงานวิจยั นี ้
ในการวางแผนสิ่งที่นักวิจัยจะปฏิบตั ิ จะต้ องพิจารณาตามแบบสร้ างการปฏิบตั ิ (Practice
architectures) นั่นก็คือ นักวิจัยจะต้ องตื่นรู้ และสารวจการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎในการพูด ทา และ
ความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิ และวิธีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม การจัดการ
เชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง เหล่านีน้ ักวิจัยจะเริ่ มทราบว่า
อะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอะไรที่ผ้ รู ่วมวิจยั คิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้
จากการตังค
้ าถามในขันการส
้
ารวจลาดตระเวนนัน้ นักวิจยั อาจจะนามาพิจารณาว่า สิ่งใดที่
อาจจะถูกนามาทาให้ แตกต่างจากเดิมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในเรื่ อง
ความสมเหตุสมผล ความยัง่ ยืน และความยุติธรรม รวมถึงการเพิ่มบางอย่างที่เป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ
นอกจากนี ใ้ นการวางแผนยัง จะต้ อ งมี ทัง้ แผนระยะยาวและระยะสัน้ โดยแผนระยะยาวหมาย ถึ ง
วัตถุประสงค์ใหญ่ของงานวิจยั ครัง้ นี ้ ส่วนแผนระยะสันหมายถึ
้
งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขันที
้ ่เกิดขึ ้น
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่า เมื่อถึงขันวางแผนนี
้
้ นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั จะให้ ความสนใจกับ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการพูด การทา และความสัมพันธ์ ในการปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้ นักวิจยั จะต้ อง
คอยตื่นตัวและเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการพูด การทา ความสัมพันธ์ และโครงการที่อาจ
เกิดขึ ้นในตัวนักวิจยั หรื อในผู้ร่วมวิจยั อยู่เสมอ สิ่งสาคัญก็คือนักวิจยั จะต้ องทาการสังเกตไปด้ วยพร้ อมๆ
กันกับการวางแผน
ในการเก็บหลักฐานของการวางแผนนี ้ นักวิจยั ควรจะต้ องมีความมัน่ ใจว่า นักวิจยั ได้ เข้ าใจสิ่ง
ที่เกิดขึ ้นอย่างมีเหตุมีผลและมัน่ ใจในปริมาณของหลักฐานที่เก็บว่ามีเพียงพอด้ วย เพราะฉะนัน้ นักวิจยั
สามารถเก็บหลักฐานด้ วยวิธีการที่หลากหลายจากสิ่งที่เกิดขึ ้น เช่น การเก็บหลักฐานของความเห็นของ
ทังกลุ
้ ม่ และบุคคลที่มีตอ่ สิ่งที่เกิดขึ ้น เป็ นต้ น
นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั จะร่วมกันสร้ างความคิดเพื่อให้ เกิดรายละเอียดที่ชดั เจนมากขึ ้น ซึง่ แผน
ของกลุ่มจะได้ มาจากความคิดของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทาในการวิจยั ที่เป็ นไปได้ และแผน
ของกลุ่ม (Collective plan) ควรผ่านการอภิปรายร่ วมกันก่อน ซึ่งนี่ถือเป็ นพืน้ ฐานของความเห็นพ้ อง
ต้ องกันเกี่ยวกับสิ่งที่บคุ คลกาลังวางแผนที่จะทา นักวิจยั ก็สามารถร่วมต่อรองสิ่งที่จะเลือกมาปฏิบตั ิได้
ด้ วยเช่นกันเมื่อเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ นักวิจยั ต้ องมีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ
เพราะฉะนัน้ แผนจึงเป็ นสิ่งที่ชี ้ทางในการปฏิบตั ิ และในขณะเดียวกัน แผนก็เป็ นสิ่งที่ใช้ ใน
การสะท้ อนต่อไปด้ วย และบางอย่างนักวิจยั สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแผนต่อๆไปได้ ดังนัน้
นักวิจยั ไม่ควรท้ อแท้ ตอ่ การปรับแผนซ ้าแล้ วซ ้าเล่าก่อนที่จะถึงขันการปฏิ
้
บตั ิ ในลาดับต่อไปจะเป็ นการ
อธิบายถึงการนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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การปฏิบัติ (Enact)
ในการปฏิบตั ินนั ้ นักวิจยั เพียงดาเนินตามแผนที่วางเอาไว้ แต่โดยปกติแล้ ว สิ่งที่ไม่คาดคิด
มักจะเกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิ ดังนัน้ นักวิจยั จึงต้ องปรับแผนใหม่อีกครัง้ และแก้ ไขแผนให้ ดียิ่งขึ ้น อย่างไรก็
ตาม หากนัก วิจัยพบว่า การปรับ แผนบางอย่างถื อเป็ น การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ ของแผนทัง้ หมด
นักวิจยั ควรนาไปอภิปรายร่วมกับผู้ร่วมวิจยั เพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
ในการสังเกตขณะการปฏิบตั เิ ป็ นสิ่งที่สาคัญมาก เนื่องจากหากบุคคลไม่รวบรวมหลักฐานให้
ดีแล้ ว นักวิจยั ก็อาจจะสูญเสียหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ ในการนาไปสะท้ อนภายหลัง รวมถึงในการปรับ
แผนครัง้ ต่อไปด้ วย ดังนัน้ การสังเกตจึงเป็ นสิ่งที่ควรเน้ นในการปฏิบตั เิ พื่อนาไปสู่การสะท้ อนต่อไปด้ วย
ในการรวบรวมหลักฐานและการเฝ้าสังเกตจะช่วยในเรื่ องการสะท้ อน โดยเฉพาะในการ
สะท้ อนตนเชิงกลุ่ม (Collective self-reflection) ในปริ มณฑลสาธารณะ นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั จะต้ อง
ตระหนักว่าเมื่อใดที่จะเก็บหลักฐานในการปฏิบตั แิ ละจะเก็บหลักฐานจากแห่งใดได้ บ้าง นักวิจยั จะต้ อง
อธิบายได้ ว่าหลักฐานที่เก็บมานันได้
้ สะท้ อนถึงสิ่งที่เป็ นความรู้สึกกังวลได้ อย่างไร และหลักฐานจะช่วย
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิ รวมถึงเปลี่ยนแปลงในการเข้ าใจต่อการปฏิบตั ขิ องผู้ร่วมวิจยั และ
ต่อเงื่อนไขของการปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ นักวิจยั ต้ องทราบว่า หลักฐานที่ต้องการนันต้
้ องมากเพียงใดจึงจะ
เพี ยงพอ และสิ่งที่ นักวิจัยต้ องจา คือ ในการวิจัยปฏิ บัติการเชิงวิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วมนี ้ ผู้ร่วมวิจัย
จะต้ อ งบัน ทึ ก สิ่ ง ต่างๆ ด้ ว ยตัว ของเขาเองในขณะปฏิ บัติ เช่น การเขี ย นบัน ทึก ประจ าวัน เป็ น ต้ น
ผู้เข้ าร่ วมสามารถเก็ บหลักฐานในลักษณะที่ แตกต่างกันได้ ซึ่งนี่ จ ะเป็ นการตรวจสอบสามเส้ าจาก
แหล่งข้ อมูลที่ ต่างแหล่งและต่ างชนิดกัน ซึ่งหลักฐานเหล่านีก้ ็จะทาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมและนักวิจัยเกิดการ
ซักถามและแลกเปลี่ยนในกลุ่มวิจยั ต่อไป ในการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จะได้ เปิ ดมุมมอง
ของตนเองและการได้ รั บ ฟั งมุ ม มองจากผู้ อื่ น จะช่ ว ยให้ เกิ ด การเปลี่ ย นในการคิ ด การท า และ
ความสัมพันธ์ตอ่ กันขึ ้นได้
ในการเก็บหลักฐานนัน้ มีวิธีการได้ หลากหลาย โดยชนิดของหลักฐานที่ใช้ บ่อยครัง้ ในการ
วิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมทางการศึกษา ประกอบไปด้ วย 9 ชนิด ดังนี ้ 1) การจดบันทึก
ประจ าวันแบบต่างๆ (Diaries, Journal) 2) การเขี ยนบันทึกหรื อจดบัน ทึกภาคสนาม (Field notes,
Anecdotal or running records, Event sampling) 3) การสัมภาษณ์ (Interview) 4) การบันทึกเสียง
หรื อวี ดี โอและภาพถ่ าย (Audio and video recording, Photographs) 5) การเล่าเรื่ อ งที่ ผ สมผสาน
ด้ วยวิธีการหลายแบบและนาเสนอด้ วยสื่อ และการเล่าเรื่ องด้ วยภาพ (Dataplay and fotonovela) 6)
การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 7) แบบสอบถามและการสารวจ (Questionnaires and
surveys) 8) ตารางหรื อ รายการการตรวจสอบในการปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction schedules and
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checklists) 9) ตั ว อย่ า งงานของนั ก เรี ยนและการประเมิ น งาน (Student work samples and
assessment tasks)
คาแนะนาแก่นกั วิจยั ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจดบันทึกควรมีรายละเอียดมากกว่า
การเขียนแค่เป็ นคาๆ เพราะจะช่วยให้ นกั วิจยั สามารถเรี ยกความจาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน้ กลับคืนได้ ดี
มากกว่าและหลักฐานจะช่วยตอบคาถามเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับธรรมชาติและผลลัพธ์ ของการปฏิบตั ิที่
นักวิจยั ได้ ทา
ในขณะที่ นักวิจัย จัดการกับหลักฐาน นักวิจัย ควรเริ่ ม การวิเคราะห์ ตีค วามและพยายาม
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตัวนักวิจยั เอง สิ่งที่นกั วิจยั สังเกตในการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิ คือ การพูด
การทา ความสัม พันธ์ และโครงการในการปฏิ บัติของตัวนักวิจัยและของผู้ร่วมวิจัย การปฏิ บัติของ
นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแบบสร้ างการปฏิบตั ิในการจัดการทัง้ 3 แบบ คือ การจัดการ
เชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม การจัดการเชิงวัตถุและเชิงเศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงสังคมและการ
ปกครอง กล่าวสันๆก็
้ คือ นักวิจยั ควรเริ่ มสร้ างเงื่อนไขในการปฏิบตั ิทงแบบเก่
ั้
าและใหม่ในพื ้นที่เกี่ยวกับ
การพูด การทา และความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อสิ่งต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การขาดหลักฐานบางอย่างเพื่อการสะท้ อนนันอาจเกิ
้
ดขึ ้นได้ เป็ นปกติ วิธีการ
แก้ ไขก็คือ นักวิจยั อาจจะพิจารณาว่า ในการปฏิบตั ิและสังเกตครัง้ ต่อไปจะเก็บหลักฐานที่ขาดไปนันได้
้
อย่างไร หลังจากการรวบรวมหลักฐานแล้ ว นักวิจยั ควรสรุปโดยใช้ กรอบความคิดตามหลักแบบสร้ าง
การปฏิบตั ิ แม้ การตรวจสอบตามตารางดังกล่าวจะพบว่า มีการตอบคาถามได้ ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึ่ง
อาจจะยังไม่เกี่ ยวโยงไปยังความรู้ สึกกังวลร่ วมได้ นักวิจัยจึงควรบันทึกว่าในขัน้ ต่อไปจะมี การเก็ บ
หลักฐานเพื่อตอบคาถามเหล่านัน้ อย่างไรและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึน้ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้ วยความ
จริงจังมากขึ ้น
ก่อนที่จะไปขันของการสะท้
้
อน นักวิจยั ควรจัดการกับสิ่งที่ได้ เป็ นหลักฐานมาให้ ชดั เจนว่า สิ่ง
ที่เกิดขึ ้นคืออะไร เพื่อการนาไปสู่การตัดสินใจในการดาเนินการในขันต่
้ อไป สาหรับระยะเวลาในขันการ
้
ปฏิบตั แิ ละสังเกตนี ้ อาจใช้ เวลาในอาทิตย์แรกหรื อสองอาทิตย์ก็เพียงพอ แต่ในวงจรถัดมาอาจนานกว่า
นัน้
การสะท้ อน (Reflecting)
ในการสะท้ อนนี ้ นัก วิจัยเพื่ อ วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ตี ความ อธิ บ าย และอธิ บ ายภาพสรุ ป
นักวิจยั ต้ องการค้ นพบว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ ้น ซึ่งนักวิจยั จะได้ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับความรู้สึก
กังวล ได้ พิจารณาถึงโอกาสและข้ อจากัดของสถานการณ์ ได้ ทบทวนความสาเร็ จและข้ อจากัดของการ
เปลี่ยนแปลงในครัง้ แรกในการปฏิบตั ิ ได้ พิจารณาถึงผลลัพธ์ ซึ่งนักวิจยั ควรนึกถึงผลลัพธ์ใน 3 ประเด็น
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นี ้ คือ 1) อิทธิ พ ลที่ คาดหวังไว้ และไม่ได้ คาดหวัง ไว้ 2) อิ ทธิ พ ลของเจตนาและที่ ไม่ได้ เจตนา 3) ผล
กระทบต่างๆ นอกจากนี ้ นักวิจยั จะต้ องเริ่ มคิดถึงนัยยะสาคัญเหล่านี ้ต่อการปฏิบตั ิในอนาคตหรื อสิ่งที่
จะทาในขันต่
้ อไป
สิ่ งส าคัญ คื อ นัก วิจัย และผู้ร่วมวิจัย จะต้ อ งน าสิ่ ง ที่ ตัว เองได้ บัน ทึก มาสะท้ อ นร่ วมกัน ใน
ปริมณฑลสาธารณะ ในขณะที่นกั วิจยั สะท้ อนถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นอยูน่ นั ้ นักวิจยั จะต้ องคอยรักษาการกระทา
ทางการสื่อสารเอาไว้ ในปริ ม ณฑลสาธารณะ โดยเฉพาะใน 3 ประเด็น คือ 1) ความเห็นสอดคล้ อง
ต้ องกันระหว่างบุคคล คือ นักวิจัยต้ องตระหนักถึงภาษาและความคิดที่จะแลกเปลี่ยนในปริ มณฑล
สาธารณะ (Intersubjective agreement) 2) ความเข้ าใจซึ่ ง กั น และกั น (Mutual understanding)
ความเข้ าใจในมุมมองของแต่ละบุคคล 3) ฉันทามติแบบไม่บงั คับ (Unforced consensus) ด้ วย
นอกจากนี ้ในการสะท้ อน นักวิจยั อาจจะสารวจผู้ร่วมวิจยั ด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์ ในขณะที่
ถามคาถามเชิงวิพากษ์ นนั ้ นักวิจยั จะต้ องสังเกตด้ วยว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ ้นหรื อไม่และทาไม มีบางสิ่งที่ดีกว่าที่คาดคิดหรื อไม่และทาไม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่คิดอาจเกิดขึ ้นได้
จากนักวิจยั หรื อผู้ร่วมวิจยั เช่น การปฏิบตั อิ าจไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็ตาม นักวิจยั จะต้ อง
คานึงถึงความสนใจใส่ใจและความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมวิจยั อยูเ่ สมอในการสะท้ อน
การสะท้ อนร่ วมกับผู้ร่วมวิจัยนัน้ นักวิจัยควรใช้ เวลาร่วมกันพอสมควร การสะท้ อนจะช่วย
กระตุ้นในการสร้ างคาถามใหม่และแนะนาแนวทางในการหาความรู้ ต่อไปด้ วย นักวิจัยอาจจะต้ อง
ทบทวนถึงข้ อตกลงในการทางานร่ วมกันอี กครัง้ ในปริ ม ณฑลสาธารณะ รวมถึงทบทวนถึงบุคคลที่
จะต้ องทางานร่วมด้ วยในขันต่
้ อไป สิ่งที่นกั วิจยั จะต้ องกลับไปทบทวนนัน้
เพราะฉะนัน้ การสะท้ อนของนักวิจยั จะอยู่บนหลักฐานที่ได้ เก็บรวบรวมมา ดังนัน้ นักวิจยั จึง
จะสามารถนาไปยืนยันกับบุคคลอื่นในพื ้นที่ นอกจากนี ้ นักวิจยั ควรถามตัวเองด้ วยคาถามต่างๆ เพื่อ
ตัดสินใจว่าในขัน้ ต่อไปจะทาอะไร นักวิจัยจะปรับความรู้ สึกกัง วลหรื อไม่ นักวิจัยจะคิดใหม่อีกครัง้
เกี่ยวกับการสารวจลาดตระเวนหรื อไม่ นักวิจยั จะปรับการปฏิบตั ิในขันแรกและลองใหม่
้
อีกครัง้ หรื อไม่
นักวิจัยจะปฏิบัติในขัน้ ต่อไปหรื อจะเริ่ ม ในทิศทางใหม่ การที่นักวิจัยจะต้ องคิดทบทวนสิ่งต่างๆใหม่
ซ ้าแล้ วซ ้าเล่าถือเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม
ก่อนที่นกั วิจยั จะดาเนินการในขันต่
้ อไป นักวิจยั ควรร่างข้ อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิ บัติ ใ นขัน้ ต่อ ไป ซึ่ ง ข้ อ ความนัน้ จะเป็ นการปรั บ แล้ ว เกี่ ย วกับ ความรู้ สึ ก กั ง วล การส ารวจ
ลาดตระเวน การวางแผนจากที่นกั วิจยั ได้ เรี ยนรู้มา ต่อจากนัน้ นักวิจยั จะได้ เตรี ยมการสาหรับรอบใหม่
ต่อไป
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เกลียวของวงจรการสะท้ อนตน
หลังจากการสะท้ อนแล้ ว นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะเริ่ ม ต้ นด้ วยการปรับการวางแผน (Replanning) ต่อด้ วยการปฏิบตั ิและสังเกต และไปสู่การสะท้ อน ดังเช่นที่ได้ กล่าวรายละเอียดไปข้ างต้ น
แล้ ว โดยนักวิจยั จะมีการดาเนินในวงจรนี ้ใหม่หลายรอบวงจร อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง
วิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมอาจไม่ได้ ดาเนินตามรูปแบบของเกลียวที่เป็ นเรื่ องการวางแผน การปฏิบตั ิ การ
สังเกต การสะท้ อน การปรับการวางแผน การปฏิบตั ิและสังเกต และการสะท้ อนและวนเป็ นวงจรเช่นนี ้
อีก บ่อยครัง้ ที่ การดาเนินการอาจเป็ นสลับสับเปลี่ยนด้ วยขัน้ ตอนอื่นมาเป็ นขัน้ แรก เช่น อาจใช้ การ
สะท้ อนก่อนจากนันจึ
้ งเป็ นการวางแผน การปฏิบตั ิและสังเกต เป็ นต้ น แต่สิ่งที่สาคัญกว่าก็คือนักวิจยั
ควรปฏิบัติให้ ครบทุกขัน้ กล่าวโดยสัน้ ๆได้ ว่ า การแผนก็ คือ ขัน้ ตอนในการวางแผนในสิ่งที่สนใจจะ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ ของการปฏิบตั ิเพื่อให้ มีความสมเหตุสมผล มีความยั่งยืน และมี
ความยุติธรรมมากขึ ้น ส่วนการปฏิบตั ิ และสังเกตนัน้ เพื่อดาเนินตามแผนที่ได้ วางไว้ และสังเกตสิ่งที่
เกิดขึ ้นไปพร้ อมๆกัน ส่วนการสะท้ อนจะเป็ นสิ่งที่นาไปสู่การปรับการวางแผนใหม่ตอ่ ไป รวมถึงการได้
ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ ปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ การอภิปรายกันเรื่ องความรู้ สึกกังวล การวางแผน การปฏิบตั ิและ
สังเกตที่ผา่ นมา ซึง่ ในแต่ละขันตอนนั
้
กวิจยั จะต้ องคานึงถึงหลักและคาถามที่ได้ นาเสนอไปแล้ ว
การวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มจะด าเนิ น ไปได้ ด้ ว ยดี เมื่ อ ผู้ ร่ ว มวิ จัย ใน
กระบวนการมีความรับผิดชอบต่อแต่ละขันตอนในวงจรเกลี
้
ยวการสะท้ อนตนอย่างร่วมมือกัน บุคคลจะ
มีพนั ธสัญญา (Commitment) อย่างชัดเจนและมีจิตสานึกว่าการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วน
ร่วมเป็ นกระบวนการทางสังคมและการศึกษาสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงมีความเข้ าใจและรับผิดชอบ
กระบวนการของการสร้ างรูปแบบตน (Self-formation) ทัง้ ต่อตนเองและกลุ่ม และผู้ร่วมวิจยั ต้ องเกิด
ความรู้สกึ ปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงด้ วย
สาหรับการอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะที่สาคัญ และขันตอนของการวิ
้
จยั
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมไปข้ างต้ นแล้ ว การได้ ศึกษาทบทวนตัวอย่างงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจยั ที่ใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีสว่ นร่วมในประเด็นทางการศึกษา
การวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญหรื อการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
เป็ นต้ น เหล่านี ้จะช่วยทาให้ เกิดความเข้ าใจในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม รวมถึงการ
ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎีต่างที่ได้ นาเสนอในบทที่ 2 ทังหมดนี
้
้ เพื่อนาไปสู่การสร้ างกรอบการวิจยั ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ต่อไป
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6.6 ตัวอย่ างงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เคมมิสแม็ค แท็กการ์ ท และนิซอน (Kemmis; et al.. 2014a) ได้ นาเสนอตัวอย่างงานวิจยั การ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วมที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ ดงั นี ้
เรื่ องที่ 1: โครงการการเรี ย นรู้ แบบน าตน (Self-directed learning) ของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา Grace ในประเทศแคนาดา
โรงเรี ย นนี ม้ ี นั ก เรี ย นประมาณ 500 คน ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ที่ เป็ นเศรษฐสัง คมระดับ สู ง
(Socioeconomic area) ในเขตเมือง ครูและผู้บริหารมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วยให้ นกั เรี ยน ผู้
ซึ่งมี ระดับความวิตกกังวลสูงเกี่ ยวกับศักยภาพทางวิชาการ (Academic performance) มีความวิตก
กังวลลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับระดับของศักยภาพที่ต้องใช้ ในการสมัคร
สอบเข้ าในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ครูและคณะทางานในโรงเรี ยนได้ พบว่า นักเรี ยนในช่วงอายุ 7 และ 8
ขวบได้ กล่าวอย่างเปิ ดเผยเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่จะสอบเข้ าไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่
ตนเองต้ องการไปเรี ยน แท้ จริ งแล้ ว นักเรี ยนในช่วงอายุเท่านี ้ที่เรี ยนในเกรด 3 ไม่ควรมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้มากจนเกินไป อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรี ยนได้ ทาการสารวจนักเรี ยนเกรด 4 ถึง เกรด 6 ซึ่ง
พบว่า นัก เรี ยนมี ค วามรู้ สึก ต่อ ความสนุก สนานของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น รวมถึ ง ความรู้ สึก ประสบ
ความสาเร็จในการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนลดลงอย่างฉับพลัน ข้ อมูลนี ้เป็ นสิ่งยืนยันถึงความรู้สกึ กังวลของครู
และคณะทางานในประเด็นการแก้ ปัญหาความวิตกกังวลสู งในนักเรี ยนเกี่ยวกับศักยภาพทางวิชาการ
ในการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการศึกษา ได้ แก่ ผู้อานวยการโรงเรี ยน ผู้ช่วยผู้อานวยการ ครู
ที่สอนในเกรด 3 จานวน 2 คน นักวิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากเขตพื ้นที่ โดยทุกคนได้ ร่วมกันระดมสมองเพื่อ
หาวิธีแก้ ปัญหาและตัดสินใจว่าจะเริ่ มแก้ ปัญหากับนักเรี ยนเกรด 3 ก่อน เนื่องจากเป็ นชันปี
้ ที่เริ่ มมีการ
สอบมาตรฐาน (Standardized test) ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยปกติแล้ ว ผลการสอบนี ้
จะถูกเผยแพร่ ในชุมชนและในรายการโทรทัศน์ของช่องท้ องถิ่น ทาให้ นักเรี ยนและผู้ปกครองมีความ
วิตกกังวลมากขึน้ ในการดาเนินการศึกษาครัง้ แรก ผู้ช่วยผู้อานวยการได้ แลกเปลี่ยนบทความเกี่ยวกับ
การศึกษาบนพื ้นฐานของศักยภาพ ซึง่ ควรเน้ นทังในพั
้ ฒนาการทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์
ไปด้ วยพร้ อมๆกัน รวมถึงการนาเสนอเรื่ องการสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบนาตนและการจัดการความวิตก
กังวลด้ วย ส่วนเจ้ าหน้ าที่ เขตได้ นาเสนอว่าควรมี การเปลี่ ยนแปลงตารางเรี ยนของนัก เรี ยนและให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ผ่านโครงการเป็ นฐาน (Project based learning) โดยครู 2 ท่านที่เข้ าร่ วมเป็ นผู้ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้อยู่พอสมควร ซึ่งบทบาทของครูจะเป็ นผู้เอื ้ออานวยการ (Facilitator) ส่วน
นัก เรี ย นจะเป็ น ผู้ท าโครงการวิ ท ยาศาสตร์ ใ นประเด็ น ส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ นัก เรี ย นและมี ค วาม
สอดคล้ องกับเป้าหมายในเรื่ องผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่โรงเรี ยนได้ กาหนดไว้ ด้วย
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ในการเก็บรวบรวมการตอบสนอง (Feedback) จากนักเรี ยนนัน้ ครูได้ แลกเปลี่ยนกับนักเรี ยน
เกรด 3 ในเรื่ องการสนับสนุนให้ กลายเป็ นผู้เรี ยนรู้ แบบน าตน ซึ่งสามารถปรับให้ เกิ ด สมดุลในเรื่ อง
ศัก ยภาพทัง้ ทางวิ ช าการ สัง คม และอารมณ์ ไ ด้ ซึ่ง ครู จ ะถามความคิด เห็ น ว่า แนวคิ ด นี ด้ ี ห รื อ ไม่
ประกอบกับการนาหนังสือภาพที่เกี่ยวข้ องกับการจินตนาการถึงอนาคตว่านักเรี ยนต้ องการเป็ นอะไรมา
นาเสนอ หลังจากนัน้ นักเรี ยนจะได้ วาดภาพตามมุมมองของตนเอง เพื่อสะท้ อนเกี่ยวกับประเด็นที่ครู
กาหนด เช่น สถานที่ในการทางานที่ดี ความสัมพันธ์ กับเพื่อนในการทางาน การใช้ เทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
ในการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรี ยน ครู 2 ท่าน นักวิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากเขตพื ้นที่ได้
ร่ วมกันปรึ กษาถึงภาพวาด โดยพบว่า สิ่งที่ นักเรี ยนต้ องการเปลี่ยนคือพื น้ ที่เชิ งกายภาพ (Physical
space) โดยการขอห้ องโถงใหญ่ของโรงเรี ยนในการทางานทังงานเดี
้
่ยวและกลุ่ม นอกจากนี ้นักเรี ยนยัง
ต้ องการนาเครื่ องมื อ สื่ อสารเทคโนโลยี จ ากที่ บ้านมาใช้ เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต เป็ นต้ น ซึ่งครู ได้
กลับไปสอบถามนักเรี ยนถึงสาเหตุในของความต้ องการสิ่งเหล่านีว้ ่ามีความสาคัญมากน้ อยเพียงไร
และนักเรี ยนได้ ร่วมกันอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ในขัน้ ตอนต่ อ มา คื อ การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของนัก เรี ย น ซึ่ ง ความต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่นๆด้ วย โดยในกรณี นีห้ ลังจากที่รับฟั งสาเหตุของ
ความต้ องการแล้ ว นักเรี ยนจะได้ เขียนจดหมายถึงผู้อานวยการเพื่อสอบถามถึงความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องการ โดยนักเรี ยนได้ ทาวิจยั เกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้ องการในกลุม่ นักเรี ยนเพื่อหาข้ อสรุป
ของความต้ องการด้ วย เช่น การศึกษาว่าสีใดจะมีความเหมาะสมกับห้ องที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้
นักเรี ยนยังได้ ไปศึกษาจากโรงเรี ยนอื่นๆด้ วยว่ามีการนาเทคโนโลยีจากเครื่ องมือสื่อสารมาใช้ ในการ
เรี ยนรู้อย่างไร ซึ่งครู ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้เกี่ยวกับการเป็ นพลเมืองในยุคดิจิตอลและการใช้
เทคโนโลยีนีใ้ นการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนด้ วย จากจดหมายถึงผู้อานวยนัน้ จึงเกิดการพบปะประชุมกัน
ระหว่างผู้อานวยการ สมาคมผู้ปกครอง นักวิจัย และเจ้ าหน้ าที่ จากเขตพื น้ ที่ ซึ่งในท้ ายที่สุด ควา ม
ต้ องการของนักเรี ยนได้ รับการอนุมตั ิให้ เกิดเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้อานวยการได้ จดั หาทุนในการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงด้ วย แต่มีเงื่อนไขต่อผู้เรี ยนว่า นักเรี ยนจะต้ องรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังใน
้
ด้ านวิชาการ สังคม และอารมณ์ว่ามีผลต่อการเรี ยนรู้อย่างไร ซึ่งในการเขียนบันทึกเพื่อรายงานชุมชน
นันนั
้ กเรี ยนจะได้ นาเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพูด การทา และความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นทางเว็บไซด์ของ
โรงเรี ยนและทางบล็อคในลักษณะของภาพที่ มีกล่องคาพูดและกล่องความคิดในภาพนัน้ ในบล็อค
ผู้ปกครองสามารถเข้ ามาถามคาถามหรื อแนะนากับนักเรี ยนได้
นอกจากนี ้ครู ผู้อานวยการ และที่ปรึกษาได้ ร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ช่วยลดความวิตกกังวล
ของนักเรี ยน ซึ่งพบว่าจดหมายข่าวของโรงเรี ยนมีการเน้ นเรื่ องศักยภาพทางวิชาการมากเกินไป ดังนัน้
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ควรสนับสนุน จดหมายข่าวที่ น าเสนอศัก ยภาพในทางสังคมและอารมณ์ ด้ วย ซึ่งการไปดูงานจาก
โรงเรี ยนช่วยทาให้ ครูและผู้บริ หารเกิดความคิดในการสร้ างจดหมายข่าวของโรงเรี ยนแบบใหม่ โดยให้
นักเรี ยนเป็ นผู้นาเสนอเนื ้อหาเอง สาหรับโครงการวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนได้ ทานันจะต้
้
องเชื่อมโยงกับ
ความต้ องการของหลักสูตรด้ วย โดยในแต่ละสัปดาห์นกั เรี ยนจะต้ องมีการแลกเปลี่ยนกับครูเ พื่อทาให้
ประเด็นในการวิจยั ชัดเจนขึ ้นและอุปสรรคในการทาวิจยั ทางแอพพลิชนั่ ในการพิมพ์สื่อสาร อย่างไรก็
ตาม ความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องการสอบก็ยงั มีอยู่ แต่ในการทาโครงการวิทยาศาสตร์ ช่วยทาให้ นกั เรี ยนมี
ความสุขมากขึ ้นและนักเรี ยนมีความมัน่ ใจในการจะสอบเข้ าในโรงเรี ยนมัธยมศึกษามากขึ ้น
ในการสะท้ อนเกี่ยวกับค่านิ ยมในการเรี ยนรู้แบบนาตนของนักเรี ยนนี ้ นอกจากมีการสะท้ อน
ถึงการปรับสมดุลในศักยภาพทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์แล้ ว นักเรี ยนทุกคนยังรายงานว่า
จากเดิมที่มีความวิตกกังวลมาก ในปั จจุบนั นักเรี ยนกลับกลายเป็ นเกิดความรู้สกึ ว่าสามารถทาสิ่งต่างๆ
ได้ เมื่อครูได้ สมั ภาษณ์ถึงรายละเอียด จึงพบว่า นักเรี ยนเกิดความรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเองในฐานะที่เป็ นผู้
เรี ยนรู้และการได้ ร้ ู และพร้ อมที่จะเผชิญหน้ ากับความท้ าทายที่เกิดขึ ้นด้ วย
เรื่องที่ 2: โครงการหนังสือนวนิยายภาพในโรงเรียนมัธยม Joseph Junior ในประเทศ
แคนาดา
ในโรงเรี ยนนี ้มีนกั เรี ยนประมาณ 300 คน สอนในระดับเกรด 7ถึง เกรด 9 อายุระหว่าง 13 –
15 ปี นักเรี ยนในโรงเรี ยนได้ พูดถึงเรื่ องข้ อจากัดในการเข้ าถึงหนังสือ โดยได้ เปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนอื่ น ๆ ซึ่งมี หนังสื อที่ ใหม่และมี การสนับสนุนเทคโนโลยี ในการเรี ยนรู้ ด้ วย ในการเก็ บข้ อมูล
เกี่ยวกับความต้ องการของนักเรี ยนนี ้ ทีมนักวิจยั ได้ สมั ภาษณ์นกั เรี ยนเป็ นรายคนเป็ นจานวนร้ อยละ 15
ของนักเรี ยนทังหมด
้
โดยคาถามจะเกี่ยวข้ องกับความต้ องการในการเข้ าถึงหนังสือจริ งๆ ประเภทของ
หนังสือที่อ่านที่บ้าน ที่โรงเรี ยน การแนะนาต่อการพัฒนาทางเลือกในการอ่าน การใช้ เทคโนโลยีชว่ ยใน
การเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
ในการวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรี ยน ครู นักวิจยั และเจ้ าหน้ าที่ได้ ร่วมกันอภิปรายถึง
ผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ โดยพบว่า นักเรี ยนจะอ่านหนังสือที่บ้านมากกว่าเพื่อช่วยในการทาการบ้ าน
แต่ก็อ่านหนังสือนวนิยายภาพ หนังสือการ์ ตนู ประเภทต่างๆด้ วย และนักเรี ยนมีความกังวลเกี่ ยวกับ
เรี ยนรู้จากหนังสือที่เป็ นภาพและดิจิตอล เนื่องจากไม่ร้ ูจกั วิธีการอ่าน ซึ่งตามกาหนดของโรงเรี ยนจะได้
เรี ยนในเกรดที่สงู ขึ ้น แต่นกั เรี ยนมีความต้ องการจะเรี ยนรู้ในระดับเกรดของนักเรี ยนเองด้ วย
ในการวางแผนและเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับหนังสือดิจิตอล ครู นักวิจัยและเจ้ าหน้ าที่เขตพื น้ ที่ได้ จัด
ตารางเป็ นเวลา 6 เดือน วางแผนเกี่ยวกับวิธีการอ่านและสร้ างหนังสือภาพ โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ทีม
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วิจยั ได้ แบ่งบทบาทออกเป็ น 1) ครู 2) ผู้ช่วยครู 3) ผู้สืบค้ นเอกสารต่ างๆ 4) ผู้บนั ทึกวีดีโอในการสะท้ อน
ร่วมกันของครูและนักเรี ยน
ในการสะท้ อนนี พ้ บว่ า ตลอดช่ ว งเวลา 6 เดื อ น การบู ร ณาการบทเรี ย นเข้ า กั บ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ และหนังสือดิจิตอลในแบบต่างๆ ทาให้ นักเรี ยนมีความสนใจในการอ่านมากขึ ้นและ
นักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเองด้ วยการสร้ างความหมายในอัตลักษณ์ ของตัวเองใน
ฐานะนักอ่านและในฐานะประชาชนคนหนึง่ ที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆอย่างดีด้วย
จากตัวอย่างงานวิจัยข้ างต้ น แม้ มี ประเด็นที่ ศึกษาแตกต่างกัน แต่ทาให้ ได้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ
ขันตอนและการด
้
าเนินการวิจัยปฏิ บตั ิการเชิงวิพ ากษ์ แบบมีส่วนร่ วมที่เป็ นประโยชน์และเห็นความ
ชัดเจนมากขึ ้นในการปฏิบตั ิ ตัวอย่างงานวิจยั อาจเพิ่มเติมมากกว่านี ้ได้ เมื่อนักวิจยั เกิดความสงสัยและ
นาไปสูก่ ารค้ นคว้ าเพื่อหาคาตอบในการปฏิบตั ิที่จะเกิดขึ ้นต่อไป
จากการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมที่ได้ นาเสนอไปข้ างต้ น ถือเป็ นเสมือนเข็ม
ทิ ศ น าทางไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู โดยในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ นากระบวนการของทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์มาใช้ และได้ เสริ มข้ อวิพากษ์ ข องทฤษฎี นีใ้ น 2 มิติ ได้ แก่ การเสริ มมิติทาง
สังคมตามแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงและการเสริ มมิติทางอารมณ์ ด้วยทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์
ทางบวก จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องทังหมดน
้
าไปสูก่ ารสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั ต่อไป

7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ม้ ุ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ผ่านวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงตามทฤษฎี ข องเมอซิ โรว์ (Mezirow. 2008; 2012) ในนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู โดยการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมเป็ นวิธีวิทยาในการนาไปสู่
การเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บัติ ด้ ว ยการปฏิ บัติ ต ามแนวคิ ด ของเคมมิ ส แม็ ค แท็ ก การ์ ท และนิ ซ อน
(Kemmis et al.. 2014a) และการเสริ มข้ อวิพากษ์ ในทฤษฎี ของเมอซิโรว์ใน 2 มิติ ได้ แก่ การเสริ มมิติ
ทางสังคมตามแนวคิดการเป็ นพี่ เลี ย้ งของดาโลซ (Daloz. 2012) และการเสริ ม มิ ติทางอารมณ์ ด้วย
ทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวกของเฟรดริ กสัน (Fredrickson. 2008) โดยสรุปรายละเอียด
ของกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขัน้ การลาดตระเวน ในการวิจัย ปฏิ บัติการเชิ งวิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วมตามแนวคิดของ
เคมมิส แม็คแท็กการ์ ท และนิซอน (2014a) การลาดตระเวน (Reconnaissance) เป็ นขันตอนแรกของ
้
การดาเนินการวิจยั โดยผู้วิจยั จะสารวจหานิสิตครูชนปี
ั ้ ที่ 4 นิสิตครู รุ่นพี่ และอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่มีความสนใจเข้ าร่วมในโครงการวิจยั นี ้ด้ วยความ
สมัครใจเพื่อมาร่วมค้ นหาปั ญหาร่วมกัน (Shared felt concern) เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
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เป็ นสาคัญร่วมกันในปริ มณฑลสาธารณะ (Public sphere) ซึ่งผู้ร่วมวิจยั ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน การค้ นหาปั ญหาที่มีความกังวลร่วมกันนี ้เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิ บตั ิ
ในปั จจุบันเกี่ ยวกับปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และปั ญ หานี ก้ ่อให้ เกิ ดความไม่
สมเหตุสมผล ไม่ยั่งยืน และไม่ยุติธรรมในการปฏิ บัติ จากนัน้ ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยจะเลือกปั ญ หาที่
สาคัญและมีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ น ส าคัญ ในการท าวิ จัย ครัง้ นี ้ หลัง จากที่ ได้ ปั ญ หาหลัก แล้ ว ผู้วิจัย และผู้ร่ว มวิ จัย จะร่ วมกัน วาง
แผนการปฏิบตั ิร่วมกัน (Planning) ในการเปลี่ยนแปลงปั ญหาหลักนัน้ โดยผลลัพธ์จากการวางแผนใน
ขันนี
้ ้ คือ แผนการปฏิ บตั ิ ซึ่งจะนาไปสู่การเริ่ ม ในขัน้ ต่อไป คือ ขัน้ การจัดกิ จกรรมเรี ยนรู้ ร่ วมกันตาม
กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง (TL) ต่อไป
2. ขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง (TL) เป็ นการ
จัดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญผ่านวิธีการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของนิสิตครู ผู้วิจยั ได้ นากระบวนการจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ใน 3 ขันหลั
้ ก ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน ขันที
้ ่ 2 การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ และขันที
้ ่ 3 การ
เปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิบตั ิ มาใช้ เป็ นหลักในการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้ ร่ วมกัน นอกจากนี ใ้ นตลอดทุก ขัน้ ตอนของการจัด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ร่ วมกัน จะที ม กระบวนกร
อันประกอบด้ วย พี่เลี ้ยง อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ร่วมดาเนินการกิจกรรมทังหมด
้
ในขันนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ ให้ พี่เลี ้ยง (Mentor) มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง และมีการสอดแทรกอารมณ์ทางบวกในขันตอนต่
้
างๆ (Positive emotion) เพื่อสนับสนุน
ให้ นิสิตครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขันตอน
้
การผ่านกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ย นแปลงในแต่ละ
ขัน้ นัน้ ได้ ใช้ วงจรการพัฒ นา อัน ได้ แ ก่ การสะท้ อ น การปรับ การวางแผนใหม่ การปฏิ บัติ และการ
สังเกตการณ์ มาเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่า นิสิตครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขันแล้
้ ว
หรื อไม่ หากนิสิตครูสามารถสะท้ อนให้ เห็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงในขั น้ นันๆได้
้ แล้ ว ผู้วิจยั จึงจะ
เข้ าสู่กิจกรรมในขันต่
้ อไป แต่หากยังไม่ ปรากฏหลักฐานจากการสะท้ อน ผู้วิจยั จะดาเนินกิจกรรมในขัน้
นันซ
้ ้าอีกครัง้ และทาเช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ จนได้ หลักฐานจากการสะท้ อนในขันนั
้ นๆ
้
เนื่ องด้ วยในขัน้ ที่ 3 คือ การเปลี่ ยนแปลงการให้ ค วามหมายต่อความคิดและนาไปสู่การ
ปฏิบตั ินนั ้ นิสิตครู จะได้ ลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์ จาลองก่อนที่จะปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ งในชัน้
เรี ยน ซึง่ เป็ นขันต่
้ อไป คือ ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ ง โดยหลังจากที่นิสิตครูสะท้ อนในขันที
้ ่
3 แล้ ว นิสิตครูจะได้ วางแผนการปฏิบตั ริ ่วมกันสาหรับขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริงต่อไป
3. ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์ จริ ง นิสิตครูที่เข้ าร่วมวิจยั กลุ่มเดิมได้ กลายเป็ นนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะได้ จดั การเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนจริ งตามแผนที่ได้ วางไว้ จากขัน้
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ก่อน คือ ขันการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยมีครูพี่เลี ้ยง
นักเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยน และพี่เลี ้ยง เป็ นผู้ร่วมสังเกตการปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ด้ วย และหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ งในครัง้ แรกแล้ ว ขันตอนต่
้
อไป คือ การสะท้ อนถึง
การปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จากนัน้ ผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันปรับ
แผนการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในครัง้ ที่สอง โดยมีครู
พี่เลี ้ยง นักเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยน และพี่เลี ้ยง เป็ นผู้ ร่ วมสังเกตการปฏิบตั ิอีกเช่นกัน และเมื่อนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจดั การเรี ยนรู้ในครัง้ ที่สองเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงนาไปสู่สะท้ อนในครัง้ ที่สอง และการ
ปรับแผนในครัง้ ที่สอง จากนันจึ
้ งเริ่ มการจัดการเรี ยนรู้ ในครัง้ ที่สาม ต่อด้ วยการสะท้ อนในครัง้ ที่สาม
และการปรับแผนครัง้ ที่สาม และดาเนินการตามวงจรเช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะปรากฏหลักฐานในการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จากนันจึ
้ งเริ่ มเข้ าสู่ขนการสั
ั้
งเคราะห์
ต่อไป
4. ขันการสั
้
งเคราะห์ หลังจากผ่านขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริงแล้ ว นักวิจยั จะได้
เก็บหลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ ของปฏิบตั ิการจากนักเรี ยนและนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จากนัน้
จึงเริ่ ม เข้ าสู่ขนั ้ การสังเคราะห์ โดยผู้ร่วมวิจัยในขัน้ นี ้ ได้ แก่ นิ สิตฝึ กประการณ์ วิช าชี พ ครู ครู พี่ เลี ย้ ง
อาจารย์ผ้ สู อน และพี่เลี ้ยง จะร่วมกันเก็บรวบรวมหลักฐานจากปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญผ่านวิธีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บบุคคลและระดับกลุ่ม รวมถึงแนวคิดทฤษฎีและ
การปฏิบตั ิที่ดาเนินการมาทังหมดเพื
้
่อร่ วมกันพิจารณาว่า ความรู้ที่ได้ จากการดาเนินการทังหมดและ
้
จากหลักฐานที่ ส ะท้ อนถึงผลลัพ ธ์ ที่พึงประสงค์ในปฏิ บัติการนัน้ คืออะไร และในท้ ายที่ สุด ผู้วิจัยจึง
นาเสนอความรู้ดงั กล่าวให้ ผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการนาไปใช้ ในการ
เปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครูตอ่ ไป
หลัง จากได้ ค วามรู้ จากปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ผ่ า นวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงแล้ ว จึงถือว่าสิ ้นสุดการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้
ในกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบด้ วยกล่องข้ อความที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยกล่องแต่ละ
แบบมีความหมายดังนี ้ 1)
คือ กล่องสี่เหลี่ยมเส้ นประสัน้ และยาวสลับกัน พร้ อมลูกศร
เส้ นประหรื อไม่มีลกู ศร หมายถึง ผู้ร่วมวิจยั ที่มีสว่ นร่วมในขันตอนนั
้
นๆ
้ 2)
คือ กล่องสี่เหลี่ยม
เส้ นทึบ พร้ อม คือ
ลูกศรทึบที่ หันในทิศทางต่างๆ หมายถึง ขัน้ ตอนการวิจัย ซึ่งลาดับไปตาม
ทิศทางของลูกศรจากซ้ ายไปขวา หรื อจากบนลงล่าง 3)
คือ กล่องสี่เหลี่ยมุมป้านเส้ นทึบ
หมายถึง ผลที่ได้ จากขันตอนการวิ
้
จยั นันๆ
้ 4) คือ
กล่องสี่เหลี่ยมเส้ นประที่เส้ นยาวเสมอกัน
หมายถึง ขันตอนหลั
้
กใหญ่ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ มีทงหมด
ั้
4 ขันตอน
้
ผู้วิจยั ได้ สร้ างภาพกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีดำเนินกำรวิจัยในกำรศึกษำครัง้ นี ้ มีรำยละเอียดเกี่ ยวกับพืน้ ที่ในกำรทำวิจัย ผู้ร่วมวิจัย
ขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรวิจยั กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล และ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

พืน้ ที่ในกำรทำวิจัย
ในวิธีวิทยำของกำรวิจยั ปฏิ บตั ิกำรเชิงวิพำกษ์ แบบมีส่วนร่วมดำเนินกำรวิจยั ใน 2 พื ้นที่หลัก
โดยแบ่งตำมขันตอนด
้
ำเนินกำรวิจยั ได้ แก่
1. ขัน้ กำรลำดตระเวนและขัน้ กำรจัดกิจ กรรมเรี ยนรู้ ร่ วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ สู่กำร
เปลี่ยนแปลง ผู้เข้ ำร่วมวิจยั จะร่วมกันดำเนินกำรวิจยั ที่สถำบันผลิตครูในมหำวิทยำลัยแห่งหนึง่
2. ขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริ งและขันกำรสั
้
งเครำะห์จะถูกดำเนินกำรในชันเรี
้ ยน
และโรงเรี ยนที่นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้ ฝึกสอน

ผู้ร่วมวิจัย
กำรคัดเลือกผู้ร่วมวิจยั ในกำรศึกษำนี ้จะเป็ นผลมำจำกขันกำรลำดตระเวน
้
ซึง่ เป็ นขันแรกของ
้
กำรดำเนินกำรวิจัย โดยผู้ร่วมวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ นผู้ที่มีบทบำทหน้ ำที่เกี่ ยวข้ องกับกำรฝึ กประสบกำรณ์
วิชำชีพครูและจะเป็ นผู้มีส่วนร่ วมในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ด้ วย โดยแบ่งผู้ร่วมวิจยั ตำมขันตอนกำรด
้
ำเนินกำร
วิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ขันกำรลำดตระเวน
้
ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย
1.1 นิสิ ตครู ชัน้ ปี ที่ 4 ปี กำรศึกษำ 2558 ของสถำบันผลิตครู ในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง
จำนวน 13 คน ในกำรดำเนินกำรวิจยั ครัง้ นี ้ นิสิตครูชนปี
ั ้ ที่ 4 ที่เข้ ำร่วมกำรวิจยั ในขันกำรลำดตระเวนนี
้
้
จะเข้ ำร่วมในกำรดำเนินกำรวิจยั ในขันต่
้ อๆไปด้ วยอย่ำงสมัครใจและเป็ นนิสิตครู คนเดิมตลอดทังกำร
้
วิจยั นอกจำกนี ้นิสิตครูในขันนี
้ ้จะกลำยเป็ นนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครูในขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ใน
สถำนกำรณ์ จริ งและขัน้ กำรสังเครำะห์ด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกควำมสมัครใจแล้ ว
ผู้วิจยั ยังพิจำรณำถึงเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนิสิตครูเพื่อเข้ ำร่ วมกำรวิจยั ดังนี ้ 1) เป็ นนิสิตครู ชันปี
้ ที่ 4 ปี
กำรศึกษำ 2558: 2) เป็ นผู้ที่ยอมรับข้ อตกลงร่วมกันเรื่ องกำรกระทำทำงกำรสื่อสำรในกำรดำเนินกำร
วิจยั ด้ วยควำมสมัครใจ 3) เป็ นผู้ที่ต้องกำรสร้ ำงควำมเปลี่ยนแปลงในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ของตนและต่อ
ผู้เรี ยนในโรงเรี ยน
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1.2 นิสิตครูรุ่นพี่ ชันปี
้ ที่ 5 ปี กำรศึกษำ 2558 ของสถำบันผลิตครูในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง
จ ำนวน 7 คน บทบำทของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ครู ชัน้ ปี ที่ 5 ในขัน้ นี เ้ ป็ น ไปเพื่ อ ร่ วมค้ น หำ
ควำมรู้ สึกกังวลร่ วมกัน ซึ่งนิสิ ตฝึ กสอนจะได้ สะท้ อนเรื่ องกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ได้ มีประสบกำรณ์ จำก
สถำนกำรณ์ จริ งในชัน้ เรี ยนที่ ตนได้ ทำกำรฝึ กสอนมำแล้ วอย่ำงน้ อย 1 ภำคกำรศึกษำ โดยผู้วิจัยจะ
คัดเลือกจำกควำมสมัครใจในกำรเข้ ำร่วม
1.3 อำจำรย์ผ้ สู อน จำกรำยวิชำต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสำคัญ ของสถำบันผลิตครูในมหำวิท ยำลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 2 คน เนื่องจำกรำยวิชำนี ้เป็ นรำยวิชำ
ที่สำคัญต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ของนิสิตครู และนิสิตฝึ กสอน ดังนัน้ อำจำรย์ผ้ สู อนควรมีส่วนร่ วมในกำร
สะท้ อนถึงควำมรู้ สึกกังวลร่ วมกันในประเด็นนี เ้ ช่นเดียวกันในฐำนะผู้ที่มี ควำมรู้ และเชี่ยวชำญทำง
ภำคทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ โดยผู้วิจยั จะขอสอบถำมถึงควำมสมัครใจ
ในกำรเข้ ำร่ วมงำนวิจัยครัง้ นี แ้ ละอำจำรย์ ผ้ ูส อนจะเป็ นผู้ร่วมวิจัยที่ ส ำคัญ ในอี ก หลำยขัน้ ตอนของ
กำรศึกษำครัง้ นี ้ด้ วย
2. ขันกำรจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลง
2.1 นิสิ ตครู ชัน้ ปี ที่ 4 ปี กำรศึกษำ 2558 ของสถำบันผลิตครู ในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง
จำนวน 13 คน ซึ่งเป็ นนิสิตกลุ่มเดียวกับขันกำรลำดตระเวน
้
ในขันนี
้ ้นิสิตครูจะได้ เป็ นผู้เรี ยนรู้และเข้ ำ
ร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยทีมกระบวนกร
2.2 ทีมกระบวนกร ประกอบไปด้ วย
2.2.1 พี่เลี ้ยง เป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญและเป็ น
ผู้ที่มีบทบำทในกำรเป็ นพี่เลี ้ยงตำมกำรนิยำมของกำรศึกษำครัง้ นี ้ จำนวน 2 คน
2.2.2 อำจำรย์ผ้ ูสอน จำกรำยวิชำต่ำงที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เ น้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ จำนวน 1 คน
2.2.3 อำจำรย์ผ้ เู ชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลง จำนวน
1 คน
3. ขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริง
3.1 นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู ชันปี
้ ที่ 5 ปี กำรศึกษำ 2559 ซึ่งเดิมคือ นิสิตครู ชันปี
้
ที่ 4 ปี กำรศึกษำ 2558 จำนวน 13 คน ที่เป็ นผู้ร่วมวิจัยในขัน้ กำรลำดตระเวนและขันกำรจั
้
ดกิจกรรม
เรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลง
3.2 ครูพี่เลี ้ยง จำกโรงเรี ยนที่นิสิตได้ ฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพ จำนวน 13 คน เป็ นครูผ้ ูมี
หน้ ำที่ดแู ลนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครูในโรงเรี ยนที่นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้ ฝึกสอน และ
มีควำมสนใจเข้ ำร่วมโครงกำรด้ วยควำมสมัครใจ
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3.3 นักเรี ยน จำกชันเรี
้ ยนที่นิสิตได้ ฝึกสอนในโรงเรี ยน จำนวน 494 คน
3.4 พี่ เ ลี ย้ ง จำกขั น้ กำรจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตำมกระบวนกำรเรี ย นรู้ สู่ ก ำร
เปลี่ยนแปลง จำนวน 2 คน
4. ขันกำรสั
้
งเครำะห์
4.1 นิสิ ต ฝึ กประกำรณ์ วิช ำชี พ ครู ชัน้ ปี ที่ 5 ปี ก ำรศึกษำ 2559 ของสถำบัน ผลิ ตครู ใน
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 7 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มเดิมกับนิสิตในขันกำรลำดตระเวน
้
ขันกำรจั
้
ดกิจกรรม
เรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลง และขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริง
4.2 ครูพี่เลี ้ยง ซึ่งเป็ นบุคคลเดียวกับในขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริ ง จำนวน 5
คน
4.3 พี่เลี ้ยง เป็ นบุคคลเดียวกับในขันกำรจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้
สูก่ ำรเปลี่ยนแปลงเป็ นต้ นมำ จำนวน 2 คน
4.4 ผู้บริ หำรของสถำบันผลิตครู ในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 1 คน เป็ นผู้ที่ห่วงใย
และสนใจในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครูและเข้ ำร่วมกำรวิจยั ด้ วย
ควำมสมัครใจ

ขัน้ ตอนดำเนินกำรวิจัย
ขันตอนด
้
ำเนินกำรวิจยั ในครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 4 ขันหลั
้ ก ซึ่งสอดคล้ องกับกรอบแนวคิดกำร
วิจยั ที่ได้ นำเสนอไปแล้ ว และรำยละเอียดเพิ่มเติมในกำรดำเนินกำรวิจยั ที่ชดั เจนมำกขึ ้น ดังนี ้
1. ขันกำรลำดตระเวน
้
1.1 ผู้วิจัยขอเข้ ำพบรองคณบดีฝ่ำยพัฒ นำนิสิตครู หรื อผู้บริ หำรของสถำบันผลิตครู ใน
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง ที่ดแู ลกำรฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อชี ้แจง
เกี่ ย วกับ ควำมประสงค์ ใ นกำรท ำวิ จัย เรื่ อ งนี ้ พร้ อมทัง้ ท ำบัน ทึ ก ข้ อ ควำมเพื่ อ ขออนุ ญ ำตในกำร
ดำเนินกำรวิจยั ด้ วย หลังจำกที่ได้ รับกำรอนุมตั แิ ล้ วจึงดำเนินกำรไปสู่ขนต่
ั ้ อไป
1.2 ผู้วิจยั ค้ นหำผู้ร่วมวิจยั ที่สำคัญในขันกำรลำดตระเวนนี
้
้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1.2.1 กำรค้ นหำนิสิตครู ชนปี
ั ้ ที่ 4 ปี กำรศึกษำ 2558 ในสำขำวิชำเอกต่ำงๆ ที่สนใจ
เข้ ำร่วมกำรวิจยั ด้ วยควำมสมัครใจ และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกดังกำรนำเสนอใน
หัวข้ อเรื่ องผู้ร่วมวิจยั
1.2.2 กำรค้ นหำนิสิตครูรุ่นพี่ ชันปี
้ ที่ 5 ปี กำรศึกษำ 2558 ในสำขำวิชำต่ำงๆ ที่สนใจ
เข้ ำร่วมโครงกำรวิจยั ในขันกำรลำดตระเวนนี
้
้
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1.2.3 กำรค้ นหำอำจำรย์ผ้ ูสอน จำกรำยวิชำต่ำงๆที่เกี่ ยวข้ องกับปฏิบตั ิกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของสถำบันผลิตครูในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง ที่มีควำมสมัครใจในกำรเข้ ำ
ร่วมงำนวิจยั ครัง้ นี ้
หลัง จำกค้ น พบผู้ที่ ส นใจเข้ ำร่ วมงำนวิจัย และตอบรับ เป็ น ผู้ร่วมวิจัย อย่ำงไม่เป็ น
ทำงกำรในขันนี
้ ้แล้ ว ผู้วิจยั จะขอนัดหมำยวันและเวลำในครัง้ ต่อไปเพื่อชี ้แจงรำยละเอียดของกำรวิจยั
และรับทรำบข้ อตกลงร่วมกันในกำรดำเนินกำรวิจยั
1.3 กำรพบปะกัน เพื่ อ กำรตอบรับ เข้ ำร่ ว มกำรวิจัย และกำรยิ น ดี ป ฏิ บัติต ำมข้ อ ตกลง
ร่วมกัน หลังจำกผู้ร่วมวิจยั ในขันลำดตระเวน
้
ได้ แก่ นิสิตครู นิสิตครูรุ่นพี่ และอำจำรย์ผ้ สู อนได้ ตอบรับ
ในกำรเข้ ำร่วมกำรวิจยั เป็ นผู้ร่วมวิจยั ในครัง้ นี ้ด้ วยควำมยินดีแล้ ว โดยก่อนที่จะเข้ ำสู่กำรดำเนินกำรวิจยั
ในขันต่
้ ำงๆ ผู้วิจยั จะอธิบำยถึงเป้ำประสงค์ของโครงกำรวิจยั อย่ำงชัดเจนและเปิ ดโอกำสให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั
สอบถำมรำยละเอียดต่ำงๆได้ จำกนันผู
้ ้ ร่วมวิจยั จะได้ รับใบชี ้แจงข้ อตกลงร่ วมกันในกำรมีส่วนร่ วมใน
ปริ ม ณฑลสำธำรณะ (Ethical agreements for participation in public sphere) เรื่ อ งกำรกระท ำ
ทำงกำรสื่อสำร ซึ่งประกอบด้ วยข้ อตกลงเรื่ องควำมเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่ำงบุคคล ควำมเข้ ำใจซึ่ง
กันและกัน และฉันทำมติแบบไม่บงั คับในกำรดำเนินกำรวิจยั จำกนันผู
้ ้ วิจยั จะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ รู ่ว มวิจยั
สอบถำมถึงสิ่งที่ ไม่เข้ ำใจหรื อขยำยควำมรำยละเอียดในใบชีแ้ จง และหลังจำกที่ ผ้ ูร่วมวิจัยยอมรับ
รำยละเอียดและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงดังกล่ำวจึงลงลำยมือชื่อในใบชี ้แจง จำกนันผู
้ ้ วิจยั จึงนัด
หมำยวันและเวลำในกำรดำเนินกำรวิจยั ที่จะเริ่มต้ นในครัง้ ต่อไป
1.4 กำรพบปะกันเพื่ อกำรค้ นหำควำมรู้ สึกกังวลใจร่ วมกัน (Shared felt concern) โดย
ผู้ร่วมวิจัย ได้ แก่ นิสิตครู นิสิตครู รุ่นพี่ และอำจำรย์ผ้ ูสอน จะร่ วมกันค้ นหำปั ญหำหรื อควำมกังวลใจ
เกี่ยวกับปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญในปฏิบตั ิกำรปั จจุบนั ที่ทำให้ ผ้ รู ่วมวิจยั รู้สึกถึง
ควำมไม่สมเหตุสมผล ไม่ยงั่ ยืน และไม่ยตุ ิธรรมในบริ บทของตน รวมถึงค้ นหำควำมเชื่อที่เป็ นอุปสรรค
ต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครู เช่น นิสิตครูสำมำรถสะท้ อนจำกบริ บทของกำร
เรี ยนและประสบกำรณ์ ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ทำงรำยวิ ชำต่ำงๆ ได้ จดั ให้ นิสิตครูรุ่นพี่อำจสะท้ อนจำก
ประสบกำรณ์ทงในขณะที
ั้
่เป็ นนิสิตครูและในขณะที่เป็ นนิสิตฝึ กสอนที่ได้ ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบตั ิ
จริงในชันเรี
้ ยน ส่วนอำจำรย์ผ้ สู อนอำจสะท้ อนถึงประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่ผำ่ นมำในรำยวิชำ
ของตน รวมถึงประสบกำรณ์และควำมรู้ จำกกำรเป็ นนักทฤษฎีตำมแนวกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสำคัญ
สำหรับบทบำทของผู้วิจยั นัน้ ผู้วิจยั จะเป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมวิจยั เกิดกำรสะท้ อนด้ วย
คำถำมเชิงวิพำกษ์ ตำมแนวทำงที่เคมมิส แม็คแท็กกำร์ ท และนิซอนได้ นำเสนอไว้ (Kemmis; et al..
2014a) โดยผู้วิจัยได้ ป รับ ค ำถำมให้ เข้ ำกับ บริ บ ทของกำรวิจัย และจำกนัน้ ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยจะ
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ร่ วมกันคัดเลื อกปั ญ หำในกำรเปลี่ ยนแปลงไปสู่ปฏิ บัติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส ำคัญ ที่ มี
คุณค่ำ มีควำมสำคัญ และมีควำมเป็ นไปได้ เพื่อนำมำเป็ นปั ญหำหลักและนำไปสู่กำรวำงแผนในขั น้
ต่อไป ทังนี
้ ้นักวิจยั จะต้ องสังเกตและจดบันทึกถึงกำรสนทนำกันในปริ มณฑลสำธำรณะของผู้ร่วมวิจยั
และขออนุญำตบันทึกภำพและเสียงในกำรพบปะร่วมกันตลอดทังกำรวิ
้
จยั
1.5 กำรพบปะกันเพื่อวิเครำะห์ควำมเชื่อเบื ้องหลังที่เป็ นอุปสรรคของกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครู โดยผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลง อำจำรย์ผ้ สู อน และ
พี่เลี ้ยงร่วมกันวิเครำะห์หลักฐำนจำกกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ของนิสิตครูในขันก่
้ อน และร่วมกันระบุถึง
ควำมเชื่อเบื ้องหลังที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิ สิตครู พร้ อมร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมต่ำงๆตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำน
มำของตนเอง ซึง่ ในเบื ้องต้ น ผู้ร่วมวิจยั ในขันนี
้ ้จะได้ ศกึ ษำควำมรู้เกี่ยวกับกรอบควำมคิดของทฤษฎีกำร
เรี ยนรู้ สู่กำรเปลี่ยนแปลงและตัวอย่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ที่สนับสนุนให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละขัน้
ด้ วย และนิยำมถึงผลลัพธ์ที่ควรเกิดขึ ้นในแต่ละขันกิ
้ จกรรมตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลงที่
จะสะท้ อนถึงหลักฐำนในกำรเปลี่ยนแปลงไปสูป่ ฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญต่อพี่เลี ้ยง
และอำจำรย์ผ้ สู อน รวมถึงกำรสอบถำมถึงควำมเป็ นไปได้ ในบทบำทกำรเป็ นทีมกระบวนกรของพี่เลี ้ยง
และอำจำรย์ผ้ สู อนในกำรดำเนินกิจกรรม ผลผลิตที่เกิดขึ ้นจำกขันนี
้ ้คือ แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลง
1.6 กำรพบปะกันเพื่อประเมิ นแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ ร่ วมกันตำมกระบวนกำร
เรี ยนรู้ สู่กำรเปลี่ยนแปลง โดยในขันนี
้ ้ นิสิตครู ได้ ร่วมประเมินแผนกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวว่ำมีควำม
เป็ นไปได้ ในกำรปฏิ บัติและมี ค วำมเหมำะสมในกำรด ำเนิ น กำรหรื อ ไม่ จำกนัน้ ผู้วิจัย จึง ปรั บ แผน
กิจกรรมอีกครัง้ เมื่อผู้ร่วมวิจยั ทุกฝ่ ำยเห็นพ้ องกันว่ำ แผนกำรจัดกิจกรรมสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบตั ิได้
และมีควำมเหมำะสมเพื่อนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญแล้ ว ผู้วิจยั จึงนำแผนกำรจัดกิจกรรมฯ ที่ผ่ำนกำรประเมินร่วมกันมำนำเสนอแก่ผ้ ู
ร่วมวิจยั ทุกฝ่ ำยอีกครัง้
1.7 กำรพบปะกันเพื่ อฝึ กที ม กระบวนกร โดยผู้เชี่ ยวชำญด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ พี่เลี ้ยง และอำจำรย์ผ้ สู อน ได้ ร่วมกันทบทวนลำดับขันของกิ
้
จกรรมต่ำงๆและแสดง
บทบำทสมมติในกำรดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกิจกรรมที่เสริ มด้ วยอำรมณ์เชิง
บวก โดยมีอำจำรย์ผ้ เู ชี่ยวชำญด้ ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลงเป็ นผู้ร่วมให้ คำปรึกษำ
และแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ ต่ำงๆของแต่ละกิจกรรมด้ วย ในระหว่ำงนีผ้ ้ รู ่ วมวิจยั สำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นต่อกิจกรรมต่ำงๆได้ เช่นกัน หลังจำกสิ ้นสุดกำรเตรี ยมตัวในทุกกิจกรรมแล้ ว ผู้วิ จยั จึงสรุปถึงแนว
ทำงกำรจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นจริ งในขัน้ กำรจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ ส่กู ำร
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เปลี่ยนแปลงอีกครัง้ หนึง่ และนัดหมำยวันและเวลำทีมกระบวนกรและนิสิตครูในกำรเข้ ำร่วมวิจยั ในขัน้
ต่อไป
2. ขันกำรจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลง
2.1 ผู้วิจยั เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
รวมถึงกำรทบทวนขันตอนในกำรด
้
ำเนินกำรวิจัยที่ผ่ำนมำและขันตอนกำรวิ
้
จัยที่กำลังจะดำเนินกำร
ต่อไป พร้ อมย ้ำกำหนดกำรและสิ่งที่ต้องนำมำร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมแก่ทีมกระบวนกรและนิสิตครู
อีกครัง้
2.2 กำรด ำเนิ น กำรขัน้ กำรจัด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตำมกระบวนกำรเรี ย นรู้ สู่ ก ำร
เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจยั จะประกอบด้ วย 1) นิสิตครู และ 2) ทีมกระบวนกร โดย ก่อนกำรเริ่ มกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆนัน้ ผู้วิจยั จะต้ องอธิบำยให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ทรำบถึงควำมสำคัญของกำรจดบันทึกสิ่งต่ำงๆของ
ผู้ร่วมวิจยั เอง รวมถึงกำรแนะนำเกี่ยวกับกำรจดบันทึกและกำรเก็บหลักฐำนในลักษณะต่ำงๆที่ผ้ รู ่ วม
วิจัยสำมำรถทำได้ นอกจำกนี ้ ในกำรสังเกตเพื่ อจดบันทึกและรวบรวมหลักฐำนจะจ ำแนกเป็ นกำร
เปลี่ยนแปลงทังกำรพู
้
ด กำรทำ และควำมสัมพันธ์ ของผู้วิจยั และของผู้ร่วมวิจยั จำกนันนั
้ กวิจยั และผู้
ร่วมวิจยั จึงเริ่ มเข้ ำสู่กำรจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันในกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำปฏิบตั ิกำร
จัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครู
2.3 กำรจัด กิ จ กรรมในขัน้ ที่ 1 คื อ ภำวะวิก ฤติที่ ท ำให้ สับ สน ผู้วิจัย จะใช้ ก ลยุท ธ์ ห รื อ
กิจกรรมสำหรับขันภำวะวิ
้
กฤติที่ทำให้ สบั สน ในขัน้ นีพ้ ี่เลี ้ยงจะกระตุ้นและสนับสนุนนิสิตครู ด้วยกำร
สร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่ทำให้ ร้ ูสกึ ปลอดภัย มีกำรเคำรพซึง่ กันและกัน และเกิดควำมไว้ ใจซึ่งกันและกัน มี
กำรสร้ ำงกำรสื่ อสำรที่ เปิ ดใจ ซื่ อตรง มี บ ทสนทนำแบบเปิ ด มี กำรฟั งโดยไม่ตัดสิ น มี ทักษะกำรตัง้
คำถำม และสร้ ำงสัม พัน ธภำพที่ อ บอุ่น ในกำรสนทนำต่อ นิ สิต ครู รวมถึง ช่วยสนับ สนุน ให้ เกิ ด กำร
ตรวจสอบควำมรู้สึกทำงบวกของนิสิตครูด้วย เนื่องจำกมีบำงกิจกรรมที่นิสิตไม่สำมำรถสะท้ อนออกมำ
ได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั และพี่ เลี ้ยงจึงปรับกลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้ และดำเนินกิจกรรมใหม่ จำกนันจึ
้ งให้ นิสิต
ครู สะท้ อนอีกครัง้ และเมื่อปรำกฎว่ำนิสิตครูสำมำรถสะท้ อนให้ เห็นหลักฐำนในกำรบรรลุเป้ำประสงค์
ของกิจกรรมที่ปรับแผนใหม่ได้ แล้ ว ผู้วิจยั จึงนำเข้ ำสูก่ ิจกรรมในขันต่
้ อไป
2.4 กำรจัดกิจกรรมในขันที
้ ่ 2 กำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆในขันนี
้ ้ ผู้วิจยั
และพี่เลี ้ยงกระตุ้นและสนับสนุนกำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่ทำให้ นิสิตครูร้ ูสึกปลอดภัย มีกำรเคำรพซึ่ง
กันและกัน และเกิดควำมไว้ ใจซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรท้ ำทำย จัดหำวิสยั ทัศน์ด้วยกำรตังค
้ ำถำมเพื่ อ
กำรสะท้ อนเชิ งวิพ ำกษ์ ช่วยสร้ ำงกำรตีควำมต่อสิ่งต่ำงๆในโลกใหม่ และช่วยสร้ ำงแนวทำงใหม่ที่มี
ควำมเป็ นไปได้ ทัง้ ในควำมเชื่ อและกำรปฏิ บัติ ด้ วยกลยุทธ์ และกิ จกรรมต่ำงๆ เมื่ อนิสิตครู สำมำรถ
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สะท้ อนให้ เห็นหลักฐำนในแต่ละกิ จกรรมได้ แล้ ว ผู้วิจัยจึงนำเข้ ำสู่กิจกรรมในขัน้ ที่ 3 ต่อไป คือ กำร
เปลี่ยนแปลงกำรให้ ควำมหมำยต่อควำมคิดและนำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
2.5 กำรจัด กิ จ กรรมในขัน้ ที่ 3 กำรเปลี่ ย นแปลงกำรให้ ค วำมหมำยต่อ ควำมคิ ด และ
นำไปสู่กำรปฏิบตั ิ ด้ วยกำรใช้ กลยุทธ์หรื อกิจกรรมต่ำงๆ โดยในกิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญนัน้ ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้ ในเรื่ อง
ต่ำงๆด้ วย เช่น ควำมหมำยและลักษณะสำคัญ 5 ประกำร ได้ แก่ ควำมสมดุลย์ของอำนำจ หน้ ำที่ของ
เนื อ้ หำในรำยวิช ำ บทบำทของผู้ส อนและบทบำทของผู้เรี ย น ควำมรับ ผิ ด ชอบในกำรเรี ย นรู้ และ
วัตถุประสงค์และกระบวนกำรของกำรประเมิน หลักกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ เช่น กำร
จัดกำรเรี ยนรู้แบบร่วมมือ กำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนกำรสืบสอบ กำรจัดกำรเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหำ
เป็ นหลัก กำรจัดกำรเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงกำร เป็ นต้ น และ กำรตอบสนองต่อกำรต่อต้ ำนของผู้ เรี ยน เป็ น
ต้ น นอกจำกนี ้ในกิจกรรมกำรแสดงบทบำทสมมติในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ กำรสร้ ำง
ศักยภำพและควำมมัน่ ใจในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ก่อนที่นิสิตครูจะเข้ ำสูข่ นตอนในกำรปฏิ
ั้
บตั ิในสถำนกำรณ์
จริงต่อไป
3. ขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริง
3.1 ในขัน้ นีน้ ิสิตครู จะกลำยเป็ นนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู ชัน้ ปี ที่ 5 ปี กำรศึกษำ
2559 โดยหลังจำกที่ทรำบแล้ วว่ำนิสิตฝึ กสอนเลือกโรงเรี ยนในกำรฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพที่ใด ผู้วิจยั
จึงขออนุญำตเข้ ำพบครูพี่เลี ้ยง และผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน ที่ดแู ลนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชี พครู เพื่อ
สอบถำมกำรเข้ ำร่วมในกำรวิจยั หำกครูพี่เลี ้ยง และผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนตอบรับเข้ ำร่วมโครงกำรด้ วย
ควำมยินดี ผู้วิจยั จึงทำบันทึกข้ อควำมขออนุญำตดำเนินกำรวิจยั อย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อขอดำเนินกำร
วิจัยต่อไป รวมถึงกำรลงลำยมื อชื่อในข้ อตกลงร่ วมกันเรื่ องกำรกระทำทำงกำรสื่ อสำรในปริ ม ณฑล
สำธำรณะของผู้ร่วมวิจยั ในขันตอนนี
้
้ด้ วย
3.2 กำรพบปะกันเพื่อกำรวำงแผนในขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์ จริ ง โดยผู้ร่วม
วิจยั ได้ แก่ นิสิตฝึ กสอน ครูพี่เลี ้ยง และพี่เลี ้ยง จะร่วมกันทบทวนถึงควำมรู้สกึ กังวล ปั ญหำหลัก และสิ่ง
ที่ต้องกำรให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอีกครัง้ จำกนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จะร่วมวำงแผนในขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ใน
สถำนกำรณ์ จริ งในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงเรื่ องกำรพูด ทำ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและสิ่ง
รอบตัวในกำรปฏิบตั ิ รวมถึงกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและวำทกรรม กำร
จัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐศำสตร์ และกำรจัดกำรเชิงสังคมและกำรปกครอง ในปริ มณฑลสำธำรณะนี ้
ควำมคิดเห็นของผู้ร่วมวิจยั จะถูกร่วมกันอภิปรำยและนำไปสู่กำรสร้ ำงแผนในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญในสถำนกำรณ์จริ งของนิสิตฝึ กสอน และเช่นเดียวกันกับกำรวำงแผนในขันแรกที
้
่ ผ่ ำน
มำ นั ก วิ จัย จะต้ องตื่ น ตัว ในกำรสั ง เกตและจดบัน ทึ ก กำรเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งกำรพู ด กำรท ำ
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ควำมสัม พัน ธ์ และโครงกำรที่ อำจเกิ ดขึน้ ในตัวนักวิจัยและในผู้ร่วมวิจัยอยู่เสมอด้ วยตลอดทัง้ กำร
ดำเนินกำรวิจยั
3.3 กำรพบปะกันเพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ในสถำนกำรณ์ จริ งและกำรนำเกลี ยววงจรกำร
พัฒนำเข้ ำมำใช้ เพื่อกำรพัฒนำปฏิบตั ิกำรเป็ นวงจรในแต่ละรอบไป ในขันนี
้ ้นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่
นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู ครูพี่เลี ้ยง และพี่เลี ้ยง ได้ ร่วมดำเนินกำรวิจยั ในสถำนกำรณ์จริง คือ ชัน้
เรี ยนที่นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้ รับผิดชอบในกำรสอนตำมกำรวำงแผนที่ได้ ร่วมกันอภิปรำยไป
ในขันก่
้ อนหน้ ำแล้ ว ในกำรปฏิบตั ินี ้ นิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู ได้ จดั กำรเรี ยนรู้ตำมรำยวิชำและ
หัวข้ อที่ตนได้ รับหมำยจำกครูพี่เลี ้ยง โดยในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ จะมีผ้ รู ่วมวิจยั ท่ำนอื่นร่ วมสังเกตกำรณ์
เพื่ อ เก็ บ หลัก ฐำนเพื่ อ เตรี ย มให้ ค ำแนะน ำแก่ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ครู ต่อ ไป หำกนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูเกิดควำมรู้สึกไม่เป็ นธรรมชำติในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ นิสิตสำมำรถขอให้ นกั วิจยั
บันทึกวีดีโอทดแทนกำรสังเกตกำรณ์ ในชันเรี
้ ยนได้ ในขณะที่นิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู จดั กำร
เรี ยนรู้ อยู่นัน้ นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั ท่ำนอื่นจะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ ้นและกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่ องกำรพูด
กำรทำ และควำมสัม พันธ์ ที่เกิ ดขึน้ ในสถำนกำรณ์ และหลังจำกที่ นิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชี พ ครู
จัดกำรเรี ยนรู้เสร็จสิ ้นในแต่ละครัง้ นักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั จะร่วมกันสะท้ อนถึงสิ่งที่ ตนเองได้ บนั ทึก โดย
เน้ นในเรื่ องกำรเปลี่ ยนแปลงในกำรพูด กำรทำ และควำมสัม พันธ์ ในปฏิ บัติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นส ำคัญ ของนิสิ ต ฝึ กประสบกำรณ์ วิช ำชี พ ครู รวมถึงผู้วิจัยเก็ บรวบรวมหลักฐำนเกี่ ยวกับ
ปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูในแต่ละวงจร
กำรพัฒนำปฏิบตั ิกำรครัง้ นี ้ดำเนินกำรไปทังหมด
้
3 วงจรกำรพัฒนำ โดยกำรสิ ้นสุดวงจร
กำรพัฒ นำเกิดจำกกำรเห็นพ้ องร่ วมกันของผู้ร่วมวิจัยว่ำ ได้ ผลลัพท์ที่พึงประสงค์แล้ วทัง้ ต่อนิสิตฝึ ก
ประสบกำรณืวิชำชีพครูและต่อนักเรี ยน
4. ขันกำรสั
้
งเครำะห์
4.1 ผู้ร่วมวิจยั ในขันตอนนี
้
้ ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และ
ผู้บริ หำรของสถำบันผลิตครูในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งได้ ร่วมกันสังเครำะห์ควำมรู้ ที่ได้ จำกปฏิบตั ิกำร
จัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญผ่ำนวิธีกำรเรี ยนรู้ สูก่ ำรเปลี่ยนแปลงทังหมดที
้
่ได้ ดำเนินกำรวิจยั มำ
ทัง้ ในส่ ว นของทฤษฎี แ ละกำรปฏิ บัติ หลัง จำกขัน้ กำรสัง เครำะห์ ค วำมรู้ แล้ ว จึ ง ถื อ ว่ำ สิ น้ สุด กำร
ดำเนินกำรวิจัย ดังนัน้ จำกขัน้ ตอนในกำรดำเนินกำรวิจัยที่ ได้ กล่ำวมำข้ ำงต้ นสำมำรถสรุ ปขัน้ ตอน
สำคัญเป็ นแผนภำพได้ ดงั ภำพประกอบ 3
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1. ขัน้ กำร
ลำดตระเวน

ผู้ร่วมวิจัย: นิสิตครู นิสิตครูรุ่นพี่ อำจำรย์ผ้ สู อน พี่เลี ้ยง
กำรสร้ ำงพื ้นที่สำธำรณะและกำรกระทำทำงกำรสื่อสำรกับผู้ร่วมวิจยั
เพื่อเข้ ำร่วมกำรวิจยั ด้ วยควำมสมัครใจและเป็ นไปตำมคุณสมบัตทิ ี่กำหนด
กำรค้ นหำควำมรู้สกึ กังวลใจร่วมกันด้ วยคำถำมเชิงวิพำกษ์และกำรสะท้ อนเชิง
วิพำกษ์ร่วมกัน
กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของ
นิสิตครู (ผู้ร่วมวิจยั เพิ่มเติม คือ ผู้เชี่ยวชำญกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลง)
กำรออกแบบแผนกำรจัดกิจกรรมฯ ร่วมกัน และกำรประเมินกำรออกแบบ
กำรเตรี ยมทีมกระบวนกรในกำรจัดกิจกรรมฯ

2. ขัน้ กำรจัด
กิจกรรมเรี ยนรู้
ร่ วมกันตำม
กระบวนกำร TL
3. ขัน้ กำรจัดกำร
เรี ยนรู้ ใน
สถำนกำรณ์ จริง

ผู้ร่วมวิจัย: นิสิตครู ทีมกระบวนกร (พี่เลี ้ยง ผู้เชี่ยวชำญกำรจัดกิจกรรมฯ)
กำรดำเนินกำรขันกำรจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ส่กู ำร
เปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ขัน้
ผู้ร่วมวิจัย: นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง นักเรี ยน
กำรวำงแผนปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริง
ปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฯ วงจรที่ 1
ปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฯ วงจรที่ 2
ปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฯ วงจรที่ 3

4. ขัน้ กำร
สังเครำะห์

ผู้ร่วมวิจัย: นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง ผู้บริหำร
กำรสังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้ จำกปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญผ่ำน
วิธีกำรเรี ยนรู้สกู่ ำรเปลี่ยนแปลงทังในส่
้ วนของทฤษฎีและกำรปฏิบตั ิ
ภำพประกอบ 3 ขันตอนด
้
ำเนินกำรวิจยั
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กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรเก็บรวบรวมหลักฐำนในกำรวิจยั ปฏิบตั ิกำรเชิงวิพำกษ์ แบบมีส่วนร่วมตำมกำรนำเสนอ
ของเคมมิสและคณะนัน้ (Kemmis et al.. 2014a) สอดคล้ องไปตำมวัตถุประสงค์ของระเบียบวิธีวิจยั ที่
มุ่งเน้ นกำรเปลี่ยนแปลงปฏิ บัติกำรเพื่ อผลลัพ ธ์ ที่พึงประสงค์ของปฏิ บัติกำรที่ มี ควำมสมเหตุสมผล
ยัง่ ยืน และยุตธิ รรมมำกขึ ้นกว่ำเดิม เพรำะฉะนัน้ หลักฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิกำรจึงมีลกั ษณะ
ที่ เรี ย กว่ำ “change over time” ซึ่งหมำยถึง ว่ำ หลักฐำนจำกปฏิ บัติกำรและแบบสร้ ำงกำรปฏิ บัติมี
ควำมแตกต่ำงและมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ กำรเก็บหลักฐำนจึงมีลักษณะแบบพลวัตร (Dynamic)
มำกกว่ำกำรเก็บหลักฐำนที่เป็ นข้ อมูลแบบคงที่ (Static) และกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนมำจำกวิธีกำรที่
หลำกหลำย (Multiple methods) กำรเก็บหลักฐำนจำกแหล่งต่ำงๆที่หลำกหลำยและชนิดของหลักฐำน
ที่แตกต่ำงกันยังเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรตรวจสอบสำมเส้ ำอีกด้ วย
กำรเก็บรวบรวมหลักฐำนในกำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ มำจำกหลักฐำนเชิงบุคคล (Individual) และ
กลุ่ม (Collective) และมำจำกหลักฐำนเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และอัตวิสัย (Subjective) ด้ วย ซึ่ง
ลักษณะของกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนดังกล่ำวเป็ นไปตำมแนวคิดของเคมมิสและคณะ โดยเรี ยกว่ำ
มุมมองเชิงสะท้ อนตนเองและวิภำษวิธีของควำมสัมพันธ์ และควำมเชื่อมโยงเชิงอัตวิสยั และวัตถุวิสยั
(Reflexive-dialectical view of subjective-objective relations and connection) ดัง นัน้ ปฏิ บัติ ก ำร
ในที่นี ้จึงถือเป็ นสิ่งที่สร้ ำงโดยสังคมและประวัติศำสตร์ (Social-and historically constitued) และถื อ
เป็ นสิ่งที่ถูกสร้ ำงขึ ้นใหม่โดยตัวแทน (Human agency) และกำรปฏิบตั ิเชิงสังคม (Social action) ของ
ผู้ร่วมวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ ำน ดังนี ้ 1) กำรพูดและกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและวำทกรรม 2) กำร
ทำและกำรจัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐศำสตร์ และ 3) ควำมสัมพันธ์ และกำรจัดกำรเชิงสังคมและกำร
ปกครอง เพรำะฉะนัน้ ในกำรศึกษำครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงยึดทัง้ 3 ด้ ำนนี ้เป็ นหลักสำคัญในกำรเก็บหลักฐำนที่
แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์
วิชำชีพ ครู โดยมี รำยละเอียดของกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนในขัน้ ตอนของกำรดำเนินกำรวิจัยทัง้ 4
ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. ขันกำรลำดตระเวน:
้
กำรศึกษำในขันนี
้ ้ต้ องกำรทรำบว่ำ อะไรคือควำมรู้สกึ กังวลใจร่วมกัน
ของผู้ร่วมวิจัยต่อปฏิ บัติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ของอำจำรย์ ผ้ ูสอน และควำมเชื่ ออะไรที่ เป็ นอุปสรรคต่อ
ปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ ของนิสิตครู ดังนัน้ กำรเก็บรวบรวมหลักฐำนจึงต้ อง
อำศัยมุมมองของผู้ร่วมวิจัยในพื น้ ที่ เองทัง้ ในระดับปั จเจกบุคคล (Individual-subjective) และกลุ่ม
(Social-subjective) เพรำะฉะนัน้ ในขัน้ นีจ้ ึงใช้ วิธีกำรเชิงคุณ ภำพ (Qualitative method) วิธีกำรเชิ ง
ตี ค วำม (Interpretive method) และวิ ธี ก ำรเชิ ง ประวัติ ศ ำสตร์ (Historical method) โดยใช้ กำรตัง้
คำถำมเชิงวิพำกษ์ เพื่อกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบตั ิ กำรในปั จจุบนั และแบบสร้ ำงกำร
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ปฏิ บัติ รวมถึง กำรสัม ภำษณ์ กำรรำยงำนตน (Self-report) และกำรวิเครำะห์ เอกสำร (Document
analysis) ร่วมด้ วย
2. ขัน้ กำรจัด กิ จ กรรมเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ สู่ก ำรเปลี่ ย นแปลง: ในขัน้ นี ้
ต้ องกำรนำแผนกิจกรรมต่ำงๆที่ได้ ออกแบบร่วมกันจำกผู้ร่วมวิจยั ในขันกำรลำดตระเวนมำด
้
ำเนินกำร
เพื่อเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครู
ไปสู่ ปฏิบตั ิกำรจริ งได้ ดังนัน้ กำรเก็บรวบรวมหลักฐำนจึงต้ องอำศัยมุมมองของทีมกระบวนกรในกำร
สัง เกตกำรณ์ (Observational technique) กำรเปลี่ ย นแปลงของนิ สิ ต ครู ทัง้ ในระดับ ปั จ เจกบุค คล
(Individual-objective) และกลุ่ม (Social-objective) และประกอบกับมุม มองของผู้ร่วมวิจัยในพื น้ ที่
เองที่ ได้ ส ะท้ อนตนทัง้ ในระดับปั จเจกบุค คล (Individual-subjective) และกลุ่ม (Social-subjective)
ด้ วย
3. ขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริง : ในขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำปฏิบตั กิ ำร
จัดกำรเรี ยนรู้ของนิสิตครู ในสถำนกำรณ์จริ ง ซึ่งในขันนี
้ ้นิสิตครู กลำยเป็ นนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครู และนิสิ ตได้ ออกฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพ ครู ในโรงเรี ยนต่ำงๆ ดังนัน้ กำรเก็บหลักฐำนจึงเน้ นกำร
เปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญใน 5 ลักษณะสำคัญตำมแนวคิดของไว
เมอร์ (Weimer. 2002) โดยพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิกำรใน 3 ด้ ำน รวมถึงแบบสร้ ำงกำรปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับปฏิบตั ิกำรด้ วย ได้ แก่ 1) กำรพูดและกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและวำทกรรม 2)
กำรทำและกำรจัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐศำสตร์ และ 3) ควำมสัมพันธ์และกำรจัดกำรเชิงสังคมและ
กำรปกครอง โดยมีรำยละเอียดในแต่ละวงจรดังต่อไปนี ้
วงจรที่ 1: เนื่ อ งจำกวงจรที่ ห นึ่ ง เสมื อ นเป็ นกำรเริ่ ม ต้ นของปฏิ บัติ ก ำรของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบกำรณ์ วิชำชีพครู ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงตัดสินใจร่ วมกันในกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนจำกมุมมอง
ของผู้ร่วมวิจยั ท่ำนอื่นด้ วย ได้ แก่ ครู พี่ เลีย้ ง และพี่เลีย้ ง ซึ่งได้ สะท้ อนร่ วมกันเกี่ ยวกับปฏิบตั ิกำรของ
นิ สิ ต ฝึ กประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ครู ทั ง้ ในระดั บ บุ ค คล (Individual-objective) และกลุ่ ม (Socialobjective) ด้ วยกำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วม อย่ำงไรก็ตำม กำรเก็บหลักฐำนยังรวมถึงจำกมุมมอง
ของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู เอง ทัง้ ในระดับปั จเจกบุคคล (Individual-subjective) และกลุ่ม
(Social-subjective) ด้ วยกำรสะท้ อนตนเชิงวิพำกษ์ อีกด้ วย ทัง้ นี ้ กำรเก็บหลักฐำนจำกแหล่งข้ อมูลที่
หลำกหลำยและจำกหลำยหลำยวิธีกำรถือเป็ นกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำนที่สะท้ อนถึง
ปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูในวงจรนี ้ด้ วย
วงจรที่ 2: เนื่องจำกในวงจรนี ้ นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิ ชำชีพครูได้ ปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้
แก่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนเป็ นระยะเวลำหนึ่งแล้ ว ประกอบกับนิสิตฝึ กสอนและนักเรี ยนเกิดควำมคุ้นเคยต่อ
กันมำกขึน้ ดัง นัน้ กำรเก็ บ หลัก ฐำนในวงจรนี จ้ ึงอำศัยมุม มองของนักเรี ยนในชัน้ เรี ยนของนิ สิตฝึ ก
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ประสบกำรณ์วิชำชีพครู ทังจำกระดั
้
บปัจเจกบุคคล (Individual-objective) ด้ วยกำรประเมินปฏิบตั กิ ำร
จัดกำรเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพ ครู และจำกระดับกลุ่ม (Social-subjective) ด้ วยกำร
สะท้ อนร่วมกัน ทังนี
้ ้ หลักฐำนจำกนักเรี ยนได้ นำไปสู่กำรพัฒนำปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูในวงจรที่ 3 ต่อไปด้ วย
วงจรที่ 3: กำรเก็บหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สำคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิช ำชี พ ครู ในวงจรนี ม้ ำจำกมุม มองของผู้ร่วมวิจัย ได้ แก่ นิ สิต ฝึ ก
ประสบกำรณ์ วิชำชีพครู ครูพี่เลี ้ยง พี่ เลี ้ยง และนักวิจยั ที่มีตอ่ ปฏิบตั ิกำรทังในระดั
้
บบุคล (Individualsubjective) และกลุ่ม (Social-subjective) ด้ ว ยกำรสะท้ อนร่ ว มกัน นอกจำกนี ้ ผู้ร่ว มวิ จัย ต้ อ งกำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ที่สำมำรถสะท้ อนถึงผลลัพธ์ของปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ
ต่อ นัก เรี ย นและเป็ น หลัก ฐำนที่ ไ ด้ ก ำรยอมรั บ ในเชิ ง ประจัก ษ์ ประกอบกับ กำรด ำเนิ น กำรพัฒ นำ
ปฏิบตั ิกำรในวงจรที่ 3 นี ้ อยู่ในช่วงปลำยภำคกำรศึกษำด้ วย ดังนัน้ กำรเก็บหลักฐำนอีกส่วนหนึ่งใน
วงจรที่ 3 นี ้ จึงมำจำกผลสัม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยน โดยกำรคำนวณเปอร์ เซ็ นต์ ของจำนวน
นักเรี ยนที่ผ่ำนเกณฑ์เกรด 2 ขึน้ ไปของนักเรี ยนในแต่ละชันเรี
้ ยนของนิสิตฝึ กสอนทัง้ 13 คนร่ วมด้ วย
นอกจำกนี ้ ในท้ ำยที่ สุดนัน้ กำรเก็ บ หลักฐำนในวงจรนี ย้ ัง เป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้ ผ้ ูร่วมวิจัยเห็ นสอดคล้ อง
ต้ องกั น ถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ป ฏิ บัติ ก ำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส ำคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบกำรณ์ วิชำชีพครูอย่ำงสมเหตุสมผล อย่ำงมีผลิตภำพและยัง่ ยืน และอย่ำงยุติธรรมและมีส่วน
ร่วมมำกขึ ้น และนำไปสูก่ ำรสิ ้นสุดวงจรกำรพัฒนำ
4. ขันกำรสั
้
งเครำะห์ : ในขัน้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้ จำกทฤษฎี และกำร
ปฏิบตั ใิ นกำรพัฒนำปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ดังนัน้ กำรเก็บรวบรวมหลักฐำนจึงต้ องอำศัยมุมมองของผู้ร่วมวิจยั ในพืน้ ที่เองในฐำนะผู้ปฏิบตั ิและ
มุมมองจำกนักวิจยั ในฐำนะนักทฤษฎีร่วมกันด้ วย
จำกกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนในแต่ละขันตอนของกำรด
้
ำเนินกำรวิจยั จึงนำไปสู่กำรออกแบบ
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั ในแต่ละขันด้
้ วยเช่นกัน ดังนำเสนอในหัวข้ อลำดับต่อไป

เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
จำกลักษณะของกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนในแต่ละขันตอนของกำรวิ
้
จยั ดังกล่ำวไปข้ ำงต้ น จึง
ประกอบไปด้ วยเครื่ องมือทังเชิ
้ งปริมำณและคุณภำพ โดยแบ่งตำมขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรวิจยั ทัง้ 4 ขัน้
ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
1. ขันกำรลำดตระเวน
้
ประกอบไปด้ วยเครื่ องมือต่ำงๆ ดังนี ้
1.1 ข้ อตกลงร่วมกันเรื่ องกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
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ตำมแนวคิดของเคมมิ สและคณะ (Kemmis; et al.. 2014a) ที่ ได้ นำเสนอให้ ผ้ ูร่วม
วิจยั ทำควำมเข้ ำใจและลงนำมอย่ำงสมัครใจในข้ อตกลงร่วมกันเชิงจริ ยธรรมสำหรับกำรมีส่วนร่ วมใน
ปริ ม ณฑลสำธำรณะ (Ethical agreements for participation in public spheres) ก่อนกำรเริ่ ม เข้ ำสู่
กระบวนกำรวิจัยในขัน้ ต่อไป ทัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ เรี ยกข้ อตกลงดังกล่ำวนั น้ ว่ำ “ข้ อตกลงร่ วมกันเรื่ องกำร
กระทำทำงกำรสื่อสำร” ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวข้ องกับกำรรวมตัวกันในปริ มณฑลสำธำรณะของผู้ร่วม
วิจัยอย่ำงตัง้ ใจและเคำรพข้ อตกลงร่ วมกันนี ้ เพื่ อกำรสร้ ำงบรรยำกำศในกำรอภิ ปรำยและสะท้ อน
ร่ วมกันด้ วยควำมรู้ สึกปลอดภัยและเปิ ดใจทัง้ ระดับบุคลและระดับกลุ่ม โดยตัวอย่ำงของเนื อ้ หำใน
ข้ อตกลงร่วมกันเรื่ องกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร เช่น “ผู้ร่วมวิจยั ยอมรับต่อกำรเปิ ดใจของผู้ร่วมวิจยั คน
อื่นๆ” “ผู้ร่วมวิจัยสำมำรถตรวจสอบผลกระทบของงำนวิจัยที่ มีต่อบุคคลหรื อต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเป็ น
ช่วงๆได้ ในกรณี ที่ผ้ รู ่ วมวิจยั ต้ องกำรแน่ใจถึงกระบวนกำรวิจยั ที่จะไม่เป็ นอันตรำยต่อบุคคลหรื อกลุ่ม
หรื อมีผลกระทบทำงลบ” เป็ นต้ น
1.2 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สกึ กังวลร่วมกัน
แบบคำถำมนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้ร่วมวิจยั ด้ วยคำถำมเชิงวิพำกษ์ เพื่อให้ ผ้ ู
ร่วมวิจยั สะท้ อนควำมรู้สึกกังวลของตน คำถำมต่ำงๆในแบบคำถำมนี ้มำจำกกำรนำเสนอแนวคำถำม
ของเคมมิสและคณะ (Kemmis et al.. 2014a) อันประกอบด้ วยประเด็นต่ำงๆ ได้ แก่ องค์ประกอบของ
ปฏิบตั ิกำร (โครงกำร กำรพูด กำรทำ ควำมสัมพันธ์ และอุปนิสยั ) แบบสร้ ำงกำรปฏิบตั ิ (กำรจัดกำรเชิง
วัฒนธรรมและวำทกรรม กำรจัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ กำรจัดกำรเชิงสังคมและกำรปกครอง และ
วิถีกำรปฏิบตั ิ) ตัวอย่ำงคำถำมเช่น “มีกิจกรรมอะไรบ้ ำงที่ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ทำในปั จจุบนั หรื อได้ ทำไปแล้ ว”
“กิจกรรมที่ทำไปนันเกิ
้ ดประโยชน์ค้ มุ ค่ำต่อกำรลงทุนลงแรงไปหรื อไม่ ” เป็ นต้ น แบบคำถำมนี ้ได้ ผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้ร่วมวิจยั ที่มีประสบกำรณ์ และเชี่ยวชำญทำงด้ ำนกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ และทำงด้ ำนกำรศึกษำ อันได้ แก่ พี่เลี ้ยง และอำจำรย์ผ้ ูสอนของนิ สิตครู และได้ แก้ ไขปรับปรุ ง
ตำมคำแนะนำก่อนนำแบบคำถำมเหล่ำนี ้ไปใช้ จริ ง อย่ำงไรก็ตำม คำถำมเหล่ำนีอ้ ำจปรับขยำยให้ มี
ภำษำที่ไม่เป็ นทำงกำรมำกขึ ้น หรื อปรับเปลี่ยนไปตำมบริ บทของสถำนกำรณ์ในกำรสนทนำร่วมกันกับ
ผู้ร่วมวิจยั ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจตรงกันในข้ อมูลจำกกำรสะท้ อนของผู้ร่วมวิจยั และนำไปสู่กำร
ระบุควำมรู้สกึ กังวลใจร่วมกันเชิงกลุม่ ต่อไป
1.3 แบบคำถำมกำรระบุควำมรู้สกึ กังวลใจร่วมกันเชิงกลุม่
แบบคำถำมนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุควำมรู้สึกกังวลใจร่วมกันของกลุ่มนิสิตครู โดย
คำถำมต่ำงๆ ในแบบคำถำมนี ้มำจำกกำรนำเสนอของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al.. 2014a) อัน
ประกอบไปด้ วย องค์ประกอบของปฏิบตั ิกำรและแบบสร้ ำงกำรปฏิบตั ิ ตัวอย่ำงคำถำมเช่น “ปฏิบตั กิ ำร
ในปั จจุบนั ได้ ใช้ ทรัพยำกรต่ำงๆอย่ำงยัง่ ยืนและมีผลิตภำพหรื อไม่” “มีผ้ รู ่วมวิจยั เห็นว่ำปฏิบตั กิ ำรที่ผำ่ น
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มีกำรทำที่มีผลิตภำพมำกกว่ำไม่มีผลิตภำพหรื อไม่ หรื อมีผ้ รู ่วมวิจยั ” แบบคำถำมนี ้ผ่ำนกำรพิจำรณำ
เช่นเดียวกันกับแบบคำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สกึ กังวลร่วมกัน
1.4 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
แบบสัง เกตกำรกระท ำทำงกำรสื่ อ สำรเป็ น แบบสัง เกตที่ ใช้ เมื่ อ ผู้ร่ว มวิ จัย อยู่ใ น
ปริ มณฑลสำธำรณะ โดยผู้วิจยั และผู้ชว่ ยวิจยั อีก 2 คน ได้ ร่วมกันพิจำรณำว่ำ ผู้ร่วมวิจยั ในวงสนทนำมี
กำรสื่ อสำรร่ วมกัน ตำมกำรน ำเสนอของเคมมิ ส และคณะ (Kemmis; et al.. 2014a) หรื อไม่ ซึ่ง กำร
กระทำทำงกำรสื่อสำร ประกอบไปด้ วย 3 สิ่ง ได้ แก่ 1) ควำมเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่ำงบุคคล 2)
ควำมเข้ ำใจซึ่งกันและกัน และ 3) ฉันทำมติแบบไม่บงั คับ โดยผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั จะตรวจสอบว่ำ มี
กำรปรำกฏของกำรปฏิบตั ิตำมรำยกำรสังเกตกำรปฏิบตั ิในแต่ละรำยกำรหรื อไม่ หำกมีกำรปรำกฎของ
รำยกำรสังเกตกำรปฏิบตั ิในข้ อใดให้ ใส่เครื่ องหมำยถูกในช่องปรำกฎ แต่หำกรำยกำรสังเกตกำรปฏิบตั ิ
ใดไม่ปรำกฏให้ ใส่เครื่ องหมำยถูกในช่องไม่ปรำกฏ ตัวอย่ำงรำยกำรสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
เช่น “ผู้ร่วมวิจยั สนทนำหรื อสื่อสำรกันด้ วยภำษำที่เข้ ำใจง่ำยหรื อภำษำที่เข้ ำใจตรงกันได้ หรื อไม่ ” เป็ น
ต้ น ภำยหลังจำกกำรจบกำรสนทนำร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ในแต่ละครัง้ ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั ได้ ร่วมกัน
สะท้ อ นถึ ง หลัก ฐำนที่ แสดงถึ ง กำรกระท ำทำงกำรสื่ อสำรที่ ต นสัง เกตเห็ น ได้ แ ละเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำม
น่ำเชื่อถือว่ำผู้ร่วมวิจยั มีกำรกระทำทำงกำรสื่อสำรในปริ มณฑลสำธำรณะร่วมกันอย่ำงแท้ จริ ง สำหรับ
แบบสังเกตนี ้ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน ด้ วยกำรหำ
ค่ำ ดัช นี ค วำมสอดคล้ อ ง (Index of item-oprational definition congruence หรื อ IOC) โดยกำรให้
คะแนนมีควำมหมำยดังต่อไปนี ้ หำกผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ รำยกำรสังเกตกำรปฏิบตั ิในข้ อนันสะท้
้
อนถึง
กำรกระทำทำงกำรสื่อสำรได้ จะให้ คะแนนเท่ำกับ +1 แต่หำกผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ รำยกำรสังเกตกำร
ปฏิบตั ิในข้ อนันไม่
้ สะท้ อนถึงกำรกระทำทำงกำรสื่อสำรได้ จะให้ คะแนนเท่ำกับ -1 และหำกผู้เชี่ยวชำญ
ไม่แน่ใจว่ำ รำยกำรสังเกตกำรปฏิบตั ใิ นข้ อนันสะท้
้
อนถึงกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร จะให้ คะแนนเท่ำกับ
0 ภำยหลังจำกกำรให้ คะแนนของผู้เชี่ ยวชำญแล้ ว ผู้วิจัยได้ คำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้ อง โดย
รำยกำรสังเกตกำรปฏิ บัติใดที่ มี คะแนนมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 0.5 ถื อว่ำรำยกำรสังเกตกำรปฏิบัตินัน้
สำมำรถนำไปใช้ ได้ จริง และแบบสังเกตนี ้ได้ นำไปใช้ ในทุกขันตอนของกำรด
้
ำเนินกำรวิจยั ด้ วย
1.5 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ในขณะดำเนินกำรวิจยั นัน้ ผู้วิจยั ได้ เขียนบันทึกของตนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใน 5
ประเด็นหลัก ได้ แก่ 1) กำรพูดและกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและวำทกรรม 2) กำรทำและกำรจัดกำรเชิง
วัตถุและเศรษฐศำสตร์ 3) ควำมสัมพันธ์ และกำรจัดกำรเชิงสังคมและกำรปกครอง 4) กำรสะท้ อนต่อ
โครงกำรของกำรปฏิบตั ิของนักวิจยั และ 5) กำรสะท้ อนต่อกำรปฏิบตั ิของนักวิจยั ในกำรวิจยั ปฏิบตั กิ ำร
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เชิงวิพำกษ์ แบบมีส่วนร่วม ทังนี
้ ้เป็ นไปตำมกำรนำเสนอของเคมมิสและคณะเช่นกัน (Kemmis et al..
2014a) กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั นี ้เกิดขึ ้นตลอดกำรดำเนินวิจยั ในครัง้ นี ้
1.6 กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ
กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ ถื อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในทุกขันตอนของกำรวิ
้
จยั ใน
ครัง้ นี ้ ซึ่ง เป็ น เครื่ องมื อที่ ช่วยให้ นักวิจัยสำมำรถย้ อนกลับ ไปพิ จ ำรณำถึงหลัก ฐำนที่ ได้ อี กครั ง้ หนึ่ง
นอกจำกนี ้ยังสำมำรถช่วยกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ แสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันมำกขึ ้นด้ วย
2. ขันกำรจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลง เครื่ องมือบำง
ชิน้ ในกำรดำเนินกำรในขัน้ กำรลำดตระเวนถูกนำมำใช้ ในขัน้ นีไ้ ด้ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม เครื่ องมื อที่ ใช้
เพิ่มเติมในขันนี
้ ้ที่สำคัญ คือ แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ดังกล่ำวในรำยละเอียด
ต่อไป
2.1 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์
แนวคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ นี ้ประยุกต์จำกกำรตังค
้ ำถำมเพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ใน 3 ลักษณะ ตำมกำรนำเสนอของแครนตัน้ (Cranton. 2006)
คือ 1) กำรตังค
้ ำถำมเพื่อกำรสะท้ อนเชิงเนื ้อหำ (Content reflection questions) 2) กำรตังค
้ ำถำมเพื่อ
กำรสะท้ อนเชิงกระบวนกำร (Process reflection questions) และ 3) กำรตังค
้ ำถำมเพื่ อกำรสะท้ อน
เชิ งพื น้ ควำมเชื่ อเดิม (Premise reflection questions) ตัวอย่ำงข้ อคำถำมเช่น “ควำมรู้ เกี่ ยวกับ กำร
จัดกำรเรี ยนรู้อะไรที่คณ
ุ ได้ รับจำกประสบกำรณ์ในสถำบันกำรศึกษำนี ”้ “เรำจะรู้ได้ อย่ำงไรว่ำควำมรู้นนั ้
คือควำมจริ ง หรื อน่ำเชื่อถือหรื อไม่” “ทำไมควำมรู้จำกสันนิษฐำนของคุณ (ควำมเชื่อเดิม) จึงสำคัญกับ
คุณมำก” เป็ นต้ น แบบคำถำมนี ้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่ องมือเช่นเดียวกันกับแบบคำถำมใน
กำรกระตุ้นควำมรู้สกึ กังวลร่วมกัน
3. ขัน้ กำรจัด กำรเรี ย นรู้ ในสถำนกำรณ์ จ ริ ง ในขัน้ นี ม้ ี เครื่ อ งมื อ ที่ ส ำคัญ ซึ่ง เพิ่ ม เติม จำก
เครื่ องมือที่กล่ำวไปในขันอื
้ ่นๆข้ ำงต้ น โดยจำแนกตำมเกลียววงจรกำรพัฒนำทัง้ 3 วงจร ดังนี ้
วงจรที่ 1
3.1 แบบสังเกตปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ
แบบสังเกตปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์
วิช ำชี พ ครู ซึ่ง จัด กำรเรี ย นรู้ แก่นัก เรี ย นในชัน้ เรี ย นตำม 5 ลัก ษณะส ำคัญ ตำมแนวคิด ของไวเมอร์
(Weimer. 2002) อันได้ แก่ 1) ควำมสมดุลย์ของอำนำจ 2) หน้ ำที่ของเนื ้อหำในรำยวิชำ 3) บทบำทของ
ผู้สอนและบทบำทของผู้เรี ยน 4) ควำมรับผิดชอบในกำรเรี ยนรู้ และ 5) วัตถุประสงค์และกระบวนกำร
ของกำรประเมิน โดยผู้วิจยั พี่เลี ้ยง ครูพี่เลี ้ยง และนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้ ตรวจสอบว่ำ มีกำร
ปรำกฎขึ ้นของปฏิบตั ิกำรตำมรำยกำรสังเกตกำรหรื อไม่ หำกมีกำรปรำกฎขึ ้นของรำยกำรสังเกตให้ ใส่
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เครื่ องหมำยถูกในช่องปรำกฏ พร้ อมกำรเขี ยนรำยละเอี ยดเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ หลักฐำนที่ สะท้ อนถึ ง
ปฏิบตั ิกำรในข้ อนัน้ แต่หำกรำยกำรสังเกตใดไม่ปรำกฏให้ ใส่เครื่ องหมำยถูกในช่องไม่ปลำกฎ ตัวอย่ำง
รำยกำรสังเกตเช่น “ภำษำที่ใช้ สื่อสำรระหว่ำงนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูและนักเรี ยนอยูใ่ นรูปแบบ
ของแนวทำงกำรบังคับ ” “นิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครูตดั สินใจเรื่ องเนือ้ หำที่เรี ยน” เป็ นต้ น เมื่อผู้
ร่วมวิจยั แต่ละฝ่ ำยได้ สงั เกตและเขียนรำยละเอียดของหลักฐำนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ร่วมวิจยั แต่ละฝ่ ำยได้
สนทนำร่ ว มกัน ถึ ง ข้ อ สรุ ป ในกำรปรำกฏหรื อ ไม่ ป รำกฏในปฏิ บัติก ำรนัน้ หำกปฏิ บัติก ำรใดที่ เห็ น
สอดคล้ องกันว่ำได้ ปรำกฏขึน้ และเป็ นสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อไป นิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิช ำชี พครู จึงควร
ปฏิบตั ติ อ่ ไป แต่หำกปฏิบตั ิกำรใดที่ยงั ไม่ปรำกฏขึ ้นหรื อเห็นไม่สอดคล้ องกัน ผู้ร่วมวิจยั ต้ องสนทนำและ
อภิ ปรำยถึงปฏิ บตั ิกำรนัน้ อีกครัง้ เพื่ อให้ ข้อสรุ ปอย่ำงเป็ นฉันทำคติร่วมกัน และนำไปสู่กำรวำงแผน
พัฒ นำปฏิ บัติกำรในวงจรที่ 2 ต่อไป ส ำหรับ แบบสังเกตนี ไ้ ด้ ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื อ้ หำด้ วยกระบวนกำรเดียวกันกับแบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร ดังได้ นำเสนอไปแล้ วใน
ข้ ำงต้ น และภำยหลังจำกกำรทำแบบสังเกตนี ้ ผู้ร่วมวิจัยจึงนำไปใช้ ในกำรสะท้ อนร่ วมกันและนำไป
พิจำรณำเป็ นหลักฐำนเพื่อพัฒนำปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กสอนใน
วงจรที่ 2 ต่อไปด้ วย
3.2 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ในปฏิบตั กิ ำร
แบบคำถำมนี ้ประกอบไปด้ วยแนวคำถำมเพื่อกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ในกำร
จัด กำรเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ในปฏิ บัติ ก ำรตำมแนวคิ ด ของเคมมิ ส และคณะ
(Kemmis; et al.. 2014a) โดยเฉพำะในด้ ำนกำรพูด กำรทำ และควำมสัมพันธ์ ในกำรดำเนินกำรวิจยั
นัน้ ผู้ร่วมวิจัย ได้ แก่ พี่ เลี ย้ ง ครู พี่ เลี ย้ ง และนิ สิ ต ฝึ ก ประสบกำรณ์ วิช ำชี พ ครู ได้ ร่วมกัน สะท้ อนใน
ปริมณฑลสำธำรณะ เพื่อหำข้ อสรุปอย่ำงเป็ นฉันทำคติแบบไม่บงั คับต่อปฏิบตั กิ ำรที่ได้ กำรเปลี่ยนแปลง
และปฏิ บัติ ก ำรที่ เห็ น ว่ำ ควรได้ ก ำรพัฒ นำต่อ ไปในวงจรที่ 2 โดยตัว อย่ ำงแนวค ำถำมเช่น “มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ ำงที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับกำรพูดในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฯ”
“ในกำรท ำกิ จ กรรมต่ำงๆของนิสิ ตฯ นิ สิตรู้ สึกว่ำยังมี กำรท ำที่ ไม่ยั่ง ยื นและยังไม่มี ผ ลิตภำพหรื อไม่
ยกตัวอย่ำงได้ หรื อไม่” เป็ นต้ น แบบคำถำมนี ้ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพด้ วยกระบวนกำรเดียวกับ
แบบคำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สึกกังวลร่วมกัน และภำยหลังจำกกำรสะท้ อนร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ผู้
ร่วมวิจยั จึงได้ นำรำยละเอียดเหล่ำนี ้ไปพิจำรณำเป็ นหลักฐำนเพื่อพัฒนำปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กสอนในวงจรที่ 2 ต่อไปด้ วย
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วงจรที่ 2
3.4 แบบประเมินปฏิบตั กิ ำรของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู
แบบประเมินนี ้เป็ นเครื่ องมือสำหรับกำรประเมินปฏิบตั ิกำรของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์
วิชำชีพครูในด้ ำนกำรพูด กำรทำ และควำมสัมพันธ์ ว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล มีควำมยัง่ ยืนและมีผลิต
ภำพ และมีควำมยุติธรรมและมี ส่วนร่ วมหรื อไม่ ตำมแนวคิดของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al..
2014a) โดยนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนทังหมดของนิ
้
สิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครูแต่ละคนเป็ นผู้ให้ คะแนน
ทัง้ หมดมี จำนวน 12 ข้ อ โดยเป็ นข้ อควำมทำงบวก 10 ข้ อ และเป็ นข้ อควำมทำงลบ 2 ข้ อ มีช่วงกำร
ตอบ 3 ช่วง ตังแต่
้ 1 คือ ปฏิ บัติกำรเกิ ดขึน้ น้ อย ส่วน 2 คือ ปฏิ บัติกำรเกิ ดขึน้ ปำนกลำง และ 3 คือ
ปฏิบตั ิกำรเกิดขึน้ มำก ตัวอย่ำงประเด็นในกำรสังเกตเช่น “ภำษำและควำมคิดที่ครู ฝึ กสอนใช้ ในกำร
จัดกำรเรี ยนรู้มีควำมสมเหตุสมผล” “ภำษำและควำมคิดที่ครูฝึกสอนใช้ ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้สะท้ อนถึง
ควำมเข้ ำใจอย่ำงถ่องแท้ ” เป็ นต้ น สำหรับกำรแปลผลระดับคะแนนที่ใช้ ในกำรคิดคะแนนได้ ใช้ หลักกำร
แบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์ ด้ วยกำรนำคะแนนที่ สูงสุด ลบด้ วยคะแนนที่ ต่ ำสุด แล้ วจึง นำไปหำรด้ วย
จำนวนระดับชันที
้ ่ต้องกำรแบ่ง (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546) ดังนัน้ หลังจำกคำนวณคะแนนแล้ ว จึงมีกำร
แปลผลตำมรำยละเอียดดังนี ้
คะแนนตังแต่
้ 1 – 1.6 หมำยถึง ปฏิบตั กิ ำรอยูร่ ะดับต่ำ
คะแนนตังแต่
้ 1.7 - 2.3 หมำยถึง ปฏิบตั กิ ำรอยูใ่ นระดับปำนกลำง
คะแนนตังแต่
้ 2.4 - 3 หมำยถึง ปฏิบตั กิ ำรอยูใ่ นระดับสูง
สำหรับแบบประเมินนี ้ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหำด้ วยกระบวน
กำรเดียวกันกับแบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร ดังได้ นำเสนอไปแล้ วในข้ ำงต้ น และภำยหลังจำก
กำรคิดคำนวณคะแนนของแบบประเมินนีแ้ ล้ ว ผู้ร่ วมวิจยั ได้ นำคะแนนของนิสิตฝึ กสอนแต่ละคนไป
พิจำรณำเพื่อพัฒนำปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญในวงจรที่ 3 ต่อไปด้ วย
3.5 แบบสัมภำษณ์นกั เรี ยน
แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ ำงนี ้ใช้ ในกำรสัมภำษณ์ตวั แทนนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนิสิต
ฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู แต่ละคน โดยสัมภำษณ์ เกี่ ยวกับปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูตำมลักษณะที่สำคัญ 5 ประกำร ได้ แก่ 1) ควำมสมดุลของ
อ ำนำจ 2) หน้ ำที่ ข องเนื อ้ หำในรำยวิ ช ำ 3) บทบำทของผู้ส อนและบทบำทของผู้ เรี ย น 4) ควำม
รับผิดชอบในกำรเรี ยนรู้ และ 5) วัตถุประสงค์และกระบวนกำรของกำรประเมิน ตำมแนวคิดของไวเมอร์
(Weimer. 2002) ตัวอย่ำงข้ อคำถำมเช่น “ครูฝึกสอนจัดกำรเรี ยนรู้ให้ แก่นกั เรี ยนอย่ำงไรบ้ ำง ช่วยเล่ำถึง
สิ่งที่ครูฝึกสอนทำคร่ ำวๆ ตังแต่
้ ต้นชัว่ โมงของคำบเรี ยนจนถึงสิน้ สุดคำบเรี ยนได้ หรื อไม่ ” “นักเรี ยนได้
ตัดสิ นใจหรื อมี ส่วนร่ วมเกี่ ยวกับ เรื่ องใด หรื อ ขัน้ ตอนใดบ้ ำง” เป็ นต้ น แบบสัม ภำษณ์ นี ไ้ ด้ ผ่ำนกำร

125
ตรวจสอบคุณภำพของเครื่ องมือเช่นเดียวกันกับแบบคำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สึกกังวลร่วมกัน และ
ภำยหลังจำกกำรสะท้ อนของนักเรี ยน ผู้วิจยั ได้ นำไปเป็ นหลักฐำนเพื่อพัฒนำปฏิบั ติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กสอนในวงจรที่ 3 ต่อไปด้ วย
3.6 แบบสัมภำษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั
แบบสัมภำษณ์ กึ่งโครงสร้ ำงนี ้ใช้ ในกำรสัมภำษณ์ ผ้ รู ่ วมวิจยั ได้ แก่ ครู พี่เลี ้ยงและพี่
เลี ้ยง โดยสัมภำษณ์เกี่ยวกับปฏิบตั ิกำรของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูในเรื่ องกำรพูด กำรทำ และ
ควำมสัมพันธ์ ตำมแนวคิดของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al.. 2014a) ตัวอย่ำงข้ อคำถำมเช่น “ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูในปั จจุบนั กำรพูดและกำรคิดอะไรหรื ออย่ำงไรที่
สะท้ อนถึงควำมสมเหตุสมผล ควำมกลมกลืนสอดคล้ องกั น ควำมเข้ ำใจอย่ำงถ่องแท้ ควำมแม่นยำ
ควำมจริ งใจ ควำมมีจริ ยธรรม และควำมเหมำะสมในกำรพูด ” “มีหลักฐำนอะไรที่แสดงถึง สิ่งที่ถกู พูด
และคิดในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูในปั จจุบนั ที่ไม่มีควำมสมเหตุสมผล มี
ควำมขัดแย้ ง ไม่กลมกลื นสอดคล้ อง ไม่เข้ ำใจอย่ำงถ่องแท้ ไม่แม่นยำ ไม่จ ริ งใจ ไม่มี จ ริ ยธรรม ไม่
เหมำะสม” เป็ นต้ น แบบสัมภำษณ์นีไ้ ด้ ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่ องมือเช่นเดียวกันกับแบบ
คำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สกึ กังวลร่วมกัน และภำยหลังจำกกำรสะท้ อนร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ผู้ร่วม
วิจัยจึงได้ นำรำยละเอี ยดเหล่ำนี ไ้ ปพิจำรณำเป็ นหลักฐำนเพื่ อพัฒ นำปฏิ บัติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กสอนในวงจรที่ 3 ต่อไปด้ วย
วงจรที่ 3
เนื่องด้ วยวงจรที่ 3 นี ้ได้ ใช้ เครื่ องมือในกำรวิจยั เช่นเดียวกันกับวงจรอื่นๆที่ผ่ำนมำเช่นกัน
ซึ่งได้ แก่ แบบสังเกตปฏิ บตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำร
สะท้ อนเชิงวิพำกษ์ ในปฏิบตั กิ ำร แบบสัมภำษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั อย่ำงไรก็ตำม ในวงจรที่ 3 มีหลักฐำนในกำร
สนับสนุนผลลัพธ์ของปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครูในลักษณะอื่นด้ วย ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน
4. ขันกำรสั
้
งเครำะห์ ในขันนี
้ ้มีเครื่ องมือที่สำคัญเพิ่มเติม ได้ แก่
4.1 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสังเครำะห์ควำมรู้ของผู้ร่วมวิจยั
แบบคำถำมนีเ้ พื่อกระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ได้ ร่วมกันสังเครำะห์ค วำมรู้ ร่วมกัน โดยแนว
คำถำมได้ ประยุกต์จำกกำรนำเสนอเกี่ยวกับเป้ำหมำยในกำรสังเครำะห์ (Synthesis determines) ของ
เทย์เลอร์ (Taylor. 2017) ตัวอย่ำงข้ อคำถำมเช่น “มีควำมรู้ หรื อข้ อค้ นพบในงำนวิจยั ครัง้ นี ้อะไรที่มีจุด
ร่ วมกันหรื อทับซ้ อนกัน ” “มีควำมรู้ ใหม่อะไรที่ เกิ ดขึ น้ จำกกำรปฏิบัติ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกกำรทบทวน
วรรณกรรม” เป็ นต้ น แบบคำถำมนี ผ้ ่ำนกำรตรวจสอบคุณ ภำพของเครื่ องมื อเช่น เดี ยวกัน กับ แบบ
คำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สกึ กังวลร่วมกัน
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ตำรำง 7 สรุปเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั โดยแบ่งตำมขันตอนในกำรด
้
ำเนินกำรวิจยั
ขัน้ ตอนดำเนินกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้
1. ขันกำรลำดตระเวน
้
1.1 ข้ อตกลงร่วมกันเรื่ องกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
1.2 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นควำมรู้สึกกังวลร่วมกัน
1.3 แบบคำถำมกำรระบุควำมรู้สกึ กังวลร่วมกันเชิงกลุม่
1.4 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
1.5 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
1.6 กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ
2. ขันกำรจั
้
ดกิจกรรม
2.1 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์
เรี ยนรู้ร่วมกันตำม
2.2 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
กระบวนกำรเรี ยนรู้สกู่ ำร 2.3 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2.4 กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ
3. ขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ วงจรที่ 1
ในสถำนกำรณ์จริง
3.1.1 แบบสังเกตปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ
3.1.2 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสะท้ อนเชิงวิพำกษ์ในปฏิบตั ิกำร
3.1.3 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
3.1.4 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
3.1.5 กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ
วงจรที่ 2
3.2.1 แบบประเมินปฏิบตั ิกำรของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู
3.2.2 แบบสัมภำษณ์นกั เรี ยน
3.2.3 แบบสัมภำษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั
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ตำรำง 7 (ต่อ)
ขัน้ ตอนดำเนินกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้
3. ขัน้ กำรจัด กำรเรี ย นรู้ 3.2.4 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
ในสถำนกำรณ์จริง (ต่อ) 3.2.5 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.6 กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ
วงจรที่ 3
3.3.1 แบบสังเกตปฏิบตั กิ ำรของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู
3.3.2 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้ จำกกำรปฏิบตั ิ
3.3.3 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
3.3.4 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
4. ขันกำรสั
้
งเครำะห์
4.1 แบบคำถำมในกำรกระตุ้นกำรสังเครำะห์ควำมรู้ของผู้ร่วมวิจยั
4.2 แบบสังเกตกำรกระทำทำงกำรสื่อสำร
4.3 กำรเขียนบันทึกของนักวิจยั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
4.4 กำรบันทึกเสียง ภำพ และวีดีโอ

ควำมน่ ำเชื่อถือในกำรวิจัย
ควำมน่ำเชื่อถือ (Credibility) เป็ นสิ่งที่แสดงถึงควำมแม่นยำและน่ำเชื่อถือของข้ อค้ นพบที่ได้
จำกมุ ม มองของนั ก วิ จัย ผู้ ร่ ว มวิ จัย และผู้ อ่ ำ น (Bloomberg & Volpe. 2012) ในกำรสร้ ำงควำม
น่ำเชื่อถือมีกลยุทธ์ ตำ่ งๆ ที่สำมำรถนำมำใช้ ในกำรศึกษำได้ แต่ในกำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ ใช้ กำรตรวจสอบ
สำมเส้ ำ (Triangulation) ซึ่งสอดคล้ องกับกระบวนทัศน์กำรเปลี่ยนแปลงที่ เมอร์ เทนส์ได้ นำเสนอว่ำ
ธรรมชำติของควำมจริ งถูกมองว่ำเป็ นกำรมี อยู่ที่ หลำกหลำยและเป็ นกำรสะท้ อนจำกตำแหน่งเชิ ง
อำนำจที่แตกต่ำงกันในสังคม (Mertens. 2009) จำกกำรอธิบำยของเมอร์ เทนส์ทำให้ เดนซิน (Denzin.
2012) ได้ นำเสนอว่ำ กำรใช้ เครื่ องมื อที่ หลำกหลำยหรื อกำรตรวจสอบสำมเส้ ำนัน้ เป็ นสิ่งที่ สะท้ อน
ถึ ง กำรรั ก ษำควำมเข้ ำใจเชิ ง ลึ ก ต่อ ปรำกฏกำรณ์ ที่ ตัง้ ค ำถำมไว้ และแม้ ว่ำ ควำมจริ ง เชิ ง วัต ถุวิสัย
(Objective reality) จะเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ำมำรถจั บ ต้ องได้ แต่ ค วำมจริ ง นั น้ ได้ ผ่ ำ นตั ว แทนต่ ำ งๆ
(Representations) ดัง นัน้ กำรตรวจสอบสำมเส้ ำ จึง เป็ น กำรรวบรวมกำรปฏิ บัติ ข้ อ มูล หลัก ฐำน
มุมมอง และผู้สงั เกตกำรณ์ตำ่ งๆ ที่มีควำมหลำกหลำยภำยในกำรศึกษำเดียวกัน และถือได้ ว่ำเป็ นกล
ยุทธ์ ที่เพิ่ มควำมเข้ ม งวด ควำมซับซ้ อน และควำมลึกในกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมจริ งในกำรศึกษำ
(Flick. 2007) เรี ยกได้ ว่ำ กำรตรวจสอบสำมเส้ ำมีควำมเกี่ยวข้ องกับเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลจำกหลำกหลำย
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แหล่ง เช่น จำกบุคคลหลำยฝ่ ำย หรื อจำกพืน้ ที่หลำยแหล่ง เป็ นต้ น เพื่อทำให้ มั่นใจว่ำข้ อมูลมีควำม
สอดคล้ องต่อกำรทำควำมเข้ ำใจปรำกฏกำรณ์ที่ผ้ วู ิจยั สนใจ (Denzin. 2012; Kemmis; et al.. 2014a)
กำรตรวจสอบสำมเส้ ำในกำรศึกษำครัง้ นี ถ้ ูกด ำเนิ นกำรดังนี ้ 1) ด้ ำนข้ อมูล ผู้วิจัยได้ เก็ บ
หลักฐำนและตรวจสอบ (Cross-check) อย่ำงหลำกหลำยวิธี ยกตัวอย่ำงเช่น ในขันกำรลำดตระเวน
้
กำรตรวจสอบถึงหลักฐำนเกี่ยวกับปฏิบตั ิกำรของอำจำรย์ผ้ สู อนด้ ำนกำรทำว่ำเป็ นอย่ำงไรนัน้ ผู้วิจยั ได้
เก็บหลักฐำนจำกกำรสะท้ อนร่วมกันของนิสิตครูและนิสิตครูรุ่นพี่ รวมถึงมีกำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วน
ร่ วมในชัน้ เรี ย นของอำจำรย์ ผ้ ูส อน กำรสัม ภำษณ์ แบบไม่เป็ น ทำงกำรกับ อำจำรย์ ผ้ ูส อน ทัง้ นี เ้ พื่ อ
ตรวจสอบว่ำ ข้ อมูลจำกกำรสะท้ อนร่วมกันของกลุ่มนิสิตครูในเรื่ องปฏิบตั ิกำรด้ ำนกำรทำของอำจำรย์
ผู้สอนสอดคล้ องกับกำรสะท้ อนของอำจำรย์ผ้ สู อนหรื อปฏิบตั ิกำรของอำจำรย์ผ้ สู อนที่เกิดขึ ้นจริงหรื อไม่
นอกจำกกำรเก็บหลักฐำนหลำกหลำยวิธีแล้ ว ผู้วิจัยยังเก็บหลักฐำนจำกผู้ร่วมวิจัยหลำกหลำยฝ่ ำย
ได้ แก่ อำจำรย์ผ้ สู อน นิสิตครู และนิสิตครูรุ่นพี่อีกด้ วย 2) ด้ ำนกำรวิเครำะห์หลักฐำน ภำยหลังจำกกำร
รวบรวมหลักฐำนในแต่ละประเด็น ผู้วิจยั ได้ นำข้ อมูลให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ตรวจสอบร่วมกันตลอดทังกำรวิ
้
จยั
ตัวอย่ำงเช่น หลังจำกกำรสะท้ อนร่วมกันของนิสิตครูในเรื่ องควำมไม่สมเหตุสมผลของอำจำรย์ผ้ สู อนใน
กำรพูดและคิดในปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้แล้ ว ผู้วิจยั ได้ จดั ระเบียบข้ อมูลและนำข้ อสรุปที่ได้ ไปให้ กลุ่ ม
นิสิตครู ตรวจสอบอีกครัง้ ว่ำมีควำมเข้ ำใจตรงกันหรื อไม่ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ในขันกำรวิ
้
เครำะห์ควำม
เชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครูยงั ได้ ถกู วิเครำะห์และ
ตรวจสอบหลักฐำนจำกผู้เชี่ยวชำญ อำจำรย์ผ้ ูสอน นิสิตครู และอำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพ นธ์ ด้วย
เพรำะฉะนัน้ หลักฐำนที่ ได้ จ ำกกำรศึกษำครัง้ นี จ้ ึง มี ค วำมแม่น ย ำและน่ำเชื่ อถื อ ด้ วยกำรผ่ำนกำร
ตรวจสอบสำมเส้ ำตำมรำยละเอียดดังกล่ำวไปแล้ ว

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์หลักฐำนของกำรวิจยั ปฏิบตั ิกำรเชิงวิพำกษ์ แบบมีส่วนร่วมในกำรศึกษำครั ง้ นี ้
เป็ นไปเพื่อสร้ ำงกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิต
ฝึ กประสบกำรณ์ วิช ำชี พ ครู โดยจ ำแนกไปตำมเป้ำหมำยของแต่ละขัน้ ตอนในกำรด ำเนิน กำรวิจัย
อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจยั ได้ ยึดมุมมองเชิงสะท้ อนตนเองและวิภำษวิธีของควำมสัมพันธ์ และควำมเชื่อมโยง
เชิ ง อั ต วิ สั ย แ ล ะ วั ต ถุ วิ สั ย (Reflexive-dialectical view of subjective-objective relations and
connection) ตำมกำรนำเสนอของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al. 2014a) ที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวม
หลักฐำนในกำรวิจัยปฏิ บัติก ำรเชิ ง วิพ ำกษ์ แบบมี ส่วนร่ วม เพรำะฉะนัน้ เมื่ อหลัก ฐำนที่ ได้ มี ทัง้ เชิ ง
คุณภำพและปริ มำณ ดังนัน้ กำรวิเครำะห์หลักฐำนจึงสอดคล้ องไปตำมลักษณะของหลักฐำนนันๆด้
้ วย
ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
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1. ขันกำรลำดตระเวน:
้
เป้ำหมำยของกำรวิเครำะห์หลักฐำนในขันนี
้ ้เพื่อต้ องกำรทรำบว่ำ 1)
ควำมรู้ สึกกังวลใจร่ วมกันของผู้ร่วมวิจัย โดยเฉพำะกลุ่มนิสิตครู ที่มีต่อปฏิบัติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ของ
อำจำรย์ผ้ สู อนคืออะไร เป็ นอย่ำงไรบ้ ำง กำรวิเครำะห์และตีควำมหลักฐำนในขันนี
้ ้ยึดตำมมุมมองเชิง
สะท้ อนตนเองและวิภำษวิธีของควำมสัมพันธ์ และควำมเชื่อมโยงเชิงอัตวิสยั และวัตถุวิสยั ตำมแนวคิด
ของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al.. 2014a) โดยวิเครำะห์ตำมกำรตังประเด็
้
นหลัก (Theme) ของ
กำรตังค
้ ำถำมเชิงวิพำกษ์ ตอ่ องค์ประกอบของปฏิบตั ิกำรและแบบสร้ ำงกำรปฏิบตั ิ โดยประกอบไปด้ วย
ประเด็นหลักดังนี ้ โครงกำรและสภำพกำรณ์ ของปฏิบตั ิกำร กำรพูดและกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและ
วำทกรรม กำรทำและกำรจัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ ควำมสัมพันธ์และกำรจัดกำรเชิงสังคมและกำร
ปกครอง และอุปนิสยั และวิถีกำรปฏิบตั ิ นอกจำกนันยั
้ งมีกำรตังประเด็
้
นย่อย (Sub-theme) ซึ่งมำจำก
กำรตัง้ ค ำถำมเชิ ง วิ พ ำกษ์ ต ำมแนวคิ ด ของเคมมิ ส และคณะอี ก เช่น กัน ยกตัว อย่ ำ งเช่น ควำมไม่
สมเหตุสมผลในกำรพูด ควำมไม่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีผลิตภำพในกำรทำ ควำมไม่ยุติธรรมหรื อไม่มีส่วนร่วม
ในควำมสัมพันธ์ เป็ นต้ น และ 2) ควำมเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สำคัญของนิสิตครูคืออะไร โดยกำรตีควำม (Interpretation) ด้ วยกำรเขียนแผนผัง (Diagram) เพื่อช่วย
ในกำรวิเครำะห์และผู้ร่วมวิจยั ได้ อำ่ นข้ อมูลที่นิ่งหรื อซ ้ำๆ กันจนตกผลึก เมื่อผู้ร่วมวิจยั พบว่ำเนื ้อหำจำก
ข้ อมูลซ ้ำไปซ ้ำมำหรื อวนเวียนไปมำอยูเ่ ช่นนันแน่
้ แล้ ว จึงวำดแผนผังเพื่อลำดับและช่วยในกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อที่อยู่เบื ้องหลังและเป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตครู
ทัง้ นี ้ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ ำยต่ำ งๆได้ น ำควำมรู้ เชิ ง ทฤษฎี แ ละเชิ งประสบกำรณ์ ม ำร่ วมพิ จ ำรณำควำมเชื่ อ
เบื ้องหลังเหล่ำนี ้ด้ วย (โยธิน แสวงดี. 2559)
2. ขันกำรจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตำมกระบวนกำรเรี ยนรู้ส่กู ำรเปลี่ยนแปลง: เป้ำหมำยของ
กำรวิเครำะห์หลักฐำนในขันนี
้ เ้ พื่อต้ องกำรทรำบว่ำ นิสิตครู เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อเดิมที่เป็ น
อุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส ำคัญ ไปสู่ควำมเชื่อใหม่ที่เอือ้ อำนวยต่อกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส ำคัญ อย่ำงไร กำรวิเครำะห์ ห ลักฐำนในขัน้ นี ไ้ ด้ ใช้ กำรวิเครำะห์ ตำมกำรตัง้
ประเด็นหลักของควำมเชื่อเดิมของนิสิตครู ซึง่ ได้ วิเครำะห์จำกขันกำรลำดตระเวนมำแล้
้
วใน 3 ประเด็น
หลัก ได้ แก่ 1) ควำมเชื่อที่ว่ำกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญทำได้ ยำก 2) ควำมเชื่อที่ว่ำกำร
ฝึ กสอนไม่ใช่กำรฝึ ก แต่เป็ นกำรสอนจริง และ 3) ควำมเชื่อที่วำ่ กำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ
เป็ นสิ่งที่ ไม่สำมำรถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง เมื่อนิสิตครู ได้ เกิดควำมเชื่อใหม่ต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ ซึ่งเอื ้ออำนวยต่อปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้แล้ ว ในขันต่
้ อไปจึงเป็ นขันของกำรปฏิ
้
บตั ิ
จริง
3. ขันกำรจั
้
ดกำรเรี ยนรู้ในสถำนกำรณ์จริง : ในขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำปฏิบตั กิ ำร
จัด กำรเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต ครู ในสถำนกำรณ์ จ ริ ง โดยใช้ เกลี ย ววงจรกำรพัฒ นำ ดัง นัน้ กำรวิ เครำะห์
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หลักฐำนส่วนใหญ่จงึ เป็ นไปเพื่อพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู และเป็ นไปเพื่อพัฒนำปฏิบตั ิกำรให้ ดียิ่งขึ ้น ดัง
รำยละเอียดที่จำแนกตำมวงจรต่ำงๆต่อไปนี ้
วงจรที่ 1: เนื่องด้ วยกำรเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิกำรในครัง้ นี ้ขับเคลื่อนด้ วยเกลีย ววงจรกำร
พัฒนำ ได้ แก่ กำรวำงแผน กำรปฏิบตั ิ กำรสังเกต และกำรสะท้ อน ดังนัน้ ในแต่ละขันตอนของเกลี
้
ยว
วงจรกำรพัฒ นำจึง มุ่ง ไปยัง กำรพัฒ นำปฏิ บัติ ก ำรจัด กำรเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส ำคัญ เป็ น หลัก
เพรำะฉะนัน้ ภำยใต้ แต่ละขันตอนของเกลี
้
ยววงจรกำรพัฒนำจึงมีกำรตังประเด็
้
นหลักตำมองค์ประกอบ
ของปฏิบตั ิกำรและแบบสร้ ำงกำรปฏิบตั ิเช่นเดียวกับในขันตอนกำรวิ
้
จยั ในก่อนหน้ ำ โดยเฉพำะในขัน้
กำรวำงแผน กำรปฏิ บัติและกำรสังเกต ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ เห็น ควำมเป็ น พลวัต รของกำรเปลี่ ยนแปลงใน
ปฏิบตั ิกำรและเพื่อกำรพัฒ นำปฏิบตั ิกำรตำมแนวคิดของเคมมิสและคณะ (Kemmis et al.. 2014a)
ด้ วย ยกตัวอย่ำงเช่น เกลียววงจรกำรพัฒนำในขันกำรวำงแผน
้
ประกอบไปด้ วย กำรวำงแผนเกี่ยวกับ
1) กำรพูดและกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและวำทกรรม 2) กำรทำและกำรจัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
3) ควำมสัมพันธ์และกำรจัดกำรเชิงสังคมและกำรปกครอง และ 4) อุปนิสยั และวิถีกำรปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำม ในขันกำรสะท้
้
อนกำรปฏิบตั ิ ผู้วิจยั ได้ วิเครำะห์ข้อมูลบนพืน้ ฐำนเรื่ องกำร
เปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญที่เกิดขึ ้นกับนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครูตำมแนวคิดของเคมมิสและคณะ (Kemmis; et al.. 2014a) และตำมแนวคิดของไวเมอร์ (Weimer.
2002) เป็ นหลัก ดังนัน้ จึงมีกำรตังประเด็
้
นหลักสอดคล้ องไปตำมแนวคิดทัง้ สองด้ วย ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครูตำมลักษณะของแนวคิดกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสำคัญ ประกอบไปด้ วย 1) ควำมสมดุลย์ของอำนำจ 2) หน้ ำที่ของเนื ้อหำในรำยวิชำ 3) บทบำท
ของผู้สอนและบทบำทของผู้เรี ยน 4)ควำมรับผิดชอบในกำรเรี ยนรู้ และ 5) วัตถุประสงค์และกระบวน
กำรของกำรประเมิ น ส่วนกำรเปลี่ ยนแปลงในปฏิ บัติกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส ำคัญ ของ
นิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู จำแนกได้ เป็ น 1) กำรพูดและกำรจัดกำรเชิงวัฒนธรรมและวำทกรรม
2) กำรทำและกำรจัดกำรเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ 3) ควำมสัม พันธ์ และกำรจัดกำรเชิงสังคมและกำร
ปกครอง และ 4) อุปนิสยั และวิถีกำรปฏิบตั ิ นอกจำกนี ้ ในแต่ละประเด็นหลักมีประเด็นย่อยที่ได้ จำก
กำรรวบรวมหัว ข้ อ หลัก และหัว ข้ อ ย่ อ ยต่ำ งๆ ยกตัว อย่ ำ งเช่ น ในเรื่ อ งกำรพู ด และกำรจัด กำรเชิ ง
วัฒนธรรมและวำทกรรม มีกำรเปลี่ยนแปลงที่พบได้ แก่ เรื่ องภำษำ ซึง่ ประกอบไปด้ วยภำษำที่ใช้ ในกำร
จัดกำรเรี ยนรู้และกำรพูดอย่ำงมีควำมหมำย เป็ นต้ น
วงจรที่ 2: ในวงจรที่ 2 นี ้มีกำรนำเสนอถึงแต่ละขันตอนของเกลี
้
ยววงจรกำรพัฒนำและใน
แต่ละขันตอนของเกลี
้
ยววงจรกำรพัฒนำประกอบไปด้ วยกำรตังประเด็
้
นหลักเช่นเดียวกันกับวงจรที่ 1
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในขัน้ ตอนกำรสะท้ อนกำรปฏิ บัติ ในวงจรที่ 2 นี ้ นัก เรี ย นในชัน้ เรี ย นได้ ส ะท้ อ นถึ ง
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ปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู ซึ่งหลักฐำนที่ได้ มี
ทัง้ เชิ ง คุณ ภำพและปริ ม ำณ โดยหลัก ฐำนเชิ ง คุณ ภำพได้ วิ เครำะห์ แ ละตัง้ ประเด็ น หลัก เกี่ ย วกับ
เช่นเดี ยวกับ กำรสะท้ อ นกำรปฏิ บัติในวงจรที่ 1 ส่วนข้ อมูลเชิ งปริ ม ำณได้ วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ ยและค่ำ
เบีย่ งเบนมำตรฐำน
วงจรที่ 3: สำหรับหลักฐำนเชิงคุณ ภำพที่ได้ ในวงจรที่ 3 นี ้ได้ ใช้ กำรวิเครำะห์เช่นเดียวกัน
กับในวงจรที่ 1 และ 2 ที่ผำ่ นมำ ส่วนข้ อมูลเชิงปริมำณได้ นำมำคำนวณหำค่ำเปอร์ เซ็นต์เท่ำนัน้
4. ขันกำรสั
้
งเครำะห์: ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษำและประยุกต์กำรสังเครำะห์ควำมรู้ตำมกำรนำเสนอของ
เทย์เลอร์ (Taylor. 2017) มำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรสังเครำะห์ควำมรู้ครัง้ นี ้ โดยเทย์เลอร์ ได้ นำเสนอถึง
เป้ำหมำยของกำรสังเครำะห์ ห ลำยประกำร ในที นี ข้ อยกตัวอย่ำงเช่น กำรให้ พิ จ ำรณำถึ งควำมรู้ ที่
ซ้ อ นทับ กัน หรื อ มี ข้ อ ค้ น พบที่ เหมื อ นกัน กำรให้ พิ จ ำรณำถึ ง สิ่ ง ใหม่ ที่ ได้ แ ตกต่ำงจำกกำรทบทวน
วรรรณกรรม เป็ นต้ น กำรสังเครำะห์ควำมรู้ ที่ได้ จำกเชิงทฤษฎี และปฏิบตั ิของกำรพัฒ นำปฏิบตั ิกำร
จัดกำรเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ ของนิสิตฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพครู ในครัง้ นี ้ได้ นำไปสู่กำรปรับ
กระบวนกำรพัฒ นำปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญและกำรนำเสนอภำพส่วนสำคัญ
ของกำรพัฒนำปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญอีกด้ วย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ลาดับตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขันการลาดตระเวน
้
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วย
กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 3 การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ใน
สถานการณ์จริง แบ่งออกเป็ น 3 วงจร ได้ แก่ วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3
ตอนที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้จากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เ รี ยนเป็ นสาคัญของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผา่ นวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกต่อการทาความเข้ าใจและติดตามผลการวิจยั ในแต่ละขันตอน
้
ผู้วิจยั
จึ ง ใช้ ภ าพกรอบแนวคิ ด การวิ จัย ที่ ไ ด้ ตัด เฉพาะส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งมาน าเสนอ เพื่ อ ช่ ว ยทบทวนว่ า
ผลการวิจยั นันๆมาจากการด
้
าเนินการวิจยั ในขันตอนใด
้
นอกจากนี ้ยังมีภาพประกอบที่นาเสนอให้ เห็น
ถึงภาพรวมของประเด็นหลักของผลการวิจยั ในแต่ละส่วนอีกด้ วย โดยมีรายละเอียดตามลาดับต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากขัน้ การลาดตระเวน
วัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลในขันลาดตระเวนเป็
้
นไปเพื่อการค้ นหาความกังวลใจ
ร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั เกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการสอน
และวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือ เพื่อ ค้ นหาความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู ทังนี
้ ้ เพื่อนาความเชื่อเหล่านันไปสู
้ ่การออกแบบกิจกรรมต่างๆตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ สกู่ ารเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเมอซิโรว์ ดังขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั และกรอบ
แนวคิดในขันการลาดตระเวนในภาพประกอบ
้
4
ขั้นการ
ลาดตระเวน

การลาดตระเวนปั ญหา

ปั ญหาหลักที่จะ

การค้นหาปั ญหาร่ วมกัน

เปลี่ยนแปลง

ในปริ มณฑลสาธารณะ
แผนการ

การวางแผนการปฏิบตั ิร่วมกัน

ปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 4 ขันการลาดตระเวนตามกรอบแนวคิ
้
ดการวิจยั .
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จากวัตถุประสงค์ของการดาเนินการวิจยั ในขันการลาดตระเวนจึ
้
งนาไปสู่ผลการวิจยั ใน 3
ส่วน ซึง่ ในแต่ละส่วนมีประเด็นหลักต่างๆ ดังภาพประกอบ 5 และส่วนแรกที่จะนาเสนอ คือ บริ บทที่
เกี่ยวข้ องดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขันการลาดตระเวน.
้
1.1 บริบทที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู
1.1.1 ข้ อมูลร้ อยละของรายวิชาเกี่ยวกับการสอนวิชาเอกในโครงสร้ างหลักสูตร
จากตาราง 8 ข้ อมูลของจานวนหน่วยกิตที่นิสิตครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ ศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี มีรายละเอียดดังนี ้ จากโครงสร้ างหลักสูตรในหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี ) พ.ศ. 2554 พบว่า จานวนหน่วยกิตของรายวิชาต่างๆ ในวิชาชีพครูบงั คับ
มีจานวนสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ 27.82 (17 รายวิชา 47 หน่วยกิต) ตัวอย่างรายวิชาในวิชาชีพครูบงั คั บ
ได้ แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จิตวิทยาสาหรับครู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาหรับครู การวิจยั ทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ความเป็ นครู การพัฒนาหลักสูตร
เป็ นต้ น ในขณะที่จานวนหน่วยกิตของรายวิชาต่างๆในวิชาการสอนวิชาเอกมีจานวนต่าสุด คิ ดเป็ นร้ อย
ละ 5.33 (3 รายวิชา 9 หน่วยกิต) ได้ แก่ รายวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การสอน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้ อมูล
เหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับการสะท้ อนของนิสิตครูในเรื่ องความรู้สกึ กังวลใจร่วมกันดังมีรายละเอียดต่อไป
ในขันลาดตระเวนนี
้
้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ มีข้อตกลงร่วมกันว่า เมื่อกล่าวถึงคาว่า “ปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อน” นิสิตครูจะอ้ างอิงไปยังรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อนใน 3 รายวิชา ได้ แก่ การ
สอนคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากนิสิตครูพิจารณาว่า ทัง้ 3 รายวิชานี ้ แม้ จะมีจานวน
หน่วยกิตน้ อยที่สุดในหมวดวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร แต่เป็ นรายวิชาที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อ
การฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู และส าคัญ ต่อการจัด การเรี ยนรู้ วิช าคณิ ตศาสตร์ ให้ แก่นักเรี ยนใน
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โรงเรี ยนที่ นิสิตครู ต้องฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู รายวิช าดังกล่าวถื อเป็ นรายวิช าที่นิสิตครู ต้องนา
ความรู้และทักษะที่ได้ จากรายวิชาอื่นๆทังหมดที
้
่ได้ ศกึ ษาผ่านมา เพื่อบูรณาการและเตรี ยมพร้ อมสูก่ าร
เป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี ้รายวิชาดังกล่าวยังเป็ นกลุ่มรายวิชาที่
นิสิตครูมีความรู้สกึ กังวลใจต่อปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนมากที่สดุ ด้ วย
ตาราง 8 ค่าร้ อยละของจานวนหน่วยกิต จาแนกตามหมวดวิชาในโครงสร้ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )

รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอก
2.2.1.1 วิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2.2.1.2 วิชาบังคับ
2.2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.1.4 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์
วิชาชีพ
(หน่ วยกิต)
30
124
(46)
(78)
-

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2554
(หน่ วยกิต)
30
133
(50)
(47)
(3)
(83)

-

(24)

(14.20)

(6)
(4)
6
160

(30)
(9)
(20)
6
169

(17.75)
(5.33)
(11.83)
3.55
100

ร้ อยละของ
หน่ วยกิต
17.75
78.70
(29.59)
(27.82)
(1.77)
(49.11)

1.1.2 เงื่อนไขเฉพาะของบริบท
จากการสนทนาร่วมกันระหว่างผู้ร่วมวิจยั และการศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขเฉพาะของ
บริ บทที่มีความเกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนและนิสิตครู ในการศึกษาครัง้ นี ้
ประกอบไปด้ วย 2 ประการ ได้ แก่
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ประการแรก ความสัม พันธ์ ระหว่างสถาบันผลิตครู ที่นิสิตครู สังกัดและโรงเรี ยนสาธิ ตของ
มหาวิทยาลัยที่นิสิตสังกัด ผู้ร่วมวิจยั ได้ สะท้ อนถึงความแตกต่างของสถาบันผลิตครูที่ ผ้ รู ่วมวิจยั สังกัด
อยู่กบั สถาบันผลิตครู อื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่ องการเป็ นหน่วยฝึ กประสบการณ์ระหว่างช่วงชันปี
้ ที่ 1 ถึง 4
เนื่องจากว่าโรงเรี ยนสาธิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ไม่ได้ กากับดูแลโดยคณะศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ ที่
นิสิตครูสงั กัด แต่กากับดูแลโดยมหาวิทยาลัยที่นิสิตครูสงั กัดอยู่ นอกจากนี ้ จากลายลักษณ์ ที่ปรากฎ
จากหลักฐานในเรื่ อ งวัต ถุป ระสงค์ ปณิ ธ าน หรื อ พัน ธกิ จ ของโรงเรี ยนสาธิ ต แห่ง นี ย้ ัง แตกต่างจาก
โรงเรี ยนสาธิตอื่นๆด้ วย ซึ่งโรงเรี ยนสาธิต อื่นๆได้ ให้ ความสาคัญ กับการพัฒนานิสิตครู ดังการระบุใน
หลั ก ฐานเช่ น ว่ า โรงเรี ย นสาธิ ต เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนิ สิ ต คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์ เป็ นสถานที่สนับสนุนการค้ นคว้ าทดลองและปฏิบตั ิการด้ านศึกษาศาสตร์
เป็ นสถานที่สาธิตแก่บุคคลทัว่ ไปในศาสตร์ ของศึกษาศาสตร์ สนับสนุนปฏิบตั ิการตามแนวทฤษฎีทาง
การศึกษาและการสาธิ ต รวมถึงเป็ นสถานที่ ให้ นักศึกษาได้ สังเกตการสอนและฝึ กหัดสอน เป็ นต้ น
สถานการณ์ดงั กล่าวจึงทาให้ คณาจารย์และนิสิตครู ในพื ้นที่การวิจยั นี ไ้ ม่สามารถเข้ าถึงโรงเรี ยนสาธิต
ได้ อย่างสะดวก อีกทัง้ ยังต้ องปฏิบตั ิกับโรงเรี ยนแห่งนี เ้ สมือนโรงเรี ยนอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการบริ หาร
จัดการของมหาวิทยาลัยด้ วย ดังนัน้ เงื่อนไขเฉพาะของพื ้นที่วิจยั นี ้ คือ การขาดโรงเรี ยนในกากับสาหรับ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตครูและคณาจารย์ในคณะ
ประการที่สอง อาจารย์ประจาสาขาวิชาขาดแคลน เนื่องด้ วยตามหลักสูตรที่ได้ ระบุรายวิชา
ต่างๆในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งกลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาบังคับ รวม
จานวน 54 หน่วยกิตนัน้ อาจารย์ผ้ สู อนจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็ นผู้สอนนิสิตครูทงหมด
ั้
ส่วนคณาจารย์
ของคณะศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ เป็ นผู้สอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มรายวิชาแกน (วิชาชีพครู ) กลุ่ม
วิชาวิชาชีพครูบงั คับ และกลุ่มวิชาชีพครูเลือกเท่านัน้ สาหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการสอนที่สาคัญ 3
วิชาได้ ถูกสอนโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชา จากสถานการณ์ดงั กล่าว นิสิตครูจึงได้ รับผลกระทบและ
เกิดความรู้ สึกกังวลใจเกี่ยวกับการได้ รับความรู้ที่แยกส่วนกันระหว่างความรู้ด้านเนื ้อหาคณิต ศาสตร์
และความรู้ ด้ านการจัด การเรี ยนรู้ คณิ ต ศาสตร์ ซึ่งนิสิต ครู สะท้ อนว่า รายวิช าที่ ส าคัญ 3 รายวิช าที่
เกี่ ยวกับการสอนคณิ ตศาสตร์ มี การจัดการเรี ยนรู้ ที่ยังไม่เกิด การบูรณาการความรู้ ทัง้ สองด้ านอย่าง
ลึกซึง้ มากนัก ซึ่งสาเหตุประการมาจากภาระงานสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนมีจานวนมากและการขาด
แคลนอาจารย์ผ้ สู อนด้ วย
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1.2 ผลการวิเคราะห์ หลักฐานจากความรู้ สึกกังวลใจร่ วมกันต่ อปฏิบัตกิ ารจัดการ
เรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูสอน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์หลักในขันนี
้ ้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ 1) ปริ มณฑลสาธารณะ
และการวิพากษ์ ส่งผลต่อการสะท้ อนเชิ งวิพากษ์ ร่วมกัน 2) ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน
โดยนาเสนอเกี่ ยวกับ แบบสร้ างการปฏิ บัติ ปฏิ บัติการ และผลลัพ ธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็ นเหตุของ
ความรู้ สึก กัง วลใจร่ ว มกัน ต่อปฏิ บัติก ารจัด การเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อน และ 3) ความเชื่ อ ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู โดยผู้ร่วมวิเคราะห์ หลักฐาน ได้ แก่
อาจารย์ผ้ ูส อน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลง และพี่ เลีย้ ง ในล าดับแรกขอนาเสนอ
หลักฐานที่สะท้ อนถึงการสร้ างปริมณฑลสาธารณะในพื ้นที่วิจยั โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1.2.1 ปริมณฑลสาธารณะและการวิพากษ์ ส่งผลต่ อการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกัน
ในการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ สร้ างปริ มณฑลสาธารณะ
ตังแต่
้ ขนั ้ การลาดตระเวนและตลอดจนถึงขัน้ การสังเคราะห์ ความรู้ ที่ได้ จากกระบวนการทัง้ หมดใน
งานวิจยั นี ้ โดยยึดตามลักษณะของปริ มณฑลสาธารณะ 10 ประการ ดังข้ อเสนอของเคมมิส แม็คแท็ก
การ์ ท และนิซอน (Kemmis et al., 2014a) ดังต่อไปนี ้
1. ปริมณฑลสาธารณะถูกสร้ างให้ เป็ นเครื อข่ายของการสื่อสารของผู้ร่วมวิจยั อย่างแท้ จริง
เคมมิส แม็คแท็กการ์ ท และนิซอน (2014a) ได้ นาเสนอว่า นักวิจยั สามารถตรวจสอบได้
ว่า ในงานวิจยั ที่ทานันมี
้ ผ้ รู ่วมวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องอย่างหลากหลายกลุ่มหรื อไม่ การพบปะกันของผู้
ร่ ว มวิจัย มี ลัก ษณะที่ เรี ย กว่า การกระท าทางการสื่ อ สาร (Communicative action) ที่ เกิ ด ขึน้ อย่า ง
ชัดเจนหรื อไม่ ในการมีส่วนร่ วมในปริ มณฑลสาธารณะนันถู
้ กจากัดด้ วยสิ่งอื่นใดหรื อไม่ เช่น การไม่มี
เวลา การขาดทรัพ ยากร การขาดความสนใจ หรื อมี ก ารยอมรับ ร่ วมกัน ในระดับ ปานกลางเท่านัน้
(Institutional recognition) เป็ นต้ น
จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้วิจยั และผู้สงั เกตการณ์เห็นสอดคล้ องกันว่า ปริ มณฑล
สาธารณะได้ เกิ ด ขึน้ ตัง้ แต่ขนั ้ การลาดตระเวนไปจนถึง ขัน้ อื่น ๆ เนื่ องจากผู้ร่วมวิจัยทัง้ หมดมี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับปั ญ หาการวิจยั อย่างแท้ จริ ง ให้ ความสาคัญ และสนใจกับปั ญหาการวิจยั นอกจากนีใ้ น
ปริ มณฑลสาธารณะยังประกอบด้ วยผู้ร่วมวิจัยจากหลายฝ่ าย ได้ แก่ นิสิตครู นิสิตครู รุ่นพี่ อาจารย์
ผู้สอน ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่ละฝ่ ายจะมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูตามบทบาทและขันตอนใน
้
งานวิ จัย ที่ แ ตกต่า งกัน ไป ในฝ่ ายหนึ่ ง สามารถมี บ ทบาทได้ ห ลากหลายด้ ว ย ซึ่ ง นี่ คื อ รู ป แบบของ
ปริ มณฑลสาธารณะ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั และผู้สังเกตการณ์ ยงั ได้ ทารายการตรวจสอบ (Checklist) ซึ่ง

137
พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมี การสื่อสารร่ วมกันตามลักษณะของการกระทาทางการสื่ อสาร อย่างไรก็ตาม ใน
การศึกษาครัง้ นี ้มีข้อจากัดเกี่ยวกับด้ านเวลาของผู้ร่วมวิจยั เนื่องจากผู้ร่วมวิจยั ไม่สามารถมาครบอย่าง
พร้ อมเพรี ยงกันในทุกๆ ครัง้ แต่ผ้ รู ่วมวิจยั ส่วนใหญ่ เข้ าร่ วมกระบวนการในทุกขันตอน
้
ดังการสะท้ อน
ของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
หนูว่าทุกคนที่มาคือเกี่ ยวกับปั ญ หานี ้หมด ดูเขาจริ งจังตังใจกั
้ นจริ งๆ เพราะมันเป็ นสิ่งที่เขาได้ รับ
ผลกระทบด้ วยแหละ (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 3)
มันก็มีความแตกต่างดีนะในการคุยด้ วยกันนี ้ คือมีอาจารย์ มีน้องนิสติ มีอาจารย์จากคณะอื่นด้ วยอีก
(ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 2)
ตอนคุยด้ วยกันทังหมดนี
้
้ เห็นถึงว่า ทุกคนพูดกันเข้ าใจ คือรู้ ว่าอีกฝ่ ายต้ องการจะสื่อสารอะไร อีก
อันหนึ่งก็คือ เขาดูเข้ าใจปั ญหา เข้ าใจเหตุการณ์ ที่ผ่านมา ที่เกิดขึ ้นด้ วยกัน แล้ วเขาก็เห็นด้ วยด้ วยกันนะ
เห็นมีผงักหน้ า มีเสียงอื ้มๆอะไรแบบนี ้ คือถามว่าดูแล้ วเขาพูดคนแบบไหม ก็ไม่นะ ส่วนใหญ่เขาคิดเขา
รู้สกึ ไปในทางเดียวกันหมด (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 1)

2. ปริ ม ณฑลสาธารณะมี ลัก ษณะของการสร้ างตน (Self-constituted) ความสมั ค รใจ
(Voluntary) และความเป็ นอิสระ (Autonomous)
ลัก ษณะของปริ ม ณฑลสาธารณะในข้ อ นี ไ้ ด้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ในงานวิ จัย นี เ้ ช่น กัน โดย
หลักฐานที่สาคัญ คือ การที่ผ้ รู ่ วมวิจยั ทุกท่านเข้ าร่ วมการวิจยั ด้ วยความสมัครใจและความเป็ นอิ สระ
หรื อ อาจกล่าวได้ ว่า ผู้ร่วมวิจัย ในปริ ม ณฑลสาธารณะมี ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างกัน ในรู ป แบบที่ อ ยู่
นอกเหนือรูปแบบเชิงระบบการบริหารที่มีลกั ษณะเป็ นทางการและอยู่นอกเหนือระบบอิทธิพลของกลุ่ม
ผู้ร่วมวิจยั พร้ อมที่จะสะท้ อนความคิดเห็นของตนหากมีความเห็นที่แตกต่างออกไป และผู้ ร่ วมวิจยั มา
รวมกันเพื่ อสารวจปั ญ หาหรื อประเด็นเฉพาะบางอย่างร่ วมกัน หรื อสารวจความกังวลใจที่ มีร่วมกัน
ดังนัน้ ปริมณฑลสาธารณะจึงเกิดขึ ้น และเป็ นพื ้นที่ของผู้ร่วมวิจยั ที่เป็ นอิสระจากอานาจของการสัง่ การ
ในเชิงสถาบัน ดังการสะท้ อนของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
นิสิตที่เข้ าร่ วมในการศึกษานี ้มาด้ วยความสมัครใจ เราบอกเขาตลอดว่า เขาสามารถถอนตัวได้
สิง่ ต่างๆที่เกิดขึ ้นไม่ได้ กระทบอะไรกับเกรดหรื อผลการเรี ยนของเขาเลย ซึ่งนิสติ ก็ยืนยันว่า เขาอยาก
มาเรี ยนรู้เหมือนกัน และเขาก็ประสบปั ญหาในเรื่ องนี ้จริ งๆและอยากจะทาให้ มนั ดีขึ ้น (ผู้สงั เกตการณ์
คนที่ 1)
นิสิตเขาแสดงออกอย่างเปิ ดเผยดีมาก ดูเขาพร้ อมที่คุยกับใครสักคนอยู่แล้ ว เขาอยากจะพูด
อยากจะเล่าสิง่ ต่างๆที่มนั เกิดมัน ซึง่ มันเลยขอบเขตของที่วา่ ใครเป็ นอาจารย์ ใครเป็ นนิสิตไปแล้ ว คือ
เขามาด้ วยความอยากมาของเขาเองเหนาะ (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 2)
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3. ปริ มณฑลสาธารณะเกิดการคงอยูข่ องความชอบธรรมบกพร่อง (Legitimation deficits)
ปริ มณฑลสาธารณะในงานวิจยั นี ้ได้ ถูกสร้ างจากการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ร่วมวิจยั ที่
สะท้ อนถึงความสงสัย ความกังวลใจ ปั ญหาที่ไม่ได้ รับการแก้ ไขในความคิด มุมมอง แผนงาน นโยบาย
การปฏิบตั ิ หรื อเงื่ อนไขในบริ บทของผู้ร่วมวิจยั ซึง่ ความไม่ชอบธรรมที่ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ สะท้ อนออกมา เช่น
การที่ผ้ รู ่วมวิจยั รู้สึกว่าปฏิบตั กิ ารบางอย่างไม่ถกู ต้ อง ไม่สมเหตุสมผล ไม่ยงั่ ยืน หรื อไม่ยตุ ิธรรม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ปริ มณฑลสาธารณะไม่ใช่เพียงแค่การใช้ คาถามเพื่อสะท้ อนความรู้ สึกเท่านัน้ แต่ยงั ช่วย
สร้ างแนวทางสาหรับผู้ร่วมวิจยั ในการละลายความเชื่อเดิมที่มีอยู่ (Unfreeze existing assumptions)
รวมถึงการละลายปฏิบตั ิการทังการพู
้
ด การทา และความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไปสู่แนวทางของการพูด การ
ท า และความสัม พัน ธ์ ใหม่ ด้ วย จากลัก ษณะดัง ที่ ก ล่า วมานี ้ ภายหลัง จากการเก็ บ หลัก ฐานและ
วิเคราะห์หลักฐานได้ พบว่า ปริ มณฑลสาธารณะได้ ชว่ ยละลายความเชื่อเดิมที่มีอยูข่ องผู้ร่วมวิจยั ซึง่ ถือ
เป็ นกระบวนการที่สาคัญสาหรับการเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตครู ดังการสะท้ อน
ของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
คือที่นิสิตเขาคุยกัน มันออกมาหมดเลยในความอึดอัดขับข้ องใจของเขา ความสงสัย ความไม่
โอเค ความซีเรี ยสจริ งจังกับปั ญหาที่เขาเจอ มันถาโถมออกมาเยอะมาก และบางอย่างที่เขาเข้ าใจผิด
พอเขารู้ วา่ จริ งๆมันมีเรื่ องราวยังไงแน่ เขาเลย อ๋อ ขึ ้นมา มันคือการแลกเปลี่ยนที่ดีนะ ทาให้ คนเข้ าใจ
ตรงกันด้ วย (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 2)

4. ปริมณฑลสาธารณะถูกสร้ างสาหรับการกระทาทางการสื่อสาร (Communicative action)
และสาหรับวาทกรรมเชิงสาธารณะ (Public discourse)
การสื่อสารในปริ มณฑลสาธารณะไม่จาเป็ นว่า ผู้ร่วมวิจยั จะต้ องสื่อสารในลักษณะของ
การเผชิ ญ หน้ า (Face-to-face communication) เท่ า นั น้ แต่ ส ามารถมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารทาง
อินเตอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ด้ วยได้ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้มี การสื่อสารกัน
ทังการเผชิ
้
ญ หน้ าและจะใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในบางกรณี ที่ผ้ รู ่ วมวิจยั ไม่สะดวกในการสื่อสาร
แบบเผชิ ญ หน้ า ผู้ร่วมวิจัยสามารถสื่ อสารร่ วมกันทางช่องทางดังกล่าวได้ โดยเฉพาะในช่วงขัน้ การ
จัดการเรี ยนรู้ในสถาการณ์จริ ง ส่วนวาทกรรมเชิงสาธารณะนัน้ ถือเป็ นหนึ่งในรูปแบบของการกระทา
ทางการสื่อสาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ ผ้ ูร่วมวิจยั มีความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่างบุคคล
(Intersubjective agreement) มีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน (Mutual understanding) และมีฉันทามติ
แบบไม่บังคับ (Unforced consensus) เพราะฉะนัน้ พื น้ ที่ เชิ งสื่ อสารที่ มีเป้าหมายเชิ งเครื่ องมื อหรื อ
หน้ าที่ (instrumental or functional purposes) จะไม่ใช่คุณ สมบัติของปริ ม ณฑลสาธารณะ เช่น ใน
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พื ้นที่มีลกั ษณะของการสัง่ การหรื อการใช้ อานาจบังคับในการทาสิ่งต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ไม่
ปรากฎลักษณะของการใช้ อานาจบังคับในการเข้ าร่วมการวิจยั หรื อบังคับให้ สะท้ อนบางสิ่งบางอย่าง
ในปริ มณฑลสาธารณะของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพ ากษ์ แบบมีส่วนร่วมทางการศึกษา
นัน้ ผู้ร่วมวิจยั พยายามจะทาสิ่งต่างๆให้ ดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้เรี ยน ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจยั และผู้สงั เกตการณ์พบว่า ผู้ร่วมวิจยั โดยเฉพาะนิสิตครู ได้ เน้ นผลประโยชน์ของผู้เรี ยนเป็ น
หลักมากกว่า ดังการสะท้ อนของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
เราต้ องภูมิใจเหนาะที่น้องๆนิสิตเขาจริ งจังเรื่ องการสอนนักเรี ยนของเขามากขนาดนี ้ เขานึกถึง
นักเรี ยนที่เขาต้ องไปสอนมาก จริ งๆมันก็เป็ นเรื่ องตัวเองด้ วยนัน่ แหละ แต่มนั ก็เป็ นเรื่ องที่ดีสาหรับทัง้
นิสติ ครูและนักเรี ยน (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 3)

5. ปริมณฑลสาธารณะมีลกั ษณะเชิงส่วนร่วม (inclusive) และซึมผ่านได้ (permeable)
ปริ มณฑลสาธารณะไม่ใช่เพียงเพื่อการรวมตัวของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรงเท่านัน้
แต่ยังรวมไปถึ ง บุค คลอื่ น ๆที่ ได้ รับ อิท ธิ พ ลจากการตัดสิ น ใจในเรื่ องนัน้ ๆด้ วยเช่น กัน นอกจากนี ใ้ น
ปริ มณฑลสาธารณะอาจรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนัน้ แต่อาจถูกมองว่าเป็ นกลุ่มที่ไม่
สาคัญ ยกตัวอย่างเช่น นิสิตครูรุ่นพี่ พี่เลี ้ยง หรื อบุคลากรครูหรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยจากสังกัดอื่นที่มี
ประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชานัน้ เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้ การรวมกลุ่มจึงประกอบด้ วยบุคคลที่มี
ความหลากหลาย มีลักษณะรวมกลุ่มกันได้ และสามารถพูดคุยสนทนากันได้ อย่างเข้ าอกเข้ าใจกัน
จึงถือว่าเป็ น ไปตามคุณสมบัติของปริ มณฑลสาธารณะ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ เฝ้าระวังและลดอิทธิพล
ของผู้ที่มีอานาจในกลุ่ม เพื่อให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ท่านอื่นๆได้ แสดงความคิด เห็นในเชิงวิพากษ์ อย่างเต็มที่ และ
ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้ ดังการสะท้ อนของผู้สงั เกตการณ์
ที่วา่
มีตอนหนึง่ ที่น้องนิสติ เขาพูดว่า ควรมีการตังวงคุ
้ ยกันแบบนี ้นะ เพราะมันได้ คยุ ได้ เล่าปั ญหาที่เขา
พบ แล้ วมันก็ดีที่มีอาจารย์มาร่วมรับฟั งและเป็ นสือ่ กลางให้ เขาได้ ด้วย แม้ ว่าเขาจะไม่ร้ ูว่ามันจะแก้ ไข
ได้ ขนาดไหน แต่มนั ดีกว่าที่ไม่มีอะไรแบบนี ้เลย (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 3)

6. บุคคลสื่อสารกันด้ วยภาษาที่เรี ยบง่ายในปริมณฑลสาธารณะ
จากลักษณะของการรวมกลุ่มดังกล่าวข้ างต้ น การสื่อสารในปริ มณฑลสาธารณะในครัง้ นี ้
เน้ นการภาษาที่เรี ยบง่าย และมุง่ พังทลายอุปสรรคเรื่ องลาดับชันหรื
้ อตาแหน่งของบุคคลในพื ้นที่ ซึง่ เป็ น
สิ่งที่สร้ างวาทกรรมและรู ปแบบราชการให้ หมดไป รวมถึงการลดความสาคัญในการลาดับการแสดง
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ความคิด เห็ น ที่ อาจจะเริ่ ม จากผู้ที่ มี ตาแหน่ง ทางหน้ าที่ ที่ สู ง กว่าผู้ร่วมวิจัยคนอื่ น ๆด้ วย นอกจากนี ้
ปริ มณฑลสาธารณะยังมุ่งลดช่องว่างระหว่างผู้ร่วมวิจยั ที่ถือว่าเป็ นคนในและคนนอก รวมถึงผู้วิจยั ได้
พึงระวังการนาความคิดในเชิงทฤษฎีเพื่อลงไปสู่ปริมณฑลสาธารณะ เนื่องจากภาษาที่ใช้ อาจจะต้ องถูก
ดัดแปลงให้ ผ้ ูร่วมวิจัย สามารถเข้ าใจตรงกัน กับนักวิจัยได้ และเมื่ อผู้ร่วมวิจัย ยอมรับ ข้ อ ตกลงหรื อ
ความคิดต่างๆ ที่ผ้ วู ิจยั นาเสนอด้ วยความเต็มใจเท่านัน้ ดังการสะท้ อนของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
ตอนคุยด้ วยกันทังหมดนี
้
้ เห็นถึงว่า ทุกคนพูดกันเข้ าใจ คือรู้วา่ อีกฝ่ ายต้ องการจะสือ่ สารอะไร อีก
อันหนึง่ ก็คือ เขาดูเข้ าใจปั ญหา เข้ าใจเหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่เกิดขึ ้นด้ วยกัน แล้ วเขาก็เห็นด้ วยด้ วยกัน
นะ เห็นมีผงักหน้ า มีเสียงอื ้มๆอะไรแบบนี ้ คือถามว่าดูแล้ วเขาพูดคนแบบไหม ก็ไม่นะ ส่วนใหญ่เขา
คิดเขารู้สกึ ไปในทางเดียวกันหมด (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 1)
ภาษาที่คยุ กันเหมือนเป็ นภาษาปกติที่เราคุยกันในชีวิตกับเพื่อนปกติ ไม่ซบั ซ้ อนเกินไป
(ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 3)

7. ปริ ม ณฑลสาธารณะสั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า เป็ นอิ ส ระภาพเชิ ง สื่ อ สาร (Communicative
freedom)
ผู้ร่วมวิจยั ในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นอิสระจากการครอบงาในบทบาทเชิงการสื่อสารของการ
เป็ นผู้พูด ผู้ฟัง และผู้สงั เกต รวมถึงสามารถถอนตัวจากการอภิปรายกันในพื ้นที่เชิงสื่อสารได้ มีความ
สมัครใจทัง้ ในการเข้ าร่ วมและไม่เข้ าร่ วมการวิจัยได้ สาหรับกลยุทธ์ พื น้ ฐานที่ต้องพิจารณาเพื่ อการ
เรี ยนรู้และเข้ าใจในมุมมองของผู้อื่น ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั ได้ เตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนรู้ที่จะฟั งและ
เปิ ดพื ้นที่แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงการเรี ยนรู้ทกั ษะการฟั งอย่างกระตือรื อล้ น (Active listening) การพูดและการ
ยอมจานนต่อผู้อื่น เนื่องจากผู้อื่นอาจจะช่วยให้ บุคคลเกิดการหยัง่ รู้ ใหม่ เกิดแนวทางการปฏิบตั ิใหม่ๆ
และแนวทางในการเชื่ อมสัม พันธ์ กับผู้อื่นด้ ว ยวิธีการใหม่ หรื อผู้ร่วมวิจัยบางคนสามารถพูดคุยกับ
อาจารย์ผ้ สู อนหรื อพี่เลี ้ยงได้ อย่างไรก็ตาม นิสิตครูได้ พฒ
ั นากลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อลดความ
ครอบงาของอานาจลงของอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายใน
พื ้นที่นนได้
ั ้ ดังการสะท้ อนของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
นิสิตที่เข้ าร่ วมในการศึกษานี ้มาด้ วยความสมัครใจ เราบอกเขาตลอดว่า เขาสามารถถอนตัวได้
สิง่ ต่างๆที่เกิดขึ ้นไม่ได้ กระทบอะไรกับเกรดหรื อผลการเรี ยนของเขาเลย ซึ่งนิสติ ก็ยืนยันว่า เขาอยาก
มาเรี ยนรู้เหมือนกัน และเขาก็ประสบปั ญหาในเรื่ องนี ้จริ งๆและอยากจะทาให้ มนั ดีขึ ้น (ผู้สงั เกตการณ์
คนที่ 1)
นิสติ เขารู้จกั จิตตปั ญญา แล้ วก็ร้ ูจกั ว่าการเป็ นผู้ฟังที่ดี มันเป็ นยังไง ซึง่ จริ งๆเขาเคยฝึ กมาบ้ างแล้ ว
(ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 3)
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8. ปริมณฑลสาธารณะสร้ างพลังเชิงสื่อสาร (Communicative power)
เครื อข่ายเชิงสื่อสารของปริมณฑลสาธารณะถูกสร้ างสาหรับพลังเชิงสื่อสารที่มาจากการมี
วาทกรรมเชิงสาธารณะร่วมกัน พลังเชิงสื่อสารเป็ นมุมมองต่างๆที่ได้ ผ่านการอภิปรายแบบเปิ ดและมี
ฉันทามติแบบไม่บงั คับด้ วยความเคารพต่อกัน และปราศจากการบังคับให้ เห็นร่ วมกันด้ วย ดังนัน้ ใน
การวิจยั นี ้จึงมีการสื่อสารในปริ มณฑลสาธารณะที่สร้ างความชอบธรรมได้ อย่างมัน่ คง โดยพิจารณาได้
จากการที่ ผ้ ู ร่ ว มวิ จัย แบ่ ง ปั น ความเชื่ อ ของตนเองกั บ ผู้ ร่ ว มวิ จัย คนอื่ น ๆได้ อ ย่ า งอิ ส ระในขัน้ การ
ลาดตระเวนและขันการจั
้
ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
และได้ รับการยอมรับซึง่ กันและกันอย่างแท้ จริง เป็ นต้ น รวมถึงมุมมองต่างๆที่ผา่ นการมีส่วนร่วมในวาท
กรรมเชิ งสาธารณะ ซึ่งการสะท้ อนร่ วมกันในการสนทนาอาจมี ทัง้ เรื่ องที่ เป็ นไปในทิศทางบวกหรื อ
ทิศทางลบได้ ดังการสะท้ อนของผู้สงั เกตการณ์ที่วา่
นอกจากที่เขาจะคุยกันด้ วยภาษาที่เรี ยบง่ายแล้ ว อย่างที่บอกเมื่อกี ้ว่า เขาสามารถแชร์ ความคิดหรื อสิ่ง
ที่เขารู้ สึก ออกมาได้ ค่อ นข้ างเปิ ด เผย แล้ วเราได้ ต กลงกัน แล้ ว และทุกคนยอมรั บ ว่า เราต้ องเคารพใน
ความเห็นของคนอื่นด้ วย คือถ้ าจะแย้ งหรื ออะไรก็สามารถทาได้ แต่มนั ต้ องสร้ างสรรค์หน่อย และควรจบกัน
ในวงนี ้ ไม่เก็บไปโกรธกันนอกวงอีก ตรงนี ้ทุกคนเข้ าใจและทาได้ ดี (ผู้สงั เกตการณ์ คนที่ 1)

9. ปริมณฑลสาธารณะมีผลกระทบทางอ้ อมต่อระบบสังคม (Social systems)
ปริ มณฑลสาธารณะไม่ได้ กระทบต่อระบบต่างๆของสังคมในลักษณะทางตรง แต่จะมี
ผลกระทบในลักษณะทางอ้ อมมากกว่า และผู้ร่วมวิ จัยจะร่ วมกัน เปลี่ ย นแปลงบรรยากาศในการ
อภิปรายเกี่ยวกับความเข้ าใจในสถานการณ์ของตนและสิ่งต่างๆ ซึ่งผู้ร่วมวิจยั มีเป้าหมายในการสร้ าง
ความรู้สึกที่ว่า แนวทางใหม่ๆของปฏิบตั ิการที่มีแนวทางต่างจากเดิมอาจมีความเป็ นไปได้ และมีความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิ และอาจจะเป็ นแนวทางที่ ใช้ ได้ ผลหรื ออาจจะเป็ นแนวทางที่ช่วยแก้ ไขปั ญหา
และความไม่พึงพอใจที่มีอยู่ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั มัน่ ใจว่า ผู้ร่วมวิจยั ได้ ปฏิบตั ิงานนันด้
้ วยความประสงค์ดี
ต่อมนุษยชาติมากกว่าการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนของใครคนใดคนหนึ่ง ดังการสะท้ อนของผู้
สังเกตการณ์ที่วา่
มีตอนหนึ่งที่น้องนิสิตเขาพูดว่า ควรมีการตังวงคุ
้ ยกันแบบนี ้นะ เพราะมันได้ คยุ ได้ เล่าปั ญหาที่เขาพบ
แล้ วมันก็ดีที่มีอาจารย์มาร่ วมรับฟั งและเป็ นสื่อกลางให้ เขาได้ ด้วย แม้ ว่าเขาจะไม่ร้ ู วา่ มันจะแก้ ไขได้ ขนาด
ไหน แต่มนั ดีกว่าที่ไม่มีอะไรแบบนี ้เลย (ผู้สงั เกตการณ์คนที่ 3)
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10) ปริ ม ณฑลสาธารณะจะร่ วมกับ การเคลื่ อนไหวทางสังคมอยู่บ่อยครัง้ (Social
movement)
ปริมณฑลสาธารณะมักเกิดขึ ้นในกลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่
บุคคลมารวมกันด้ วยความสมัครใจและเกิ ดความรู้ สึกถึงความไม่ช อบธรรมหรื อประสบกับ ปั ญ หา
บางอย่างที่เกิดขึ ้นและต้ องการการแก้ ไข การรวมกลุ่มเหล่านี ้จะมีพลังและเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นเรื่ องการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน เรื่ องสิทธิสตรี
เรื่ องสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของผู้วิจยั พิจารณาว่า งานวิจยั ครัง้ นี ้อาจยังไปไม่
ถึงการเคลื่อนไหวทางการศึกษาในระดับประเทศ แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในบริ บทเฉพาะของ
งานวิจยั ครัง้ นี ้เท่านัน้
ดังนัน้ จากลักษณะปริมณฑลสาธารณะทัง้ 10 ประการ ได้ ปรากฎในงานวิจยั นี ้อย่างน้ อย
9 ประการ ได้ แก่ ประการที่ 1 ถึง ประการที่ 9 ส่วนในประการที่ 10 ผู้วิจยั เห็นว่ายังปรากฎไม่ชดั เจน
มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ ว งานวิจัยเรื่ องนีไ้ ด้ สร้ างลักษณะของปริ มณฑล
สาธารณะในประเด็นที่สาคัญขึ ้นมา โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจยั และผู้สงั เกตการณ์ด้วยการ
ใช้ รายการตรวจสอบ การจดบันทึกสนาม และการสนทนาร่วมกันระหว่างผู้วิจยั และผู้สงั เกตการณ์เพื่อ
หาฉันทาคติร่วมกัน
สาหรับผลการวิเคราะห์หลักฐานที่จะได้ นาเสนอในหัวข้ อต่อๆไปนันได้
้ ผา่ นกระบวนการใน
ขัน้ ลาดตระเวน โดยผู้วิจัยได้ ส ร้ างปริ มณฑลสาธารณะขึน้ มาและมี การตกลงร่ วมกันถึง การกระทา
ทางการสื่ อสารในการสนทนาร่ วมกัน ดังลักษณะของปริ ม ณฑลสาธารณะและการกระทาทางการ
สื่อสารที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ นแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ยดึ การอธิบายถึง “ลักษณะเชิงวิพากษ์ (Critical stance)” จาก
เคมมิส แม็คแท็กการ์ ท และนิซอน (2014a) ดังนาเสนอว่า ในการสนทนากับผู้ร่วมวิจยั หลากหลายฝ่ าย
ในปริ มณฑลสาธารณะและมีลกั ษณะของการกระทาทางการสื่อสาร ผู้วิจยั จะตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์
เกี่ ยวกับผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ของปฏิบตั ิการว่ามีค วามไม่สมเหตุสมผล ไม่ยั่งยืน หรื อไม่ยุติธรรม
หรื อไม่ ถ้ าหากวงสนทนาสรุปร่วมกันว่า ผลลัพธ์ของปฏิบตั กิ ารไม่พึงประสงค์จริง ผู้ร่วมวิจยั จึงต้ องการ
สร้ างการเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการนัน้ นอกจากนี ้ เคมมิสและคณะยังนาเสนอถึงลักษณะเฉพาะของ
การวิจัยปฏิ บัติการเชิ งวิพ ากษ์ แบบมี ส่วนร่ วม โดยได้ เน้ นลักษณะของ “เชิ งวิพ ากษ์ (Critical)” ใน
ขัน้ ตอนแรกเริ่ ม ได้ แก่ 1) การตรวจสอบปฏิ บัติการนัน้ อย่างใกล้ ชิด การตรวจสอบความเข้ าใจและ
เงื่อนไขภายใต้ บริ บทของปฏิบตั กิ ารนัน้ 2) การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารและผลลัพธ์ของ
ปฏิบตั ิการนัน้ 3) การมีส่วนร่วมในการกระทาทางการสื่อสารกับบุคคลอื่นเพื่อไปถึงฉันทาคติแบบไม่
บังคับ 4) ปฏิ บัติการเพื่ อเปลี่ ยนแปลงปฏิบัติการ เพื่ อเปลี่ยนแปลงความเข้ าใจของปฏิ บัติการ และ
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เงื่อนไขภายใต้ ปฏิบตั ิการ และ 5) การใช้ เอกสารหรื อหลักฐานประกอบการตรวจสอบปฏิบตั ิการ จาก
ลักษณะเหล่านี ้ได้ ถกู สร้ างและดาเนินการให้ เกิดขึ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ ตงค
ั ้ าถามเชิงวิพากษ์ ตามแนวทางของเคมมิสและคณะเป็ น
หลัก โดยเฉพาะการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อการค้ นหาความรู้สึกกังวลใจร่วมกันจากปฏิบตั กิ ารของผู้
ร่วมวิจยั การสะท้ อนร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั แต่ละคนอย่างเปิ ดเผยส่งผลให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ในวงสนทนาท่าน
อื่นๆได้ คดิ เชิงวิพากษ์ ร่วมกันไปด้ วย จนในท้ ายที่สดุ จึงได้ ข้อสรุปจากวงสนทนาที่ได้ จากการสะท้ อนเชิง
วิพ ากษ์ ร่วมกันอย่างเป็ นฉันทาคติแบบไม่บงั คับ ดังนัน้ การจะทราบถึงผลลัพ ธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ของ
ปฏิ บัติก ารจึงต้ องอาศัย การตัง้ ค าถามเชิ ง วิ พ ากษ์ เพื่ อ กระตุ้น การสะท้ อ นเชิ ง วิพ ากษ์ ร่ว มกัน โดย
หลักฐานจากการสะท้ อนเชิ งวิพ ากษ์ ร่วมกั น ของผู้ร่วมวิจัยดัง หัวข้ อต่อไป คื อ ผลการวิจัยเกี่ ยวกับ
ความรู้สกึ กังวลใจร่วมกันต่อปฏิบตั กิ ารของอาจารย์ผ้ สู อน
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ภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะห์ความรู้สึกกังวลร่วมกันต่อปฏิบตั กิ ารของอาจารย์ผ้ สู อน.
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1.2.2 ปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผลการวิจยั ในขันการลาดตระเวนที
้
่สาคัญอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากบริบทที่เกี่ยวข้ องดัง
ได้ กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ นแล้ ว ในขันนี
้ ้ยังมุ่งค้ นหาความรู้สึกกังวลใจร่วมกันต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ ผ้ ูส อนด้ วย โดยผู้วิจัยได้ ตัง้ ค าถามเชิ ง วิพ ากษ์ ต่อ ผู้ร่วมวิจัย ได้ แก่ นิ สิต ครู (ชัน้ ปี ที่ 4)
จานวน 13 คน นิสิตครูรุ่นพี่ (ชันปี
้ ที่ 5) จานวน 7 คน และ อาจารย์ผ้ สู อน 1 ท่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วง
เริ่ มต้ นก่อนขันการตั
้
งค
้ าถามเชิงวิพากษ์ นนั ้ นิสิตครู ได้ ขอให้ ผ้ ูวิจยั แยกกลุ่มการถามหรื อการสนทนา
แบบเผชิญหน้ าระหว่างนิสิตครูและอาจารย์ผ้ สู อน เนื่องจากนิสิตครูไม่สามารถสะท้ อนหรื อตอบคาถาม
อย่างตรงไปตรงมาได้ หากในวงสนทนานันมี
้ อาจารย์ผ้ สู อนร่วมอยูด่ ้ วย และผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลที่ได้
จากการสนทนากับนิสิตครูไปถ่ายทอดหรื อสอบถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ผ้ สู อนในภายหลั งได้ ดังนัน้
หลักฐานที่ได้ จากการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ของผู้วิจยั จากกลุ่มนิสิตที่ตอบคาถามและสะท้ อนร่วมกันนัน้
ได้ ถกู นาไปแลกเปลี่ยนและตรวจสอบหลักฐานบางประเด็นกับอาจารย์ผ้ สู อน รวมถึงอาจารย์ผ้ สู อนถูก
ตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์เช่นเดียวกับกลุม่ นิสิต
ตัวอย่างของคาถามที่ใช้ ในการกระตุ้นความรู้ สึกกังวลใจร่ วมกันของนิสิตครู ต่อปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของปฏิบตั ิการ (ได้ แก่ โครงการ การพูด การ
ทา ความสัม พันธ์ และอุปนิสัย ) และแบบสร้ างการปฏิ บัติ (ได้ แก่ สภาพการ์ ณ ของปฏิ บัติการ การ
จัดการเชิงวัฒ นธรรมและวาทกรรม การจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ การจัดการเชิงสังคมและการ
ปกครอง และวิถีการปฏิบตั ิ) เช่น อาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดการเรี ยนรู้ให้ แก่นิสิตครูอย่างไรบ้ าง การปฏิบตั ิของอาจารย์ผ้ สู อนได้ สร้ างสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ เช่น
ความไม่มีเหตุผล ความไม่ยั่งยืน ความไม่ยุติธรรมแก่นิสิตครู หรื อไม่ มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่า สิ่งที่
อาจารย์ผ้ ูสอนพูดหรื อคิดนัน้ ไร้ ความสมเหตุสมผล (ความไม่สมเหตุสมผล คือ ไม่มีเหตุผ ล มีความ
ขัดแย้ ง ไม่กลมกลืนสอดคล้ อง ไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ไม่แม่นยา ไม่จริงใจ ไม่มีจริยธรรม ไม่เหมาะสม)
ในการปฏิบตั ิของอาจารย์ผ้ สู อน สิ่งต่างๆที่ถกู ทาไปแล้ ว รวมถึงการได้ ใช้ ทรัพยากรต่างๆในการทา และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆและอุปกรณ์ ตา่ งๆได้ ช่วยให้ เกิดผลิตภาพและความยัง่ ยืนหรื อไม่ ในการ
ปฏิบตั ิของอาจารย์ผ้ สู อนมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อระหว่างสิ่งต่างๆ ที่ไม่
ยุตธิ รรมหรื อไม่ เป็ นต้ น
จากการสังเกตการณ์ ของผู้วิจัยในการสะท้ อนร่ วมกันของกลุ่ม นิสิต พบว่า ในการกระทา
ทางการสื่ อสารระหว่างการสนทนาร่ วมกันระหว่างกลุ่ม นิสิตเป็ นไปตามลักษณะที่ ระบุไว้ ได้ แก่ มี
ความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่างบุคคล มีความเข้ าใจซึง่ กันและกัน และมีฉนั ทามติแบบไม่บงั คับ ซึ่ง
จากการตังค
้ าถามต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ หลักฐานเกี่ ยวกับ
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ความรู้ สึกกังวลใจร่ วมกันของกลุ่มนิสิตโดยยึดตามนิยามของคาว่า “ปฏิบตั ิการ” ตามแนวคิดในการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วมของเคมมิส แม็คแท็กการ์ ด และนิซซอน (2014a) ดังนี ้
1. โครงการและสภาพการณ์ของปฏิบตั กิ าร (Project and practice landscape)
ผู้ร่วมวิจัยจากกลุ่มนิสิ ตได้ สะท้ อนอย่างสอดคล้ องตรงกัน ถึงสิ่งที่ กาลังทา เจตนาจะทา
หรื อได้ ทาเสร็จสิ ้นแล้ วในปฏิบตั กิ ารที่เกิดขึ ้นในรายวิชาเกี่ยวกับการสอนทัง้ 3 วิชาดังได้ กล่าวไปข้ างต้ น
แล้ ว โดยกิจกรรมที่ทาในรายวิชาเหล่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา
จากครูที่เป็ นวิทยากรและจากคลิปวีดีโอ การศึกษาดูงานที่โรงเรี ยนต่างๆ การนาสื่อการสอนไปใช้ จริ ง
ในโรงเรี ยน การสาธิตการสอน (Micro-teaching) กิจกรรมจิตตปั ญญา เป็ นต้ น เนื่องจากรายละเอียด
ของโครงการมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กับ รายละเอี ย ดในหัว ข้ อ เรื่ อ งการท าและการจัด การเชิ ง วัต ถุแ ละ
เศรษฐศาสตร์ ดังนัน้ จึงขอนาเสนอรายละเอียดในหัวข้ อดังกล่าว
สาหรับสภาพการณ์ ของปฏิบตั ิการนัน้ กลุ่มนิสิตและอาจารย์ผ้ ูสอนมีบทบาทหน้ าที่ ใน
พื ้นที่การวิจยั ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มนิสิตมีบทบาทในการเป็ นผู้เรี ยน ส่วนอาจารย์ผ้ สู อนมีบทบาทใน
การเป็ นครูหรื อผู้สอน ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตและอาจารย์ผ้ สู อนมีลกั ษณะเชิงอาวุโสและ
ความสัมพันธ์ เชิงครู กับศิษย์ นอกจากนี ้ ในการเข้ าถึงสิ่งต่างๆหรื อสถานที่ ที่เกี่ ยวข้ องกับปฏิบัติการ
ระหว่างกลุ่มนิสิตและอาจารย์ผ้ สู อนยังมีความแตกต่างกันด้ วย โดยอาจารย์ผ้ ูสอนสามารถเข้ าถึงสิ่ง
ต่ า งๆในพื น้ ที่ ไ ด้ มากกว่ า นิ สิ ต ครู ทั ง้ นี ร้ ายละเอี ย ดของความสัม พั น ธ์ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นหั ว ข้ อเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
ส าหรั บ การพิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งกัน ในกิ จ กรรมที่ ได้ ท าไปนัน้ กลุ่ม นิ สิ ต และ
อาจารย์ผ้ สู อนมีมุมมองต่อการดาเนินกิจกรรมและประโยชน์ของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นไม่สอดคล้ องกันใน
หลายกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มนิสิตครู เห็นว่า กิจกรรมต่างๆที่ได้ ทาไปนันมี
้ ความไม่สมเหตุสมผล ไม่มี
ผลิตภาพและไม่ยงั่ ยืน และไม่ยตุ ธิ รรมสอดแทรกอยู่ในปฏิบตั ิการที่อาจารย์ผ้ สู อน นอกจากนี ้ กลุม่ นิสิต
ครู มีความประสงค์ให้ อาจารย์ผ้ สู อนออกแบบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นในรายวิชาเหล่านี ้เสียใหม่ ความ
เข้ าใจไม่ตรงกันระหว่างกลุ่ม นิสิตครู และอาจารย์ ผ้ ูสอนยังรวมไปถึง วัตถุประสงค์ของกิ จ กรรมบาง
กิจกรรมด้ วย ดังนัน้ ผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านีก้ ่อให้ เกิดความรู้ สึกกังวลใจแก่นิสิตครู ส่วนใหญ่
โดยเฉพาะเรื่ องการนาความรู้และทักษะจากทัง้ 3 รายวิชานี ้ไปใช้ ในการฝึ กสอนต่อไป ในขณะเดียวกัน
นิสิ ตครู รุ่นพี่ ได้ ส ะท้ อนให้ เห็นว่า กิ จกรรมและสิ่งต่างๆที่ นิสิตครู ได้ ทาไปนัน้ ส่วนใหญ่ เป็ นลักษณะ
เดียวกันกับที่นิสิตครูรุ่นพี่เคยทาเมื่อครัง้ ที่เป็ นนิสิตครูเช่นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
ของนิสิตครูรุ่นพี่จงึ สอดคล้ องกับที่นิสิตครูที่ได้ สะท้ อนไปเช่นเดียวกัน
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2. การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
ภาษาที่ใช้ ในวงสนทนาของนิสิตครู และอาจารย์ผ้ ูสอนนัน้ ค่อนข้ างมีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะเรื่ องการใช้ คาศัพท์เฉพาะและภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารในวงสนทนา โดยนิสิตครูจะใช้ ภาษาที่
เรี ยบง่ายมากกว่า ส่วนอาจารย์ผ้ ูสอนใช้ ภาษาที่ มีการใช้ คาศัพท์ เฉพาะและการอธิ บายเชิงวิชาการ
มากกว่าอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อสอบถามอาจารย์ผ้ สู อนจึงพบว่า คาศัพท์เฉพาะที่ใช้ มาจากประสบการณ์ที่
ผ่านมาของตนเองหลายแหล่ง เช่น อาจารย์ผ้ สู อน เพื่อนร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มนิสิตครูรุ่นพี่ และนิสิตครูสะท้ อนว่า อาจารย์ผ้ สู อนควรสื่อสารด้ วยภาษาที่เรี ยบง่าย
ทังในการจั
้
ดการเรี ยนรู้และในการสื่อสารทัว่ ๆไป เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อความเข้ าใจร่วมกั นของ
นิสิตครู อาจารย์ผ้ สู อนสะท้ อนเกี่ยวกับกิจกรรมและสิ่งต่างๆที่ทาใน 3 รายวิชานี ้สอดคล้ องกับที่นิสิตครู
เข้ าใจ การสะท้ อนของอาจารย์ผ้ ูสอนพยายามเน้ นว่าตนเองมีการปรับรู ปแบบกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของ 3 รายวิชานี ้อยู่ตลอดทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นประโยชน์กบั นิสิตครู แต่บางกิจกรรมที่นิสิต
ครู ได้ เคยแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อาจารย์ผ้ ูสอนอาจไม่สามารถจัดสรรให้ ได้ ด้วย
ข้ อจากัดเรื่ องระยะเวลาที่มีจากัดและทักษะความสามารถบางประการของอาจารย์ผ้ สู อน ประกอบกับ
เงื่อนไขเฉพาะของบริบทที่ไม่มีโรงเรี ยนในสังกัดที่สามารถเข้ าไปปฏิบตั กิ ารได้ อย่างสะดวก
ปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ู สอนได้ ถู ก กล่ า วถึ ง หรื อ ถู ก คิ ด ว่ า มี ค วามไม่
สมเหตุส มผลในหลายลักษณะจากกลุ่มนิสิตครู และนิสิตครู รุ่นพี่ ในขณะเดียวกันอาจารย์ ผ้ ูสอนได้
สะท้ อนถึง เหตุของปฏิ บัติการและแบบสร้ างการปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้ องกับ การพูด หรื อการคิดไว้ เช่นกัน
ประเด็นที่ขอนาเสนอมีดงั ต่อไปนี ้
- ความไม่ ส อดคล้องกัน ระหว่ างพื ้นฐานแนวคิ ด ในการออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ กับ
ปฏิ บตั ิ การจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผสู้ อน
กลุ่มนิสิตครู สะท้ อนว่าการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ใน 3 รายวิชาของอาจารย์ผ้ สู อนไม่
สอดคล้ อ งกับ ชื่ อ รายวิ ช า วัต ถุป ระสงค์ ข องรายวิ ช า และไม่ ส อดคล้ อ งกับ การจัด การเรี ย นรู้ ของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งสถาบันผลิ ตครู อื่น ๆมี การจัดการที่ เป็ นระบบและเป็ น ประโยชน์ สูงสุดต่อ การ
เตรี ยมพร้ อมให้ นิสิตครู สามารถปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ มากกว่า นอกจากนี ้
กลุ่มนิสิตครูได้ แสดงความเห็นว่า หลักสูตรได้ กาหนดให้ เรี ยนรายวิชาเกี่ยวกับเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ มาก
เกินความจาเป็ นสาหรับการจัดการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนจริง รวมถึงอาจารย์ผ้ สู อนออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาโดยเน้ นแนวคิด ทฤษฎีทางการสอนมากเกินไป ในขณะที่มีการฝึ กปฏิบตั ิหรื อมี
การนาเสนอตัวอย่างการนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ งน้ อยเกินไป ดังนัน้ กลุ่มนิสิตครูจึงเห็นร่ วมกันว่า
อาจารย์ผ้ ูสอนควรจัดการเรี ยนรู้ ในลักษณะของการตีแผ่เนื ้อหาของรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามช่วงชัน้
หรื อระดับชันและเน้
้
นการจัดการเรี ยนรู้ ที่นาไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตครูอย่างจริ งจัง และ
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จัดสรรเนื อ้ หาเกี่ ย วกับแนวคิด ทฤษฎี ท างการสอนให้ น้ อยลง หรื อเชื่ อมโยงกับ เนื อ้ หาคณิ ตศาสตร์
สาหรับผู้เรี ยนอย่างชัดเจน นอกจากนีน้ ิสิตครู ยังเห็นว่าปฏิบตั ิการที่เกิดขึน้ ในรายวิชาเหล่านีม้ ีความ
ซ ้าซ้ อนกับรายวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่ องวิธีการสอนหรื อเทคนิคการสอนและการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ซึ่ง 3 รายวิชานี ้ ซึ่งในบางกรณี การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละท่านมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน ทาให้ นิสิตครูเกิดความสับสน สาหรับเนื ้อหาเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ซ ้าซ้ อนกันใน
หลายวิชานัน้ อาจารย์ผ้ สู อนควรตกลงร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ ไขนี ด้ ้ วย ดังการสะท้ อนของนิสิต
ครูที่วา่
วิชาที่ควรจะเน้ นคือการสอนประถม มอต้ น มอปลาย เพราะว่าผมผิดหวังกับการเรี ยนสามตัวนี ้มาก
ครับ สามตัวนี ้ควรจะตีแตกเนื ้อหาในแต่ละชันมากกว่
้
าครับ เพราะอย่างเพื่อนผมที่ ราชภัฎ อาจารย์เขาจะตี
แตกเนื ้อหาทุกเรื่ องที่เรี ยนเพื่อที่จะได้ มีความรู้ในการเอาไปสอนเด็กได้ จริ งๆ ตรงนี ้คือสิง่ ที่เราไม่ได้ เรี ยนเลย
ครับ ก็สมมติว่าม.1 มีเรื่ องอะไรบ้ าง จานวนในการดาเนินการ สถิติมีเรื่ องอะไร มีเรื่ องเรขาคณิตด้ วย เขาก็
จะเอาเรื่ องที่ต้องเอาไปสอนหรื อที่เด็กต้ องเรี ยน เอามาตีกันในห้ องเรี ยนอ่ะครับ มาแบ่งกลุ่มกันหาข้ อมูล
หรื อว่าอธิบายเพื่อสอนไรงี ้ครับ คือแตกเนื ้อหาที่ต้องใช้ จริ งในการสอนอ่ะครับ ไม่เหมือนเราอ่ะครับที่ต้อง
เรี ยนแต่วิชาคณิตของทางคณะวิทย์ ซึง่ มันสูงกว่าที่ใช้ เยอะครับ มันไม่ได้ ใช้ อะไร (นิสติ ครูคนที่ 6)
อาจารย์ควรทาให้ ทกุ คนในห้ องรู้ เนื ้อหาที่สอนในชันนั
้ นจริ
้ งๆอ่ะครับ อย่างเช่นว่า ม.1 สอนอะไร ทุก
คนจะเรี ยนรู้ ด้วยกันหมดเลยครับในเนื ้อหาวิชานัน้ อย่างเช่น ม.5 จะมีสถิติ ก็เอาสถิติที่จะใช้ สอนมาคุยกัน
ที่ราชภัฎเขาทาแบบนี ้กันครับที่เห็นมา แล้ วเขามีกระบวนการฝึ กที่ดีกว่าเราในการออกฝึ กประสบการณ์ครับ
(นิสติ ครูคนที่ 5)
เราค่อนข้ างที่จะด้ อยกว่าเขาเรื่ องการฝึ กปฏิบตั ิจริ งกับการสอนอ่ะครับ เรามีโรงเรี ยนสาธิตก็จริ ง แต่
ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น เราเลยไม่มีโอกาสไปสังเกตการณ์ เหมือนมหาลัยอื่น ส่วนใหญ่ เน้ นแต่วิธีการ
สอน แต่ไม่เจาะลงไปว่าเนื ้อหาแต่ละระดับมีความยากง่ายตรงไหน และนักเรี ยนส่วนใหญ่จะไม่เข้ าใจเรื่ อง
ใด ซึง่ ราชภัฏเขามีเรี ยนเป็ นรายวิชา (นิสติ ครูคนที่ 5)
หนูคิ ดว่ามาจากประสบการณ์ ของรุ่ น พี่ ที่เล่าให้ ฟั งด้ วยว่าต้ อ งอยากให้ สอนแบบนี แ้ ละพอมาลง
โรงเรี ยนจริ งๆ ก็ยิ่งเห็นด้ วยกับพี่ เพราะที่เรี ยนมานามาใช้ แค่เพียงผิวเผิน เฉพาะด้ านวิธีการสอน เทคนิค
ต่างๆ แต่เนื ้อหากับการสอน จะต้ องอ่านใหม่หมด ทาให้ ระหว่างฝึ กสอนอ่านไปด้ วยเตรี ยมไปด้ วยก็ช้า ถ้ า
ก่อนหน้ านี ้ได้ เรี ยนรู้บ้างก็จะทาให้ การฝึ กสอนราบรื่ นกว่านี ้ค่ะ เหมือนเราไม่คอ่ ยได้ อะไรเลยที่เ อามาใช้ จริ งๆ
(นิสติ ครูคนที่ 1)

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผ้ สู อนได้ สะท้ อนถึงความคิดในการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนว่า สิ่งที่
สาคัญของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู คือ การได้ มีประสบการณ์ ตรงกับเรื่ องนัน้ และการสอน
ทฤษฎีจะต้ องลงไปสู่การปฏิบตั ิด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ด้ วยเงื่อนไขข้ อจากัดบางประการ เช่น เวลาและ
ทักษะความสามารถบางประการของอาจารย์ผ้ สู อนจึงทาให้ ไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ด้วยประสบการณ์
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ตรงอย่างแท้ จริ งได้ แต่อาจารย์ผ้ สู อนเองเห็นว่า ได้ จดั การเรี ยนรู้ ตามลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ให้ กับ นิ สิ ต ครู แ ล้ ว โดยให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ ให้ อาจารย์ ผ้ ูส อนเป็ นผู้
เอื ้ออานวยการ ให้ นิสิตครูได้ ดาเนินกิจกรรมบางอย่างด้ วยตนเอง ไม่บอกข้ อมูลทุกอย่างทังหมดเพื
้
่อให้
นิสิตครู ไปสืบค้ นต่อ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผ้ ูสอนได้ สะท้ อนว่าตนเองไม่แน่ใจว่านิสิตครู จะ
เข้ าใจในเจตนาของตนหรื อไม่ว่าสิ่ งที่ทานัน้ คือการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ และคิดว่า
ตนเองได้ จดั หากิจกรรมและสิ่งต่างๆให้ นิสิตครู ค่อนข้ างหลากหลายและมากเพียงพอ แต่นิสิตครู ไม่
สามารถน าแนวคิ ด การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ที่ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรมต่ า งๆที่ จัด ให้ มา
ประยุกต์ใช้ ซึง่ พิจารณาได้ ชดั เจนจากการให้ นิสิตครูสาธิตการสอน
พี่เชื่อว่าทุกอย่างต้ องได้ ฝึกปฏิบตั ิ ต้ องได้ รับประสบการณ์ตรง ต้ องได้ สมั ผัสกับของจริ ง เทอมที่แล้ วพี่
พาเด็กเอาสือ่ ไปลงที่โรงเรี ยน แต่บางอย่างพี่ไม่สามารถทาให้ เด็กได้ จริ ง พี่เชื่อว่าเรี ยนทฤษฎีอย่างเดียว มัน
ไม่โอเค ทฤษฎีมนั ต้ องไปสูก่ ารปฏิบตั ิทกุ อย่าง แล้ วก็พยายามที่จะจัดประสบการณ์ให้ ได้ ประสบการณ์จริ ง
มากที่สดุ โดยที่นกึ ถึงเด็กด้ วยนะ คือเขาก็เสนอได้ ถ้ าพี่ทาได้ พี่ก็ทา เช่น เขาจะไปโรงเรี ยน พี่ไปติดต่อให้ พี่
ไปให้ ได้ อยู่แล้ ว คือถ้ าพวกนี ้เป็ นครู เหนาะ ใกล้ ของจริ งก็คือการได้ ลงโรงเรี ยน แต่เราไม่สามารถทาแบบนัน้
ได้ ทกุ ครัง้ ที่ใกล้ ขึ ้นมาหน่อยก็คือ ให้ เพื่อนเป็ นนักเรี ยน แต่ว่าจากที่ดจู ากฟิ ตเบค มันก็ไม่ใช่ของจริ งเหนาะ
ยังไงมันก็คือเพื่อน คือบางคนก็ไม่สามารถทาใจให้ คิดได้ ว่านี่คือนักเรี ยนจริ งนะ เด็กเขาก็คื อ มันลบภาพ
เพื่อนไม่ได้ ตอนสอนๆเขาก็ตะโกนกัน ด่ากันก็มี แต่บางคนทาได้ ก็มี แต่บางคนมองไม่ได้ ก็มี ปี สองนี่แบบ
ด่ากันแรงเลยอ่ะ เราก็ต้องคอยแบบพูดว่า นี่คือนักเรี ยนนะ ไม่ใช่เพื่อน บางคนมันไม่ได้ จริ งๆ ใกล้ เคียงที่สดุ
อันหนึ่งพี่ว่า คือเขาจะได้ ประสบการณ์ สองทาง คือ เป็ นผู้รับกับเป็ นผู้ทาเหนาะ เป็ นผู้รับนี่คือเขาควรจะ
ได้ รับประสบการณ์ จากครู จริ งๆในโรงเรี ยนจริ ง มาแชร์ มาเล่าประสบการณ์ ไรงี ้ พี่ก็สอนตามหลักการด้ วย
เหนาะ เช่น ท่าทางกิริยาอาการวาจา ทีนี ้พอเด็กทาฝึ กปฏิบตั ิ เขาก็เป็ นเพื่อนกันใช่ไหม เขาก็ไม่ร้ ูหรอกว่าใน
โรงเรี ยนปั ญหาที่เจอจริ งๆก็คือ ไม่ใช่แค่คยุ กันเสียงดัง ตะโกนแซวกัน นี่คือการได้ รับจากครู จริ งๆ อีกส่วน
หนึ่งคือเขาได้ สอน หรื อได้ เข้ าไปอยู่ในโรงเรี ยน ได้ เข้ าไปสังเกต ได้ ช่วยงานครู ได้ ลองอยู่ในโรงเรี ยนสักวัน
เป็ นเหมือนผู้ช่วยของครู หรื อดีที่สดุ คือ การได้ สอนจริ ง อันนี ้พี่ ว่านะ ก็พยายามตังใจ
้ แต่พี่ไม่ร้ ู ว่าเขาเข้ าใจ
ไหม คือพี่ก็พยายามพูดนะว่า พี่ไม่ใช่คนที่เป็ นครูในโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ แต่พยายามจะจัดและหาคน
ที่มีประสบการณ์ หรื อกิจกรรมเสริ ม คือพยายามทามาให้ เขาอาจจะรับรู้ ส่วนหนึ่งว่าพี่ไม่สามารถ คือพี่ก็
บอกนะว่า อยากได้ อ ะไรก็ ให้ ม าคุย กัน พี่ เน้ น ทัง้ ทฤษฏี แ ละปฏิ บัติ ถ้ าสอนแล้ ว พบว่า นิ สิต มี ค วามรู้
พอสมควรก็ จ ะเน้ น ให้ ป ฏิ บัติ ม ากกว่า อยากให้ ได้ ท าจริ ง มี ป ระสบการณ์ และสร้ างสรรค์ ผลงาน แต่
บางอย่างที่จดั ให้ ไม่ได้ เค้ าขอเข้ าไปสอนในโรงเรี ยน แต่มนั ยากอ่ะ ยิ่ง ม.ปลาย และเค้ าอยากสอนกันทุกคน
เพราะม.ปลายต้ อ งโรงเรี ย นใหญ่ แถวมอเราก็ ไม่ค่ อ ยมี คื อ เราหาโรงเรี ย นที่ มี ค อนแทคดี ๆ ด้ ว ยไม่ ได้
(อาจารย์ผ้ สู อน)
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- ความไม่ เข้า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ เกี ่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ และ
เกี ่ยวกับความกังวลใจของนิ สิตครู
กลุ่มนิสิตครู ไม่สามารถสะท้ อนได้ อย่างชัดเจนว่า อาจารย์ผ้ สู อนของตนจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญหรื อไม่ เนื่องจากนิสิตครู สะท้ อนว่า แม้ จะได้ ยินคาว่า “การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ” บ่อยครัง้ แต่ไม่แน่ใจถึงความหมายหรื อลักษณะของคานี อ้ ย่างลึกซึง้ จึงทาให้ ไม่
สามารถตอบคาถามได้ อย่างชัดเจน ในความเห็นของกลุ่มนิสิตครู ได้ สะท้ อนถึงลักษณะของการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญว่า ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมเป็ นกลุ่ม ผู้สอนลดการ
บรรยายหน้ าชันเรี
้ ยน ผู้สอนควรเน้ นการทากิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ในการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ห้ามใช้ คาว่า “ครู ” ขึ ้นต้ นก่อน และมีการแบ่งกลุ่ม ค้ นคว้ า และเสนอในชันเรี
้ ยน ในขณะที่กลุ่ม
นิสิตครู รุ่นพี่ สะท้ อนถึงลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ไม่ จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งยึ ด นัก เรี ย นแต่เพี ย งฝ่ ายเดี ย วหรื อ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี กิ จ กรรม
ตลอดเวลา แต่ให้ ยึดเป้าหมายว่าสิ่งที่ผ้ ูสอนทานัน้ ไม่ว่าจะด้ วยวิธี การสอนอะไรก็ตาม แต่ได้ ช่วยให้
ผู้เรี ยนบรรลุเป้าหมายได้ นัน่ อาจจะเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแล้ ว
นอกจากนี ้ กลุ่มนิสิตครูและนิสิตครู รุ่นพี่สะท้ อนร่ วมกันว่า การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ น ส าคัญ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การในชัน้ เรี ย นจริ ง ๆได้ แม้ เมื่ อ ได้ แ สดงบทบาทสมมติ ในชัน้ เรี ย น
มหาวิทยาลัย นิสิตเกิดความสนุกสนานก็จริ งอยู่ แต่นนั่ เป็ นเพราะเพื่อนๆนิสิตให้ ความร่วมมือในการทา
กิจกรรม แต่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนจริงไม่ได้ มีลกั ษณะเช่นนัน้ นอกจากนี ้ กลุม่ นิสิตยังสะท้ อนร่วมกันว่า แม้
อาจารย์ผ้ สู อนในมหาวิทยาลัยจะพยายามเปลี่ยนระบบความคิดให้ นิสิตครู เพื่อให้ จดั การเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ให้ ได้ แต่ค รู จ านวนมากในโรงเรี ย นใช้ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ครู เป็ น ศูน ย์ ก ลาง
ประกอบกับครู ส่วนใหญ่ไม่ได้ สอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เขียนไว้ จึงเสมือนว่าการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่เขียนไว้ เพื่อขึ ้นหิ ้งมากกว่านามาปฏิบตั จิ ริง และการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญก็ทาให้ ดาเนินเนื ้อหาได้ ช้าและสอนไม่ทนั ตามเนื ้อหาที่หลักสูตรกาหนดไว้
ตอนลงพืน้ ที่โรงเรี ยนครับ พอไปดูครู ที่สอนวิชาเอกนีเ้ ลย ต่อให้ ตรงวิชาเอกเลย เขาก็ ไม่สอนแบบ
learner center อยู่ดี เป็ น teacher center อยูด่ ี เขาก็อธิบายเด็ก เพราะเด็กปั จจุบนั ไม่ชอบให้ จดั กิจกรรม
ต้ องการรอ ต้ องการให้ คนมาป้อนความรู้ ให้ เฉยๆ แทนที่จะขวนขวาย มันก็เป็ นอย่างนี ้ตลอด มันก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไรขึ ้นมา (นิสติ ครูรุ่นพี่คนที่ 3)
แต่แม้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระบบความคิดเราให้ เรายึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง แต่ถ้าเราไป
สัง เกตบริ บ ทข้ างนอก เขาก็ ใช้ ค รู เป็ น ศูน ย์ ก ลางอยู่ดี ผมก็ ไม่ได้ จัด กิ จ กรรม การจัด กิ จ กรรมมัน ท าให้
เสียเวลา เนื ้อหาก็ได้ น้อย ไม่ค่อยที่จะได้ อะไร แล้ วการที่จะทาให้ เด็กรู้ ว่าสูตรนัน้ มันมาได้ ไง แล้ วให้ เด็ก
ขวนขวายเอง เขาก็ไม่ทา เพราะเด็กในยุคปั จจุบนั ทาไรได้ ไม่เยอะ ไม่มีความมานะอ่ะ ขอพูดอย่างงี ้เลย ก็
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จะเป็ นแบบเนี ้ยะ เป็ นวัฎจักรอยู่ตลอดๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงอาจารย์ในมหาลัยจะพยายามเปลี่ยน
ความคิดเราแล้ ว ถึงจะจบจากต่างประเทศ จบจากที่โน้ นที่นี่ ต้ องการโชว์วา่ ตัวเองมีศกั ยภาพ ก็เอาแบบนี ้
มาสอน แต่พอเราไปลงที่โรงเรี ยนจริ ง เราก็เจอบริ บทเดิมๆ เราก็ลงไปในฐานะที่เราจะเป็ นครู ครู ก็ยงั สอน
บริ บทเดิม สอนเหมือนเดิม ก็สอนอย่างงี ้ๆ ไม่มีการเปลีย่ นแปลง ให้ เขียนแผนดียงั ไง มันก็เป็ นแผนที่เขียนไว้
บนหิ ง้ มัน ไม่ได้ เอาไปใช้ แล้ ว บริ บ ทกับ แผนมัน ก็ ไม่ได้ เกี่ ย วข้ อ งกัน เพราะว่าใช้ ไม่ได้ แผนมัน เป็ น แค่
แนวทางในการสอนแบบนี ้ๆนะ แต่ถามว่า ในบริ บทจริ งๆ ไม่ได้ ทา นี่จากประสบการณ์ที่ผมได้ รับจากการไป
ฝึ กสอนจริ งๆ ก็จะเป็ นลักษณะแบบนี ้มาไปตลอด (นิสติ ครูรุ่นพี่คนที่ 1)

นอกจากนีก้ ลุ่มนิสิตครู และกลุ่มนิสิตครูรุ่นพี่ ยงั สะท้ อนว่า การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ผ้ สู อนอาจอยู่บนพื ้นฐานของความไม่เข้ าใจถึงปั ญหาและความกังวลใจของนิสิตครูที่มีอยู่
จึงทาให้ นิสิตครูเกิดความไม่พอใจบางประการต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน เช่น ไม่มี
การจั ด ทบทวนหรื อ ให้ ความส าคั ญ กั บ เนื อ้ หาคณิ ตศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ครู จ ะต้ องน าไปสอนระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะอาจารย์ผ้ สู อนมองว่า นิสิตครู
สามารถศึกษาเรี ยนรู้เพิ่มเติมด้ วยตนเองได้ และนิสิตครู ได้ เรี ยนเนือ้ หาคณิตศาสตร์ เป็ นจานวนหลาย
หน่วยกิตจากอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์ แล้ ว ดังนัน้ อาจารย์ ผ้ สู อนจึงเน้ นในเรื่ องของวิธีการสอน
มากกว่าการบูรณาการเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และการสอน อย่างไรก็ตาม นิสิตครู สะท้ อนร่วมกันว่า แม้ ว่า
นิสิตครู ได้ เรี ยนรายวิชาต่างๆเกี่ยวกับเนื ้อหาคณิตศาสตร์ กับอาจารย์ผ้ สู อนทางคณะวิทยาศาสตร์ แต่
เนื ้อหาที่ได้ เรี ยนไปนันเกิ
้ นความจาเป็ นที่จะนาไปใช้ ในชันเรี
้ ยนจริง และนิสิตครูเห็นว่า ความสามารถใน
การจัด การเรี ยนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนได้ นัน้ ผู้สอนหรื อครู จ ะต้ องมี ความแม่น ยาใน
แนวคิดหลักของเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ในแต่บทเรี ยนก่อนและควรเชื่อมโยงความรู้ ของแต่ละบทเรี ยนว่า
จะต้ องมีความรู้ บทเรี ยนใดมาก่อนหรื อต่อด้ วยบทเรี ยนใดบ้ าง จากนัน้ ถึง ไปสู่ขนการเชื
ั้
่อมโยงเนื ้อหา
คณิตศาสตร์ ไปยังสถานการณ์ในโลกแห่งความจริง แล้ วจึงสรรหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื ้อหาและ
ธรรมชาติของผู้เรี ยนเข้ าไป เพราะฉะนัน้ ในเมื่อนิสิตครู ยงั ขาดความเข้ าใจพืน้ ฐานของเนือ้ หาคณิ ต ศาสตร์ อยู่ การจะให้ นิสิตครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจึงค่อนข้ าง
เป็ นไปได้ ยากลาบาก ดังนัน้ อาจารย์ผ้ สู อนจึงต้ องเข้ าใจถึงปั ญหาและความกังวลใจของนิสิตครูอย่าง
ถ่องแท้ เสียก่อน แล้ วจึงออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ในทังสามรายวิ
้
ชานี ้แก่นิสิตครู
ตอนแรกนึกว่าวิชานี ้จะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยนที่มีรูปแบบให้ เห็นและสามารถนาไปใช้
เป็ นตัวอย่างจริ งๆครับ ผมคิดว่ามัน น่าจะเป็ นแบบนี ้มากกว่า ทีนี ้ความรู้บางอย่างถ้ าไม่ได้ ใช้ มันก็จะลืมไป
ครับ คืออยากให้ ใช้ จริ งมากกว่า โดยเฉพาะพวกการสอน พวกการจัดการในห้ องเรี ยนเกี่ยวกับการสอน
โดยเฉพาะการสอนคณิต คือพอได้ เรี ยนทฤษฎีแล้ ว ก็อยากให้ เชิญวิทยากร หรื อเห็นตัวอย่างจริ ง อยากลง
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พื ้นที่จริ งๆอ่ะครับ มันจะได้ แบบคุ้นเคยไปด้ วย แล้ วพอเราไปเจอจริ ง เราจะมีประสบการณ์มาแล้ ว เราจะได้
เอาไปปรับเอาไปประยุกต์บ้างเงี ้ยะครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
คือทุกวันนี ้ผมไม่ได้ ไปสอนพิเศษเหมือนเพื่อนบางคนที่เขาไปสอนเด็ก ได้ ใช้ ความรู้ เลขอ่ะครับ ถ้ ามัน
ไม่ได้ ใช้ มนั ก็ทิ ้งไว้ อยู่อย่างงัน้ แหละ ต้ องไปรื อ้ ฟื น้ มาใหม่ไรงีอ้ ่ะครับ แต่คือปี หน้ าก็ต้องไปฝึ กสอนแล้ วอ่ะ
ครับ คือตอนนี ้ผมอยากได้ ตวั อย่างเยอะๆว่าเรามีปัญหาอย่างเงี ้ยะ เราสามารถรู้วิธีการแก้ ปัญหาว่ามันยังไง
บ้ าง จะได้ ช่วยเตรี ยมตัวเราไว้ คือเรามุ่งเอาแต่วิชาการเนื ้อหาอย่างเดียว วิ ธีการอย่างเดียว แต่ไม่เคยได้ ใช้
เลย มันจะติดขัดเยอะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)
ก็เคยคอมเม้ นท์ไปนะ ตอนที่อาจารย์ เขาถามว่าอยากเรี ยนวิชาอะไรกันบ้ างเกี่ ยวกับวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับประถม มัธยม ไรเงี ้ยะ แต่ก็ไม่เห็นอาจารย์เขาจะทาไร หรื อเขาไม่ร้ ู ว่าเรามีปัญหาอะไร
หรื อเปล่าก็ไม่ร้ ูเหมือนกัน (นิสติ ครูคนที่ 10)
พวกเราไปสอนแบบ learner center ไม่ได้ เพราะเรายังไม่แม่นตรง concept ของเลขแต่ละบทเลยอ่ะ
ครับว่าจะสอนไรกันแน่ พวกเราก็ไม่มีใครรู้ มาก่อนว่าที่ถกู มันต้ องยังไง แล้ วไม่มีใครมาบอกพวกเราเลยอ่ะ
ครับ ต้ องเดาๆกันไปเอง ตอนนี ้ก็เครี ยดๆกันอยูค่ รับจะไปฝึ กสอนแล้ ว (นิสติ ครูคนที่ 7)

ในขณะที่อาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่า นิสิตครูอาจไม่ได้ กลับไปพิจารณาต่อว่าสิ่งที่อาจารย์ผ้ สู อน
ทาไปนัน้ เป็ นตัวอย่างของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแล้ ว และอาจารย์ผ้ ูสอนพยายาม
แนะนาให้ นิสิตครู ไปศึกษาค้ นคว้ าต่อด้ วยตนเองแทนที่จะรอคาตอบจากอาจารย์ผ้ สู อนแต่เพียงฝ่ าย
เดี ย ว เพราะความรู้ เกี่ ย วกับ คณิ ต ศาสตร์ นัน้ มี ม ากมายและระยะเวลาก็ ไ ม่ เพี ย งพอต่อ การแจง
รายละเอียดทุกอย่าง ดังนัน้ เมื่ออาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่าสิ่งใดที่นิสิตครูจะสามารถศึกษาหรื อหาคาตอบ
เองได้ จากแหล่งความรู้ ต่างๆที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ แนะนาไปแล้ ว ในลาดับต่อไปก็คือหน้ าที่ของนิสิตครูที่
จะค้ นคว้ าหาคาตอบที่ยงั ไม่ชดั เจนหรื อยังสงสัยอยู่ต่อไป แต่นิสิตครูส่วนใหญ่ไม่ค้นคว้ าต่อด้ วยตนเอง
จึงทาให้ ความสงสัยหรื อมีคาถามในใจอยูต่ อ่ ไป
อันนี ้ที่วา่ ทาไมเด็กออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไม่ได้ ใช่ไหม พี่ก็สงสัยเหมือนกัน พี่ก็เอาเว็บไซด์ไรให้ นะ
เป็ นเกมส์ เป็ นเพลง พี่คิดว่าประสบการณ์ของเด็กอ่ะเหนาะส่วนหนึ่ง การเอาแผนการสอนมาจากเน็ต หรื อ
บางทีพอ่ แม่บางคนเป็ นครู เอาของแม่ของพ่อมาเปลีย่ นนิดหน่อยแล้ วเอามาให้ เรา ก็เลยเหมือนว่าเขาไม่ได้
อะไร เลยไม่ร้ ู ว่าความไม่ชดั จากพี่ไปด้ วยรึ เปล่า เช่นว่า เด็กคิดไหมว่า สิ่งที่อาจารย์ทา อาจารย์ก็สอน แต่
เขาไม่ได้ คิดไงว่าอาจารย์สอนแบบไหน คืออาจจะไม่ได้ มีเวลามาตรองว่าอาจารย์ทากับฉันแบบไหน หรื อ
เขาอาจจะไม่ได้ รับจากที่เราสื่อสารก็ ได้ หรื อเราสื่อสารไม่ชัดเอง ไม่ร้ ู เหมือนกั น ส่วนมากนิสิตครู เข้ าใจ
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญผิดว่า ให้ เด็กนักเรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง บางทีเรานึกว่าเขา
เข้ าใจแล้ วเหนาะ แต่พอถามไปอีกที กลายเป็ นตอบว่า คือสัง่ งานแล้ วไปทา อ่าน เป็ นต้ น เขาเข้ าใจบางส่วน
บางคนก็เข้ าใจนะว่าผู้เรี ยนต้ องมีสว่ นร่วม มีการปฏิบตั ิ ใช้ การสอนที่หลากหลาย ประเมินหลากหลาย แต่ก็
มีบางส่วนที่ตอบว่า ให้ เด็กเรี ยนรู้ เอง ไปเรี ยนที่บ้าน ครู สงั่ ไรงี ้ พี่ว่ามีบางคนเข้ าใจว่า มีสว่ นร่วมคือ เด็กทา
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แบบฝึ กหัด ก็เรี ยกว่าเป็ นส่วนร่ วมแล้ วไรแบบนี ้ หรื อลงมือปฏิบตั ิ แล้ วได้ ลงมือทาการบ้ านก็บอกว่าเป็ นเน้ น
ผู้เรี ยนแล้ วก็มีนะ เด็กจะสงสัยว่าคณิตเราจะลงมือปฏิบตั ิอะไรได้ เราไม่ใช่ลงแล็บเหมือนสาขาอื่น เราจะ
ปฏิบตั ิอะไรได้ เขาเข้ าใจว่า ปฏิบตั ิคือฝึ กทาโจทย์เลขไรงี ้ พี่ได้ เชิญวิทยากร เขาเป็ นเจ้ าแม่วงการคณิต เช่น
อาจารย์อมั พร ม้ าคะนองมาบรรยาย นิสติ เขาก็ ยงั พูดถึงอยูเ่ ลยว่า ดีๆ อยากให้ มาอีก พี่วา่ ที่พาเขาไปดูการ
สอน เขาก็ชื่นชมชื่นชอบ แต่ก็ไม่เห็นเขาเอามาปฏิบตั ิ ก็พยายามจะหาตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ พี่เคยเชิญ
อาจารย์ปัญญามาพูดเรื่ องมุขศึกษาแล้ วนะ พี่พยายามจัดให้ จริ งๆ แล้ วพี่คาดหวังว่าจะเห็นตอนที่เขาสาธิต
สอนในวิชาพี่ แต่ก็ยงั ไม่เห็น มันเหมือนกับว่า เราไม่สามารถเปลี่ยน คือ เขาเชื่อว่ามันดี แต่เขาไม่ action
ตามที่เขาเชื่อ คือ believe กับ action มันไปคนละทางจริ งๆนะ หรื อเขาไม่เชื่อก็ไม่ร้ ู (อาจารย์ผ้ สู อน)

ดัง นัน้ จากการร่ ว มสนทนาของกลุ่ม นิ สิ ต ครู แ ละนิ สิ ต ครู รุ่ น พี่ และความคิด เห็ น จาก
อาจารย์ผ้ สู อนสะท้ อนให้ เห็นว่า กลุ่มนิสิตครูกับนิสิตครูรุ่นพี่มีการพูดถึงและมี ความคิดต่อปฏิ บตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อนแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์ ผ้ ูส อนใน 2 ลักษณะ คือ 1)
ความคิดที่ไม่สอดคล้ องกันในเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ของรายวิชาทังสามรายวิ
้
ชา เนื่องจาก
แหล่งที่มาของความคิดในกลุ่มนิสิตครู และนิสิตครู รุ่นพี่ มาจากความคาดหวังที่มีต่อชื่อรายวิชาและ
ประโยชน์ที่ควรได้ รับจากวิชาเหล่านี ้ในเรื่ องการฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชา
เหล่านี ้ควรมีการจัดการเรี ยนรู้ที่แตกต่างไปจากรายวิชาอื่นๆที่ผ่านมา รวมถึง ที่มาของคิดที่ได้ จากการ
ได้ รับฟั งปัญหาของนิสิตครูรุ่นพี่ ซึง่ เป็ นรุ่นพี่ที่ผา่ นประสบการณ์มาแล้ ว และการเปรี ยบเทียบการจัดการ
เรี ยนรู้ของ 3 รายวิชานี ้กับสถาบันผลิตครูอื่นๆ ในขณะที่อาจารย์ผ้ สู อนออกแบบการจัดการเรี ยนรู้บน
พื ้นฐานทฤษฎี จากกลุ่มสร้ างสรรค์นิยม (Constructivism) เป็ นหลัก แต่ด้วยเงื่อนไขและข้ อจากัดของ
บริ บทจึงทาให้ การจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนไม่สมบูรณ์ และ 2) ความคิดของนิสิตครู นิสิตครูรุ่น
พี่ และอาจารย์ผ้ สู อนที่มีตอ่ ความหมาย ลักษณะ และการนาไปใช้ ในบริบทจริ งของแนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ สะท้ อนถึงความเข้ าใจที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มนิสิตครู สะท้ อนที่มาของ
ความคิดจากการสังเกตจากคาพูดและการทาของอาจารย์ผ้ ูสอนในรายวิชาทัง้ 3 รายวิชา ส่วนกลุ่ม
นิสิตครูรุ่นพี่ สะท้ อนจากประสบการณ์ที่มีในการฝึ กสอนที่ผา่ นมาในโรงเรี ยน ในขณะที่อาจารย์ผ้ สู อนมี
ที่มาของความคิดจากทฤษฎี นอกจากนี ้ยังมี ความไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสภาพปั ญหาและเงื่อนไข
หรื อข้ อจากัดของแต่ละฝ่ าย ทังนิ
้ สิตครู นิสิตครูรุ่นพี่ และอาจารย์ผ้ สู อน ซึ่งแต่ละฝ่ ายขาดการสื่อสารที่
ชัดเจนต่อกัน เกี่ยวกับปั ญหาที่แท้ จริ งของตน ทาให้ ต่างฝ่ ายต่างเดาความคิดของอีกฝ่ ายไปมา ซึ่งไม่
เป็ นไปตามความคิดจริ งของแต่ละฝ่ าย รวมถึงยังขาดการค้ นหาแนวทางการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นร่วมกัน
ด้ วย ดังนัน้ การพูดและความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ ายที่มีตอ่ ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนจึงมีแหล่งอ้ างอิงจากประสบการณ์ของตนแต่ละฝ่ าย
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สรุปได้ วา่ กลุ่มนิสิตครูและนิสิตครูรุ่นพี่ มีความรู้สึกกังวลใจร่วมกันต่อการพูดและการคิด
ในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ ูสอนว่ามีความไม่สมเหตุผล มีความไม่สอดคล้ องกัน และมี
ความไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งเกิดขึ ้นจากปฏิบตั ิการของอาจารย์ผ้ สู อนที่ผ่านมาจนถึงในปั จจุบนั โดย
กลุ่มนิสิตครู และนิสิตครู รุ่นพี่ และอาจารย์ผ้ สู อนได้ สะท้ อนถึงการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
หรื อแหล่งของความคิดที่มีผลต่อการเข้ าใจและการตีความปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนที่
แตกต่างกันไป
3. การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
จากการสนทนาร่ วมกันกับผู้ร่วมวิจัยเกี่ ยวกับ กิจกรรมที่ ผ้ ูร่วมวิจัยได้ ทาในรายวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ ทงั ้ 3 รายวิชานัน้ พบว่า ทังกลุ
้ ่มนิสิตครู นิสิตครูรุ่นพี่ และอาจารย์ผ้ สู อนสะท้ อนอย่าง
สอดคล้ องตรงกันถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น และจากการสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่วมของนักวิจยั และ
หลัก ฐานที่ ป รากฎในรายวิช าดัง กล่าวพบว่า กิ จ กรรมต่างๆที่ ผ้ ูร่วมวิจัย สะท้ อ นได้ เกิ ด ขึน้ จริ ง โดย
กิจกรรมต่างๆที่ผ้ รู ่วมวิจยั กล่าวถึงในปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน ได้ แก่
1) การบรรยายของอาจารย์ผ้ สู อน เป็ นกิจกรรมหลักที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยนเป็ นส่วนใหญ่ โดย
ในแต่ละครัง้ ของการสอนนัน้ อาจารย์ผ้ สู อนได้ บรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับ วิธีการสอนต่างๆ รวมถึงการให้
นิสิตครู ทางานเป็ นกลุ่มเพื่อให้ ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ ยวกับวิธีการสอนนันๆและให้
้
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนใน
ลักษณะของการแสดงบทบาทสมมติ
2) การยกตัวอย่างหรื อกรณี ศึกษา เป็ นกิจกรรมที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ ยกตัวอย่างเพื่อทาให้
เกิดความเข้ าใจและการประยุกต์ใช้ ในชันเรี
้ ยนที่เป็ นรูปธรรมมากขึ ้นในเนื ้อหาเกี่ยวกับ วิธีการสอนหรื อ
เทคนิคการสอน โดยตัวอย่างต่างๆมาจากกรณีศกึ ษาในหนังสือหรื อในคลิปวีดีโอ
3) การเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้ องกับการสอนคณิตศาสตร์ ทังนี
้ ้เป็ นไปเพื่อการเล่าถ่ายทอด
ประสบการณ์ และพัฒนานิสิตครู ทงด้
ั ้ านจิตวิญญาณความเป็ นครู ความรู้ ทางการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะ
ในการจัดการเรี ยนรู้ และบุคลิกภาพที่ช่วยส่งเสริ มให้ มีการจัดการเรี ยนรู้ที่ราบรื่ น ตัวอย่างวิทยากรเช่น
ครู ส ามารถ สุท ะ เป็ น ครู ที่ ส อนในโรงเรี ย นเรื อ นแพ ณ โรงเรี ย นบ้ านก๊ อ จัด สรร จังหวัด ล าพูน รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อัม พร ม้ า คะนอง เป็ น อาจารย์ แ ละนัก วิ จัย สาขาการศึก ษาคณิ ต ศาสตร์ จาก
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย หรื อการเชิ ญ ฑูต STEM จากสถาบัน ส่ง เสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เป็ นต้ น ซึ่งการเชิ ญ วิทยากรมาบรรยายให้ แก่นิสิตครู นีถ้ ูกจัดขึน้ โดยเฉลี่ ยภาค
การศึกษาละ 2-3 ครัง้
4) การศึกษาดูงานตามแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ เช่น โรงเรี ยนอนุบาลสิรินทร จังหวัดนครปฐม
โรงเรี ยนจุฬ าภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก โรงเรี ยนสาธิ ต มอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนี ้ อาจารย์ผ้ สู อนยังนานิสิตครูไปเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆด้ วย เช่น โครงการช่างหัวมัน หรื อ
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การไปปฏิบตั ธิ รรมะที่วดั เป็ นต้ น โดยเฉลี่ยมีการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาดูงานประมาณภาคการศึกษาละ
1 ครัง้
5) การน าสื่ อ การสอนไปใช้ จ ริ ง ในโรงเรี ย น เนื่ อ งจากนิ สิ ต ครู ทุก คนจะต้ อ งผลิ ต สื่ อ ที่
เกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์ และนาไปใช้ สอนจริ งในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง โดยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
นิสิตครูได้ นาสื่อของตนไปจัดการเรี ยนรู้ ณ โรงเรี ยนวัดคุ้ง จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉลี่ยของการมีกิจกรรม
นี ้ปนะมาณภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
6) การสาธิ ต การสอน (Micro teaching) ในเบื อ้ งต้ น อาจารย์ ผ้ ู สอนให้ นิ สิ ต ครู เขี ย น
แผนการจัดการเรี ยนรู้มาส่งก่อนเพื่อคัดเลือกแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ จานวนหนึง่ หากนิสิตครูคน
ใดที่ได้ รับคัดเลือกจากการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์ ที่สดุ นิสิตครูคนนันจะได้
้
สาธิตการสอน
ในระยะเวลา 50 นาที แต่หากนิสิตครู คนใดที่ไม่ได้ รับการคัดเลือก นิสิตครู คนนันจะได้
้
สาธิตการสอน
ภายในระยะเวลา 10 นาที โดยในภาคการศึกษาที่ ผ่านมามี นิ สิ ต ครู ที่ ได้ รับ คัด เลื อ กจ านวน 6 คน
กิจกรรมนี ้จะเกิดขึ ้นภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
7) กิจกรรมจิตตปั ญญา โดยทางคณะและอาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั กิจกรรมขึ ้นเพื่อให้ นิสิตครู
เกิด จิตวิญ ญาณของความเป็ นครู ผ้ ูเข้ าใจในธรรมชาติของผู้เรี ยนและในมนุษ ย์ โดยเฉลี่ ย มี การจัด
กิจกรรมจิตตปัญญาปี การศึกษาละ 1 ครัง้ และนิสิตครูเคยเข้ าร่วมกิจกรรมนี ้จานวน 2-3 ครัง้ มาแล้ ว
8) การประเมิ น รายวิ ช าและอาจารย์ ผ้ ูส อน นิ สิ ต ครู ได้ มี โอกาสประเมิ น รายวิ ช าและ
อาจารย์ผ้ สู อนตามประเด็นต่างๆ โดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
จากกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ เป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มนิสิตครูและอาจารย์ผ้ สู อน
ร่วมกันว่ามีความหลากหลายและเป็ นประโยชน์ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มนิสิตครู และนิสิต
ครูรุ่นพี่ได้ ร่วมกันสะท้ อนถึงความไม่มีผลิตภาพและไม่ยงั่ ยืนของการทากิจกรรมเหล่านี ้ในปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนนิสิตครู ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
- การขาดผลิ ตภาพและขาดความยัง่ ยืนในการทากิ จกรรมต่างๆ
กลุ่ม นิสิ ตครู และนิสิ ตครู รุ่นพี่ แสดงความคิดเห็น ว่า การสะท้ อนในประเด็นการทานี ้ มี
ความเชื่อมโยงกับเรื่ องการพูดและการคิดของปฏิบตั กิ ารดังได้ กล่าวไปแล้ วในเบื ้องต้ น กล่าวคือ ในเมื่อ
พื ้นฐานการพูดและการคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนและนิสิตครูไม่
สอดคล้ องกัน เพราะฉะนัน้ การดาเนินกิ จกรรมหรื อ การทากิจกรรมต่างๆให้ ได้ บรรลุ เป้าหมายตาม
ความคาดหวังของกลุม่ นิสิตครูจึงไม่สอดคล้ องกับอาจารย์ผ้ สู อนด้ วยเช่นกัน และถึงแม้ วา่ กิจกรรมต่างๆ
ที่ได้ ทาในรายวิชาทัง้ 3 นี ้มีความหลากหลายและทาให้ นิสิตครูได้ ความรู้ เพิ่มเติม แต่กิจกรรมเหล่านัน้
ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการสร้ างหรื อบูรณาการสู่ประสบการณ์ ในการสอนของนิสิตครู รวมถึง การ
นาไปใช้ จริ งในการสอนของนิสิตครู ด้วย จากความคิดเห็นดังกล่าว กลุ่มนิสิตครูจึงสรุ ปร่วมกันว่า การ
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ทากิจกรรมต่างๆในปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ข องอาจารย์ผ้ ูสอนไม่มี ความยั่งยืน และไม่มีผลิตภาพที่
คุ้มค่ากับทรัพยากรต่างๆที่เสียไป ดังการแจกแจงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี ้
1) การบรรยายของอาจารย์ผ้ สู อน กลุ่มนิสิตครูและนิสิตครูรุ่นพี่สะท้ อนร่วมกันว่า เนื ้อหา
ในการบรรยายของอาจารย์ผ้ สู อนใน 3 รายวิชานี ้ มีความซ ้าซ้ อนกับรายวิชาอื่นๆที่ผา่ นมาดังได้ กล่าวไป
ในเรื่ องการพูดและการคิดแล้ ว และแม้ แต่ในรายวิชาทัง้ 3 นี ้เองก็แทบไม่มีความแตกต่างกันในเนื ้อหา
เกี่ยวกับเรื่ องความเป็ นครู วิธีการสอน และเทคนิคการสอน ซึ่งสิ่งนี ้ทาให้ กลุ่มนิสิตครูเกิดความรู้สึกถึง
ความไม่มีผลิตภาพ เช่นว่า รู้ สึกเสียเวลากับการนัง่ ฟั งบรรยายในสิ่งที่เคยเรี ยนมาแล้ วหลายครัง้ และ
เกิดความรู้สึกผิดหวังกับการบรรยายของอาจารย์ผ้ สู อนที่ไม่ลงถึงการบูรณาการกับเนื ้อหาความรู้ เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ กลุ่ม นิ สิ ตครู ส ะท้ อนร่ วมกัน ว่า อาจารย์ ผ้ ูสอนขาดการกระตุ้น ให้ นิ สิ ต ครู เกิ ด ความ
กระตือรื อล้ นและขาดการชีแ้ นะแก่นิสิตครู ในการสร้ างความอยากรู้ อยากเห็น เหล่านี เ้ ป็ นบทบาทที่
อาจารย์ผ้ สู อนควรสร้ างให้ เกิดขึ ้นแก่นิสิตครู
ผมว่ามันเป็ นเรื่ องความซ ้าซ้ อนมากกว่าครับ วิชานันก็
้ เรี ยนแผนเหมือนกัน วิชานี ้ก็โครงการสอน ทุกตัวก็
เรี ยนอยู่อย่างเงี ้ยะอ่ะครับ แล้ วก็เป็ นวิธีการสอนหรื อเทคนิคการสอนอ่ะครับ ที่พดู กันอยู่เนี ้ยะ แต่วิชาพวกการ
สอนคณิต 3 ตัวไม่ได้ เอาไปใช้ จริ งครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
ยกตัวอย่างเช่น การสอนคณิตศาสตร์ มี 3 ตัว คือ ประถม มัธยมต้ น มัธยมปลาย ของประถมกับมัธยมต้ น
ก็โอเคที่ไม่เหมือนกันมากเท่าไหร่ แต่มธั ยมต้ นกับมัธยมปลายเหมือนความคาบเกี่ยวกับเนื ้อหามันไปซ้ อนทับ
กัน ทังในเรื
้ ่ องโมเดลการสอน เช่นว่า โมเดลการสอนคณิตมันมีแบบนี ้ๆ มีกี่โมเดล อันนี ้เป็ นยังไง พอม.ปลาย
มันก็เป็ นแบบนันอี
้ ก แต่แค่ปรับแต่วา่ ให้ ตรงกับเนื ้อหาคณิต ถ้ าเป็ นเนื ้อหาของม.ปลายตอนนี ้ ถ้ าสอนโมเดลนี ้
ต้ องทายังไง ทานองนี ้ (นิสติ ครูคนที่ 3)

2) การเชิ ญ วิท ยากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสอนคณิ ต ศาสตร์ กลุ่ม นิ สิ ต ครู เห็ น ว่า ส าหรั บ
วิทยากรบางคนได้ ช่วยให้ เกิดความอยากรู้อยากเห็นและมีแรงบันดาลใจในการสอนคณิตศาสตร์ จริ ง
แต่ในท้ ายที่สุด กลุ่มนิสิตครูมีความเห็นพ้ องกันว่า การฟั งบรรยายจากวิทยากรบางท่านที่บรรยายใน
เรื่ องวิธีการสอน ซึ่งนิสิ ตครู ไม่ได้ นาไปสู่ป ระโยชน์ ของการประยุกต์ใช้ ในการสอนอย่างแท้ จ ริ ง และ
เนือ้ หาที่บรรยายไม่ได้ แตกต่างจากการบรรยายของอาจารย์ผ้ ูสอนในมหาวิทยาลัยเท่าใดนัก อีกทัง้
บริ บทของโรงเรี ยนที่นิสิตครู เคยลงไปสังเกตการณ์ นนั ้ ไม่สามารถประยุกต์ใช้ แนวคิดของวิทยากรได้
อย่างง่ายดายด้ วย ดังนัน้ กลุ่มนิสิตครู จึงอยากให้ อาจารย์ ผ้ ูสอนจัดหาต้ นแบบ (Model) การสอนที่
ใกล้ เคียงกับบริบทจริงมากกว่า ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การสอนของนิสิตครูอย่างมาก
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คือพอได้ เรี ยนทฤษฎีแล้ ว ก็อยากให้ เชิญวิทยากร หรื อเห็นตัวอย่างจริ ง อยากลงพื ้นที่จริ งๆอ่ะครับ มัน
จะได้ แบบคุ้นเคยไปด้ วย แล้ วพอเราไปเจอจริ ง เราจะมีประสบการณ์ มาแล้ ว เราจะได้ เอาไปปรับเอาไป
ประยุกต์บ้าง (นิสติ ครูคนที่ 9)
คือตอนนี ้ผมอยากได้ ตวั อย่างเยอะๆ ว่าเรามีปัญหาอย่างเงี ้ยะ เราสามารถรู้วิธีการแก้ ปัญหาว่ามันยังไง
บ้ าง จะได้ ช่วยเตรี ยมตัวเราไว้ แต่ที่ทาคือเรามุ่งเอาแต่วิชาการ เนื ้อหาอย่างเดียว วิธีการอย่างเดียว แต่ไม่
เคยได้ ใช้ เลย มันจะติดขัดเยอะครับ (นิสติ ครูคนที่ 8)
เราเรี ยนรูปแบบการสอนเยอะมาก วิทยากรก็มาพูดเรื่ องเดิม คือบางคนทาให้ อยากเป็ นครูเลขเก่งๆจริ ง
แต่พอเชิญมาเยอะๆ มันก็ไม่ตรงกับที่ว่าจะเอาไปใช้ ยงั ไง มันพูดแนวทฤษฎีไรเยอะแยะแล้ ว (นิสิตครูคนที่
10)
บางคนทาให้ เกิดแรงบันดาลใจจริ ง แต่ว่าจบงานแล้ วยังไงต่อ บางทีเราก็ลืมไป มันเหมือนแบบไม่ร้ ู ว่า
จะได้ เอาไปใช้ แน่ไหม เพราะที่เราเคยเจอโรงเรี ยนไม่มีอินเตอร์ เน็ต ไม่มีอะไรเลย แล้ วเราจะไปแบบ flip
classroom มันยากนะบางที (นิสติ ครูคนที่ 9)
ที่เคยไปดูเด็กมีปัญหาพื ้นฐานเลย คือท่องสูตรคูณยังไม่ได้ เลย ไม่ร้ ูว่าเรี ยนเรื่ องการสอนไปเยอะๆแล้ ว
มันจะช่วยยังไง มันยังไม่ถึงขันที
้ ่วิทยากรเขาพูดกันเลย ถ้ าใช้ กับ โรงเรี ยนใหญ่ๆอาจจะโอเค แต่สว่ นใหญ่
โรงเรี ยนที่มีเด็กไม่ได้ เก่งขนาดนัน้ ใช้ ยากจริ งๆ (นิสติ ครูคนที่ 12)
อยากให้ มีตวั แบบที่เราจับต้ องได้ จริ งๆ ไม่ใช่ครู ในคลิปแบบสอนเด็กฝรั่ง เขาล ้าไปมากแล้ ว ต่างจาก
บริ บทเรามาก เหมือนเรามีปัญหาของเรา คือควรจะหาตัวอย่างหรื อคนที่เ ป็ นโมเดลมาสอนให้ เราดูก็ได้ ว่า
เนื ้อหานี ้พี่เขาทายังไง ทาอะไร เขายกตัวอย่างอะไร อยากให้ มีขึ ้นมาในหลักสูตรนี ้อ่ะจะช่วยพวกเราได้ มาก
จริ งๆ ทุกวันนี ้จินตนาการกันเยอะ แต่ไม่ได้ สมั ผัสจริ งเท่าไหร่ (นิสติ ครูคนที่ 13)

3) การศึกษาดูงานตามแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ กลุม่ นิสิตครูสะท้ อนร่วมกันว่า การได้ ไปศึกษาดู
งานตามสถานที่ตา่ งๆ นับเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ ที่ดี แต่ควรจะมี ขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม
หลังจากการได้ ไปศึกษาดูงานแล้ ว เช่น หลังจากการดูงานสิ ้นสุดลง อาจารย์ผ้ สู อนควรให้ นิสิตครูเขียน
รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ หรื อมีการสรุปอภิปรายร่วมกันถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ อย่างจริงจัง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการศึกษาดูงาน จากการสะท้ อนร่ วมกันนี ้ ยังมีกลุ่ม นิสิตครู
จานวนหนึ่งที่มีความสงสัยในประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับการศึกษาดูงาน โดยนิสิตครูเห็นว่า การศึกษาดูงาน
ที่ อาจารย์ ผ้ ูส อนได้ ด าเนิ น การไปนัน้ ขาดการเชื่ อ มโยงกับ ความรู้ และทัก ษะการสอนคณิ ต ศาสตร์
โดยเฉพาะในเชิงปฏิบตั ิ ดังนัน้ กลุม่ นิสิตครูจึงเห็นร่วมกันว่า การไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆที่
ผ่านมาจึงใช้ ทรัพยากรทังการเงิ
้
น เวลา และแรงกายไปไม่ค้ มุ ค่ากับประโยชน์ที่ได้ รับเท่าที่ควร
ผมว่าคือเขามีระบบคิดตรงนัน้ มันก็ ดีครับ แต่โดยส่วนมากมันก็มาลงคล้ ายๆกันครับ 3 สเต๊ ป คือ
นาเข้ า สอน สรุ ป มันเป็ นแบบนี ้หมดผมว่า แล้ วสุดท้ ายวัดผลด้ วยการสอบอยู่ดี มันน้ อยมากที่ครู จะวัดผล
ด้ วยการจัดกิจกรรมเยอะๆ ซึง่ เราเห็นบริ บทในสังคม มันทาให้ เราเกิดความขี ้เกียจครับ(นิสติ ครูคนที่ 2)
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แล้ วหนูคิดว่า ช่วงไปแรกๆ มันก็เหมือนจะสนุกดีคะ แต่วา่ พอหลังๆมันรู้สกึ เหมือนว่า ไปดูก็จบไป แล้ ว
ยังไงต่อ เราจะเอามาใช้ ยงั ไง หรื อเอามาคุยกันว่าเขาทาไงๆ มันไม่มีตรงนี ้คะ เลยเหมือนไปดูได้ ไม่เต็มที่ มัน
น่าจะมีอะไรต่อจากที่ไปดูมาแล้ วอีกคะ (นิสติ ครูคนที่ 4)
หนูร้ ู สกึ เหมือนไปดูเขามันไม่ธรรมชาติอะ่ คะ เด็กเขาไม่ใช่เด็กที่เราจะไปสอน มันไม่ใช่อ่ะคะ(นิสิตครู
คนที่ 10)
ควรแบบให้ มีอะไรเพิ่มจากไปดูงานมาแล้ วอ่ะครับ อย่างน้ อยๆก็เขียนหรื อนาเสนอสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ หรื อ
จะให้ ดีไปอีกก็อาจจะคุยกันว่า มันเกี่ยวอะไรกับการสอนคณิตบ้ าง จุดไหนๆที่ดี จุดไหนๆที่เราเอาไปปรับ
คือทาให้ มนั ได้ ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิกบั การสอนคณิตอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)

4) การนาสื่อการสอนไปใช้ จริ งในโรงเรี ยน กลุ่มนิสิตครู ร่วมกันสะท้ อนถึงความไม่ยั่งยืน
ของผลลัพ ธ์ ของกิ จกรรมในการนาสื่อการสอนที่ ได้ ผลิตเองไปใช้ ในโรงเรี ยนและใช้ จัดการเรี ยนรู้ กับ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนจริง แม้ ว่ากิจกรรมนี ้จะมีประโยชน์ในบางลักษณะ แต่เนื่องจากระยะเวลาในการนา
สื่อการสอนไปใช้ จริ งในชันเรี
้ ยนมีระยะเวลาที่น้อยเกินไป จึงส่งผลให้ นิสิตครู เข้ าใจว่า ผลลัพธ์ ที่เกิด
ขึ ้นกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนยัง ไม่ค้ มุ ค่ากับการทุ่มเททัง้ ความคิด เวลา และความพยายามที่สูญ เสียไป
หากมี ก ารปรับ เปลี่ ย นในกิ จ กรรมได้ จ ริ ง จะช่วยให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ นัก เรี ย นและนิ สิ ต ครู ไ ด้ ยั่ง ยื น
มากกว่าในปัจจุบนั
ได้ ลงไปโรงเรี ยนอยูค่ ่ะ เอาสือ่ ไปสอนนักเรี ยน ดีที่ว่าจะทาสื่อไรก็ต้องดูเรื่ องดูบทที่จะสอนด้ วย เพราะ
บางเรื่ องเราคิดไม่ออกจริ งๆค่ะว่า จะทาสือ่ ออกมายังไง เรานึกไม่ออกจริ งๆค่ะ(นิสติ ครูคนที่ 9)
คือบางทีเวลาของเรากับที่โรงเรี ยนไม่ตรงกันเลย มันมีเวลาน้ อยมากครับแค่ 50 นาทีมงั ้ ไม่ถึง ให้ เอา
สือ่ ที่เราทาอ่ะครับ ไปสอนนักเรี ยนจริ งๆ (นิสติ ครูคนที่ 7)
ผมว่า เวลามันน้ อยไปครับ 50 นาที ยังไม่ได้ อะไรเลย แล้ วแบบพวกเราอุตส่าห์ทาสื่อมา แล้ วเหมือน
มันยังไม่ค้ มุ ค่ากับที่ทามาเลยครับ น่าจะทาไรได้ มากกว่านี ้อีกครับ (นิสติ ครูคนที่ 8)
ลงไปยังไม่ทันรู้ จักอะไรเลย แบบสอนไปเลยงีม้ ันจะแปลกๆ มันต้ องรู้ จักทักทายนักเรี ยนก่อนไหม
อะไรก่อนไหม ไม่ใช่อยู่ๆลงไปสอนเลย มันเหมือนแบบลงไปปุ๊ ปๆ เอ้ า กลับแล้ ว แล้ วยังไงต่อ คือจบไปเลย
(นิสติ ครูคนที่ 12)

5) การสาธิตการสอน กลุ่มนิสิตครู สะท้ อนถึงกิจกรรมนี ้ว่า แม้ ทุกคนจะได้ สาธิตการสอน
และเขียนแผนประกอบการสอนจริ ง แต่นิสิตครู ส่วนใหญ่ได้ สาธิตการสอนเพียงคนละ 10 นาทีเท่านัน้
จะมีก็แต่เพียงนิสิตครู จานวน 6 คน ที่ได้ รับคัดเลือกให้ สาธิตการสอนคนละ 50 นาที จากสถานการณ์
ดังกล่าว กลุ่ม นิสิตครู เห็นสอดคล้ องกันว่า วิธีการคัดเลือกนิสิตครูทงั ้ 6 คนนีม้ ี ความไม่สมเหตุสมผล
และไม่ยตุ ิธรรม เนื่องจากอาจารย์ผ้ สู อนพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ ดีที่สดุ ของนิสิต
ครูเท่านัน้ ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดีที่สุดอาจไม่สามารถวัดหรื อตัดสินได้ จากการเขียนแผนจัดการ
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เรี ยนรู้ ของนิสิตครู คนนัน้ เอง นอกจากนี ้ ในเรื่ องการประเมินการสาธิตการสอนในแต่ละครัง้ อาจารย์
ผู้สอนไม่ได้ บอกเกณฑ์การประเมินล่วงหน้ า และเมื่อระยะเวลาในการสาธิตการสอนมี น้อย ยิ่งทาให้
การประเมินหรื อการแนะนาของอาจารย์ผ้ ูสอนต่อการสาธิ ตของนิสิตครู มุ่งเน้ นในประเด็นที่ ไม่ลึกซึง้
มากนัก ดังนัน้ กลุ่มนิสิตครู จึงสะท้ อนว่า อาจารย์ผ้ ูสอนควรมีการจัดกิจกรรมการสาธิตการสอนให้ มี
คุณ ค่าและมี ประโยชน์มากกว่าเดิม ทัง้ ในเรื่ องระยะเวลาในการสาธิ ตการสอนและการประเมินการ
สาธิตการสอน นอกจากนี ้ แม้ ทางคณะจะได้ สร้ างห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ขึ ้นมาเพื่อสนับสนุน
ให้ นิสิตครูได้ ฝึกฝนการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง แต่กลุ่มนิสิตครูเห็นว่า มีการใช้ งานห้ องปฏิบตั ิการนัน้
อย่า งไม่ ค้ ุม ค่ากับ ทรั พ ยากรที่ เสี ย ไป อี ก ทัง้ การออกแบบห้ อ งดัง กล่าวยัง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการสร้ างห้ องนี ้และไม่แตกต่างไปจากห้ องเรี ยนอื่นๆด้ วย ดังนัน้ คณะควร
รับฟั งความคิดเห็นของนิสิตครูเพื่อการปรับปรุงห้ องฝึ กปฏิบตั ิการดังกล่าวและพัฒนาให้ เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
เวลาที่สาธิ ตการสอนเหรอครับ ไม่พอหรอกครับเวลา แล้ วการสอน 10 นาทีนี ้ มันเป็ นเพื่อนเรา มัน
รู้อยู่แล้ ว การสอนมันเลยไปได้ ทนั สิบนาที แต่ถ้า ลองนึกว่า เป็ นเด็กที่เขาไม่ร้ ู จริ งๆอ่ะ ในสถานการณ์ จริ งๆ
มันต้ องใช้ เวลามากกว่านี ้แน่นอน (นิสติ ครูคนที่ 8)
ตอนที่ผมได้ ทา micro teaching อ่ะครับ มีอาจารย์ 3 คน ผมมีโอกาสสอน 1 ชัว่ โมงเต็ม เขาจะคอม
เม้ นต์อะ่ ครับว่า เราทาตรงนี ้ดีแล้ วนะ แต่นา่ จะเพิ่มตรงโน้ นตรงนี อ้ ีกหน่อยหนึง่ แต่ผมก็ไม่ทราบเกณฑ์ของ
เขาอยูด่ ีอะ่ ครับ เขาไม่เคยบอกว่า ยังไงถึงจะดี เขาจะสะท้ อนมาแบบเช่น สือ่ อันนี ้จะใช้ กบั เด็กแบบนี ้ ไม่ได้
คือผมทาเป็ นภาพมุมฉาก ป้าน แหลม เขาก็แนะนาให้ เอามาเป็ นภาพเดียวกัน อาจารย์บางท่านก็บอกให้
พูดช้ ากว่านี ้หน่อย พูดเร็ วไป หรื อมุกตลกบางอย่างมันไม่น่าจะเหมาะกับเด็กวัยนี ้ ประมาณนี ้ครับ ผมว่า
ประเมินแบบนี ้มันผิวเผินไป เพื่อนๆก็ประเมินได้ ครับแบบนี ้ คืออยากให้ มนั มีมมุ มองอะไรที่มากกว่านี ้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ เรามากกว่านี ้อีกครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
คื อ หนูไม่ ได้ รับ เลื อ กใช่ ไหมคะ ก็ มี เพื่ อ นๆอี ก หลายคนด้ ว ยที่ ไม่ ได้ ถูก เลือ ก คื อ พวกหนูก็ ยัง ขาด
ประสบการณ์ อยู่อ่ะคะ แบบไม่ได้ ไปสอนพิ เศษบ่อยๆ แถมอัน นีย้ ังได้ สอนแค่ 10 นาทีเอง แล้ วออกไป
ฝึ กสอนครัง้ ใหญ่เลย มันก็เหมือนขาดประสบการณ์ ไม่ร้ ูว่าจะควบคุมชันเรี
้ ยนไง พูดยังไงไรงี ้อ่ะคะ เพราะ
เราได้ สาธิตสอนประมาณวิชาละ 1 ครัง้ แต่เพื่อนที่ไปสอนพิเศษเด็กก็ผ่านมาเยอะเป็ นร้ อยๆคนไรงีอ้ ่ะคะ
มันก็ตา่ งกันค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 13)
อยากให้ อาจารย์คอมเม้ นต์มาให้ เพิ่มเติมด้ วยค่ะว่าผิดตรงไหน ไม่ใช่วา่ ไม่ได้ ออกไปสาธิตเยอะๆก็เลย
ไม่ได้ คอมเม้ นต์อะไรมากค่ะ อยากให้ อาจารย์คอมเม้ นต์มามากกว่ าค่ะ แต่มนั ได้ สอนนิดเดียว ก็คงไม่ร้ ู จะ
คอมเม้ นท์อะไรมังคะ
้ (นิสติ ครูคนที่ 12)
ผมเห็นสาขาอื่นเขาก็ทาได้ นะ ให้ สอนคนละ 50 นาที แต่ไม่ทราบว่าเขาทายังไงกัน (นิสติ ครูคนที่ 7)
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เหมือนอาจารย์ไม่ได้ บอกว่าต้ องเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง แต่อาจารย์จะบอกว่าประเมินตามนี ท้ า่ ทาง
ใช้ สื่อ น ้าเสียง หรื อมีบ้างที่ให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วม แต่ไม่ได้ แบบว่าจัดแบบเน้ นผู้เรี ยนต้ องทาไง (นิสิตครู คนที่
9)

6) กิจกรรมจิตตปั ญญา กลุ่มนิสิตครูร่วมกันแสดงความเห็นต่อกิจกรรมนี ้ว่า การเข้ าร่วม
ของนิสิตครูที่ผ่านมานัน้ มีปัจจัยหลักมาจากการให้ ความร่วมมือกับอาจารย์ผ้ สู อนและคณะ แต่ตนเอง
ไม่ได้ สนใจในกิจกรรมนี ้และไม่เห็นคุณค่าของกิจกรรมนี ้ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ ร่วมกิจกรรมแล้ ว นิสิตครู
เห็นว่า ผู้จดั และอาจารย์ ผ้ สู อนควรชี ้แจงเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม หรื อคุณค่า ความหมาย ประโยชน์
ของกิจกรรมที่จะนาไปใช้ เชื่อมโยงกับการสอนของนิสิตครู
พวกผมก็เข้ าร่ วมให้ ครับ ไม่ร้ ู ทาไปเพื่ออะไรจิตตปั ญญา จนทุกวันนี ้ก็ยงั ไม่ทราบเลยครับว่า มันคือ
อะไร ทาไปทาไม มีประโยชน์อะไรกับการสอน แบบตอนทาเขาให้ นอนหลับ มีเสียงกระดิ่ง มีวาดรู ป มีจัด
ดอกไม้ ไรงี ้อ่ะครับ น่าเบื่อมากครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
หนูก็วา่ ถ้ าอาจารย์เขาบอกสักหน่อยว่ามันคืออะไร หรื อเอาไปทาในการสอนยังไงต่อน่าจะดีกว่านี ้ อัน
นี ้งงเหมือนกัน มันไม่อินคะ คือถ้ าในวิชาเรี ยนก็ได้ หมดค่ะ แต่ว่าก็ จะมีจิตตปั ญญาค่ะที่มนั เหมือนเชิ ญ
ชวนอ่ะคะ แล้ วไม่มีใครเข้ า มีแต่เอกคณิ ตเข้ า จนสุดท้ ายคือเขามีเช้ ากับบ่าย สุดท้ ายก็มีแต่เอกคณิ ตอยู่
แล้ วเขาเชิญชวนทุกเอกปี 3 กับ ปี 4 ทีนี ้ไม่มีคนเข้ าอ่ะคะ ก็เลยเรี ยกไปซ่อม หนูเลยคิดว่าไม่เกิดผลเท่าไหร่
หนูงงมากคือในประกาศบอกเขียนเชิ ญชวน แล้ วอาทิตย์นนั ้ หนูกลับบ้ าน ไม่ได้ เข้ า เพื่อนโทรมาบอกว่า
อาจารย์บอกให้ ซอ่ มที่ไม่เข้ าร่ วม เอ้ า หนูงงเลย ไม่ได้ บงั คับนี่ หนูเลยได้ ไปขัดบ่อปลาซ่อมค่ะ แบบไม่เห็นจะ
ใช่เลย เอกอื่นก็มาบอกว่าเอกคณิตเป็ นลูกรักคณะ เพราะว่าเข้ าทุกงาน แล้ วคนที่จดั ก็เป็ นอาจารย์ที่เราสนิท
ก็ต้องร่วมมือกับเขาอ่ะค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 4)

7) การประเมินรายวิชาและอาจารย์ผ้ ู สอน กลุ่มนิสิตครู สะท้ อนถึงการประเมินรายวิชา
และอาจารย์ผ้ ูสอนว่า การประเมินนีม้ ี ทงั ้ การให้ นิสิตครู รายบุคคลและตัวแทนประเมินรายวิชา เพื่ อ
สะท้ อนไปยังผู้บริ หารของคณะ โดยนิสิตครู ได้ ประเมินรายวิชาเหล่านี อ้ ย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่
ควรปรับปรุง แต่อย่างไรก็ตาม การสะท้ อนข้ อควรปรับปรุงเหล่านันหรื
้ อ ปั ญหาต่างๆยังคงไม่ได้ รับการ
แก้ ไขหรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ ายใด ดังนัน้ กิจกรรมในการประเมินนี ้จึงถูกมองว่าเป็ นการเสีย
ประโยชน์และส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ กังวลใจของนิสิตครู
พวกผมเคยขึ ้นไปสะท้ อนหลักสูตรครับกับอาจารย์กรรมการครับ พูดเรื่ องการจัดการในแต่ละวิชาครับ
ว่า แต่ละวิชามันไม่ใช่อย่างที่พ วกผมคาดหวังไว้ เลยครับ เช่น วิชาการสอนคณิ ตประถม อาจารย์ก็พูด
เทคนิคการสอน ไม่มีเนื ้อหา พออีกวิชาอาจารย์ถามว่าอยากเรี ยนอะไร แต่ก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ ้นครับ เลย
เหมือนถามไปเฉยๆ ก็เสียความรู้สกึ เหมือนกันครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
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ส่วนมากจะเขียนสะท้ อน แต่เขาก็ร้ ูอยู่ดีครับว่าใคร ผมประเมินไปตรงๆทุกวิชาครับ อยากให้ อาจารย์
เป็ นแบบไหนผมก็บอก ทุกคนประเมินตามที่คิดแหละครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
ถ้ าเขาเอาสิง่ ที่เราสะท้ อนไปปรับปรุงจริ งๆก็คงจะเห็นแล้ วครับ นี่ก็หลายครั ง้ หลายปี แล้ ว ไม่เห็นว่าจะ
มีอะไรนะครับ น้ องๆก็ ยงั เรี ยนเหมือนเดิม ปั ญหาที่เราพูดๆกันอยู่นี่ ก็ ยงั มีเหมือนเดิมแหละครับ ไม่ร้ ู จะ
ประเมินให้ เหนื่อยทาไม มันผิดหวังอยูใ่ นใจด้ วยอ่ะครับแบบนี ้ (นิสติ ครูคนที่ 5)

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของอาจารย์ผ้ สู อนได้ สะท้ อนว่า ตนเองได้ พยายามจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย จัดประสบการณ์ตา่ งๆ และเห็นว่ากิจกรรมเหล่านันมี
้ ประโยชน์ตอ่ นิสิตครูอย่างมาก แต่
หากนิสิตครูเห็นว่า กิจกรรมเหล่านี ้ควรมีการปรับหรื อเพิ่มเติมสิ่งใด อาจารย์ผ้ สู อนก็พร้ อมที่จะทาให้ ดี
ขึ น้ กว่ า เดิ ม เมื่ อ ผู้วิ จัย สอบถามด้ ว ยค าถามเชิ ง วิ พ ากษ์ ต่ อ ไปจึ ง พบว่ า การจัด การเชิ ง วัต ถุ แ ละ
เศรษฐศาสตร์ ของอาจารย์ผ้ สู อนมีข้อจากัดบางประการที่สาคัญ จึงทาให้ อาจารย์ผ้ สู อนไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่นิสิตครูต้องการอย่างสูงสุดได้ นัน่ คือการสาธิตการสอนกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนจริ ง หรื อการ
สังเกตการณ์ ครู ประจาการในโรงเรี ยนประมาณ 1-3 เดือน เนื่องจากข้ อจ ากัดในเรื่ องความสัม พันธ์
ระหว่างคณะและโรงเรี ยนต่างๆที่ยงั ไม่ราบรื่ นมากนัก ประกอบกับการไม่มีโรงเรี ยนสาธิตหรื อโรงเรี ยน
สาหรับทดลองสอนแก่นิสิตครูอย่างแท้ จริ ง เหล่านี ้ถือเป็ นข้ อจากัดที่สาคัญอย่างยิ่งและเกินกาลังของ
อาจารย์ผ้ สู อนที่จะเรี ยกร้ องในข้ อกาจัดดังกล่าวกับคณะ
พี่เน้ นทังทฤษฏี
้
และปฏิบตั ิ ถ้ าสอนแล้ วพบว่า นิสติ มีความรู้พอสมควรก็จะเน้ นให้ ปฏิบตั ิมากกว่า
อยากให้ ได้ ทาจริ ง มีประสบการณ์ และสร้ างสรรค์ผลงาน แต่บางอย่างทีจ่ ดั ให้ ไม่ได้ เค้ าขอเข้ าไปสอนใน
โรงเรี ยน แต่มนั ยากอ่ะ ยิ่ง ม.ปลาย และเค้ าอยากสอนกันทุกคน เพราะม.ปลายต้ องโรงเรียนใหญ่ แถวมอ
เราก็ไม่คอ่ ยมี คือเราหาโรงเรี ยนที่มีคอนแทคดีๆด้ วยไม่ได้ (อาจารย์ผ้ สู อน)

จากการสะท้ อนร่วมกันของกลุม่ นิสิตครูเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ได้ ทาในปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนพบว่า กลุ่มนิสิตครูมีความรู้สึกกังวลใจร่วมกันต่อผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการทา
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งกลุ่มนิสิตครู เห็นอย่างสอดคล้ องกันว่า กิจกรรมที่ทานันขาดผลิ
้
ตภาพและขาดความ
ยัง่ ยืนในหลายกิจกรรม แม้ ว่าการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ของคณะและอาจารย์ผ้ สู อนทาให้
นิสิ ตครู ได้ มี โอกาสเปิ ดประสบการณ์ ทัง้ ภายในและภายนอกชัน้ เรี ยนก็จ ริ งอยู่ แต่กิจกรรมเหล่านัน้
เสมือนถูกยึดครองพื ้นที่โดยบุคคลอื่น สิ่งอื่นๆ ข้ อจากัดต่างๆ หรื อระบบบางอย่างอยู่เสมอ ซึ่งนิสิตครู
ไม่ได้ มี ส่วนร่ วมในการคิด และการท ากิ จ กรรมต่างๆในลัก ษณะเชิ ง รุ ก และไม่ไ ด้ รับ ประโยชน์ จ าก
กิจกรรมอย่างลึกซึ ้งหรื ออย่างคุ้มค่าเท่าที่ควร นอกจากนี ้ วัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆในการสนับสนุนการสอน
ของนิสิตครูยงั ไม่เพียงพอและให้ ผลลัพธ์ ได้ ไม่ค้ มุ ค่าอีกด้ วย กลุ่มนิสิตครูมีความคาดหวังว่า แม้ อาจารย์
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ผู้สอนจะไม่สามารถจัดประสบการณ์ในการสอนจริ ง ได้ แต่กิจกรรมต่างๆที่จดั ให้ นนควรมี
ั้
ความยัง่ ยืน
และมีผลิตภาพมากกว่าที่ผา่ นมา ซึง่ มีหลายกิจกรรมที่สามารถปรับปรุงได้ ด้วยตัวของอาจารย์ผ้ สู อน
4. ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
ปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความสัม พัน ธ์ นัน้ มี ค วาม
เชื่ อมโยงกับประเด็นที่ ผ่านมาทัง้ การคิดและการท า โดยเฉพาะการทากิ จ กรรมต่างๆในปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนมีความเกี่ยวข้ องกับการสัมพันธ์กบั บุคคลหลายฝ่ าย เนื่องจากกิจกรรม
และทรัพยากรต่างๆ ถูกจัดสรรหรื อเกิดขึ ้นด้ วยบุคคลหลายฝ่ าย ซึ่งเป็ นผู้ริ่เริ่ มดาเนินการ เช่น ผู้บริ หาร
คณะ คณาจารย์ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน เป็ นต้ น จากความไม่มีผลิตภาพและไม่ยงั่ ยื นที่ได้ สะท้ อนใน
หัวข้ อที่ผ่านมาแล้ วนัน้ มีสาเหตุบางประการที่ มาจากการจัดการเชิงสังคมและการปกครองด้ วย ดังนัน้
ความสัมพันธ์ ที่จะกล่าวต่อไปนีจ้ ึงเน้ น ในลักษณะของความสัมพันธ์ เชิงอานาจและความสมานฉันท์
(Relationships of power and solidarity) ระหว่างนิสิ ตครู กับ บุค คลอื่ น หรื อกับ ระบบที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนที่สะท้ อนถึงความไม่ยตุ ธิ รรมและการถูกกีดกัน ดังนี ้
- ความไม่ยตุ ิ ธรรมและการถูกกี ดกัน
ความไม่ยตุ ิธรรมและการถูกกีดกันที่เกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตครูและสิ่ง
ต่างๆ ในการทากิจกรรมที่ผา่ นมาในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนได้ ถกู สะท้ อนร่วมกันว่า
โดยพืน้ ฐานแล้ ว กลุ่มนิสิตครู มีความรักและเคารพต่อผู้บริ หารคณะ คณาจารย์ อาจารย์ผ้ สู อน และ
บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนตลอดมา เป็ นลูกศิษย์ที่ดีของอาจารย์ผ้ สู อน และเป็ นนิสิต ครู ที่ดีของคณะ ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา กลุม่ นิสิตครูให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆทังในระดั
้
บชันเรี
้ ยน
และในระดับคณะเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และแม้ บางกิจกรรมที่ นิสิตครู เห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นต้ อง
เข้ าร่ วมในกิ จ กรรมนัน้ แต่เมื่ ออาจารย์ ผ้ ูสอนและคณะต้ องการความร่ วมมื อ นิ สิตครู ก็ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือและให้ ความร่วมมือตลอดทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตาม นิสิตครู สะท้ อนว่า เมื่อนิสิตครู มีความ
ต้ องการให้ ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากร กิจกรรม หรื อนโยบายต่างๆที่เอื ้อต่อการเป็ นนิสิต
ครูที่มีคณ
ุ ภาพ ตามคาขวัญที่คณะมีเจตนารมย์ที่จะทาให้ สาเร็ จ แต่นิสิตครู กลับไม่ได้ รับความร่วมมือ
หรื อสัญญาณของความช่วยเหลือหรื อการเปลี่ยนแปลงมากนัก
นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตครู และคณะเป็ นสิ่งที่ทาให้ นิสิตครูร้ ูสึกถึงความไม่
ยุติธรรมและถูกกีดกันจากทรัพยากรที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้มากที่สดุ โดยเฉพาะเรื่ องนโยบายต่างๆในการ
ผลัก ดัน ให้ นิ สิ ต ครู เป็ น นิ สิ ต ครู ที่ มี คุณ ภาพในระดับ ประเทศ สิ่ ง นี ท้ าให้ ก ลุ่ม นิ สิ ต ครู เห็ น ว่า คณะ
ดาเนินการหรื อทาสิ่งต่างๆได้ ไม่สอดคล้ องและไม่สมเหตุสมผลกับนโยบายดังกล่าวที่ตงไว้
ั ้ อีกทังการ
้
ปฏิบตั ิของผู้ที่เกี่ยวข้ องยังคล้ ายกับเป็ นการกีดกันไม่ให้ นิสิตครูได้ เข้ าถึงทรัพยากรบางอย่างด้ วย และมี
บางกรณี ที่นิ สิ ตครู ได้ รวมตัวกัน เพื่ อ เรี ย กร้ องถึง ความไม่ยุติธ รรมที่ เกิ ด จากนโยบายในการบริ ห าร

163
บางอย่า ง ซึ่ ง จากสถานการณ์ เหล่ านี ท้ าให้ นิ สิ ต ครู เกิ ด ความรู้ สึก กัง วลใจในความสัม พัน ธ์ แ ละมี
ความรู้สึกต่อต้ านนโยบายดังกล่าวด้ วย เมื่อผู้วิจยั ได้ สอบถามถึงลักษณะของการสื่อสารในปริ มณฑล
สาธารณะระหว่างนิสิตครู และคณะจึง ได้ พ บว่า ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวได้ เป็ นไปในลักษณะของการ
ต่อรองมากกว่าความพยายามที่จะทาให้ เกิดความสมานฉันท์
คือตอนนันเป็
้ นเรื่ องครูคณ
ุ ภาพค่ะ คือมาโฆษณาไว้ เยอะเลยเรื่ องหอพักแต่วา่ ได้ ต้ รู องเท้ ามา และเขา
บอกว่าจะมีสอนพิเศษ มีจดั ติวไรงี ้ด้ วยคะ (นิสติ ครูคนที่ 1)
มีมาเสริ มบุคลิกภาพ แต่วา่ ก็มีครัง้ เดียว สอนภาษาก็หนึง่ ครัง้ มีจะทาห้ องติวให้ ทาห้ องสมุดใหม่ แต่ก็
ไม่มี มีแต่ห้องประชุม พอห้ องไหนว่างก็ทาเป็ นห้ องประชุมหมดไม่มีห้องเราเลยตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ อาจารย์
บอกจะทาห้ องอ่านหนังสือให้ แต่สกั พักก็หายไป พอพวกเราจะขอมาใช้ ติว ก็ขอยากมาก ผมต้ องแบบนัง่ ติว
กับพื ้นเหม็นขี ้นกมากครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
สิ่งที่ไม่ได้ ตามสัญญาเยอะมาก เช่น พวกห้ องอ่านหนังสือที่คณะ กิจกรรมที่จะส่งเสริ มความเป็ นครู
อินเตอร์ เน็ต จนพวกผมออกมาจากหอในแล้ วครับ เพราะไปเถียงเขา พวกผมหลายคนออกหอตังแต่
้ ปี 2
แล้ วครับ จ่ายแล้ วออกมาอยู่ข้างนอก ถ้ าไม่จ่ายมันจะลงทะเบียนไม่ได้ ครับ ตอนแรกเขาจะให้ พวกผมอยู่
จนถึงปี 4 เขาบอกมีตรวจหอทุกเดือน ส่วนตัวผมก็อยากให้ ตรวจนะ แต่ก็ไม่เห็นจะมาตรวจอย่างว่า แล้ ว
เหมือนโดนทิ ้งไว้ กลางทาง จาฝั งใจครับ คือไม่มีความแน่นอนไรเลยครับ คือตัดสิทธิ์ด้วยว่า ใครจะเอาทุน
คณะต้ องอยูห่ อใน ทุนเรี ยนดีครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
จาได้ หมดหล่ะค่ะ ทุนให้ เปล่าค่ะ ตอนแรกบอกว่า แค่เกรดสามขึ ้นทุกเทอมก็จะได้ แล้ วพอจะออกหอ
ในมาก็มาตัดทุนพวกเรา แต่ไม่มีในเงื่อนไขในสัญญานัน้ รุ่ นพวกหนูก็ออกกันหมดเลยค่ะ ยกเว้ นเพื่อนไม่กี่
คนที่อยูต่ อ่ (นิสติ ครูคนที่ 9)
ในความคิดเห็นของผมก็คือว่าเราไม่จาเป็ นต้ องอยู่หอในตลอดไปอ่ะครับ เพราะว่าอยู่ แค่ปีเดียวก็ทา
ให้ ร้ ูสกึ ถึงอะไรได้ หลายๆอย่างแล้ วอ่ะ แล้ วเขาจะไม่ให้ ไปเรี ยนรู้การใช้ ชีวิตคนเดียวเลยเหรอ แล้ วบ้ านพักครู
มันก็ไม่ใช่อยูบ่ ้ านเดียว 4 คน ผมไม่ได้ คิดว่าอยูห่ อในแล้ วจะได้ เกียรตินิยม อยูห่ อนอกก็มีสทิ ธิได้ เหมือนกัน
ครับ สาเหตุที่วา่ ทาไมให้ อยู่หอใน เรารู้ แค่ว่าเรื่ องครู คณ
ุ ภาพครับ แล้ ววิสยั ทัศน์ของเขาคือติด 1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย นี่คือวิสยั ทัศน์ของเขา (นิสติ ครูคนที่ 8)
คาว่าครูคณ
ุ ภาพนี่วดั จากการอยูห่ อพักเหรอ เราก็สงสัย แต่ดจู ากการสอบบรรจุด้วย แล้ วเขาชอบพูด
ว่าเด็กที่จะมาเรี ยนคณะนี ้ต้ องเป็ นเด็กที่เก่งเท่านัน้ เขาจะอยากได้ เด็กเก่งมาเป็ นครู แต่มนั ขัดแย้ งกับความ
อยากเป็ นครู เพราะว่าเด็กเก่งส่วนมากไม่ได้ อยากเป็ นครู แล้ วก็เป็ นไปไม่ได้ ว่าถ้ าเก่งแล้ วมาเรี ยนคณะนี ้
มันน้ อยมาก บางคนอยากมาเพราะมีทนุ ให้ เฉยๆ แต่ไม่ได้ อยากเป็ นครูก็มี (นิสติ ครูคนที่ 11)
เพราะงัน้ พวกเรามาก็คาดหวังมากว่าเขาจะทาให้ เราเป็ นครู ที่มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างไร นอกจากที่คิดว่า
พวกเราเก่งมากแล้ ว เพราะแค่นนไม่
ั ้ พอหรอกครับ มันต้ องมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะที่มาทาให้ เราเก่ง เป็ นครู ที่
เก่งไรงี ้ครับ เรื่ องบางอย่างก็ตดั เราไปหมด แล้ วเราจะเป็ นครูที่เก่งยังไงได้ ครับ (นิสติ ครูค นที่ 7)
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ประเด็นความสัมพันธ์ในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อนได้ ถกู สะท้ อนให้ เห็น
ว่า ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ ูสอนยังเกี่ยวข้ องกับบุคลฝ่ ายอื่นๆด้ วย โดยเฉพาะในระดับ
ของผู้บริ หารคณะที่ส ามารถกาหนดทิศทางการพัฒ นานิสิตครู ได้ ในเชิงนโยบาย จากความสัมพันธ์
ดังกล่าว ความไม่ยตุ ธิ รรมและไม่ได้ รับการเอาใจใส่เป็ นผลลัพธ์จากความสัมพันธ์เชิงอานาจในลักษณะ
ของระบบอาวุโสระหว่างนิสิตครู กับอาจารย์ผ้ สู อน และกับผู้บริ หารของคณะ รวมถึงการถูกกีดกันใน
การเข้ าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น วัสดุอปุ กรณ์ ห้ องเรี ยนรู้ หอพัก เป็ นต้ น ก็เช่นกันที่เป็ นผลลัพธ์จากการ
ใช้ วาทกรรมเป็ นเครื่ องมือในการต่อรองระหว่างกลุ่ม นิสิตครูและผู้บริ หารคณะ เช่น ความหมายของครู
คุณภาพ การวัดครูคณ
ุ ภาพ หรื อนโยบายผลิตครูคณ
ุ ภาพ นอกจากนี ้ยังปรากฎถึงการจัดการเชิงสังคม
และการปกครองที่ ท าให้ นิ สิ ต ครู เกิ ดความรู้ สึกขัดแย้ งและต่อ ต้ านจนถึ งปั จ จุบัน โดยไม่ได้ รับ การ
เปลี่ยนแปลงหรื อการปรับความเข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างชัดเจนและพื ้นที่เชิงการสื่อสาร
ระหว่างกลุม่ นิสิตครูและบุคคลอื่นๆไม่ได้ มีลกั ษณะของปริมณฑลสาธารณะแต่อย่างใด
5. อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิ
ในประเด็น นี ้ เคมมิ ส และคณะ (2014a) ได้ อธิ บ ายว่า อุปนิ สัยและการแสดงออกจาก
มุมมองของผู้ร่วมวิจัย (Insiders’ dispositions) ถูกสร้ างจาก 3 เงื่ อนไข ได้ แก่ เงื่อนไขเชิงวัฒ นธรรม
และวาทกรรม เงื่อนไขเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ และเงื่อนไขเชิงสังคมและการปกครอง กล่าวอีกนัย
หนึ่ ง ว่ า ความรู้ หรื อ แนวความคิ ด (Knowledge or concept) ของผู้ร่ ว มวิ จัย เกี่ ย วกั บ ว่ า อย่ า งไรที่
ปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูสอนจะดาเนินไป โดยประกอบไปด้ วยอีก 3 ประเด็น ดังนี ้ 1)
รู ปแบบของความเข้ าใจ (Understanding): ผู้ร่วมวิจัย เข้ าใจสิ่งที่ กาลัง เกิ ดขึน้ ในปฏิ บัติการจัด การ
เรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ู สอนอย่ า งไร อะไรที่ ผ้ ู ร่ ว มวิ จัย บรรยายบ่ อ ยครั ง้ ว่ า เป็ นความรู้ เชิ ง ปั ญ ญา
(Cognitive knowledge) จากการสังเกตการณ์นนั ้ อะไรที่แสดงถึงวิถีการปฏิบตั ิในพื ้นที่นี ้เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ู
ร่ วมวิจัยท า 2) ทักษะ (Skills): ทักษะและความสามารถอะไรที่ ผ้ ูร่ว มวิจัยกาลัง ใช้ อยู่ในปฏิ บัติการ
จัด การเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อน มี ห ลัก ฐานของวิถี การปฏิ บัติ เชิ งวิช าชี พ ที่ ส นับ สนุน หรื อขัดขวาง
ความส าเร็ จ ในปฏิ บัติก ารจัด การเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อนหรื อ ไม่ 3) ค่านิ ย ม (Values): อะไรเป็ น
ค่านิยม บรรทัดฐาน หรื อพันธสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
5.1 ความเข้ าใจ
ในการสะท้ อนร่ วมกันของกลุ่มนิสิตครู และนิสิตครู รุ่นพี่ ถึงปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ผ้ ูส อนใน 3 รายวิชาดังกล่าวนัน้ ผู้ร่วมวิจัย มี ความเข้ าใจว่า อาจารย์ ผ้ ูสอนต้ องพัฒ นา
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของตน เพื่อให้ นิสิตครูสามารถปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การบูรณาการเนื อ้ หาคณิ ต ศาสตร์ กับ แนวคิด ทฤษฎี ท างการสอนในระดับ
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี ้ อาจารย์ผ้ สู อนควรเพิ่มเติม
ตัวอย่างหรื อต้ นแบบในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ นรูปธรรม และควรเน้ นการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู้ ใน
สถานการณ์จริงให้ มากขึ ้นกว่าเดิม
ส่วนอาจารย์ ผ้ ูส อนสะท้ อนความเข้ าใจต่อ ปฏิ บัติการจัด การเรี ยนรู้ ว่า ถึ งแม้ ว่ามี
เงื่อนไขและข้ อจากัดบางประการที่ขดั ขวางปฏิบตั ิ การนี ้ แต่อาจารย์ผ้ สู อนได้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างเต็มที่แล้ ว อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผ้ สู อนเข้ าใจว่า กลุ่มนิสิตครูควรฝึ ก ทักษะ
การค้ นคว้ าความรู้ด้วยตนเองให้ มากขึ ้น รวมถึงการทบทวนความรู้เนื ้อหาคณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง และ
ควรสังเกตวิธีการสอนและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นในรายวิชาเหล่านี ข้ องอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อเชื่อมโยงไป
ยังแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งอาจารย์ผ้ สู อนได้ ทาเป็ นแบบอย่างอยู่แล้ วใน
ปัจจุบนั
สาหรับวิถีการปฏิบตั ิของปฏิบตั ิการนี ้ กลุ่มนิสิตครูมีความเชื่อว่า อาจารย์ผ้ สู อนต้ อง
เป็ นทังนั
้ กปฏิบตั ิและนักทฤษฎีในคนๆเดียวกัน เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็ นผู้เอื ้ออานวยการ เป็ นผู้สร้ าง
แรงบันดาลใจ เป็ นผู้ปฏิบตั ิหรื อสาธิตปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ เป็ นแบบอย่าง
มากกว่าการเป็ นผู้บรรยายเนื ้อหาของแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่เพียงอย่าง
เดีย ว และเชื่ อว่า การลงมื อปฏิ บัติหรื อสัม ผัส กับ ประสบการณ์ ต รงเท่านัน้ จึงจะทาให้ กลุ่ม นิ สิต ครู
สามารถปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ ในขณะที่อาจารย์ผ้ สู อนเชื่อว่า ผู้เรี ยนควรมี
คุณ ลักษณะของการเป็ น ผู้เรี ยนเชิงรุ ก (Active learner) และการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองมากกว่าการเป็ น
ผู้เรี ยนที่ รอรับความรู้ จ ากผู้ส อน (Passive learner) รวมถึงสามารถบูรณาการและประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎี ท างการสอนออกมาในเชิ ง ปฏิ บัติ ไ ด้ นอกจากนี ้ อาจารย์ ผ้ ูส อนเชื่ อ ว่า การขาดเครื อ ข่า ย
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะและโรงเรี ยน ถือเป็ นอุปสรรคที่ไม่เอื ้ออานวยหรื อไม่สนับสนุนประสบการณ์
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของกลุ่มนิสิตครู ในระหว่างชัน้ ปี ที่ 1 ถึง 4 ซึ่งอาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่า ผู้บริ หาร
คณะที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูควรเป็ นผู้ดแู ลและรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
กับโรงเรี ยนเพื่อการพัฒนาปฏิบตั กิ ารของนิสิตครู
จากการสะท้ อนความเข้ าใจดังกล่าวข้ างต้ นจะพบว่า กลุม่ นิสิตครูและอาจารย์ผ้ สู อน
มีรูปแบบความเข้ าใจต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนไม่สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
โดยต่างฝ่ ายต่างเชื่อว่า อีกฝ่ ายหนึ่งสมควรเป็ นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุงความคิดที่มีตอ่ ปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ ูสอนมากกว่าการระบุสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของฝ่ ายตนเอง ทังนี
้ ้ ทัง้
สองฝ่ ายไม่ได้ สื่อสารต่อกันอย่างเปิ ดใจอย่างแท้ จริ งในเรื่ องการพัฒ นาปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของ
อาจารย์ผ้ สู อน และต่างฝ่ ายต่างไม่เข้ าใจใน
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5.2 ทักษะ
อาจารย์ผ้ สู อนเป็ นนักทฤษฎีที่เชี่ยวชาญเนื ้อหาความรู้ทางด้ านการสอนคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะความรู้ เกี่ยวกับวิธีการสอน เทคนิคการสอน และเป็ นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู ที่ม่งุ
สร้ างกิ จกรรมต่างๆที่ หลากหลายให้ กับนิ สิตครู รวมถึงเป็ นผู้ที่พ ร้ อมเปิ ดใจรับ ฟั งความคิดเห็นและ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ให้ กับนิสิตครู อยู่อย่างสม่าเสมอ ในขณะเดียวกัน ทักษะและความสามารถที่
กลุ่มนิสิตครู มีและสนับสนุนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อนที่ผ่านมา ได้ แก่ การให้ ความ
ร่วมมือกับอาจารย์ผ้ ูสอนในการทากิจกรรมต่างๆ ความคิดสร้ างสรรค์ในการสาธิตการสอน ความกล้ า
แสดงออก การน าเสนอ การคิด วิเคราะห์ การคิดวิพ ากษ์ การแก้ ปั ญ หา การผลิต ชิ น้ งานเกี่ ย วกับ
คณิตศาสตร์ การทางานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร
หลักฐานของวิถีการปฏิบตั ิเชิงวิชาชีพในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน
พิจารณาได้ จากสถาบันการผลิตครู อื่นๆที่มีการจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาเหล่านี ้แตกต่างจากพื ้นที่การ
วิจยั แห่งนี ้ โดยเฉพาะปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนในชันเรี
้ ยนและการลงพื ้นที่ในโรงเรี ยน
จริ งเพื่อสังเกตการณ์ สอนและการฝึ กประสบการณ์ ในการสอนระหว่างช่วงชันปี
้ ที่ 1 ถึง 4 นอกจากนี ้
สถาบันผลิตครู อื่นๆยังมีโรงเรี ยนสาธิตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของคณาจารย์
และนิสิตครูอย่างชัดเจนทังในเชิ
้
งนโยบายและการปฏิบตั ิ และสาหรับห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ที่
สร้ างขึ ้นนัน้ ไม่ได้ ถกู สร้ างหรื อออกแบบจากการมีส่วนร่วมของนิสิตครูมาก่อน และมีลกั ษณะคล้ ายกับ
ห้ องเรี ยนอื่นๆ ทัว่ ไปในคณะ
สาหรับอาจารย์ผ้ สู อนนัน้ แม้ อาจารย์ผ้ สู อนไม่ได้ มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้
ในโรงเรี ยนจริ งมาก่อน แต่การเชิญวิทยากรหรื อครูที่มีความสามารถมาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แก่นิสิตครูได้ ถูกจัดสรรขึ ้นในทุกภาคการศึกษาและเป็ นโครงการที่ร่วมมือกับคณะมาอย่างต่อเนื่องอยู่
แล้ ว ถือเป็ นวิถีการปฏิบตั ทิ ี่สนับสนุนปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนในระยะเวลาที่ผ่านมา
5.3 ค่านิยม
กลุ่ม นิสิตครู มารวมตัวกันเพื่ อต้ องการสร้ างการเปลี่ ยนแปลงในปฏิบัติการจัดการ
เรี ยนรู้ ของนิสิตครู เองและคาดหวังว่าจะมีผลต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนด้ วย กลุ่ม
นิสิตครูอาสาสมัครเหล่านี ้ต้ องการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ด้ วยความสัมพันธ์แบบครูกบั ศิษย์ทาให้ นิสิตครูไม่กล้ าสะท้ อนความรู้สึก
กังวลใจทังหมดกั
้
บอาจารย์ผ้ สู อนในทุกๆเรื่ องในลักษณะแบบการสื่อสารแบบเผชิญหน้ ากัน เนื่องด้ วย
ความรู้สึกว่านิสิตครูมีวยั วุฒิที่น้อยกว่าอาจารย์ผ้ สู อน ซึ่ง ในบริ บทของสังคมไทยกล่อมเกลาให้ นิสิตครู
ต้ องให้ เคารพและเกรงใจกับอาจารย์ผ้ สู อนของตนที่เป็ นผู้ให้ ความรู้และเป็ นผู้ที่อาวุโสกว่า ดังนัน้ การ
สะท้ อนร่วมกันเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนจึงดาเนินการผ่านนักวิจยั
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เป็ นหลัก เพื่อถ่ายทอดไปยังอาจารย์ผ้ สู อนอีกครัง้ หนึ่ง สาหรับอาจารย์ผ้ สู อนนัน้ อาจารย์ผ้ สู อนเป็ นผู้ที่
ต้ องการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนและให้ ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนรู้ แต่เนื่องด้ วยภาระงาน
ต่างๆที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นเร่งด่วนไม่น้อยกว่าการจัดการเรี ยนรู้แก่นิสิตครู ทาให้ อาจารย์
ผู้สอนมีเวลาในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้น้อย จึงทาให้ อาจารย์ผ้ สู อนมีการเตรี ยมตัวในการจัดการ
เรี ยนรู้แก่นิสิตครูได้ ไม่สมบูรณ์เต็มที่มากนัก
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้ร่วมวิจยั ได้ สะท้ อนถึงความรู้สึกกังวลใจร่วมกันต่อปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน โดยสรุปได้ ว่า ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนตามการสะท้ อนของ
กลุ่ม นิ สิ ต ครู แ ละนิ สิ ต ครู รุ่ น พี่ มี ค วามรู้ สึ ก กัง วลใจร่ ว มกัน อัน เป็ นผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด จาก 1) ความไม่
สมเหตุสมผล ความไม่สอดคล้ อง ความไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในการพูดและการคิดระหว่างกลุม่ นิสิตครู
และอาจารย์ผ้ ูสอน อันเป็ นผลมาจาก “การจัดการเชิงวัฒ นธรรมและวาทกรรม” เช่น แนวคิดทฤษฎี
ประสบการณ์ ที่ใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการคิดแตกต่างกัน 2) การขาดผลิตภาพและความยั่งยืนในการทา
กิจกรรมต่างๆ อันเป็ นผลมาจาก “การจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ” เช่น กิจกรรม สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงข้ อจากัดของเวลาที่ ไม่สามารถเข้ าถึงได้ และไม่เพียงพอ 3) ความไม่ยตุ ิธรรมและถูกกีด
กันในความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มนิสิตครูและบุคคลอื่นๆ อันเป็ นผลมาจาก “การจัดการเชิงสังคมและ
การปกครอง” เช่น ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ แบบล าดับ ขัน้ อาวุโส ความขัด แย้ ง และไม่มี ป ริ ม ณฑล
สาธารณะ 4) อุปนิสยั ของผู้ร่วมวิจยั ซึ่งผู้ร่วมวิจัยต้ องการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนและของนิสิตครู ทักษะของผู้ร่วมวิจยั ที่สนับสนุนให้ เกิดปฏิบตั กิ ารของอาจารย์ผ้ สู อน และค่านิยม
ที่ถกู ขัดเกลาจากสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน ซึ่งมาจากสิ่งที่เรี ยกว่า “วิถีการ
ปฏิ บัติ ” เหล่ า นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นว่า กลุ่ม นิ สิ ต ครู แ ละนิ สิ ต ครู รุ่น พี่ มี ค วามรู้ สึ ก กัง วลใจร่ ว มกัน ต่ อ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน อันมีผลกระทบต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของกลุม่ นิสิตครูในอนาคต
จากการสะท้ อนร่ วมกันของผู้ร่วมวิจยั เกี่ยวกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนใน
ข้ างต้ น ถือเป็ นการลาดตระเวนเพื่อค้ นหาสาเหตุของความรู้สึกกังวลใจร่วมกันที่มีตอ่ ปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ ูสอน ซึ่งเป็ น ปฏิบตั ิการของผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครู นอกเหนือจากการค้ นหาความรู้ สึกกังวลใจร่ วมกันในการลาดตระเวน
ตามระเบียบวิธี วิจัยของการวิจัยปฏิ บัติการเชิ งวิพ ากษ์ แล้ ว ยังมี การค้ นหาความเชื่ อต่อการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ของนิ สิ ต ครู ซึ่งเป็ น อุป สรรคที่ อ ยู่เบื อ้ งหลัง ของปฏิ บัติก ารนี ้ โดยได้
ดาเนินการตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ในลาดับ
ต่อไปเป็ นการนาเสนอการสะท้ อนร่วมกันของกลุ่มนิสิตครูในเรื่ องความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตัวนิสิตครูเอง
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ภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ.
1.2.3 ความเชื่อต่ อการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของกลุ่มนิสิตครู
จากการวิเคราะห์หลักฐานในการสนทนาร่ วมกันระหว่างผู้ร่วมวิจัย ได้ แก่ อาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง พี่เลี ้ยง และผู้วิจยั เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อของ
กลุ่มนิสิตครู และนิสิตครูรุ่นพี่ ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ในเบื ้องต้ นนัน้ กลุ่มนิสิต
ครูเกิดสภาวะวิกฤติที่สบั สนในความไม่สอดคล้ องกันในเรื่ องความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของตนเองกับประสบการณ์ที่นิสิตครูพบปะในชีวิต รวมถึงประสบการณ์จากการใช้ คาถาม
เชิ ง วิพ ากษ์ ในขัน้ ลาดตระเวนด้ วย ซึ่งความเชื่ อเหล่านัน้ ถื อเป็ น อุป สรรคต่อการจัด การเรี ย นรู้ ตาม
แนวคิด การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครู เอง และความเชื่อเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งถูก
สะสมขึน้ มาจากปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูสอนที่ ผ่านมา อย่างไรก็ ตาม ผู้ร่วมวิจัยเห็น
ร่วมกันว่า ความเชื่อเหล่านีส้ ามารถเปลี่ยนแปลงด้ วยทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ จากการ
วิเคราะห์หลักฐานร่วมกันจึงได้ จาแนกความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ออกเป็ น 3
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. ความเชื่อที่วา่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ยาก
การวิเคราะห์ การสะท้ อนร่ วมกันของกลุ่ม นิสิตครู และนิสิตครู รุ่นพี่ แสดงให้ เห็นว่า การ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เ รี ยนเป็ นส าคัญ เป็ นสิ่งที่ ทาได้ ยาก เนื่ องจากกลุ่ม นิสิตครู เข้ าใจว่า การจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ต้ องออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่มให้ นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึ่งใช้ ระยะเวลา
ในการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนค่อนข้ างนาน เมื่อเป็ นเช่นนันแล้
้ ว กลุ่มนิสิตครูจึงไม่สามารถสอนเนื ้อหา
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คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรที่โรงเรี ยนกาหนดได้ ทนั เวลาอย่างครบถ้ วน ดังนัน้ จึงส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่มี
ความรู้คณิตศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ ในการสอบไล่ของโรงเรี ยน และอาจเกิดการไม่ยอมรับหรื อการต่อต้ าน
จากนักเรี ย นที่ คาดหวัง จะได้ รับ เนื อ้ หาคณิ ต ศาสตร์ ในลักษณะผู้เรี ย นเชิ ง รับมากกว่าผู้เรี ยนเชิ งรุ ก
นอกจากนี ้ กลุ่มนิสิตครู ยงั เชื่อว่า นักเรี ยนน่าจะเคยชินกับการสอนของครู ประจาการที่เน้ นการบรรยาย
เป็ นฐานมากกว่าการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ดังนัน้ หากนิสิตครู จดั การเรี ยนรู้ แบบเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ในชัน้ เรี ยน ครู ในหมวดวิชาอาจต่อว่าหรื อตาหนิได้ เพราะการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไม่เหมาะกับการสอนในประเทศไทย ดังนัน้ เมื่อครู ไม่เห็นด้ วยกับการจัดการเรี ยนรู้
ดังกล่าว นิสิตครูอาจรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ รับการยอมรับและรู้สึกท้ อแท้ ผิดหวัง จากการตอบสนองของครู
และนักเรี ยนที่ต่อต้ านการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู จึงมีความเป็ นไปได้ ที่ นิสิตครู จะกลับมาสอนแบบ
เน้ นการบรรยายเช่นเดียวกับครู คนอื่นๆในโรงเรี ยน ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญทาได้ ยากนี ้ มีที่มาจากประสบการณ์ที่หลากหลายของนิสิตครู ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า ความเชื่อนี ้มี
ที่มาจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ ูสอนและประสบการณ์ จากการได้ สนทนากับ นิสิตครู
รุ่นพี่
เอาจริ งๆนะคะ ตอนหนูออกไปสาธิ ต การสอน อาจารย์ เขาก็ จ ะแนะน าว่า ให้ คิด กิ จกรรมกลุ่ม ที่
นักเรี ยนจะได้ ทาด้ วยกันได้ มันจะได้ เรี ยนรู้ ด้ วยกัน แล้ วเพื่อนทุ กคนเลยมัง้ คะ ก็ ต้องคิดอะไรที่เป็ นแบบ
กิจกรรมหรื อเกมทานองนี ้อ่ะคะ ไม่งนั ้ มันจะเหมือนไม่ใช่เน้ นผู้เรี ยนอ่ะคะ ที่เตรี ยมมาจะไม่ใช่ไรงีอ้ ่ะคะ
(นิสติ ครูคนที่ 13)
ผมว่ากิจกรรมมันก็ดีนะครับ แต่เราก็ไม่ร้ ู concept ของมัน แล้ วไม่ร้ ูจะเอามาใช้ กบั วิธีสอนยังไงอีก ไป
กันใหญ่ ครับทีนี ้ คือเราไม่ได้ เรี ยนแบบนันมาชั
้
ดๆ ยังไงอ่ะ บอกไม่ถูกครับ มันไม่ได้ ผ่านประสบการณ์ มา
แล้ วจะให้ มาจัดกิจกรรมแบบเจ๋งๆ มันยากสิครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)
ที่เคยได้ ยินมามันก็นา่ จะจริ งแหละว่า มันไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะจัดกิจกรรมไรให้ นกั เรี ยน แล้ วเราจะสอน
ทันได้ ไง ขนาดเราทาในห้ องกันเอง ยังนานเลย คือแล้ วเพื่อนให้ ความร่วมมือ มันเลยไปได้ ดีไงคะ แต่ถ้ามัน
เจอของจริ ง นักเรี ยนไม่ได้ มาเข้ าใจไรง่ายๆ แล้ วไม่ให้ ความร่ วมมือแบบนี ้ด้ วย ก็เลยว่า มันจะกินเวลาไป
เยอะในหนึง่ คาบที่สอน มันจะสอนทันได้ ไง ยากมากๆ พูดแล้ วก็เครี ยดคะ แล้ วพวกหนูกลัวนักเรี ยน กลัวว่า
นักเรี ยนจะไม่มีไรไปสอบคะถ้ าทาแต่กิจกรรม แต่มนั ต้ องสอนให้ ได้ ตามที่เขากาหนดหล่ะ (นิสติ ครูคนที่ 11)
ตกลงไม่ร้ ู จะสอนให้ ทนั แล้ วยังต้ องจัดกิจกรรมอีก มันจะเหมือนขัดๆกันครับ มันคนละแบบเลย ถ้ า
เน้ นกิจกรรม มันเสียเวลามาก สอนไม่ทนั แล้ วไม่ร้ ู จะสอบได้ ไหมด้ วย เขาอาจไม่เข้ าใจกิจกรรมเรา แต่ถ้า
บรรยายก็ไม่ได้ อาจารย์ไม่ชอบให้ สอนแบบนัน้ ทาตัวไม่ถกู ครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)
ใช่ ของหนูกลัวว่านักเรี ยนจะไม่เคารพเราไรงี ้คะ เพราะจากประสบการณ์ของพวกเราก็เห็นเป็ นแบบ
นัน้ จริ งๆเราเชื่อในแนวคิดเน้ นผู้เรี ยนนะคะ แต่ประเทศเราอ่ะคะ มันยากจะเปลี่ยนแปลงนะหนูว่าเพราะ
นักเรี ยนส่วนมากเขาชินกับครูแบบนัน้ แล้ วถ้ าพวกหนูไปแล้ วบอกๆนักเรี ยนว่า ต้ องเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เขาไม่
เอาแน่เลยคะ เขาจะคอยแต่ให้ ครูมาบอกว่าอันนี ้คืออะไรๆ (นิสติ ครูคนที่ 11)
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ตอนผมสอนพิเศษอ่ะครับ มันโอเคนะครับการจัดกิ จกรรมไรพวกนี ้ แต่ผมก็ไม่ร้ ู ว่ามันจะได้ ผลไหม
ตอนทาในชันเรี
้ ยนจริ งๆอ่ะครับ ถ้ ามันไม่โอเคก็ทา่ จะต้ องสอนพูดๆๆคนเดียวเหมือนเดิม ที่ผมเคยไปสอนนะ
ครับ เตรี ยมกิจกรรมไปดีมาก แต่เขาไม่เอาเลยครับ ไม่ทาตาม บอกไรก็ไม่เชื่อ คือผมตอนนันแบบ
้
มันหลาย
อย่างมาก ไม่เชิงเสียใจแต่แบบว่าอะไรเนี ้ยะ แล้ วสุดท้ ายอ่ะครับก็หากิจกรรมอื่นๆทา เลยให้ ทาแบบฝึ กหัด
ไรไปครับ ไม่เจอเองไม่ร้ ูนะ ของแบบนี ้มันเปลีย่ นยากจริ งๆ (นิสติ ครูคนที่ 8)

นอกจากนี ้ ความเชื่ อ ที่ ว่า การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ท าได้ ย ากนัน้ ยัง
เกี่ยวข้ องกับการกลัวการต่อต้ านจากครูพี่เลี ้ยงอีกด้ วย ซึ่งเป็ นสิ่งที่นิสิตครูส่วนใหญ่กลัวและคาดการณ์
ว่า เมื่อเข้ าไปสูร่ ะบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ ว นิสิตครูจะต้ องทาตามคาแนะนาของครูพี่เลี ้ยง
โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งครูส่วนใหญ่ยงั คงสอนแบบบรรยาย และเนื่องจากครูพี่เลี ้ยงเป็ น
เสมือนครู ผ้ สู อนของนิสิตครู และเป็ นผู้อาวุโสกว่า ดังนัน้ นิสิตครู จึงต้ องเชื่อฟั งและทาตามที่ครูพี่เลี ้ยง
แนะนามากกว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่นิสิตครูออกแบบมาเอง เพราะฉะนัน้ นิสิตครู
ส่วนใหญ่จึงไม่มนั่ ใจว่า การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจะมีประโยชน์และใช้ ได้ จริ งกับระบบ
การศึกษาของไทยในเชิงปฏิบตั ิหรื อไม่ ประกอบกับในเชิงปฏิบตั ินนั ้ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มกั จะเน้ นให้
นักเรี ยนท่องจาเนื ้อหาความรู้มากกว่าการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้และการคิดของนักเรี ยน ทังนี
้ เ้ พื่อ
ผลักดันให้ นกั เรี ยนสามารถสอบผ่านในรายวิชาต่างๆของโรงเรี ยนและสามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยได้
ในปริมาณที่มาก
จากประสบการณ์ ของผมนะครับ มันไม่มีอะไรแย่เท่ากับการที่ครูวยั ใกล้ เกษี ยรณมาเข้ มงวดกับเรา
ครับว่าให้ สอนแบบนันแบบนี
้
้ ซึ่งมันโบราณมากๆครับ แถมหนักกว่านันคื
้ อจะให้ เราสอนตามเขาอีก ไปกัน
ใหญ่เลยครับทีนี ้ (นิสติ ครูคนที่ 7)
แล้ วเราเป็ นคนไทย วัฒนธรรมเราก็คือต้ องเคารพเขา คนที่แบบโตมากกว่า หรื อเป็ นครูเราไรงี ้คะ มันก็
สาคัญแหละคะถ้ าเขาบอกอะไร เราก็ควรทาตาม (นิสติ ครูคนที่ 10)
ผมว่าเราอาจจะตามเขาไปก่อนในเทอมแรกหรื อต้ นๆที่เราไปฝึ กสอนอ่ะครับ แต่พอสั กระยะหนึ่งก็
ค่อยเริ่ มเป็ นสไตล์ของเรา ตรงนี ้มันยังคงพอแบ่งรับแบ่งสู้ไรได้ ครับ ไม่ยึดของใครคนใดคนหนึง่ ไม่งนเครี
ั ้ ยด
สิครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
หนูก็เห็นด้ วยกับเพื่อนนะคะ แต่อยากเพิ่มเติมว่า จริ งๆมันคงอยู่ที่แต่ละโรงเรี ยนด้ วยค่ะ ถ้ าโรงเรี ยน
อยูน่ อกเมือง แล้ วเด็กในห้ องจานวนไม่มาก มันก็อาจจัดได้ คะ่ เพราะเด็กน้ อยๆทาได้ งา่ ยกว่า แต่ถ้าโรงเรี ยน
ใหญ่ๆในเมือง นักเรี ยนห้ องละ 50 คนแบบนี ้มันถูกคาดหวังจากผู้ปกครองเขาอ่ะค่ะว่า ลูกเขาเรี ยนได้ อะไร
มา คือเน้ นเนื ้อหามากๆๆ จากประสบการณ์ ของหนูนะคะ มันเป็ นแบบนัน้ ทุกวิชาด้ วย เลยแบบต้ องสอน
เน้ นบรรยายเยอะคะ เพราะนักเรี ยนเขาต้ องเข้ ามหาวิทยาลัย จะมาเล่นกิจกรรมไรมันไม่น่าจะโอเคด้ วยคะ
ต้ องเตรี ยมเนื ้อหาที่เข้ าสอบไล่ด้วยค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 4)
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หนูก็ว่าแบบนี ้ยิ่งทาให้ พวกเรางงอ่ะคะ งงว่าจะทาตัวแบบไหนแน่ จะให้ สอนแบบไหนแน่ ไหนจะเน้ น
ผู้เรี ยน ไหนจะโอเน็ตเอเน็ตไรอีก คิดแล้ วปวดหัวคะ อ๋อ ของ PISA อีกค่ะ คณิตศาสตร์ โดนเต็มๆ (นิสิตครู
คนที่ 11)

นอกจากนี ้ จากการสะท้ อนร่วมกันทาให้ พบว่า ถึงแม้ จะมีการสนับสนุนในเชิงทฤษฎี และ
การปฏิ บตั ิจากอาจารย์ ผ้ ูสอน คณะ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ นิสิตครู เห็นความสาคั ญ และ
สามารถจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21
แต่การสนับสนุนเหล่านี ้ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อของนิสิตครูให้ นาไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
คณะก็ทาอะไรให้ เยอะนะครับ หลายอย่าง เช่น STEM หรื อมีการจัดวิทยากรมาบรรยาย เช่น เรื่ อง
flip classroom หรื อ เรื่ อ งการสอนคณิ ต ให้ นัก เรี ย นในศตวรรษที่ 21 มี อ าจารย์ ม าจากจุฬ าไรงี ค้ รั บ มี
จิตตปั ญญาที่เคยบอกไปแล้ วครับ ที่บอกว่าเบื่อๆกัน แต่เราก็เข้ าร่ วมนะครับ เพราะว่าจะได้ ช่วยอาจารย์
เขาเป็ นคนจัดกิจกรรมอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
มีไปเยี่ยมโรงเรี ยน ไปสังเกตการณ์ สอนด้ วยครับ ผมว่า พวกนี ้มันก็เป็ นประสบการณ์ ที่ดีแหละครับ
เพียงแต่ว่าจะใช้ ได้ จริ งๆสักแค่ไหน แล้ วอาจารย์ ก็เน้ นแต่เนือ้ หาการสอน พวกทฤษฎีไรงีเ้ หมือนกัน แต่
ปฏิบตั ิน้อยมากที่ได้ ทาจริ งๆ เราก็เลยไม่ร้ ูวา่ จะเอามาประยุกต์ไงอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)

จากความเชื่อในประเด็นนี ้ ผู้ร่วมวิจยั จึงได้ เห็นร่วมกันว่า เป็ นความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู ที่สาคัญ ซึง่ นิสิตครูเกิดความกังวลใจและเกิดความ
สับสนในการเลือกเส้ นทางในการจัดการเรี ยนรู้ของตนในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้ วยเหตุผล
และที่มาของความเชื่อนี ้ ผู้ร่วมวิจยั จึงตกลงร่วมกันว่าน่าจะสามารถปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ทาให้
นิสิตครูมีมุมมองหรื อความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ สามารถทาได้ จริ งและไม่
ยากอย่างที่คาดไว้ รวมถึงต้ องสร้ างความกล้ าที่จะปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนและกล้ าที่จะ
สร้ างความแตกต่างที่สร้ างสรรค์ในฐานะนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้
2. ความเชื่อที่วา่ การฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริง
การวิเคราะห์ร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ได้ ลงความเห็นว่า ความเชื่อจากประสบการณ์ ที่ผ่าน
มาของกลุ่มนิสิตครูที่มาจากการสนทนากับกลุ่มนิสิตครูรุ่นพี่ และประสบการณ์ของนิสิตครูเองในฐานะ
ผู้เรี ยน ประกอบกับความเข้ าใจว่าตนเองยังขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน ทาให้ เป็ นอุปสรรค
ต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยกลุ่มนิสิตครูสะท้ อนถึงความเชื่อต่อการฝึ กสอน
ว่า การฝึ กสอนไม่ใช่พื ้นที่ของการฝึ กทักษะการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน แต่เป็ นพื ้นที่ของปฏิบตั ิการเพื่อ
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ทาหน้ าที่ ของครู อย่างแท้ จริ ง ซึ่งการถ่ายทอดเนื อ้ หาคณิ ตศาสตร์ แก่ นักเรี ยนเป็ นสิ่งสาคัญ มากกว่า
วิธีการสอนและนักเรี ยนควรได้ รับความรู้ ที่ ถูกต้ องแม่นยาจากนิสิตครู และไม่ควรมี ความผิดพลาด
เกิดขึ ้น และหากนิสิตครูต้องจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญก็จะต้ องทาให้ ได้ อย่างสมบูรณ์ แบบ
เท่านัน้ นอกจากนี ้ กลุ่มนิสิตครู ยงั สะท้ อนว่า การฝึ กสอนเปรี ยบเสมือนการตัดสินถึงความเหมาะสมใน
ความเป็ นครูในวิชาชีพครู ของตนเองอีกด้ วย ดังนัน้ ผลจากความเชื่อนี ้ทาให้ นิสิตครู มีความเครี ยดและ
ความวิตกกังวลใจต่อการฝึ กสอนเป็ นอย่ างมาก และไม่กล้ าที่จะจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนสาคัญ การสอนแบบบรรยายอาจเป็ นสิ่งที่นิสิตครู จะเลือกใช้ ในการสอนมากกว่า
เพราะมีความคุ้นชินและง่ายต่อการเตรี ยมตัวมากกว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การฝึ กสอนสาหรับผมคืออะไรเหรอครับ มันไม่เชิงว่าฝึ กสอนอ่ะครับ มันสอนจริ งๆแล้ วครับ คือเรา
ต้ องทาทุกอย่างแทบจะเหมือนครูนนั่ แหละ (นิสติ ครูคนที่ 2)
ใช่ครับ แล้ วนักเรี ยนมันของจริ งครับ ไม่ใช่แบบในห้ องเรี ยนที่เราเล่นสมมติไรกัน เลยไปทดลองสอน
กับเขางี ้เหรอ มันไม่นา่ จะได้ ครับ ก็ต้องรู้จริ งอะไรจริ งครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)
หนูเห็นด้ วยกับเพื่อนคะ เพราะเราไม่ควรผิดพลาดเลยในการสอน ยิ่งแบบเนื ้อหาคณิตด้ วย หนูว่ามัน
จะต้ องแม่นมากๆ ไม่งนนั
ั ้ กเรี ยนเราก็ ร้ ู ไปมัว่ ๆ ครู พี่เลี ้ยงไรก็จะมาว่าเราอีกว่าเรามัว่ มันต้ องถูกหมดคะ
(นิสติ ครูคนที่ 1)
แล้ วอย่างที่บอกว่าตอนนี ้พวกเราเนื ้อหาก็ยงั ไม่แม่นครับ แล้ วมีวิธีสอนอีก ไปกันใหญ่ครับ มันบอกไม่
ถูกเลยครับ คือเอาจริ งๆถ้ าทุกคนสอนแบบบรรยายมันก็คงง่ายกว่าจริ งๆ เพราะว่าเราก็เตรี ยมเนื ้อหาไป
เท่านัน้ แต่ถ้าเป็ นวิธีสอนอื่นๆมันต้ องอีกเยอะเลยครับ ไม่ใช่ไม่อยากทานะครับ แต่ว่าตรงเนื ้อหานี ้ยังรู้ ไม่
แม่นเลย หมดเวลาค้ นพอดีครับ ผมคิดนะ (นิสติ ครูคนที่ 6)
ผมว่า นักเรี ยนไม่ใช่หนูทดลองอ่ะครับที่เราจะไปแบบลองผิดลองถูก คือมันต้ องวางแผนไปอย่างดีอ่ะ
ครับ จริ งๆเนือ้ หาที่สอนเขามันสาคัญ มากนะครับ เราเลยไปทุ่มเทตรงนัน้ มากกว่าที่คิดค้ นวิธีสอน บาง
เนื ้อหามันก็ไม่ร้ ูจะไปเชื่อมกับชีวิตหรื อจะทากิจกรรมยังไงอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 8)
มันเหมือนว่าการฝึ กสอนมันจะชี ้เลยว่า เราควรจะอยูห่ รื อไปในอาชีพนี ้อ่ะครับ ก็รุ่นพี่หลายๆคนเขาก็
ไม่เป็ นนี่ครับ เพราะประสบการณ์ ตอนฝึ กสอนนัน่ แหละ เขาเลยคิดว่า เขาไม่เหมาะไรงี ้ ผมก็ คิดว่า มันก็
อาจจะมีสว่ นจริ งๆ แต่วา่ ก็ไม่ร้ ูสคิ รับยังไม่ได้ ฝึกสอนเลย ก็คิดหลายอย่างครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)

จากความเชื่อนี ้ ผู้ร่วมวิจยั เห็นร่วมกันว่า การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การ
ฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ งนี ้ กลุ่ม นิสิตครูสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อปรับขยายความเข้ าใจต่อการฝึ กสอน
ไปสู่การเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ในช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ รวมถึงความกล้ าหาญที่จะเผชิญกับความผิดพลาดหรื อสิ่งที่ไม่พึง
ประสงค์บางอย่างในการจัดการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนได้
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3. ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วย
ตนเอง
การใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ ในขันการลาดตระเวนท
้
าให้ กลุ่มนิสิตครูได้ สะท้ อนถึงความเชื่อ
ว่า หากต้ องการให้ นิสิ ตครู ส ามารถจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ได้ อาจารย์ ผ้ ูส อนหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องจัดประสบการณ์ ให้ นิสิตครูเท่านัน้ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นทักษะ
ที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ผู้ร่วมวิจยั เห็นพ้ องร่วมกันว่า ความเชื่อนี ้เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญต้ อง
อาศัยการพัฒนาจากทังตั
้ วนิสิตครูเองและการได้ รับคาแนะนาจากอาจารย์ผ้ สู อนหรื อมีพี่เลี ้ยงประกอบ
กัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเท่านัน้ ที่เป็ นเจ้ าของความรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่ อนิสิตครู
จะต้ องลงฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในโรงเรี ยน ครู พี่ เลี ย้ งและอาจารย์นิเทศก์ อาจจะช่วยได้ เพี ยง
แนะนาบางประการเท่านัน้ แต่ไม่สามารถฝึ กหัดได้ อย่างเข้ มงวดตามที่นิสิตครูต้องการ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มนิสิตครู ได้ สะท้ อนในช่วงท้ ายของขันการลาดตระเวนว่
้
า การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
ของนิสิ ตครู เองนัน้ มี ความเป็ นไปได้ และยั่งยืน กว่าการเปลี่ ยนแปลงที่ ปัจจัยภายนอก เช่น อาจารย์
ผู้สอน หรื อผู้บริ หารคณะ เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มนิสิตครูจะพยายามช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ของนิสิตครูเองต่อไป
ที่พวกเราสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนไม่ได้ มันก็ไม่เชิงนะคะ เพราะว่าจริ งๆอาจจะทาได้ ก็ได้ แต่ว่าไม่ร้ ู ว่าที่
ทาไปมันใช่หรื อเปล่า ก็ไม่ได้ มีใครมาบอกว่าเป็ นการสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนแล้ ว (นิสติ ครูคนที่ 9)
พวกผมรอการเปลี่ยนแปลงที่คณะจะทาให้ มานานแล้ วครับ หลายเรื่ องแล้ ว แต่ก็ไม่เคยได้ เห็นอะไร
เป็ นจริ งเป็ นจัง มันคงจะยากจริ งๆ ไม่ร้ ู วา่ พูดเหมือนปลงเปล่านะครับ แต่วา่ ถ้ ารอๆๆแบบนี ้คงไม่ได้ อะไรกัน
พอดี (นิสติ ครูคนที่ 6)
ผมว่าจริ งๆก็ น่าคิดแหละว่า ทาไมเราไม่ทาไร แบบไปหาคาตอบมาหรื ออะไร หรื อเราไม่ร้ ู ว่ามัน มี
ประโยชน์มากหรื อเปล่าเราเลยไม่ค้นอะไร หรื อว่าพวกเราขี เ้ กียจกัน อาจจะใช่ก็ได้ มงครั
ั ้ บ ทาไมเราขี ้เกียจ
กันจัง เอ่อเหน๊ าะ รู้สกึ เป็ นเด็กไม่ดีขึ ้นมาเลยอ่ะ เพราะว่าขี ้เกียจกัน (นิสติ ครูคนที่ 8)
เราทาเฉพาะที่อาจารย์สงั่ แหละ แต่นอกเหนือจากนันก็
้ ไม่ทาอะไร เพราะแค่ที่อาจารย์สงั่ ก็ทงวั
ั ้ นทังคื
้ น
แหละกว่าจะทางานเสร็ จ มันจะทันรึ เปล่าครับ มันจะต้ องไปสอนแล้ วนะเทอมหน้ า แต่สดุ ท้ ายพวกผมต้ อง
ช่วยกันอยูแ่ ล้ วครับ ใครมีไรก็ช่วยกันหมดครับพวกผมนะ (นิสติ ครูคนที่ 2)
หนูก็คิดว่า เดี๋ยวพอมีอะไรจริ งๆ เพื่อนๆก็จะช่วยเรากันหมดแน่นอนคะ พวกหนูเป็ นแบบนี ้กัน (นิสิต
ครูคนที่ 1)

จากความเชื่ อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้
ด้ วยตนเองนี ้ แม้ ว่านิสิตครูจะมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากเดิม ไปบ้ าง แต่ผ้ รู ่วมวิจยั เห็นว่า ความเชื่อ

174
นี ้ต้ องนาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะดาเนินการในขันตอนต่
้
อไป เพื่อให้ มีมมุ มองต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่สามารถศึกษาค้ นคว้ าและลองปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยตนเองต่อไป
ความเชื่ อทัง้ 3 ประเด็นข้ างต้ น ได้ แก่ 1) ความเชื่ อที่ ว่าการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญทาได้ ยาก 2) ความเชื่อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ ง และ 3) ความเชื่อที่ว่า
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ถือเป็ นความเชื่อหลัก
ที่ ถูก น าไปสู่ ก ารออกแบบและวางแผนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงในขันต่
้ อไป อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ความเชื่อทัง้ 3 ประเด็นร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั
ได้ มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ความเชื่อเหล่านี ้ส่วนหนึง่ เป็ นผลลัพธ์ ที่มาจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ผ้ สู อน เรี ยกได้ วา่ “แบบสร้ างการปฏิบตั ิ” ของความเชื่อเหล่านี ้ คือ ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ผ้ สู อนนัน่ เอง
ดังนัน้ สิ่ ง ที่ ได้ จ ากการวิเคราะห์ ห ลักฐานในขัน้ ลาดตระเวนเพื่ อค้ นหาความรู้ สึก กัง วลใจ
ร่วมกันต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน จึงประกอบไปด้ วย 1) ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ผ้ สู อน และ 2) ความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู ทัง้ 2 เรื่ อง
นี ถ้ ูก น าไปสู่ ก ารออกแบบและวางแผนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงในลาดับต่อไป ดังภาพประกอบ 8
ขั้นการ
ลาดตระเวน

การลาดตระเวนปั ญหา

การค้นหาปั ญหาร่ วมกัน

ปั ญหาหลักที่จะ
เปลี่ยนแปลง

ในปริ มณฑลสาธารณะ
แผนการ

การวางแผนการปฏิบัตริ ่ วมกัน

ปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 8 ขันการลาดตระเวนตามกรอบแนวคิ
้
ดการวิจยั .
1.3 การออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูฃ
การเปลี่ยนแปลง
ตามระเบียบวิธีวิจยั ของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมได้ นาเสนอถึงขันตอน
้
ในภายหลังจากการลาดตระเวนว่า ภายหลังจากการสารวจความรู้สกึ กังวลใจร่วมกันแล้ ว ผู้ร่วมวิจยั จะ
ร่วมกันตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิการหรื อแบบสร้ างการปฏิบตั ิใด ซึ่งมีความเป็ นไปได้ ในการ
เปลี่ ยนแปลงด้ วยตัวของผู้ร่วมวิจัยเอง โดยเฉพาะกลุ่ม นิสิตครู และเป็ น สิ่งที่ เมื่ อเปลี่ ยนแปลงแล้ ว

175
อาจจะช่วยสนับ สนุนให้ เกิ ดปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ของนิสิตครู ให้ มี ค วาม
สมเหตุส มผล มี ค วามยั่งยื น มี ผ ลิ ต ภาพ และมี ค วามยุติธ รรมมากขึน้ (Kemmis et al., 2014a) ใน
ลาดับต่อไปจึงขอนาเสนอรายละเอียดในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกันตามทฤษฎีการเรี ยนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1.3.1 การทาความเข้ าใจความเชื่อของกลุ่มนิสิตครู และกระบวนการเรี ยนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง
จากความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู ในขันตอนที
้
่แล้ ว ได้ แก่
1) ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ยาก 2) ความเชื่อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่
การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ ง และ 3) ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่
สามารถเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ร่ ว มวิ จัย ได้ แ ก่ อาจารย์ ผ้ ูส อน ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นการเรี ย นรู้ สู่ก าร
เปลี่ยนแปลง พี่เลี ้ยง และผู้วิจยั ได้ ร่วมกัน ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครู อีกครัง้ และทาความเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง โดย
ผู้วิจยั ได้ นดั หมายให้ มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ
เรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง 10 ขันของเมอซิ
้
โรว์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงจะเป็ นผู้
ร่วมดาเนินการด้ วย จากนันผู
้ ้ ร่วมวิจยั แต่ละท่านได้ สะท้ อนประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เชื่อมโยงกับกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้เพื่อตรวจสอบ
ความเข้ าใจตรงกันและเพื่อกระตุ้นความคิดต่อการออกแบบกิจกรรม ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ให้ ระยะเวลาประมาณ
1 สัป ดาห์ แก่ผ้ ูร่วมวิจัยแต่ล ะท่านในการออกแบบกิ จ กรรมของตนเองมาก่อนที่ จ ะมี การออกแบบ
ร่วมกันในครัง้ ถัดไป โดยผู้วิจยั ให้ เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงและการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมต่า งๆที่ ใช้ ในกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงไปก่ อ นล่ วงหน้ า
หลังจากนันจึ
้ งมีการนัดหมายอีกครัง้ เพื่อการออกแบบกิจกรรมร่วมกัน
1.3.2 การออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการ
เรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ผ้ รู ่ วมวิจัยแต่ละท่านได้ กลับไปศึกษาความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญทัง้ 3 เรื่ องอีกครัง้ และออกแบบกิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงกับความเชื่อ
ดังกล่าวแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวัตถุประสงค์ของการนัดหมายร่วมกันคือ เพื่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของนิสิตครู ด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลง
จากนัน้ จึงเริ่ ม ให้ ผ้ ูร่วมวิจัยทุกท่านร่ วมกันออกแบบกิ จกรรมร่ วมกัน โดยลาดับไปตามกระบวนการ
เรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง 10 ขัน้ และสนทนาถึงสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องมีในการจัดกิจกรรม จากนันผู
้ ้ วิจยั จึง
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นาแผนกิจกรรมเหล่านีไ้ ปนาเสนอแก่กลุ่มนิสิตครูและให้ กลุ่มนิสิตครูร่วมแสดงความเห็น ต่อกิจกรรม
เหล่านี ้ว่า กิจกรรมเหล่านี ้มีความเป็ นไปได้ ในการจัดกิจกรรมและมีความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อของนิสิตครู หรื อไม่ หลังจากนิสิตครูได้ แสดงความคิดเห็นต่อแผนกิจกรรมแล้ ว ผู้วิจยั จึงปรับ
แผนกิจกรรมอีกครัง้ ก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการ โดยผลลัพธ์ จากการออกแบบกิจกรรมร่วมกันของผู้ร่วม
วิจยั ผู้ร่วมวิจยั ได้ ออกแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของนิสิตครูใน 3 เรื่ อง ได้ แก่ 1) ความเชื่อที่วา่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้
ยาก 2) ความเชื่อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ ง และ 3) ความเชื่อที่ว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง และผู้ร่วมวิจยั ได้ นาสิ่งที่กลุ่ม
นิสิตครู ได้ สะท้ อนร่วมกันหรื อมีความต้ องการให้ เกิดขึ ้นในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ ูสอน
ซึง่ สะท้ อนในขันการลาดตระเวน
้
โดยผนวกเข้ าไปในกิจกรรมต่างๆด้ วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. กิจกรรมก่อนขันกระบวนการเรี
้
ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงได้ แนะนาถึงสิ่งที่ต้องเตรี ยมก่อนการจัด
กิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่ องของสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ 1) การเตรี ยมห้ องที่เหมาะสม แสง เสียง อากาศ
ขนาดของห้ องที่กว้ างเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ รู ่วมวิจยั เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและมีพื ้นที่ในการทากิจกรรม
2) การสร้ างวงที่ให้ ความรู้ สึกที่ส ามารถพูดได้ ปลอดภัย เก็บความลับได้ 3) การแจ้ งผู้ร่วมวิจัยเรื่ อง
เสื ้อผ้ าที่สวมใส่เพื่อร่ วมกิจกรรมควรมีลกั ษณะเอื ้อต่อการลุก ยืน นัง่ หรื อเคลื่อนไหวได้ สะดวก 4) การ
เตรี ยมสมุดบันทึกหรื อกระดาษเพื่ อบันทึกหรื อจดสิ่ง ต่างๆ และ 5) ป้ายชื่ อของผู้ร่วมวิจัยแต่ล ะคน
เพื่อให้ เกิดความรื่ นไหลเมื่อทากิจกรรมและเรี ยกชื่อของผู้ร่วมวิจยั ในการทากิจกรรม
เมื่อผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ กลุ่มนิสิตครู พี่เลีย้ ง ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
(เป็ นกระบวนกรร่วมด้ วย) และผู้วิจยั มาพร้ อมเพรี ยงกันแล้ ว ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนจะนัง่ หันหน้ าเข้ ากันเป็ น
วงกลมใหญ่ จากนันกระบวนกรจะน
้
าเข้ าสู่กิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้ วยกิจกรรมย่อยๆ
ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 การทาสมาธิ โดยการบรรยายของกระบวนกรพร้ อมเปิ ดเสียงเพลงคลอเบาๆ
ประมาณ 10-15 นาที เพื่อเตรี ยมและปรับสภาวะจิตใจและอารมณ์ของผู้ร่วมวิจยั ให้ เกิดความสงบก่อน
เริ่มกิจกรรมในลาดับต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การแนะนาตัวเอง กิจกรรมแนะนาชื่อตนเองด้ วยการเล่าที่มาของชื่อตนทีละ
คนจนครบวงการสนทนา
กิ จ กรรมที่ 3 การสร้ างบรรยากาศในวงสนทนา ในกิ จ กรรมนี ก้ ระบวนกรจะสร้ าง
บรรยากาศและให้ ผ้ ูร่วมวิจัยร่ วมกันสร้ างกติกาในการพูดคุยร่ วมกัน และการฝึ กการฟั งอย่างลึกซึง้
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ร่วมกัน การพยายามละอคติ การแลกเปลี่ยนอย่างสร้ างสรรค์ การอยู่กบั ปัจจุบนั พร้ อมการถามคาถาม
เพื่อช่วยกระตุ้นให้ ระลึกถึงสิ่งที่ทาในปัจจุบนั
แบบสร้ างการปฏิ บัติที่ ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ ทีมกระบวนกรแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและประโยชน์ที่กลุ่ม
นิสิตครู จะได้ รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมเหล่านี ้ การฝึ กทักษะการเป็ นผู้ฟังและผู้พูด และมีการสร้ าง
ปริ มณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสารตลอดการดาเนินกิจกรรมด้ วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตรมากกว่าความสัมพันธ์แบบลาดับขันอาวุ
้ โส
2. ขันที
้ ่หนึง่ ภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ ผ้ รู ่วมวิจยั โดยเฉพาะนิสิตครูเกิด
ความขัด แย้ งหรื อ สั บ สนในความเชื่ อ ทั ง้ 3 เรื่ อง และเชื่ อ มโยงกั บ บทบาทของการเป็ นนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดี โดยเฉพาะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยการประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
ขันนี
้ ้ คือ การสังเกตจากการสะท้ อนด้ วยคาพูดหรื อการเล่าเรื่ องที่สื่อถึงความสับสน ความไม่แน่ใจ หรื อ
ความขัดแย้ งในความเชื่อทัง้ 3 เรื่ องของนิสิตครู
แบบสร้ างการปฏิ บัติที่ ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ การใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ เพื่อกระตุ้นการคิดใคร่ครวญถึงบทบาท
ของนิสิตครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ พึงประสงค์แก่ผ้ ูเรี ยนในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู การสร้ าง
อารมณ์เชิงบวก การสร้ างปริมณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสาร
3. ขันที
้ ่สอง การตรวจสอบความรู้สกึ ต่างๆของตนเอง
กระบวนกรจะใช้ อปุ มาอุปมัยสาหรับตรวจสอบความรู้สึกทังอารมณ์
้
ทางบวกและทางลบ
จากภาวะที่สบั สนในขันก่
้ อน ซึ่งเป็ นประเด็นที่ผ้ ูวิจยั เพิ่มเติมเรื่ องการตรวจสอบอารมณ์ทางบวกเข้ ามา
จากทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงเดิมที่มีเฉพาะการตรวจสอบอารมณ์ทางลบ การอุปมาอุปมัยนี ้
จะเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวของผู้ร่วมวิจยั เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ่วมวิจยั สามารถสะท้ อนอารมณ์ของตนได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น เช่น การอุปมาอุปมัยอารมณ์ของตนกับสีของท้ องฟ้า สภาพอากาศ หรื อสีตา่ งๆ เป็ นต้ น หลังจาก
นัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงสะท้ อนถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนในวงสนทนาร่วมกัน สาหรับการประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงค์วา่ นิสิตครูได้ ตรวจสอบความรู้สึกต่างๆของตนเองแล้ วหรื อไม่ จะสังเกตจากการสะท้ อนถึง
อารมณ์ของผู้ร่วมวิจยั ในวิธีตา่ งๆ เช่น การเล่าเรื่ อง การวาดภาพ หรื อการเขียนบันทึกสันๆ
้ เป็ นต้ น
แบบสร้ างการปฏิ บัติที่ ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ การตรวจสอบอารมณ์ หรื อความรู้สึกของนิสิตครูที่เกิดขึ ้นในขณะที่
เกิดภาวะที่ทาให้ สบั สนในเรื่ องบทบาทของนิสิตครูในการจัดการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
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4. ขันที
้ ่สาม การประเมินเชิงวิพากษ์ในความเชื่อหรื อสันนิษฐานของบุคคล
วัตถุประสงค์เพื่อค้ นหาที่มาของความเชื่อหรื อสันนิษฐานเดิมของนิสิตครูใน 3 ประเด็นที่
กล่าวข้ างต้ น และใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ ในการช่วยสารวจถึงที่มาของความเชื่อเหล่านัน้ การประเมิน
การบรรลุวัตถุป ระสงค์จ ะสังเกตจากการสะท้ อนของเรื่ องเล่า ซึ่ง ในขัน้ นี ไ้ ด้ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิตครู ที่
ต้ องการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในวงสนทนา โดยไม่บงั คับตามลาดับ
แบบสร้ างการปฏิ บัติ ที่ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ การคิดใคร่ครวญถึงแหล่งหรื อสาเหตุของความเชื่อเดิมของนิสิตครู
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู และการวิพากษ์ ความเชื่อของ
ตนเองอย่างสมเหตุสมผล
5. ขันที
้ ่สี่ การยอมรับความทุกข์หรื อความไม่พอใจนันและแลกเปลี
้
่ยนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้ร่วมวิจัยได้ ส ะท้ อนประสบการณ์ ของตนเกี่ ยวกับที่ มาของความเชื่อทัง้ 3 ประเด็นกับ
เพื่อนร่วมวง โดยมีการไตร่ตรองความคิดอีกครัง้ หนึง่ ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนร่วมกัน จากนันหลั
้ งจากผู้ร่วม
วิจยั แลกเปลี่ยนร่วมกันแล้ ว กระบวนกรได้ ให้ เวลาผู้ร่วมวิจยั ประมาณ 10 นาทีในการทบทวนความเชื่อ
เหล่านี ้อีกครัง้ พร้ อมถามคาถามเชิงวิพากษ์ อีกครัง้ หนึ่ง การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์จะสังเกต
จากการสะท้ อนของเรื่ องเล่าที่ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ สนทนาร่วมกัน การเขียนภาพ หรื อการเขียนบันทึกสัน้
แบบสร้ างการปฏิ บัติที่ ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ การสร้ างปริ มณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสารเพื่อ
การสะท้ อนร่วมกันเชิงวิพากษ์ ระหว่างนิสิตครู และทีมกระบวนกรด้ วยความสัมพันธ์ แบบกัลยาณมิตร
มากกว่าความสัมพันธ์แบบลาดับขันอาวุ
้ โส
6. ขันที
้ ่ห้าและขันที
้ ่หก การสารวจหน้ าที่ของบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบตั ิ
ใหม่ และการวางแผนแนวทางปฏิบตั ิ
ผู้ร่วมวิจยั จะได้ สารวจและวางแผนปฏิบตั ิการใหม่ของตน ซึ่งเป็ นผลจากความเชื่ อต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่ เกิดขึน้ ใหม่ และมี การนาเสนอด้ วยการเขียนหรื อวาดแผนผัง
ความคิดร่วมกัน การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์จะพิจารณาจากการเขียนแผนผังความคิด ของแต่
คน รวมถึงการเขียนแผนผังความคิดระดับกลุม่ ร่วมกันด้ วย
แบบสร้ างการปฏิ บัติ ที่ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ การพิจารณาถึงทักษะและความรู้ ที่สาคัญต่อปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ เพื่ อ การพัฒ นาร่ ว มกัน ในขัน้ ตอนต่อ ไป การวางแผนแนวทางการ
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พัฒ นาการจัด การเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ของตนเองที่ เป็ น ไปได้ ชัด เจน และมี การประเมิ น
ความสาเร็จของตนเอง การสร้ างปริมณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสาร
7. ขันที
้ ่เจ็ด การได้ มาซึง่ ความรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมปฏิบตั ิการตามแผนให้ สมั ฤทธิ์ผล
ผู้ร่วมวิจยั จะช่วยกันค้ นหาและเรี ยนรู้ความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้นิสิตครูอาจขอความร่วมมือจากพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ในการแนะนาแหล่งความรู้หรื อ
ถ่ายทอดทักษะบางอย่างร่วมกัน นอกจากนี ้ยังร่วมถึงการสะท้ อนสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงร่วมกันทัง้
ในระดับบุคคลและกลุม่ ของนิสิตครู อันต่อเนื่องมาจากการสะท้ อนเกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ผ้ สู อนที่ผา่ นมา การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์จะพิจารณาจากการที่นิสิตครูร่วมกันพูดคุย
ถึงความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและให้ เหตุ ผลถึงความจาเป็ น
ของแต่ละอย่างได้ ว่าเหตุใดจึงต้ องการพัฒนาความรู้ และทักษะในเรื่ องนันๆ
้ พร้ อมแผนคร่าวๆในการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ
แบบสร้ างการปฏิ บัติ ที่ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ พี่เลี ้ยงและกลุ่มนิสิตครู ได้ ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับลักษณะของการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและเนื ้อหาของรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการอภิปรายร่วมกันถึง
ความเชื่อมโยงและประโยชน์ของเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ที่นาไปในชีวิตประจาวัน รวมถึงการสาธิตตัวอย่าง
ของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ แก่นิสิตครู
8. ขันที
้ ่แปด การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว
ภายหลังจากนิสิ ตครู ได้ รับ ความรู้ และทักษะเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ การจัดการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นิสิตครู จะได้ ส าธิ ตบทบาทสมมติในการเป็ นครู คณิ ตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ พร้ อมได้ รับคาแนะนาจากพี่เลีย้ งและผู้วิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ดียิ่งขึ ้น
การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ พิจารณาจากการสาธิตการสอนของนิสิตครูและการสะท้ อนต่อการ
สาธิตของตนเอง รวมถึงการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตครู
แบบสร้ างการปฏิ บัติ ที่ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อน คือ นิสิตครู ได้ สาธิ ตการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของ
ตนเองเป็ นระยะเวลา 50 นาที กับผู้เรี ยนที่ไม่ใช่เพื่อนของตนเอง แต่เป็ นนิสิตจากคณะอื่นแทน และ
ได้ รับการประเมินจากพี่เลี ้ยงทังในด้
้ านเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และวิธีการสอน รวมไปถึงการให้ นิสิตครูได้
ประเมินตนเองและพี่เลี ้ยงได้ ตงค
ั ้ าถามเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตเองเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ด้วยตนเองด้ วย
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9. ขันที
้ ่เก้ า การสร้ างศักยภาพหรื อความมัน่ ใจในบทบาทใหม่และความสัมพันธ์ใหม่
ในขัน้ นี ต้ ่อ เนื่ อ งกับ ขัน้ ที่ แปด เนื่ องจากหลัง จากที่ นิ สิ ต ครู ได้ ส าธิ ต การสอนและได้ รับ
คาแนะนาจากพี่เลี ้ยง ซึ่งมีการเสริ มอารมณ์ ทางบวกเข้ าไปในกระบวนการด้ วยแล้ ว ยังรวมไปถึงการ
สร้ างความมั่นใจและศักยภาพของนิสิตครู การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์พิจารณาจากการที่พี่
เลี ้ยง อาจารย์ผ้ สู อน และผู้วิจยั ได้ พูดคุยกับนิสิตครูให้ เกิดแรงบันดาลใจ กาลังใจ และความกล้ าที่จะ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และสังเกตจากการสะท้ อนของนิสิต
ครูที่สื่อถึงความมัน่ ใจและกาลังใจในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพมากขึ ้น
แบบสร้ างการปฏิ บัติ ที่ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัด การเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูส อน คื อ การเสริ ม อารมณ์ ท างบวกเพื่ อ สร้ างความมั่น ใจและผลัก ดัน
ศักยภาพในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู การสร้ างปริ มณฑลสาธารณะและการ
กระทาทางการสื่อสาร
10.ขันที
้ ่สิบ การบูรณาการความคิดหรื อมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคล
ในขันนี
้ ้นิสิตครูจะได้ นาการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาบูรณาการเข้ ากับการ
จัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ งของตน ซึ่ งในช่วงระยะเวลานี ้ นิสิตครูได้ ไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
และกลายเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ แล้ ว ซึ่งในขัน้ นีจ้ ะเชื่อมโยงไปยัง การพัฒ นาปฏิ บตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ ง ดังนัน้ ในการนาการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนจริงจึงต้ องอาศัยการพัฒนาอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป และมีผ้ ูให้ คาแนะนา เช่น ครู พี่ เลีย้ ง และอาจารย์นิเทศก์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ใน
งานวิจัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ให้ ค วามสนใจกับ การให้ ค าแนะน าของพี่ เลี ย้ งเป็ น พิ เศษ การประเมิ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในขันนี
้ ้จะพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ หรื อการที่นิสิตครูได้ จดั การเรี ยนรู้
ในห้ องเรี ยนและนักเรี ยนจริง โดยทังนิ
้ สิตครู พี่เลี ้ยง และครูพี่เลี ้ยง มีความเห็นร่วมกันนิสิตครูมีแนวโน้ ม
ในการนาการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมาบูรณาการใช้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์
แบบสร้ างการปฏิ บัติ ที่ออกแบบเพิ่ม เติม เพื่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงไปจากปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ สู อน คือ ในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูในขันต่
้ อ พี่เลี ้ยงจะเป็ นผู้คอย
ติดตาม เป็ นผู้ให้ คาแนะนาปรึ กษาเพิ่ม เติม จากการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู โดยปกติ การสร้ าง
ปริมณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสาร
จากกิจกรรมที่ผ้ รู ่ วมวิจยั ร่วมกันออกแบบในเบื ้องต้ นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นารายละเอียดของกิจกรรม
เหล่านี ้ไปนาเสนอและขอความคิดเห็นจากกลุ่มนิสิตครู ว่าต้ องการปรับหรื อเพิ่มเติมในส่วนใดหรื อไม่
เพื่ อ ให้ กิจ กรรมต่างๆบรรลุ ผ ลลัพ ธ์ ได้ อย่างส าเร็ จ ซึ่งหลังจากที่ นิสิต ครู ได้ แสดงความเห็ นเกี่ ยวกับ
กิจกรรมเหล่านี ้แล้ ว ผู้วิจยั จึงปรับกิจกรรมและนาเสนออาจารย์ผ้ สู อน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ส่กู าร
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เปลี่ยนแปลง และพี่เลี ้ยงอีกครัง้ หนึง่ เพื่อวางแผนการลาดับกิจกรรมและเตรี ย มกิจกรรมก่อนดาเนินการ
จริง
1.3.3 การฝึ กและเตรียมกิจกรรมก่ อนดาเนินการจริง
ในขันนี
้ ้ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ อาจารย์ผ้ สู อน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง พี่เลี ้ยง
และผู้วิจยั ได้ นัดหมายกันเพื่อฝึ กปฏิบตั ิการดาเนินกิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
รวมถึงการนัดหมายลาดับกิจกรรมต่างๆ และสิ่งจาเป็ นสาหรับการจัดกิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนกรหลักในการดาเนินกิจกรรม และแนะนาเรื่ องบรรยากาศในการ
สนทนาร่วมกันระหว่างผู้ร่วมวิจยั หลังจากการฝึ กและเตรี ยมกิจกรรมต่างๆเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงหรื อกระบวนกรได้ สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ร่วมวิจยั ท่านอื่นๆในการจัด
กิจกรรมจริ งที่จะเกิดขึน้ ในล าดับต่อไป นอกจากนี ้ แม้ ว่านิสิตครู จะเคยผ่านประสบการณ์ ในการทา
กิจกรรมที่ใกล้ เคียงกับการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงมาแล้ ว แต่เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในวัตถุประสงค์
และลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ผู้วิจยั ได้ จดั ให้ นิสิตครูได้ ฝึกเตรี ยมทักษะบางประการที่สาคัญต่อการ
เรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงด้ วย เช่น การสะท้ อนตน สุนทรี ยสนทนา การเขียนบันทึกสัน้ การอุปมาอุปมัย
การฟั งอย่างลึกซึ ้ง เป็ นต้ น
ก่อนที่จะนาเสนอรายละเอียดของกระบวนการวิจยั ในขันที
้ ่สอง คือ ขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้
ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ดังภาพประกอบ 10 จะพบได้ ว่าผลลัพธ์ ในขันการ
้
ลาดตระเวนนี ้เกิดขึ ้นและเชื่อมโยงไปสู่มีขนที
ั ้ ่สองคือ แผนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู าร
เปลี่ยนแปลง ดังภาพประกอบ 9 สรุปผลการวิเคราะห์และผลลัพธ์ในขันการลาดตระเวน
้
ดังนี ้
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แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลง
ภาพประกอบ 9 สรุปผลการวิเคราะห์และผลลัพธ์ในขันการลาดตระเวน.
้
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ขั้นการ

การลาดตระเวนปั ญหา

การค้นหาปั ญหาร่ วมกัน

ลาดตระเวน

ปั ญหาหลักที่จะ
เปลี่ยนแปลง

ในปริ มณฑลสาธารณะ
แผนการ

การวางแผนการปฏิบตั ิร่วมกัน

ปฏิบตั ิ

ขั้นการจัด

ขั้นที่ 1 ภาวะวิกฤติที่ทาให้สบั สน

กิจกรรม
เรียนรู้ ร่วมกัน
ตาม
กระบวนการ
TL

ปฏิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

แนวคิดทฤษฎีเสริ ม
- ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างไตร่ ตรองและเข้าใจ
- แนวคิดการเป็ นพี่เลี้ยง
- ทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์ทางบวก

ขั้นที่ 2 การสะท้อนเชิงวิพากษ์
ปฏิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

ขั้นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

ภาพประกอบ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขันการลาดตระเวนไปสู
้
ข่ นการจั
ั้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกัน
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง.

184

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เดิมที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์หลักในขันนี
้ ้เป็ นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของนิสิตครู 3 ประการ ได้ แก่ 1) ความเชื่อที่วา่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้
ยาก 2) ความเชื่อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ ง และ 3) ความเชื่อที่ว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นสิ่งที่ ไม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของเมอซิโรว์ ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาข้ อวิพากษ์ ของทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
มาพัฒ นาด้ ว ยแนวคิ ด การเป็ นพี่ เลี ย้ งและทฤษฎี ก ารขยายและสร้ างอารมณ์ ท างบวกด้ ว ย การ
ดาเนิ น การวิจัย ในขัน้ นี ถ้ ื อ เป็ น ขัน้ ที่ 2 ของขัน้ ตอนในการด าเนิ น การวิจัย ทัง้ หมด 4 ขัน้ ตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั โดยในขันที
้ ่ 2 นี ้ได้ ดาเนินการไปตามแผนกิจกรรมต่างๆที่ผ่านการออกแบบจากขันการ
้
ลาดตระเวนที่ผา่ นมาในขันที
้ ่ 1 แล้ ว และประกอบไปด้ วยกระบวนการย่อยๆ ดังภาพประกอบ 11
ขั้นการจัด

ขั้นที่ 1 ภาวะวิกฤติที่ทาให้สบั สน

กิจกรรม
เรียนรู้ ร่วมกัน
ตาม
กระบวนการ
TL

ป ิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

แนวคิดทฤษฎีเสริ ม
- ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างไตร่ ตรองและเข้าใจ
- แนวคิดการเป็ นพี่เลี้ยง
- ทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์ทางบวก

ขั้นที่ 2 การสะท้อนเชิงวิพากษ์
ป ิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

ขั้นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ป ิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

ภาพประกอบ 11 ขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง

185
จากภาพประกอบ 11 ข้ างต้ นจึงนาไปสู่การดาเนินการวิจยั ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้ วยการนา
เกลียววงจรการพัฒนาเข้ ามาร่ วมใช้ ขบั เคลื่อน เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เดิมที่
เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครู ดังนัน้ การนาเสนอรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมจึงประกอบไปด้ วย วัตถุประสงค์ การดาเนินการป ิบตั ิ และการสังเกตการณ์ การ
ป ิบตั เิ พื่อลดทอนข้ อวิพากษ์ และการสะท้ อนและการประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ใน
การดาเนินกิจกรรมบางอย่างไม่ได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ตัง้ ไว้ ทาให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ได้ ปรับแผนกิจกรรม
นันอี
้ กครัง้ และดาเนินการวิจยั ตามเกลียววงจรการพัฒนาต่อไป ดังนัน้ ผู้วิจยั ขอนาเสนอถึงภาพรวม
ของกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ดังภาพประกอบ 12 และมีรายละเอียดใน
ลาดับถัดไป
การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
 การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
 กิจกรรมการทาสมาธิ
 กิจกรรมการแนะนาตัวเอง
 กระบวนการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) การระลึกถึงครู ในดวงใจ
2) ประสบการณ์ในวันที่รู้สึกแย่กบั การสอน
การปรั บแผนกิจกรรมครั้ งที่ 1
การปรั บแผนกิจกรรมครั้ งที่ 2
3) การตรวจสอบความกังวลใจและความรู ้สึกทางบวกและลบ
4) การสื บเสาะและประเมินที่มาของความเชื่อฯ
5) การพัฒนาความเชื่ อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
6) การสารวจและวางแผนแนวทางปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
7) การพัฒนาความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
8) การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว
9) การสร้างความมัน่ ใจในบทบาทใหม่
ภาพประกอบ 12 การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง.
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2.1 การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
ผู้ร่วมวิจยั ในขันนี
้ ้ได้ แก่ นิสิตครู จานวน 13 คน และทีมกระบวนกร ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงในฐานะเป็ นกระบวนกรหลัก 1 ท่าน พี่เลี ้ยง 1 ท่าน และผู้วิจยั โดยทีม
กระบวนกรและนิ สิ ต ครู เ ป็ นผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทัง้ หมด ทัง้ นี ้ การล าดับ กิ จ กรรมต่ า งๆอาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยน หรื อยืดหยุ่นไปตามเวลาและสถานการณ์ที่ ทีมกระบวนกรเห็นว่ามีความเหมาะสมและจะ
ช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มากกว่า ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง
1.1 กิจกรรมการทาสมาธิ
วัตถุประสงค์
เพื่ อเตรี ยมและปรับสภาวะจิตใจและอารมณ์ ของผู้ร่วมวิจัยให้ เกิ ดความรู้ สึกผ่อน
คลาย เกิดความสงบ มีสมาธิ
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
เมื่อนิสิตครูและทีมกระบวนกรมาพร้ อมเพรี ยงกันแล้ ว ผู้เข้ าร่วมทุกคนได้ นงั่ บนเบาะ
ที่จดั ให้ ไว้ โดยทุกคนจะหันหน้ าเข้ าหาวงกันเป็ นวงกลมใหญ่ จากนันกระบวนกรจึ
้
งเริ่ มพูดคุยทักทาย มี
การพูดถึงกติกาของกลุ่ม การปรับตาแหน่งที่นงั่ ของผู้เข้ าร่วมให้ พอเหมาะ ประโยชน์ของการมีสติและ
สมาธิต่อวิชาชีพครู และเริ่ มนาเข้ าสู่กิจกรรมการปรับความคิดและคลื่นสมองเพื่อให้ เหมาะสมสาหรับ
การเรี ยนรู้ โดยปรับตาแหน่งของร่างกายในการนัง่ ให้ ผ่อนคลายมากขึ ้น ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมหลับตาและละวาง
ความคิดต่างๆในอดีตและอนาคต การดึงความคิดกลับมาอยู่กบั ตนเองในปั จจุบนั การรับรู้สิ่งต่างๆด้ วย
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 การสังเกตลมหายใจเข้ าและลมหายใจออกใช้ เวลาประมาณ 10-15 นาที จากนัน้
กระบวนกรจึงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค่อยๆลืมตาขึ ้น
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
พี่เลีย้ งและผู้วิจัยได้ เข้ ามาคลุกคลี และสร้ างความสัม พันธ์ กับนิสิตครู ตงแต่
ั ้ ขนั ้ การ
ลาดตระเวน จึงทาให้ การเรี ยนรู้ร่วมกันในกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงเป็ นไปด้ วยบรรยากาศที่
ปลอดภัย มีความคุ้นเคย เกิดความรู้ สึกผ่อนคลาย ความสงบ และมีสมาธิ ซึ่งช่วยให้ เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในกิจกรรมขันนี
้ ้ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ การที่พี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้ เข้ าร่วมกระบวนการเรี ยนรู้
สูก่ ารเปลี่ยนแปลงร่วมกับนิสิตครู ทาให้ กลุ่มนิสิตครูร้ ูสึกว่าพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั พยายามลดความสัมพันธ์
เชิงอานาจลงและพร้ อมเปิ ดเผยตนเองต่อนิสิตครู ประกอบกับการเข้ าร่วมกิจ กรรมนี ้เป็ นไปในลักษณะ
เชิงอิสระ ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการบังคับ จึงทาให้ นิสิตครู เกิดลักษณะอารมณ์ ทางบวกด้ านความปี ติยินดี
ขึ ้นในขันนี
้ ้ กลุม่ นิสิตครูได้ สะท้ อนร่วมกันภายหลังจากทากิจกรรมว่า
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ดีครับ คือการที่อาจารย์ทงั ้ 2 คน ทากิจกรรมกับพวกผมไปด้ วย ตอนแรกก็คิดว่าจะเกร็ งๆไหม แต่ผม
ว่ามันดีซะอีก อื ้ม มันเหมือนแบบเราทาอะไร อาจารย์ก็ทาไปด้ วยนะ ไม่ใช่มาสัง่ มาบอกอย่างเดียว (นิสติ ครู
คนที่ 2)
หนูร้ ู สึกดีนะคะ คือด้ วยตังแต่
้ แรกแล้ วที่อาจารย์เข้ ามาตังแต่
้ แรกๆอ่ะค่ะ แต่หนูคิดว่า เหมือนแบบ
เพื่อนไรงี ้อ่ะค่ะ แต่เป็ นเพื่อนแบบจะมาช่วยเราไรงี ้ ทาให้ ร้ ูสกึ ดีนะ (นิสติ ครูคนที่ 10)
อ๋อ ใช่ค่ะ น่าจะรู้ สกึ แบบอยากพูดอะไรก็พดู ได้ งี ้เหนาะ ก็เปิ ดๆเลย ปกติอาจารย์คนอื่นเขาก็ไม่ได้ มา
นัง่ ทาไรแบบนี ้นะ (นิสติ ครูคนที่ 9)

การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีมกระบวนกรสังเกตเห็นว่าท่าทาง สีหน้ า แววตา และอวัจนภาษาของผู้เข้ าร่ วมมี
สภาวะทางจิ ต ใจ อารมณ์ และการเคลื่ อนไหวทางร่ างกายที่ นิ่งสงบและผ่อนคลาย จึงถื อ ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในขันนี
้ ้และมีความพร้ อมสูก่ ารเริ่มกิจกรรมต่อไป

ภาพประกอบ 13 กิจกรรมการทาสมาธิของผู้ร่วมวิจยั .
1.2 กิจกรรมการแนะนาตัวเอง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ างบรรยากาศของวงสนทนาที่ ไ ว้ ใจกัน มี ค วามเป็ นกัน เอง และมี ค วาม
ปลอดภัยในการสนทนา
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
ในกิจกรรมนีไ้ ด้ นาแนวคิดสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) เข้ ามาใช้ โดยกระบวนกรได้
เชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเล่าเกี่ยวกับความเป็ นมาของชื่อเล่นหรื อชื่อจริงของตนเอง โดยกระบวนกร
เป็ นผู้เริ่ มเล่าก่อน และมีกติการ่ วมกันในเรื่ องการฟั งอย่างลึกซึง้ การไม่ด่วนตัดสิน การไม่ถามแทรก
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การไม่บงั คับให้ เล่า การรอคอยได้ เป็ นต้ น จากนันกระบวนกรจึ
้
งเริ่ มเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมที่สมัครใจจะ
เล่าก่ อนได้ เล่าในล าดับ ถัด ไปจนครบวงสนทนา ต่อจากนัน้ กระบวนกรได้ กล่าวเชื่ อ มโยงระหว่าง
กิจกรรมกับความสาคัญของการทาความรู้จกั ผู้เรี ยน การเป็ นครูที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนตนเอง และ
สุดท้ ายกระบวนกรจึงกล่าวเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมต่อไป ตัวอย่างการเล่าที่มาของชื่อของนิสิตครูเช่น
สวัสดีคะ่ ชื่อ...(ไม่ขอเปิ ดเผยนาม)...นะค่ะ ชื่อจริ งชื่อ...(ไม่ขอเปิ ดเผย)...เคยถามแม่เหมือนกันว่าชื่อ
มาจากไหน แม่บอกว่ามันน่ารักดี ชื่อจริ งก็ไม่มีความหมายค่ะ ที่จริ งชื่อจริ งหนูมีตัวกาลกินี แม่ก็ถามว่า
อยากเปลีย่ นไม่ หนูก็บอกว่าไม่อยากเปลีย่ น เพราะแม่ตงให้
ั ้ (นิสติ ครูคนที่ 12)

การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
นิสิตครูเกิดลักษณะอารมณ์ ทางบวกที่แตกต่างไปในแต่ละคน บางคนเกิดความรู้สึก
ขอบคุณ เนื่องจากได้ ระลึกถึงบุคคลที่ตงชื
ั ้ ่อให้ ซึ่งล้ วนเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อชีวิตของนิสิตครู จึง
เกิ ดความรู้ สึกถึงการเป็ นที่ รัก ส่วนนิสิตครู บ างคนเกิ ด ลักษณะอารมณ์ ด้านความภูมิ ใจจากการได้
ตระหนักถึงการเป็ นเจ้ าของชื่อที่มีความหมายที่ดีของตนเอง ทาให้ ได้ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองอีก
ด้ วย ซึ่งในกิจกรรมนี ้ พี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้ แสดงถึงความเคารพในความแตกต่ างระหว่างบุคคลและการ
ระงับการตัดสินต่อนิสิตครูด้วยการฟั งอย่างลึกซึ ้งเช่นกัน
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลั ก ฐานจากการสั ง เกตอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant observation) และการ
บันทึกเสียง (Audio recording) ของทีมกระบวนกรเห็นว่า ผู้เข้ าร่ วมได้ เล่าความเป็ นมาเกี่ยวกับชื่อของ
ตนให้ เพื่อนร่วมวงฟั ง ซึง่ ผู้เล่าทุกคนได้ แสดงถึงความจริ งใจและการพยายามรักษาเวลาให้ กบั ผู้อื่น และ
เมื่อผู้เข้ าร่ วมอยู่ในฐานะผู้ฟังก็พบว่า สามารถเป็ นผู้ฟังที่ดี ซึ่งแสดงถึงความตังใจฟั
้ ง ไม่สอดแทรกใน
ระหว่างการเล่าเรื่ องของผู้เล่า มีกิริยาท่าทางที่นิ่งสงบ ไม่รบกวนบรรยากาศของวงสนทนา นอกจากนี ้
นิสิตครูยงั รู้สกึ ถึงความเป็ นกันเองและบรรยากาศในการสนทนาที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญและพี่
เลี ้ยงได้ ร่วมกิจกรรมนี ้ ดังนัน้ ทีมกระบวนกรจึงถือว่ากิจกรรมในขันนี
้ ้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนด
และพร้ อมสู่การเริ่ มกิจกรรมในขันต่
้ อไป โดยภายหลังจบกิจกรรม กลุ่มนิสิตครู ได้ สะท้ อนถึงกิจกรรม
ร่วมกันว่า
ตอนคุยกลุม่ เรื่ องชื่อตัวเองอ่ะค่ะ ตอนนันหนู
้ จกุ ขึ ้นมาเลย มันจะร้ องไห้ เหมือนแบบนึกถึงพ่อ กับแม่
แหละค่ะที่เขาตังชื
้ ่อเรา เอ่อ มันมีความหมายนะ เขารักเรานะไรงี ้อ่ะคะ (นิสติ ครูคนที่ 3)
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ของหนูถึงแม้ จะไม่ร้ ู วา่ ชื่อนี ้มันมายังไง แต่วา่ แว๊ บหนึง่ ก็คิดว่า เอ่อ เย็นนี ้จะโทรถามแม่ว่าตังมาอะไร
้
ยังไง คิดว่าเขาคงจะตกใจว่าทาไมอยูๆ่ อยากรู้ แล้ วก็มีอีกแว๊ บหนึ่งอ่ะค่ะที่นึกได้ ว่า ชื่อเราเพราะเหนาะ ไม่
ว่าใครจะตังไรไง
้
พ่อกับแม่คงรักเรามาก เราได้ เป็ นเจ้ าของชื่อนี ้ ก็ดีใจนะคะ ไม่เหมือนใครดี (นิสติ ครู คนที่
9)
ผมมองเห็ น มุ ม ที่ ว่ า พวกเราเป็ นเพื่ อ นกั น มา 4 ปี แล้ ว แต่ ไม่ เคยได้ รู้ เลยว่ า ชื่ อ ของเพื่ อ นมัน มี
ความหมายยังไงหรื ออะไร วันนี ้ผมได้ เห็นเหมือนตอนเพื่อนเล่าอ่ะครับ มันเป็ นตัวเขา เหมือนเราไม่เคยเห็น
มุมนี ้ของเขามาก่อนเลย เอ่อ เพื่อนมันก็น่ารักดีนะ เหมือนเราศึกษาคนๆหนึ่งได้ แค่บางมุมเองครับ ก็คง
เหมือนผมเหมือนกัน (นิสติ ครูคนที่ 5)

จากกิจกรรมข้ างต้ นเป็ นกิจกรรมเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าสู่กระบวนการเรี ยนรู้ สู่
การเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเหล่านี ้ช่วยสนับสนุนให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมมี สภาวะจิตใจและอารมณ์ ที่มนั่ คงมาก
ขึน้ เกิ ดความรู้ สึกผ่อนคลาย เกิ ด ความสงบ มี สมาธิ ประกอบกับ เกิ ดความไว้ ใจกันและรู้ สึกความ
ปลอดภัยกับสมาชิกอื่ นๆในวงสนทนา ทัง้ นี จ้ ะเป็ นผลดีต่อการกระทาทางการสื่ อสารในปริ ม ณฑล
สาธารณะมากขึ ้นและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกันมากขึ ้น ดังสอดคล้ องกับแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงที่
นาเสนอว่า พี่เลีย้ งควรมีลักษณะที่ไว้ ใจได้ และมีความอบอุ่น รวมถึงเป็ นผู้สนับสนุนในด้ านอารมณ์
ความรู้สึกเชิงบวกของผู้เรี ยนด้ วย (Doloz, 2012) นอกจากนี ้ การดาเนินวงสนทนาด้ วยแนวคิดสุนทรี ย
สนทนาทาให้ นิสิตครูเกิดความเคารพต่อกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน สามารถเล่าเรื่ องราวของตนได้
อย่า งเปิ ด เผย รวมถึ ง เพิ่ ม ความตระหนัก รู้ ของตนในปั จ จุบัน (Walseth & Schei, 2011) ทัง้ นี ้ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการสะท้ อนตนและสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกัน ในกิจกรรมอื่นๆดังจะเกิดขึ ้นในลาดับต่อไป
ด้ วย
2.1.2 กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 1 การระลึกถึงครูในดวงใจ
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้ างความเชื่อมโยงไปยังความรู้สกึ ที่มีตอ่ วิชาชีพครู หรื อความเป็ นครูที่นา่ ประทับใจ
- เพื่อฝึ กทักษะการเป็ นผู้พูดและการเป็ นผู้ฟังอย่ างลึกซึ ้ง โดยกิจกรรมนี ้เป็ นการเริ่ มต้ นของ
การกระตุ้นให้ เกิดความสับสนหรื อขัดแย้ งในตนเองตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูก
สนับสนุนด้ วยกิจกรรมต่อไปด้ วย
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
สาหรับกิจกรรมนี ้ ทีมกระบวนกรได้ นาแนวคิดสุนทรี ยสนทนาเข้ ามาใช้ ด้วยเช่นเดียวกัน โดย
กระบวนกรได้ ชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมระลึกถึงคุณครู ที่ประทับใจ ปลาบปลื ้ม และมีความความสุขทุกครัง้ เมื่อ
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ระลึกถึง ผู้เข้ าร่วมเริ่มต้ นด้ วยการผ่อนคลายร่างกาย การหลับตา และย้ อนระลึกถึงลักษณะใบหน้ า แวว
ตา ท่าทาง และเหตุการณ์ ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประทับใจในคุณ ครู ผ้ ูนัน้ โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ 10 นาที
จากนันกระบวนกรจึ
้
งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมลืมตาและเข้ ากลุ่มเพื่อนัง่ เป็ นวงกลมขนาดเล็ก กลุม่ ละ 3 คน จากนัน้
จึงเล่าเรื่ องคุณครูในดวงใจของแต่ละคน โดยยังใช้ กติกาในการสนทนาร่วมกันเช่นเดิม และมีข้อตกลง
เพิ่มเติมว่า ผู้เล่าเรื่ องควรรักษาเวลาในการเล่าไม่เกิน 15 นาที ส่วนผู้ฟังควรมีสมาธิกบั การเรื่ องราวของ
ผู้เล่า หากผู้ฟังมีความคิดในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่ องราวในทิศทางที่ดีหรื อไม่ดี ผู้ฟังควรพยายามละวาง
รวมถึงไม่ควรพูดแทรก หรื อ ไม่แนะนาสิ่งใดๆ เป็ นต้ น หลังจากกระบวนกรแจ้ งข้ อตกลงแล้ ว การเล่ า
เรื่ องจึงเริ่มต้ นในแต่ละวงจนครบกาหนดเวลาและทุกกลุม่ เล่าเรื่ องเสร็จสิ ้น
เมื่อครบกาหนดเวลา กระบวนกรได้ เชิญผู้เข้ าร่วมกลับมานัง่ เป็ นวงกลมใหญ่เช่นเดิม จากนัน้
กระบวนกรได้ พูดถึงกิจกรรมนี ้ว่า การมีคณ
ุ ครูในดวงใจเปรี ยบเสมือนการเติมพลังของชีวิตและแรงใจ
ซึ่งพลังที่ จะหล่อเลี ย้ งให้ บุคคลสามารถทาสิ่งต่างๆได้ ในชีวิตนัน้ บุคคลต้ องสร้ างพลังนัน้ ขึน้ มาด้ วย
ตนเอง จากนัน้ กระบวนกรจึงขอให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมที่สมัครใจเป็ นตัวแทนในการเล่าเรื่ องที่ได้ ฟังจากวงของ
ตนเองอย่างกระชับ กระบวนกรได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมเล่าเรื่ องอย่างสมัครใจ โดยกระบวนกรวาง
ไมโครโฟนไว้ ที่กลางวงสนทนา หากผู้เข้ าร่วมคนใดที่สมัครใจในการเล่าเรื่ องก็สามารถหยิบไมโครโฟน
ไปไว้ กบั ตัวและเริ่มเล่าเรื่ องราวให้ สมาชิกในวงใหญ่ได้ ฟังร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กระบวนกรรอ
เวลาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมหยิบไมโครโฟนนัน้ กระบวนกรเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสร้ างความกล้ าหาญใน
การเป็ นตัวแทนเล่า ซึ่งกระบวนกรเน้ นว่าคุณสมบัติของผู้เป็ นตัวแทนกลุ่มไม่จาเป็ นต้ องมีทกั ษะในการ
พูดที่เป็ นเลิศหรื อมีความคล่องแคล่ว แต่ให้ เน้ นการเล่าเรื่ องที่ได้ ฟั งจากเพื่อนสมาชิกในวงโดยไม่ใส่
ข้ อมูลเพิ่มเติม เน้ นหน้ าที่ของการเป็ นผู้ฟังที่เคารพและให้ เกียรติกบั เพื่อนมนุษย์ทกุ คน จากนันไม่
้ นาน
จึงมีผ้ เู ข้ าร่วมที่เป็ นนิสิตครูที่สมัครใจเป็ นตัวแทนของกลุม่ จานวน 2 คน ได้ เล่าเรื่ องราวจากกลุม่ ของตน
จนครบกาหนดเวลา จากนัน้ วิทยากรจึงพูดเชื่อมโยงระหว่างเรื่ องเล่า ของนิสิตครูกับลักษณะของการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เช่น ครูในดวงใจเป็ นผู้ตระหนักถึงความสาคัญของผู้เรี ยน เป็ นครู
ผู้ให้ พื ้นที่กบั นักเรี ยนเพื่อสร้ างโอกาสในการพัฒนาการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมนี ้จึงเริ่มเข้ าสู่
กิจกรรมต่อไป ตัวอย่างการสะท้ อนของนิสิตครูเช่น
คือ เขาสามารถจาชื่อเด็กนักเรี ยนในห้ องผมที่มี 0 คน เขาใช้ เวลาจาแค่อาทิตย์เดียว มันเป็ นสิง่ ทีท่ าให้
พวกผมสนิท คุ้นเคยกับอาจารย์ ดีใจครับที่ครูจาชื่อเราได้ (นิสติ ครูคนที่ 2)
เขาเป็ นคนที่เปิ ดโอกาสให้ กบั นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมต่างๆ ก็จะชอบถามว่า ลองทานี ้มัย๊ ทานู้นมัย๊ ทาให้
หนูได้ ทาอะไรใหม่ๆหลายอย่าง นอกจากวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ คุณครูเขาสอนวิชาคณิตศาสตร์ แต่จะสอนอย่าง
อื่นที่หลากหลายมาก ทังคหกรรม
้
วาดภาพ แรกๆเนีย่ หนูไม่เก่งคณิตศาสตร์ แล้ วทีนี ้มีรุ่นพี่ม.3 เขาจะแข่งงาน
วิชาการแล้ วต้ องจับคูไ่ ปแข่ง แล้ วหนูจะชอบไปดูพี่เขาซ้ อมๆ ครูก็บอกว่า ไปแข่งเป็ นคูพ่ เี่ ขามัย๊ หนูเนี่ยนะ โอเค
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หนูไปก็ได้ คะ่ หนูก็เข้ าไปถึงระดับภาคได้ ยงั ไงก็ไม่ร้ ู ก็โอเค ก็ได้ ที่สองมา รู้สกึ ภูมใิ จ คือครูเขาเปิ ดโอกาสให้ หนูมา
โดยตลอดค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 10)

การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
กระบวนกรได้ สร้ างแรงบันดาลใจในการเป็ นครูให้ แก่นิสิตครู โดยให้ นิสิตครู ได้ ย้อนระลึกถึง
การกระทาบางอย่างของครูที่ทาความดีหรื อทาบางอย่างได้ ดีอย่างที่ไม่มีใครสามารถทาได้ เหมือนและ
เป็ นที่น่าประทับใจแก่นิสิตครูด้วย การเกิดแรงบันดาลใจจากครู ในใจของกิจกรรมนีท้ าให้ นิสิตครู เริ่ ม
สร้ างเป้าหมายของบทบาทครูในวิชาชีพครูและทาให้ เกิดกาลังใจและแรงขับเคลื่อนเพื่อพยายามไปสู่
เป้าหมายของตนเอง สอดคล้ องกับทฤษฎี การขยายและสร้ างอารมณ์ เชิงบวก (Fredrickson, 2013)
ดัง นัน้ กิ จ กรรมนี จ้ ึงช่วยสนับ สนุน ให้ นิสิ ต ครู เกิ ด ลัก ษณะอารมณ์ ทางบวกด้ านแรงบัน ดาลใจด้ วย
สาหรับพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั มีบทบาทในการเป็ นผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับนิสิตครูเพื่อสร้ างความไว้ ใจ
ระงับการตัดสินและสิ่งซ่อนเร้ น เปิ ดเผยการสะท้ อนตนเอง และลดความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่างครู
และศิษย์ด้วยการสะท้ อนถึงครูในดวงใจเช่นเดียวกัน สอดคล้ องกับแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงของดาโลซอีก
เช่นกัน (Daloz. 2012)
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักฐานที่ได้ จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมและการบันทึกเสียงพบว่า ผู้เข้ าร่ วมสามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องเล่าเกี่ยวกับคุณครูในดวงใจของตนเองในฐานะผู้พดู หรื อผู้เล่าได้ ตามหัวข้ อที่กาหนดด้ วย
ท่าทาง สีหน้ า แววตา และคาพูดที่สะท้ อนถึงการเกิดความรู้สึกทางบวก นิสิตครูบางคนมีน ้าตาคลอใน
ระหว่างการเล่าเรื่ อง เนื่องจากมีความซาบซึ ้งใจในความเป็ นครูของคุณครูผ้ นู นั ้ นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่ วม
สามารถทาตามกติกาของการเป็ นผู้ฟังที่ดี โดยไม่ถามหรื อพูดแทรกในระหว่างการเล่าเรื่ องของผู้เล่า
ดังนัน้ กระบวนกรจึงเห็นว่าผู้เข้ าร่ วมบรรลุวตั ถุประสงค์ในกิจกรรมนี ้และเริ่ มดาเนินการไปสู่กิจกรรม
ต่อไป
กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์ในวันที่ร้ ูสกึ แย่กบั การสอน
วัตถุประสงค์
- เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมระลึกถึงความคิดและความรู้สึกทางลบจากประสบการณ์ การสอน
ของผู้เข้ าร่วมเอง
- เพื่อสืบเสาะที่มาของความคิด ความรู้สกึ และความเชื่อที่ทาให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบนี ้
- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้อื่น และนาไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป ทังนี
้ ้ผู้เข้ าร่วมจะ
ได้ ฝึกการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ด้วย
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การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์ ครั้งที ่ 1
กระบวนกรได้ ชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมระลึกถึงประสบการณ์ ในการสอนผู้เรี ยนที่ไม่ได้ เป็ นไปตามที่
คาดหวังไว้ หรื อเป็ นเหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดความรู้สึกไม่ดีหรื อแย่ในการสอนของตนเอง โดยให้ ผู้เข้ าร่วม
หลับตาเพื่อย้ อนนึกถึงรายละเอียดให้ ชดั เจนที่สุดเท่าที่ทาได้ จากนันให้
้ ผ้ เู ข้ าร่ วมเขียนถึงสิ่งที่ปรากฎ
ขึ ้นในใจ โดยเขียนไปเรื่ อยๆไม่หยุด ไม่ยกมือ หากไม่ทราบว่าจะเขียนอะไรอาจใช้ สญ
ั ลักษณ์ใดๆแทนก็
ได้ ห รื อ เขี ย นเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรก็ ได้ เช่น กัน วิธี นี ค้ ื อ การเขี ย นแบบอิส ระ (Free writing) ใช้ เวลา
ประมาณ 7 นาที หลังจากนัน้ กระบวนกรจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมที่สมัครใจเริ่ มเล่าเรื่ องเหตุการณ์
ดังกล่าวของตน
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ ครั้งที ่ 1
หลักฐานจากการเขียนแบบอิสระและการบันทึกเสียง กระบวนกรได้ เชิญชวนอาสาสมัครใน
การเล่าเรื่ องอีกครัง้ ซึ่งเวลาผ่านไประยะหนึ่ งจึงมีนิสิตครู 1 คน ที่ได้ เล่าประสบการณ์ ซึ่งอาจจะยังไม่
ตรงกับหัวข้ อที่กาหนดไว้ นกั ไม่นานจึงมีนิสิตครู ยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็น ซึ่งทีมกระบวนกรได้
พบว่า นิสิตครูทงหมดมี
ั้
ประสบการณ์ในการสอนกับผู้เรี ยนจริงน้ อยมาก จึงส่งผลให้ นิสิตครูไม่สามารถ
เล่าประสบการณ์ ตามหัวข้ อนี ้ได้ อย่างลึกซึ ้ง ดังนัน้ กระบวนกรจึงได้ ตกลงร่วมกันกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
เพื่อปรับแผนกิจกรรมใหม่อีกครัง้
การปรับแผนกิ จกรรมครั้งที ่ 1 และการดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์ ครั้งที ่ 2
เนื่องจากกระบวนกรเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ สูงในการจัดกิจกรรม จึงมี ความสามารถและมี
ไหวพริบในการปรับแผนกิจกรรมเพื่อให้ ไหลรื่ นและเกี่ยวข้ องกับผู้เข้ าร่วมได้ มากที่สดุ การปรับกิจกรรม
ที่ดาเนินต่อไปนัน้ กระบวนกรได้ ใช้ เทคนิคการฟั งเรื่ องราวจากบุคคลที่มีประสบการณ์ (First-person
testimony) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมที่มีประสบการณ์ตรงกับหัวข้ อเป็ นผู้สะท้ อน ซึ่งได้ แก่ พี่เลี ้ยง และผู้วิจยั ได้
สะท้ อนถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการสอนของตน ซึ่งทัง้ 2 คนได้ เล่าถึงรายละเอียดในเหตุการณ์
นัน้ จากนันกระบวนกรได้
้
ใช้ คาถามซักถามต่อเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ สะท้ อนถึงที่มาของความรู้สึกไม่ดีใน
วันนันจนไปถึ
้
งสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และกระบวนการที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงตนเองในการสอนในครัง้ ต่อๆไป
ในท้ ายที่สดุ กระบวนกรได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อของมนุษย์ในหลายประเด็น เช่น ผู้สอนเป็ นมนุษย์
คนหนึ่งที่ประสบกับเหตุการณ์ ที่ไม่น่าพึงพอใจจากผู้เรี ยนได้ เสมอ ความท้ อแท้ ความผิดหวัง ความ
เสียใจสามารถเกิดขึ ้นได้ ไม่ว่าผู้สอนจะเชี่ยวชาญหรื อทาบทบาทของครู ได้ ดีเพียงใดก็ตาม ครู ก็เป็ น
บุคคลหนึ่งที่ต้องการการยอมรับจากผู้เรี ยน หากผู้เรี ยนทาสิ่งใดที่สะท้ อนว่าไม่ยอมรับในตัวของผู้สอน

193
แล้ ว ผู้สอนมักจะเกิดความไม่สบายใจหรื อเกิดความรู้สึกในทางลบขึ ้น แต่ให้ พงึ ระลึกไว้ เสมอว่า ความ
ผิดพลาดหรื อเหตุการณ์ทางลบที่เกิดขึ ้นให้ ถือเป็ นประสบการณ์ เป็ นต้ น
หลังจากการสะท้ อนประสบการณ์ของพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั แล้ ว กระบวนกรเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ทุกคนวาดภาพที่สะท้ อนถึงคุณครูในแบบที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมอยากเป็ นในอนาคต พร้ อมเขียนคาหรื อ
ประโยคสันเกี
้ ่ยวกับรูป เมื่อผู้เข้ าร่วมวาดภาพเสร็จเรี ยบร้ อย กระบวนกรจึงชวนให้ ทกุ คนได้ เล่า บรรยาย
สันๆเกี
้ ่ ยวกับภาพของตนเองจนครบรอบวง และยังคงเคารพตามกติกาในการสนทนาร่ วมกันอยู่ ใน
ท้ ายที่สุด กระบวนกรได้ ปิดกิจกรรมนี ้ด้ วยการกล่าวถึงความสาคัญของการมีชี วิตที่มีจุดหมาย ซึ่งจะ
ช่วยให้ บคุ คลฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆไปได้ ตัวอย่างการเล่าเรื่ องจากภาพของนิสิตครูเช่น
สาหรับของหนูนะค่ะ คือ เป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การเรี ยนรู้คะ่ คือ อยากสอนให้ เขารู้จกั การเป็ นไป
ของชีวิต ว่าคนเราก็ต้องตายเหมือนกันหมด อยากให้ เขานึกถึงสิ่ งที่เราทาเพื่อสังคม และก็ระหว่างนันเรา
้
ต้ องเปลีย่ นแปลงสภาพรอบข้ างเราให้ ได้ คะ่ ก็จะให้ เขา เราต้ องเปลีย่ นแปลงตัวเองก่อน และก็อยากจะสอน
ให้ เด็กเป็ นทังคนเก่
้
งและก็คนดีด้วย เพราะว่าถ้ าเราเป็ นคนดี ก็จะไม่คิดถึงสิ่งไม่ดี แง่ลบ และก็จะสอนให้
เขาใช้ ชีวิตในสังคมปั จจุบนั สามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมได้ (นิสติ ครูคนที่ 9)
ครับก็ ผมว่าการศึกษาในปั จจุบนั ครูเป็ นผู้ให้ กบั นักเรี ยนก็จริ ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ วมันก็เหมือนกับว่า
ห้ องเรี ยนส่วนใหญ่ ครูเป็ นผู้ที่มีโอกาสในห้ องมากที่สดุ อันนี ้เป็ นการแสดงถึงการแตกกฎของปกติ แสดงถึง
ว่า ครู ไม่จาเป็ นต้ องอยูห่ น้ าห้ องตลอดเวลา แต่ครูจะต้ องเป็ นผู้ที่ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างเต็มที่ แต่ก็ถือว่า
เป็ นการแหกกฎจากสิง่ ที่มีมา (นิสติ ครูคนที่ 7)

การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
จากการที่กระบวนกรได้ ใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ กับพี่เลีย้ งและผู้วิจัยเพื่อค้ นหาความเชื่อหรื อ
เหตุที่อยู่เบื ้องหลังของความรู้ สึกแย่ๆในวันที่สอนนัน้ ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เข้ าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นและ
เกิ ดแนวทางในการพิ จ ารณาความรู้ สึกทางลบที่ เกิ ด ขึน้ ในสถานการณ์ ที่ ไม่พึงประสงค์ สิ่ง นี ท้ าให้
ผู้เข้ าร่ วม โดยเฉพาะนิสิตครู เกิดความหวัง (Hope) ซึ่งทาให้ เกิดความพยายามที่จะทาสถานการณ์ ที่
ร้ ายนันเปลี
้ ่ยนไปสู่การมีสถานการณ์ที่ดีขึ ้น สาหรับพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้ มีบทบาทในการสะท้ อนเรื่ องเล่า
จากประสบการณ์ของตน และเป็ นแบบอย่างในการตรวจสอบตนเองในเรื่ องความเชื่อและความรู้สึกทัง้
ทางลบและบวกที่เกิดขึ ้น โดยร่วมตอบคาถามเชิงวิพากษ์จากกระบวนกร ทังนี
้ ้เพื่อกระตุ้นให้ นิสิตครูเกิด
การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ในตนเองในกิจกรรมต่อๆไปด้ วย
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ ครั้งที ่ 2
ที ม กระบวนกรได้ เก็ บ หลัก ฐานจากการถ่ายภาพ (Photographs) และกระดาษวาดเขี ย น
พร้ อมการเขียนคาหรื อประโยคสันๆเกี
้ ่ยวกับภาพความเป็ นครูของผู้เข้ าร่วมในอนาคต ซึ่งผู้เข้ าร่ วมทุก
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คนสามารถสะท้ อนภาพความเป็ นครูของตนและบรรยายภาพให้ แก่สมาชิกคนอื่นได้ ฟังตรงตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ดังนัน้ กระบวนกรจึงเห็นว่า ผู้เข้ าร่ วมบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจ กรรมนี ้ ซึ่งช่วยเรื่ องการ
ตังเป้
้ าหมายของชีวิต การสร้ างแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายในการเป็ นคุณครู ตามความ
ตังใจ
้ และการสร้ างแรงบันดาลใจเพื่อก้ าวข้ ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตเพื่อไปถึงเป้าหมายที่กล่าวไว้
การปรับแผนกิ จกรรม ครั้งที ่ 2
เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมนี ้แล้ ว ผู้วิจยั เห็นว่า กิจกรรมที่ได้ ดาเนินการไปข้ างต้ นทังหมดนั
้
นช่
้ วยทา
ให้ นิสิตครู ได้ เรี ยนรู้ บรรยากาศของการสนทนาร่ วมกัน รวมถึงการฝึ กทักษะการฟั งอย่างลึกซึง้ การ
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ และการสร้ างความรักและความเป็ นครูให้ เกิดขึ ้นกับนิสิตครู อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
นิสิตครู บรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเมอซิโรว์ ในเรื่ อง
ความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทัง้ 3 ประเด็น ได้ แก่ 1) ความเชื่อที่วา่ การจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ยาก 2) ความเชื่อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เ ป็ นการสอนจริ ง
และ 3) ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ปรับและดาเนินกิจกรรมกับนิสิตครู ให้ มีความเกี่ยวข้ องกับความเชื่อทัง้ 3 ให้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น

ภาพประกอบ 14 กิจกรรมการวาดภาพสะท้ อนภาพครูของตนในอนาคต.
กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบความกังวลใจและความรู้สึกทางบวกและลบ
วัตถุประสงค์
- เพื่อตรวจสอบความกังวลใจหรื อความขัดแย้ งเกี่ยวกับ ความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู
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- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ ตรวจสอบความรู้สกึ ทังทางบวกและลบของตนเองที
้
่มีตอ่ ความกังวลใจ
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสะท้ อนด้ วยการเล่าถึงความกังวลใจและความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
กระบวนกรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเขียนเกี่ยวกับความกังวลใจหรื อสิ่งที่ขดั แย้ งเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของตนเองเป็ นรายบุคคลในกระดาษขนาด A4 คนละ 1 แผ่น ด้ วยเทคนิคการ
เขียนแบบอิส ระ (Free writing) หลังจากที่ เขี ยนเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ผู้เข้ าร่ วมตรวจสอบความรู้ สึก ของ
ตนเองที่มีตอ่ ความกังวลใจทังทางบวกและทางลบ
้
ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความผ่อนคลายใน
ขณะที่นิสิตครูเขียนสะท้ อนความคิดของตนเองจึงมีการเปิ ดดนตรี บรรเลงเสียงเบาร่วมไปด้ วย กิจกรรม
นี ้ใช้ ระยะเวลารวมประมาณ 10 นาที
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
กระบวนกรได้ สร้ างบรรยากาศที่ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมรู้ สึกสงบ สบาย ปลอดภัย เพื่อให้ มีสมาธิใน
การไตร่ตรองถึงความกังวลใจและความรู้สึกที่เกิดขึ ้นของตนเองอีกครัง้ อย่างใคร่ ครวญ แม้ ประเด็นใน
การทากิจกรรมจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความกังวลใจหรื อความไม่สบายใจก็ตาม แต่นิสิตครู อาจสะท้ อนถึง
อารมณ์ในลักษณะใดก็ได้ ตามจริง นอกจากนี ้ นิสิตครูจะได้ สะท้ อนให้ ผ้ อู ื่นได้ รับฟั งอีกครัง้ หลังจากการ
เขียนแบบอิสระแล้ ว
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักฐานในกิจกรรมนีม้ าจากการสังเกตการณ์ การจดบันทึกสนาม (Field note) และการ
บันทึกเสียงของผู้เข้ าร่ วม ซึ่งได้ เล่าสะท้ อนถึงความกังวลใจของตนเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและความรู้สึกในขณะนัน้ โดยสะท้ อนทังในการเขี
้
ยนและการเล่า การสะท้ อนเหล่านี ้
ได้ ทาให้ เห็นว่า ผู้เข้ าร่วมเกิดความไม่แน่ใจในแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองในอนาคต เนื่องจาก
แม้ ว่าผู้เข้ าร่วมต้ องการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการคงอยู่ของความเชื่อใน 3 เรื่ อง อันได้ แก่ 1) ความเชื่อที่วา่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ทาได้ ยาก 2) ความเชื่ อที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ ง และ 3)
ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ส่วนใน
การตรวจสอบอารมณ์และความรู้สึกนัน้ ผู้เข้ าร่วมสะท้ อนถึงสภาวะของความรู้สึก ทางลบและทางบวก
เช่น ความเครี ยด ความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล ความสับสน ความท้ าทาย ความตื่นเต้ น ความ
ตื่นตัว เป็ นต้ น ตัวอย่างการสะท้ อนของนิสิตครูเช่น
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ผมกังวลใจว่าที่ ผมคิ ดว่าจะเป็ น learner center ผมจะท าให้ ค นอื่น เขารู้ ได้ ยังไงว่าผมท า ท ายังไงให้
นักเรี ยนเข้ าใจว่าเรากาลังสือ่ อะไรอยู่ เข้ าใจในสิง่ ที่เราต้ องการทา (นิสติ ครูคนที่ 2)
ใช่คะเห็นด้ วยกับเพื่อนว่าทายังไงเด็กจะเข้ าใจว่าเราต้ องการสื่ออะไร ความรู้ สึกคือไม่ร้ ู ว่ามันจะถูกต้ อง
ไหมที่สอนไป อาจารย์เขาจะว่ารึ เปล่า ทายังไงให้ วิธีของเรามันเข้ ากับ learner center ไรงีอ้ ่ะคะถ้ าไปเจอคน
ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ เราจะปรับตัวไม่ได้ ไรงี ้คะ แล้ วไม่ร้ ู จะพูดยังไง คุยยังไงเวลาสอน กลัวสอนไม่ทนั ตามเนื ้อหา
(นิสติ ครูคนที่ 13)
กลัวที่จะกลับไปสอนแบบ lecture เหมือนเดิม แล้ วกิจกรรมเยอะมันอาจจะเตรี ยมกิจกรรมไม่ทนั แล้ วถ้ า
เด็กไม่ happy กับ learner center มันจะเกิดทัศนคติไม่ดีกบั เราไปเลย ไม่ชอบเราก็ไม่อยากเรี ยนเลขกับเราไป
เลย ผมตื่นเต้ นนะว่า ถ้ าผมลองทาแล้ วจะเกิดไรขึ ้นบ้ าง ก็ท้าทายดีครับ ผมก็ว่ามันจะ active ได้ มากขนาดไหน
ไรงี ้ครับ (นิสติ ครูคนที่ 8)

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อทัง้ 3 ประการนี ้ไม่ได้ ปรากฎอยู่ในนิสิตครูทกุ คนอย่างครบทุก
ประการ กล่าวคือ นิสิตครูบางคนอาจมีความเชื่อเหล่านี ้ครบทัง้ 3 ประการ ในขณะที่บางคนอาจปรากฎ
เฉพาะบางประการเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเห็นว่าผู้เข้ าร่วมบรรลุวตั ถุประสงค์ในกิจกรรมนี ้และพร้ อมสู่
การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมต่อไป

ภาพประกอบ 15 กิจกรรมการตรวจสอบความรู้สึกทางบวกและลบด้ วยการเขียนเชิงอิสระ.
กิจกรรมที่ 4 การสืบเสาะและประเมินที่มาของความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อไตร่ตรองและประเมินถึงที่มาของความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของนิสิตครูใน 3 ประเด็นที่กล่าวข้ างต้ นด้ วยการใช้ คาถามเชิงวิพากษ์
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การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ (Critical questioning) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในกิจกรรมนี ้ โดยกระบวน
กรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ พิจารณาถึงความกังวลหรื อความเชื่อที่ ปราก ขึ ้นกับตนเองจากกิจกรรมที่ 2 ซึ่งผ่าน
มาเมื่อครู่อีกครัง้ และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสืบเสาะอย่างค่อยเป็ นค่อยไปถึงที่มาของความรู้สกึ และความเชื่อด้ วย
การใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ เช่น “ทาไมเราจึ งรู้ สึกเช่นนัน้ ” “ทาไมตนเองจึ งมี มุมมองเช่นนัน้ มี เหตุการณ์
หรื อมี สิ่งใดที ่เคยเกิ ดขึ้ นกับเราและทาให้เรามี ความเชื ่อหรื อมี มุมมองดังในปั จจุบนั ” “ความเชื ่อหรื อ
มุมมองที ่มี ในปัจจุบันมี ความสมเหตุสมผลหรื อไม่ ” “เมื ่อไม่ มี ความสมเหตุสมผลเกิ ดขึ้ น เราควรนา
ความเชื ่อนัน้ มายึดถื อต่อไปหรื อไม่ ” เป็ นต้ น ซึ่งผู้เข้ าร่วมได้ เห็นถึงตัวอย่างการสืบเสาะของกระบวนกร
ในกิ จกรรมที่ 2 ประสบการณ์ ในวันที่ร้ ู สึกแย่กับการสอน ผู้เข้ าร่ วมสามารถผ่อนคลายอิริยาบทของ
ตนเองได้ ตามสบาย เช่น นัง่ นอน เดิน ภายในพื ้นที่จดั กิจกรรม เป็ นต้ น กิจกรรมนี ้ใช้ ระยะประมาณ 20
นาที จากนันจึ
้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเล่าถึงการใคร่ครวญของตนเองในวงใหญ่ โดยใช้ เวลาคนละไม่เกิน 5 นาที
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
กิ จ กรรมในขัน้ นี ้ ผู้เข้ าร่ ว มจะเกิ ด ความสนใจจากกิ จ กรรมที่ ให้ ส ารวจสื บ เสาะที่ ม าของ
ความรู้สึกและความเชื่อของนิสิตครูเอง ซึ่งนิสิตครูเองไม่เคยได้ พิจารณาหรื อสืบเสาะในความเชื่อหรื อ
มุม มองของตนเช่นนีม้ าก่อน ทาให้ นิสิตครู เกิดความรู้ สึกแปลกใหม่ ท้ าทาย ที่ได้ เผชิญ กับอดีตหรื อ
ความทรงจาของตนเอง ซึง่ ลักษณะอารมณ์ด้านความสนใจนี ้เป็ นอารมณ์ทางบวกที่จะช่วยสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อขยายมุมมองและความเชื่อ จากเดิม ซึ่งสนับสนุนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กิ จ กรรมนี ด้ ้ วย บทบาทของพี่ เลี ย้ งและผู้วิจัยในกิ จ กรรมนี เ้ ป็ นผู้ตงั ้ คาถามเชิ ง วิพ ากษ์ เพื่ อเน้ น การ
ตระหนักรู้ถึงความเชื่อหรื อมุมมองของตนเอง
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักฐานจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการบันทึกเสียงผู้เข้ าร่วมสะท้ อนเรื่ องราว
ของตนเองในวงสนทนาใหญ่ โดยผู้เข้ าร่วมบางคนสามารถไตร่ตรองและประเมินที่มาของความเชื่อต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ อย่างลึกซึ ้งและครบถ้ วนตามคาถามเชิงวิพากษ์ ที่กระบวน
กรได้ ให้ ไว้ ในขณะที่บางคนอาจไม่สามารถสืบเสาะและประเมินอย่างต่อเนื่องไปได้ ด้วยตนเอง ดังนัน้
กระบวนกรจึงเป็ นผู้ช่วยตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เมื่อผู้เข้ าร่วมต้ องการความช่วยเหลือหรื อ ติดขัดในการ
สืบเสาะและประเมินความเชื่อของตนเอง ผู้เข้ าร่วมได้ พบว่าที่มาของความเชื่อและมุมมองของตนมา
จากเรื่ องราวและเหตุการณ์ ในอดีต ซึ่งเป็ นประสบการณ์ ส่วนตัว โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
ผู้เข้ าร่ วมได้ ตีความเหตุการณ์ นนอย่
ั ้ างมีอคติ ขาดการไตร่ ตรอง ขาดการพิจารณาตามความเป็ นจริ ง
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หรื อไม่ได้ ใช้ สติปัญญาในการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลเท่าที่ควร ดังนัน้ จึงทาให้ เกิดคาถามถึงการ
คิดซ ้าเกี่ยวกับความเชื่อและมุมมองนันอี
้ กครัง้ หนึ่งว่า ผู้เข้ าร่วมควรนามายึดมัน่ ต่อไปหรื อไม่ หรื อควร
ทาอย่างไรต่อไป ดังนัน้ จากการดาเนินกิจกรรมนี ้ กระบวนกรจึงเห็นว่านิสิตครูสามารถสะท้ อนถึงที่มาที่
ไปของความเชื่อหรื อมุมมองของตนเองที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตนเองได้
และนิสิตครู สามารถประเมินความเชื่อหรื อมุมมองเดิมของตนด้ วยความสมเหตุสมผลและมีการคิด
ไตร่ ตรองกับความเชื่อหรื อมุมมองนัน้ อีกครัง้ หนึ่ง กระบวนกรจึงถื อว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และ
นาไปสูก่ ารเริ่มกิจกรรมต่อไป ตัวอย่างการสะท้ อนของนิสิตครูเช่น
อย่างที่เคยบอกอาจารย์ไปอ่ะครับว่าที่ไหนๆเราก็เจอแต่อาจารย์สอนบรรยายหมด เราไม่รับรู้เลยว่านี่
คือเน้ นผู้เรี ยนเหรอ แล้ วมันสัง่ สมมาตลอดชีวิต ผมว่าของเพื่อนๆอาจจะเจอด้ วยเหมือนกัน แล้ วพอเมื่อกี ้ที่
นัง่ วิเคราะห์ไปว่า ที่เราคิดมันใช่ไหม คือภาพที่เราเจอมันอาจจะใช่หรื อไม่ใช่ก็ได้ ตอนนันเราก็
้
มองอะไรด้ วย
มุมมองที่เด็ก อาจจะไม่แน่เสมอไปครับ อีกอย่าง จริ งๆมันมีครูที่ทาได้ อยูเ่ ยอะแยะเราก็ไม่มองเน้ นคนพวก
นันหล่
้ ะ เราก็คิดแต่ว่า ทาไม่ได้ ทายาก เป็ นไปไม่ได้ ไรทานองนี ้อ่ะครับ ถ้ ามองดีมนั ก็อยู่ที่ว่าจะทาไหม
เท่านันรึ
้ เปล่าครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)
ตอน ม.ปลาย อ่ะค่ะ หนูเคยเรี ยนเลขกับครู คือครู เขารี บสอนมากเลยค่ะ เพราะว่าโรงเรี ยนมีกิจกรรม
เยอะมาก มันเลยแบบเวลาไม่พออ่ะค่ะ เราก็ต้องอ่านเองไรเอง ได้ ไม่ลึกเท่าไหร่ ค่ะ ไม่ได้ เทคนิคอะไรเลย
แล้ วมันต้ องเอามาต่อของปริ ญญาตรี ด้วย หนูก็ไม่ร้ ู ว่าตอนไปสอนกิจกรรมมันเยอะแบบนี ้ไหม แล้ วเด็กก็
ไม่ได้ อะไรเหมือนอย่างที่หนูเป็ น หนูไม่อยากครู เป็ นแบบนัน้ ตอนนึกเมื่อกีน้ ี ้ก็ยงั มองไม่ออกนะคะ แต่มนั
ขึ ้นมาในภาพอ่ะค่ะว่า เอ่อ ตอนเราอ่านเองมันก็ใช้ เวลาเข้ าใจไม่นานนะ ถ้ าเราแบบสามารถถ่ายทอดให้
นักเรี ยนได้ แบบเนื ้อๆ มันน่าจะได้ หรื อเปล่า แล้ วเสริ มด้ วยกิจกรรม เพราะว่าไม่งนเด็
ั ้ กก็จะเบื่อแน่ๆ เหมือน
ตอนเราเรี ยน บางทีเราก็เบื่อ มันก็นา่ ลองดูวา่ ถ้ าสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนแล้ วจะลงเอยยังไงไรงี ้ค่ะ (นิสติ ครูคน
ที่ 11)
คือที่วา่ มันจะทาเองได้ ไหม เรี ยนรู้เองลองเองได้ ไหม มันเห็นอ่ะครับครูวา่ ตัวเองมันกลัว ข้ างในเรามัน
กลัว กลัวโน้ น กลัวนี่ไปหมด กลัวผิด กลัวสารพัด ก็คอ่ ยถามตัวเองอ่ะครับว่า กลัวไรนักหนา มันยังคลีค่ ลาย
ไม่ครบหรอกนะครับ แต่ผมคิดว่า ผมติดที่ต้องมีแบบมาให้ ดู มีต้นแบบมาให้ ลอกไรงี ้ครับ มันถึงจะมัน่ ใจ
แล้ วค่อยปรับเป็ นของตัวเองไปเรื่ อยๆ แต่ถ้าสอนเน้ นผู้เรี ยนเราไม่มีต้นแบบเลย เหมือนเราไม่มนั่ ใจเองอ่ะ
ครับ พอไม่มีตวั แบบหรื อไม่มีคนคอยช่วยดูมนั โหวงๆนะครับ อื ้ม ตอนแรกก็คิดไม่ออกว่ามันจะมาจากไหน
ยังไง แต่ผมจะตอบว่า มันต้ องมีสกั เรื่ องที่เราต้ องทา ต้ องเริ่ มเองเป็ นคนต้ นๆอ่ะครับ ไม่งนในโลกของเรามั
ั้
น
จะไม่เกิดผู้กล้ าหรื อนักวิทยาศาสตร์ นักคณิ ตศาสตร์ หรื อคนที่เขาประสบความสาเร็ จที่เป็ นคนสร้ างหรื อ
ประดิษฐ์ สงิ่ ของคนแรกๆของโลกอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
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กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ แลกเปลี่ยนถึงมุมมองของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน
- เพื่ อให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนการประเมิ น ความเชื่ อต่อการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของตนเองกับบุคคลอื่น
- เพื่อพัฒนาความเชื่อหรื อมุมมองใหม่ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญร่วมกัน
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
กิจกรรมนี ้ได้ นาเทคนิคการพูดรอบวง (Circle of voices) และการเขียนร่วมกัน (Collaborative writing) มาใช้ โดยกระบวนกรให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมแบ่งกลุ่ม ย่อย 2 กลุ่ม โดยแจกกระดาษและสีช อล์ ค
จากนัน้ ให้ ผ้ ูเข้ า ร่ ว มพูด คุ ย เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ หรื อ มุ ม มองของการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นจาก
ความเห็นของแต่ละคน ในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อที่ควรได้ รับการเปลี่ ยนแปลงและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญควรเป็ นอย่างไร โดยให้ สมาชิกแต่ละ
คนได้ พูดเล่าแสดงความเห็นของตนทีละคน และผู้ฟังไม่ควรแทรกหรื อรบกวน หลังจากนัน้ นิสิตครู จึง
ร่ วมกันอภิ ปรายถึงข้ อสรุ ปของกลุ่ม จากนัน้ จึงช่วยกัน เขียนลงในกระดาษเพื่ อเตรี ยมแลกเปลี่ยนกับ
กระบวนกรและเพื่อนกลุม่ อื่นต่อไป กิจกรรมนี ้ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
พี่เลีย้ งและผู้วิจัยมีบทบาทในการกระตุ้นให้ นิสิตครู เกิดการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกันเพื่ อ
แลกเปลี่ยน ประเมิน และพัฒนาความเชื่อหรื อมุมมองต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จาก
กิจกรรมนีไ้ ด้ พบว่า นิสิตครู เกิดลักษณะอารมณ์ แบบความสนใจ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่นิสิตครู เกิด
ความรู้ สึกท้ าทาย เกิดการกระตุ้นต่อการสารวจ การเรี ยนรู้ การค้ นหาในสิ่งใหม่ร่วมกันจากการพูดคุย
แลกเปลี่ ยนหรื อตัง้ คาถามร่ วมกัน จึงส่งผลให้ นิสิตครู เกิดการขยายและสร้ างความเชื่ อหรื อมุม มอง
ใหม่ๆร่วมกันอย่างใคร่ครวญ ส่งผลให้ การทากิจกรรมนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักฐานจากการถ่ายภาพ การบันทึกเสียง และกระดาษที่ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เขียนร่วมกันสะท้ อนว่า
นิ สิ ต ครู ได้ น าเสนอความเชื่ อ ใหม่ ต่อ การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ที่ ม าจากการพูด คุย
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและพยายามนาเสนอความเชื่อที่ เป็ นความคิดเห็นของกลุ่มร่วมกัน
โดยผู้วิจยั ได้ จาแนกรายละเอียดไว้ ดงั นี ้
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1. ความเชื่อเดิมที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ยากนัน้ ได้ เปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเชื่อใหม่ที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ไม่ยากและความเชื่อที่ว่าผู้สอน
ต้ องกล้ าจัดการเรี ยนรู้และกล้ าสร้ างความแตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ โดยตัวอย่างของป ิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจากความเชื่อใหม่ ประกอบไปด้ วย การพูดและการคิด และการทา เช่น
ผู้สอนหรื อนิสิตครู ควรออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ มีความหลากหลาย มีความเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
ไปสู่สิ่งรอบตัวและชีวิตของผู้เรี ยน มีการสร้ างกิจกรรมหรื อแบบฝึ กหัดที่กระตุ้นการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน มี
การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น มากขึ น้ และมี ก ารประเมิ น ความรู้ ของผู้ เรี ย นที่
หลากหลาย เป็ นต้ น ดังการสะท้ อนของนิสิตครูที่ได้ สะท้ อนว่า
Learner centered มันไม่ได้ ยากอย่างที่คิดหรอกครับผมว่า เราทาได้ นะ แม้ มนั ไม่ง่ายขนาดนัน้ แต่ถ้า
เราเชื่อว่ามันทาได้ ไม่ยากอ่ะ และอีกอย่างผมว่าเราต้ องมีความเชื่อด้ วยนะครับว่าครู คนสอนต้ องกล้ าที่จะ
ทาอะไรพวกนี ้อ่ะครับ (นิสติ คนที่ 2)
หนูเห็นด้ วยกับเพื่อนนะคะว่า ถ้ าตัวเราอ่ะหรื อครูทกุ คนเชื่อว่าเขาทาได้ มันก็เหมือนเขากล้ าที่จะทา ที่
จะคิดออกแบบการสอนดีๆ แปลกๆ อันนี ้มันคือครู ที่ใช่เลยอ่ะค่ะ ก็เลยคิดว่า มันต้ องเชื่อว่าจัดได้ เหนาะ
(นิสติ คนที่ 10)
สิง่ ที่เราจะทาใช่ไหมคะ อย่างน้ อยๆมันต้ องรู้จกั ว่าความรู้ เนื ้อหานันๆมั
้ นเชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรี ยน
ยังไง แล้ วก็เวลาเราสอนมันต้ องรู้ จกั กิจกรรมต่างๆว่าอันไหนเหมาะสมกับเนื ้อหาไหน คือเวลาสอนจริ งมันก็
ต้ องทาไม่ซ ้ากันทุกคาบอ่ะค่ะ (นิสติ คนที่ 3)

2. ความเชื่อเดิมที่ว่าการฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริ ง ได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
เชื่อใหม่ที่ว่าการฝึ กสอนเป็ นการสอนจริ งเพื่อเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และความเชื่อใหม่ที่ว่าผู้สอนต้ องกล้ ายอมรับและเผชิญกับความ
ผิดพลาดหรื อสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ ้นในการจัดการเรี ยนรู้ โดยตัวอย่างของป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ จากความเชื่ อ ใหม่ ประกอบไปด้ ว ย การพู ด และการคิ ด การท า และ
ความสัม พันธ์ เช่น การพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ ของตน การให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
มากกว่าสิ่งอื่นๆ การยอมรับและขอโทษเมื่อเกิดการผิดพลาดในการถ่ายทอดเนื ้อหา เป็ นต้ น ดังการ
สะท้ อนของนิสิตครูที่ได้ สะท้ อนว่า
ยังไงการฝึ กสอนก็ คือการสอนจริ งๆแก่นกั เรี ยนอยู่นะคะ แต่ที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเชื่อๆ กัน
สาหรับหนูนะ มันคือการพัฒนาตัวเองด้ วย มันเป็ นสิ่งที่ต้องค่อยๆทาให้ ดีทีละนิดๆ ไม่ใช่แบบว่า ผิดไม่ได้
เลย แล้ วจะรู้สกึ ผิดไปตลอดชีวิตไรแบบนัน้ มันไม่ใช่แบบนันอ่
้ ะค่ะ (นิสติ คนที่ 4)
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คืออย่างที่ก่อนหน้ านี ้เราเห็นว่าเรากลัวใช่ไหมครับ เรากลัวไปหมด ถามว่าจริ งๆมันใช่ไหมที่เรากลัว
นักเรี ยนจะไม่ยอมรับเรา มันก็ใช่จริ งๆ แต่ผมนะได้ เรี ยนรู้ ว่า ไม่ว่าจะใครก็เถอะ จะอาจารย์ของเราก็เถอะ
เขาก็เคยผิดพลาดมาทังนั
้ น้ บางอย่างมันต้ องยอมรับอ่ะครับ จะมุ่งแต่ให้ สมบูรณ์ perfect หมด มันไม่มี
หรอก เพราะงัน้ ผมเชื่อนะว่าครูต้องกล้ าที่จะยอมรับความผิดของตัวเอง (นิสติ คนที่ 7)

3. ความเชื่อเดิมที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้
ด้ วยตนเอง ได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเชื่อใหม่ที่ว่านิสิตครูสามารถศึกษาและเรี ยนรู้แนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยตนเองได้ โดยตัวอย่างของป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ส าคัญ จากความเชื่ อ ใหม่ ประกอบไปด้ ว ย การพู ด และการคิ ด การท า และความสัม พั น ธ์ เช่ น
การศึก ษาตัว อย่ า งในการจัด การเรี ย นรู้ จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ เช่ น youtube หรื อ facebook การ
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่ วมสาขาวิชา ครู พี่เลี ้ยง อาจารย์นิเทศก์ พี่เลี ้ยง และผู้วิจยั เป็ นต้ น ดัง
การสะท้ อนของนิสิตครูที่ได้ สะท้ อนว่า
จริ งๆแล้ วเราเรี ยนกันมาหมดแล้ วนะคะ มันไม่ใช่หมดแล้ วสิ คือมีหลายอย่างที่เรี ยนผ่านมาแล้ ว แต่
มันก็ยงั ต้ องการอะไรที่ขาดอยู่ คือที่หนูเคยเชื่อว่า การจัดแบบเน้ นผู้เรี ยนต้ องมีคนทาให้ ดอู ะ่ ค่ะถึงจะทาได้
เอาจริ งๆนะ ถ้ าเราดูเยอะๆ แต่เราไม่ลองลงมือทาอ่ะ มันก็จะไม่เปลี่ยนแปลง สุดท้ ายคือเราต้ องลงมือทา
ด้ วยตัวเราเองอ่ะค่ะ (นิสติ คนที่ 1)

ตาราง 9 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู
ความเชื่อเดิม
1) ความเชื่อทีว่ า่ การจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญทาได้ ยาก

ตัวอย่ างปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรู้ท่ เี น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญจากความเชื่อใหม่
- ความเชื่อที่วา่ การจัดการเรี ยนรู้ที่ การพูดและการคิ ด และ การทา
- การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ มีความ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ไม่
หลากหลาย
ยาก
- การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ ไปสูส่ งิ่ รอบตัว
- ความเชื่อที่วา่ ผู้สอนต้ องกล้ า
และชีวิตของผู้เรี ยน
จัดการเรี ยนรู้และกล้ าสร้ างความ
- การสร้ างกิจกรรมหรื อแบบฝึ กหัดที่กระตุ้น
แตกต่างอย่างสร้ างสรรค์
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
- การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความ
คิดเห็นมากขึ ้น
- การประเมินความรู้ของผู้เรี ยนที่
หลากหลาย
ความเชื่อใหม่
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ตาราง 9 (ต่อ)
ตัวอย่ างปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรู้ท่ เี น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญจากความเชื่อใหม่
2) ความเชื่อทีว่ า่ การฝึ กสอน
- ความเชื่อที่วา่ การฝึ กสอนเป็ นการ การพูดและการคิ ด และ การทา
- การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตน
ไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอน
สอนจริ งเพื่อเรียนรู้และพัฒนา
จริ ง
ตนเองอย่างค่อยเป็ นค่อยไปใน ความสัมพันธ์
- การให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
มากกว่าสิง่ อื่นๆ
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- การยอมรับและขอโทษเมื่อเกิดการ
- ความเชื่อที่วา่ ผู้สอนต้ องกล้ า
ผิดพลาดในการถ่ายทอดเนื ้อหา
ยอมรับและเผชิญกับความ
ผิดพลาดหรื อสิง่ ที่ไม่พงึ ประสงค์
ที่เกิดขึ ้นในการจัดการเรียนรู้
3) ความเชื่อทีว่ า่ การจัดการ
- ความเชื่อที่วา่ นิสติ ครูสามารถ
การพูดและการคิ ด และ การทา
- การศึกษาตัวอย่างในการจัดการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศึกษาและเรี ยนรู้แนวคิดการ
จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ เช่น youtube หรื อ
สาคัญเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
facebook เป็ นต้ น
เรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
สาคัญด้ วยตนเองได้
ความสัมพันธ์
- การแลกเปลีย่ นความคิดกับเพือ่ นร่วม
สาขาวิชา ครูพเี่ ลี ้ยง อาจารย์นิเทศก์ พี่
เลี ้ยง และผู้วิจยั
ความเชื่อเดิม

ความเชื่อใหม่

ถ้ าเรามัวแต่รอคนอื่นเอาความรู้ มาให้ มันก็จบครับ เราจะเป็ นครูของนักเรี ยนได้ ยงั ไง คือครู ต้องเรี ยนรู้
ด้ วยตัวเองตลอดไหมอ่ะ คือเราต้ องทดลองหาทางของเราเองสิครับ เราถึงจะไปบอกนักเรี ยนได้ วา่ อะไรยังไง
นะเวลาที่ต้องจาหรื อเรี ยนรู้เรื่ องบางอย่างอ่ะครับ (นิสติ คนที่ 6)

จากรายละเอียดในตาราง 9 แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครู จากความเชื่อเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ ประกอบกับตัวอย่าง
แนวทางของป ิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจากความเชื่อใหม่ด้วย โดยผู้วิจยั ได้ ระบุถึง
ลักษณะของป ิบตั ิการ ได้ แก่ การพูดและการคิด การทา และความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม การระบุ
ลักษณะของตัวอย่างป ิบตั ิการนันสามารถเป็
้
นได้ มากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในที่นี ้ผู้วิจยั พิจารณา
ถึงลักษณะที่เด่นที่สุดของตัวอย่างนัน้ ซึ่งตัวอย่างนันสามารถตั
้
วอย่างเป็ นลักษณะอื่นได้ อีกด้ วย เช่น
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีความหลากหลาย สามารถเป็ นทัง้ การพูดและการคิดและการทา
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ด้ วยเช่นกัน จากการทากิจ กรรมนี ท้ ี่ ผ้ ูเข้ าร่ วมสามารถแลกเปลี่ ยนถึงมุม มองของแต่ละคนที่ มี ความ
แตกต่างกันได้ และประเมินความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตนเองกับบุคคล
อื่น รวมถึงการพัฒนาความเชื่อหรื อมุมมองใหม่ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญร่วมกัน ได้
กระบวนกรจึงเห็นว่ากิจกรรมนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์และเชื่อมโยงไปสูก่ ารทากิจกรรมในขันต่
้ อไปได้

ภาพประกอบ 16 กิจกรรมการพัฒนาความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ.
กิจกรรมที่ 6 การสารวจและวางแผนแนวทางป ิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ สารวจและวางแผนป ิบตั ิการใหม่ของตนเป็ นรายบุคคล ซึ่งเป็ นผลมา
จากความเชื่อหรื อมุมมองใหม่ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมที่ผ่าน
มา
- เพื่อนาเสนอแผนพัฒ นาตนเอง (individual development plan หรื อ IDP) ด้ วยการเขียน
หรื อวาดแผนผังความคิด
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
กระบวนกรใช้ เทคนิ ค การจัด ท าแผนพัฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan)
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแต่ละคนเขียนหรื อวาดแผนพัฒนาตนเองในเรื่ องการพัฒนาป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยสิ่ งที่ ระบุในแผนพัฒ นารายบุคคลจะประกอบด้ วย 1) เป้าหมาย (Goal/
Target) หมายถึง ป ิบตั ิการหรื อสิ่งที่นิสิตครูต้องการให้ เกิดขึ ้น 2) วิธีไปสู่เป้าหมาย (How) หมายถึง
นิสิ ต ครู จ ะใช้ วิธี การใดหรื อท าอย่างไรให้ ไปถึ ง เป้าหมายหรื อ บรรลุเป้าหมายให้ ส าเร็ จ ได้ 3) แหล่ง
สนับสนุนการพัฒนา (Support/ Resources) หมายถึง สิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ นิสิตครู ไปสู่เป้าหมายได้
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4) วันที่ต้องบรรลุเป้าหมายและระยะเวลาที่ใช้ ในการบรรลุเป้าหมาย (Target date) หมายถึง การระบุ
วัน ในการท าเป้ า หมายได้ ส าเร็ จ รวมถึ ง ระยะเวลาที่ ใช้ ในการพัฒ นาตนเอง 5) การประเมิ น ผล
(Evaluation) หมายถึง นิสิตครูจะรู้ได้ อย่างไรว่าตนเองได้ บรรลุเป้าหมายแล้ ว หรื อมีเกณฑ์ในการตัดสิน
อย่างไร จากนัน้ กระบวนกรจึง แจกกระดาษและสี ชอล์ ค และเริ่ ม ดาเนินกิ จ กรรมภายในระยะเวลา
ประมาณ 10-15 นาที
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
กิจกรรมนี ้ช่วยสนับสนุนให้ เกิดลักษณะอารมณ์ ด้านความสนใจเช่นกัน แต่มีความแตกต่าง
จากกิจกรรมที่ผา่ นมาเนื่องจากนิสิตครูจะสามารถปรึกษาพูดคุย แลกเปลี่ยนกับพี่เลี ้ยงได้ ซึง่ พี่เลี ้ยงเป็ น
ผู้ที่เข้ าใจในธรรมชาติของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และมีความคุ้นเคยกับนิสิตครู จึงทาให้ ความสนใจที่มี
ต่อการวางแผนของนิสิตครูมีความชัดเจนและเป็ นไปได้ มากยิ่งขึ ้น ทัง้ นี ้พี่เลีย้ งได้ กระตุ้นการสะท้ อน
ตนเองและการวางแผน การสร้ างพันธสัญญาต่อตนเอง การเสริ มอารมณ์ทางบวกด้ วยการให้ กาลังใจ
และสร้ างแรงบันดาลใจในขันนี
้ ้ด้ วย
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
จากกิจกรรมนี ้ หลักฐานที่ได้ จากการถ่ายภาพ การบันทึกเสียง และกระดาษที่ผ้ เู ข้ าร่วมแต่ละ
คนได้ เขี ย นหรื อ วาดสะท้ อ นว่า นิ สิ ต ครู ได้ ส ารวจและวางแผนป ิ บัติก ารใหม่เกี่ ย วกับ การพัฒ นา
ป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตนเป็ นรายบุคคล โดยมีการนาเสนอแผนพัฒ นา
ตนเอง ในรู ป แบบของแผนผัง ความคิ ด ให้ แ ก่ ก ระบวนกรและผู้เข้ า ร่ ว มอื่ น ๆได้ รับ ฟั ง รวมถึ ง มี ก าร
สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเองนี ้ด้ วย แผนพัฒนาตนเองของนิสิตครูแต่
ละคนมีความแตกต่างกันไป เช่น เป้าหมายคือ การออกแบบเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจคณิ ตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กบั ชีวิตรอบตัวของนักเรี ยน เป็ นต้ น ดังนัน้ กระบวนกรจึงเห็นว่านิสิต
ครูสามารถวางแผนเพื่อการพัฒนาป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตนเองได้ จึงถือ
ว่ากิจกรรมนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์และพร้ อมดาเนินไปสูก่ ิจกรรมต่อไป
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ภาพประกอบ 17 กิจกรรมการสารวจและวางแผนแนวทางการพัฒนาตนเอง.
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่นิสิตครูต้องการและจาเป็ นต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ และร่วมกันวางแผน ค้ นหา และเรี ยนรู้ร่วมกัน
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
หลังจากที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ นาเสนอแผนพัฒ นาของตนเองเรี ยบร้ อยแล้ ว ในกิจ กรรมนี ้ พี่ เลี ย้ ง
ผู้วิจยั และนิสิตครู ได้ ร่วมกันหารื อถึงความรู้และทักษะที่นิสิตครูแต่ละคนต้ องการเพื่อสนับสนุนให้ เกิด
ป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ร่วมกัน ซึ่งพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั จะทาหน้ า ที่ช่วยเอื ้ออานวย
การ ให้ คาแนะนา และมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ร่วมกันด้ วย โดยประเด็นที่ได้ จากการหารื อและต้ องการ
พัฒนาความรู้และทักษะ ได้ แก่ การเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และชีวิตของผู้เรี ยน โปรแกรม
ช่วยสอนคณิตศาสตร์ ความหมายและลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทักษะการ
เริ่ มชันเรี
้ ยนครัง้ แรก การให้ ผ้ เู รี ยนเลือกหรื อตัดสินใจในชิ ้นงาน ทักษะการให้ ทางานเดี่ยว คู่ และกลุ่ม
ทัก ษะการตัง้ ค าถามเชิ ง วิพ ากษ์ ทัก ษะการชมตามการพัฒ นากรอบความคิด (Growth mindset)
ทักษะการสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นให้ กระตือรื อล้ น และทักษะการทาแบบฝึ กหัดหรื อโจทย์ ที่
น่าสนใจ ความรู้ และทักษะเหล่านีผ้ ้ รู ่ วมวิจัยได้ ร่วมกันค้ นหาความรู้ แลกเปลี่ยนและทาความเข้ าใจ
ร่วมกัน กิจกรรมนี ้ใช้ ระยะเวลาประมาณ 15 ชัว่ โมง และพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั พยายามสอดแทรกแนวคิด
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในเชิงป ิบตั สิ อดแทรกในทุกหัวข้ อที่ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั
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การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
นิสิตครู จะได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ องความรู้ และทักษะเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ กับพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ซึ่งนิสิต ครู ได้ พบปะกับความรู้สึกที่มีพลัง รวมถึงความอยากรู้
อยากเห็น ความใฝ่ รู้ จากประสบการณ์ ความรู้ และทักษะของพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั จึงทาให้ นิสิตครูได้ รับ
อิทธิพลจากความรู้สึกนันและเกิ
้
ดความรู้สึกได้ ดดู ซับความตื่นเต้ น ความอยากรู้อยากเห็น ความดีงาม
และความกระตือรื อล้ น สิ่งนี ้สอดคล้ องกับลักษณะอารมณ์ทางบวกด้ านความรู้สึกเกรงขาม (Awe) ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนให้ นิสิตครูเกิดความเชื่อและพฤติกรรมใหม่ได้
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
นิสิ ตครู พี่ เลี ย้ ง และผู้วิจัยได้ ร่วมกัน หารื อถึงความรู้ และทักษะที่ ต้องการพัฒ นาเพิ่ ม เติม
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นาตนเอง โดยทุกฝ่ ายร่ วมกัน วางแผน ค้ น หา และร่ วมกันเรี ยนรู้ ตาม
ประเด็นที่ มาจากการตกลงร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม ในการเรี ยนรู้ แต่ละประเด็นทัง้ ที่เป็ น ลักษณะของ
ความรู้และทักษะนัน้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันประเมินเพื่อนและช่วยพัฒนาความเข้ าใจของเพื่อนนิสิตครูใน
บรรยากาศที่เป็ นเป็ นกันเองและเป็ นมิตรจนทุกคนได้ ลงความเห็นว่าความรู้และทักษะที่ร่วมกันพัฒนานี ้
เพี ยงพอต่อความต้ องการในการนาไปใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู โดยหลักฐานจากการ
ถ่ายภาพ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การจดบันทึกสนาม และชิ ้นงานของนิสิตครูช่วยให้ ผ้ วู ิจยั เห็น
ว่า นิสิตครูได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมนี ้และพร้ อมสืบเนื่องไปยังกิจกรรมต่อไป

ภาพประกอบ 18 กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะ.
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กิจกรรมที่ 8 การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ นิสิตครูได้ สาธิตบทบาทสมมติในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- เพื่อประเมินการสอนร่วมกันระหว่างนิสิตครู พี่เลี ้ยง และผู้วิจยั
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
นิสิตครู ที่สมัครใจในการร่ วมกิจกรรมนี ้ได้ เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ และแสดงบทบาทสมมติ
(Role play) ในการเป็ นครูคณิตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนการรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยนิสิตครูสามารถ
เลื อ กเนื อ้ เรื่ อ งที่ ต นเองต้ อ งการแสดงบทบาทสมมติ แ ละจากความรู้ และทัก ษะที่ ได้ ด าเนิ น การใน
กิจกรรมที่ผ่านมาประยุกต์ใช้ และนิสิตครูสามารถแจ้ งพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้ วา่ ต้ องการให้ ประเมินเรื่ องใด
เป็ นพิเศษ ซึ่งนอกเหนื อจากที่ตกลงกันไว้ ตามเกณฑ์ ของแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญหรื อไม่ จากนันนิ
้ สิตครูได้ แสดงบทบาทสมมติตามระยะเวลาในการสอนจริ งประมาณ 50 นาที
โดยมีนิสิตคณะอื่นๆแสดงบทบาทสมมติเป็ นนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึง่ การทาเช่นนี ้แตกต่างจากป ิบตั กิ าร
ของอาจารย์ผ้ สู อนในชันเรี
้ ยน หลังจากการแสดงบทบาทสมมติของนิสิตครูเสร็จสิ ้น พี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้
ให้ นิสิตครูประเมินตนเองก่อน จากนันพี
้ ่เลี ้ยงและผู้วิจยั จึงแลกเปลี่ยนกับนิสิตครู โดยการใช้ คาถามเชิง
วิพ ากษ์ เพื่ อกระตุ้นให้ นิสิ ตครู ได้ ใคร่ ครวญในป ิ บัติการของตนและสามารถเข้ าใจแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตน ในท้ ายที่สุด พี่เลี ้ยงได้ ให้ กาลังใจและกระตุ้น
แรงบันดาลใจและความเชื่อมัน่ ให้ แก่นิสิตครูก่อนจะจบกิจกรรม
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
หลังจากที่นิสิตครู ได้ สาธิตการสอนและได้ สะท้ อนตนเอง และแลกเปลี่ยนการประเมินกับพี่
เลี ้ยงและผู้วิจยั นิสิตครูมีความรู้สึกภูมิใจ (Pride) จากการที่พี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้ ประเมินและสะท้ อนถึง
การจัดการเรี ยนรู้ และบุคลิกภาพที่ นิสิ ตครู ได้ เตรี ยมตัวมาได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการชมเชยตาม
ความเป็ นจริ งในข้ อดีหรื อจุดแข็งของนิสิตครูแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ความภูมิใจนี ้นาไปสู่การ
เกิดความเชื่อและพฤติกรรมใหม่ๆที่สนับสนุนป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม สาหรับส่วนที่นิสิตครูต้องพัฒนาหรื อปรับปรุงในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นัน้ พี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ได้ ใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ ในการช่วยกระตุ้นให้ นิสิตครูเกิดความเข้ าใจในป ิบตั ิการ
ของตนเองและแนวทางในการพัฒนาของตนเอง การทาเช่นนี ้ทาให้ นิสิตครูเกิดความรู้สึ กหึกเหิมในการ
พัฒ นาตนเองและเกิ ด ความหวัง ในป ิ บัติก ารใหม่ ที่ ส ามารถเป็ น ไปได้ แ ละเป็ น ไปในทิ ศ ทางการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น
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การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
จากการที่นิสิตครู ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่ามีการเตรี ยมตัวและสามารถแสดงบทบาทสมมติในการ
เป็ นผู้สอนคณิตศาสตร์ ภายใต้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยได้ สะท้ อนถึงความ
พยายามในการน าความรู้ และทัก ษะที่ ไ ด้ ด าเนิ น การในกิ จ กรรมที่ 7 มาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ
บุคลิกภาพและความถนัดในการสอนของตนเอง รวมถึงความสามารถในการประเมินตนเองและเข้ าใจ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนจากการใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ ของพี่เลี ้ยงและผู้วิจยั ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงถือว่ากิจกรรมนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์ หลักฐานจากการถ่ายภาพ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และการจดบันทึกสนาม

ภาพประกอบ 19 กิจกรรมการสาธิตการสอนและการสะท้ อนการสาธิตการสอน.
กิจกรรมที่ 9 การสร้ างความมั่นใจในบทบาทใหม่ และการวางแผนป ิ บัติการก่อนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตครูที่ได้ แสดงบทบาทสมมติในกิจกรรมที่ผา่ นมา
- เพื่ อร่ วมกันกระตุ้นถึงแผนพัฒ นาตนเองสาหรับป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญแก่ผ้ เู รี ยนในชันเรี
้ ยนจริง
- เพื่อการสร้ างความมัน่ ใจร่วมกันในการเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การดาเนิ นการปฏิ บตั ิ และสังเกตการณ์
นิสิตครู ได้ รวมตัวกันก่อนถึงช่วงเวลาในการออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในโรงเรี ยน โดย
นิสิตครู ที่ผ่านการแสดงบทบาทสมมติได้ เล่าเรื่ องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเพื่อนนิสิตครู
พร้ อมร่วมกันขบคิดถึงแนวทางการพัฒนาป ิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของตน ทังนี
้ ้
นิสิตครู แต่ละคนได้ เล่าถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองที่ได้ ดาเนินกิจกรรมไป รวมถึงการ
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วางแผนเกี่ยวกับป ิบตั กิ ารเมื่อเข้ าสู่การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้ วย การวางแผนป ิบตั กิ ารของ
นิสิตครูได้ สะท้ อนถึงความพยายามในการปรับและประยุกต์ ความรู้และทักษะที่ ได้ จากการร่วมกันทา
กิจกรรมที่ผ่านทัง้ หมด ในช่วงต้ นของการทากิจกรรมนีไ้ ด้ นาแนวคิดสุนทรี ยสนทนามาใช้ และในช่วง
ต่อมาได้ ใช้ การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ร่วมด้ วย และในช่วงท้ าย นิสิตครูได้ กล่าวให้ กาลังใจและข้ อคิดแก่
เพื่อนในการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่กาลังเริ่มขึ ้นในอีกไม่ช้า
การปฏิ บตั ิ เพือ่ ลดทอนข้อวิ พากษ์
เมื่อนิสิตครู ได้ ร่วมตัวกันก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ โดยพี่เลี ้ยงคอยสนับสนุนให้ เกิด
ป ิบตั ิการใหม่ ช่วยกระตุ้นถึงพันธสัญญาในตนเองตามแผนที่ได้ วางไว้ ช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ก ารสาธิ ต และกระตุ้น ให้ นิ สิ ต ครู ร่วมให้ ก าลัง ใจแก่ กัน กิ จ กรรมนี ท้ าให้ นิ สิ ต ครู เกิ ด
ความรู้สึกขอบคุณ (Gratitude) นิสิตครูคนอื่นๆ ที่ได้ แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็งของตนเอง การอยู่เคียงข้ าง
กัน และการเป็ นกัลยาณมิตรต่อกัน สิ่งนี ้ทาให้ นิสิตครูมีพลังและความกล้ าที่จะออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพและจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยนอย่างเต็มความสามารถมากขึ ้น
การสะท้อนและการประเมิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
หลักฐานจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การบันทึกเสียง และการจดบันทึกสนาม จาก
การที่นิสิตครูได้ เรี ยนรู้ ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของนิสิตครู ที่ได้ แสดงบทบาทสมมติใน
การเป็ นครูคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึงการได้ ร่วมกันขบคิดถึงแนว
ทางการพั ฒ นาป ิ บัติ ก ารของตนในการเป็ นนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และการรายงาน
ความก้ าวหน้ าตามแผนพัฒ นาตนเอง อีกทัง้ การสร้ างความมั่นใจร่ วมกัน เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจยั ได้ พิจารณาเห็นว่า นิสิตครูได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความมัน่ ใจที่เ กิดขึ ้นและ
ความพร้ อมในการฝึ กป ิบตั จิ ริง จึงถือว่ากิจกรรมได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
จากการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง กลุ่ม
นิสิตครูได้ สะท้ อนร่วมกันถึงการร่วมกิจกรรมทังหมดในภาพรวมอย่
้
างพึงพอใจและมีความแตกต่างจาก
วิถีการป ิบัติของอาจารย์ผ้ ูสอนและคณะที่กลุ่ม นิสิตครู เคยเข้ าร่ วมมาในหลายประเด็น นอกจากนี ้
แนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงและทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ทางบวกที่เพิ่มเติมเข้ าไปในแต่ละกิจกรรม
นัน้ ช่วยสนับสนุนให้ การดาเนินกิจกรรมราบรื่ นเป็ นอย่างดี อีกทังท
้ าให้ นิสิตครู ผ่อนคลายและสามารถ
สะท้ อนร่ วมกันได้ อย่างจริ งใจ แม้ จะมีบางกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับประสบการณ์ของนิสิตครู แต่ทีม
กระบวนกรและนิสิตครูได้ ร่วมกันปรับแผนและดาเนินกิจกรรมใหม่ตอ่ ไปได้ ดังตัวอย่างการสะท้ อนของ
นิสิตครูเช่น
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กิจกรรมที่อาจารย์ให้ ทาอันนี ้ไม่น่าเบื่อ ไม่เท่ากับแบบบรรยายที่เคยทามา อาจจะด้ วยว่ามันเกี่ยวกับ
ตัวเรา เหมือนกับว่าเรื่ องที่เราทาอยู่อย่างนีอ้ ่ะค่ะ ก็ คือที่อาจารย์ เอามาให้ ทามันเป็ น เรื่ องที่เกี่ ยวกับครู
เกี่ยวกับการสอนอะไรอย่างนี ้อ่ะค่ะ เลยทาให้ เรารู้สกึ แบบว่ามันไม่นา่ เบื่อ แล้ วอาจารย์ก็จะบอกว่ากิจกรรม
นี ้มีข้อคิดอะไรซ่อน แจ้ งวัตถุประสงค์บ้างไรงี ้ค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 1)
หนูวา่ กิจกรรมโอเคเลย อาจจะมีสว่ นเกี่ยวกับแบบบรรยายที่เราเคยทาใหญ่ๆ แต่ว่าอันนี ้ในความรู้สกึ
หนู คือว่า มันไม่นา่ เบื่อเท่าไหร่นะ (นิสติ ครูคนที่ 13)
ผมคิดว่า มันเยอะมากครับ คงจะบอกได้ ไม่ครบถ้ วนตามอยากจะให้ มันออกมานะครับ คืออย่าง
น้ อยๆ อาจารย์ลงมาคลุกคลีกบั พวกเรา รับฟั ง เป็ นเพื่อน ให้ คาแนะนา เป็ นพี่เลี ้ยง เป็ นอะไรที่มนั สบายใจ
ครับ เหมือนไม่เปล่าเปลีย่ ว (นิสติ ครูคนที่ 2)
แม้ เวลาที่เราเตรี ยมมันจะสัน้ แต่หนูวา่ มันได้ อะไรเยอะกว่าที่เรี ยนตามปกติอีก มันตรงจุด ตรงตามที่
เราอยากจะรู้ อะ่ ค่ะ มันได้ คยุ กันแบบ บางทีก็ได้ คิดด้ วย อ๋อ ได้ พฒ
ั นาการคิดด้ วยค่ะว่า ทาไม อย่างไร พวก
เหตุผลต่างๆในการทาไรบางอย่างงี ้ค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 12)
เหมือนเจอคนพูดภาษาเดียวกัน เหมือนได้ เพื่อนสนิท ไม่ใช่เพื่อนที่ร้ ู จักแค่วนั เดียวแล้ ว (นิสิตครู คน
ที่ 7)
หนูชอบที่อาจารย์สาธิ ตให้ ดูด้วยค่ะ ไม่ค่อยมีอาจารย์ที่คณะเราจะทาอะไรแบบนัน้ แต่นี่เราได้ เห็น
ตัวอย่างแบบแนวๆที่เราคิดว่าน่าจะมีไรงี ้ค่ะ มันก็ทาให้ เราคิดต่อนะว่า เอ่อ เราจะทาแบบนี ้แหละ หรื อเรา
จะปรับตรงนี ้ๆ มันมีไอเดียออกมาค่ะ ก็คงแล้ วแต่วา่ ใครถนัดอะไรด้ วยมังค่
้ ะ (นิสติ ครูคนที่ 4)

จากกิจกรรมข้ างต้ นที่กล่าวมาทังหมดได้
้
ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ตามขันตอนในทฤษฎี
้
การเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ ซึ่งมีทงหมด
ั้
10 ขัน้ อย่างไรก็ตาม ใน
กิจกรรมที่ กล่าวไปข้ างต้ นได้ บรรลุวัตถุประสงค์ถึงขัน้ ที่ 9 คือ การสร้ างศักยภาพหรื อความมั่นใจใน
บทบาทใหม่และความสัม พัน ธ์ ใหม่ กิ จ กรรมต่า งที่ ด าเนิ น ผ่านมานัน้ ท าให้ นิ สิ ต ครู ส ะท้ อ นถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเชื่อใหม่ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งความเชื่อเหล่านี ้จะ
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู่การป ิ บัติห รื อ ไม่จ ะขึน้ อยู่กับ ขัน้ ที่ 10 คื อ การบูรณาการความคิดหรื อ
มุม มองใหม่ ไ ปสู่ชี วิ ต ของบุ ค คลด้ ว ย โดยได้ ด าเนิ น การในขัน้ ต่ อ ไป คื อ ขัน้ การจัด การเรี ย นรู้ ใน
สถานการณ์จริง ดังเป็ นไปตามลาดับของกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 20
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ขั้นการจัด

ขั้นที่ 1 ภาวะวิกฤติที่ทาให้สบั สน

กิจกรรม
เรียนรู้ ร่วมกัน

ป ิบตั ิ / สังเกต

ตาม
กระบวนการ
TL

การสะท้ อน

การปรับแผน

แนวคิดทฤษฎีเสริ ม
- ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างไตร่ ตรองและเข้าใจ
- แนวคิดการเป็ นพี่เลี้ยง
- ทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์ทางบวก

ขั้นที่ 2 การสะท้อนเชิงวิพากษ์
ป ิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

ขั้นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ป ิบตั ิ / สังเกต

การสะท้ อน

การปรับแผน

ขั้นการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์จริง

การปฏิบตั ิและการสังเกต

การสะท้อนการปฏิบตั ิ

การปรับแผนการปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 20 การดาเนินการวิจยั จากขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ าร
เปลี่ยนแปลงไปสูข่ นการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง.
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ตอนที่ 3 การพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริง
นับ ตัง้ แต่การดาเนิน การวิจัยในขัน้ นี ้ กลุ่ม นิ สิตครู จ ากขัน้ การลาดตระเวนและขัน้ การจัด
กิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงจะถูกเรี ยกว่ า “นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ” หรื อ “นิสิตฝึ กสอน” ซึ่งในขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ งนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู มีบทบาทหน้ าที่ในการเป็ น ผู้ปฏิบตั ิ (Practitioner) ในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน วัตถุประสงค์หลักในขันนี
้ ้เป็ นไปเพื่อพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ในความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาแล้ ว และพัฒนาปฏิบตั ิการด้ วยเกลียววงจร
การพัฒนา (ดังภาพประกอบ 21) ได้ แก่ การวางแผนการปฏิบตั ิ การปฏิบตั แิ ละการสังเกต การสะท้ อน
การปฏิบตั ิ และทาซ ้าอีกครัง้ จนกว่าผู้ร่วมวิจยั จะเห็นว่าการพัฒนาปฏิบตั ิการควรสิ ้นสุดการพัฒนาได้
ทังนี
้ ้ การพัฒ นาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ด้ วยเกลียววงจรการพัฒนาได้ ดาเนินการวิจยั เป็ นจานวน 3 รอบวงจร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ขั้นการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์ จริง

การปฏิบตั ิและการสังเกต

การสะท้อนการปฏิบตั ิ

การปรับแผนการปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 21 ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง.
วงจรที่ 1
จุดเริ่ มต้ นของวงจรการพัฒนาของปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในวงจรที่ 1
นี ้ ได้ เริ่ มดาเนินการไปพร้ อมกับกิจกรรมสุดท้ ายของขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมที่ 9 คือ การสร้ างความมัน่ ใจในบทบาทใหม่และการวางแผนปฏิบตั ิการ
ก่อนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ดังผ่านมาแล้ ว โดยกลุ่มนิสิตครู วางแผนปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ ายไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพตามโรงเรี ยนที่ตนเองได้ เลือกไว้
จากนันนิ
้ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจงึ ได้ เริ่มการปฏิบตั ิ โดยมีพี่เลี ้ยงและครูพี่เลี ้ยงร่วมสังเกตการณ์
ปฏิบตั ิการของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จากนันจึ
้ งมีการสะท้ อนการปฏิบตั ิร่วมกัน และการปรับ
แผนการปฏิบตั ิ ดังลักษณะวงจรการพัฒนา ในลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอการวิเคราะห์หลักฐานที่
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สะท้ อนให้ เห็นถึงการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู อัน พิ จ ารณาในเรื่ อ งการพูด การท า ความสัม พัน ธ์ และอุป นิ สัย โดยผู้วิ จัย ขอน าเสนอ
ภาพรวมของหัวข้ อในวงจรที่ 1 ดังภาพประกอบ 22 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วงจรที่ 1
1.1 การวางแผน
1.1.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
1.1.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
1.1.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
1.1.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
1.2 การปฏิบตั ิและการสังเกต
1.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
1.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
1.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
1.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
1.3 การสะท้อนการปฏิบตั ิ
1.3.1 การปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กฯตามลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
1) ความสมดุลย์ของอานาจ 2) หน้าที่ของเนื้ อหาในรายวิชา
3) บทบาทของผูส้ อนและบทบาทของผูเ้ รี ยน 4) ความรับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้ 5) วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน
1.3.2 การเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการฯของนิสิตฝึ กประสบการณ์ฯ
1.3.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
1.3.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
1.3.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
1.3.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
ภาพประกอบ 22 ภาพรวมประเด็นหลักของผลการศึกษาในวงจรที่ 1
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1.1 การวางแผน
ก่อ นถึ ง ช่วงเวลาในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ทัง้ กลุ่ม นิ สิ ต ครู จ านวน 13 คน และ
นักวิจัย ได้ รวมตัวกันเพื่ อทบทวนถึง กระบวนการต่างๆที่ได้ ทามาอีกครัง้ หนึ่ง โดยเฉพาะการทบทวน
ความเชื่อใหม่ต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และสิ่งที่ ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน และเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู
เอง โดยในช่วงการวางแผนร่วมกันนัน้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ คาถามกระตุ้นการวางแผนร่วมกัน เช่น “เป้าหมายใน
ปฏิ บตั ิ การของนิ สิตคื ออะไร” “นิ สิตครู จะทาอะไรบ้างเพื อ่ ไปสู่เป้าหมาย” “การปฏิ บตั ิ ที่สาคัญและเป็ น
ประโยชน์มากทีส่ ดุ คืออะไร” “สิ่ งที น่ ิ สิตครู จะทาในทิ ศทางเดี ยวกันเพือ่ ไปสู่เป้าหมายคื ออะไร” เป็ นต้ น
1.1.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
ในการวางแผนร่ วมกันนี ้ ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารในวงสนทนาระหว่างนิสิตครู และนักวิจัย
ค่อนข้ างเรี ยบง่ายและเป็ นกันเอง การใช้ คาศัพท์เฉพาะจะถูกเอ่ยขึ ้นมาในกรณีที่ทกุ คนเข้ าใจในคานันๆ
้
ร่วมกัน อีกทัง้ นิสิตครูยงั คงรักษาการกระทาเชิงสื่อสารในปริ มณฑลสาธารณะอยู่ ซึ่งพิจารณาได้ จาก
1) ความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่างบุคคล 2) ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน และ 3) ฉันทามติแบบไม่
บังคับ
จากการสะท้ อนร่ วมกัน ของกลุ่ม นิสิตครู พ บว่า ความคิดที่ใช้ ในการวางแผนหรื อออกแบบ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีความคิดที่เห็นสอดคล้ องตรงกัน คือ การจัดการเรี ยนรู้
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จะใช้ การผสมผสานแนวคิด วิธีสอน เทคนิค กลยุทธ์ ต่างๆที่หลากหลาย ทังนี
้ ้
การเลือกใช้ แนวคิดหรื อวิธีสอนใดนัน้ นิสิตครูสามารถจัดการเรี ยนรู้แตกต่างกันได้ ตามความถนัด ตาม
ความสนใจ และเนื ้อหาที่ได้ รับของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม นิสิตครูจะไม่ใช้ การสอนด้ วยการบรรยาย
แต่เพียงอย่างเดียวตลอดทังรายวิ
้
ชาหรื อตลอดทังเนื
้ ้อเรื่ องนัน้ และนิสิตครูจะออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ภายใต้ ลกั ษณะของแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทัง้ 5 ประการ อันได้ แก่ 1) ความ
สมดุลย์ของอานาจ 2) หน้ าที่ของเนือ้ หาในรายวิชา 3) บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน 4)
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ และ 5) วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน ทังนี
้ ้ นิสิตครูแต่
ละคนสามารถออกแบบหรื อจัดการเรี ยนรู้ตามลักษณะ 5 ประการได้ อย่างอิสระ นอกจากนี ้ ความคิด
หนึ่งที่สาคัญ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู คือ ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจในแนวคิดของ
เนื ้อหานันๆ
้ สาหรับความคิดที่สาคัญที่ใช้ ในการออกแบบปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ร่วมกันนี ้พบว่า นิสิต
ครู แต่ละคนได้ อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิด วิธีการสอน เทคนิค กลยุทธ์ ตา่ งๆ
อย่างหลากหลาย และพิจารณาถึง ความน่าเชื่อถือของแหล่งความรู้ นนๆ
ั ้ เช่น จากหนังสือ บทความ
วิชาการ เว็บไซด์ และคลิปวีดีโอจากเว็บไซด์ยทู ปู เป็ นต้ น ดังตัวอย่างการสะท้ อนร่วมกันว่า
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เวลาสอนจริ งๆมันจะใช้ แนวคิดอย่างใดอย่างหนึง่ ไปเลย มันก็คงจะทาได้ แหละค่ะ แต่วา่ ถ้ าเรามือใหม่
แบบนี ้ หนูคิดว่าเราน่าจะได้ ทดลองหลายๆวิธีที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่กบั เรื่ องนัน้ เพราะบางทีถ้า เลือกไปเลย
วิธีเดียวแล้ วสอนๆไปแล้ วเกิดไม่ใช่ขึ ้นมา มันจะเปลีย่ นไปอีกอันมันก็ไม่ได้ ใช่ไหมค่ะ หนูเลยคิดว่าเราน่าจะมี
สิทธิได้ เลือกเองว่าเนื ้อหาเรื่ องนันมั
้ นควรใช้ วิธีสอนอะไร แต่วา่ ก็คงไม่ใช่บรรยายหมดทุกเรื่ องไรงี ้คะ (นิสิต
ครูคนที่ 1)
ผมว่าที่เราเรี ยนกันมากับที่เราค้ นคว้ าไรมาเพิ่มพวกนี ้มันน่าจะเพียงพอสาหรับตอนจะไปฝึ กสอนนะ
ครับ คืออย่างที่เพื่อนบอกผมก็เห็นด้ วยว่า มันต้ องดูวา่ เนื ้อหาอะไรแล้ วความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราก็จะเลือกตามที่เราสนใจ ถนัด แล้ วก็จบั กับเนื ้อหาด้ วยครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
ก็อย่างที่เราได้ คยุ กันไปคราวก่อนโน้ นอ่ะคะ หนูวา่ จริ งๆทุกวิธีมนั ก็มีข้อดี มีจุดเด่นของมัน อยูท่ ี่เราจะ
เลือกใช้ วา่ แบบไหน แต่สว่ นตัวหนูก็เห็นว่าไม่วา่ จะเลือกวิธีสอนอันไหน มันก็นา่ จะต้ องมีขอบเขต เช่นว่า ไม่
บรรยายตลอดนะ ต้ องมีกิจกรรมบ้ าง แล้ วคือที่เรื่ องเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญค่ ะ หนูคิดว่า 5 ข้ อนัน้ น่าสนใจ
แล้ วก็เอาไปใช้ ได้ เลย เพราะมันเป็ นอะไรที่ยืดหยุน่ มาก ไม่ได้ มาบอกว่าเราต้ องทาอะไรหนึง่ สอง สาม หนูก็
คิดว่ามันน่าจะใช่กบั สิง่ ที่เราต้ องทาหรื อเปล่า (นิสติ ครูคนที่ 4)
คือถ้ าเป้าหมายที่เราอยากเห็นคือนักเรี ยน คือเป็ นนักเรี ยนที่เข้ าใจ concept ในเรื่ องนัน้ มันก็น่าจะ
โอเคระดับหนึง่ แต่วา่ มีเรื่ องอื่นต้ องทาอีก แต่ก็ทาได้ ประมาณนันก็
้ ดีใจแล้ วถ้ าทาได้ นะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)
ก็จากที่เราได้ คยุ กันไป หาข้ อมูลไรงี ้อ่ะคะ คือข้ อมูลมันเยอะจริ ง เราอยากรู้ วิธีสอนไรๆ ก็มีหมดเลย ก็
ขึ ้นกับว่า เราจะเข้ าไปหามันไหม แล้ วก็ที่อาจารย์และพี่เลี ้ยงก็เคยแนะนาว่า เราต้ องเลือกอ่านแหล่งไหนดี
เว็บไหนที่นา่ เชือถือ หรื อว่าพวกตาราไรงี ้คะ (นิสติ ครูคนที่ 3)
ใช่ๆครับ ผมก็คิดว่า จริ งๆบางอย่างเรายังไม่ต้องคิดเองทังหมดก็
้
ได้ เวลาออกแบบอ่ะครับ แต่ว่าเรา
ต้ องรู้วิธีหาพวกแบบฝึ กหัด พวกเกม พวกกิจกรรม คือไม่เก่งภาษาอังกฤษครับ ตอนแรกมันก็กลัวๆ แต่ว่า
มันมีอะไรเยอะจริ งๆ ถ้ าอ่านออกได้ ก็ดีมากเลยครับ ผมก็พยายามอ่านแล้ วก็ดูไรที่มันเป็ นภาษาอังกฤษ
บางทีมนั ก็ไม่ได้ ยากอย่างที่คิด เพราะว่ามันมีศพั ท์เทคนิคที่เรารู้ แล้ วก็ บางทีเห็นตัวอย่างเช่นพวกวิธีคิดเลข
เราก็พอเข้ าใจได้ ครับ เพราะเราก็มีพื ้นทางพวกนี ้มาบ้ างอยูแ่ ล้ ว ก็จริ งๆก็ดีครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)
ค่ะ หนูก็เห็นด้ วยกับเพื่อนว่า หลายเรื่ องที่เราหาไม่มีในภาษาไทย มันก็อาจจะต้ องดูหนังสือ เว็บไซด์
คลิปต่างๆที่มนั เป็ นภาษาอังกฤษบ้ าง ซึ่งมันก็น่าสนใจจริ งๆ แล้ วอย่างที่เพื่อนบอกว่ามันต้ องใช้ วิธีสอนที่
หลายๆวิธี หนูก็คิดว่า มันก็จริ งค่ะ เพราะว่ามันแล้ วแต่คนจริ งๆ แต่ว่าขอให้ เรามีแกนของ concept เลขใน
แต่ละเรื่ องที่เข้ าใจตรงกัน อันนี ้หนูวา่ มันน่าจะโอเคค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 9)

กลุ่มนิสิตครูได้ ตรวจสอบถึงความคิดที่ ใช้ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของตนเองและเข้ าใจว่าการพูดและการคิดในเรื่ องดังกล่าวอยู่บนพื ้นฐานของความสมเหตุสมผล
ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ความแม่นยา ความจริ งใจ ความเหมาะสม และศีลธรรมจรรยาที่ดี มากขึ ้น
ส่วนการพูดและการคิดที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่นิสิตครู
เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจน คือ นิสิตครูยงั ไม่ทราบว่าตนเองจะได้ สอนผู้เรี ยนในระดับชันใด
้ ห้ องใด และ
ไม่ทราบตารางสอนของตนเองด้ วย ซึ่งทางโรงเรี ยนจะแจ้ งให้ นิสิตครูทราบก่อนเปิ ดเทอมของโรงเรี ยน

216
ประมาณ 3 วัน ถึง 1 สัปดาห์ ดังนัน้ ความไม่ชดั เจนในเรื่ องนี ้จึงส่งผลต่อระยะเวลาในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้และการเตรี ยมการสอนของนิสิตครู อย่างไรก็ตาม นิสิตครูได้ แจ้ งกับนักวิจยั ว่า นิสิตครูได้
ผลิตคูม่ ือการสอนคณิตศาสตร์ อย่างคร่าวๆในทุกระดับ ชัน้ ซึ่งรายละเอียดประกอบด้ วย หัวเรื่ องต่างๆที่
ใช้ ในการสอนแต่ละระดับชัน้ แนวคิดสาคัญของหัวเรื่ องหรื อเนื ้อหานัน้ และตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ ในการ
จัด การเรี ย นรู้ นิ สิ ต ครู ไ ด้ จัด ท าคู่มื อ นี ข้ ึน้ ด้ วยกลุ่ม ของนิ สิ ต ครู เอง โดยแบ่ง ความรั บ ผิ ด ชอบกัน ใน
สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์ ทัง้ นีเ้ พื่อแก้ ปัญหาเรื่ องความแม่นยาในเนือ้ หา การจัดการเรี ยนรู้ กับ
เนื ้อหานันๆ
้ ระยะเวลาในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ และการเตรี ยมการสอนของนิสิตครู ในช่วงฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
คือตอนนี ้เรื่ องที่ว่าทาให้ เราคิดการสอนไม่ออก มันไม่ใช่เพราะเราหาสือ่ หรื อหาที่อา่ นหรื อศึกษาไม่ได้
นะครับ คือมันเกี่ยวกับว่าโรงเรี ยนแจ้ งเรื่ องตารางสอนช้ ามาก คือพวกเราตอนนี ้ส่วนใหญ่ไม่ทราบเลยครับ
ว่าสอนห้ องไหน แล้ วจะได้ สอนเรื่ องอะไรบ้ าง คือไม่ทราบรายละเอียดเลยครับ โรงเรี ยนบอกจะแจ้ งตอน
ก่อนเปิ ดเทอมครับ มันใกล้ เปิ ดเทอมมาก (นิสติ ครูคนที่ 5)
ของหนูเหมือนกันค่ะ เขาบอกว่าที่หมวดยังไม่ลงตัว ต้ องจัดตารางใหม่ อะไรไม่ทราบ แต่วา่ มันจะเปิ ด
เทอมแล้ ว แล้ วเราก็อยากจะเตรี ยมสอนให้ มนั ตรงกับเด็กที่เราจะได้ สอนเลยค่ะ ตอนนี ้ก็เลยไม่ร้ ูวา่ จะเจอกับ
นักเรี ยนแบบไหน (นิสติ ครูคนที่ 11)
จริ งๆ พวกผมคุยกันมาครับว่า ถ้ ามันเป็ นแบบนีก้ ็ เจอเหมือนกั นเกื อบทุกคน แต่ว่าเรามีคู่มือสรุ ป
เนื ้อหาคณิตศาสตร์ อ่ะครับที่เราช่วยกันทามาแล้ ว ทาเสร็ จแล้ วครับ ก็เป็ นไฟล์ แจกกันครบทุกคนแล้ วครับ
อันนี ้ที่พวกเราคิดแบ่งงานขึ ้นมาเอง (นิสติ ครูคนที่ 5)
จะมีพวกเนื ้อหาที่สาคัญของคณิตศาสตร์ ในแต่ละเรื่ องครับ ครบทุกระดับชันเลยครั
้
บ แล้ วก็มีตวั อย่าง
ที่จะทากิจกรรมหรื อตัวอย่างแบบฝึ กหัดบ้ างครับ แต่ว่าอันนี ้เพื่อนๆเอาไปปรับหรื อจะทากิจกรรมอื่นๆเองก็
ได้ แล้ วแต่ความถนัดครับ แต่เรามีไว้ มนั ก็อ่นุ ใจดีครับ เพราะว่า concept มันสาคัญ อย่างที่เคยบอกไปอ่ะ
ครับว่า มันไม่มีใครมาตีแผ่ไรให้ เรา ก็เลยคิ ดว่าช่วยกันทาขึ ้นมาเองครับ อันนี ้พวกเราก็บอกอาจารย์ผ้ สู อน
แล้ วด้ วยครับว่าเราจะทาอันนี ้นะ (นิสติ ครูคนที่ 6)

ดังนัน้ ในเรื่ องการพูดและการคิดในขัน้ การวางแผนของวงจรที่ ห นึ่ง กลุ่ม นิสิต ครู สะท้ อน
ร่วมกันถึงความมีเหตุมีผลในการพูดและการคิดต่อ การวางแผนเพื่อการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยสะท้ อนถึงแหล่งของความคิดที่มีผลต่อการเข้ าใจและการตีความปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญว่า นิสิตครู สามารถจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอนได้ หลากหลายวิธี
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความถนัด ความสนใจ และเนื อ้ หาของคณิตศาสตร์ ในเรื่ องนันๆ
้ นิสิตครู มีการพิจารณา
ถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความคิดมากขึ ้น และแหล่งที่มาของการพูดและคิดต่อปฏิบตั ิการ
จัด การเรี ย นรู้ อย่ างไรก็ ต าม แม้ ค วามไม่ ชัด เจนในเรื่ อ งระดับ ชัน้ และตารางสอนที่ นิ สิ ต ครู ค วรได้
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รับผิดชอบในขณะนัน้ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนในปฏิบตั ิการของนิสิตครู แต่นิสิตครูได้ แก้ ปัญหา
ด้ วยการจัดทาคูม่ ือสรุปเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ในทุกระดับชันและด
้
าเนินการด้ วยตนเองจนแล้ วเสร็จ อย่าง
เป็ นรูปธรรม
1.1.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากในขันการวางแผนเกี
้
่ยวกับ การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
กลุ่มนิสิตครูได้ เล่าถึงสิ่งที่ได้ ทา คือ คู่มือสรุ ปเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ นิสิตครู ได้ ทาสาเร็ จเสร็ จ
สิ น้ แล้ วด้ ว ยการร่ ว มมื อ ของนิ สิ ต ครู เองและมี เจตนาในการน าคู่มื อ นี ไ้ ปใช้ ประโยชน์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ถือได้ ว่าคู่มือนี ้เป็ นวัตถุ (Material) ที่สาคัญ เมื่อได้ สอบถามนิสิตครู ถึงความ
ยัง่ ยืนและผลิตภาพของคู่มือ นี ้จึงพบว่า นิสิตครูเชื่อว่าคูม่ ือครูและการค้ นคว้ าเพื่อออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีผลิตภาพและมีความยัง่ ยืน เนื่องจากคูม่ ือครู นี ้ไม่เพียงเป็ นประโยชน์กบั
นิสิตครูในปี การศึกษานี ้เท่านัน้ แต่ยงั ถูกส่งต่อไปให้ นิสิตครูรุ่นน้ องต่อๆไปด้ วย นอกจากนี ้ การผลิตคูม่ ือ
ด้ วยนิสิตครูเองทาให้ รายละเอียดในคูม่ ือตรงกับความต้ องการหรื อสิ่งที่นิสิตครูต้องการทราบมากกว่า
การให้ บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องผลิตสิ่งนี ้ ในขณะนี ้ นิสิตครูได้ เริ่ มใช้ คมู่ ือครูในการเตรี ยมสอนแล้ ว ถือว่า
เป็ นสิ่งที่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุนลงแรงร่วมกันของนิสิตครู และนิสิตครูได้ นาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึงทักษะการเข้ าถึงข้ อมูลและการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้ อมูลไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนอื่นๆในสาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ เข้ าร่วมในงานวิจยั นี ้ด้ วย
อย่างไรก็ตาม แม้ นกั วิจยั จะไม่ได้ เรี ยกร้ องหลักฐานการวางแผนการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิต
ครู อย่างเคร่งครัด แต่นิสิตครูส่วนใหญ่ต้องการนาเสนอการวางแผนของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล โดยนิสิตครูต้องการนาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองให้ นกั วิจยั และพี่เลี ้ยงได้
ช่วยพิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ และเหมาะสมสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนจริงหรื อไม่ พร้ อมทัง้
ขอคาแนะนาและคาปรึกษา
อย่างทีเ่ คยบอกครูไปอ่ะครับว่าพวกผมทาเหมือนสรุปเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ไว้ อะ่ ครับ ตอนนี ้ก็นา่ จะ
เรี ยบร้ อยแล้ วครับ ก็แบ่งกันทาครับคือ ใครทาระดับชันไหน
้
แล้ วมันมีเรื่ องไรบ้ าง แล้ วจะมีวตั ถุประสงค์ มี
concept เรื่ องนันที
้ ่มนั สาคัญอ่ะครับ แล้ วก็พวกกิจกรรมหรื อแล้ วแต่เพื่อนมาครับ บางคนก็เป็ นโจทย์ที่เชื่อมโยง
กับสิง่ รอบตัว หรื อบางคนก็เป็ นเกม บางคนเป็ นพวกกิจกรรมไรงี ้ครับ แต่วา่ เราจะเอาไปปรับก็ได้ ครับเวลาเอาไป
ใช้ จริง คือให้ เป็ นแนวๆความคิดไว้ ครับ ดีกว่าไม่มีอะไรเลย (นิสติ ครูคนที่ 2)
ก็จะเรียกว่าเป็ นการวางแผนไหม ก็นา่ จะได้ ครับ เพราะว่าเราวางแผนกันทาสิง่ นี ้ก่อนเพื่ อเอาไปใช้ ตอน
ฝึ กสอนอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)
หนูก็ใช้ เตรี ยมสอนอยูน่ ะคะ คือมันช่วยได้ จริ งๆคะเพราะว่าเรารู้วา่ เราอยากได้ อะไร มันเป็ นเรื่ องที่เรา
ต้ องการให้ มี อย่างที่บอกอาจารย์ไปอ่ะคะว่า เราอยากให้ มกี ารทบทวนเรื่ องนี ้ แต่ไม่มีใครทา เราก็ทาเองเลย
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แล้ วทุกคนก็เห็นด้ วย มันเป็ นประโยชน์กบั หมดทุกคนอ่ะคะหนูวา่ (นิสติ ครูคนที่ 1)
น้ องจะได้ ประโยชน์ด้วยนะคะหนูวา่ ก็คงจะให้ เอาไปปรับกันต่อ แต่วา่ อย่างน้ อยมันเหมือนมีอะไรเป็ นหลัก
แล้ ว คือมันก็คงจะอุน่ ใจไปเรื่ องหนึง่ ไรงี ้คะ (นิสติ ครูคนที่ 10)
อ๋อ จะบอกอาจารย์วา่ ก็จริ งแล้ ว พวกหนูก็ไปเล่าให้ เพื่อนฟังว่า ทีม่ าทาวิจยั กับอาจารย์ทาไรไปบ้ าง
เพื่อนๆเขาก็สนใจนะคะ หนูวา่ จริงๆอยากให้ ทากับทุกคนหมดเลย แต่วา่ มันก็เยอะคนเหนาะ ไม่ร้ ูสคิ ะ ก็เลยว่า
ไปบอกเพื่อนแบบนี ้ก็ได้ เขาจะได้ ได้ ความรู้ไปด้ วย (นิสติ ครูคนที่ 4)
ที่หาข้ อมูลใช่ไหมคะ คือมันมีหลายเรื่ องมากจนไม่ร้ ูจะอ่านไรก่อน ก็ร้ ูเลยว่าเอ่อ ความรู้มนั เยอะจริงๆ ก็อยู่
ที่เราว่าจะอ่านอันไหนหรื อเลือกอันไหนมาอ่ะคะ มันก็ได้ เรี ยนรู้คะว่า โลกมันกว้ างนะ ไม่ใช่วา่ เราหาแต่
ภาษาไทยมันก็มีอยูเ่ ยอะแล้ วหล่ะ แต่วา่ ภาษาอังกฤษก็มีไรอีกเยอะมากๆ แล้ วอ่านไม่หมด (นิสติ ครูคนที่ 11)
ที่หากันใช่ไหมคะ คือเวลาจะวางแผนกันอ่ะคะ ก็จะแตกต่างต่างกันไปใช่ไหมคะที่เราสอนนักเรี ยน แต่เรา
ก็จะเหมือนมาแชร์ กนั มากกว่าคะว่า เอ่อ อันนี ้ดีนะ ลองใช้ ดู แล้ วก็จะเน้ นพวกทายังไงให้ นกั เรียนเขาสนุก ให้ เขา
แบบไม่ต้องฟั งบรรยายอย่างเดียวอ่ะคะ เราก็ช่วยกันคิดด้ วย (นิสติ ครูคนที่ 13)
ผมว่าที่ 5 ข้ อของเน้ นผู้เรียนที่เราเคยคุยกันอ่ะครับ จริ งๆมันก็เป็ นสิง่ ที่เราเรียนกันมาแล้ ว แต่วา่ ปฏิบตั ินี่ทา
ยังไง ก็นี่เลยต้ องมาวางแผนกันว่า ทาจริงๆต้ องยังไงบ้ าง เป็ นกิจกรรมไหม ต้ องพูดยังไง ถามยังไง เกมอะไร หรื อ
แบบซ้ อมพูดกับตัวเองไปเลยอ่ะครับบางที (นิสติ ครูคนที่ 12)
ครูครับ คือ ผมมีแผนที่ทาไว้ มาให้ ดคู รับว่าโอเคหรื อเปล่า อยากให้ ช่วยติชมว่าพวกกิจกรรม หรื อพวกการ
ลาดับการสอนไรงี ้มันโอเคไหมอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
เอ่อ ของหนูก็วา่ จะขอถามด้ วยคะว่ามันจะเอามาใช้ ได้ ไหม คือหนูร้ ูสกึ ว่ามันก็แปลกๆ แต่วา่ เดี๋ยวขอ
คาแนะนาด้ วยอ่ะคะ (นิสติ ครูคนที่ 11)

ดังนัน้ ในเรื่ องการทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ในขันการวางแผนของวงจรที
้
่
หนึ่ ง นี ้ นิ สิ ต ครู เห็ น ว่ า การเตรี ย มการออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ และการผลิ ต คู่มื อ สรุ ป เนื อ้ หา
คณิตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่ยงั่ ยืนและมีผลิตภาพต่อการเตรี ยมตัวออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตครู
สะท้ อนให้ วา่ สิ่งที่ได้ ทานันเกิ
้ ดขึ ้นจากความร่วมมือของนิสิตครูเองและมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของและเป็ น
อิสระในการลงมือ โดยไม่มีใครถูกบังคับหรื อฝื นทา อีกทังยั
้ งตรงกับเจตนาที่ตงใจไว้
ั้
และเป็ นประโยชน์
กับนิสิตครูคนอื่นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมในงานวิจยั นี ้ด้ วย ถือเป็ นการทาที่ค้ มุ ค่าและมีคณ
ุ ค่าต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.3 ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
ความสัมพันธ์ที่มีความสามัคคีมากขึ ้นและมีความรู้สกึ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันถูกสะท้ อนจาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย เช่น อาจารย์ผ้ สู อน เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน พี่
เลี ้ยง และนักวิจยั ความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนและนิสิตครู นนั ้ นิสิตครู ได้ ไปขออนุญาตผลิต
คู่มื อ รวมถึงขอคาแนะนาในการผลิ ต ซึ่ง อาจารย์ ผ้ ูสอนได้ อนุญ าตให้ นิสิตครู ทาคู่มื อด้ วยตนเองได้
พร้ อมกล่าวชื่นชมถึงความคิดริ่เริ่มในการพัฒนาตนเองและการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในทางสร้ างสรรค์
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ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตครูกบั เพื่อนร่วมชันนั
้ น้ จากการทากิจกรรมที่ได้ กล่าวไป ทาให้ นิสิตครูทกุ
คนในสาขาวิชามีความภาคภูมิใจในการผลิตคู่มือที่แ ล้ วเสร็ จ อีกทังยั
้ งได้ เรี ยนรู้ การทางานร่ วมกันใน
กลุ่มขนาดใหญ่ และมีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของคู่มือร่ วมกันอย่างแท้ จริ ง สาหรับความสัมพันธ์ ระหว่าง
นิสิตครูกบั นักวิจยั และพี่เลี ้ยงนัน้ นิสิตครูเกิดความรู้สึกคุ้นเคย ไว้ ใจ ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะของการเป็ นพี่ เลี ย้ งมากขึน้ โดยสังเกตได้ จ ากการที่ นิสิตครู เข้ ามาปรึ กษาทัง้ เรื่ องการสอน
คณิตศาสตร์ และเรื่ องชีวิตทัว่ ๆไปด้ วย อย่างไรก็ตาม นิสิตครูยงั คงมีความเห็น ร่วมกันว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตครูและคณะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเป็ นข้ อจากัดของนิสิตครู เนื่องจากคณะได้
ทาจดหมายส่งตัวไปถึงยังโรงเรี ยนค่อนข้ างล่าช้ า จึงทาให้ โรงเรี ยนจัดตารางเรี ยนให้ กับนิสิตครู จาก
สถาบันผลิตครูที่อื่นๆไปก่อนล่วงหน้ าแล้ วส่งผลให้ โรงเรี ยนจะต้ องจัดตารางเรี ยนใหม่อีกครัง้ ทาให้ เกิด
ความล่าช้ าในการปรับตารางสอนและการแจ้ งข้ อมูลมายังนิสิตครู
นอกจากนี ้ นิสิตครู มองว่า การมีพี่เลี ้ยงและนักวิจยั ช่วยทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตครู
กับอาจารย์ผ้ สู อนมีความเข้ าใจกันมากขึ ้นและอาจารย์ผ้ สู อนมีการใคร่ครวญและตระหนักถึงกิจกรรมที่
ทาในรายวิชากับนิสิตครู มากขึ ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับกับความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนนิสิตครู ด้วยกั น
กระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่นกั วิจยั และพี่เลี ้ยงได้ ร่วมกันจัดให้ นิสิตครูนนยั
ั ้ งขยายผลไปสู่นิสิตครู
คนอื่นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมในงานวิจยั ครัง้ นี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ นิสิตครูร้ ูสกึ ว่าการได้ ชว่ ยขยายความรู้ที่ได้ รับไปสูเ่ พื่อน
คนอื่นๆนันจะช่
้ วยสร้ างความสบายใจและเกิดความยุ ติธรรมมากขึ ้นกับนิสิตครูคนอื่นๆด้ วย อย่างไรก็
ตาม แม้ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างนิ สิ ต ครู และคณะยัง ไม่เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงมากนัก และยัง รู้ สึก ถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ยงั คงมีอยู่ แต่นิสิตครู แสดงความเห็นถึงการจัดกิจกรรมของคณะว่า คณะมี
เจตนาที่ ดี ต่ อ นิ สิ ต ครู แ ละตัง้ ใจจัด กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ นนิ สิ ต ครู ที่ ดี แ ละเป็ นนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดีตอ่ ไป
คือพวกหนูคิดว่าที่จะทาคู่มืออันนี ้กันอ่ะคะ จะไปขออาจารย์เขาก่อนว่าทาได้ ไหม ตอนนันก็
้ ไปเสนอ
กัน แล้ วอาจารย์เขาบอกทาได้ ๆ ดีเลย เขาสนับสนุนไรงี ้คะ ก็บอกว่าพวกหนูมีความตังใจดี
้ แล้ วก็แบบรักกัน
ดีไรงี ้คะ (นิสติ ครูคนที่ 10)
อาจารย์เขาก็ชมๆนะครับว่า รุ่ นอื่นๆก็ไม่ได้ ทา แต่มีรุ่นผมนี่แหละที่คิดรวมตัวจะทาอันนี ้ ดูเป็ นเรื่ อง
เป็ นราว เป็ นอะไรที่มนั แบบจับต้ องได้ อะ่ ครับ แล้ วมันก็มีประโยชน์ด้วยอ่ะแหละจริ งๆ (นิสติ ครูคนที่ 8)
หนูสงั เกตเองนะคะ ไม่ร้ ูเพื่อนเห็นด้ วยไหม แต่คือว่า ตังแต่
้ ที่เรามาร่ วมวงคุยกัน หนูก็คิดว่า อาจารย์
เขาจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนสนุกขึ ้นแล้ วก็เหมือน เขาตังใจมากมากขึ
้
้น แบบเข้ าใจเราด้ วยไหม มากขึ ้นอะไร
อย่างเนี ้ยะคะ ไม่ร้ ูว่าเพราะมีคนกลางคุยไกล่เกลี่ยรึ เปล่านะคะ แต่ว่าที่อาจารย์เขาให้ ทาโครงการนี ้ เขาก็
บอกยินดีช่วยเหลือ มันก็ดีนะคะ (นิสติ ครูคนที่ 1)
อาจจะเป็ นแบบเพื่อนว่าก็ได้ คะ หนูคิดว่าน่าจะใช่นะ ไม่งนต้
ั ้ องไปถามอาจารย์เขาว่าใช่รึเปล่าที่พวก
เราคิดกัน อาจจะเข้ าใจผิดรึเปล่าไม่ทราบ แต่เห็นด้ วยว่าเพราะเรามาร่ วมวิจยั นี ้แล้ วอาจารย์ คยุ ๆกันใช่ไหม
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คะ ก็เลยทาให้ อะไรๆดีขึ ้นหนูวา่ นะ (นิสติ ครูคนที่ 3)
หนูไม่ได้ บอกอาจารย์ ก่อนว่า พวกหนูบางคนก็เอาที่ทากิ จกรรมกับอาจารย์ไปเล่าให้ เพื่อนที่ไม่ได้
มาร่วมฟั ง แล้ วก็เหมือนทาให้ เขาดูบ้างไรงี ้คะ เพราะหนูว่ามันจะรู้ สกึ ผิดที่แบบเราได้ มาร่วม แต่เพื่อนเขาไม่
มา แต่เขาจะคิดกับเราไม่ดีไหมหรื อยังไง ก็เลยคิดว่าไปเล่าให้ เขาฟั ง ไปทาให้ เขาดูด้วยไรงี ้คะ (นิสิตครู คน
ที่ 9)
ผมไม่ได้ ไม่สบายใจไรนะครับ แต่ผมคิดว่ามันเป็ นอะไรที่น่าสนใจ น่ารู้ นะไรงี ้ ถ้ าเพื่อนได้ ร้ ู ด้ วย เขา
อาจจะช่วยเราคิดอะไรดีๆออกในการสอนก็ได้ มันเหมือนแบ่งๆแชร์ ๆความรู้ กนั ไปครับครู เพราะมันมีเพื่อน
ที่ชอบเอาไรมาแชร์ แบบนี ้อยู่แล้ วในเฟส ถ้ าเราทามันก็ไม่แปลกอะไรครับ แล้ วแต่เลยว่าใครสนใจหรื อไม่
เอ่อ ผมก็เป็ นคนเอาเว็บไรงี ้ไปแชร์ ในเฟสนัน่ แหละครับ คือปกติก็ทาอยูแ่ ล้ ว พอมาอันนี ้ก็เอาของอันนี ้ไปแชร์
ด้ วยครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
ที่เราทาโครงการกันอ่ะคะ ที่ถามว่ามันทาให้ สามัคคีขึ ้นไหมหรื ออะไร มันก็ใช่นะคะ แล้ วก็เพราะมันได้
ใช้ เป็ นประโยชน์กบั ทุกคนจริ งๆ คือใครรับผิดชอบหัวข้ อไหน เพื่อนก็ทามาเต็มที่นะ เป็ นสิ่งที่หนูร้ ูสกึ ว่า อันนี ้
คือของพวกเราที่ทาเอง คิดเอง หาเอง พอมันเสร็ จก็ดีใจคะ เหมือนแบบเป็ นผลงานของเราด้ วยกันไรงี ้ (นิสติ
ครูคนที่ 11)
ส่วนเรื่ องคณะเหรอคะ อย่างที่เคยบอกอาจารย์ไปคะว่าเขาส่งชื่อเราไปโรงเรี ยนช้ า ทีนี ้เลยทาให้ ใน
หมวดต้ องมาจัดตารางใหม่สาหรับพวกหนู เพราะว่าที่อื่นเขาส่งชื่อมาก่อนนานแล้ วทาให้ เขาจัดกันไปก่อน
พอเราไปมันก็เลยต้ องจัดใหม่อีก อันนี ้ก็เป็ นปั ญหาอยู่ แต่ก็เข้ าใจคะ เขาอาจจะงานยุ่งไงคณะ (นิสิตครูคน
ที่ 13)
จริ งๆ ที่คณะจัดปฐมนิเทศน์ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพให้ เรา ผมก็มองว่ามันสือ่ ว่า เอ่อ เขายัง
ทาอะไรดีๆให้ เราอยู่นะ ดูแลเราอยูไ่ ม่ได้ ปล่อยปละละเลยอะไร มันคงขัดข้ องในเชิงระบบมังครั
้ บ ก้ คิดบวก
กันไป (นิสติ ครูคนที่ 7)
พี่เห็นดีด้วยนะกับการที่นิสิตเขาต้ องการทาตัวโครงการนี ้ มันก็คงเป็ นสิ่งที่เขาต้ องการแต่แรกละมัง้
แต่เราไม่ได้ จดั ตรงนี ้ให้ เขาอยูแ่ ล้ ว เพราะที่คณะวิทย์ก็สอนอยู่แล้ วพี่ว่านะ เราก็จดั กิจกรรมอะไรให้ เขาเยอะ
ด้ วย จริ งๆเขาได้ เนื ้อหาอยูแ่ ล้ วพี่วา่ นะ แต่ในเมื่อเขาอยากทา มันก็ดี พี่ยินดีสนับสนุนอยูแ่ ล้ ว แล้ วก็บอกเขา
ไปว่าสร้ างสรรค์ดี แล้ วมันก็เป็ นประโยชน์กบั ตอนเขาไปฝึ กสอนด้ วย และเป็ นประโยชน์กับรุ่ นน้ องด้ วยถ้ า
เขาได้ เอาไปให้ น้องต่อนะ พี่วา่ ดีหมดแหละ ก็ชมเขาไปอ่ะจ๊ ะ (อาจารย์ผ้ สู อน)

ดังนัน้ ในเรื่ องความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครองในขันการวางแผนของ
้
วงจรที่หนึ่งนี ้ นิสิตครูเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตครูกับบุคคลอื่นมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ ้น โดย
เกิดความเข้ าอกเข้ าใจกันกับอาจารย์ผ้ สู อน เกิดความรู้สึกเป็ นเจ้ าของร่วมกัน และสามัคคีกนั กับเพื่อน
ร่วมชัน้ และความสัมพันธ์กบั พี่เลี ้ยงและนักวิจยั ที่ร้ ูสกึ ถึงความไว้ ใจและรู้สกึ ปลอดภัยมากขึ ้น
1.1.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
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ความเข้ าใจของผู้ร่วมวิจัยต่อสิ่งที่ กาลังเกิ ดขึน้ ในตอนนี อ้ าจกล่าวได้ ว่า นิสิตครู จะเตรี ย ม
วางแผนเพื่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญกับผู้เรี ยนของตนเองในโรงเรี ยน ซึง่ นิสิตครู
แต่ละคนสามารถมี วิธีการสอน กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมที่ใช้ แตกต่างกันไปได้ ขึน้ อยู่กับความถนัดและ
เนื อ้ หาของคณิ ต ศาสตร์ ในบทนัน้ ๆ ในการวางแผนและออกแบบการจัด การเรี ยนรู้ นัน้ นิ สิ ต ครู จ ะ
ปรึกษาหารื อกับครูพี่เลี ้ยงร่วมด้ วยว่าการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละครัง้ มีความเหมาะสมกับ
เนื ้อหาและผู้เรี ยนหรื อไม่ รวมถึงประเมิน ความเป็ นไปได้ ในการจัดการเรี ยนรู้ด้วย นอกจากนี ้ นิสิตครู
เข้ าใจว่าการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ย นเป็ นสาคัญจะพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและ
ใช้ ระยะเวลาหลายเดือนจึงจะพัฒนาให้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆได้ อย่างไรก็ตาม นิสิตครูอาจไม่สามารถทาได้ อย่าง
สมบูรณ์ แบบในปฏิ บัติการครัง้ แรกแม้ จะได้ ฝึกฝนทักษะต่างๆมาแล้ ว ดังนัน้ นิสิตครู จึงต้ องการให้
นักวิจยั พี่เลี ้ยง ครูพี่เลี ้ยง และอาจารย์นิเทศก์เข้ าใจในประเด็นนี ้ด้ วยเช่นกัน
ตามที่หนูเข้ าใจนะคะ ไม่ร้ ู จะเหมือนเพื่อนหรื อเหมือนที่อาจารย์จะคิดไหมนะคะ หนูคิดว่าตอนนี ้ที่เรา
ทากันอยู่คือ เพื่อให้ เราเป็ นครู ที่สอนได้ ดีตามเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอ่ะคะ คือไม่ใช่แค่สกั แต่ว่าสอนเหนาะ
หรื อแบบพูดๆๆไปไรงี ้ แต่เราต้ องสอนให้ เป็ นอ่ะคะ แล้ วทฤษฎีนี ้เขาก็บอกเราอยู่ว่าถ้ าจะสอนให้ ได้ ดีอ่ะ
บรรยากาศห้ องไรงี ้ หรื อสิ่งที่เราควรจะทาอ่ะต้ องประมาณไหน แม้ วา่ มันจะไม่เป็ นรู ปธรรมหรื อแบบชัดเจน
มากๆว่าทาอะไรหนึง่ สองสาม แต่หนูก็คิดว่ามันโอเคเพราะคือต้ องเปิ ดกว้ างเหนาะให้ เรามี สิทธิที่จะเลือกได้
ว่าจะสอนอะไรแบบไหน วิธีไหนไรงี ้คะ เพราะอย่างที่เพื่อนบอกไปแล้ วว่า เราควรจะสอนตามที่เราถนัดด้ วย
แล้ วก็มนั ขึ ้นอยู่กบั เนื ้อหาในบทที่เราได้ สอนอ่ะคะ มันหลายอย่างคะ จะมาให้ สอนเหมือนกันหมด หมายถึง
วิธีสอนหรื อสไตล์ไรงี ้ มันก็จะแบบอึดอัดไปรึ เปล่าไม่ ทราบนะคะ แต่คิดว่าแบบที่เราทานี ้โอเคคะ (นิสิตครู
คนที่ 10)
อย่างที่เพื่อนบอกก็เห็นด้ วยครับ แล้ วเราต้ องคานึงถึงครู พี่เลี ้ยงด้ วยไงครับ เพราะเขาจะคอยตรวจ
แผนตรวจอะไรของเราอ่ะครับ เพราะฉะนันก็
้ เกี่ยวกับครูพี่เลี ้ยงด้ วยนะผมว่าเขาอาจจะแนะนาว่าเอ่อ อันนี ้
ทาได้ ทาไม่ได้ ดีไม่ดี ไรงี ้เปล่าครับคิดว่านะ (นิสติ ครูคนที่ 7)
คืออาจารย์ครับ พวกผมเข้ าใจถูกไหมว่า ที่เราจะสอนกันนี่อะ่ ครับ มันจะให้ เป็ นเลยให้ ครัง้ แรก มันคง
เป็ นไปไม่ได้ ครับ เพราะว่าเราคงเกร็ งๆกัน แต่ว่ามันคงจะดีขึ ้นเรื่ อยๆ แบบนันผมว่
้
าโอเคครับ หรื อถ้ าทา
ไม่ได้ จริ งๆ มันจะยังไงต่อไป ผมคิดว่ามันใช้ เวลานะครับการพัฒนาการสอนที่แบบเน้ นผู้เรี ยนนี ้ อาจจะสอน
หลายครัง้ ครับถึงจะแบบชานาญ สักเป็ นเดือนครับผมคิดว่านะ เพราะว่าช่วงแรกในโรงเรี ยนต้ องปรับตัว
ด้ วย หลายอย่างครับเวลาลงโรงเรี ยน (นิสติ ครูคนที่ 8)
ใช่คะ หนูก็อยากให้ อาจารย์กบั อาจารย์พี่เลี ้ยง แล้ วก็อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี ้ยง หรื อคนที่เกี่ยวข้ องอ่ะ
คะ นักเรี ยนด้ วย คืออยากให้ เข้ าใจว่าพวกเราก็ใหม่ แต่เราก็พยายามนะคะ แต่หมายถึงว่า คงไม่ใช่แบบมา
ครัง้ แรกแล้ วแบบ โห สอนดีมากไรงี ้ แต่เราเตรี ยมเต็มที่คะ ก็เลยอยากให้ เข้ าใจพวกเรา (นิสติ ครู คนที่ 1)
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ทักษะและความสามารถที่นิสิตครูได้ พฒ
ั นาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มีหลายประการ โดยสื บเนื่ องมาจากขัน้ การจัดกิ จกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาทักษะและความสามารถในกิจกรรมที่นิสิตครู รับรู้และเห็นว่าเกิดการพัฒนา
กับตนเอง ได้ แก่ ทักษะการตังค
้ าถาม ทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อเข้ าใจผู้เรี ยน ทักษะการสืบค้ นข้ อมูล
จากอิ น เตอร์ เน็ ต เกี่ ย วกับ การสอนคณิ ต ศาสตร์ ทัก ษะการวางแผนเพื่ อ พัฒ นาตนเอง ทัก ษะการ
เชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และชีวิตของผู้เรี ยน ความหมายและลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทักษะการเริ่ มชันเรี
้ ยนครัง้ แรก และทักษะการชมตามการพัฒนากรอบความคิด
ส่วนในทักษะอื่นๆที่เหลือนิสิตครูเห็นว่ายังไม่เกิดทักษะในตอนนี ้ แต่กาลังฝึ กฝนและพัฒนาตนเองอยู่
ซึง่ ต้ องใช้ เวลาในการพัฒนา และบางทักษะอาจจะต้ องพบปะกับผู้เรี ยนก่อนจึงจะสามารถบรรลุทกั ษะ
นันๆได้
้
พูด แบบตามจริ งนะครั บ คื อ เราก็ ได้ ป ระโยชน์ แ น่ น อนครั บ แต่ ว่า คงจะไม่ ได้ ค รบสมบูร ณ์ ร้ อย
เปอร์ เซนต์พอที่จะทาออกมาแบบนันเลย
้
สาหรับผมนะครับที่ชอบแล้ วก็ได้ มีหลายอัน ก็เช่น เวลาอาจารย์
ยิงคาถามอ่ะครับ ตอนแรกมันอึดอัดนะ แต่พอทาไปหลายๆครัง้ ผมว่ามันได้ อ่ะ ได้ คิด ได้ แบบเอ่อ บางครัง้
เราได้ ถ ามตัวเองก่ อนเลยว่า ทาไมแบบนีอ้ ่ะ ท าไมต้ องแบบนัน้ มันได้ น ะครั บ ผมชอบอัน นี ้ แล้ วก็ พ วก
กิจกรรมที่อาจารยืเอามาเล่นกับพวกผมอ่ะ ผมว่าการที่บอกว่าประโยชน์มนั คืออะไร เอาไปเล่นตอนไหนไรงี ้
ดีครับ เพราะบางทีที่ผ่านมาของคณะเราก็ไม่ร้ ู เอาไปทาไร มันก็เลยไม่สนใจ แต่อนั นี ้ เรารู้แหละว่า ใช้ ยงั ไง
คือเห็นการใช้ ประโยชน์ของมันมากขึ ้นครับ น่าเอาไปเล่นในห้ องเรี ยนครับ แล้ วก็จริ งๆอีกหลายอัน อ่ะเดี๋ยว
ให้ เพื่อนบ้ างดีกว่าครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
ผมก็เพิ่งรู้ สกึ เมื่อกี ้ที่เพื่อนพูดแหละ เอ่อ มันก็จริ งนะ คือตอนที่ถามๆนี่ จี ้ดในใจเลย มันไม่เคยคิดมา
ก่อนอ่ะครับ แต่พอมาเรื่ อยๆมันจะชิน แล้ วเราก็จะเริ่ มเอาไปใช้ กบั คนรอบข้ าง ผมว่าจะเอาใช้ นะอันนี ้ผมว่า
มันจี ้ดดี คือคิดได้ ว่างันเถอะครั
้
บ มันต้ องแบบอะไรนะ วิพากษ์ มีวิจารณญาณไรงี ค้ รับ ของผมนี่ชอบเรื่ อง
สือ่ ด้ วยครับ เพราะที่บอกว่าเราติดเรื่ องภาษาใช่ไหมบางที แต่พอเราลองดูก่อนว่ามัยากจริ งไหม แต่ก่อนก็
ไม่ได้ คิดว่าจะเข้ าไปดูนะ ขี ้เกียจแปล แต่อนั นี ้บางอย่างมันดูปปมั
ุ๊ นเกิดไอเดียก็มีครับ ผมว่าเราใช้ การค้ นหา
ด้ วยภาษาอังกฤษ หรื อแหล่งเว็บที่ น่าเชื่อถือไรงี ้เยอะครับ เบอะมาก แล้ วมันดีอ่ะ เราไม่ต้องคิดใหม่ไรทุก
อย่าง คือต้ องปรับเอา ประยุกต์ แล้ วใส่ไอเดียไปให้ เหมาะครับ ผมชอบอันนี ้นะ มันเปิ ดโลกในการทาสือ่ ทา
ชีสไรพวกนี ้ จริ งๆก็สอนด้ วยแหละ มันเยอะอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)

ค่านิยมหรื อบรรทัดฐานของนิสิตครู ที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ในการวางแผนของวงจรที่หนึ่งนีพ้ บว่า นิสิตครู มาเข้ าร่ วมงานวิจัยกันอย่างพร้ อมเพรี ยงและ
สม่าเสมอกันเกือบทุกครัง้ เนื่องจากนิสิตครูให้ ความสนใจ เห็นความสาคัญ และมีความต้ องการในการ
พัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองเพื่ อการนาไปใช้ ในการฝึ กสอนกับผู้เรี ยนในโรงเรี ยน นอกจากนี ้
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นิสิตครู มีความกล้ าที่จะแสดงความคิดเห็น ยืนยันสิทธิของตน และมีทกั ษะในการต่อรองกับนักวิจัย
และพี่เลี ้ยงอย่างสมเหตุสมผลและสร้ างสรรค์
จากการสังเกตของผู้ร่วมวิจยั เกี่ยวกับวิถีการปฏิบตั ิในพื ้นที่พบว่า อาจารย์ผ้ สู อนและคณะได้
จัดกิจกรรมที่หลากหลายและมากมายให้ แก่นิสิตครูเพื่อพัฒนาให้ กลายเป็ นครูคณ
ุ ภาพทังในด้
้ านความ
เป็ นครู ทางจิตวิญ ญาณและด้ านความรู้ และทักษะต่างๆ อย่างไรก็ตามกิจกรรมและการดาเนินงาน
หลายๆอย่างยังต้ องการการปรับ ปรุ ง เพื่ อให้ เกิ ด ผลิ ตภาพและความยั่ง ยื น ต่อผลลัพ ท์ ที่ ต้องการให้
เกิดขึ ้นในตัวของนิสิตครูมากขึ ้นกว่าเดิม
สาหรับหลักฐานของวิถีการปฏิบตั ิเชิงวิชาชีพที่ผ้ รู ่วมวิจยั เห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จ
ในการพัฒนานิสิตครูไปสู่ครูคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับการสะท้ อนถึงปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนและปั จจัยอื่นที่เกี่ ยวข้ องด้ วย โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั ให้ ความสาคัญน้ อยต่อการลงพื ้นที่ในโรงเรี ยนเพื่อสังเกตการณ์ การสอนของครู
และพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากสถาบันผลิต
ครู อื่นๆในพื ้นที่ใกล้ เคียงกันสามารถทาได้ และนิสิตครูเห็นถึงประโยชน์ของการลงพื ้นที่ที่ช่วยให้ เข้ าใจ
ลัก ษณะการท างานของวิ ช าชี พ ครู ได้ ค วามรู้ และทัก ษะในการจัด การเรี ย นรู้ กับ ผู้เรี ย น และรู้ จัก
ธรรมชาติของผู้เรี ยนมากขึ ้นด้ วย ดังนัน้ นิสิตครู เห็นว่าอาจารย์ผ้ สู อนหรื อคณะควรปรับหลักสูตรหรื อ
รายวิชาที่เกี่ยวข้ องให้ เน้ นการลงปฏิบตั จิ ริงๆหรื อสังเกตการณ์ในพื ้นที่จริงมากขึ ้นกว่าที่ทาอยูใ่ นปัจจุบนั
อย่างที่บอกไปแล้ วอ่ะคะอาจารย์ เรื่ องสังเกตการณ์ในโรงเรี ยน ที่อื่นๆเขาทากันมานานแล้ ว เขาทากัน
มาเป็ นปกติ คือเขาทาได้ ทาไมเราจะทาไม่ได้ พวกเราก็พร้ อมที่จะไม่มีปิดเทอมเพื่อไปลงโรงเรี ยนนะคะ แต่
ว่าก็ต้องมีการส่งตัวมีระบบเข้ ามาจัดการ ถ้ ามันมีจริ งๆก็จะช่วยเรื่ องการสอนได้ เยอะอยูค่ ะ ทุกคนก็เห็นด้ วย
และคุยกันมานานแล้ วเรื่ องนี ้ (นิสติ ครูคนที่ 4)
คณะก็จดั ให้ เราเยอะเราทราบดีคะ แต่อย่างที่บอกต้ นๆเลยว่า มันยังไม่โอเคหลายเรื่ อง คือมีเยอะๆก็ดี
นะคะ แต่อาจจะยังต้ องแบบปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้ มนั แบบเห็นประโยชน์หรื อแบบเป้าให้ มนั ชัดๆ พวกหนู
ก็ไม่ร้ ูวา่ เขาอยากให้ เราเป็ นไงตอนจบกิจกรรม (นิสติ ครูคนที่ 12)
ก็ถ้าตามที่อาจารย์ผ้ สู อนจัดให้ ห้องอ่ะคะ ก็เ ยอะนะคะ แต่ที่ขาดการทาจริ งๆ มันสาคัญจริ งๆ คะ ต่อ
ให้ มีกิจกรรมมากกว่านี ้ แต่ขาดการแบบให้ เจอจริ ง ทาจริ งบ้ าง สังเกตการณ์บ้าง ถ้ าให้ ไปเจอนักเรี ยนตอน
ฝึ กสอนทีเดียว มันก็ ได้ แหละ แต่เราอยากให้ มันดีที่สุดไหม เอ่อ เราก็ อยากไงนะคะ ก็ อยากให้ เขาปรั บ
หลักสูตรหรื อในรายวิชาอ่ะคะ จะช่วยได้ อีกนะหนูวา่ (นิสติ ครูคนที่ 3)
เราจะได้ ร้ ู จกั โรงเรี ยน เห็นนักเรี ยนด้ วย เห็นงานที่ครู ทาด้ วยครับ มันหลายอย่างนะถ้ าลงจริ งๆผมว่า
(นิสติ ครูคนที่ 8)
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ดังนัน้ ในเรื่ องอุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิในขันการวางแผนของวงจรที
้
่หนึ่งนี ้ นิสิตครู เข้ าใจถึง
สิ่งที่กาลังทาอย่างสอดคล้ องกัน นิสิตครู เข้ าใจในเงื่อนไขและปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้ องกับการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ทัง้ ที่ ม าจากปั จ จัย จากตนเองและจากสิ่ ง ต่า งๆ รวมถึ ง ได้ เข้ า ใจใน
ศักยภาพในการพัฒนาปฏิบตั ิการของตนเองตามจริง สาหรับทักษะและความสามารถที่นิ สิตครูเห็นว่า
เกิดขึ ้นอย่างชัดเจน คือ ทักษะการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ และค่านิยมของนิสิตครู ในปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในขันวางแผนนี
้
้ นิสิตครูยงั คงเห็นความสาคัญและต้ องการพัฒนาตนเอง
ต่อไป นอกจากนี ้นักวิจยั เห็นว่า นิสิตครูเริ่ มมีลกั ษณะของการฝึ กใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ กบั ตนเองและกับ
บุคคลรอบข้ างมากขึน้ กว่าเดิม อย่างไรก็ตาม นิสิตครู เห็นว่า วิถีการปฏิบตั ิยังต้ องได้ รับการปรับปรุ ง
และหากทางคณะหรื ออาจารย์ผ้ สู อนสามารถจัดประสบการณ์ในการลงพื ้นที่เพื่อสังเกตการณ์การสอน
ของครู และพฤติกรรมของนักเรี ยนได้ อย่างเป็ นระบบและมีความยัง่ ยืนมากกว่านี ้ จะช่วยให้ นิสิตครู มี
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีมากขึ ้นด้ วย ในลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
และการสังเกตในวงจรที่ 1 ดังภาพประกอบ 23 ตามลาดับ
วงจรที่ 1
1.1 การวางแผน
1.2 การปฏิบัติและการสั งเกต
1.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
1.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
1.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
1.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
1.3 การสะท้อนการปฏิบตั ิ
ภาพประกอบ 23 ประเด็นหลักของผลการศึกษาการปฏิบตั แิ ละการสังเกตในวงจรที่ 1.
1.2 การปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขันนี
้ ้ถือเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงในขันที
้ ่ 10 คือการบูรณาการความคิด
หรื อมุมมองใหม่ไปสู่ชีวิตของบุคคล ซึ่งนิสิตครู เมื่อได้ กลายเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู แล้ ว
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และออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรี ยนที่ตนเองได้ เลือกในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็ นระยะเวลา
1 ปี การศึก ษานับ จากนี ้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ ะได้ น าความเชื่ อ ใหม่ ความรู้ ทัก ษะ
ความสามารถต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมาปฏิบตั ิจริ งในการ
ฝึ กสอนกับผู้เรี ยนในโรงเรี ยน โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการปรับตัว และ
บูรณาการความคิดใหม่ กับสิ่ งต่างๆในโรงเรี ยนใหม่ ก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนัน้ เมื่ อนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทราบรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการฝึ กสอนแล้ ว เช่น เนื ้อหาที่ได้ รับมอบหมาย
ในการฝึ กสอน ครูพี่เลี ้ยงประจา และการนิเทศก์ของอาจารย์นิเทศก์ จึงเริ่ มนัดหมายกับนักวิจยั พี่เลี ้ยง
และครูพี่เลี ้ยงเพื่อสังเกตการณ์การจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน โดยนักวิจยั พี่
เลี ้ยง และครูพี่เลี ้ยงจะใช้ รายการการตรวจสอบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แล้ วหรื อไม่ นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู จะได้ ประเมิ น
ตนเองในเรื่ องดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
1.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
ภาษาที่ นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ กับผู้เรี ยนในชัน้ เรี ยนขณะ
จัดการเรี ยนรู้มีความหลากหลาย ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่มี การสื่อสารด้ วยภาษาที่
เรี ยบง่าย การใช้ ภาษาที่เข้ าใจร่ วมกันกับผู้เรี ยนเพื่ อเกิดความเข้ าใจที่ง่ายขึน้ ต่อเนือ้ หาคณิ ตศาสตร์
และภาษาที่พี่เลี ย้ งใช้ คาว่า “ภาษาคณิตศาสตร์ ” ซึ่งเป็ นที่เข้ าใจตรงกันระหว่างพี่เลี ้ยง ครูพี่เลี ้ยง และ
นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ว่ า หมายถึ ง การใช้ ค าศัพ ท์ เฉพาะเพื่ อ บรรยาย อธิ บ ายเนื อ้ หา
คณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องนัน้ ๆอย่างถูกต้ อง แม่นยา และในขณะที่ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู กาลัง
จัดการเรี ยนรู้กบั ผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมกั จะบรรยาย อธิบาย ตัดสินใจ
รวมถึ ง การตัง้ ค าถามกับ ผู้เรี ย นในลัก ษณะปลายเปิ ดและแสดงถึ ง ความสมเหตุส มผล นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู บรรยายและอธิบายถึงที่มาที่ไปของหัวเรื่ อง คา หรื อเนื ้อหาคณิตศาสตร์ นนๆ
ั้
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจมากขึ ้น นอกจากนี ้ภาษาที่ใช้ ยงั เน้ นเรื่ องการทาความเข้ าใจในแนวคิดของเนื ้อหา
เรื่ องนันๆอย่
้ างเข้ าอกเข้ าใจผู้เรี ยนมากกว่าการพูดเน้ นให้ ทอ่ งจาหรื อการพูดตามความคุ้นชินของตนเอง
นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู พ ยายามเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนในการตอบคาถามทัง้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
เนื ้อหาคณิตศาสตร์ และในเรื่ องทัว่ ๆไป และนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
ตอบคาถามและมีการสื่อสารแบบสองทางในคาบเรี ยนทังระหว่
้
างผู้สอนกับผู้เรี ยนและระหว่างผู้เรี ยน
กับผู้เรี ยนในขณะทาแบบฝึ กหัดหรื อการทากิจกรรมในชั น้ เรี ยน อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูบางคนมีการสื่อสารด้ วยภาษาที่เข้ าใจยาก ใช้ ภาษาวิชาการเกินความเข้ าใจของผู้เรี ยน และ
มีการสื่อสารที่ยังไม่เป็ นธรรมชาติมากนัก สิ่งหนึ่งที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทุกคนได้ พูดหรื อ
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พยายามพูดคือ การเชื่อมโยงเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องนัน้ ๆเข้ ากับสิ่งต่างๆรอบตัวของผู้เรี ยน ที่อาจมี
ความสนใจหรื อใกล้ ชิดกับบริบทนันๆ
้
การพูดในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สะท้ อนถึงความเข้ าใจ
ในเนื อ้ หาคณิ ตศาสตร์ ของตัวนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้ เป็ น อย่างดี จากการสัม ภาษณ์ ใน
ภายหลังได้ พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้ าใจในเนื ้อหาเรื่ องนันจะสามารถบรรยาย
้
อธิบาย
และยกตัวอย่างได้ ชัดเจนด้ วยภาษาที่ เข้ าใจง่าย ในขณะที่ นิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ที่ ยังไม่
แม่นยาหรื อมีความกังวลในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ จะใช้ ภาษาที่เข้ าใจยาก มีการอธิบายและยกตัวอย่าง
เชื่อมโยงไม่ชดั เจนนักในเรื่ องนันๆ
้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู แต่ละคนมีที่มาที่ไปของภาษาที่ใช้ ใน
การสื่อสารและในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ แตกต่างกันและมาจากหลายแหล่ง เช่น จากการสังเกตอาจารย์
ผู้สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยากร หรื อคลิปวีดีโอการสอนคณิ ต ศาสตร์ จากประสบการณ์ ในการสอน
พิเศษ จากหนังสือเกี่ ยวกับการสอนคณิ ตศาสตร์ หรื อจากการฝึ กฝนด้ วยตนเอง เป็ นต้ น ซึ่งนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู มัก จะภาษาคณิ ต ศาสตร์ จ ากหลายแหล่ง มาบูรณาการและน าไปใช้ ตาม
ลักษณะความถนัดของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในช่วงวงจรที่หนึ่งนี ้ การพัฒนาเรื่ องการใช้ ภาษาในการ
สอนของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูบางคนอาจได้ รับอิทธิ พลจากบุคคลรอบข้ างด้ วย เช่น ครู ใน
หมวด ครูพี่เลี ้ยง และนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถาบันอื่นที่สอนวิชาเดียวกัน รวมถึงพี่เลี ้ยง
และนักวิจยั ที่จะช่วยให้ คาแนะนาและสะท้ อนการปฏิบตั ใิ นขันต่
้ อไปด้ วย
1.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขันหลั
้ กๆ ได้ แก่
ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ขันสอน
้
และขันสรุ
้ ป ซึง่ แต่ละคนจะสอดแทรกกิจกรรมที่นอกเหนือจากการบรรยาย
ของตนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและลักษณะของกิจกรรมที่แตกต่างกันด้ วย กิจกรรมมีทงลั
ั ้ กษณะกลุ่ม
และเป็ นรายบุคคล เช่น การทาใบงาน การทาแบบฝึ กหัด การเล่นเกมเกี่ยวกับเนื ้อหานัน้ การอภิปราย
ร่ วมกันเป็ น กลุ่ม เป็ นต้ น แม้ ว่านิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู แต่ละคนจะมี ขัน้ ตอนย่อยๆในการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ ไม่เหมื อนกัน แต่ส่วนใหญ่ สามารถล าดับและเชื่ อมโยงแต่ละขัน้ ตอนไปได้ ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู หลายคนพยายามเริ่ มต้ นเนือ้ หาด้ วยกิจกรรม เพื่ อให้
ผู้เรี ยนสร้ างแนวความคิดของเนื ้อหาคณิตศาสตร์ เรื่ องนันจากกิ
้
จกรรมเสียก่อน จากนันจึ
้ งมีการบรรยาย
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมและแนวความคิดในเรื่ องนัน้ เพราะฉะนัน้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะไม่ได้ เริ่มต้ นด้ วยการบรรยายเสมอไป
นอกจากนี ้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู พ ยามยามน าความรู้ ทัก ษะที่ ไ ด้ จ ากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในขันก่
้ อนหน้ านี ้มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยทักษะที่เห็นได้ ชดั เจนมากที่สดุ
ได้ แก่ ทักษะการตังค
้ าถาม ทักษะการเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และชีวิตของผู้เรี ยน ทักษะ

227
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทักษะการชมตามการพัฒนากรอบความคิด และการสร้ างบรรยากาศใน
ชันตามแนวคิ
้
ดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามลักษณะ 5 ประการ อย่างไรก็ตาม ในชัน้
เรี ยนส่วนใหญ่จะปรากฎผู้เรี ยนบางคนเพิกเฉยต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
และแสดงออกในลักษณะต่างๆ เช่น การเพิกเฉยไม่ใส่ใจ การไม่เข้ าร่วมกิจกรรม การไม่ทาตามกติกา
ที่ตงไว้
ั ้ การเล่นโทรศัพท์มือถือในชันเรี
้ ยน ซึง่ ได้ ตกลงกติกาในการห้ ามใช้ ร่วมกันไปแล้ ว เป็ นต้ น
ชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีวสั ดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เอื ้อ
ต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน เช่น จอโปรเจ็คเตอร์ กระดานอัจฉริ ยะ คอมพิวเตอร์ และลาโพง แต่มีนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู บางคนเท่านันที
้ ่ใช้ วสั ดุอย่างคุ้มค่า ส่วนใหญ่จะไม่ได้ ใช้ งานและให้ เหตุผลว่า
ไม่คล่องแคล่วต่อการจัดการเรี ยนรู้หรื อใช้ งานไม่เป็ น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ เรื่ องเสียงรบกวนจากห้ องเรี ยน
ข้ างๆก็มีส่วนทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เกิดความกังวลใจและส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยในบางชัน้ เรี ยน ดังนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู บางคนจึงนาไมโครโฟนและลาโพง
ของตนเองมาใช้ รวมถึงคอมพิวเตอร์ พกพา เพื่อความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้ จากการสังเกตการณ์
จะพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทุกคนจะมีพืน้ ที่ ของตนเอง เช่น มีโต๊ ะประจา หรื อห้ องพัก
ประจา โรงเรี ยนบางแห่งจะจัดอยู่ในห้ องหมวดคณิ ตศาสตร์ หรื อบางแห่งอาจจะจัดแยกออกมา และ
จากการสอบถามจะพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพอใจในวัสดุอปุ กรณ์ที่โรงเรี ยนมีหรื อจัดให้
รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการทากิจกรรมและสื่อต่างๆ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่เห็นว่า
พอเพียงแล้ วต่อการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ เพียงแต่ขึ ้นกับว่าจะทาอะไรและจะลงมือทาสื่อนัน่ หรื อไม่
ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู บางคนที่ต้องการทากิจกรรมและต้ องใช้ วสั ดุที่ทางโรงเรี ยนไม่มีให้
แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูก็สามารถหาวัสดุและทาสื่อหรื อกิจกรรมนันขึ
้ ้นมาด้ วยตนเองได้
1.2.3 ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลรอบข้ างที่หลากหลายมากขึ ้น โดย
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีผลต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ แก่
ครูในโรงเรี ยน ครูพี่เลี ้ยง นักเรี ยน เพื่อนนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้อานวยการโรงเรี ยน อาจารย์
นิเทศก์ ซึง่ ความสัมพันธ์กบั บุคคลแต่ละฝ่ ายมีความแตกต่างกัน ดังนี ้
จากการสังเกตและพูดคุยกับนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพและครู พี่เลีย้ งสะท้ อนให้ เห็นว่า
ส่วนใหญ่ครู พี่เลี ้ยงและนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพมีความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกันและเป็ นในลักษณะพี่
สอนน้ องในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ซึ่งส่วนใหญ่จะดูแลนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูอย่าง
ใกล้ ชิด รวมถึงการเป็ นพี่เลี ้ยงในการดาเนินชีวิตทัว่ ๆไปด้ วย โดยครู พี่เลี ้ยงมักจะใช้ สรรพนามแทนตัวเอง
ว่า “พี่” และแทนนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยคาว่า “น้ อง” นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจึงเกิด
ความรู้สึกอบอุ่นและถือเป็ นการลดช่องว่างระหว่างกันมากขึ ้น เช่นเดียวกันกับครูคนอื่นๆในโรงเรี ยนที่
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ใช้ คาแทนเช่นเดียวกันและสร้ างบรรยากาศในความสัมพันธ์ ที่เป็ นกันเองเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ ครู พี่
เลี ้ยงส่วนใหญ่ยงั เป็ นผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และการจัดการชัน้
เรี ยนอย่างละเอียดและครูพี่เลี ้ยงให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองอย่างเป็ นอิสระก่อนที่จะมีการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้มาพูดคุยกันด้ วย
อย่างไรก็ตาม ครูพี่เลี ้ยงในโรงเรี ยนบางแห่งให้ ความดูแลหรื อตรวจสอบการจัดการเรี ยนรู้ของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ย่อหย่นเกินไปด้ วยสาเหตุจากการมี ภาระการสอนและงานเอกสาร
ต่างๆค่อนข้ างมาก ทาให้ ไม่ส ามารถจัดการเวลาในการดูแลนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ เป็ น
อย่างดี จากสาเหตุนี ้จึงทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดความไม่มนั่ ใจในการจัดการเรี ยนรู้ของ
ตนเองและเกิดความไม่สบายใจขึ ้น นอกจากนี ้ ยังปรากฎกรณีที่ครูพี่เลี ้ยงมีการจัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ไว้ แล้ ว และให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ในกรณีหลังนี ้ ส่งผล
ให้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ยัง ไม่ ได้ ใช้ ค วามรู้ ความสามารถและทัก ษะของตนเองในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ อย่างเหมาะสม และในบางกรณี ที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างครู พี่
เลี ้ยงและนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพที่ทาให้ เกิดความเกรงใจและไม่กล้ ายืนยันในสิทธิของตน เช่น
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชันเรี
้ ยนอื่นๆที่มากเกินไป ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู หรื อการไว้ วานให้ ช่วยทางานต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตรง ซึง่ เอื ้อความสะดวกแก่ครูเท่านัน้ เป็ นต้ น
จากการสัง เกตและการพูด คุย กับ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู พ บว่า ในโรงเรี ย นฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู นนั ้ หัวหน้ าหมวดเป็ นผู้มี ความสาคัญในการกระตุ้นและสนับสนุนให้ ครู และ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ รวมถึง การส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วม
อบรมในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยแนวทางอื่นๆที่มีความสอดคล้ องกัน ด้ วย เช่น โครงการ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ส่วนใหญ่ ค่อนข้ างมี ช่องว่างระหว่างความสัม พันธ์ เชิ งอานาจน้ อย เนื่ องจากนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ ความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัว แต่ยงั คงรักษาระยะห่างของความเป็ นครูกับศิษ ย์ได้ อย่างดี ทา
ให้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ เชื่อฟั งและเคารพในนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ในการจัดการ
เรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบางคนนันอาจมี
้
นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนบางคนที่ไม่ให้ ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรมหรื อมีพฤติกรรมที่รบกวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนคนอื่นๆ ซึ่งปั ญหาในการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนในแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันออกไป โดยนักวิจยั และพี่เลี ้ยงได้ เห็นความพยายามของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ต้องการแก้ ปัญหาต่างๆของนักเรี ยน เช่น ปั ญหาในเชิงพฤติกรรม หรื อปั ญหา
ในเชิงความรู้ของนักเรี ยน เป็ นต้ น
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ในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจากต่างสถาบันนัน้ ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเกิดความขัดแย้ งหรื อการแข่งขัน กัน ซึ่ง
นาไปสู่ความรู้ สึกอบอุ่นและปลอดภัย ไม่ร้ ู สึกโดดเดี่ยว และการร่ วมทุกข์ร่วมมสุขกัน อย่างไรก็ตาม
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ประสบกับสภาวะที่ ทาให้ เกิดความรู้สึกถูกเปรี ยบเทียบและแข่งขัน มี
ผลท าให้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เกิ ด ความเครี ย ดเล็ ก น้ อ ย แต่ค วามเครี ย ดนัน้ น าไปสู่ การ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เองให้ ดียิ่งขึ ้นกว่าเดิม
สาหรับความสัมพันธ์ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูและผู้อานวยการโรงเรี ยนนัน้ ส่วน
ใหญ่มีลกั ษณะความสัมพันธ์เชิงอานาจและเนื่องจากผู้บริหารโรงเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ได้ ใกล้ ชิดหรื อพบปะ
กับนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ อย่างโดยตรง ดังนัน้ ความสัม พันธ์ จึงเกิ ดจากการรับรู้ เฉพาะด้ าน
เท่านัน้ สาหรับความสัมพันธ์ กับ อาจารย์นิเทศก์ นนั ้ เนื่องจากการดาเนินการวิจัยนีด้ าเนินการก่อนที่
อาจารย์ นิเทศก์ จ ะได้ พ บปะกับนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ดังนัน้ จึงยังไม่มี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์มากนัก อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบางคนได้ รั บการติดต่อจากอาจารย์
นิเทศก์เบื ้องต้ นและได้ พูดคุยคร่าวๆ ซึ่งในเบื ้องต้ นนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดความรู้สึกถึง
ความสัมพันธ์แบบครูกบั ศิษย์และรู้สกึ อุ่นใจและได้ รับการใส่ใจจากอาจารย์นิเทศก์
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและพี่เลี ย้ งกับนักวิจยั นัน้ มีความ
ไว้ ใจ ความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น ซึ่งเปรี ยบเสมือนพี่เลี ้ยงที่คอยดูแล ให้ คาปรึกษา แนะนา รับฟั งปั ญหา
ต่างๆ ที่ เกี่ ย วกับ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทัง้ หมด ซึ่ง การสื่ อ สารผ่านเครื อข่ายสัง คมออนไลน์
สามารถช่วยให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ติดต่อสื่ อสารกับพี่ เลีย้ งและนักวิจัยได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ วและมีรูปแบบอย่างไม่เป็ นทางการมากนัก นอกเหนือจากครูพี่เลี ้ยงแล้ ว นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพยังคงมีพี่เลี ้ยงและนักวิจยั ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

ภาพประกอบ 24 การปฏิบตั ิและการสังเกตปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู.
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1.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเข้ าใจว่าปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ในการสอนคณิตศาสตร์ ใน
หัวข้ อที่ตนได้ รับผิดชอบนัน้ จะต้ องพยายามสะท้ อนถึงการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดย
พยายามบูรณาการความรู้และทักษะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและการฝึ กการปฏิบตั ิที่ได้ พูดคุยร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม มาใช้ ในชัน้ เรี ยน ทัง้ นีน้ ิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู แต่ละคนอาจนาไปใช้ หรื อสะท้ อนใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่เข้ าใจถึงสถานการณ์ ของ
ผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนว่า อาจมีปฏิกิริยาต่อการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และส่วนใหญ่เตรี ยม
ใจยอมรับ ในปฏิ กิริยาทางลบของผู้เรี ยน หากมี ป รากฎขึน้ ในขณะจัด การเรี ย นรู้ เนื่ องจากนิสิ ตฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู และพี่ เลี ย้ งและนักวิจัยเคยร่ วมกันพูดคุยแลกเปลี่ ยนและเตรี ยมรับ มื อกับ
สถานการณ์ เหล่านี ้มาก่อนบ้ างแล้ ว อย่างไรก็ตาม แม้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจะเตรี ยมใจมา
บ้ างแล้ ว แต่ในส่วนลึกของจิตใจยังเกิดความรู้สึกกังวลและไม่สบายใจอยู่บ้าง ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูเห็นว่าเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา
ทักษะและความสามารถที่ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในขณะปฎิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
นัน้ สอดคล้ องกับสิ่ งที่ได้ บรรยายไปในหัวข้ อการทาที่ผ่านมา โดยทักษะและความสามารถที่เห็นได้
ชัดเจนในนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ทักษะการตังค
้ าถาม ทักษะการเชื่อมโยง
ระหว่างเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และชีวิตของผู้เรี ยน ทักษะการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทักษะการชมตาม
การพัฒนากรอบความคิด และการสร้ างบรรยากาศในชันตามแนวคิ
้
ดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญตามลักษณะ 5 ประการ
ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั ได้ สงั เกตและร่ วมกันสนทนาถึงค่านิยมหรื อ
ความเชื่อของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ปรากฎในขณะปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ สิ่งที่ผ้ รู ่วมวิจยั
สัง เกตเห็นตรงกันและปรากฎในนิ สิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ส่วนใหญ่ คือ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ เตรี ยมการมาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์ ต่างๆในชันเรี
้ ยนหรื อผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนไม่อาจเป็ นไปตามดัง่ ใจคิดเสมอไปหรื อผู้เรี ยน
อาจขาดความพร้ อมหรื อไม่ให้ ความร่ วมมือกับการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ดังนัน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื อนอกเหนือจากการเตรี ยมตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เอง นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจึงยังขาดการยืดหยุ่นหรื อการมีปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ ไข
สถานการณ์ ต่า งๆในชัน้ ทัง้ นี ้ ผู้ร่วมวิ จัย ได้ ส นทนาร่ วมกัน ว่า สิ่ ง นี เ้ กิ ด ขึน้ ได้ เป็ น ปกติกับ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ซึ่งการพัฒ นาให้ มีความยืดหยุ่นและมีไหวพริ บในการแก้ ปัญหาต่างๆในชัน้
เรี ยนได้ นนั ้ นอกเหนือจากอาศัยปั จจัยเกี่ยวกับจานวนชัว่ โมงในการสอนหรื อ ประสบการณ์ในการสอน
ที่ ต้องค่อยๆสั่งสมไปแล้ วนัน้ สิ่ งที่ ส ามารถช่วยเหลือนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ได้ คือ การให้

231
คาแนะนาเพื่อให้ เกิดความยืดหยุน่ และสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างการมีแผนสารองหรื อการมีเทคนิคในการจัดการชันเรี
้ ยนในลักษณะต่างๆ ซึ่งประเด็นนี ้จะนาไปสู่
ขันการสะท้
้
อนการปฏิบตั แิ ละการปรับแผนการปฏิบตั ติ อ่ ไป
จากค่านิยมดัง กล่าวมี ค วามเกี่ ยวข้ องกับ วิถีการปฏิ บัติ ผู้ร่วมวิจัยเห็นร่ วมกันว่า นิสิต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทงในปั
ั ้ จจุบนั และรุ่นที่ผ่านมีคา่ นิยมดังกล่าวคล้ ายกันในช่วงเริ่มต้ นของการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ซึ่งครู พี่เลี ้ยงเชื่อว่า ในขณะที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเป็ นนิสิตครู อาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมีความเคร่งครัดและให้ ความสาคัญกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้มากกว่า
การฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึง่ ส่งผลให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่มี
ความยืดหยุ่นและขาดทักษะการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ซึ่งถือเป็ นสิ่งสาคัญมากในการจัดการเรี ยนรู้
ให้ แ ก่ ผ้ ูเรี ย น รวมถึ ง ยัง เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จัด การเรี ย นรู้ อย่า งไม่ เป็ น
ธรรมชาติและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ตามลาดับที่ได้ เขียนในแผนการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย ในลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการสะท้ อนการปฏิบตั ิในวงจรที่ 1 ดังลาดับ
ตามภาพประกอบ 25
วงจรที่ 1
1.1 การวางแผน
1.2 การปฏิบตั ิและการสังเกต
1.3 การสะท้อนการปฏิบัติ
1.3.1 การปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กฯตามลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ฯ
1) ความสมดุลย์ของอานาจ
2) หน้าที่ของเนื้อหาในรายวิชา
3) บทบาทของผูส้ อนและบทบาทของผูเ้ รี ยน
4) ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้
5) วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน
1.3.2 การเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการของนิสิตฝึ กประสบการณ์ฯ
1.3.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
1.3.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
1.3.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
1.3.2.4 อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 25 ประเด็นหลักของผลการศึกษาการสะท้ อนการปฏิบตั ใิ นวงจรที่ 1
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1.3 การสะท้ อนการปฏิบัติ
ในขัน้ นี ้ สิ่ ง ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การสะท้ อ นการปฏิ บัติ ซึ่ง ผู้ร่ ว มวิ จัย ได้ มี ส่ว นร่ ว มและ
พยายามรักษาปริ มณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสารร่วมกันในการสนทนา ผู้วิจยั ได้ แบ่ง
การนาเสนอการสะท้ อนการปฏิบตั ใิ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
การปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ตามลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
จากขัน้ การปฏิ บัติและสังเกตที่ ผ่านมา นิสิต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู เป็ นผู้ปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน ส่วนครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั เป็ นผู้สงั เกตการณ์และบันทึกร่วมกันได้ นาสิ่ง
ที่ได้ บนั ทึกมาสะท้ อนร่ วมกันในปริ มณฑลสาธารณะภายหลังจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ เสร็ จสิ ้นไป
แล้ ว
อย่างไรก็ตาม พี่เลี ้ยงและนักวิจยั ได้ สะท้ อนการปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
เฉพาะในขันที
้ ่ผ่านมาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้เพียง 50 นาที ดังนัน้ ในการสะท้ อนการปฏิบตั ินี ้
ครู พี่เลี ้ยงจะเป็ นผู้ที่สามารถสะท้ อนการปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ ดาเนินการมา
ตังแต่
้ ชั่วโมงแรกของการจัดการเรี ยนรู้ จนถึงชั่วโมงการจัดการเรี ยนล่าสุด โดยรายละเอี ยดของการ
สะท้ อนแตกต่างกันไปในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคน ในการสะท้ อนร่ ว มกั น ของครู พี่
เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั ต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ต ามแนวคิด การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ทัง้ 5 ประการ ผู้วิ จัย ขอน าเสนอ
รายละเอียดในภาพรวมของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทงหมด
ั้
และในแต่ละลักษณะได้ แบ่งการ
สะท้ อนการปฏิบตั ิเป็ น 2 ส่วน คือ การสะท้ อนการปฏิบตั ิของครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั และ การ
สะท้ อนการปฏิบตั ขิ องนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี ้
ความสมดุลย์ ของอานาจ
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของครู พีเ่ ลี ย้ ง พีเ่ ลี ย้ ง และนักวิ จยั
ในลักษณะเกี่ยวกับ ความสมดุลย์ของอานาจนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทุกคนได้
จัดการเรี ยนรู้ที่สะท้ อนถึงความสมดุลย์เชิงอานาจในลักษณะที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะแสดงออก
ถึงการแบ่งอานาจการตัดสินใจในเรื่ องการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน เช่น การเลือกชิ ้นงานที่จะทาส่ง การเลือก
วันกาหนดส่งงาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ แสดงถึงการให้ โอกาสผู้เรี ยนได้
รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตน เช่น การให้ นกั เรี ยนได้ ทาแบบฝึ กหัด ใบงาน ชิ ้นงาน หรื อการส่งสมุดด้ วย
ความรับผิดชอบของตนเอง การพยายามให้ นกั เรี ยนได้ ลองผิดลองถูกในการทางาน โดยให้ กาลังใจจน
นักเรี ยนสามารถทาและสร้ างความเข้ าใจเนื ้อหาได้ เป็ นต้ น รวมถึงนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้
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ช่วยประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยนลงมือทาชิ ้นงานด้ วยตนเอง โดยสังเกตได้ จากการหมัน่ เดินดู ช่วยแนะนา
หรื ออธิบายนักเรี ยนในขณะที่ทาชิ ้นงานนันๆ
้ หรื อเมื่อนักเรี ยนมีปัญหาอย่างมากในการทาชิ ้นงาน นิสิ ต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะคอยใส่ใจดูแล เฝ้าติดตามการทาชิ ้นงานของนักเรี ยนจนกระทัง่ นักเรี ยน
สามารถทาได้ เสร็ จสิ น้ เป็ นต้ น อี กทัง้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ แสดงบทบาทการเป็ นผู้ให้
คาแนะนาหรื อผู้เอื ้ออานวยการในชัว่ โมงสอนด้ วย โดยสังเกตได้ จากการให้ คาแนะนา ชี ้แนะแก่นกั เรี ยน
ที่มีปัญ หาหรื อไม่เข้ าใจ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู พยายามสร้ างกิจกรรมเพื่อนาไปสู่การสร้ าง
แนวความคิดในเนื อ้ หาเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู บางคนได้
ประสบกับการตอบสนองทางลบจากผู้เรี ยน ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ยงั ไม่สามารถรับมือหรื อ
ตอบสนองต่อการต่อต้ านของผู้เรี ยนได้ อย่างมีไหวพริ บหรื อสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างดี
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู
จากการสะท้ อนตนเองเป็ นรายบุคคลของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากได้ จดั การ
เรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยนแล้ วพบว่า ในภาพรวมของความสมดุลย์เชิงอานาจนัน้ ลักษณะที่ปรากฎในนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ คือ การแสดงบทบาทการเป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรื อผู้เอื ้ออานวยการใน
ชัว่ โมงสอน โดยตัวอย่างหลักฐานที่สะท้ อนเช่น เมื่อนักเรี ยนทางานเป็ นกลุ่มแล้ วเกิดความสงสัยหรื อไม่
เข้ าใจในสิ่งใดและต้ องการความช่วยเหลือจากนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู จ ะเดิน เข้ าไปให้ คาแนะนาช่วยเหลื อ ตามกลุ่ม ย่อยๆแต่ล ะกลุ่ม การให้ ผ้ ูเรี ย นได้ คิด และ
เลือกตอบเองก่อน โดยผู้สอนเป็ นเพียงผู้กระตุ้น การแนะนาแหล่งความรู้ให้ ผ้ เู รี ยน การแนะนาทักษะ
การคิดคานวณ การใช้ คาถามปลายเปิ ดทังในการตอบค
้
าถามในชันเรี
้ ยนและในการทาแบบฝึ กหัด เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองได้ ช่วยประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยน
ลงมือทาชิ ้นงานด้ วยตนเอง โดยได้ ยกตัวอย่างการแสดงออกดังนี ้ การเดินให้ คาแนะนาตลอดเวลาเมื่อ
นัก เรี ยนท าใบงานหรื อ ใบกิ จ กรรม การค่อยๆแนะน านักเรี ยนเป็ นขัน้ ๆที ละเล็ก ที ล ะน้ อย เช่น ให้ ดู
ตัวอย่างก่อน แล้ วจึงให้ ลงมือปฏิบตั ิโดยการแบ่งกลุ่มในการทางาน ซึ่งลักษณะกิจกรรมบางอย่างอาจ
เหมาะกว่าการให้ ทาเป็ นรายบุคคล การพยายามให้ ผ้ ูเรี ยนไม่ลอกงานจากเพื่อนและควบคุมให้ ผ้ เู รี ยน
ลองทาด้ วยตนเอง การคอยตักเตือนนักเรี ยนอย่างสุภาพให้ ระมัดระวังในประเด็นที่มัก เข้ าใจผิดหรื อ
ผิ ดพลาดได้ ง่าย การให้ กาลังและทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกสบายใจและค่อยๆคิดอย่างไตร่ ตรองในการท า
ชิน้ งานด้ วยตนเอง เป็ นต้ น อีกทัง้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ รับผิดชอบการ
เรี ยนรู้ ของตน เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาคลิปวีดีโอในยูทูปก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนทาและส่ง
ชิ ้นงานตมเวลาที่กาหนด เป็ นต้ น รวมถึงการที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เห็นว่าตนเองได้ พยายาม
แบ่งอานาจการตัดสินใจในเรื่ องการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน เช่น การสร้ างข้ อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและ
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ผู้เรี ยนเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของชิ ้นงาน การให้ เลือกวันเวลาในการส่งงานโดยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ผ้ สู อน
วางไว้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม จากการสะท้ อนตนเองของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ เห็นว่า
ตนเองสามารถตอบสนองต่อการต่อต้ านของผู้เรี ยนได้ โดยยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรี ยนบ่นหรื อแสด
งอวัจนภาษาในลักษณะต่างๆ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะแก้ สถานการณ์ด้วยการทากิจกรรม
นันทนาการเพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เคลื่ อนไหวร่ างกายบ้ างและลดความต่อต้ านต่างๆด้ วยการควบคุม สติ
อารมณ์ อย่างใจเย็น จากนัน้ จึงใช้ เหตุและผลในการพูดคุยกับนักเรี ยน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นว่าไม่มีการปรากฎเกี่ยวกับการต่อต้ านของผู้เรี ยน ซึง่ ในประเด็นนี ้มีความไม่
สอดคล้ องกับการสะท้ อนของครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั ดังที่ได้ นาเสนอไปข้ างต้ น
หน้ าที่ของเนือ้ หาในรายวิชา
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของครู พีเ่ ลี ย้ ง พีเ่ ลี ย้ ง และนักวิ จยั
จากการสะท้ อนร่ วมกันของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละแห่ง ผู้วิจัยเห็นว่า ในภาพรวมแล้ ว นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูส่วนใหญ่ได้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่ สะท้ อนถึงหน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ซึ่งสามารถสะท้ อนในลักษณะที่ หลากหลาย ดังนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ได้
พยายามเน้ นการสร้ างกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้ โดยสังเกตได้ จากการพยายามให้ นกั เรี ยนได้
คิดตาม โดยการตังค
้ าถามเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความคิด รวบยอดต่อเนื ้อหานัน้ ซึง่ ไม่ได้ เป็ นการสอนด้ วย
การบรรยายเพี ย งอย่างเดี ย ว รวมถึ ง นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้ ช่วยพัฒ นาทั กษะอื่ น ๆให้
นักเรี ยน เช่น ทักษะการคิดและทางานเป็ นกลุ่ม ทักษะการนาเสนอ ความมัน่ ใจ ทักษะในการคานวณ
หรื อ แก้ โจทย์ ปั ญ หา ทัก ษะในการจัด การเวลาในการท าชิ น้ งาน ทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ พยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อล้ น เช่น การ
เสริ มแรงทางบวกด้ วยคาชม การให้ คะแนนเสริ มสาหรับนักเรี ยนที่ส่งงานตรงเวลาและทาการบ้ านได้
ถูกต้ อง การให้ กาลังใจและความเชื่อมัน่ เพื่ อให้ นกั เรี ยนกล้ าที่จะออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดหน้ าห้ องหรื อ
กล้ าตอบคาถามในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น อีกทังนิ
้ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ใช้ เนื ้อหาของความรู้เป็ น
มากกว่าความรู้ด้วยการพยายามเชื่อมโยงไปสู่สิ่งใกล้ ตวั ของผู้เรี ยนหรื อสิ่งที่ผ้ เู รี ยนให้ ความสนใจ เช่น
การหาหรม. และครน.สามารถนาไปใช้ ในการค้ าขายเพื่อ จัดการกับสินค้ าให้ พอดีโดยไม่เหลือ ความรู้
เรื่ องสถิติกบั การสอบเข้ ามหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ ความรู้เรื่ องรูปทรงและการหาพื ้นที่กบั โจทย์ปัญหา
ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต เป็ นต้ น แม้ วา่ บางหัวข้ อจะสามารถเชื่อมโยงได้ ยาก แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูพยายามอธิบายให้ เห็นความสาคัญของเนื ้อหานันๆว่
้ าเป็ นประโยชน์ต่อการต่อยอดความรู้หรื อเป็ น
พื ้นฐานไปสู่เนื ้อหาเรื่ องต่อๆไป ซึ่งสาคัญต่อวิชาชีพที่ต้องใช้ คณิตศาสตร์ เช่น วิศวกร นักบัญชี เจ้ าของ
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ธุรกิจ ผู้ประกอบการ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ ได้ พยายามให้
ผู้เรี ยนบรรลุในวัตถุประสงค์ของรายวิชาตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรี ยนรู้มากกว่าการให้ ผ้ เู รี ยน
บรรลุในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างแท้ จริ ง เช่น นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู คอยระแวดระวัง
คะแนนของผู้เรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรื อมีแนวโน้ ม ที่จะไม่ผ่านด้ วยการสอนเสริมหรื อการทาชิ ้นงานพิเศษ
เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าใจในเนื ้อหาหรื อมีคะแนนที่ผา่ นเกณฑ์ไปได้ เป็ นต้ น
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู
จากการสะท้ อนตนเองของนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในหัวข้ อหน้ าที่ ของเนื อ้ หาใน
รายวิชาพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทกุ คนเห็นว่าตนเองได้ ใช้ เนื ้อหาของความรู้เป็ นมากกว่า
ความรู้ โดยยกตัวอย่างหลักฐานเช่น เช่น การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ ไปสู่สิ่งใกล้ ตวั ของผู้เรี ยนและสิ่งที่
ผู้เรี ยนให้ ความสนใจหรื อผู้เรี ยนได้ ประสบพบในชีวิต เช่น การหาหรม.และครน.กับการขายลูกชิ ้น การ
หาอัตราส่วนกับการทาอาหาร การหาเมทริ กซ์กบั ตารางคะแนนผลฟุตบอล การหาประพจน์กบั สภาพ
อากาศ การหาพืน้ ที่กับสนามฟุตบอล เป็ นต้ น รวมถึงนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะถามและให้
ผู้เรี ยนคิดถึงการนาไปเชื่อมโยงกับชีวิตด้ วย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วน
ใหญ่ เห็นว่าตนเองพยายามกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความกระตือรื อล้ น โดยอธิ บายถึงการพยายามตัง้
คาถามกระตุ้นความคิดให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถาม ผู้สอนเล่าถึงเรื่ องราวที่ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจหรื อสร้ าง
ความสนใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่อดึงดูดความสนใจ สมาธิ และสร้ างความกระฉับกระเฉงใน
หัวใจ การให้ รางวัลเมื่อทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ อย่างถูกต้ อง การสร้ างความเคยชินให้ กับผู้เรี ยน
ด้ วยการตังค
้ าถามเป็ นระยะๆ ในบางครัง้ มีการเรี ยกชื่อให้ ตอบในคาถามปลายเปิ ดที่เป็ นความคิดเห็น
ทัว่ ๆไป ไม่มีผิดหรื อถูก เป็ นต้ น รวมถึงนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองได้ ช่วย
พัฒ นาทักษะอื่นๆให้ นักเรี ยน เช่น ทักษะความรู้ ที่ จาเป็ นต่อการต่อยอดไปยังเนื อ้ หาเรื่ องอื่นๆ การ
พัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็ วด้ วยวิธีการเพื่อนสอนเพื่อน การสร้ างความมัน่ ใจด้ วยการเฉลยแบบฝึ กหัด
หน้ าชันเรี
้ ยนเป็ นรายคู่ การให้ มีความกล้ าที่จะตอบคาถามไม่วา่ จะถูกหรื อผิดพร้ อมเสนอแนวคิดที่ใช้ ใน
การตอบ การช่วยผู้เรี ยนในการจัดการเวลาด้ วยการทาตารางส่งงาน ทักษะการนาเสนอผลงานในการ
ท ากิ จ กรรมกลุ่ม หน้ า ชัน้ เรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความกล้ า แสดงออก การท าตนเองให้ กระฉั บ กระเฉง
กระตือรื อล้ นและมั่นใจในการสอน การเสริ มแรงทางบวกแก่ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่
ผู้สอนต้ องรู้วา่ อะไรคือตัวเสริมแรงของนักเรี ยนแต่ละคน และใช้ ในการสร้ างความกระตือรื อล้ น เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู บางคนได้ สะท้ อนว่า ตนเองได้ พ ยายามให้
ผู้เรี ยนบรรลุในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างแท้ จริง โดยอธิบายจากการแสดงออกเกี่ยวกับการพัฒนา
นักเรี ยนที่ไม่เข้ าใจเนื ้อหาหรื อตอบคาถามไม่ได้ ให้ เข้ าใจมากขึ ้น การพยายามยกตัวอย่างเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่นกั เรี ยนเคยเรี ยนมาก่อนกับความรู้ใหม่ การวัดและประเมินผลที่ไม่เพียงแค่การจา แต่นกั เรี ยนต้ อง
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เข้ าใจในเป้าของเนื ้อหาในแต่ละเรื่ องอย่างแท้ จริง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม มีนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู อีกจานวนหนึ่งที่เห็นว่าตนเองไม่ได้ แสดงพฤติกรรมหรื อเจตนาแสดงออกถึงการพยายามให้ ผ้ เู รี ยน
บรรลุในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างแท้ จริง เนื่องจากยังให้ ความสาคัญกับการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
โรงเรี ยนได้ กาหนดไว้ มากกว่า นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู บางส่วนได้ พยายามเน้ นการ
สร้ างกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้ เช่น เน้ นย ้าแนวความคิดในเนื ้อหาที่สอนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เห็น
ความสาคัญและเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น การพยายามให้ ผ้ เู รี ยนทาความเข้ าใจในแนวความคิดของเนื ้อหานัน้
มากกว่าการท่องจาเพียงอย่างเดียว เป็ นต้ น
บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของครู พีเ่ ลี ย้ ง พีเ่ ลี ย้ ง และนักวิ จยั
ในภาพรวมของปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สะท้ อนให้ เห็น
ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่พยายามมีบทบาทในการเป็ นผู้สอนและผู้เอื ้ออานวยการ
ในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและพยายามเข้ าใจและจัดการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สมั ผัสกับ
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ด้ วย จากการสังเกตเห็นถึงความพยายามลดการ
บรรยายอยู่หน้ าชันเรี
้ ยนและพยายามสละเวลาในการบรรยายเนื ้อหาในชันเรี
้ ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู้ ใน
ลักษณะอื่นๆ เช่น การเรี ยนรู้กบั เพื่อนในการทาใบงาน เป็ นต้ น ซึง่ แม้ วา่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ส่วนใหญ่ จ ะมี ช่วงการบรรยายในแต่ละคาบ แต่ไม่ป รากฎถึ ง การบรรยายตลอดทั ง้ คาบเรี ยนและ
พยายามจัดหากิจกรรมหรื อจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีบทบาทในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองด้ วยส่วน
หนึ่ง เช่น การทาชิ ้นงาน การทางานกลุ่ม เกม การตอบคาถามเชิงวิพากษ์ การแก้ โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย
ร่วมกัน เป็ นต้ น
นอกจากนีน้ ิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ยัง เชื่อว่าผู้เรี ยนสามารถแสวงหาความรู้ ได้ ด้วย
ตนเองมากกว่าการเปรี ยบเสมือนแจกันที่ว่างเปล่า เช่น โดยเบื ้องต้ นนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะ
ใช้ กิจกรรมในการสร้ างองค์ความรู้ และนาไปสู่การขยายความรู้ ที่มี ความคล้ ายคลึงกัน ซึ่งเมื่อได้ ให้
ตัวอย่างกับนักเรี ยนไปก่อนแล้ ว หลังจากนัน้ นักเรี ยนจะสามารถเชื่อมโยงและเข้ าใจในแนวความคิดใน
เนื ้อหาเรื่ องนัน้ ๆได้ ด้วยตนเอง หรื อเมื่อมีการกาหนดให้ ทากิจกรรมหรื อชิ ้นงาน นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู จะแนะนาวิธีการในการลงมือทาคร่าวๆบางส่วน ซึ่งมีส่วนที่ให้ นกั เรี ยนได้ คิดสร้ างสรรค์หรื อ
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยเองอย่างอิสระอยู่ แต่ในความเป็ นอิสระนันจะมี
้
การกาหนดขอบเขตตามลักษณะ
ของงานหรื อเนื ้อหาที่เหมาะสมกับเนื ้อหานันๆ
้ เป็ นต้ น สืบเนื่องจากความเชื่อดัง่ กล่าวจึงสะท้ อนไปสู่
ความเชื่ อของนิ สิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ที่ ว่า นัก เรี ย นสามารถรับ ค าแนะนาและปฏิ บัติต าม
เส้ นทางการเรี ยนรู้ ของตนเองได้ หากมีการแนะนาในเบือ้ งต้ นอย่างเหมาะสมและตามลักษณะการ
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เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ มี ความแตกต่างกันในแต่ละคนด้ วย อี กทัง้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้
สะท้ อนให้ เห็นถึงการพยายามเน้ นเรื่ องการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ยนเป็ นรายบุคคล เนื่องจาก
นักเรี ยนแต่ละคนมีความรู้ ที่แตกต่างกันที่นาไปสู่ความเข้ าใจในเนือ้ หา ดังนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูพยายามจะพัฒนานักเรี ยนที่อ่อนให้ มีความรู้มากขึ ้นหรื อใกล้ เคียงกันในแต่ละชันเรี
้ ยนด้ วย
การจัดสอนเสริ มนอกเวลาเรี ยน ซึ่งจะต้ องออกแบบการจัดการเรี ยนรู้และหากิจ กรรมที่ช่วยสนับสนุน
เพิ่มเติมและนอกเหนือจากที่จดั การเรี ยนรู้ในวิชาหลักอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่ปรากฎในนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูไม่มากนักยังคงสอดคล้ องกับในหัวข้ อที่ผา่ นมาคือการออกแบบกิจกรรมหรื อ
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสว่ นน้ อยที่จะเข้ าใจและสามารถออกแบบได้ ตามลักษณะดังกล่าวนี ้
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู
ในเรื่ องบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยนที่ปรากฎจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ สะท้ อนตนว่าได้ พยายามเน้ นเรื่ องการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในหลายลักษณะ เช่น ในเบื ้องต้ นผู้สอนจะให้ นกั เรี ยนทางานด้ วยตนเอง
และแจ้ งว่า ไม่ต้องกังวลเรื่ องความถูกหรื อผิด เพราะการผิดนันเป็
้ นเรื่ องธรรมดา การผิดทาให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้และพัฒนาให้ ดีขึ ้น และรู้จดุ บกพร่องของตนเอง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ การให้ ตวั อย่างที่ยากหรื อ
ซับซ้ อนขึน้ หลังจากที่ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ เนือ้ หาในระดับพืน้ ฐานได้ แล้ ว การสร้ างความท้ าทายให้
ผู้เรี ยนอยากลองพัฒนาตนเองหรื อได้ ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ในสิ่งใหม่ การพยายามแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้สิ่งที่นกั เรี ยนเข้ าใจผิดในมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ บางประการ การนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์
และสื่อต่างๆมาเป็ นเครื่ องมื อในการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เช่น เฟสบุ้ค ยูทูป ซึ่งผู้เรี ยนจะได้
ศึกษาด้ วยตนเองนอกเหนือเวลาในชันเรี
้ ยน การเน้ นให้ คิดด้ วยตนเองและหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามา
พูดคุยกันในชัน้ เรี ยน การเน้ นพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมี วิจ ารณญาณมากขึน้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สว่ นใหญ่เชื่อว่าผู้เรี ยนสามารถรับคาแนะนาและปฏิบตั ิตาม
เส้ นทางการเรี ยนรู้ของตนเองได้ โดยพิจารณาจากสิ่งต่างๆดังนี ้ ผู้เรี ยนพยายามที่จะสอบถามในสิ่งที่ไม่
รู้และมีคาถามที่น่าสนใจหรื อลึกซึ ้ง ผู้เรี ยนส่วนใหญ่เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้สอนแล้ ว แต่ละ
คนจะมีวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน มีความสงสัยหรื อทาความเข้ าใจในเนื ้อหาด้ วยแนวทางที่ตนถนัด ซึ่ง
ผู้สอนคอยเฝ้าดูอยู่หา่ งๆ แต่จะคอยไม่ให้ นกั เรี ยนทาอะไรที่เกินขอบเขตมากนัก การให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปรึกษา
คาตอบร่ วมกันก่อนว่ามี แนงทางที่ ถูกต้ องหรื อสมเหตุสมผลหรื อไม่อย่างไร หากผู้เรี ยนสามารถหา
คาตอบได้ ด้วยวิธีอื่นที่แตกต่างจากผู้สอนหรื อต่างจากเพื่ อน ผู้สอนสามารถให้ ทาได้ เป็ นต้ น อีกทังนิ
้ สิต
ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู เชื่ อว่าตนเองได้ ออกแบบกิ จ กรรมหรื อ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ช่ว ย
ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรายวิชา ซึง่ ตัวอย่างหลักฐานที่ปรากฎเช่น การสอน
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แบบใช้ กิจกรรมกลุ่มและการเรี ยนรู้แบบสาธิตจะช่วยให้ นักเรี ยนเข้ าถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งได้ และ
ส่วนหนึ่งมาจากการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการตรวจและปรึ กษาจากครู พี่เลีย้ งมาปรับก่อน
แล้ วจึงดาเนินการตามแผน จึงทาให้ มนั่ ใจและเชื่อว่าการออกแบบนัน้ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้
เมื่อนาไปปฏิบตั ิจริ งจึงพบว่าในบางครัง้ ผู้สอนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ในบางครัง้ ต้ องมีการ
ยื ดหยุ่น ในการจัด การเรี ยนรู้ ผู้ส อนจะต้ องพยายามแสวงหาวิธีการสอนที่ ช่วยให้ นักเรี ยนเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์ของเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ในเรื่ องนันๆมากกว่
้
าการเน้ นเพียงการท่องจา เป็ นต้ น
จากการสะท้ อนตนเองของนิ สิต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ส่วนหนึ่ง ได้ พ ยายามลดการ
บรรยายอยู่หน้ าชันเรี
้ ยน แต่มีการอธิบายเพิ่มดังนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ พยายามลดการ
บรรยายลง แต่เนื ้อหาบางเรื่ องมีความจาเป็ นต้ องใช้ การบรรยายและยืนหน้ าชันเรี
้ ยนเป็ นหลัก ประมาณ
15-20 นาทีแรกของคาบเรี ยน ซึ่งในเนื ้อหาดังกล่าวได้ ผ่านการปรึกษากับครูพี่เลี ้ยงก่อนแล้ ว เพื่อความ
มั่นใจว่า เนือ้ หานัน้ ควรใช้ การบรรยายเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ในคาบเรี ยนนัน้ ผู้สอนจะพยายามมี
กิจกรรมเสริ มต่อจากการบรรยายในช่วงเวลาที่เหลือทังหมด
้
เช่น การทางานเป็ นกลุ่มเพื่อให้ อภิปราย
ร่วมกันอย่างลึกซึ ้ง การให้ เฉลยแบบฝึ กหัดร่วมกันและตรวจขันตอนการค
้
านวณร่วมกันอย่างเข้ าใจใน
ความคิดของเพื่อนที่ทาผิด นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูบางคนยังหากิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยน
ท าหรื อ ลงมื อ ปฏิ บัติม ากขึน้ เพื่ อเข้ า ใจและหลงใหลในคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึน้ เป็ น ต้ น ส่วนเนื อ้ หาที่
สามารถทากิจกรรมได้ มาก ผู้สอนจะใช้ เวลาในการบรรยายเพื่อเข้ าสู่บทเรี ยนเพียง 5 นาที และสรุ ป
ตอนท้ ายชัว่ โมงอีก 5-10 นาที แต่ระหว่างการทากิจกรรมในชัว่ โมง ผู้สอนจะทาหน้ าที่เป็ นผู้เอื ้อานวย
การอยูต่ ลอดทังคาบ
้
รวมถึงการหาเครื่ องอานวยความสะดวกหรื อเทคโนโลยีมาช่วยลดบทบาทของการ
บรรยายของผู้สอน และการเคลื่อนที่ทวั่ ชันเรี
้ ยน เช่น การใช้ สื่อต่างๆ การใช้ ไมค์ลอย เป็ นต้ น
ในขณะเดียวกัน นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู บางส่วนเชื่อว่าผู้เรี ยนสามารถแสวงหา
ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่สะท้ อนความเชื่อนัน้ คือการปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทาชิน้ งานหรื อทาใบงาน
ต่างๆด้ วยตนเองบ้ างทังในข้
้ อที่มีความง่ายและข้ อที่มีความยากขึ ้น การเชื่อมัน่ ในศักยภาพของนักเรี ยน
ในการทาชิ ้นงานหนึ่งๆให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม แต่ผ้ สู อนจะต้ องให้ การสนับสนุนคล้ ายพี่เลี ้ยงทังทางความรู
้
้ และ
ทางจิตใจด้ วย การให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าเพิ่มเติมและพบว่านักเรี ยนสามารถค้ นคว้ าและเข้ าใจในเนื ้อหานัน้
ด้ วยตนเองอย่างแท้ จริง อาจมีการอธิบายเพิ่มเติมหรื อมีเทคนิคบางอย่างที่ผ้ สู อนช่วยเหลือบ้ างเล็กน้ อย
และการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนศึกษาหรื ออ่านเนื ้อหามาก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน เมื่อเข้ าชันเรี
้ ยนจึงนาเนือ้ หา
นันมาท
้
ากิจกรรมร่ วมกันต่อไป จะทาให้ เกิดความสนุก ได้ เข้ าใจมากขึ ้น และมีบรรยากาศชันเรี
้ ยนที่
กระตือรื อล้ นมากขึ ้นด้ วย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูบางคนเชื่อว่านักเรี ยน
ไม่สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากผู้เรี ยนบางคนมีอคติกบั คณิตศาสตร์ มาก่อนหน้ านี ้แล้ ว และมี
ความรู้ในการเข้ าใจเรื่ องนันไม่
้ สมบูรณ์พอ จึงทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้ องเติมความรู้ที่
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ขาดอยู่ให้ เต็มเสียก่อน รวมถึงการค่อยๆปรับเจตคติของนักเรี ยน ซึ่งต้ องใช้ เวลาหลายเดือนนับจากนี ้
เป็ นต้ นไป ในการสะท้ อนตนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนหนึ่งเห็นว่า ตนเองได้ มีโอกาสสละ
เวลาในการบรรยายเนื ้อหาในชันเรี
้ ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะอื่นๆ เช่น การให้ ทางานเป็ นกลุม่ เพื่อ
อภิ ปรายหาเหตุผลของคาตอบและนาเสนอหน้ าชัน้ เรี ยน การจัดกลุ่ม ระหว่างนักเรี ยนเก่งและอ่อน
เพื่อให้ นกั เรี ยนที่เก่งพยายามฝึ กการอิบายในความคิดของตนและเปิ ดใจเข้ าใจในมุมมองของเพื่อนที่
อ่อน ขณะเดียวกันนักเรี ยนที่ อ่อนจะได้ เข้ าใจในวิธี คิดและมี ความกล้ าที่ จ ะถามเพื่ อนที่ เก่งกว่าตน
มากกว่าการถามผู้สอน การเรี ยนรู้กบั เพื่อนเป็ นรายคูจ่ ะช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถสื่อสารหรื อถามตอบได้
สะดวกมากขึ ้นจากการสอนแบบกลุ่มใหญ่ ทังนี
้ ้ ผู้สอนจะต้ องพิจารณาเลือกการจัดกลุ่มให้ เหมาะสม
กับผู้เรี ยนและเนื ้อหานันๆด้
้ วย เป็ นต้ น
ความรั บผิดชอบในการเรี ยนรู้
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของครู พีเ่ ลี ย้ ง พีเ่ ลี ย้ ง และนักวิ จยั
ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่ องความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู อย่างเป็ นเอกฉันท์ และสอดคล้ องกับสิ่งที่ กล่าวมาในข้ างต้ น โดยพบว่า
ลักษณะที่ปรากฎในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนใหญ่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงการพยายามกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเชิ งรุกหรื อเป็ นผู้คิดและเป็ นผู้ลงมือกระทาด้ วย ซึ่งนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น การสร้ างกิจกรรมที่ให้
ผู้เรี ยนได้ สืบค้ นหรื อเสาะแสวงหาคาตอบในอินเตอร์ เน็ตด้ วยตนเอง การแนะนาวิธีการทาชิ ้นงานเป็ น
ขันตอนย่
้
อยๆและทาให้ เกิดความรู้สกึ ง่ายมากขึ ้นในการลงมือทา เป็ นต้ น
ในเรื่ องความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้นี ้ แม้ ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ได้ ใช้
วิธีการจัด การเรี ยนรู้ หรื อกิ จ กรรมที่ หลากหลายเพื่ อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองมากขึน้ แต่การ
จัดการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการนันยั
้ งมีลกั ษณะที่ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนมากพอ
หรื อยังเกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ได้ ไม่มากเท่าที่ควร นอกจากนี ้ แม้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงความต้ องการของตนเกี่ ยวกับเนือ้ หารายวิชาหรื อการเรี ยนรู้ แต่ยงั ไม่เป็ น
ธรรมชาติและยังขาดทักษะในการสื่อสารและความเข้ าอกเข้ าใจในธรรมชาติของผู้เรี ยนพอสมควร แต่
ในจุดเริ่ มต้ นของการจัดการเรี ยนรู้ นี ้ถือว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ แสดงความพยายามใน
การให้ โอกาสกับนักเรี ยนได้ แสดงความเห็น นอกจากนี ้นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ยงั สะท้ อนถึงการ
คานึงถึงการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วยการสื่อสารด้ วยการเล่าบรรยายถึงคุณค่าและความสาคัญของการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยงั คงให้ ความสาคัญกับ เกรดเฉลี่ยที่
ผู้เรี ย นจะได้ รับ ด้ ว ย เพราะฉะนัน้ ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วในหัว ข้ อ ที่ ผ่ า นมาถึ ง ความสามารถของนิ สิ ต ฝึ ก
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ประสบการณ์วิชาชีพครู ในการแก้ สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยไม่เป็ นไปตามที่คาดคิดในชันเรี
้ ยน นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูยงั คงต้ องได้ รับการฝึ กฝนและพัฒนาในเรื่ องนี ้ต่อไป
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู
ในหัวข้ อเรื่ องความรั บผิดชอบในการเรี ยนรู้นี ้ การสะท้ อนของครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั ที่
ได้ นาเสนอไปมีความเห็นไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการสะท้ อนของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ครู เนื่องจากนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ เห็นว่าตนเองได้ คานึงถึงการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
มากกว่าเกรดเฉลี่ ยที่ ผ้ ูเรี ยนจะได้ รับ มากที่ สุด โดยยกตัวอย่างหลักฐานดังนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ความรู้จริ งๆ เพราะเกรดเฉลี่ยไม่ได้ เป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนห่วงอยู่อยู่แล้ ว สิ่งที่ต้อง
คอยระวังคือการไม่ต้องให้ ติดศูนย์แค่นนั ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอยากให้ นกั เรี ยนทุกคนเข้ าใจ
ในเนื อ้ หาและสามารถนาไปประยุก ต์ในการท าชิ น้ งานได้ หากนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ให้
ความสาคัญกับเกรดมากกว่าคงจะไม่มีการจัดกิจกรรมหรื อการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้อย่างที่ทาอยู่
ในปัจจุบนั ซึง่ มีกิจกรรมที่มากกว่าการที่ผ้ สู อนยืนบรรยายอยูห่ น้ าชันเรี
้ ยน การได้ ปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนเห็น
คุณค่าของการเรี ยนรู้ การประเมินผลมาจากการทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนด้ วย ไม่ได้ วดั ผลเฉพาะคะแนน
จากแบบฝึ กหัดหรื อชิ ้นงานเดี่ยวเท่านัน้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่
เห็นว่าตนเองได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความต้ องการของตนเกี่ยวกับเนื ้อหารายวิชาหรื อการเรี ยนรู้
โดยยกตัว อย่ า งเช่น ช่ว งก่ อ นเริ่ ม บทเรี ย นใหม่ ห รื อ การน าเข้ าสู่บ ทเรี ย นของแต่ล ะคาบ ผู้ส อนจะ
สอบถามผู้เรี ยนถึงการบ้ านหรื อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสอบถามข้ อสงสัยจากเนื ้อหาคราวก่อน ทังนี
้ ้ถือเป็ น
การผ่อนคลายด้ วย การให้ ผ้ ูเรี ยนเขียนถึง สิ่งที่ ต้องการจะเรี ยน การให้ อิสระในการกาหนดสัดส่วน
คะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาคด้ วยตัวผู้เรี ยนเอง ซึ่งผู้สอนมีขอบเขต
ด้ วยเช่นกัน การสอบถามถึงความต้ องการในการเรี ยนว่าลักษณธใดหรื อเนื ้อหาแบบใด การให้ ผ้ เู รี ยน
เขียนใบความรู้ สึก ความคาดหวังต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การเปิ ดโอกาสหรื อรอคอยให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด
ก่อนที่ผ้ สู อนจะเฉลยหรื อบอกเนื ้อหาตรงๆ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนหนึ่งเห็นว่าตนเองได้ ใช้ วิธีการหลากหลาย
เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น วิธีการที่หลากหลายดัง เช่น การให้ นกั เรี ยนร่ วมกันคิด ให้
แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ผู้ส อนจะยัง ไม่ บ อกค าตอบของผู้เรี ย นก่ อ น การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม การท า
แบบฝึ กหัด การใช้ คาถามในชันเรี
้ ยน การแนะนาให้ ไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆด้ วยตนเองทังในหนั
้
งสือ
อื่นๆหรื อสื่อต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งเหล่านี น้ ิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้
ผู้เรี ย นเข้ าใจเนื อ้ หามากขึน้ กว่า เดิ ม นอกเหนื อ จากการบรรยายของผู้ส อนเท่ านัน้ อี ก ทัง้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ส่วนหนึ่งเห็นว่าตนเองสามารถแก้ สถานการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยไม่เป็ นไปตามที่
คาดคิดในชัน้ เรี ยนได้ โดยยกตัวอย่างหลัก ฐานเช่น บางกิ จ กรรมคิด ว่าผู้เรี ย นจะตื่ น เต้ น เมื่ อ ได้ ท า
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กิจกรรม แต่ปรากฎว่านักเรี ยนไม่สนใจเท่าที่ควรและรู้สึกง่วงนอน จึงแก้ ปัญหาด้ วยการให้ จดั กิจกรรม
นันทนาการสอดแทรกเข้ าไปในกิจกรรมเดิมด้ วย ในบางกรณี ผ้ เู รี ยนสอบถามความรู้ ที่นอกเหนือจาก
เนื ้อหาในขณะนัน้ แต่ผ้ สู อนสามารถตอบคาถามและพยายามแนะนาแหล่งศึกษาเพิ่มเติมได้ ในบาง
กรณี ที่ผ้ สู อนยังไม่สามารถตอบคาถามได้ ในทันทีหรื อตอบคาถามอย่างไม่สมเหตุผลสมไปด้ วยความ
ตกใจ ในภายหลังผู้สอนจะกลับไปหาข้ อมูลเพิ่มเติมและนามาบอกเล่าแก่ผ้ เู รี ยนอีกครัง้ หรื อการเฉลย
แบบฝึ กหัดผิดพลาดเช่นกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะกลับมาเฉลยใหม่อีกครัง้ เป็ นต้ น รวมถึง
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สว่ นหนึง่ ได้ เข้ าใจว่าตนเองพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองในลักษณะเชิงรุก เช่น การสร้ างคาถามที่ท้าทายให้ ผ้ เู รี ยนได้ ช่วยกันตอบ การสุ่มเรี ยกตอบด้ วย
เลขที่ในบางครัง้ แต่เป็ นคาถามที่เป็ นปลายเปิ ดหรื อเกี่ยวกับความคิดเห็น การใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ ใน
การกระตุ้นให้ คิด การเดินเข้ าหาผู้เรี ยนในขณะทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน ทังในการท
้
ากิจกรรม รายคู่ หรื อ
เดี่ยว เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ และกระบวนการของการประเมิน
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของครู พีเ่ ลี ย้ ง พีเ่ ลี ย้ ง และนักวิ จยั
จากการสะท้ อนร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั พบว่า การประเมินผลของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูส่วนใหญ่ ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ซึ่งสังเกตได้ จากเมื่อหลังจากที่นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ป ระเมิ น ผลหรื อ ให้ คะแนนชิ น้ งานแก่นัก เรี ย นแล้ ว นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู จ ะมี
คาแนะนาและมีคาอธิบายถึงเหตุผลในการประเมินและการให้ คะแนนนัน้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดและชี ้
จุดสาคัญ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ปรับหรื อพัฒ นาในความรู้ นัน้ ต่อไป อย่างไรก็ ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูแจ้ งเกณฑ์การให้ คะแนนบางชิ ้นงานหลังจากการส่งงานเสร็จสิ ้นแล้ ว หรื อบางคนไม่ได้ แจ้ งแก่
ผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่ทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินผลชิ ้นงานหรื อการเรี ยนรู้ของตน
อย่างไรก็ตามในหัวข้ อนี ้ ในการพูดคุยกันระหว่างผู้ร่วมวิจยั ในบางแห่งเกี่ยวกับความสาคัญ
และการพิจารณาถึงการแสดงออกที่ปรากฎของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูกับบริ บทจริ ง ซึ่งครู พี่
เลีย้ งและพี่เลี ้ยงได้ ร่วมกันขบคิดถึงรายละเอียดในหัวข้ อนี ้เพิ่มเติม ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ สามารถเขียนรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
เรี ยนรู้ในรายวิชาอย่างความชัดเจนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ และเข้ าใจว่าเนื ้อหานันต้
้ องการมุ่งเน้ นใน
เรื่ องใด แต่สิ่งที่ สาคัญ คือการนาไปปฏิ บตั ิ และพร้ อมเข้ าใจในความยืดหยุ่นของสถานการณ์ ต่างๆที่
เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยนจริ ง ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะต้ องเตรี ยมตัวและเตรี ยมใจในการเข้ าใจ
ธรรมชาติของการจัดเรี ยนรู้จริ งกับสิ่งที่ได้ วางแผนหรื อเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้นนอาจไม่
ั้
เป็ นไปตามที่
คาดหวังได้ ถือเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างปกติ
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นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะอื่นๆที่มีนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู บางคนเท่านันที
้ ่ได้ ปฏิบตั ิ เช่น
การพยายามให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลในชิ ้นงานของตนและชิ ้นงานของเพื่อนร่วมชัน้ การจัดให้
ผู้เรี ยนมีโอกาสในการฝึ กทังทั
้ กษะเชิงปฏิบตั ิจริ งในการประเมินผล การใช้ วิธีการประเมินที่หลากหลาย
รูปแบบ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินผู้สอน และการให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลชิ ้นงานของ
ผู้อื่นด้ วยวิธีการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ และการแสดงกิริยาที่สร้ างสรรค์ ซึ่งพี่เลี ้ยงและนักวิจยั ได้ พูดคุย
สนทนากันในเบื ้องต้ นก่อนที่จะสอบถามความคิดเห็นและการสะท้ อนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ว่า มี ความจาเป็ นหรื อไม่ ที่จะนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู จ ะต้ องนาลักษณะอื่นๆสอดแทรก
เพิ่มเติม เข้ าไปในการจัดการเรี ยนรู้ เนื่องจากลักษณะที่ปรากฎมีไม่มากนักและคล้ ายกับว่ามีการให้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมินไม่มากและไม่หลากหลายมากนัก โดย
ครู พี่ เลีย้ งมี ความเห็นว่า สิ่งที่ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ปฏิ บตั ิอยู่นีเ้ พี ยงพอแล้ วสาหรับหัวข้ อ
วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน อย่างไรก็ตาม พี่ เลี ย้ งและนักวิจัยเห็นว่า ควรมี การ
แนะนาเพื่อให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ พฒ
ั นาในลักษณะอื่นๆด้ วย
การสะท้อนการปฏิ บตั ิ ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู
จากการสะท้ อ นตนของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในหัวข้ อ เรื่ อ งวัต ถุป ระสงค์ และ
กระบวนการของการประเมิ นพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ส่วนใหญ่ เข้ าใจว่าตนเองได้ มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเรี ยนรู้ ในรายวิช าที่ มี ความชัด เจน เนื่ องจากได้ ระบุในแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ และแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่าเราจะเรี ยนเรื่ องอะไรบ้ างด้ วยการนาเข้ าสู่บทเรี ยน รวมถึงมี
ความชัดเจนทังเชิ
้ งความรู้ พฤติกรรม และทักษะ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยงั
เชื่อว่าตนเองได้ ใช้ การประเมินผลเพื่อช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน เช่น การตรวจแบบฝึ กหัดของ
ผู้เรี ยนเพื่อการสะท้ อนผลเพื่อให้ นกั เรี ยนที่ไม่ผา่ นหรื อทาแบบฝึ กหัดไม่ได้ มาเรี ยนเสริมตอนพักกลางวัน
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู บางคนสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการสอบประเมินผล นักเรี ยนจะไม่มีความ
กระตือร้ นหรื อมีความสุขมากนัก แต่เมื่อมีการให้ คาแนะนาหรื อการแนะนาเกี่ยวกับชิ ้นงานหรื อผลงาน
ของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนจะให้ ความสนใจและสามารถนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ได้ ดีมากกว่าการสอบ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู บางส่วนได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ประเมิ น
ผู้สอน เช่น ในคาบแรกของการเรี ยนนัน้ ได้ ให้ ผ้ เู รี ยนร่วมประเมินว่าผู้สอนมีลกั ษณะอย่างไร หรื ออยาก
ให้ เป็ นแบบไหน และไม่อยากให้ เป็ นแบบไหน บางคนให้ นักเรี ยนเขียนระบายความรู้ สึกในกระดาษ
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนหรื อปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน บางคนให้ ผ้ เู รี ยนประเมิน
ผู้สอนในใบงาน แต่เนื่องจากมีชื่อผู้เรี ยนติดอยู่ด้วย ผู้สอนจึงมีการปรับปรุงการให้ ประเมินใหม่อีกครัง้
ด้ วยการพิมพ์ใส่กระดาษ แล้ วรวบรวมส่งมาอีกครัง้ มีการจัดกิจกรรม “ฝากถึงครู ” เพื่อให้ นกั เรี ยนเขียน
จดหมายถึงผู้สอนเกี่ยวกับเรื่ องอะไรก็ตาม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จานวน
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หนึ่งเห็นว่าตนเองได้ ใช้ วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน การทาใบ
งาน การทาแบบฝึ กหัด การเล่นเกม การตอบคาถามในชันเรี
้ ยน การสังเกตการณ์ การทากิจกรรมกลุ่ม
การประเมินสมุด การเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งชิ ้นงานต่างๆ และการสอบย่อย เป็ นต้ น
นอกเหนือจากลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมี นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวนหนึ่ง
ได้ พยายามให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลในชิ ้นงานของตนและชิ ้นงานของเพื่อนร่วมชัน้ เช่น การให้
ตรวจงานเพื่อน หรื อเมื่อมีการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครูจะให้ เพื่อนร่วมชัน้
ช่ว ยกัน ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของเพื่ อ นที่ ม าน าเสนอด้ ว ย และต้ อ งมี ก ารประเมิ น ด้ ว ยค าพู ด ที่
สร้ างสรรค์ การให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินชิ ้นงานของตนเองด้ วยการใช้ คาถาม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ขบคิดถึงสิ่งที่
ท า ให้ เห็ น ข้ อ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และแนวทางการแก้ ไขในชิ น้ งานของตนเอง เป็ น ต้ น อี ก ทัง้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู บางคนได้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การประเมิ นผลชิน้ งานของผู้อื่นด้ วยวิธี การตัง้
คาถามเชิงวิพากษ์ และการแสดงกิริยาที่สร้ างสรรค์ เช่น การให้ อภิปรายร่ วมกันในกลุ่มเกี่ยวกับการ
ประเมินชิ ้นงานของเพื่อน ความสมเหตุสมผลของชิ ้นงานกับเกณฑ์หรื อโจทย์ที่ได้ รับ และฝึ กการสะท้ อน
การประเมินอย่างสุภาพและไม่ทาร้ ายอีกฝ่ ายหนึง่ ด้ วยคาพูดในเชิงลบ หากมีสิ่งที่ผิดหรื อมีข้อเสนอแนะ
นักเรี ยนจะต้ องฝึ กการสื่อสารที่มีความอ่อนโยนและเมตตาต่อเพื่อนคนอื่นด้ วย เป็ นต้ น รวมถึง การให้
ผู้เรี ยนได้ รับโอกาสในการฝึ กทังทั
้ กษะเชิงปฏิบตั ิและเชิงวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิจริ งใน
การประเมิ นผล เช่น มี การให้ ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการประเมิน การให้ คะแนน และการพิจารณา
ชิน้ งานต่างๆ ซึ่งนักเรี ยนจะได้ ล องประเมิ น และสามารถแสดงความเห็นหรื อสอบถามเพิ่ม เติม เพื่ อ
ปรับปรุงเกณฑ์ที่มีได้ เพื่อให้ เกิดความมีเหตุมีผลมากขึ ้น เป็ นต้ น
จากการสะท้ อนของครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง นักวิจยั และนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในครัง้ ที่หนึง่ นี ้ พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้ของตนเองในชันเรี
้ ยนสอดคล้ องกับแนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ อย่างไร และแม้ วา่ จากการสังเกตของครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั จะ
มีความเห็นในบางลักษณะที่ไม่สอดคล้ องกันนัก แต่ ในวงจรต่อไปจะมีการตรวจสอบความเห็ นจาก
นักเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูด้วย เพื่อให้ ได้ หลักฐานที่หลากหลายจากผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
มุมมองอื่นๆด้ วยนอกเหนือจากผู้ร่วมวิจยั ในวงจรที่ 1 ที่ผา่ นมา
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ภาพประกอบ 26 การสะท้ อนของพี่เลี ้ยงและตัวอย่างการตรวจสอบรายการจากการสังเกตของครูพี่เลี ้ยง
ต่อปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู .
การเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
การเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

การพูด

การทา

เชิงกายภาพ

บทบาทผูส้ อน

เชิงภาษา
-ภาษาที่ใช้
-มีความหมาย

ความสัมพันธ์
การจัดการฯส่งเสริ ม

เข้าใจ

ความสัมพันธ์
ทักษะ

วิธีสอนที่ใช้
ความสัมพันธ์ดี
นาไปสู่การจัดการฯที่

เชิงความคิด
-ความหมายของการ
มีส่วนร่ วม
-การจัดกิจกรรม
-ผสมผสานวิธีสอน
-ระยะเวลา
-เตรี ยมรับมือ

อุปนิสยั

ค่านิยม

ราบรื่ น
สร้างสัมพันธ์กบั ครู

ภาพประกอบ 27 ประเด็นหลักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการของนิสิตฯในวงจรที่ 1
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ในการสะท้ อ นตนของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เองเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงใน
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและจากการสะท้ อนร่วมกันของพี่เลี ้ยงและผู้ร่วมวิจยั ใน
การสนทนาร่ วมกันได้ ปรากฎลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในการพูด การทา และความสัมพันธ์ ของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
การเปลี่ยนแปลงในการพูดของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ที่ผ้ ูร่วมวิจัย ได้ แก่ พี่เลีย้ ง
นักวิจัย และนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ พิจารณาจากการปฏิบตั ิที่ผ่านมาและนามาสะท้ อน
ร่วมกัน มีดงั ต่อไปนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงการพูดเชิงกายภาพ
นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู เห็นว่าตนเองมี การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องการพูดในเชิ ง
กายภาพ เช่น ระดับน ้าเสียง การใช้ น ้าเสียง ความมัน่ ใจ เป็ นต้ น ซึ่งจากเดิมส่วนใหญ่ เมื่อสาธิตการ
สอนในมหาวิทยาลัย นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มกั จะมีระดับน ้าเสียงที่เบา พูดเร็ วหรื อช้ าเกินไป
มีความไม่มั่นใจ และในชันเรี
้ ยนในมหาวิทยาลัยจะมีไมโครโฟนและห้ องเรี ยนที่เงี ยบ ไม่มีห้องเรี ยน
ข้ างๆหรื อสภาพแวดล้ อมรบกวนการจัดการเรี ยนรู้ ม ากนัก แต่เ มื่ อมาจัดการเรี ยนรู้ กับผู้เรี ยนจริ ง จึง
พบว่า ตนเองต้ อ งใช้ เสี ย งที่ ดัง ขึน้ บางคนมี ก ารปรั บ ความเร็ ว ในการพูด ของตนให้ ช้ า ลงกว่า เดิ ม
เนื่องจากผู้เรี ยนสะท้ อนว่า ผู้สอนพูดเร็ วไป จึงปรับความเร็ วให้ พอดีกับที่ผ้ เู รี ยนต้ องการและที่ผ้ ูสอน
สามารถท าได้ ส่วนความมั่น ใจในการพู ด นัน้ ก็ มี ม ากขึน้ กว่าเดิม ด้ วยเช่น กัน ในบางกรณี นิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจดั หาอุปกรณ์ชว่ ยในการใช้ เสียงมาเอง เป็ นต้ น
2. การเปลี่ยนแปลงการพูดเชิงภาษา
ภาษาที ใ่ ช้ในการจัดการเรี ยนรู้
จากการสะท้ อนตนและนาไปสู่การสะท้ อนร่วมกันพบว่า จากเดิมที่นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพได้ สาธิตสอนในชันเรี
้ ยนมักจะใช้ คาที่คอ่ นข้ างทางการ เนื่องจากมีการให้ คะแนนในบางครัง้ และ
จะรู้ สึกเกร็ งต่อหน้ าอาจารย์ผ้ สู อนทุกครัง้ แต่เมื่อได้ จดั การเรี ยนรู้ จริ งแก่ผ้ ูเรี ยน แม้ ในระยะแรกจะไม่
เป็ นธรรมชาติมากนัก แต่ไม่นานก็สามารถปรับตัวและพูดได้ อย่างเป็ นตัวของตัวเอง ภาษาที่ใช้ คอ่ นข้ าง
เป็ นกันเองกับผู้เรี ยน เมื่อเป็ นธรรมชาติม ากขึน้ ผู้เรี ยนก็ไม่ ตึงเครี ยดมากนัก อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามรักษาช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนไว้ ด้วย
การพูดอย่างมี ความหมาย
นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเห็นว่า แต่เดิมเมื่อจะพูดหรื อเอ่ยคา ประโยค
ในแต่ละครัง้ จะไม่ได้ คิดไตร่ ตรองให้ ดีก่อนที่จะพูดออกไป แต่ในปั จจุบนั จะต้ องมีการเตรี ยมหรื อคิด
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ก่อนที่จะพูด และประโยคที่พูดออกมานัน้ ควรจะต้ องมี ความหมายหรื อเป็ นไปในเชิงบวกแก่ผ้ ูเรี ยน
นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะลาดับ เรี ยบเรี ยงการพูดของตนใหม่ ทัง้ ที่แต่เดิม ไม่ได้
ตระหนักถึงในเรื่ องนี ้มาก่อน แต่เมื่อได้ มาฝึ กสอน จึงเห็นความสาคัญของการลาดับใจความต่างๆให้ ดี
ไม่เช่นนัน้ จะกลายเป็ นการพูดวกวนไปมาได้
3. การเปลี่ยนแปลงการคิดต่อการจัดการเรี ยนรู้
ความหมายของการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
จากเดิมที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีความเชื่อว่าการมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยน คือ การ
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมต่างๆตามที่ผ้ ูสอนได้ ออกแบบหรื อวางแผนมา หรื อผู้เรี ยนรับทราบสิ่งที่ผ้ สู อน
อธิบายหรื ออยู่ในเหตุการณ์หรื อในชันเรี
้ ยนนันๆเท่
้ านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ ขยายความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้เรี ยนที่ขยายมากกว่าเดิม คือ ไม่เพียงแค่การทาสิ่งต่างๆ
ตามที่ผ้ ูส อนได้ จัดการมาให้ เท่านัน้ แต่ผ้ ูเรี ยนจะได้ รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
เรี ยนรู้ ของตน ได้ แสดงความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ของตนเอง หรื อได้ แสดงความกระตือรื อล้ น ความ
อยากรู้อยากเห็นในการทากิจกรรมต่างๆที่ผ้ สู อนเตรี ยมการให้
การจัดกิ จกรรมเพือ่ การเรี ยนรู้
หลังจากที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
และจนกระทัง่ ได้ นาความรู้และทักษะต่างๆมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองนัน้ ทาให้ ความคิดที่มี
ต่อแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การเข้ าใจว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คือการทาอย่างไรก็ได้ ให้ นกั เรี ยนได้ มีกิจ กรรมกลุ่ม และมีกิจกรรม
ได้ ทา เป็ นต้ น ซึ่งในปั จจุบนั มีความเชื่อที่เปลี่ยนไปหลายประการเช่นกัน เช่น การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไม่ใช่เพียงแค่การจัดกิจกรรมหรื อให้ นกั เรี ยนเข้ ากลุ่ม แต่กิจกรรมเหล่านัน้ ต้ องทาให้
ผู้เรี ยนได้ เข้ าใจเนื อ้ หาลึกซึ ้งขึ ้น ช่ วยให้ มีกระบวนการคิดหรื อเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากขึน้ รวมถึงการมี
ความเชื่ออย่างมัน่ ใจมากขึ ้นว่า การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดที่เป็ นไป
ตามกระแส แต่ในยุคปั จจุบนั นัน้ ผู้เรี ยนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญมีความสาคัญและจาเป็ นต่อผู้สอนและผู้เรี ยนในเชิงปฏิบตั อิ ย่างแท้ จริง อีกทังยั
้ งช่วยส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ด้วย นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญว่า ในบางครัง้ ผู้สอนไม่จาเป็ นต้ องจัดกิจกรรมกลุ่มทุกๆคาบ การ
จัดกิจกรรมหมายรวมถึงวิธีการหลายๆอย่าง และการใช้ คาถามเชิงวิพากษ์ เป็ นสิ่งที่สามารถทาได้ ทงั ้
รายกลุ่ม รายคู่ และรายเดี่ยว แต่ลกั ษณะที่ผ้ เู รี ยนได้ จากการตังค
้ าถามของผู้สอน ไม่ว่าจะเป็ นการจับ
กลุ่มแบบใด ผู้เรี ยนจะได้ คิด ได้ ตรวจสอบกระบวนการคิดของตน ได้ เกิดความสนใจเนื ้อหานันๆอย่
้
าง
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แท้ จริ ง ดังนัน้ การประเมิ นว่าอะไรการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดาเนินไปตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ อาจไม่สามารถวัดกันที่การมีกิจกรรมกลุม่ ได้ เสมอไป
การผสมผสานวิ ธีสอน
เนื่องจากแต่เดิมนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้แต่ละครัง้
อาจจะใช้ วิธี การสอนหรื อเทคนิ ค อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อุป นัยหรื อ นิ รนัย เป็ น ต้ น แต่เมื่ อได้ ผ่า น
ประสบการณ์ จริ งและจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในขัน้ ที่สอง จึงทาให้ เชื่อและลงมือปฏิบตั ิใน
ลักษณะเช่นว่า ควรผสมผสานวิธีสอนหรื อเทคนิคร่วมกันให้ หลากหลายและเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คดิ เองก่อน
ในเบื ้องต้ น จากนันจึ
้ งค่อยๆแนะแนวทางแล้ วจึงเฉลย ซึ่งในแต่ละขันตอนย่
้
อยก็สามารถใช้ วิธีสอนที่
หลากหลายได้ เป็ นต้ น
ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู้
เนื่องจากแต่เดิมนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู้
ทังหมด
้
50 นาที จะไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู้ แต่ในปัจจุบนั นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสว่ น
ใหญ่ มี ความเห็นว่า หากผู้สอนมี การวางแผนการสอนมาอย่างดี และเตรี ยมตัวสอนมาสอน ดังนัน้
ระยะเวลา 50 นาที จะสามารถสร้ างความรู้หรื อทาให้ เกิดการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยนได้ อย่างพอเหมาะ
การเตรี ยมรับมื อกับสิ่ งทีไ่ ม่คาดคิ ด
จากเดิมที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู คิดว่า ทุกอย่างจะเป็ นไปตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ได้ เตรี ยมมาให้ ผ้ เู รี ยนทุกครัง้ แต่ในสถานการณ์ จริ ง สิ่งต่างๆไม่ได้ เป็ นดัง่ ที่ใจคิดคาดหวัง เช่น
นัก เรี ย นไม่พ ร้ อมในการร่ วมกิ จ กรรม นัก เรี ย นบางคนมี พ ฤติก รรมรบกวน นัก เรี ย นแต่ล ะคนมี พื น้
ฐานความรู้ ไม่ เท่ ากัน หรื อ มี ตัวแปรแทรกซ้ อ นขึน้ มาในการเรี ย นการสอน เป็ น ต้ น ดัง นัน้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู จะต้ องมีแผนสารองหรื อเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ ที่ไม่คาดคิด เช่น เตรี ยม
กิจกรรมสารอง หรื อใบงานต่างๆ หรื อปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนรู้ในชัว่ โมงนันให้
้ ดาเนินไปได้ อย่างดี
ที่สดุ ต่อไป
การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
บทบาทของผูส้ อน
จากเดิ ม นั น้ ในการแสดงบทบาทสมมติ ใ นชั น้ เรี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู มักจะกังวลถึงบทบาทในการเป็ นผู้สอน ซึ่งยังคงเชื่อว่า ตนเองเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ฝ่ายเดียวเท่านัน้ และผู้เรี ยนต้ องการรับความรู้ จากตนอย่างใจจดจ่อ แต่เมื่อได้ มาฝึ กสอนจริ ง
กลับพบว่า ในชัว่ โมงแรกของการจัดการเรี ยนรู้ ที่สอนด้ วยการบรรยายนั น้ นักเรี ยนสามารถยอมรับได้
กับบทบาทของการเป็ นผู้บรรยายของผู้สอน แต่ในชัว่ โมงถัดไปจนถึงปั จจุบนั กลับกลายเป็ นว่า ผู้เรี ยน
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ไม่สามารถมีสมาธิ มีความสนใจ จดจ่อ หรื อตังใจเรี
้ ยนเหมือนกับในครัง้ แรกอีกต่อไป ดังนัน้ นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเข้ าใจและเชื่อแล้ วว่า การจัดการเรี ยนรู้ในวิธีการอื่นๆที่หลากหลายมากกว่า
การบรรยายนันส
้ าคัญไฉนต่อผู้เรี ยน ดังนัน้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรี ยนรู้ ในฐานะผู้สอน
เช่น การลดการบรรยายที่ยืดเยื ้อสาหรับบางเนื ้อหาที่เหมาะสม แล้ วพยายามแทนด้ วยกิจกรรมหรื อการ
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดอย่างลึกซึง้ ในเนื ้อหานันๆมากขึ
้
้น ซึ่งหัวใจสาคัญคือการเข้ าใจแนวความคิดของเนื ้อหา
ในเรื่ องนันๆ
้ ผู้สอนจะต้ องตระหนักในใจเสมอ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเตรี ยมการจัดการ
เรี ยนรู้ล่วงหน้ าและอย่างเป็ นขันตอนและคิ
้
ดเป็ นภาพเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นตามลาดับ พร้ อมกับการ
เตรี ยมแผนสารองไว้ บ้าง เพราะจะช่วยให้ ผ้ ูสอนมี ความมั่นใจและการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละนาที มี
ความหมาย
นอกจากนี ้ แต่เดิมนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ยงั ไม่เข้ าใจอย่างชัดเจนว่า ผู้เอื ้ออานวย
การทาหน้ าที่อย่างไรบ้ างและเชื่อว่า เป็ นเพียงผู้จดั หากิจกรรมหรื อคิดหากิจกรรมต่างๆมาเท่านัน้ แต่
ปัจจุบนั ที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเห็นว่า บทบาทของผู้เอื ้ออานวยการไม่ใช่แต่เพียงเท่านัน้ แต่ยงั มี
สิ่งที่ต้องทาอีกหลายประการ เช่น นับตังแต่
้ การทาความเข้ าใจอย่างแม่นยาในแนวความคิดของเนื ้อหา
แต่ละเรื่ อง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึ งผลลัพท์ว่าผู้เรี ยนจะเป็ นอย่างไร ได้ เรี ยนรู้อะไร
และด้ วยวิธีการหรื อกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหานันมากกว่
้
าหรื อเท่ากับการ
บรรยายของผู้สอน กิจกรรมนันเหมาะสมกั
้
บธรรมชาติของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนที่ตนเองรับผิดชอบหรื อไม่
กิจกรรมนันสามารถกระตุ
้
้ นความสนใจให้ ผ้ เู รี ยนได้ หรื อไม่ มีอปุ กรณ์หรื อทรัพยากรอะไรบ้ างที่ช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู้ได้ เพิ่มเติมบ้ าง หากกิจกรรมไม่ประสบความสาเร็จจะมีวิธีการแก้ ปัญหาอย่างไร ในขณะ
ที่ผ้ ูเรี ยนทากิจกรรมนัน้ ผู้สอนทาอะไรหรื อสังเกตอะไรบ้ าง ภายหลังจากทากิจกรรมแล้ ว ผู้สอนต้ อง
สะท้ อนอะไรบ้ างในกิจกรรม และผู้เรี ยนจะต้ องสะท้ อนสิ่งใดบ้ างจากกิจกรรม อะไรคือสิ่งที่ผ้ เู รี ยนอาจ
ได้ เรี ยนรู้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนือ้ หาความรู้ เช่น ทักษะต่างๆ เป็ นต้ น เหล่านี ้ถื อเป็ นรายละเอียดที่
เพิ่มเติมและขยายในบทบาทของการเป็ นผู้เอื ้ออานวยการมากขึ ้นกว่าเดิม
วิ ธีสอนทีใ่ ช้และการพัฒนาวิ ธีสอน
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่เชื่อว่า แต่เดิมนันมี
้ การตังค
้ าถามกับผู้เรี ยน แต่การ
ตังค
้ าถามนันยั
้ งไม่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้หรื อกระตุ้นการเรี ยนรู้มากพอ เนื่องจากการตังค
้ าถามใน
ลักษณะที่มีคาตอบเพียง 1 เดียว หรื อคาตอบที่มีลักษณะถูกผิด หรื อคาตอบที่เป็ นใช่หรื อไม่ เหล่านี ้
มากกว่าคาถามในลักษณะปลายเปิ ดหรื อมีคาตอบได้ หลากหลาย ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เห็นว่า ในปั จ จุบันตนเองได้ ใคร่ ครวญถึงการตังค
้ าถามแก่ผ้ ูเรี ยนอี กครัง้ และพบว่า ยิ่งผู้สอนมาทา
ความรู้จกั กับผู้เรี ยนในเบื ้องต้ น ซึ่งยังไม่ค้ นุ เคยกันมาก รวมถึงความไม่กล้ าแสดงออกของผู้เรี ยน ความ
เคยชินกับผู้สอนเดิม ความแตกต่างของระดับความรู้ และทักษะของผู้เรี ยนที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้
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ผู้เรี ยนไม่กล้ าที่จะตอบคาถาม ยิ่งไปกว่านัน้ หากผู้สอนมีการตังค
้ าถามในลักษณะดังกล่าวขันต้
้ น ยิ่ง
ทาให้ ความถี่ในการตอบคาถามของนักเรี ยนลดลงด้ วย ดังนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการตังค
้ าถามแก่ผ้ เู รี ยนเพื่อนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้มากขึ ้นและการกล้ าแสดงออกมากขึ ้น
เป็ นอย่างแรกๆ เช่น การตังค
้ าถามที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดเกี่ยวกับเนือ้ หานันก่
้ อนที่จะตอบทันที หากตอบ
ผิดจะให้ โอกาสให้ ช่วยกันคิดอีกครัง้ รวมถึงการถามคาถามที่เป็ นความคิดเห็นทัว่ ๆไปก่อน คาถามที่ไม่
มีคาตอบเดียว ไม่มีถูกหรื อผิด ซึ่งขึ ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม การจะถามคาถามใน
ลักษณะที่มีถกู ผิดเพียงข้ อเดียว อาจจะให้ มีการจับกลุ่มหรื อทาเป็ นคู่ เพื่อลดความตึงเครี ยด และเพิ่ม
ความกล้ าแสดงออก และเป็ นการช่วยกันเรี ยนรู้ระหว่างเพื่อนด้ วย นอกจากนี ้ ผู้สอนพยายามตังค
้ าถาม
ในลักษณะที่ ชวนคิดถึงความเป็ นเหตุและผลของที่มาของความคิดนัน้ ๆของผู้เรี ยน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสาหรับผู้เรี ยนที่ไม่ชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ไม่ดีนัก นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจะพยายามใช้ คาถามเหล่านี ้สืบเสาะถึงที่มาที่ไปของความเชื่อเดิมของผู้เรี ยน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ คอ่ ยๆปรับเปลี่ยนความคิดที่มีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ นี ้
เนื่ องจากนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู ส่วนหนึ่งเห็นว่า นักเรี ยนไทยมี ความชื่ นชอบใน
บรรยากาศหรื อบุคลิกลักษณะของผู้สอนที่อารมณ์ ดีหรื อมีอารมณ์ ขนั ซึ่งไม่ใช่นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูทกุ คนที่สามารถทาได้ แต่สิ่งท่เห็นร่วมกันว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูควรเพิ่มเติมหรื อ
สอดแทรกเข้ าไปในการจัดการเรี ยนรู้ คือ การเสริ มสร้ างอารมณ์ ทางบวกให้ กับผู้เรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นใน
ลักษณะใดก็ตาม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั บุคลิกภาพของผู้สอนแต่ละคนด้ วย ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เชื่อว่า ทุกคนสามารถสร้ างบรรยากาศให้ ดีได้ ตามลักษณะของตนอย่างไม่ซา้ ใคร ถือเป็ นเอกลักษณ์
ของตนเองด้ วยเช่นกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเชื่อว่า การส่งเสริมอารมณ์ทางบวกให้ กบั ผู้เรี ยน
ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนกลับมาสนใจกับสิ่งที่ทาในปั จจุบนั ช่วยบรรเทาความเบื่อ
หน่ายในเนื ้อหาที่ยากและซับซ้ อน รวมถึงเกิดความคิดใหม่ๆหรื อทากิจกรรมนันๆได้
้ อย่างราบรื่ นมากขึ ้น
ทังรายเดี
้
่ยว รายคู่ หรื อรายกลุม่ ก็ตาม
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจานวนหนึ่งเห็นว่า แต่เดิมตนเองมีความเชื่อว่า แนวคิดใน
การจัด การเรี ย นรู้ และวิธี ส อนในวิช าคณิ ต ศาสตร์ มี จ านวนมากพอและเรี ย นรู้ มากพอส าหรั บ การ
นามาใช้ ในการฝึ กสอนจริงแล้ ว แต่เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ เริ่ มออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
จึงพบว่า ความรู้ ที่ได้ เรี ยนเกี่ยวกับวิธีการสอนในมหาวิทยาลัยนัน้ ยังขาดการเชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิ
อย่างลงลึกในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ผู้สอนต้ องรู้จกั เลือกใช้ วิธีการสอนให้ หลากหลายและเหมาะสมกับ
เนื อ้ หาและธรรมชาติ ข องผู้ เรี ย นด้ ว ย และสิ่ ง ส าคัญ คื อ วิ ธี ก ารสอนนัน้ ๆ ผู้ สอนจะต้ อ งเข้ า ใจใน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเชื่อมโยงวิธีสอนไปสูก่ ารเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ ได้ ในระดับที่ลกึ ซึ ้งมากยิ่งขึ ้น
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ไม่ใช่เพียงจัดกิจกรรมไปตามขันตอนเท่
้
านัน้ หรื อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือทา แต่ขาดการตอบสนองกลับ หรื อ
ควรชวนคิดถึงสิ่งที่ปรากฎขึ ้นในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับเนื ้อหานันๆอย่
้ างใคร่ครวญ
ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
การจัดการเรี ยนรู้ช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ไม่ได้ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่ างผู้เรี ยนและ
ผู้สอนที่เกิดขึ ้นในขณะการจัดการเรี ยนรู้มาก่อน เนื่องจากแต่เดิมเชื่อว่าบทบาทของผู้สอนในการจัดการ
เรี ยนรู้ในแต่ละคาบ รวมถึงการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ก็คอ่ นข้ างมากพอและต้ องใช้ เวลาและสมาธิใน
การจัดการเรี ยนรู้ เพียงแค่เท่านันก็
้ คอ่ นข้ างยากสาหรับการพิ จารณานึกถึงเรื่ องความสัมพันธ์กบั ผู้เรี ยน
อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสว่ นใหญ่พบว่า ตนเองได้ เปลี่ยนแปลงไปสูค่ วามเห็นที่ว่า
ในขณะจัดการเรี ยนรู้อยูน่ นั ้ ผู้เรี ยนและผู้สอนจะได้ มีปฏิสมั พันธ์กนั และในกิจกรรมหลายๆอย่างหรื อวิธี
สอนบางวิธี ผู้สอนจะได้ เข้ าไปช่วยเหลือ พูดคุย อธิบายแก่ผ้ เู รี ยนหรื อเมื่อผู้เรี ยนมีคาถามต่างๆ ผู้สอน
จะช่วยแนะนา ซึ่งบรรยากาศในการเข้ าหาผู้เรี ยนในขณะจัดการเรี ยนรู้นี ้ส่วนใหย่มีบรรยากาศที่ดีและ
ผู้ส อนพยายามจะสร้ างอารมณ์ ทางบวกให้ กับผู้เรี ยนมากกว่าที่ จ ะท าให้ เกิ ดความรู้ สึกทุกข์ ใจหรื อ
อารมณ์ทางลบที่ไม่สร้ างสรรค์
ความสัมพันธ์ อนั ดี นาไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ที่ราบรื ่ น
จากเดิม ที่ นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ส่วนใหญ่ เคยเชื่ อว่า เมื่ อมาฝึ กประสบการณ์ ที่
โรงเรี ยนแล้ ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนจะไม่แน่นแฟ้นมากนัก อาจจะมีสนิทหรื อไม่สนิท
บ้ างเป็ นบางคน แต่ในปั จจุบนั นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู กลับเชื่อว่า ตนเองไม่สามารถที่ จะ
ปล่อยช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนได้ มากจนเกินไป ผู้เรี ยนไม่ใช่เพียงแค่ผ้ เู รี ยนที่
ผู้สอนทาหน้ าที่จดั การเรี ยนรู้ให้ เท่านัน้ แต่ผ้ สู อนมีสถานะหลายอย่างและเป็ น หลายอย่างมากกว่าการ
เป็ นผู้สอนของผู้เรี ยนอย่างเดียว เป็ นทัง้ ครู พ่อแม่ และเพื่อน เปรี ยบเสมือนเป็ นทุกอย่างของผู้เรี ยน
เนื่องจากโรงเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูหลายๆแห่งที่ผ้ เู รี ยนประสบปั ญหาทางครอบครัว
และสถานทางเศรษฐกิจทาให้ ความพร้ อมของผู้เรี ยนหลายคนต้ องการการเติมเต็มทังเรื
้ ่ องความรู้และ
ชีวิต ในขณะเดียวกัน แม้ แต่โรงเรี ยนที่มีชื่อเสียง ผู้เรี ยนมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่
ดี ผู้ส อนยัง ได้ พ บปั ญ หาในผู้เรี ย นในรู ป แบบอื่ น ๆเช่น กัน เช่น โรคซึม เศร้ า เป็ น ต้ น ดัง นัน้ นิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเปรี ยบเสมือนครอบครัวของนักเรี ยนที่โรงเรี ยนด้ วย และความสัมพันธ์นี ้เองที่
ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกสนใจในเนื ้อหาการเรี ยนและเมื่อผู้เรี ยนเชื่อมัน่ ในผู้สอนจึง นาไปสู่
การจัดการเรี ยนรู้ที่ราบรื่ นยิ่งขึ ้นกว่าเดิม
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การสร้างความสัมพันธ์ กบั ครู ในโรงเรี ยน
จากเดิมที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเชื่อว่าความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองและครูท่านอื่น
ในโรงเรี ยนจะเป็ นในลักษณะครูและศิษย์ เนื่องจากนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู บางคนได้ กลับไป
สอนยังโรงเรี ยนเดิมของตนเมื่อครัง้ มัธยมศึกษา หรื อบางคนที่แม้ ไม่ได้ กลับไปยังโรงเรี ยนเดิมของตน
แต่ก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้ องให้ ความเคารพนับถือและปฏิบตั ติ น
ต่อครูทา่ นอื่นๆในโรงเรี ยนเช่นเดียวกับครูของตน รวมถึงเชื่อว่าครูเหล่านันจะปฏิ
้
บตั กิ บั ตนเองเสมือนลูก
ศิษย์เช่นกัน อย่างไรก็ ตาม เมื่ อนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ส่วนใหญ่ ได้ เข้ ามาฝึ กสอนจึงพบว่า
ความสัม พันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู กับบุคลากรอื่นๆในโรงเรี ยน โดยเฉพาะครู ใน
โรงเรี ย น ให้ ความเป็ นกั น เองกั บ นิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู รวมถึ ง การสร้ างบรรยากาศ
ความสัมพันธ์แบบพี่น้องมากกว่าครูและศิษย์ สิ่งนี ้จึงทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในความเชื่อเดิม
อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
ความเข้าใจ
ในวงจรที่ 1 นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ สะท้ อนถึงความเข้ าใจที่ได้ เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ซึ่งนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ส่วนใหญ่ เข้ าใจว่าสิ่งที่ กาลังเกิดขึน้ คือ ตอนนี น้ ิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ร้ ูสึกว่าตนเองเป็ นมากกว่านิสิตฝึ กสอน ซึ่งเป็ นครู เป็ นผู้สอน เป็ นผู้เอื ้ออานวย
การของผู้เรี ยน นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เชื่อว่าตนเองสามารถพัฒ นาการจัดการ
เรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนได้ ดียิ่งขึ ้นไปอีก และความสัมพันธ์ ของตนกับผู้เรี ยนจะดีขึ น้ ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
ความกังวลที่เคยมีในเรื่ องการบรรยายเนื ้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ แก่ผ้ เู รี ยนได้ ลดน้ อยไป แต่มีการคิด
และไตร่ ต รองถึ ง การออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ แก่ ผ้ ู เรี ย นที่ ส ร้ างสรรค์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากกว่าเดิม
ทักษะ
นอกจากนี ้ ทักษะและความสามารถที่ กาลังใช้ ในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเห็นว่าสาคัญและควรได้ รับการพัฒนาขึ ้นจากเดิม ได้ แก่
ทักษะการตังค
้ าถาม ทักษะการเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และชีวิตของผู้เรี ยน ทักษะการจัด
กิ จ กรรมที่ มี ความหลากหลายมากขึน้ ทักษะการชมตามการพัฒ นากรอบความคิด และการสร้ าง
บรรยากาศในชันตามแนวคิ
้
ดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามลักษณะ 5 ประการ
ค่านิ ยม
ค่านิยมหรื อบรรทัดฐานของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครูที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในขณะนี ้พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ ปฏิบตั ติ นเสมอเหมือนครู
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คนหนึ่งและทุ่ม เทแรงกายและใจเพื่ อผู้เรี ยน ทัง้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ และใน
ความเป็ นครู ของผู้เรี ยน แม้ ว่านิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู จะลดช่องว่างความสัม พันธ์ ระหว่า ง
ผู้สอนและผู้เรี ยน แต่ยงั มีพื ้นที่สาหรับการให้ ผ้ เู รี ยนเคารพและวางตัวในฐานะผู้สอนและผู้เรี ยนอยู่ตาม
วัฒนธรรมไทย ทัง้ นี ้ ความพอดีในความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนอาจช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน และในขณะเดียวกัน การจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนที่ดีสามารถช่วยให้ ความสัมพัน ธ์ ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรี ยนเป็ นไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เห็นว่า การ
จัดการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ย นอย่างแท้ จ ริ ง นัน้ จะต้ อ งเกิ ด การเรี ยนรู้ ในเนื อ้ หาควบคู่กับ การสร้ างอารมณ์
ทางบวกให้ เกิดแก่ผ้ เู รี ยน และวิธีสอนใดๆก็ ตามที่ไม่ใช่การบรรยายเพียงอย่างเดียว จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนรู้ ได้ อย่างใจรักและอย่างลึกซึง้ มากขึน้ เพี ยงแต่ผ้ ูสอนจะต้ องเตรี ยมการจัด การเรี ย นรู้ มาก่อน
ล่วงหน้ าเป็ นอย่างดี และต้ องมีแผนสารองเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดด้ วย
สถานะของการพัฒนาตามเกลียววงจรการพัฒนา
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ผู้ร่วมวิจัยเห็ น พ้ อ งกันว่า การพัฒ นาปฏิ บัติก ารในวงจรแรกนี ย้ ัง ไม่บ รรลุ
เป้าประสงค์ของปฏิบตั กิ าร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เป้าหมายในการพัฒนาให้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีความสมเหตุสมผลในการพูด ความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพในการทา และความ
ยุติธรรมและมีส่วนร่ วมในความสัมพันธ์ นอกจากนี ้ ในปฏิบตั ิการนี ้ยังไม่ปรากฎถึงการบูรณาการหรื อ
ความเชื่อมโยงกับลักษณะสาคัญ 5 ประการในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามแนวคิด
ของไวเมอร์ ดังนัน้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจึง ควรได้ รับการพัฒนาในวงจรต่อไป
อีกครัง้ หนึ่ง โดยการพัฒนาในวงจรที่ 2 ต่อไปนันได้
้ พิจารณาจากอุปนิสยั และสิ่งต่างๆที่ได้ ดาเนินการใน
วงจรที่ 1 ด้ วย
ดังนัน้ ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเริ่ มวงจรการพัฒนาที่ 2 ผู้ร่วมวิจยั ได้ สนทนาร่ วมกันถึงปฏิบตั ิการที่ดี
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูแต่ละคน โดยเฉพาะปฏิบตั ิการที่สะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทัง้ 3 ประการ ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้ พยายามบูรณาการความเชื่อเข้ ากับปฏิบตั ิการและพยายามพัฒนาปฏิบตั ิการให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้
ในการสนทนาร่ วมกันยังแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่ควรปฏิ บัติต่อไปและสิ่งที่ ควรปรับในปฏิ บัติการจัดการ
เรี ยนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนปั ญหาและแนวทางการแก้ ปัญหาร่วมกัน และในท้ ายที่สุด ผู้ร่วมวิจยั ได้
ช่ว ยกัน กระตุ้น ถึ ง เป้าหมายที่ ตัง้ ใจไว้ มี ก ารให้ ก าลัง ใจแก่ กัน การสนทนาร่ วมกัน นี ท้ าให้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เกิดความรู้สึกขอบคุณ และเกิดพลังและความกล้ าที่จะปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนอย่างเต็มความสามารถต่อไป
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วงจรที่ 2
หลังจากการสะท้ อนร่ วมกันของผู้ร่วมวิจยั ต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในวงจรที่ 1 จึงนาไปสู่การปรับแผนใหม่ ในวงจรที่ 2 โดยสิ่งที่ ปรับเปลี่ยนในวงจรมา
จากการสะท้ อนร่วมกันของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั ในวงจรที่ 1 ที่
ผ่านมา ผู้วิจยั ขอนาเสนอการวิเคราะห์หลักฐานที่สะท้ อนให้ เห็นถึงปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยภาพรวมของประเด็นหลักปรากฏดังภาพประกอบ
28
วงจรที่ 2
2.1 การปรับแผน
2.1.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
2.1.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
2.1.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
2.1.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
2.2 การปฏิบตั ิและการสังเกต
2.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
2.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
2.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
2.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
2.3 การสะท้อนการปฏิบตั ิ
2.3.1 การประเมินปฏิบตั ิการฯในนิสิตฝึ กฯด้วยข้อมูลเชิงปริ มาณ
2.3.2 การสะท้อนปฏิบตั ิการฯในนิสิตฝึ กฯด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
ภาพประกอบ 28 ภาพรวมประเด็นหลักของผลการศึกษาในวงจรที่ 2.
2.1 การปรับแผน
เนื่องจากในการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูของครูพี่เลี ้ยงพี่
เลี ้ยงมีการสะท้ อนที่แตกต่างกันหลายประการกับการสะท้ อนตนเองของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
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ครู ดังนัน้ ในเบื ้องต้ น ผู้วิจยั จึงต้ องสนทนาพูดคุยกับครูพี่เลี ้ยงและนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูใน
แต่ล ะโรงเรี ย นก่ อ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจตรงกัน ในการปฏิ บัติ ที่ เกิ ด ขึ น้ จากนัน้ จึง ให้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมาร่วมกันสะท้ อนอีกครัง้ เพื่อปรับแผนในการปฏิบตั ิของตนเองจากการสะท้ อน
ร่วมกัน โดยผู้วิจยั ได้ จาแนกวิเคราะห์หลักฐานในการปรับแผนดังหัวข้ อต่อไปนี ้
2.1.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
ภาษาที่ใช้ ในวงสนทนาระหว่างผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พี่เลี ้ยง และ
นักวิจยั เรี ยบง่ายและเป็ นกันเองมากขึ ้น การกระทาทางการสื่อสารในปริ มณฑลสาธารณะยังคงมีการ
ย ้าเตือนตลอดทุกครัง้ ในการสนทนา นอกจากนี ้ ในการปรับแผนร่วมกันนันเปรี
้ ยบเสมือนการทบทวนถึง
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอีกครัง้ ประกอบกับ
การเห็ น อกเห็ น ใจเพื่ อ นคนอื่ น รวมถึ ง อาจารย์ ผ้ ู สอนของตนในมหาวิ ท ยาลัย โดยสิ่ ง ที่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู เห็นร่ วมกันว่าควรได้ รับการปรับเปลี่ยนในเรื่ องการพูดและการคิด ได้ แก่ 1)
ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารพูดคุยกับนักเรี ยนควรพัฒนาให้ มีความเรี ยบง่ายมากขึ ้นและเป็ นธรรมชาติมาก
ขึ ้น 2) การตังค
้ าถามแก่ผ้ ูเรี ยนควรมีความเฉียบคมมากขึ ้นเพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้งในเนื ้อหา
นัน้ 3) การยกตัวอย่างหรื อเชื่อมโยงเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ควรคานึงถึงความชัดเจนและน่าสนใจสาหรับ
ผู้เรี ยน โดยการปรับเรื่ องการพูดของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู จ ะนามาพิจารณาประกอบกับ
ค าแนะน าที่ ค รู พี่ เลี ย้ ง พี่ เลี ย้ ง และนัก วิ จัย ได้ ส ะท้ อ นให้ แ ต่ล ะคนไปแล้ ว รวมไปถึ ง การที่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ พยายามตรวจสอบถึงความคิดที่ใช้ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของตนเองต่อไป โดยการตังค
้ าถามกับตนเองมากขึ ้นถึงความสมเหตุสมผลในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน
ในเรื่ องการพูดใช่ไหมครับ ที่ฟังจากเพื่อนๆด้ วยและของผมด้ วย มันน่าจะต้ องปรับเรื่ องการพูดคุย
กับนักเรี ยนครับ เพราะว่าแต่ละคน มีบางคนยังติดกับคาพูดแบบทางการมากๆ แต่บางคนปกติแล้ วก็ทา
ต่อไปดีแล้ วครับ เพราะว่าการพูดนี่ ถ้ ามันทางการไปมันก็ทาให้ เราเหมือนห่างกับนักเรี ยนเหมือนกันนะครับ
(นิสติ ครูคนที่ 5)
ใช่คะ หนูคิดว่า เราต้ องพูดเหมือนง่ายๆ ใช้ ภาษาแบบง่ายๆ ตอนเราเรี ยนเรายังอยากให้ อาจารย์พูด
ให้ เข้ าใจง่ายๆเลย ตอนนี ้เราก็ต้องทาด้ วย ก็เข้ าใจแล้ วนะคะว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เป็ นผู้สอน แต่ว่ าควร
ปรับแหละคะเรื่ องนี ้ คือทาให้ เหมือนว่าเราพูดคุยกับเพื่อน แต่สภุ าพนะ แล้ วก็แบบเป็ นตัวเอง เป็ นธรรมชาติ
ไรงี ้อ่ะคะ (นิสติ ครูคนที่ 1)
ที่อาจารย์ได้ สะท้ อนเรื่ องการตังค
้ าถามอ่ะคะ หนูก็คิดว่า แม้ มนั จะได้ ทาไปบ้ าง แต่พอกลับมาคิดก็
เอ่อ จริ งด้ วย มันเป็ นการตังค
้ าถามที่ดีไหม มันช่วยให้ นกั เรี ยนเขาได้ คิดอะไรรึเปล่า หรื อเราตังไปงั
้ นเองไรงี
้
้
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ก็เลยคิดว่า เราต้ องตังค
้ าถามให้ เป็ นด้ วย จะถามอะไรเขา เพื่ออะไร มันช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเลขมากขึ ้น
ไหม หรื อถามตอบส่งๆไปมันก็ไม่ดีอีก ใช่ไหมคะ (นิสติ ครูคนที่ 3)
อันนี ้แหละคะที่เราก็ต้องคิดอีกว่า ถามยังไงดี เพราะแต่ละคนก็สอนไม่เหมือนกัน แต่ก็พอเพื่อนช่วย
ยกตัวอย่างของเขา เอ่อ บางทีมนั ก็ช่วยเรานะ คือให้ ได้ คิดว่า ลักษณะการตังค
้ าถามของมันเป็ นแบบนี ้ไรงี ้
คะ (นิสติ ครูคนที่ 4)
ผมว่ามันคือการตังค
้ าถามให้ ได้ คิดลึกๆไปอีก ตังให้
้ มนั คมๆอ่ะครับ ผมเคยเห็นในคลิปฝรั่งเขาทา มัน
แบบดีมาก ถามแต่ละอันนี่ มันใช่เลยอ่ะ คือแต่ละคาถามมันได้ อะไรอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
เหมือนกันกับเรื่ องตัวอย่างด้ วยครับ เพราะว่า ถ้ าเรายกตัวอย่างไม่ดีอ่ะ หรื อแบบเขาไม่ร้ ูจกั มันก็ไม่มี
ประโยชน์ อะไร คือครู ต้องรู้ ว่าเด็กชอบอะไรอยู่ เขาสนใจอะไรบ้ าง มันถึงจะพอโยงไปได้ ไม่ใช่ยกคนละ
บริ บทกันมันก็ไม่มีประโยชน์ ช่วยดึงเด็กไม่ได้ ไรงี ้ครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)

ดังนัน้ ในเรื่ องการพูดและการคิดในขันการวางแผนของวงจรที
้
่ สอง นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ได้ ร่วมกันปรับปฏิบตั ิการในเรื่ องการพูดและการคิด ซึ่งจะพบว่า การปรับเปลี่ยนนี ้เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรี ยนเป็ นหลักและมีความเห็นพ้ องตรงกันในการร่วมกันนาไปประยุกต์ในแนวทางของ
ตนเอง นักวิจัยสังเกตเห็นว่าความคิดที่ เป็ นสิ่งที่ สาคัญ ที่ สุดของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ใน
ขณะนี ้คือการให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยนและการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองเพื่อการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน โดยประเด็นที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนนี ้มาจากการสะท้ อนของแต่ล ะบุคคล การสะท้ อนของพี่เลี ้ยง
ครู พี่เลี ้ยง นักวิจยั และการสะท้ อนร่วมกันของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู นอกเหนือจากนัน้ นิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ ศึกษาสิ่ งที่ ต้องการปรับจากการศึกษาการสอนของผู้สอนทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศ ทังจากตั
้
วแบบในโรงเรี ยนและตัวแบบในคลิปวีดีโอต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการสนทนาครัง้
นี ้ ผู้วิจยั เน้ นการนาเสนอหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปรับแผนในเรื่ องการพูดและการคิดของปฏิบั ติการ
จัด การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู อย่ า งไรก็ ต าม การพู ด และการคิ ด ที่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถทาได้ ดีแล้ ว ยังคงต้ องพัฒนาต่อไปเช่นกัน
2.1.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
การปรับแผนเกี่ ยวกับการทาในปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่ นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นพ้ องร่วมกันว่าควรได้ รับการปรับ คือ 1) การลดการบรรยายลงเพื่อเสริมการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วยกิจกรรมต่างๆ และพยายามสร้ างความหลากหลายในการจัดการเรี ยนรู้ มากขึ ้น
และ 2) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรี ยนอย่างมีกลยุทธ์มากขึ ้นและมีแผนสารองในการ
จัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน โดยหลักฐานจากการพูดคุยมีดงั นี ้
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ก่อนหน้ านี ้อ่ะครับที่ผมพะวงกับเรื่ องเนื ้อหา แต่ว่าเรามีค่มู ือที่ทากันเองมา มันก็ช่วยได้ ครับ แต่
ทังนี
้ ้อ่ะ มันขึ ้นอยูก่ บั การจัดการเรี ยนรู้จริ งๆ ถ้ ามีเนื ้อหาแต่ไม่จดั การสอนไม่ได้ มันก็ไม่มีประโยชน์ อาจจะมี
แต่ว่าผู้เรี ยนไม่ได้ อะไร เพราะฉะนันมาถึ
้
งตอนนี ้ผมคิดว่า การจัดการเรี ยนรู้ มนั สาคัญจริ งๆนะครับ ตอนที่
อาจารย์สอนที่คณะ เราไม่เข้ าใจหรอกครับว่าทาไมอะไร ยังไง แต่เรามามีประสบการณ์ปปนี
ุ๊ ่มนั เข้ าใจมาก
ขึ ้นนะ อาจจะยังไม่ถึงกับเข้ าใจร้ อยเปอร์ เซนต์ แต่วา่ มันสาคัญจริ งๆ อันนี ้ผมก็ยอมรับ แล้ วที่ผมมองว่าควร
ปรับน่าจะเป็ นเรื่ องการจัดการกับพฤติกรรมของนักเรี ยนอ่ะครับ เพราะว่าถึงเราจัดการเรี ยนรู้ ไปดีๆ แต่ถ้า
มันมีนกั เรี ยนเหมือนมาทาให้ บรรยากาศเสียหรื อห้ องเรี ยนมันไปไม่ได้ อ่ะครับ การจัดการเรี ยนรู้ที่เตรี ยมมาก็
หมดจบเหมือนกัน (นิสติ ครูคนที่ 5)
อย่างที่อาจารย์กบั ครูพี่เลี ้ยงได้ บอกหนูอ่ะคะเรื่ องจัดการกับผู้เรี ยน หนูก็คิดว่า มันต้ องทาแล้ ว เราจะ
มาแบบเฉยๆ ไม่สนใจ ไม่จดั การก็คงไม่ใช่ มันเหมือนเราจะหลีกหนีปัญหาไป จริ งๆคือหน้ าที่เรานี่ แหละ ก็
ต้ องหาเทคนิคกันอ่ะคะ (นิสติ ครูคนที่ 13)
ผมมองว่ามันเกี่ยวกับเรื่ องจัดการเรี ยนรู้ ด้วยนะ คือถึงแม้ วา่ เรามีทงบรรยายและกิ
ั้
จกรรมอ่ะ แต่ถาม
ว่านักเรี ยนเขาจะได้ จริ งไหม มันก็ดทู ี่สอบส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ แต่ถ้าอยากรู้ ว่าเขารักมันไหมคณิตศาสตร์
มันก็ต้องจัดให้ ดีกว่านี ้ ตัวผมนะ ผมคิดว่า ผมควรต้ องนึกถึงเรื่ องนี ้มากขึ ้น ไม่งนเราก็
ั้
แบบสอนๆไปเพื่อให้
สอบผ่าน สอนๆไปให้ เอนทรานส์มนั ก็จะเหมือนว่า เอ๊ ะ อาชีพเราแค่นี ้เหรอ มันง่ายไป มันเหมือนไม่มีคณ
ุ ค่า
อะไรอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 8)
คะ ก็เห็นด้ วยกับเพื่อนแล้ วก็คิดว่าใช่ นะคะ คือต้ องทาอะไรเพิ่มในการสอนของเราอ่ะคะ อาจจะลด
การพูดเยอะๆที่เกี่ยวกับบรรยาย แล้ วมีใบงาน มีกิจกรรม เล่นเกมที่เกี่ยว หรื อทาอะไรที่มนั ช่วยให้ เขาได้ คิด
มากขึน้ น่า จะดี ก ว่า ถ้ าเขาฟั ง ๆเราอย่า งเดี ย ว คื อ แค่ห้ า นาที อ่ ะ คะ เขาห้ า วกัน แล้ ว หนูก็ แ บบเครี ย ด
เหมือนกันบางที ก็คงต้ องทาให้ มากขึ ้นอ่ะคะ (นิสติ ครูคนที่ 10)

ดังนัน้ ในเรื่ องการทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ในขันการวางแผนของวงจรที
้
่
สองนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เชื่อว่าการปรับแผนดังกล่าวจะช่วยให้ เกิดความยัง่ ยืนและมีผลิต
ภาพแก่การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนมากขึ ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การมีค่มู ือนันเป็
้ นสิ่งที่ช่วยได้ มากในการ
จัดการเรี ยนรู้ แต่สิ่งที่สาคัญประกอบกันก็คือการจัดการเรี ยนรู้ที่ดี ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
แต่ละคนจะได้ นาไปปรับแผนให้ เข้ ากับของตนเองต่อไป
2.1.3 ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
ความสัม พันธ์ ที่ เพิ่ ม เติม จากในวงจรแรกคื อความสัม พัน ธ์ ระหว่างนิ สิต ฝึ ก ประสบการณ์
วิช าชี พ ครู และอาจารย์ นิเทศก็ เริ่ ม ขึน้ ในวงจรที่ สองนี ้ เนื่ องจากเป็ น ช่วงเวลาที่ อาจารย์ นิเทศก์ จ าก
มหาวิทยาลัยได้ เข้ ามานิเทศก์การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตามกระบวนการที่มี มาก่อนแล้ วในระบบ
ของคณะครุศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์ โดยในขันการวางแผนนี
้
้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจะต้ อง
เตรี ยมแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประเด็นในการทาวิจัย และโครงการพัฒ นาโรงเรี ยนของตน เพื่อนาไป
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เสนอและให้ อาจารย์นิเทศก์ เป็ นผู้ตรวจสอบและให้ คาแนะนา และนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูส่วน
ใหญ่จะไม่ได้ ทาความรู้จกั กับอาจารย์นิเทศก์ของตนมาก่อนจึงเกิดความรู้สึกตื่นเต้ นและมีความเครี ยด
เล็ ก น้ อย เนื่ อ งจากอาจารย์ นิ เทศก์ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นอาจารย์ ผ้ ู สอนในสาขาวิ ช าของตนเองและไม่ ไ ด้ มี
กระบวนการในการสร้ างความคุ้น เคยกัน มาก่ อ น นอกเหนื อ จากอาจารย์ นิ เทศก์ บ างคนที่ จ ะจัด
กระบวนการในการทาความรู้จกั กันหรื อการพูดคุยกันก่อนเริ่มฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
สาหรับความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และครู ท่านอื่นๆในหมวดวิชา
หรื อในโรงเรี ยน ซึ่งความสัมพันธ์ในก่อนหน้ านี ้จะทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ร้ ูสึกถึงความไม่
สบายใจเมื่อถูกขอความช่วยเหลือให้ ทากิจกาต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดยตรง ในการปรับแผนเรื่ องความสัมพันธ์ นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูจงึ ร่วมกันสะท้ อนถึงแนวทางการแก้ ไขปัญหา โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามที่
จะแบ่งรับแบ่งสู้ในการให้ ความช่วยเหลือ หากงานใดที่มีความเกี่ยวข้ องและสามารถช่วยเหลือได้ ก็จะ
ช่วยดาเนินการ แต่หากกิจการงานใดที่ ไม่เกี่ยวข้ องนักหรื อทาให้ กระทบต่อการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเอง อาจให้ เหตุผลแก่ค รูท่านนันและพยายามรั
้
กษาสัมพันธภาพใน
รูปแบบอื่นๆแทน อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูหลายคนในการวิจยั นี ้ได้ รับคาชื่นชม
จากหัวหน้ าหมวดวิชาและครูในหมวดวิชาถึงความตังใจและความสามารถในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นอย่างดีเยี่ยม
สาหรับความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยนหรื อผู้เรี ยนนัน้ นิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่สะท้ อนว่าเป็ นไปได้ ดีและราบรื่ น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ นี ้
ยัง คงต้ อ งได้ รับ การพัฒ นาต่อ ไปหรื อ รัก ษาระดับ ของช่อ งว่างระหว่างผู้ส อนและผู้เรี ยนให้ มี ความ
สมดุลย์ต่อไป นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของความสัมพันธ์ ทัง้
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนนัน้ ยังคงต้ องเน้ นการปรับและพัฒนาใน
เรื่ อ งการเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นให้ ลึ ก ซึ ง้ ยิ่ ง ขึน้ และเพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ พัฒ นาศัก ยภาพตามแนวทางและ
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่
นอกเหนื อจากนี ้ ความสัม พันธ์ ระหว่างนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู กับ เพื่ อนนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู จากสถาบันอื่นที่ ก่อนหน้ าได้ ทาให้ เกิดความรู้ สึกถึงการแข่งขันกัน จากการ
สะท้ อนร่ วมกัน จึงน าไปสู่การร่ วมกัน แก้ ไขปั ญ หาดัง กล่าว โดยนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู จ ะ
พยายามลดการเปรี ยบเทียบระหว่างตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งให้ ความสนใจกับการพัฒ นาการจัดการ
เรี ยนรู้ ของตนเองมากกว่าสิ่งอื่นๆ และเมื่อใดที่เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ ้น นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
อาจพูดคุยสนทนากับเพื่อน พี่เลี ้ยง หรื อนักวิจยั ได้
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ตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเข้ ากับใครไม่ได้ เลยผมนะ แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนัน้ ที่ยากที่สดุ
ผมคิดว่าน่าจะเป็ นเรื่ องผู้เรี ยนที่เราต้ องปรับต่อไปนะครับ คือทายังไงให้ เขาเชื่อมัน่ ในเราแล้ วเหมือนเดินไป
ด้ วยกันนะครับ คือเขาจะอาจจะเริ่ มรู้ สกึ ดี แต่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะ ยังไม่เคยถามเขาเหมือนกัน แต่ดจู าก
feedback ผมคิดว่าโอเคขึ ้นครับ แต่ก็อยากทาให้ มากกว่านี ้ คือทาให้ ผ้ เู รี ยนเขาแบบไม่ต้องรักเลขมากมาย
ขนาดนันก็
้ ได้ แต่ไม่เกลียด แล้ วก็ร้ ูวา่ มันเอามาใช้ ได้ นะในรอบๆตัวเราอ่ะ ไม่ใช่ดเู หมือนเอามาใช้ อะไรไม่ได้
ไม่อยากให้ เป็ นแบบนันครั
้ บ (นิสติ ครูคนที่ 5)
ผมเห็นด้ วยกับเพื่อนนะ เพราะว่าคนเรามันมีความชอบความถนัดไม่เหมือนกัน อย่างที่ผมสอนเด็ก
ห้ องภาษาอ่ะครับ คือเขาไม่ได้ ถนัดเลขมาเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว เขาถนัดด้ านภาษามากกว่า แต่เราก็ต้องสอน
ให้ เขาเห็นว่า เอ่อ คณิตศาสตร์ มันคือความสวยงามยังไง มันไม่ใช่แค่สตู รๆ เท่านันครั
้ บ หรื ออย่างน้ อยคือ
ให้ มีเจตคติกบั คณิตศาสตร์ ที่ดี บางทีผมให้ ดหู นังนะ เพราะเขาชอบดูหนังแล้ วมาถกๆกันไรงี ้ครับ ก็แนะนา
หนังที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ไป เขาไปดูแล้ วก็มาคุยกัน เอ่อ โอเคนะ ดูเขาเปลี่ยนไปเหมือนกันครับ ก็ เพื่อนๆ
ลองดูก็ได้ นะ (นิสติ ครูคนที่ 2)
จริ งๆที่เรากลัวว่าเวลาจะไม่พอไรงี ้ ไม่เป็ นปั ญหาแล้ วนะคะ เวลามันโอเคสาหรับสมาธิ ของนักเรี ยน
แล้ ว แต่ว่าพวกเรานี่แหละจะทายังไงให้ มนั เป็ น 50 นาทีที่มีคณ
ุ ค่า บางทีมนั เกริ่ นนานานไป บางทีจบั กลุม่
นานไรงี แ้ ต่ ว่ า อาจารย์ ได้ มาช่ ว ยแนะน าแล้ ว ว่ า จะลองไปท าอ่ ะ คะ...คื อ พู ด ง่ า ยๆเลยว่ า ต้ องแบบ
กระฉับกระเฉง ต้ องแบบคล่องอ่ะบอกไม่ถกู มันจะต่อเนื่องกันไปเลย ไม่มีแบบว่ามาทิ ้งช่วงอืดนาน คือถ้ า
เราดูคลิปจะเห็นว่า เฮ้ ย เราทาแบบนี ้เหรอ ตลกดี มันต้ องปรับ (นิสติ ครูคนที่ 3)
อ๋อ ตอนนีอ้ าจารย์ นิเทศก์ มาหาที่โรงเรี ยนแล้ วครับ ทุกคนคงเตรี ยมเหมือนกัน เช่นพวกแผน วิจัย
โครงการ สมุดบันทึก อันนี ้ยังไม่มีไรน่าเป็ นห่วงครับ แต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้ า คงจะหนักเหมือนกันต้ องมีหวั ข้ อ
วิจยั แล้ วครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
อาจารย์นิเทศก์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน คือตังแต่
้ การมาหา ความเข้ มงวดในการตรวจพวกแผน คือ
เราก็ไม่ร้ ูวา่ อะไรคือเกณฑ์มาตรฐาน เพราะอาจารย์บางคนเข้ มมาก บางคนแบบแทบไม่ได้ อะไรเลย บางคน
ก็ยงั ไม่มา มันยังไงหนูก็ไม่ทราบ (นิสติ ครูคนที่ 12)
ก็ถ้าใครเจอเข้ มก็ต้องเตรี ยมกันหนักหน่อยคะ ใครเจอไม่เข้ มก็ชิวๆไปได้ มงคะ
ั ้ อันนี ้ที่พูดเรื่ องครู ใน
หมวดเหนาะ ที่เคยคุยกับเพื่อนๆและอาจารย์ไป เราก็คิดว่าสุดท้ ายคงต้ องแบบแบ่งรับแบ่งสู้อะ่ จะให้ ทาทุก
อย่าง คงไม่ได้ แล้ วจะให้ ไม่ช่วยเลยสะทีเดียวคงไม่ได้ เหมือนกัน (นิสติ ครูคนที่ 13)
จริ งๆหลายคนก็เป็ นนะ คือมันคงต้ องแบบนันก่
้ อน แต่เราก็อย่าไปเหมือนแบบยึดถื อไรมาก เพราะ
เอาจริ งๆ เขาไม่ได้ มาทาให้ เราตกได้ แต่ก็อาจมีผลบ้ าง แต่คงไม่ใช่ขนาดนัน้ เลยไม่อยากให้ กลัวกัน อยาก
ให้ ใช้ เหตุผลและความเหมาะสมนี่แหละแก้ ปัญหา (นิสติ ครูคนที่ 4)
ใช่ครับ ก็ไม่ใช่แค่ผมนะ มีเพื่อนๆอีกหลายคนนะ ได้ รับคาชมด้ วย ถามว่ามันมาจากไหนที่ทาให้ ได้ คา
ชม ทาเองครับ คือขอบคุณคณะที่ทาให้ เราแข็งแรง เพราะว่าทาได้ ทกุ อย่าง มันสู้หมดละครับ (นิสติ ครูคนที่
2)
หนูคิดว่าพวกเราก็มีความแตกต่างจากเพื่อนที่สถาบันอื่นนะ คืออาจจะขยันรึเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน
(นิสติ ครูคนที่ 1)
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ผมว่าอีกอันคือน่าจะเรื่ องผู้เรี ยนครับ คือเราอ่ะ เครี ยดนะกับการออกแบบไรงี ้ เพราะว่าอยากให้ เขาได้
ตรงนี ้ละมังครั
้ บที่โรงเรี ยนผมนะ ต่างกัน (นิสติ ครูคนที่ 5)
ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขายังไง เราทาของเราไป อย่างที่อาจารย์วา่ อ่ะคะ ทายากหน่อย แต่ว่าต้ อง
ฝึ กใจ (นิสติ ครูคนที่ 10)

ดังนัน้ ในเรื่ องความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครองในขันการวางแผนของ
้
วงจรที่ ส องนี ้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้ ร่วมกัน ปรั บ หรื อ แก้ ปั ญ หาในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่ทาให้
เกิดความรู้ สึกที่ไม่ยุติธรรมเนื่ องจากระบบอาวุโสที่ มีในบริ บท หรื อการเปรี ยบเทียบที่ถูกสร้ างขึน้ ใน
บริบทที่อาจสร้ างความขัดแย้ งระหว่างกัน
2.1.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
ในขันการปรั
้
บแผนในวงจรที่สองนี ้ ความเข้ าใจในที่นีเ้ ชื่อมโยงกับการพูดและการคิดของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูว่ากาลังเข้ าใจว่ามีสิ่งใดกาลังเกิดขึ ้น นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ทังหมดเข้
้
าใจว่า ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ ทาไปในวงจรหนึ่งนัน้ มีทงส่
ั ้ วนที่ ทาได้ ดีและส่วนที่จะต้ อง
ปรับเปลี่ยนทังในเรื
้ ่ องการพูด การทา และความสัมพันธ์ ดังที่ได้ กล่าวในข้ างต้ น โดยสิ่งที่ดีแล้ วก็ยงั คง
ทาต่อไปและทาให้ ดีขึ ้น แต่สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนัน้ มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงเป็ น
อันดับแรกๆก่อน และสิ่งที่สาคัญคือการปรับที่ความคิดของตนเองประกอบกับการปฏิบตั ดิ ้ วย
ทักษะและความสามารถที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูกาลังใช้ และกาลังจะพัฒนาต่อไป
โดยในการปรับแผนในวงจรที่สองนี ้ ได้ แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ ปัญหากับพฤติกรรมของผู้เรี ยน
และกับบุคคลรอบตัวในโรงเรี ยน การยืดหยุ่นในการจัดการเรี ยนรู้ และการวางแผนสาหรับเตรี ยมแผน
ส ารองในการจั ด การเรี ย นรู้ เนื่ อ งจากนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ไ ด้ ให้ ความส าคั ญ กั บ
ความสัม พัน ธ์ กับผู้เรี ยนมากกว่าฝ่ ายอื่ นๆ ดังนัน้ ในวงจรนี จ้ ึงมี การพูดคุยกับ นักเรี ยนของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ด้วย ถื อเป็ นการเก็ บหลักฐานว่า นักเรี ยนมีความเห็นอย่างไรต่อปฏิบัติการ
จัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้ สอนตน
ส่วนค่านิยมที่ เกิดขึน้ นี จ้ ะเกี่ ยวข้ องกับความสัม พันธ์ โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู
พยายามสามารถปรับตัวและหาทางแก้ ไขสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์ กับบุคคลต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการด้ วยความประนีประนอมและใช้ เหตุผลในการแก้ ปัญหามากกว่าใช้ อารมณ์ใน
การตัด สิ น สิ่ ง ต่า งๆ และสิ่ ง ส าคัญ คื อ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เชื่ อ ว่า ตนเองสามารถพัฒ นา
ความสัมพันธ์ กับสิ่ งต่างๆให้ มีความยุติธรรมได้ มากขึน้ โดยเฉพาะกับผู้เรี ยน ซึ่งควรเน้ นในเรื่ องการ
บรรลุในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างแท้ จริงมากขึ ้น และพยายามจัดการเรี ยนรู้ให้ ท้าทายมากขึ ้น โดย
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การลดการบรรยายลง นอกจากนี ้ ด้ วยการพูดคุยสนทนาร่วมกันระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
พี่เลี ้ยง และนักวิจยั จึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทังใน
้
ภาพรวมและในการพูด การทา และความสัมพันธ์ ในลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
และการสังเกตในวงจรที่ 2 ดังลาดับขันตอนตามภาพประกอบ
้
30

ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างปริ มณฑลสาธารณะผ่านเฟสบุ้คสาหรับการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และการพัฒนาปฏิบตั ิการระหว่างผู้ร่วมวิจยั .
วงจรที่ 2
2.1 การปรับแผน
2.2 การปฏิบัติและการสั งเกต
2.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
2.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
2.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
2.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
2.3 การสะท้อนการปฏิบตั ิ
ภาพประกอบ 30 ประเด็นหลักของผลการศึกษาการปฏิบตั แิ ละการสังเกตในวงจรที่ 2.
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2.2 การปฏิบัตแิ ละการสังเกต
2.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
หลังจากที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ ร่วมกันปรับแผนและเริ่ มการปฏิบตั ิในวงจรที่
สองนี ้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั ได้ แสดงความเห็นสอดคล้ องตรงกันว่า ภาษาที่ใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และผู้เรี ยนมีลกั ษณะเรี ยบง่าย เป็ นธรรมชาติ
และเป็ นกันเองมากขึ ้น นอกจากนี ้ ในการตังค
้ าถามแก่ผ้ ูเรี ยนยังสังเกตพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูพยายามตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดเกี่ยวกับเนื ้อหานันได้
้ อย่างลึกซึ ้งมากกว่าเดิม เช่น
อย่างไร ท าไม ถ้ า...แล้ ว อะไรจะเกิ ด ขึน้ เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ ในการจัด กิ จ กรรมให้ ผ้ ูเรี ย น นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้ อธิ บายถึงคุณ ค่า หรื อประโยชน์ ของกิ จ กรรมนัน้ ด้ วยภาษาที่ ชัดเจนและ
เจาะจงมากกว่าเดิม เช่นเดียวกันกับเมื่อผู้เรี ยนตอบคาถามหรื อทากิจกรรม ผู้สอนจะยึดเรื่ องความสม
เหตุ ผ ลในการสื่ อ สารมาใช้ ด้ วยเช่ น กั น อย่ า งไรก็ ต าม ในการยกตัว อย่ า งหรื อ เชื่ อ มโยงเนื อ้ หา
คณิ ตศาสตร์ กับสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนสนใจนัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู สามารถทาเชื่อมโยงอย่างเป็ น
รูปธรรม มีความชัดเจน และเป็ นที่สนใจของผู้เรี ยน แต่ในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูบางคน ด้ วย
เนื อ้ หา ประสบการณ์ และการค้ นคว้ าที่ ยังไม่ได้ ตัวอย่างที่เหมาะสม จึงต้ องพัฒ นาการยกตัวอย่าง
ต่อไป
จากการสังเกตการณ์ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู โดยครู พี่
เลี ้ยง พี่เลี ้ยง และนักวิจยั พบว่า สิ่งที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ ความสาคัญคือการทาหน้ าที่
เป็ นผู้จุดประเด็นในการตัง้ คาถามเกี่ ยวกับเนือ้ หานัน้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ คิดอย่างลึกซึง้ มากขึ น้ แม้ ว่า
สาหรับนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบางคนจะยังไม่ค้ นุ เคยกับ การตังค
้ าถามต่อๆไปอย่างคล่องแคล่ ว
แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ พยายามออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ และพยายามตังค
้ าถามให้
ผู้เรี ยนได้ คดิ ในระดับที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นจากเดิม
2.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
จากการสั ง เกตการณ์ ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูในเรื่ องการทา อันเป็ นผลจากการสะท้ อนในวงจรที่หนึ่งและการปรับแผนใน
วงจรที่สอง พบว่า 1) นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ลดการบรรยายลงและพยายามเสริ มสร้ างการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วยกิจกรรมต่างๆ และพยายามสร้ างความหลากหลายในการจัดการเรี ยนรู้มากขึ ้น
เช่น การนาเกมคณิ ตศาสตร์ ม าเล่นสอดแทรกในชั่วโมง การนาสถานการณ์ ปัญ หามากระตุ้นความ
สนใจและนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนก่อนการบรรยายเนื ้อหาเพื่อเชื่อมโยง การตังค
้ าถามที่นาไปสูก่ ารคิดในระดับ
ที่ซับซ้ อนยิ่งขึน้ การใช้ เทคโนโลยี หรื อใบงานที่กระตุ้นความสนใจและท้ าทายที่แตกต่างจากใบงาน
เดิมๆที่นกั เรี ยนเคยได้ ทามา เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูส่วนใหญ่สามารถ
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ปฏิบตั ิการได้ ตามแผนที่ได้ ปรับไว้ แต่ยงั มีนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู บางคนที่ยังดาเนินการใน
ลักษณะเดิมดังเช่นในวงจรที่หนึ่ง โดยยังไม่ลดการบรรยายลง เนื่องจากได้ ให้ เหตุผลว่าเนื ้อเรื่ องนันยั
้ ง
ไม่เหมาะกับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกิจกรรม โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ปรึกษากับ ครูพี่เลี ้ยง
และครู ในหมวดวิชาว่าสามารถใช้ การจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะเดิมได้ แล้ วในเนื ้อหาต่อไปจึงเริ่ มปรับ
และ 2) นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู บางส่วนได้ ใช้ เทคนิคในการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของผู้เรี ยนอย่างมีกลยุทธ์มากขึ ้นและมีแผนสารองในการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้ ใช้ เทคนิคในการจัดการพฤติกรรมของผู้เรี ยน เนื่ องจากไม่
ปรากฏสถานการณ์ของพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยนขึ ้นในชันเรี
้ ยนในระยะเวลานัน้
2.2.3 ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
จากการสังเกตการณ์ ในความสัม พันธ์ ระหว่างนิ สิต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู กับผู้เรี ยน
พบว่า บรรยากาศในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นไปได้ ดีและราบรื่ น ผู้สอนพยายามรักษาความสมดุลย์
ของช่องว่างความสัม พันธ์ ระหว่างครู และศิษย์ ได้ อย่างเหมาะสม โดยไม่ได้ ปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถ
พูดคุยสื่อสารอย่างเป็ นกันเองมากเกินไป แต่ในขณะเดียวกันผู้สอนไม่ได้ สร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึก
เครี ยดจนเกินไป อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ นี ้ยังคงต้ องได้ รับการพัฒ นาต่อไปหรื อรักษาระดับของ
ช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนให้ มีความสมดุลย์ตอ่ ไป ในการปฏิบตั ิและการสังเกตในวงจรที่สองนี ้
พบว่า ในขณะที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ จดั การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนในชันเรี
้ ยนจะเกิดพฤติกรรม
การเรี ยกร้ องความสนใจจากผู้เรี ยนบางกลุ่ม หรื อบางคน ซึ่ง นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ยังไม่
สามารถให้ ความสนใจกับผู้เรี ยนทัง้ ชัน้ เรี ยนได้ อย่างทั่วหน้ าและเสมอภาคกัน และผู้สอนยังมี การ
จัดการกับพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับผู้เรี ยนมากนัก
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และครูท่ านอื่นๆในหมวดวิชา
หรื อในโรงเรี ยนพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พครู ทุกคนมี ความอ่อนน้ อมถ่อมตน มีใจเอื อ้ เฟื ้อ
เผื่ อ แผ่ รั ก ในการเรี ย นรู้ กิ จ การงานต่า งๆ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ งานการสอนและงานอื่ น ๆที่ ได้ รับ
มอบหมายเป็ นอย่างดี และเป็ นที่รักใคร่เอ็นดูของครูพี่เลี ้ยง หัวหน้ า และครูในหมวดวิชาด้ วย อย่างไรก็
ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถแบ่งรับแบ่งสู้ในการให้ ความช่วยเหลือ กับเพื่อนหรื อครูใน
หมวดบางท่านที่ขอความช่วยเหลือในงานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยหากงาน
ใดที่ไม่เกี่ยวข้ องนักหรื อกระทบต่อการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะให้
เหตุผลแก่ครู ท่านนันและพยายามรั
้
กษาสัมพันธภาพในรูปแบบอื่นๆแทน เช่น การให้ ความช่วยเหลือ
หลังจากการทาภารกิจ หลักส าเร็ จ ก่อน เป็ นต้ น รวมถึง ความสัม พันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูกับเพื่อนนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถาบันอื่น นัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
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พยายามลดการเปรี ยบเทียบและมุ่งให้ ความสนใจกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองมากกว่า
สิ่งอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เริ่ มเข้ าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลในที่
ทางานมากขึน้ กว่าเดินและมีมุมมองว่าเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาหากมีการพูดถึงนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในลักษณะที่ไม่เจตนาดี
สาหรับ ความสัม พันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู และครู พี่ เลี ย้ ง พี่ เลี ย้ ง และ
นักวิจยั นัน้ นอกเหนือจากการไว้ วางใจและเป็ นผู้คอยให้ คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆตามหน้ าที่หรื อระบบ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู แล้ ว ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวยังอยู่บนพื ้นฐานของความปรารถนาและมี
เจตนาที่ดีตอ่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเองด้ วย
2.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ทุก คนเข้ า ใจในปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ของตนอย่ า ง
สมเหตุสมผลมากขึ ้น เช่นว่า เหตุใดจึงออกแบบการจัดการเรี ยนรู้เช่นนัน้ เหตุใดจึงนากิจกรรมมาใช้ มา
ใช้ ตอนใด เพราะอะไร เหตุใดจึงมีการตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนในลักษณะต่างๆ รวมถึงความเข้ าใจในเรื่ อง
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเชื่อว่า สามารถช่วยให้
ผู้เรี ยนเข้ าถึงเนื ้อหาได้ อย่างลึกซึ ้ง ช่วยจุดประกายมุมมองที่ดีต่อวิชานัน้ และอาจนาไปสู่ความรักและ
ความหลงใหลในวิชานัน้ ได้ ต่อไปในอนาคต รวมถึงในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดีจะสามารถช่วยแก้ ปัญหา
พฤติกรรมบางอย่างของผู้เรี ยนได้ ด้วย นอกจากนี ้ ผู้สงั เกตการณ์ ร่วมกันพิจารณาร่วมกันว่า นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นผู้รักในการเรี ยนรู้และการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้
หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนัน้ การเปิ ดใจรับคาแนะนาและการยอมรับ
คาแนะนาอย่างไม่บงั คับจึงอาจนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างมุ่งมัน่ และเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่เพื่อนนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูคนอื่นๆด้ วย อย่างไรก็ตาม เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้ รับคาชื่นชมหรื อการตอบสนองทางบวก นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู จะมี ความภาคภูมิ ใจ มี
กาลังใจ และเปรี ยบเสมือนได้ รับน ้าหล่อเลี ้ยงจิตใจให้ มีแรงขับเคลื่อนปฏิบตั ิการสิ่งที่ดีตอ่ ไป
ทักษะและความสามารถที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูกาลังใช้ ในการปฏิบตั ิสะท้ อนอย่าง
สอดคล้ องกันกับในขันการปรั
้
บแผน กล่าวคือ นอกจากที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะใช้ การคิด
เชิ งวิพ ากษ์ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองมากขึน้ แล้ ว ยังพยายามนาไปใช้ ในการตัง้
คาถามกับผู้เรี ยนในวิชาเรี ยนต่อไปด้ วย ในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูบางคนพยายามศึกษาและ
กระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เกิ ด การเรี ย นรู้ จากการตัง้ ค าถามเชิ ง วิ พ ากษ์ ด้ วยเช่น กัน นอกจากนี ้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู บางส่วนที่ประสบกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่ไม่เป็ นไปตามคาดหวัง กลับมีความ
เข้ าใจในสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรี ยนรู้ ครัง้ นัน้ รวมถึงพยายามปรับกิจกรรมและ
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นากิจกรรมสารองที่ได้ เตรี ยมมาบ้ างมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ต่อไป ถือได้ ว่าการเตรี ยมแผนสารองมา
เผื่อนัน้ ช่วยทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีความมัน่ ใจมากขึ ้นกว่าเดิม และมีความวิตกกังวล
น้ อยลงกว่าเดิม ด้ วย อีกทัง้ นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ยังเริ่ มจัดการกับปั ญ หาพฤติกรรมของ
ผู้เรี ยน โดยศึกษาหรื อสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ เช่น ครูพี่เลี ้ยง ครู ในหมวด พี่เลี ้ยง นักวิจยั และ
รวมถึงการเข้ าถึงสื่อเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น คลิปวีดีโอในเว็บไซด์ยทู ปู ในหัวเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยนด้ วย
จากการสัง เกตการณ์ ข องผู้ร่วมวิจัยพบว่า ค่านิย มของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ที่
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ของสิ่งรอบตัวนัน้ จะเริ่ มการเปลี่ยนแปลงจากตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ก่อนในลักษณะที่ทาให้ เกิดความยุติธรรมและการมีส่วนร่ วมในปฏิบัติการ โดยเฉพาะกับ
ผู้เรี ยนในชันรี
้ ยน เช่น การพยายามให้ ความสนใจกับนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างทัว่ ถึง การสร้ างกิจกรรม
เพื่ อความเป็ น กัล ยาณมิ ตรต่อกัน ในผู้เรี ยน เป็ นต้ น ส าหรับ ความสัม พัน ธ์ กับ ฝ่ ายอื่ น ๆนัน้ นิสิ ตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ให้ ค่านิยมในลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกั นกล่าวคือ พยายามไม่ก่อความ
เดือดร้ อนให้ ผ้ อู ื่นก่อน ไม่สร้ างความบาดหมางหรื อความขัดแย้ งก่อน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์
บางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะพยายามแก้ ไขสถานการณ์
อย่างประนี ประนอมมากกว่าการใช้ อารมณ์ ท างลบตอบโต้ กัน ในล าดับ ต่อ ไปเป็ นการน าเสนอผล
การศึกษาการสะท้ อนการปฏิบตั ใิ นวงจรที่ 2 ดังภาพประกอบ 31

ภาพประกอบ 31 การสังเกตปฏิบตั ิการฯของนิสิตฯในวงจรที่ 2.
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วงจรที่ 2
2.1 การปรับแผน
2.2 การปฏิบตั ิและการสังเกต
2.3 การสะท้อนการปฏิบัติ
2.3.1 การประเมินปฏิบตั ิการฯในนิสิตฝึ กฯด้วยข้อมูลเชิงปริ มาณ
2.3.2 การสะท้อนปฏิบตั ิการฯในนิสิตฝึ กฯด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
ภาพประกอบ 32 ประเด็นหลักของผลการศึกษาการสะท้ อนการปฏิบตั ิในวงจรที่ 2
2.3 การสะท้ อนการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในวงจรที่ 2
นี ้ ผู้ร่วมวิจยั ที่สาคัญ คือ นักเรี ยนในชันเรี
้ ยนของนิสิตฝึ กสอนแต่ละคน ซึ่งเป็ นผู้ สะท้ อนการปฏิบตั ิของ
นิสิตฝึ กสอน โดยพบผลการศึกษาจาก 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.3.1 การประเมินปฏิบัตกิ ารในนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยของการประเมินปฏิบตั กิ ารของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยนักเรี ยน
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

การพูดและ
การคิด
2.55
2.53
2.68
2.77
2.65
2.64
2.77

การทา

ความสัมพันธ์

รวม

2.56
2.44
2.79
2.69
2.55
2.65
2.86

2.47
2.78
2.74
2.74
2.70
2.75
2.75

2.53
2.58
2.74
2.73
2.63
2.61
2.79

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.265
.209
.183
.275
.235
.227
.184
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ตาราง 10 (ต่อ)
คน
ที่
8
9
10
11
12
13
รวม

การพูดและ
การคิด
2.81
2.62
2.61
2.63
2.30
2.86
2.65

การทา

ความสัมพันธ์

รวม

2.86
2.72
2.70
2.65
2.50
2.91
2.68

2.92
2.64
2.81
2.87
2.77
2.70
2.74

2.86
2.66
2.71
2.72
2.52
2.82
2.68

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.112
.254
.322
.229
.245
.179

ผู้เรี ยนได้ ประเมินปฏิบตั ิการในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้ วยการพูด การ
ทา และความสัมพันธ์ จากหลักฐานของการประเมิ นพบว่า ในภาพรวมของปฏิ บัติการของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 2.68 หมายถึง มี ปฏิ บัติการอยู่ในระดับ สูง และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ทังด้
้ านการพูด การทา และความสัมพันธ์ได้ รับการประเมินว่ามีปฏิบตั ิการ
อยู่ในระดับ สูง โดยด้ า นความสัม พัน ธ์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย รวมสูง กว่า ด้ า นอื่ น ๆ โดยมี ค่า เท่ า กับ 2.74
รองลงมาคือด้ านการทาเท่ากับ 2.68 และด้ านการพูดเท่ากับ 2.65 ตามลาดับ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ ย ของการประเมิ น ในนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ต่ ล ะคนจะพบว่ า นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูผ้ ทู ี่ได้ คะแนนสูงสุดมีคา่ เท่ากับ 2.86 และนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูผ้ ทู ี่ได้
คะแนนต่ าสุดมี ค่าเท่ากับ 2.52 ดังแสดงในตาราง 10 จากการสะท้ อ นของนักเรี ยนทัง้ ในเรื่ องการ
ประเมินต่อปฏิบตั ิการของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทงในการพู
ั้
ด การทา และความสัมพันธ์ จึง
นาไปสู่การปรับแผนในการปฏิบตั ขิ องนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทงในระดั
ั้
บกลุ่มและระดับบุคลใน
วงจรที่ 3 ต่อไปด้ วย

268
2.3.2 การสะท้ อนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ ในนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู

ภาพประกอบ 33 ประเด็นหลักของปฏิบตั กิ ารฯของนิสิตฯตามลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ.
นอกเหนือจากหลักฐานการประเมินปฏิบตั ิการดังนาเสนอไปข้ างต้ นแล้ ว การศึกษาครัง้ นี ้ยังมี
หลักฐานที่ สะท้ อนจากนักเรี ยนเกี่ ยวกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ตามลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งนักเรี ยน
มาจากการอาสาสมัค รเป็ นตัว แทนของนั ก เรี ย นทัง้ ชัน้ เรี ย นเพื่ อ สะท้ อนการปฏิ บัติ ข องนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผ่านการสนทนาทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ความสมดุลของอานาจ
จากหลักฐานเกี่ยวกับความสมดุลย์ของอานาจที่ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็น และสะท้ อนต่อ
การปฏิบตั ขิ องนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีดงั นี ้
การแบ่งอานาจการตัดสิ นใจในเรื ่องการเรี ยนรู้ให้แก่ผเู้ รี ยน
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ ให้ ผ้ เู รี ยนตัดสินใจและสามารถสอบถามในเรื่ องการเรี ยนรู้
หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนหรื อเนื ้อหาในรายวิชานัน้ โดยผู้สอนอนุญาตให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึง
ผู้สอนได้ อย่างมีขอบเขตที่เหมาะสม แม้ ในบางกรณีพบว่า ผู้สอนจะมีอานาจมากกว่า แต่ผ้ เู รี ยนรับรู้ถึง
เจตนาที่ดี ความเอาใจใส่ของผู้สอน ความสุขที่เกิดขึ ้นของผู้เรี ยน และบรรยากาศในการยอมรับและ
เคารพกันอย่างมีเหตุมีผล และผู้เรี ยนส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า ผู้สอนและผู้เรี ยนมีอานาจในชันเรี
้ ยน
พอๆกัน อาจมากหรื อน้ อยบ้ างขึ ้นอยูก่ บั เนื ้อหาและกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู้
ตัวอย่างของการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตดั สินใจในการเรี ยนรู้ เช่น ผู้เรี ยนสามารถกาหนดวันส่งงานได้
เองภายใต้ กรอบที่ผ้ สู อนกาหนด การให้ เลือกทาโจทย์ข้อที่เหมาะกับความสามารถและข้ อที่มีความท้ า
ทายต่อความสามารถของผู้เรี ยน การให้ เลือกเฉลยหรื ออธิบายโจทย์ที่ผ้ เู รี ยนมัน่ ใจ การให้ อิสระต่อการ
ตัดสินใจในการทางานเดี่ยว คู่ หรื อกลุ่มสาหรับบางชิ ้นงาน การให้ เลือกลาดับก่อนหรื อหลังสาหรับการ
เรี ยนรู้ในบางเนื ้อหาที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ที่ตอ่ เนื่องกัน “เขาให้ เราเลือกว่าจะทาข้ อไหน จะให้ เฉลยข้ อ
ไหนก่อน” (แนน) “ให้ เราได้ เลือกที่จะทาเป็ นกลุ่มหรื อเดี่ยว ต้ องการทาข้ อไหนบ้ าง” (ซี) “จะให้ เลือก
เรี ยนแบบไหน เลือกว่าจะเรี ยนในเรื่ องอะไรก่อน” (เหมียว) “ครูจะถามนักเรี ยนเป็ นบางครัง้ ว่าอยากส่ง
วันไหน ส่งทันรึ เปล่าครับ แล้ วก็ตกลงวันส่งกัน ” (แจ็ค) ตัวอย่างของความสามารถสอบถามผู้สอน
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ เช่น ผู้สอนทาให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่าผู้เรี ยนสามารถสอบถามสิ่งที่ไม่เข้ าใจหรื อขอให้ ผ้ สู อน
อธิบายซ ้าได้ ผู้สอนพร้ อมให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ เู รี ยนอย่างเต็มใจและอย่างมีเมตตา โดยตัวอย่างการ
สะท้ อนของผู้เรี ยน มีดงั นี ้ “ครูมีอานาจมากกว่าค่ะ เเต่เด็กๆก็มีความสุขในการเรี ยนค่ะ ” (อ้ อม) “ครู ไม่
ค่อยตามใจนะครับ เเต่ครูเค้ าสนใจ นักเรี ยนมากครับ ให้ ความสนใจกับนักเรี ยนทัว่ ทังชั
้ นเรี
้ ยน” (อ้ อย)
“เรื่ องไหนที่ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจจริ ง ก็จะยกมือถามเลย เพื่อนๆที่เรี ยนก็ดมู ีความสุขนะคะ ไม่เข้ าใจตรงไหน ก็
ถามค่ะ” (แมว) “เค้ าจะอธิบายการทาเลขทุกๆข้ อ ถ้ าไม่เข้ าใจก็ถามอาจารย์ได้ เขาจะแสดงวิธีทาให้ ดู
ค่ะ” (หวาน) “เขาทาให้ เรารู้ว่า ถ้ าสงสัยหรื ออยากถามอะไร ก็สามารถเข้ าไปถามเขาได้ ตลอดเวลา นอก
เวลาสอนก็ ไปถามเขาได้ ที่ห้องพัก หรื อถามเขาทางเฟสบุ้คก็ ได้ ค่ะ ” (นก) “รู้ สึกว่าเท่าๆกัน นะครับ
เพราะครูก็ไม่ได้ ดมุ าก คุยเล่นกันได้ แต่นกั เรี ยนก็ยงั ให้ ความเคารพให้ เกียรติครูอยู่” (บลู)
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หน้ าที่ของเนือ้ หาในรายวิชา
การพยายามเน้นการสร้างกรอบความคิ ดของเนื อ้ หาความรู้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พยายามออกแบบการจัดการเรี ยนรู้และจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจในกรอบความคิดหรื อแนวคิดของเนือ้ หาความรู้นั น้ ๆมากกว่าการเน้ นให้ ท่องจาแต่เพียง
อย่างเดียว โดยนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู แต่ละคนมี การสร้ างกรอบความคิด ผ่านการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยมี ทัง้ มาจากผู้ส อนโดยตรง เช่ น การบรรยาย อธิ บ าย การเล่ า ตัว อย่ า ง
สถานการณ์ และมาจากกิจกรรมที่ผ้ สู อนออกแบบ เช่น การเล่ นเกม การตังโจทย์
้
ปัญหาเชื่อมโยงกับสิ่ง
ต่างๆรอบตัวของผู้เรี ยน หรื อสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของผู้เรี ยนเพื่อสร้ างกรอบแนวคิดขึ ้นมา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ผู้เรี ยนแสดงความเห็นว่า การเริ่ มต้ นทาความเข้ าใจกรอบความคิดจากตัวอย่างหรื อสิ่งที่เป็ นรูปธรรมจะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจ เข้ าใจ และเชื่อมโยงไปยังกรอบความคิดที่เป็ นนามธรรมได้ และหลังจากนัน้
ผู้สอนจึงค่อยจัดการเรี ยนรู้ให้ มีการสรุปกรอบความคิดในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจ
ว่า คณิตศาสตร์ ในหลายเนื ้อหาสามารถเรี ยนรู้จากการเข้ าใจก่อนได้ โดยผู้สอนต้ องกระตุ้นหรื อสร้ าง
ความอยากรู้อยากเห็นให้ แก่ผ้ เู รี ยนในเบื ้องต้ นก่อน และการจดจาเนื ้อหาได้ นนั ้ สิ่งที่สาคัญคือการหมัน่
ฝึ กฝน แต่ก ารที่ ผ้ ูเรี ยนจะเกิ ด ความต้ องการฝึ กฝนได้ นัน้ จะต้ องอาศัยความรัก และความสนใจใน
คณิตศาสตร์ จึงจะเกิดการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืนต่อไป นอกจากนี ้ การทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญของเนื ้อหา
ก็เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจในเนื ้อหานันๆ
้ และเป็ นบทบาทของผู้สอนที่จะต้ องจัดการ
เรี ยนรู้ ขึน้ รวมถึงจะต้ องสร้ างความท้ าทายที่เหมาะสมแก่ผ้ ูเรี ยนแต่ละคน ในท้ ายที่ สุด ผู้เรี ยนจะมี
ทักษะการแก้ ปัญหา มีความอยากฝึ กฝนทาโจทย์หรื อแก้ ปัญหาที่ยากและซับซ้ อนมากขึ ้นไป
ตัวอย่างการสะท้ อนถึงการพยายามเน้ นการสร้ างกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้ของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู เช่น “ครูเขาเน้ นความจาและเข้ าใจด้ วยคะ ไม่ได้ เน้ นจาอย่างเดียวแน่นอน”
(ปุ๊ ก) “ปกติพวกหนูไม่ถนัดทางคณิตอยู่แล้ ว แต่มนั ต้ องเรี ยน ครูจะยกตัวอย่างหรื อทาเกมมาให้ เราเล่น
ตอนต้ นชั่วมงคะ แล้ วบางทีก็ค่อยสรุ ปว่า concept ของเรื่ องนีค้ ืออะไร พวกหนูเรี ยนเลขกับครู เขาได้
เข้ าใจก็อะเมซิ่งแล้ วค่ะ ” (อาย) “บางเรื่ องมันต้ องจาอยู่แล้ วครับ ไม่งนั ้ ไปต่อไม่ได้ แต่ว่าครูบอกว่ามัน
จาเป็ นยังไง บางทีก็บอกที่มาของสูตรครับ ทาให้ เข้ าใจมากขึ ้น เหมือนเข้ าใจว่ามันมายังไง ทาให้ อยาก
จาด้ วยครับ” (น้ อย) “ครู เขาเน้ น concept มากเหมือนกัน แต่มนั เอาไปใช้ ได้ ดีกว่าท่องๆไป ไม่ร้ ูเอาไป
ทาอะไร แต่ครู จะบอกดีครับว่าเอาไปใช้ อะไร” (แซม) “เดี๋ยวนี ้มันมีอินเตอร์ เน็ต เราแทบไม่ต้องจาทุก
อย่าง พวกสูตรสมการ แต่เราต้ องเข้ าใจเป็ นพื ้นฐานก่อนครับ ไม่งนจะไปต่
ั้
อยาก” (เต้ ย) “คนที่ชอบเขา
จะต้ องฝึ กอ่ะครับ มันเหมือนท้ าทายเรา แก้ ได้ ก็ดีใจ ทาให้ อยากทาไปเรื่ อยๆ แต่กว่าจะอยากฝึ ก ครูต้อง
ช่วยทาให้ อยากเรี ยนก่อน ถ้ ามันน่าดึงดูดใจ มันก็นา่ จะอยากลองทา ลองคิดนะครับ” (อ้ วน)
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การใช้เนื อ้ หาของความรู้เป็ นมากกว่าความรู้
ผู้เรี ยนแสดงความคิดเห็นว่านิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถได้ พยายามใช้ เนื ้อหา
ของความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นมากกว่าความรู้ กล่าวคือ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทาให้ เห็น
ถึงการนาเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน แม้ เนื ้อหาคณิตศาสตร์ บางเรื่ องอาจจะยกตัวอย่าง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้ ไม่ง่าย แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะทาให้ เห็นถึงความสาคัญใน
การน าไปใช้ ต่อ ยอดในการเรี ย นของสาขาวิช าที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ น าเสนอถึ งความส าคัญ ต่ออาชี พ ที่
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหานันๆ
้ ทังนี
้ ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนจะมีการจัดการเรี ยนรู้ที่แตกต่าง
กันอีกเช่นกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามสอดแทรกความรู้อื่นในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
ในเรื่ องนัน้ เช่น ประวัติของนักคณิ ตศาสตร์ วิชาชีพ ที่เกี่ ยวข้ องกับเนือ้ หาเรื่ องนัน้ เกร็ ดความรู้ ต่างๆ
เป็ นต้ น
ตัวอย่างการสะท้ อนของผู้เรี ยนในประเด็นนี ้ มีดงั นี ้ “คือเด็กคนไหนที่ไม่เข้ าใจ เขาก็จะหาวิธี
หรื อยกตัวอย่างจากชีวิตประจาวันมาให้ เห็นภาพมากขึ ้นค่ะ ทาให้ เราเข้ าใจง่ายขึน้ ” (อ้ น) “หนูคิดว่า
การเรี ยนคณิตจะต้ องมีการอธิบายเพิ่มเติมและการยกตัวอย่างให้ เห็นภาพ หนูว่าจะเข้ าใจง่ายขึ ้นค่ะ ”
(ฟาง) “คือครูจะสอนแบบสบายๆค่ะ คือถ้ าเราเรี ยนเฉพาะวิชาการ มันเครี ยดค่ะ ครูเลยเหมือนไม่อยาก
ให้ เครี ยดค่ะ เลยสอดแทรกความรู้ อะไรเยอะแยะค่ะเพื่อไม่ให้ น่าเบื่อ ยกตัวอย่างพวกนักคิดของคณิต
ประวัติเขา” (แนน) “ครู พ ยายามเล่ าถึงเหมื อนเกร็ ดความรู้ ของเรื่ องนัน้ มัน น่าสนใจขึน้ นะค่ะ พวก
ความลับของเลขไรงี ้อ่ะคะ” (ป๊ อก) “มีเพื่อนในห้ องค่ะ ที่บ้านเขาขายลูกชิ ้น แล้ วตอนนันเรี
้ ยนเรื่ องหรม.
ครน. เขายกมือถามครูว่า เรี ยนเรื่ องนี ้ไปทาไม ครูเลยบอกว่า ที่บ้านเราขายของใช่ไหม เอาเรื่ องนี ้ไปใช้
กับการคานวณลูกชิ ้นที่จะขายให้ ได้ กาไร จะได้ ร้ ูวา่ หนึง่ ไม้ ใส่กี่ลกู ดี ” (ซี) “ครูเขาให้ ทากิจกรรมเกี่ยวสถิติ
แล้ วพวกเราไปหาสถิติในการเข้ ามหาวิทยาลัยตามคณะต่างๆ ดีคะ เพราะว่าได้ ร้ ู ว่ามีคณะอะไรบ้ าง
และสถิติของการเข้ าเรี ยนเป็ นยังไง เลยได้ ความรู้ และเอาไปคิดกับเรื่ อ งของตัวเองด้ วยค่ะ ” (เหมียว)
“อย่างเรื่ องหาพื ้นที่ผิว จาไม่ได้ คอ่ ยได้ นะคะว่าโจทย์ยงั ไง แต่ว่าตัวอย่างโจทย์คือเกี่ยวกับสนามฟุตบอล
แล้ วพวกผู้ชายจะสนใจมากเลยคะ อีกอันก็คือถ้ าของขวัญเป็ นรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม
แล้ วเราต้ องห่อของขวัญ เราจะใช้ กระดาษเท่าไหร่ แบบกว้ างคูณยาวอ่ะคะเท่าไหร่ ” (ปุ๊ ก) “ผมชอบเรื่ อง
วงกลม รัศมี เส้ นผ่าศูนย์กลางครับ ครูเขาไม่มีวงเวียน เขาบอกว่า เราทาวงเวียนเองได้ ด้ วยปากกาสอง
อันและเชือก แล้ วเขาให้ นกั เรี ยนลองทาว่ามันจะเป็ นวงเวียนได้ ยงั ไง แล้ วมันคือรัศมี แล้ วมันคือสองเท่า
ของรัศมีคือเส้ นผ่าศูนย์กลาง ผมชอบอันนี ้เพราะว่ามันสนุกดีครับ” (แซม)
การช่วยพัฒนาทักษะอืน่ ๆ ให้ผเู้ รี ยน
ผู้เรี ยนสะท้ อนถึงทักษะต่างๆที่ได้ รับจากการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ซึ่งมีทงทั
ั ้ กษะที่เกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคม ได้ แก่ ทักษะการคานวณ ทักษะการ
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คิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ ปัญ หา ทักษะการใช้ เหตุผล ทักษะการตังค
้ าถาม ทักษะการค้ นคว้ าข้ อมูล
และเลือกข้ อมูลมาใช้ อย่างเหมาะสม ทักษะการทางานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ความมัน่ ใจในการนาเสนอ เป็ นต้ น โดยการจัดการเรี ยนโดยจัดกลุ่มขนาดเล็ก และมีเป้าหมายที่ชดั เจน
ร่วมกันของผู้เรี ยนในกลุม่ แต่ละคนจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมเชิงบวก การนาเสนอข้ อมูลด้ วยกราฟ
ตาราง แผนภูมิจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการนาเสนอที่น่าสนใจและการตีความ การเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูล และสร้ างความหมาย และเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดได้ กิจกรรมที่จบั คูช่ ่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ แสดงความเห็นของตนกับเพื่อนและฝึ กทักษะการเป็ นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ตัวอย่างการสะท้ อนจาก
ผู้เรี ยนเช่น “ส่วนใหญ่ก็สอนเข้ าใจนะครับ ผมได้ เรื่ องการทางานร่ วมกับผู้อื่น ” (น้ อย) “ไม่ใช่เชิงท่องจา
นะครับ ครูเขาเน้ นให้ คานวณมากกว่า ฝึ กคิดคานวณอ่ะครับ” (แนน) “มีคะ่ ช่วยกันคิด วิเคราะห์” (นพ)
“ไม่ได้ เน้ นการจาเพียงอย่างเดียว มีกิจกรรมที่ช่วยเรื่ องความกล้ า สามัคคีด้วยคะ” (ฝน) “ครู สอนให้
คิดถึงการแก้ โจทย์แก้ ปัญหาครับว่าต้ องทาอะไรยังไงก่อนตามลาดับ ” (บอส) “เวลาเข้ ากลุ่มหรื อเป็ นคู่
เราต้ องบอกให้ ได้ คะว่าทาไมเราถึงคิดแบบนัน้ แสดงวิธีคิด วิธีทาโจทย์ของเราออกมา มันมีทงถู
ั ้ กและ
ผิดแหละคะ แต่ว่าเพื่อนจะได้ เห็นว่าอีกคนที่ผิดเพราะเข้ าใจผิดตรงไหน คือมันทาให้ คนที่ทาผิดไม่ร้ ูสึก
แย่ แล้ วเราเข้ าใจว่าเขาเข้ าใจผิ ดเพราะอะไร ประมาณนี ค้ ะ” (อี ฟ ) “ครู เขาจะให้ เราไปค้ นข้ อมูลใน
อินเตอร์ เน็ตครับ แล้ วเอามาคุยกันว่า เหมือนกันไหม ต่างกันไหม ทาไมถึงต่าง แล้ วเราจะใช้ อันไหน
เพราะอะไร เหมือนสอนว่าต้ องรู้จกั เลือกข้ อมูลครับ” (ตุ้ย)
การพยายามกระตุ้นให้ผเู้ รี ยนเกิ ดความกระตื อรื อล้น
นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู พ ยายามกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ล้ น ซึ่ง มี
หลากหลายกลยุทธ์ที่นามาใช้ ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ตัวอย่างเช่น การสร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู รี ยน
สนุก ตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสะท้ อนถึงความรักและหลงใหลในคณิตศาสตร์ และมีความ
กระตือรื อล้ นผ่านการสื่อสารทางวัจนภาษาหรื ออวัจภาษา เช่น การเดิน การใช้ มื อประกอบการพูด
น า้ เสี ย ง การเคลื่ อ นไหวมากกว่าการนั่ง อยู่กับ โต๊ ะ ครู ห รื อ ยื น เฉย ซึ่ง เมื่ อ ผู้เรี ย นรั บ รู้ ถึ ง ความชอบ
คณิตศาสตร์ ของผู้สอน ดังนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องการมีส่วนร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ สู อนจัด นอกจากนี ้
ผู้สอนกระตุ้นความกระตือรื อล้ นของผู้เรี ยนด้ วยการนาเสนอเรื่ องราวที่ชว่ ยสร้ างแรงบันดาลในการเรี ยน
คณิตศาสตร์ หรื อพยายามพูดให้ เห็นถึงความน่าสนใจในคณิตศาสตร์ การให้ กาลังใจ การสร้ างพลังใน
การเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ว่าไม่ใช่เรื่ องยากจนเกินไป รวมถึง การพยายามสร้ างบรรยากาศของความไว้ ใจ
และปลอดภัยแก่ผ้ เู รี ยนเพื่อสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนอยากแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม และรู้ สึกถึงการ
ยอมรั บ จากผู้ส อน นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส ามารถสร้ างความท้ า ทายให้ แ ก่ ผ้ ูเรี ย นตาม
ความสามารถในการรับมืออย่างเหมาะสม การกระตุ้นด้ วยการใช้ คาถามเพื่อให้ เกิดการคิดเชิงวิพากษ์
และคิดวิเคราะห์มากขึ ้น การพยายามให้ คาแนะนากลับหลังจากที่ผ้ เู รี ยนส่งชิ ้นงานมาแล้ วอย่างรวดเร็ ว
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และชีป้ ระเด็นในการพัฒ นาที่เฉพาะเจาะจง การพยายามให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการอภิปรายร่ วมกันในกลุ่ม
อย่างลุม่ ลึกมากขึ ้น การพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนทาชิ ้นงานด้ วยตนเองอย่างค่อยเป็ นค่อยไป พร้ อมให้
กาลังใจและคอยให้ คาแนะนาอยูเ่ คียงข้ าง
ตัวอย่างคาพูดของผู้เรี ยนที่สะท้ อนในประเด็นนี ้ เช่น “ครู ทาให้ กระตือรื อล้ น สนุกเวลาเรี ยน
รู้จกั ใช้ น ้าเสียงเพื่อทาให้ ตื่นตัว ” (ฝน) “ครูให้ เราคิดว่าการเรี ยนคณิตเป็ นเรื่ องขี ้ๆค่ะ มันทาให้ หนูคิดว่า
ถ้ ามันเป็ นเรื่ องขี ้ๆจริ งๆ มันก็ไม่ได้ ยากสาหรับเราเเละมันทาให้ หนูอยากที่จะเรี ยนรู้ เพิ่มเติมค่ะ” (เหมียว)
“ครูทาให้ เลขเป็ นวิชาที่สนุก น่าเรี ยนขึ ้นกว่าเดิม ” (ฟาง) “ผมว่าไม่ได้ สนุกมากหรอก เเต่ครูเค้ าสอนเเล้ ว
ทาให้ ร้ ูสกึ อยากเรี ยน เรี ยนเเล้ วไม่เบื่ออ่ะครับ” (แจ็ค) “อยากเรี ยนวิชาเลขมากขึ ้น เพราะครูสอนดีขนาด
นี ้” (แนน) “ครู ใจดีสอนเก่งแบบนี ้หายาก เขาเอาใจใส่นกั เรี ยน อันไหนไม่ได้ ครูเขาก็จะแนะนา” (ปุ๊ ก)
“เขาเหมือนชอบเลขมากๆ รู้ สึกได้ ว่าเขาชอบเลข ทาให้ เวลาเขาเล่าหรื ออธิบายอะไร มันดูง่าย แล้ วก็
เหมื อ นอิ น ไปกับ เขาคะ แม้ ไม่ เข้ าใจนะบางครั ง้ ” (นก) “ครู เคยเล่า สรุ ป ของหนัง ที่ เป็ น เรื่ อ งของนัก
คณิตศาสตร์ แล้ วหนูก็ไปตามหาดู ดีอ่ะ มันทาให้ มีแรงฮึด อยากอ่าน อยากขยันไรงีค้ ่ะ ” (อีฟ) “ครูเขา
จะมีคาถามที่แบบว่า ทาให้ เราคิดต่อไปอีกว่า ทาไมเป็ นนัน้ เป็ นแบบนี ้ มันก็แบบ เอ่อ ทาไมอ่ะ เอ่อ
อยากรู้ เหมื อนกัน เหมือนสมองส่วนนี ไ้ ม่เคยคิดมากก่อน” (อาย) “ครู เขาจะบอกเสมอว่าตอบผิดไม่
เป็ นไรหรอก แต่ถ้าเข้ าใจผิดไปตลอด จะหนักกว่า อะไรประมาณนี ้ครับ นักเรี ยนเลยรู้สึกว่า กล้ าที่จะ
ถามขึ ้นมา แล้ วเขาไม่ดา่ คนที่ตอบผิดด้ วย ก็ให้ กาลังใจ ให้ คดิ ใหม่อีกครัง้ ” (ก็อต)
บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน
ความเชื ่อทีว่ ่าผูเ้ รี ยนสามารถรับคาแนะนาและปฏิ บตั ิ ตามเส้นทางการเรี ยนรู้ของตนเองได้
นัก เรี ย นแสดงความเห็ น ต่อ บทบาทของนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ว่า ผู้ส อนแสดง
บทบาทที่หลากหลาย ไม่ได้ จาเพาะเจาะจงเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อเน้ นบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
เท่านัน้ ซึ่งนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูแสดงให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ว่า ผู้สอนเป็ นทังผู
้ ้ สงั่ สอน ผู้แนะนา ผู้จดั
กิจกรรม และโค้ ช อย่างไรก็ตาม ผู้เรี ยนเห็นว่าผู้สอนเป็ นผู้แนะนามากกว่าผู้สอนสั่ง จึงทาให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากคาแนะนาของผู้สอนได้ อย่างลึกซึง้ มากกว่าแบบจดจา รวมถึงผู้เรี ยน
สามารถเข้ าถึงผู้สอนได้ เพื่อการสอบถามสิ่งที่ไม่เข้ าใจ ประกอบกับการที่ผ้ สู อนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้
เข้ าถึงอย่างเหมาะสมเพื่อการเรี ยนรู้ตามแนวทางของผู้เรี ยนแต่ละคน ดังที่กล่าวมาแล้ วในหัวข้ อที่ผ่าน
มา
ตัวอย่างที่ผ้ เู รี ยนสะท้ อนในประเด็นนี ้ เช่น “ครูเป็ นทังครู
้ ทังคนจั
้ ดกิจกรรม คอยแนะนาด้ วย
คอยติว คอยช่วยเหลือ เป็ นหลายอย่างคะสาหรับนักเรี ยน” (ติก๊ ) “ครูเป็ นผู้แนะนามากกว่าคะ เขาจะให้
คาแนะนาเวลาที่นักเรี ยนไม่เข้ าอะไร อาจยังไม่บอกเลยตรงๆ แต่จะแนะก่อน ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด ได้ ลอง
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แก้ ปัญหาก่อนไรงี ้คะ” (เกด) “เขาฝึ กให้ เด็กคิดมากกว่าคะ แต่ติดที่พวกหนูขี ้เกียจนิดนึงค่ะ แต่ก็ชอบ
เลขมากขึ ้นนะคะ” (รอง) “แนะนาค่ะ ครูจะฟั งเราก่อนแล้ วค่อยอธิบายให้ ฟัง ครูจะไม่บอกคาตอบค่ะ ครู
จะพูดให้ เราคิดให้ เป็ น และกระตุ้นเราตลอดเลยคะ” (แนน) “ให้ คาแนะนาคาปรึกษาที่ดี รู้สึกถูกชะตา
มากค่ะ” (ซี) “ถ้ านักเรี ยนไม่เข้ าใจ ครูจะให้ ยกมือถาม ครูจะให้ ทาบนกระดานค่ะ แล้ วครูก็จะเดินไปหา
ค่ะว่าทาได้ มยั ้ เขาใส่ใจนักเรี ยนค่ะ ” (บลู) “ผมไม่เคยเข้ าใจเลขเวลาครูคนอื่นสอน แต่ครูคนนี ้สอนผม
เข้ าใจมากเลยครับ เพราะว่าเขารู้ วิธีสอนเรา ก็ใช้ คาถามที่ดีครับ กระตุ้นให้ สงสัย ให้ คิด ครู เขาสอน
เข้ าใจกว่าครูคนอื่นอีกอยากให้ สอนหลักด้ วยครับ” (ต่อง) “ก็สอนแบบง่ายๆค่ะ ทาความรู้ให้ เข้ าใจง่าย
ครูจะสอนให้ จนกว่าจะทากันได้ สอนสนุกด้ วยค่ะ ” (ปุ๊ ก) “ก็มีการสอนแบบยกตัวอย่างค่ะ ใครไม่เข้ าใจ
ครูก็ย้อนมาสอนใหม่คะ่ เพื่อให้ เข้ าใจกันทุกคนค่ะเพื่อจะได้ ไม่ต้องเรี ยนรู้เรื่ องบ้ างไม่ร้ ูเรื่ องบ้ างค่ะ ” (โรส)
“ครู จะถามคาถามค่ะ ถ้ าตอบไม่ได้ เค้ าจะอธิบายให้ ฟังจนกว่าจะได้ คะ่ บางทีก็ใช้ พวกกิจกรรมช่วยคะ”
(ก้ อย)
การสละเวลาในการบรรยายเนื อ้ หาในชัน้ เรี ยนเพือ่ จัดการเรี ยนรู้ในลักษณะอื น่ ๆ
นักเรี ย นสะท้ อ นว่านิ สิ ตฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู มี การบรรยายหน้ าชัน้ เรี ยนลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงต้ นของการเข้ ามาจัดการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตาม การบรรยายและการอธิบายเป็ นสิ่งที่
ยังปรากฎอยู่ในการจัดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้วยการนากิจกรรมต่างๆเข้ ามาช่วยเสริ มการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยนมากกว่าการใช้ การบรรยายหรื อ
อธิบายแต่เพียงอย่างเดียวตลอดคาบชันเรี
้ ยน กิจกรรมที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูจดั การเรี ยนรู้
ในลักษณะอื่นๆ เช่น การถามตอบ การทางานใบงานหรื อชิ ้นงานเดี่ยว คู่ หรื อกลุ่ม การเล่นเกม การ
นาเสนอ การใช้ สื่อต่างๆ เป็ นต้ น การจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะดังกล่าวช่วยสร้ างบรรยากาศในชันเรี
้ ยน
ในทิศทางบวกต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ซึ่งเต็มไปด้ วยความครึ กครื น้ กระตือรื อล้ น กระฉับกระเฉง มี
ความตื่ น เต้ น มี ความท้ าทาย ผู้เรี ยนจะได้ ทัก ษะและความสามารถอื่ น ๆเพิ่ ม เติม และที่ ส าคัญ คื อ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น ผู้เรี ยนเห็นว่ามีความเชื่อมโยงและสมเหตุสมผลกับเนื ้อหาความรู้ในครัง้ นัน้ ทา
ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาความรู้มากขึ ้นและอยากเรี ยนคณิตศาสตร์ มากขึ ้นกว่าเดิม
ตัวอย่างความเห็นจากผู้เรี ยนเช่น “เวลาเรี ยนมีคาบละ 50 นาที มันเรี ยนคล้ ายๆเกมน่ะครับ
มันเลยยุง่ วุน่ วาย เวลาเป็ นเกมและให้ คิดเป็ นกลุ่มครับ ช่วยกันคิด สนุกดีครับชอบๆ” (บาส) “สอนให้ คิด
สอนให้ จา สอนให้ ทา สอนให้ ฝึก ถ้ าฝึ กฝนมากก็จะ get ได้ ไวครับ ผมว่าครูเขาก็พยายามทาแบบฝึ กหัด
ให้ เราดีนะ รู้ ว่าเขาตังใจ”
้ (นพ) “มีการให้ ทางานกับเพื่อน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา ถ้ าเฉลยก็ส่มุ ให้ ใครมา
เฉลยค่ะ เพื่อจะได้ ร้ ู ว่าใครที่ทาไม่ได้ อะไรแบบนีค้ ่ะ ” (ตาล) “ครู เขาก็บรรยายเรื่ องใหม่ๆ แล้ วก็ให้ ทา
แบบฝึ กหัดเอง แล้ วครู เขาจะแนะนาข้ อที่ทาไม่ได้ อ่ะครับ บางคาบครู เขาจะจัดกิจกรรมเป็ นเกมง่ายๆ
เพื่อให้ เข้ าใจในเนื ้อหามากขึ ้นอ่ะครับ” (กี ้) “ครูบรรยายช่วงต้ นคาบแล้ วให้ ทาแบบฝึ กหัดค่ะ ระหว่างนัน้
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ครูจะเดินดูทุกๆคนค่ะ ถ้ าไม่เข้ าใจก็ถามได้ เลย ทาให้ เข้ าใจมากขึ ้นค่ะ แล้ วบางคาบทากิจกรรมเสริ ม
ความเข้ าใจค่ะ ก็ให้ ถามในเรื่ องที่ไม่เข้ าใจนอกเวลาได้ ตลอดอ่ะครับ ” (เอ้ ) “มีให้ เล่นเกม เน้ นความจา
ด้ วย แต่มีเชื่อมโยงกับชีวิตด้ วย มีให้ แข่งขันเพื่อตอบคาถาม ครูพดู บ่อยว่าให้ ตงใจฟั
ั ้ ง ตังใจเรี
้ ยน และมี
ทางานเป็ นกลุ่ม” (นก) “มีการทาแบบฝึ กหัดค่ะ แล้ วก็มีกิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนค่ะ ซึ่ง
คุณ ครู ก็ให้ แบ่งกลุ่ม นั่งกันค่ะ จากนัน้ ครู ก็จะมี คาถาม โจทย์ โชว์บนจอ แล้ วก็ ให้ กลุ่มแต่ละกลุ่มคิด
กลุ่มไหนคิดเสร็ จก่อน กลุ่มนันก็
้ จะออกมาทาหน้ าห้ องค่ะ ” (โบว์) “ครูเขาให้ จดั เป็ นกลุ่ม จะมีโจทย์ให้
ช่วยกันคิดในกระดานค่ะ” (เหมียว) “ครูใช้ ภาษาที่ทนั สมัยเฮฮา มีเพาเวอร์ พ้อยในการสอนด้ วยค่ะ และ
สื่อต่างๆ” (หนู)
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
การใช้วิธีการหลากหลายเพื อ่ ช่วยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
ผู้เรี ย นได้ เล่าถึ ง การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองที่ มี ม ากขึน้ เนื่ องจากการจัด การเรี ย นรู้ และการให้
คาแนะนาของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ดังเช่นในหัวข้ อที่ได้ กล่าวมาแล้ วเกี่ยวกับลักษณะการ
จัดการเรี ยนรู้ ในวิธีการต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งเป็ นวิธีที่นอกเหนือจากการบรรยายและอธิบายหน้ าชัน้
เรี ยน หรื อการลดการบรรยายของผู้สอนหน้ าชันเรี
้ ยน ซึ่งเป็ นการถ่ายเทความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนที่เป็ นผู้รับจากการบรรยายของผู้สอนมาอยูท่ ี่การเป็ นผู้กระทาหรื อเป็ นผู้เรี ยนรู้ด้วยตนเอง อัน
ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ผ้ ูสอนจัดให้ นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ยังหมั่นสร้ างกิจกรรมที่
แตกต่างกันไปในแต่ละคาบเรี ยนหรื อตามหัวข้ อเรื่ องที่เหมาะสมกับกิจกรรมนันๆ
้ ซึ่งนักเรี ยนสะท้ อนว่า
ผู้สอนมักมี กิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ จาเจ ไม่สามารถคาดเดาได้ และรับรู้ ถึงความพยายามที่ จะให้
ผู้เรี ยนได้ ลองผิดลองถูกด้ วยตนเอง สิ่งนี ้ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความตื่นเต้ นและมีความกระตือรื อล้ นมากขึ ้น
จากเดิมด้ วย ตัวอย่างเช่น การลงมือปฏิบตั ิทากิจกรรมต่างๆ การนาเสนอหัวข้ อที่ได้ รับผิดชอบ การฝึ ก
คานวณด้ วยตนเอง การทางานเดี่ยว คู่ หรื อกลุม่ การถามตอบในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เรี ยนในประเด็นนี ้เช่น “เน้ นปฏิบตั ิเป็ นส่วนใหญ่ค่ะ เพราะมันทา
ให้ เข้ าใจง่ายกว่าจาค่ะ มีกิจกรรมเยอะคะ ไม่คอ่ ยซ ้ากันนะคะเท่าที่จาได้ ” (อ้ อ) “บรรยายด้ วยและคอย
ถามว่านักเรี ยนว่าเข้ าใจมัย้ ถ้ านักเรี ยนบอกว่าเข้ าใจ เขาจะหาโจทย์มาให้ ลองทาในชัว่ โมงนันเลยค่
้
ะ มี
ทัง้ ทาเดี่ยว ทาเป็ นคู่ ทาเป็ นกลุ่ม บางทีทาเดี่ยวก่อน พอเสร็ จก็เอาที่ ทามาคุยกันว่าผลลัพ ท์ออกมา
เหมือนกันไหม วิธีทาของแต่ละคนเป็ นยังไง เหมือนหรื อต่างกันถ้ าคาตอบมันเหมือนกันไรงี ้คะ” (ตาล)
“นาเสนอเรื่ องที่เราได้ รับค่ะ พูดให้ เพื่อนฟั งว่าข้ อนี่เป็ นเเบบนี ้น่ะ การเขียนสูตรเขียนอย่างนี ้น่ะ เหมือน
เล่าคะว่าเราทามายังไง” (แนน) “ก็จะมีการให้ คิดคานวณ แล้ วตอบว่าอันนี ้ถูกไหม อันไหนผิดไหม ถ้ า
ผิดครูจะไกด์ๆว่า ลองทบทวนว่ามีอะไรพลาด บางทีทดผิดไรงี ้ครั บ ส่วนมากจะสะเพร่ากันบ่อยมาก ครู
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ก็ จ ะคอยยา้ ว่า อย่ารี บ เกิ นไปไรงี ้ คาตอบมัน จะไม่ใช่ ” (ตุ้ย ) “มี กิจ กรรมให้ ท าค่ะ แล้ วก็ จ ะมี ให้ เด็ก
ออกไปทาโจทย์ หน้ าห้ อง เป็ นกลุ่ม หรื อคู่คะ เพราะครู บอกว่าจะได้ ไม่ร้ ู สึกผิดมากถ้ าทาไม่ถูก จะได้
ช่วยกันรับผิดชอบ ช่วยกันคิดดีๆงี ้คะ ต้ องช่วยกัน” (ปุ๊ ก) “ตอนครูสอนใช่ไหมค่ะ มันเหมือนเราก็ฟังๆไป
คิดตามบ้ าง บางทีก็หลุดไปคิดเรื่ องอื่น คุยกับเพื่อนก็มีบ้างคะ มันไม่คอ่ ยมีสมาธิยาวๆ แต่วา่ ถ้ าครูบอก
ให้ ทากิจกรรม มันคือเรื่ องของเราแล้ ว อืม เราต้ องทา เรากับเพื่อนอ่ะคะ ต้ องช่วยกันทา รับผิดชอบเรื่ อง
นัน้ ความรู้สกึ มันก็ตื่นเต้ นแหละคะ แบบว่าจะทาได้ ไหม หายง่วงเลยคะ” (นก) “ตังแต่
้ เรี ยนกับครูมา ถ้ า
ตอบผิด เขาไม่เคยด่าว่านะ คือตอนแรกนักเรี ยนอาจจะกลัวๆ แต่ตอนนี ้นักเรี ยนน่าจะรู้ สึกโอเคแล้ วว่า
ทาผิดก็ธรรมดารึเปล่า มันผิดกันได้ เช่น คิดเลขผิดไปตัวหนึ่ง หรื อจะไม่เ ข้ าใจก็ตาม สมมติมีตดิ ขันไหน
้
ไปต่อไม่ได้ ครูเขาจะช่วยแนะนิดๆ ใบ้ ๆ ไรเงี ้ยะครับ พอเรานึกออก ก็ไปต่อได้ หล่ะ ก็คิดได้ ทานองนี ้อ่ะ
ครับ” (น้ อย)
การคานึงถึงการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนมากกว่าเกรดเฉลี ย่ ที ผ่ เู้ รี ยนจะได้รับ
นักเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นต่อปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ว่า ผู้สอนได้ จัดการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยนโดยมุ่งเน้ นถึงความเข้ าใจในเนือ้ หาเป็ นหลัก ซึ่งผลพลอยได้ ของ
ความเข้ าใจเนื ้อหาความรู้จะปรากฎในการทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนมากกว่าการยึดเกรดเฉลี่ยเป็ นหลัก
เช่น การทาใบงาน การตอบคาถามในชันเรี
้ ยน การทางานกลุ่ม การทาแบบฝึ กหัด เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ ไม่ได้ มีหน้ าที่ ในการออกข้ อสอบหรื อเก็บคะแนนด้ วย
ตนเองมากนัก ทังในการสอบกลางภาคหรื
้
อการสอบปลายภาค เพราะฉะนัน้ ผู้เรี ยนจึงเห็นว่า ผู้สอน
จัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เน้ น ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจในเนื อ้ หาความรู้ คณิ ต ศาสตร์ ม ากกว่า และไม่เพี ย งเพื่ อ
ประโยชน์ในการสอบในรายวิชาเท่านัน้ แต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในภายหน้ าในเชิงวิชาชีพและการศึกษา
ต่อ อีกทังเป็
้ นไปเพื่อให้ เกิดเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ ด้วย
ตัวอย่างจากนักเรี ยนที่สะท้ อนในประเด็นนี ้เช่น “นักเรี ยนทุกคนเรี ยนเพื่อไปสอบแน่นอนค่ะ
แต่เลขก็มีประโยชน์กับอาชีพในอนาคตแน่นอนค่ะ แต่ครูเขาไม่ได้ เป็ นคนออกข้ อสอบนะคะ แต่เขาก็
สอนให้ เราเข้ าใจก่อน เพราะถ้ าเข้ าใจ มันก็ต้องทาข้ อสอบกลางได้ แน่นอน” (ลี) “ครูทาให้ นกั เรี ยนอยาก
รู้ คะ่ ทาให้ เราสนใจและอยากเรี ยนอยากรู้ว่า มันจะเป็ นอย่างไงต่อ สามารถคิดอะไรได้ อีก มีสูตรอะไร
อีกที่เราไม่ร้ ูอะไรแบบนี่ค่ะ บางทีไม่ร้ ูสึกว่าเขาทาไปเพื่อสอบนะ แต่เขาอยากให้ พวกเราได้ จริ งๆ เพื่อ
เข้ าใจและเอาไปใช้ อ่ะคะ” (วิว) “ผมคิดว่า ครูเขาไม่ได้ สอนเพื่อให้ เราได้ เกรดสี่ขนาดนันครั
้ บ ไม่เคยพูด
เน้ นขนาดนัน้ แต่ร้ ูสึกว่า เขาอยากให้ เราชอบเลขแบบเขา อยากให้ มีความคิดที่ดีต่อเลข ก็ตอนสอนก็
เน้ นให้ แข่ง กับ ตัวเองมากกว่าครับ คือเราพัฒ นาขึน้ ไรงี ค้ รับ ” (แป้ง) “ครู เน้ นการพัฒ นาเลขของเรา
มากกว่าครับ ดูยงั ไงเหรอ ก็เขาจะคอยแนะนาไงว่ายังไงๆต่อดี ไม่ได้ แบบว่ามาจี ้ๆว่าถูกผิด ต้ องถูกนะ
ไม่งนจะท
ั ้ าข้ อสอบไม่ได้ ไรงี ้ครับ” (แจ็ค)
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การพยายามกระตุ้นให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองในลักษณะเชิ งรุก
จากการสะท้ อนของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูพบว่า
ผู้เรี ยนรับรู้ว่าผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเชิงรุก โดยไม่เน้ นการ
ท่องจาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่เน้ นเรื่ องการเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมและการลงมือทาสิ่งต่างๆที่กระตุ้น
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ รวมถึง ทักษะและความสามารถอื่นด้ วย เช่น การคิดวิเคราะห์
การคิดในลักษณะต่างๆ การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ กับผู้อื่น การแก้ ปัญหา การประยุกต์ใช้ เป็ นต้ น โดย
กิจกรรมหรื อกลยุทธ์ ต่างๆได้ นาเสนอไปในหัวข้ อก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว เช่น การอภิปรายกลุ่ม การเล่นเกม
การถามตอบในชัน้ เรี ยน การให้ เพื่อนสอนเพื่อน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บทบาทของผู้สอนในการเป็ นผู้
แนะนาได้ สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเริ่ มก้ าวข้ ามการเป็ นผู้เรี ยนเชิงรับแต่เพียงอย่างเดียว และช่วยให้ มีความ
กล้ าและมีแรงใจในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองบนวิธีการของตนเองมากขึ ้นกว่าเดิม
ตัวอย่างการสะท้ อนของนักเรี ยนเช่น “ให้ เรานากิจกรรมเองในบางครัง้ นาเพื่อนๆในห้ องหรื อ
ในกลุ่มอ่ะคะ เช่น นาอภิปรายในกลุ่ม ช่วยจัดกิจกรรมร่วมกับครู เป็ นต้ น ” (ตาล) “ให้ นกั เรี ยนเขียนมา
ว่าเมื่อกี ้พูดอะไรไปบ้ างในหัวข้ อนี ้ แล้ วก็งงกันก่อนในครัง้ แรกๆอ่ะครับ ตกใจสิครับ แต่มาครัง้ หลัง จะ
เริ่มจับความได้ แล้ วก็ถ้าไม่เข้ าใจที่เขาพูดจะยกมือถามทันทีครับ เพราะกลัวว่าจะให้ เขียนแล้ วไม่เข้ าใจ”
(แนน) “ถ้ ากลุ่ม เล็ ก เหมื อนจะได้ ผลกว่านะครับ แต่ว่าถ้ าครู ยิ่งแบ่งงานชัดว่าใครทาอะไร มันทาให้
ทางานกันง่ายขึ ้นไปอีกครัง้ คือไม่เกี่ยงงานกัน ก็ดีครับ ชอบ” (ตุ้ย) “มีให้ หดั ตังค
้ าถามค่ะ ตอนนันครู
้ ให้
ข้ อมูลมา แล้ วให้ เราตังค
้ าถามเกี่ยวกราฟนันว่
้ าจะถามอะไรได้ บ้าง สนุกดีคะ มันเหมือนได้ คดิ ย้ อน ปกติ
มีแต่ครูจะถามเราใช่ไหมคะ แล้ วเราหาคาตอบในนัน้ แต่อนั นี ้เหมือนได้ คาตอบมา แล้ วค่อยตังค
้ าถาม”
(ซี) “ใช่คะ่ ทาให้ เลขมีความน่าสนใจน่าค้ นหา อยากเรี ยนมากขึ ้น เพราะครูใหม่สอนเข้ าใจค้ ะ ครูใหม่ทา
ให้ หนูคิดว่าการเรี ยนคณิตศาตร์ เป็ นเเค่การคิดเลขง่าย ไม่ได้ ยาก มันทาให้ หนูอยากเรี ยรรู้เพิ่มเติมค่ะ ”
(ฟาง) “เรื่ องการหาพื่นที่ปริ ซึมเอามาแก้ สมการอะไร แบบนี ้ค่ะ ทาให้ หนู active ตัวเองเยอะค่ะ” (อ้ น)
“บางคนอยากจะค้ นคว้ าเกี่ ยวกับวิชาเลขด้ วยตนเอง หาความรู้ ด้วยตัวเองได้ ครับ ” (แจ็ค) “ครู ให้ ทา
โจทย์ 10 ข้ อ เเต่ว่าห้ ามถาม ให้ ล องทาด้ วยตัวเองก่อน ให้ กาลังใจว่าเราทาได้ ค่อยๆทา แล้ วรอครู
อธิบายให้ ทีเดียว ครูบอกว่าให้ ตดั สินใจด้ วยตัวเองก่อน” (ติก๊ )
วัตถุประสงค์ และกระบวนการของการประเมิน
การประเมิ นผลเพือ่ การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
นัก เรี ย นได้ ส ะท้ อนถึ ง การประเมิ น ผลของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ว่า นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูน่าจะมีการประเมินความรู้ของนักเรี ยนในทุกคาบของการสอน โดยการประเมิน
จะมีหลากหลายรูปแบบผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การถามตอบในชันเรี
้ ยน การทาใบงาน การอภิปราย
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กลุ่ม การทาแบบฝึ กหัด เป็ นต้ น และการประเมินโดยผู้สอนโดยตรง หรื อด้ วยกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนประเมิน
ตนเองและประเมิ น เพื่ อน รวมถึง บ่อยครัง้ ที่ ผ้ ูสอนมี การจดบันทึกบางสิ่ งบางอย่างเกี่ ยวกับ ผู้เรี ย น
นอกจากนี ้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู มัก จะประเมิ น ผลและให้ ค าแนะน าแก่ ผ้ ูเรี ย นทัง้ เป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ขึ ้นอยู่กับลักษณะของชิ ้นงานด้ วย ผู้เรี ยนได้ ประโยชน์จากการประเมินผลของ
ผู้สอนในการนาคาแนะนาไปปรับปรุงทักษะและความสามารถของตนได้ ตรงจุดมากขึ ้น และผู้เรี ยนรู้สึก
ว่าตนเองควรจะจริ งจัง ตังใจในการท
้
าชิ ้นงานให้ มากขึ ้นกว่าเดิม ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เรี ยนที่มี
ความเห็นว่าผู้สอนได้ ประเมินผลผู้เรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเช่น “ไม่แน่ใจว่าใช่รึเปล่าคะ ครูเขาจะ
คอยจดอะไรสักอย่างเวลาสอน คือจดในขณะที่มีกิจกรรม เวลาเขาเดินดูเรา เวลาถามตอบไรงี ้คะ แล้ ว
เขาจะพูดท้ ายๆคาบว่า นักเรี ยนควรพัฒนาเรื่ องอะไรบ้ าง เพราะจากที่เขาเดินสังเกต เขาคิดว่า จุดๆๆ
ไรงี ้คะ บางทีก็เห็นเพื่อนบอกว่าครูเรี ยกไปคุยส่วนตัวก็มี คงเซนซิทีฟมังคะเรื
้ ่ องนัน้ ไม่ร้ ู ว่าอะไรนะคะ”
(วิว) “ครูทดสอบเราหลายแบบนะครับ คือเขาก็ถามดูแหละว่าเราได้ ขนาดไหน แล้ วก็มีแนะนาครับว่าจะ
ยังไงต่อไปดี ก็ดีครับ เพราะจะได้ ร้ ูจดุ ที่ต้องพัฒนาตัวเองอ่ะครับ” (ป๊ อก) “มีทงให้
ั ้ คะแนนเดี่ยวและกลุ่ม
คะ บางทีให้ คะแนนตัวเอง ให้ คะแนนเพื่อน แต่ครู จะย ้าว่า ให้ คะแนนและวิจารณ์ เพื่อทาให้ ดีในคราว
หน้ า ไม่ใช่ว่าๆเพื่อน ทาให้ เพื่อนขายหน้ าไม่ใช่คะ เหมือนต้ องมีข้อดี ข้ อเสียของงานเพื่อน และงานเรา
ด้ วยคะ ก็ทาให้ เราอยากทางานให้ ดีขึ ้นนะคะ เพราะว่าก่อนนี ้ไม่ได้ คิดในมุมของครู คือเราก็ทาๆไปอ่ะ
คะ การบ้ านมันเยอะ” (เหมียว)
การพยายามให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ การประเมิ นผลในชิ้ นงานของตนและชิ้ นงานของเพือ่ นร่ วมชัน้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินชิ ้นงานของทังตนเองและเพื
้
่ อน
ด้ วยเพื่อการรับผิดชอบในการเรี ยนรู้หรื อการทาชิ ้นงานให้ ดียิ่งขึ ้น โดยผู้สอนจะตังเกณฑ์
้
ขึ ้นมาเป็ นหลัก
จากนันจึ
้ งมีการพูดคุยถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ มีการเพิ่มเติมหัวข้ อในการประเมิน และสัดส่วน
ของคะแนน รวมถึงผู้เรี ยนจะได้ ฝึกการให้ คะแนนตนเองและเพื่อน และการวิพากษ์ งานของผู้อื่นอย่าง
สร้ างสรรค์ โดยชี ้ทังจุ
้ ดเด่นและจุดปรับปรุงของชิ ้นงานนันมากกว่
้
าการเน้ นไปยังตัวของผู้ทา ผู้เรี ยนจะ
ได้ นาข้ อวิพากษ์ ไปพัฒนาผลงานชิ ้นอื่นๆของตนเองต่อไป การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนประเมินในลักษณะ
นีช้ ่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ น ผู้เรี ยนเชิงรุ กและมี ความต้ องการทาชิ น้ งานให้ ดียิ่งขึน้ ตัวอย่างการสะท้ อนของ
ผู้เรี ยนเช่น “เคยให้ คะแนนเพื่อนคะ แล้ วก็ของตัวเองก็เคย ครู จะเสนอเกณฑ์ที่จะดูว่าให้ คะแนนยังไง
เรื่ องอะไรมาก่อน แล้ วเขาถามว่าดีหรื อยัง มีอะไรต้ องปรับไหม รู้สึกจะมีเพิ่มคะ จาไม่ได้ ว่ายังไง แล้ วก็มี
ปรับคะแนนของแต่ละข้ อด้ วยคะ ตอนให้ คะแนน ครูเขาจะสอนว่าจะให้ คะแนนยังไง ก็นิดหน่อยคะที่
สอน แล้ วก็ย ้าว่าเวลาจะวิจารณ์เพื่อนอ่ะ ให้ นึกถึงใจเขาใจเราคะ ไม่ใช่ติอย่างเดียว หรื ออกแนวรุนแรง
มันจะไม่มีอะไรดีขึ ้น ให้ แนะนากันดีๆว่า จุดดีคือไรบ้ าง แล้ วจุดไม่ ดีคืออะไรบ้ างที่เพื่อนต้ องปรับเพื่อให้
ได้ คะแนนมากขึน้ ไรงี ค้ ะ” (แป้ง) “หนูได้ ประเมิ นตัวเองคะ ครู บอกว่า ลองดูว่าจะให้ คะแนนตัวเอง
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เท่าไหร่ ถ้ าสมมติว่าเป็ นครู แล้ วมันไม่ได้ มีคะแนนจริ งๆคะงานนัน้ แต่เหมือนครูเขาคงอยากจะบอกว่า
ให้ เหมือนมองในมุมครู บ้างว่า งานแบบนี จ้ ะได้ กี่คะแนน แล้ วมันดีหรื อยัง แล้ วจริ งๆมันดีกว่านีไ้ ด้ อีก
ไหม เขาก็คงอยากให้ นักเรี ยนทางานให้ ดี ให้ เต็มทีอ่ะคะ พวกหนูบางทีให้ คะแนนกันเยอะๆ มันช่วย
เพื่อนไงคะ แต่วา่ เข้ าใจครูคะ” (โรส)
การใช้วิธีการประเมิ นที ห่ ลากหลายรู ปแบบ
จากนักเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพครูได้ สะท้ อนว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ครู มีการวัดความรู้หรื อการประเมินที่หลากหลายรู ปแบบ ทัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อการเก็บคะแนนบางส่วนใน
รายวิชา เช่น การทาใบงาน การทาแบบฝึ กหัด การทากิจกรรมกลุ่ม การสอบปากเปล่า การสอบย่อย
เป็ นต้ น รวมถึงการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ซึ่งในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละ
คนจะมี วิธีการประเมิ นที่ แตกต่างกันไปในชั่วโมงการสอน และส่วนใหญ่ แล้ ว นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูมีหน้ าในการวัดหรื อประเมินความรู้ของผู้เรี ยนในสัดส่วนที่น้อยและได้ รับผิดชอบการประเมิน
ในบางหัวข้ อเท่านัน้ อย่างไรก็ ตาม ผู้เรี ยนรับทราบว่าผู้สอนพยายามประเมิ นการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
จากนันจึ
้ งให้ คาแนะนาในการพัฒนาต่อไป ตัวอย่างการสะท้ อนของผู้เรี ยนมีดงั นี ้ “ครู เขาจะใช้ วิธีการ
ถามตอบ แล้ วก็น่าจะดูจากที่ทาใบงานนะครับว่าเราทาได้ ไหม เข้ าใจไหม ถ้ าไม่เข้ าใจครูจะแนะนาต่อ
ว่ายังไงดี” (ยิ ้ม) “สอบย่อยๆครับ มีข้อสอบแบบกากบาท แล้ วก็มีแบบให้ เขียนเสียเป็ นส่วนใหญ่ ถ้ าสอบ
ไม่ผา่ นครูจะนัดมาสอนใหม่อีกทีครับ” (น้ อย) “ครูเขาจะให้ พวกหนูสอบปากเปล่าด้ วยคะ ยากกว่าแบบ
ข้ อเขี ยนนะ เพราะมันจะรู้ เลยว่าเราเข้ าใจจริ งรึ เปล่าอ่ะ คะ เหมื อนต้ องรวมรวม concept อะไรให้ ดี
เตรี ยมตัวหนักกว่าการเก็บคะแนนแบบอื่นอีกคะ” (วิว) “มีแต่คะแนนเก็บจากใบงาน แบบฝึ กหัด แล้ วก็
กิจกรรมงานกลุ่มค่ะ แต่ไม่มีสอบ ข้ อสอบมันเป็ นของกลางคะ คือข้ อสอบรวม เหมือนกันหมดทังสาย
้
ชันอ่
้ ะคะ” (ปุ๊ ก)
การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ประเมิ นผูส้ อน
นักเรี ยนของนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นต่อการประเมิ น
ผู้สอนว่าได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ให้ คะแนนในการจัดการเรี ยนรู้และสามารถเขียนถึงสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ
หรื อ สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และสิ่ ง ที่ ท าดี แ ล้ ว ซึ่ ง การประเมิ น นี ม้ าจากการเปิ ดโอกาสของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู เอง ซึ่งไม่ใช่การประเมินที่โรงเรี ยนเป็ นผู้จดั ขึ ้นมา และนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ครู พ ยายามเน้ นว่า ผลการประเมิ นนี ไ้ ม่เกี่ ยวข้ องกับเกรดเฉลี่ยหรื อคะแนนสะสมของผู้เรี ยน
เนื่องจากผู้สอนต้ องการนาไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ เรี ยนรายวิชานี ้ใน
เทอมต่อๆไป ดังนันจึ
้ งมุ่งเน้ นการประเมินเพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้มากกว่า การตาหนิติเตียนที่
ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์อนั ใด ตัวอย่างการสะท้ อนของผู้เรี ยนเช่น “ครู เปิ ดโอกาสให้ เราประเมินการสอน
ของเขาอยู่ครับ เค้ าเคยแจกใบประเมินการสอนของเขาอ่ะครั บ” (แจ็ค) “มีคะ ไม่นานมานี ้ เขาให้ เขียน
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ใส่กระดาษ ไม่ต้องเขียนชื่อว่าใคร เขียนว่าที่เขาสอนมา อะไรที่ดีแล้ ว ควรปรับปรุง และอะไรที่ควรมี
อะไรประมาณนี ้คะ เขาบอกว่าไม่มีผลกับคะแนนนะ เลยให้ เขียนเต็มที่ เพราะเขาจะเอาไปปรับปรุงการ
สอนเลข” (ฟาง)

ภาพประกอบ 34 การสะท้ อนของนักเรี ยนต่อปฏิบตั กิ ารฯของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู.
สถานะของการพัฒนาตามเกลียววงจรการพัฒนา
แม้ ว่าปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้
พัฒ นาขึน้ กว่าในวงจรที่ 1 และมี หลักฐานจากนักเรี ยนในชัน้ เรี ยนที่ สะท้ อนถึงปฏิ บัติการของนิสิ ต
ฝึ กสอน แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนักเรี ยนที่มี
นิสิตฝึ กสอนในเชิงปั จเจกบุคคลนัน้ ยังมีประเด็นที่ควรได้ รับการพัฒ นาให้ ดียิ่งขึน้ ไปอีก ทัง้ นี ้ ผลการ
ประเมินที่นิสิตฝึ กสอนแต่ละคนได้ รับจากนักเรี ยนของตนนัน้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนัน้
การพัฒ นาปฏิ บตั ิการในครัง้ ต่อไปจึงได้ นาผลการสะท้ อนของนักเรี ยนมาร่ วมใช้ ในการวางแผนเพื่ อ
พัฒ นาปฏิบตั ิการให้ ดียิ่งขึ ้นไปอีก เพราะฉะนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็นว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
สามารถพัฒ นาปฏิบัติการได้ ดียิ่งขึน้ และยั่งยืนมากขึน้ กว่าเดิม ได้ หากมีการพัฒ นาต่อเนื่องในวงจร
ต่อไป ประกอบกับหากมีหลักฐานในวงจรถัดไปหรื อ ในวงจรที่ 3 ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงผลการ
เรี ยนรู้ หรื อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนด้ วยแล้ ว จะยิ่งทาให้ การพัฒนาปฏิบตั ิการ
ครัง้ นี ้มีหลักฐานในการพัฒนาที่หลากหลายและได้ รับการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องมากขึ ้นกว่าเดิม
ด้ วย ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็นว่า ควรมีการดาเนินเกลียววงจรการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูอีกครัง้ หนึง่
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วงจรที่ 3
เมื่อการพัฒนาในวงจรที่ 2 สิ ้นสุดลง ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พี่เลี ้ยง
และนักวิจัยได้ ร่วมกันสนทนาเพื่ อปรับแผนในปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ อี กครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี เ้ ป็ น การน า
หลักฐานที่ ได้ จ ากขัน้ การสังเกตและการสะท้ อน ในวงจรที่ 2 ของทัง้ ผู้เรี ยน นิ สิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู พี่เลี ้ยง ครูพี่เลี ้ยง และนักวิจยั มาร่วมกันสูก่ ารปรับแผน และการพิจารณาร่วมกันถึงหลักฐาน
ในการเปลี่ยนแปลงปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้วิจยั ขอนาเสนอภาพรวมประเด็นหลักของผลการศึกษาในวงจรที่ 3 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
วงจรที่ 3
3.1 การปรับแผน
3.1.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
3.1.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
3.1.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
3.1.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
3.2 การปฏิบตั ิและการสังเกต
3.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
3.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
3.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
3.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
3.3 การสะท้อนการปฏิบตั ิ
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3.3.2 ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ฯของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ภาพประกอบ 35 ภาพรวมประเด็นหลักของผลการศึกษาในวงจรที่ 3.
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3.1 การปรับแผน
จากวงจรที่ 2 ที่ผา่ นมาการสังเกตและการสะท้ อนของผู้ร่วมวิจยั ทังนั
้ กเรี ยน ครูพี่เลี ้ยง พี่เลี ้ยง
นักวิจัย และตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เองจะนามาสู่การปรับแผนในแต่ละด้ านอีกครัง้
แม้ วา่ ในวงจรที่ 2 จะมีการเก็บหลักฐานจากผู้เรี ยนเป็ นหลักในการสะท้ อนปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ และมี การสนทนาถึง สิ่งที่ นักเรี ย นได้ ส ะท้ อนว่าผู้ร่วมวิจัย คนอื่ น ๆมี ค วามคิด เห็ น
สอดคล้ องกับหลักฐานที่สะท้ อนออกมาหรื อไม่ ผลปรากฎว่า ผู้ร่วมวิจยั อื่นยอมรับในหลักฐานของการ
สะท้ อนจากผู้เรี ยน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้ร่วมวิจยั อื่นๆ มีความเห็นว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูสามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตนให้ ดียิ่งขึ ้นได้ อี ก โดยจาแนกการปรับแผนในแต่ละ
เรื่ องต่อไปนี ้
3.1.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
จากปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ในเรื่ องการพูด ในวงจรที่ 2 ที่ เน้ นการ
พัฒนาเรื่ องภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารพูดคุยกับนักเรี ยนควรพัฒนาให้ มีความเรี ยบง่า ยมากขึ ้นและเป็ น
ธรรมชาติมากขึ ้น การตังค
้ าถามแก่ผ้ เู รี ยนควรมีความเฉียบคมมากขึ ้นเพื่อนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง
ในเนื อ้ หานัน้ และการยกตัวอย่างหรื อ เชื่ อมโยงเนื อ้ หาคณิ ต ศาสตร์ ค วรค านึง ถึง ความชัด เจนและ
น่าสนใจสาหรับผู้เรี ยนนัน้ จากการสังเกตการปฏิบตั ิของพี่เลี ้ยงและครูพี่เลี ้ยง รวมถึงจากการสะท้ อน
ของผู้เรี ยนต่อลักษณะในการจัดการเรี ยนรู้ได้ มีหลักฐานพบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทกุ คนได้
ใช้ ภาษาที่เรี ยบง่ายและเป็ นธรรมชาติมากขึ ้น มีการตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เรี ยนรู้ อย่างลึกซึ ้ง
มากขึ ้น และมีการยกตัวอย่างเนื อ้ หาคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้เรี ยนอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตาม ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่า เนื่องจากผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ในด้ านการพูด และการคิ ด นัน้ มี ค ะแนนน้ อ ยกว่าด้ า นอื่ น ๆ คื อ การท า และ
ความสัมพันธ์ ดังนัน้ จึงมี การวางแผนพัฒ นาด้ านการพูดในนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู แต่ละ
บุคคล และเนื่องจากนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ รับคะแนนความพึงพอใจในด้ านการพูดมาก
น้ อยไม่เท่ากัน ในแต่ล ะข้ อคาถาม ดังนัน้ แต่ละคนจะพัฒ นาด้ านการพูดที่แตกต่างกันตามลักษณะ
ย่อยๆของปฏิบตั ิการด้ านการพูด เช่น เรื่ องความสมเหตุสมผลของการพูดและการคิด เรื่ องภาษาและ
ความคิด ที่ ส ะท้ อนถึ ง ความเข้ าใจในคณิ ต ศาสตร์ อ ย่างถ่ อ งแท้ เรื่ องภาษาและความคิด ที่ มี ค วาม
สอดคล้ องกันหรื อไม่ขดั แย้ งกัน และเรื่ องภาษาและความคิดที่สะท้ อนถึงการมีวิจารณญาณและมีไหว
พริ บ ซึ่งนิสิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู แต่ละคนจะได้ รับคาแนะนาจากทัง้ พี่ เลี ย้ ง ครู พี่ เลี ย้ ง และ
นักวิจยั ในการพัฒนาด้ านการพูดของแต่ละบุคคล
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3.1.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกันกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ านการพูด ในด้ านการทานี ้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนจะได้ รับทราบผลคะแนนของตนในด้ านนี ้ด้ วย โดยการพัฒนา
ในเรื่ องการทาในการจัดการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้ที่ทาให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้
มากขึน้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ส ะท้ อนถึงความยั่งยื น การจัดการเรี ยนรู้ ที่ มี ความน่าพึงพอใจ และการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ไม่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสูญเสียเวลาเปล่า อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ยงั คง
ต้ องพยายามรักษาลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญควบคูก่ นั ไปด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้
ผู้ร่วมวิจยั ยังเห็นสอดคล้ องตรงกันถึงการพยายามทาใจให้ เป็ นกลาง ไม่มีอคติ เพื่อการรับรู้สิ่งต่างๆตาม
ความเป็ นจริ ง หากเมื่อใดที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูสามารถเห็นการปฏิบตั ิของตนเองได้ ตาม
จริ งแล้ ว จะทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถเห็นการปฏิบตั ิและผลของการปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจนมากขึ ้นว่ามีความยัง่ ยื นและมีผลิตภาพทังต่
้ อผู้เรี ยนและตัวนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเอง
แล้ วหรื อไม่
3.1.3 ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
สาหรับด้ านความสัมพันธ์ ก็เช่นกัน แม้ ว่าจะเป็ นด้ านที่ได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในภาพรวม แต่
จากการสนทนาร่ วมกันของผู้ร่วมวิจยั เห็น ว่า ควรได้ รับการพัฒ นาทัง้ ในรายบุคคลและในระดับกลุ่ม
โดยเน้ นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน ได้ แก่ ความสัมพันธ์ของผู้สอนกับนักเรี ยน
พยายามรักษาความเท่าเที ยมกันและไม่เลื อกปฏิ บัติต่อคนใดคนหนึ่ง ความสัม พันธ์ ของผู้สอนกับ
นักเรี ยนที่มีความสามัคคีปรองดองกัน ความสัมพันธ์ ของผู้สอนกับนักเรี ยนที่ไม่มีการกดขี่ข่มเหง และ
ความสัมพันธ์ ของผู้สอนกับนักเรี ยนทาให้ ร้ ู สึกสุข ใจ นอกจากนี ้ เนื่องจากในการสนทนากลุ่มร่ วมกัน
ระหว่างนักวิจัยและผู้เรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ ยังเห็นว่าตนเองยังไม่ได้ เป็ นผู้เรี ยนรู้ แบบนาตน
(Self-directed learner) เนื่องจากภาระงานของรายวิชาต่างๆมีมากมาย ทาให้ เกิดความเมื่อยล้ าและ
ไม่อยากค้ นคว้ าสิ่งอื่นๆเพิ่ม เติม นอกเหนื อจากชิน้ งานของรายวิชาที่ มีอยู่แล้ ว นัก เรี ยนบางคนแสดง
ความคิดเห็นว่า แม้ จะชอบและรักในวิชาคณิตศาสตร์ มากขึ ้น แต่ยงั ไม่ถึงขันที
้ ่อยากค้ นคว้ าอย่างจริ งจัง
ด้ วยตนเอง ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็นว่า แม้ ลกั ษณะของการเป็ นผู้เรี ยนแบบนาตนจะต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การพัฒนา แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถช่วยกระตุ้นและแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึง
ทรัพยากรที่เป็ นแหล่งของความรู้ การพิจารณาข้ อมูลที่จะนามาใช้ และฝึ กเรี ยนรู้หรื อค้ นคว้ าด้ วยความ
อยากรู้อยากเห็นด้ วยตัวของผู้เรี ยนเอง
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3.1.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
ขันการปรั
้
บแผนในวงจรที่ 3 นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู บ่อยครัง้ ที่ใช้ คาสาคัญและ
พยายามมีจดุ เน้ นการพัฒนาที่แคบลงกว่าเดิมและเจาะลึกลงมากขึ ้นในแนวทางการพัฒนาในเรื่ องนันๆ
้
ตัวอย่างเช่น การพูดและการคิดที่จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนควรมีความสมเหตุสมผล มีความ
เข้ าใจในสิ่งที่พูดอย่างถ่องแท้ มีความสอดคล้ องต้ องกันในสิ่งที่พูดและคิด ส่วนในการทานัน้ นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจะเน้ นความยัง่ ยืนและความคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ ลงทุนลงแรงไปทังในมุ
้ มมองของ
ผู้เรี ยนและในมุมมองของผู้สอนด้ วย และในความสัมพันธ์นนั ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะเน้ นย ้า
เรื่ องการรักษาสมดุลย์ของอานาจระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนและความสุขของผู้เรี ยนเป็ นหลัก
ในการสนทนาร่ วมกันในการวางแผน พบว่า บ่อยครัง้ ที่ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้
บรรยายถึงทักษะและความสามารถของการเป็ นครู คณิ ตศาสตร์ ที่ดีว่าจะต้ องมี คุณ ลักษณะหลาย
ประการ ได้ แก่ ความรู้ในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ และกรอบแนวคิดของแต่ละเนื ้อหา กลยุทธ์ในการจัดการ
เรี ยนรู้ และพฤติกรรมของผู้เรี ยน การเป็ นผู้เอื ้ออานวยการเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ของ
ผู้เรี ยน การเป็ นครู ผ้ ูเข้ าอกเข้ าใจผู้เรี ยนทังในเรื
้ ่ องความรู้ เนื ้อหาคณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดของ
ผู้เรี ยน
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ บรรยายถึงค่านิยมที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และสิ่งรอบตัว โดยเฉพาะกับผู้เรี ยนว่า ท้ ายที่สุดแล้ ว ปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่แท้ จริงนันเป็
้ นอย่างไรกันแน่ อย่างไรที่เรี ยกได้ ว่าเน้ นผู้เรี ยน ไม่ใช่
เน้ นที่ความคาดหวังของผู้สอนหรื อโรงเรี ยนที่ มีต่อผู้เรี ยนในเรื่ องเกรดเฉลี่ย หรื อการผ่านหรื อไม่ผ่าน
เกณฑ์ ไม่ ไ ด้ เน้ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ น าไปสอบปลายภาคหรื อ สอบเข้ า มหาวิ ท ยาลัย แต่ ท ว่า นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ได้ ให้ สิ่งใดแก่ผ้ ูเรี ยนอี กบ้ างนอกจากเนื อ้ ความรู้ คณิ ตศาสตร์ เช่น ได้ ทาให้
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองต่อไปอีกหรื อไม่เมื่อไม่มีผ้ ู สอนแล้ ว ได้ ให้ เครื่ องมือในการคิดหรื อให้
ภูมิค้ มุ กันที่สาคัญในการเรี ยนรู้ เนื ้อหาความรู้หรื อไม่ ได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ตนเองมากขึ ้นหรื อไม่ รวมถึงได้
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมเฉกเช่นทุกวันนี ้ หรื อบนโลกใบนี ้อย่างมีความสุขหรื อไม่ แม้ ใน
การหลัง่ ไหลของคาถามเหล่านีจ้ ากตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เองจะไร้ คาตอบจากผู้ร่วม
วิจัยด้ วยกันเอง แต่ผ้ ูวิจัยได้ สังเกตเห็นถึงบรรยากาศของวงสนทนาที่ ทุกคนต่างครุ่ นคิดร่ วมกันและ
กระตุ้นพลังในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู แก่กนั เองก่อนที่จะเริ่มการ
ปฏิบตั ิในครัง้ ต่อไป ในลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิและการสังเกตในวงจรที่ 2 ดัง
ภาพประกอบ 36

285

วงจรที่ 3
3.1 การปรับแผน
3.2 การปฏิบัติและการสั งเกต
3.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
3.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
3.2.3 ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
3.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบตั ิ
3.3 การสะท้อนการปฏิบตั ิ
ภาพประกอบ 36 ประเด็นหลักของผลการศึกษาการปฏิบตั แิ ละการสังเกตในวงจรที่ 3.
3.2 การปฏิบัตแิ ละการสังเกต
3.2.1 การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม
จากการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในเรื่ องการพูด โดยผู้ร่วม
วิจัย ได้ แก่ พี่ เลี ย้ ง ครู พี่ เลี ย้ ง และนักวิจัย ได้ ส นทนาร่ วมกัน และเห็น สอดคล้ องตรงกันว่า นิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ทุกคนพยายามพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในด้ าน
การพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขันการปรั
้
บแผน ผู้ร่วมวิจยั ได้ ตกลงกันถึงการเน้ นการพัฒนาในเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยน โดยในการพูดและการคิด พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู พ ยายาม
สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะต่างๆดังต่อไปนี ้
1. ความสมเหตุสมผลของการพูดและการคิด โดยจากการสังเกตการณ์การปฏิบตั ิของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในขณะจัด การเรี ย นรู้ นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ทุก คนพยายาม
บรรยาย อธิ บาย ตัดสิ นใจ หรื อการสนทนากับผู้เรี ยนในสิ่ง ที่ เกี่ ยวข้ องกับเนือ้ หารายวิช า โดยมี การ
กล่าวถึงต้ นสายปลายเหตุ ที่มาที่ไปของเรื่ องนันๆ
้ รวมถึงการอ้ างอิงไปยังหลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ ด้วยการอธิบายอย่างง่ายและกระชับตามความรู้และความสามารถของผู้เรี ยนในช่วง
ชันนั
้ นที
้ ่จะช่วยให้ เข้ าใจในเนื ้อหานันๆได้
้
นอกจากนี ้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนหรื อมีการกาหนด
ชิ ้นงาน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามให้ เหตุผลถึงเบื ้องหลังความจาเป็ นหรื อสาเหตุของการ
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กาหนดชิ ้นงานในลักษณะนันๆหรื
้ อในการจัดกลุ่ม การจับคู่ หรื องานเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ในบางชิ ้นงาน
ที่ไม่จากัดเรื่ องลักษณะการทางานร่วมกันของนักเรี ยน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะให้ ผ้ เู รี ยนได้
ลงคะแนนเสียงตัดสินใจเลือกลักษณะการทาชิ ้นงานร่วมกันว่าควรจัดกลุม่ เช่นไร เป็ นต้ น
2. การใช้ ภาษาและความคิดที่สะท้ อนถึงความเข้ าใจในคณิตศาสตร์ อย่างถ่องแท้ จากการ
พิจารณาของครูพี่เลี ้ยงและพี่เลี ้ยงร่วมกันตามแต่ละแห่งและนาความเห็นนัน้ มาพิจารณาในภาพรวม พี่
เลี ้ยงและนักวิจยั ได้ ให้ ความเห็นต่อประเด็นนี ้ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถนาเสนอกรอบ
แนวคิดของเนื ้อหาคณิตศาสตร์ ในเรื่ องนันได้
้ อย่างเป็ นธรรมชาติและมีการจัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
ในกรอบแนวคิดมากขึน้ หรื อพยายามให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ สร้ างหรื อขยายกรอบแนวคิดในเรื่ องนัน้ ๆด้ วย
ตนเอง โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นผู้แนะนาอยู่เคียงข้ าง นอกจากนี ้ ความเข้ าใจถ่องแท้ ใน
คณิ ตศาสตร์ จะสะท้ อนออกมาจากการบรรยาย อธิ บาย หรื อการจัดกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้ องและ
แม่นยากับเนื ้อหาสาคัญในกรอบแนวคิดเรื่ องนัน้ ซึ่งลักษณะเหล่านันมี
้ ความชัดเจนมากขึ ้นและไม่อ้อม
ค้ อมต่อการมุง่ เน้ นพัฒนาการเรี ยนรู้ในเรื่ องนันๆ
้
3, การใช้ ภาษาและความคิดที่มีความสอดคล้ องกันหรื อไม่ขดั แย้ งกัน เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ บรรยาย อธิ บาย การตังค
้ าถาม หรื อตอบคาถาม รวมถึงการจัดกิจกรรมในขณะ
จัดการเรี ยนรู้พบว่า นอกจากความมีเหตุมีผลดังที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยงั
สามารถจัด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งราบรื่ น มากขึ น้ ความสอดคล้ อ งกัน นี ส้ ่ ว นหนึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ ความ
สมเหตุสมผลด้ วย หากนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูสามารถนาเสนอเนื ้อหาได้ อย่ างสมเหตุสมผล
ดังนัน้ ความสอดคล้ องกันจึงเกิดขึน้ ไปพร้ อมๆกันด้ วย นอกจากนี ้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้ เกิ ด
ความเข้ าใจในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ มากขึ ้นนันต้
้ องอาศัย การเข้ าใจเนื ้อหาที่ถ่องแท้ ดงั กล่าวในประเด็น
ก่อน เนื่ องจากเมื่ อนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู เข้ าใจอย่างถ่ องแท่และแม่นยาในเนื อ้ หา จึงจะ
สามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้ องกับเนื ้อหานันๆได้
้ เป็ นอย่างดี โดยพี่เลี ้ยงและนักวิจยั เห็นว่า นิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีทกั ษะในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับเนื ้อหานันๆได้
้ ลึกซึ ้ง
มากขึ ้นและเป็ นประโยชน์กบั การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากขึ ้นด้ วย และ
4. การใช้ ภาษาและความคิดที่สะท้ อนถึงการมีวิจารณญาณและมีไหวพริ บ ผู้ร่วมวิจยั ร่ วม
พิจารณาถึงหลักฐานในการจัดการเรี ยนรู้ที่สะท้ อนถึงประเด็นนี ้ โดยเห็นร่วมกันว่า การเตรี ยมตัวในการ
จัดการเรี ยนรู้มาอย่างดี เช่น การเตรี ยมกิจกรรม การเตรี ยมค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะในเรื่ อง
การค้ นหาหรื อเตรี ยมคาตอบเกี่ ยวกับความจาเป็ นและความสาคัญของเนือ้ หาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องนัน้
เป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนสอบถามบ่อยครัง้ ในก่อนหน้ านี ้ และจะถูกถามในเนื ้อหาเรื่ องที่มีสามารถเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวันของผู้เรี ยนได้ ยาก หากนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถคาดการณ์ ได้ จากการ
จัดการชันเรี
้ ยนในช่วงที่ผ่านมาได้ ว่า ผู้เรี ยนมีความต้ องการรู้สิ่งใดเป็ นพิเศษ หรื อมักสอบถามคาถาม

287
ในลักษณะใด นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ก็จะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนได้
ทันท่วงทีหรื อแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ สิ่งนี ้ถือเป็ นการแสดงถึงการมีไหวพริบอย่างหนึง่ ด้ วย
3.2.2 การทาและการจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐกิจ
ในการสังเกตการณ์ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในชันเรี
้ ยน
เกี่ ยวกับ การท า ผู้ร่วมวิจัย ได้ แสดงความคิด เห็น ร่ วมกัน ว่า นิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ทุกคน
พยายามสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะต่างๆในการทาดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนรู้ที่ทาให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ครู พ ยายามออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ และจัด การเรี ย นรู้ ในชัน้ เรี ย น โดยลดบทบาทของการเป็ น
ผู้บรรยายลง และพยายามแสดงบทบาทอื่นมากกว่า เช่น เป็ นผู้เอือ้ อานวยการ เป็ นโค้ ช เป็ นพี่ เลีย้ ง
นอกจากนี ้ นิสิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู พ ยายามน าวิธี การ กลยุทธ์ ที่ ได้ จ ากการค้ นคว้ าศึก ษา
เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้นด้ วยกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรี ยนรู้จากการบรรยาย
ของผู้สอนเท่านัน้ โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ใช้ วิธี การเข้ าไปสืบค้ น ศึกษาตัวอย่างการสอน
ตัวอย่างชิ ้นงาน หรื อใบงานจากเว็บไซด์ตา่ งๆ แล้ วนามาประยุกต์ใช้ กบั บริบทของตนเอง นอกเหนือจาก
นี ้ จากการตอบสนองและผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนยังปรากฎชัดเจนว่า ผลจากการจัดการ
เรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหามากขึ ้น มีความอยากรู้อยากเห็น
มากขึ ้น เกิดการตังค
้ าถามมากขึ ้น มีความสนใจในเนื ้อหาและกิจกรรมที่ทาในชันเรี
้ ยนมากขึน้ มีการ
ปฏิสัมพันธ์ กับเพื่ อนร่ วมชัน้ มีทักษะอื่นๆที่ได้ เรี ยนรู้ เพิ่มเติม ในบางกรณี ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งถึงกรอบแนวคิดและเกิดการเชื่อมโยงไปยังเนื ้อหาบทอื่นๆและวิชาอื่นๆได้ ด้วย
2. การจัดการเรี ยนรู้ที่สะท้ อนถึงความยัง่ ยืน เนื่องจากนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะได้
ฝึ กสอนที่ โรงเรี ยนแห่งนัน้ เป็ นระยะเวลาเพี ยง 1 ปี เท่านัน้ ดังนัน้ มุม มองในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ ที่
สะท้ อนความยัง่ ยืนในที่นี ้ ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็นว่า ควรพิจารณาไปที่ตวั ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เองว่าจะสามารถสร้ างการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ อย่าง
ยัง่ ยืนหรื อไม่ ไม่ว่าในอนาคตตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้ ไปบรรจุในโรงเรี ยนใดก็ตาม
แต่หากนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู สามารถเข้ าถึงแหล่งของความรู้ และมี ความสนใจศึกษาใน
เนื ้อหาความรู้ เกี่ยวกับทังเนื
้ ้อหาคณิตศาสตร์ และวิธีการสอน สิ่งนี ้จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้ เกิด
การจัดการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืนได้ ตอ่ ไป ดังนันจากการสั
้
งเกตการณ์ร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ พี่เลี ้ยง ครูพี่
เลี ้ยง และนักวิจยั พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถสะท้ อนให้ ว่าตนเองสามารถจัดการ
เรี ยนรู้ ได้ อย่างยัง่ ยืน หนึ่งในลักษณะที่ชดั เจนคือการจัด การเรี ยนรู้ที่ไม่ได้ เน้ นเพียงการให้ ผ้ เู รี ยนจดจา
เนื ้อหาเท่านัน้ แต่ยงั ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งและเชื่อมโยงไปยังตัวอย่างที่เป็ นรูปธรรมหรื อ
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เกี่ยวข้ องกับชีวิตของผู้เรี ยน หรื อเป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนสนใจ รวมถึงการใช้ ทรพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์อย่างแท้ จริ ง ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย และมีความสมเหตุสมเหตุในการใช้ ทรัพยากรต่างๆ ถือได้ วา่ ในวงจร
ที่ 3 นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ใช้ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องต่อการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกว่าในวงจรที่ผ่านๆมา และที่สาคัญนิสิตฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู พยายามเป็ นผู้จุด
ไฟ ตังค
้ าถามที่เฉพาะเจาะจงและเป็ นคาถามที่มีประโยชน์ ในการกระตุ้นให้ คิดมากขึ ้นกว่าเดิม และ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าผู้เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ได้ และผู้เรี ยนแต่ละคนมี
ความถนัดหรื อมี มุม มองต่อคณิ ตศาสตร์ ที่น่าสนใจแตกต่างกั น ถื อเป็ นจุดที่ จะนาพาให้ ผ้ ูเรี ยนเสาะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป
3. การจัดการเรี ยนรู้ที่ไม่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสูญเสียเวลาเปล่า ความเปลี่ยนแปลงหนึง่ ที่พบจากการ
ทาในวงจรที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ของการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู คือ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าในการจัดการเรี ยนรู้ 50 นาที โดยในวงจร
ที่ 1นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใช้ เวลาค่อนข้ างมากกับการกระทาบางอย่างที่ไม่ก่อประโยชน์และ
ถือเป็ นการสูญเสียเวลาโดยใช่เหตุ เช่น การจัดกลุ่มของนักเรี ยน การแจกอุปกรณ์ การเช็คชื่ อ เป็ นต้ น
ซึ่งในวงจรที่ 3 นีพ้ บว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มีกลยุทธ์ ในการจัดการเวลาและจัดกิจกรรม
ต่า งๆในระยะเวลาที่ พ อเหมาะพอควรและมี ก ารสูญ เสี ย เวลาโดยเปล่ า ประโยชน์ ค่ อ นข้ า งน้ อย
นอกจากนี ้ การจัดเตรี ยมกิจกรรมที่นามาให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยนยังมีความชัดเจนและเป็ นประโยชน์
ต่อการทาความเข้ าใจกรอบแนวคิดในเนื ้อหาเรื่ องนันๆมากขึ
้
้นกว่าในวงจรที่ 1 และ 2 นอกจากนี ้ การ
จัดกิจกรรมยังมีความสนุกและความดึงดูดใจมากขึ ้น แม้ ว่านิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูบางคนจะ
ไม่ได้ มีบคุ ลิกภาพที่มกั สร้ างความขบขันให้ แก่ผ้ เู รี ยน แต่บรรยากาศของห้ องเรี ยนเป็ นธรรมชาติและเป็ น
บรรยากาศของการเรี ยนรู้ร่วมกันในทิศทางบวก บางชันเรี
้ ยนมีความตื่นเต้ น สนุกสนาน บางชันเรี
้ ยนมี
ความสงบและเสียงการพูดคุยอภิปรายร่ วมกันของผู้เรี ยน อย่างสังเกตเห็นได้ ถึงพลังของความคิดที่
ไหลเวียนในชันเรี
้ ยนร่วมกัน นอกจากนี ้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ เห็นร่วมกันว่า ในวงจรที่ 3 นี ้ พื ้นที่เชิงกายภาพใน
ชันเรี
้ ยนมีการครอบครองของทัง้ ผู้สอนคือ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และผู้เรี ยนในสัดส่วนที่ไม่
ต่างกันมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ผ้ สู อนจะมีการครอบครองพื ้นที่มากกว่า ผู้เรี ยน โดยเฉพาะในวงจรที่ 1 ที่
ผ่านมา
3.2.3 ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
จากการนาเสนอผลการให้ คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในวงจรที่ 2 ที่ได้ พบว่า ในด้ านความสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวม
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สูงสุดกว่าด้ านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าควรพัฒนาในด้ านนี ้อย่างต่อเนื่องในวงจรที่ 3 ด้ วย
โดยในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สะท้ อนถึงลักษณะต่างๆดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู กบั นักเรี ยนได้ พยายามรักษาความเท่า
เทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ คนใดคนหนึ่ง จากการสังเกตการณ์พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูพยายามให้ ความสนใจผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างทัว่ ถึงและในสัดส่วนที่พอๆกัน แม้ ว่าในชันเรี
้ ยนจะมี
ผู้เรี ยนที่เรี ยกร้ องความสนใจจากผู้สอนเป็ นพิเศษ แต่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู สามารถจัดการ
กับพฤติกรรมของผู้เรี ยนได้ อย่างราบรื่ น ในขณะเดียวกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามให้
ผู้เรี ยนได้ ลงมือทากิจกรรมที่ นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ เตรี ยมจัดการเรี ยนรู้ มา ทัง้ นีเ้ พื่ อลด
บทบาทของผู้สอนในการบรรยายหน้ าชันลงด้
้ วยดังที่ได้ กล่าวในหัวข้ อก่อนหน้ านี ้
2. ความสัมพันธ์ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู กบั นักเรี ยนที่มีความสามัคคีปรองดอง
กัน เนื่องจากตังแต่
้ เริ่ มต้ นการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูแก่ผ้ ูเรี ยนเป็ นไปด้ วย
ความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าความสัมพันธ์ในเชิงลบ ประกอบกับ การจัดกิจกรรมต่างๆในการเรี ยนรู้ ในชัน้
เรี ยนบางกิจกรรมช่วยเอื ้อต่อการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สอนในบทบาทของผู้แนะนาและพี่เลี ้ยงในการ
ช่วยเกื ้อกูลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน นอกจากนี ้ หลายกิจกรรมยังสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
ในทางสร้ างสรรค์และเรี ยนรู้ ร่วมกันอย่างแท้ จริ งมากกว่าการมุ่งแข่งขันกันหรื อการรับผิดชอบคาตอบ
เพียงลาพัง ซึง่ อาจทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความไม่สบายใจในการทากิจกรรมนันๆ
้
3. ความสัมพันธ์ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู กับนักเรี ยนทาให้ ร้ ู สึกสุขใจ จากการ
สังเกตการณ์นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ พี่เลี ้ยง ครูพี่เลี ้ยง
และนักวิจยั เห็นสอดคล้ องกันว่า นักเรี ยนสะท้ อนความรู้สึกสุขใจออกมาจากการตอบสนองของผู้เรี ยน
ต่อ การจัด การเรี ยนรู้ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ทัง้ ทางสี ห น้ า ท่าทาง การเคลื่ อ นไหวใน
ทางบวกอย่างเป็ นธรรมชาติ เป็ นตัวของตัวเอง มีความเป็ นอิสระตามขอบเขตที่กาหนด และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่ อผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะแสดงอากัปกิริยาที่พึงพอใจต่อการบรรลุหรื อ
เข้ าใจในสิ่งนันๆ
้
4. ความสัมพันธ์ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู กับนักเรี ยนในบทบาทที่หลากหลาย
เนื่ อ งจากจากสนทนาร่ วมกัน ตัง้ แต่ ในวงจรที่ 1 มาจนถึ งวงจรที่ 3 นี ้ นักวิ จัย ได้ พิ จ ารณาถึง ความ
เปลี่ ย นแปลงในบทบาทของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ป ระการหนึ่ ง คื อ จากเดิม ที่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู เชื่อว่า ตนเองมีบทบาทเป็ นผู้สอนและผู้เอือ้ อานวยการเท่านัน้ แต่จ ากการ
สังเกตและการสะท้ อนร่วมกันในแต่ละวงจรของตัวนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรี ยน รวมถึงพี่
เลี ้ยงและครูพี่เลี ้ยงได้ เห็นร่วมกันว่า บทบาทที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ แสดงนันยั
้ งรวมไปถึง
การเป็ นโค้ ชและการเป็ นพี่เลี ้ยงแก่ผ้ เู รี ยนด้ วย เพียงแต่ว่าผู้เรี ยนและนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
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อาจไม่ทราบว่าการแสดงออกในลักษณะนันถู
้ กเรี ยกว่าอย่างไร ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าบทบาทของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูนนมี
ั ้ หลากหลายมากกว่าความเชื่อเดิมที่ถกู เข้ าใจมา
3.2.4 อุปนิสัยและวิถีการปฏิบัติ
จากการสัง เกตการณ์ ก ารปฏิ บัติ ด้ านอุป นิ สัยและวิถี การปฏิ บัติ นี ้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู น่าจะเข้ าใจในสิ่งที่ตนเองได้ พูดและคิดอยู่ รวมถึงการทาและความสัมพันธ์ ที่ได้ ร่วมพูดคุย
สนทนาร่วมกันผ่านการปรับแผนมาแล้ ว ซึ่งสังเกตได้ ว่านิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพยายาม
พัฒ นาเรื่ องการพูด และคิด ให้ มี ความสมเหตุสมผล มี ความเข้ าใจในสิ่งที่ พูดอย่างถ่องแท้ มี ความ
สอดคล้ องต้ องกันในสิ่งที่พูดและคิด ส่วนในการทานัน้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู พยายามเน้ น
เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ ที่ยั่งยื นและคุ้ม ค่ากับสิ่งที่ ได้ ลงทุนลงแรงไป ทัง้ ในมุม มองของผู้เรี ยนและใน
มุมมองของผู้สอน และในด้ านความสัมพันธ์นนั ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พยายามเน้ นย ้าเรื่ อง
การรักษาสมดุลย์ของอานาจระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนและความสุขของผู้เรี ยนเป็ นหลัก
ในวงจรที่ 3 นี ้ ผู้ร่วมวิจยั สังเกตเห็นร่วมกันว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มีการพัฒนา
ทางทักษะและความสามารถของการเป็ นครูคณิ ตศาสตร์ ในหลายประการ ดังสอดคล้ องกับแผนที่ได้
ปรับในข้ างต้ นของวงจรที่ 3 นี ้ โดยทักษะและความสามารถที่มีความเห็นสอดคล้ องกันได้ แก่ ทักษะการ
ค้ นคว้ าความรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาคณิตศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดการกับพฤติกรรม
ของผู้ เรี ย น โดยส่ ว นใหญ่ ค้ น คว้ า จากอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นหลัก ทัก ษะการเป็ นครู ที่ มี บ ทบาทเป็ นผู้
เอื ้ออานวยการการ เช่น การตังค
้ าถามที่เจาะลึกมากขึ ้น การกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการคิดอย่างลึกซึ ้ง
การสร้ างแรงบันดาลใจแก่นกั เรี ยน การสร้ างตัวอย่างที่แฉบคมกว่าเดิม การจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
กรอบแนวคิดที่มีผลิตภาพมากขึ ้น รวมถึงทักษะการสื่อสารในการจัดการเรี ยนรู้ที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
ค่านิยมของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่สังเกตเห็นได้ ชดั เจน ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้
โดยเน้ น ถึงประโยชน์ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก ทัง้ นีไ้ ม่ได้ เน้ นเฉพาะการเรี ยนรู้ เพื่ อการสอบเท่านัน้ แต่ ยัง
พยายามให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นถึงคุณค่าและความงามของคณิตศาสตร์ ที่แทรกอยู่ในรอบๆตัวของผู้เรี ยนอีก
ด้ วย นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเชื่อว่าผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ได้ ด้วยตนเอง
แม้ ไม่มีครูผ้ มู ีบทบาทบาทในการสัง่ สอนแล้ ว ครูมีบทบาทในการมอบหรื อแนะนาแหล่งของความรู้หรื อ
แหล่งของวิธีคิดต่อเรื่ องต่างๆในชีวิตของนักเรี ยน ซึ่งไม่เฉพาะเพียงเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับคณิ ตศาสตร์
เท่านัน้ ในลาดับต่อไปเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับประเด็นหลักของผลการศึกษาการปฏิบตั แิ ละการสังเกต
ในวงจรที่ 3
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วงจรที่ 3
3.1 การปรับแผน
3.2 การปฏิบตั ิและการสังเกต
3.3 การสะท้ อนการปฏิบตั ิ
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3.3.2 ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ฯของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
1) ความสมดุลย์ของอานาจ
การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม/ การทาและการจัดการเชิง
วัตถุและเศรษฐกิจ/ ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
2) หน้าที่ของเนื้อหาในรายวิชา
การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม/ การทาและการจัดการเชิง
วัตถุและเศรษฐกิจ/ ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
3) บทบาทของผูส้ อนและบทบาทของผูเ้ รี ยน
การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม/ การทาและการจัดการเชิง
วัตถุและเศรษฐกิจ/ ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
4) ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้
การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม/ การทาและการจัดการเชิง
วัตถุและเศรษฐกิจ/ ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
5) วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน
การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม/ การทาและการจัดการเชิง
วัตถุและเศรษฐกิจ/ ความสัมพันธ์และการจัดการเชิงสังคมและการปกครอง

ภาพประกอบ 37 ประเด็นหลักของผลการศึกษาการสะท้ อนการปฏิบตั ใิ นวงจรที่ 3.
3.3 การสะท้ อนการปฏิบัติ
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากการนาเสนอรายละเอียดในบทที่ 3 เกี่ยวกับการเก็บหลักฐานในวงจรที่ 3 ได้ นาเสนอไว้ ว่า
ผู้ร่วมวิจยั ต้ องการหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ สามารถสะท้ อนถึงผลลัพธ์ของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ต่อนักเรี ยนและเป็ นหลักฐานที่ ได้ การยอมรับ ในเชิง ประจักษ์ ได้ ประกอบกับการ
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ดาเนินการพัฒนาปฏิบตั ิการในวงจรที่ 3 นี ้ อยูใ่ นช่วงปลายภาคการศึกษาด้ วย ดังนัน้ การเก็บหลักฐาน
อีกส่วนหนึ่งในวงจรที่ 3 นี ้ จึงมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยการคานวณเปอร์ เซนต์
ของจานวนนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์เกรด 2 ขึ ้นไปของนักเรี ยนในแต่ละชันเรี
้ ยนของนิสิตฝึ กสอนทัง้ 13 คน
ดังปรากฎผลในตาราง 11
ตาราง 11 รายละเอียดภาพรวมของเปอร์ เซ็นต์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สัดส่วนของคะแนนที่ได้ รับผิดชอบใน
รายวิชา
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%

จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์
(เกรด 2 ขึ ้นไป)
84%
84.37%
88%
90%
92.59%
71%
75%
80%
82%
73%
97.43%
85%
70%

จากตาราง 11 พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จานวน 12 คน ได้ รับผิดชอบคะแนน
สะสมของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน คิดเป็ นสัดส่วน 100% และจานวนนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ระดับเกรด 2 ขึ ้น
ไป โดยคิดเป็ นเปอร์ เซนต์ พบว่า เปอร์ เซนต์ของจานวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์ ระดับเกรด 2 ขึน้ ไปที่ มี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 97.43% และมีค่าต่าสุดเท่ากับ 70% นอกจากนี ้ เมื่อสอบถามนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ จานวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์ ระดับเกรด 2 ขึน้ ไป นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ สะท้ อนเพิ่มเติมว่า ครู พี่เลี ้ยงและครู ในหมวดวิชาเห็นว่า ในภาพรวมนัน้ นักเรี ยนที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ สิ ต มี เกณฑ์ ค ะแนนดี ขึน้ และมี พัฒ นาการและทักษะทางคณิ ต ศาสตร์ ดี ขึน้
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กว่าเดิม นอกจากนี ้ ยังตังสมมติ
้
ฐานว่าปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูช่วยส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีขึ น้ ต่อรายวิชาด้ วย ดังคากล่าวของผู้ร่วม
วิจยั ที่วา่
สำหรับพี่นะคะ แม้ คะแนนตรงนี ้จะบอกไม่ได้ ว่ำดีกว่ำคะแนนของนักเรี ยนในรุ่ นที่ผ่ำนมำหรื อเปล่ำ
เพรำะจริ ง ๆมัน เที ย บแบบนัน้ ไม่ ได้ เหนำะ แต่ พี่ สัง เกตนิ สิ ต ครู เขำตลอดเวลำที่ จัด กำรเรี ย นรู้ และดู
feedback ของนักเรี ยนทังชั
้ น้ เรี ยน รวมถึงเป็ นคนๆไปด้ วย พี่ก็เห็นว่ำ จำนวนเปอร์ เซนต์ที่ออกมำตรงนี ้มัน
เข้ ำใจได้ และเป็ นที่นำ่ พอใจสำหรับพี่และครูในหมวดเหนำะ ก็ขอยกควำมดีควมชอบให้ กบั นิสติ ฝึ กสอนเขำ
นะคะ พี่ดีใจที่ครูรุ่นใหม่มีคณ
ุ ภำพ เขำตังใจมำก
้
(ครูพี่เลี ้ยงคนที่ 7)
คือหลักฐำนที่จะบอกได้ วำ่ นักเรี ยนได้ รับผลจำกผู้สอนหรื อไม่อย่ำงหนึ่งก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน
ของเขำ แต่ถ้ำถำมว่ำ เขำไปเรี ยนพิเศษข้ ำงนอกรึ เปล่ำ เขำถึงทำคะแนนได้ ดี อันนี ้พี่มองว่ำไม่ใช่ เพรำะ
นักเรี ยนที่นี่น้อยคนมำกที่จะไปเรี ยนพิเศษตำมในเมือง โดยเฉพำะห้ องที่นิสิตครู สอนด้ วยแล้ วพี่ ว่ำไม่ใช่
เพรำะไปเรี ยนพิเศษค่ะ จำกที่เรำดูแลกันมำตลอด พี่ว่ำนิสติ เขำทำได้ ดีมำก มันไม่แปลกที่วำ่ คะแนนพวกนี ้
ดีขึ ้นเพรำะนิสติ เขำ (ครูพี่เลี ้ยงคนที่ 3)

3.3.2 ปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู พี่เลีย้ ง ครู พี่เลีย้ ง และนักวิจัย ได้ สะท้ อน
ร่ วมกันถึงปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู โดย
สะท้ อนถึงลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในแต่ละลักษณะและจาแนกย่อยใน
เรื่ องการพูดและการคิดว่าสะท้ อนความสมเหตุสมผลหรื อไม่ การทามี ความยั่งยื นและมี ผลิตภาพ
หรื อไม่ และความสัมพันธ์เป็ นไปอย่างยุตธิ รรมหรื อไม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ความสมดุลย์ ของอานาจ
การพูดและการจัดการเชิ งวัฒนธรรมและวาทกรรม
ผู้ร่ว มวิจัย ได้ ส ะท้ อ นร่ ว มกัน โดยเห็ น ว่า ในวงจรที่ 3 นี ้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
พยายามรักษาสมดุลของอานาจระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนด้ วยการพูดและการคิดที่ มี ความสมเหตุ
สมผลมากขึ ้น โดยพิจารณาจากภาษาและการคิดที่ถกู สื่อสารออกมาในขณะจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนใน
ชันเรี
้ ยนที่สะท้ อนถึงการพยายามแบ่งอานาจการตัดสินใจในเรื่ องการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยนด้ วยการเปิ ด
โอกาสให้ ส อบถามหรื อ เลื อ กก าหนดสิ่ ง ต่ า งๆในการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นเองและสะท้ อ นถึ ง การมี
วิจารณญาณและไหวพริ บ พร้ อมกับความรู้ สึกของผู้สอนและผู้เรี ยนที่เกิดขึ ้นในลักษณะที่ ว่า ทัง้ สอง
ฝ่ ายมีความคิดเห็นที่อยู่บนพื ้นฐานของความจริ งใจต่อกัน มีความเป็ นธรรม และมีความเหมาะสมต่อ
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ทัง้ สองฝ่ าย โดยการพูดของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ ช่วยสนับสนุนให้ โอกาสผู้เรี ยนเข้ าถึง
เนื ้อหาความรู้ และรู้จกั การเรี ยกร้ องสิทธิของผู้เรี ยนตามความเหมาะสม ดังการสะท้ อนของผู้ร่วมวิจยั
ที่วา่
หนูคิดว่ำเวลำที่หนูสอน หนูให้ นกั เรี ยนเขำได้ ทำอะไรเองด้ วยตนเองหลำยอย่ำงนะ แล้ วก็ให้ เขำมีสว่ น
ร่วมในวิชำด้ วย มันอำจจะไม่ใช่ทงหมดทุ
ั้
กเรื่ องอ่ะค่ะที่ให้ เขำเลือกได้ แต่เรำมีขอบเขตอยู่ ในส่วนของหนู
หนูได้ อ อกแบบให้ เขำก ำหนดตัวงำนว่ำ จะท ำเป็ น แบบไหนก็ ได้ ที่ ถ นัด แต่มี เนื อ้ หำแบบนี ๆ้ คื อ ให้ เขำ
สร้ ำงสรรค์ ให้ เขำรู้จกั ประดิษฐ์ ชิ ้นงำนขึ ้นมำเองอ่ะค่ะ ไม่ได้ กำหนดว่ำต้ องทำโปสเตอร์ นะไรงี ้ เพรำะงันมั
้ นก็
ดูสมเหตุสมผลนะในกำรให้ อิสระเขำทำชิ ้นงำนอ่ะค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 11)

การทาและการจัดการเชิ งวัตถุและเศรษฐกิ จ
นิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู พ ยายามรักษาความสมดุลย์ ของอานาจด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ มากขึ ้นและไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆโดยใช่เหตุ โดยนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ทาตามข้ อตกลงร่ วมกันที่ได้ ให้ ผ้ ูเรี ยนตัดสินใจเลือกอย่างชัดเจน รวมถึงการ
แสดงบทบาทเป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรื อผู้เอื ้ออานวยการเมื่อมีการสอบถามอย่างพอเหมาะ และมีการลด
บทบาทของการเป็ นครูผ้ บู รรยายลงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองร่วมด้ วย
โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จะคอยช่วยประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยนสามารถลงมือทาชิ ้นงานนัน้
ต่อไปได้ นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยงั พยายามตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้เรี ยนที่ไม่
พึง ประสงค์ อย่างเหมาะสมด้ วย โดยการท าของนิสิ ตฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในลักษณะนี ช้ ่วย
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ ดังตัวอย่างจากการสะท้ อนที่ว่า
ในกำรทำใช่ไหมคะ หนูคิดว่ำนะ ตัวหนูเองทำกิจกรรมในชันเรี
้ ยนแล้ วก็เวลำสอนบรรยำยด้ วยนะคะ
คือมันรู้ สกึ ว่ำคุ้มค่ำทุกนำที ในเวลำ 1 คำบเนี ้ยะ หนูได้ ใช้ มนั ดีกว่ำช่วงแรกๆเยอะเลย โดยเฉพำะเวลำให้
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบ้ ำนหรื องำนที่ให้ เขำรับผิดชอบอ่ะค่ะ หนูจะกำหนดมำให้ หลำยๆประเด็น แล้ วเขำก็
เลือกจำกที่เรำกำหนดนี่แหละ มันก็ดีกว่ำเปิ ดให้ กว้ ำงๆไปเลย หรื อกำหนดอย่ำงเดียวแคบๆ (นิสิตครู คน
ที่ 1)
ของหนูชดั เจนคือเรื่ องกำหนดส่งงำนนี่แหละค่ะ คือเรำให้ เขำกำหนดว่ำจะส่งอะไรเมื่อไหร่ เพรำะอะไร
คือถำมด้ วยนะว่ำทำไมถึงส่งวันนันวั
้ นนี ้ บำงทีก็ลองให้ เขำนึกตำมควำมจริ งด้ วยว่ำมันทันหรื อไม่ทนั ยังไง
มันนำนไปไหมไรงี ้อ่ะค่ะ คือเรำต้ องถำมเหตุผลด้ วยเหนำะ ไม่ใช่วำ่ กำหนดๆมำ เฉยๆแล้ วก็โอเคๆไป (นิสิต
ครูคนที่ 13)
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ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิ งสังคมและการปกครอง
ความสมดุลย์ของอานาจถูกสร้ างขึ ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู และผู้เรี ยนที่สะท้ อนถึง ความยุติธรรม โดยการพยายามสร้ างความเสมอภาคกันทัง้ ระหว่างผู้สอน
และผู้เรี ยนในความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนโดยผู้สอนไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อผู้เรี ยนคนใดคนหนึ่ งเป็ นพิเศษในการช่วยสนับสนุนให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนสามารถพัฒ นาการ
เรี ยนรู้ตามแนวทางของตนเอง ซึ่งมีครูเป็ นผู้แนะนาอยู่เคียงข้ าง นอกจากนี ้ ผู้สอนได้ จดั สรรการจัดการ
เรี ยนรู้ที่สนับสนุนให้ เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่นกั เรี ยนและลดกิจกรรมที่อาจทาให้ ผ้ เู รี ยน
รู้สึกเกิดการเปรี ยบเทียบ เกิดความขัดแย้ ง หรื อเกิดการข่มเหงกันกับผู้เรี ยนคนอื่นในลักษณะที่สื่อถึง
ความสามารถหรื อการเรี ยนรู้ที่ด้อยกว่า และสิ่งที่สาคัญคือบรรยากาศของชันเรี
้ ยนหรื อผู้เรี ยนที่สะท้ อน
ถึงความสุขใจหรื อพอใจในการเรี ยนรู้ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากปฏิบตั ิการของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าถึงโอกาสทางการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ทงด้
ั ้ วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น
อย่างลึกซึ ้งมากกว่าเดิม รวมถึงการทางานหรื อการปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนมนุษย์อย่างรู้ ขอบเขตในสิทธิ
และหน้ าที่ของตนเองและผู้อื่น ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
มันก็สอดคล้ องกันนะคะว่ำ พอเรำให้ โอกำสอะไรเขำตรงนัน้ มันทำให้ เรื่ องควำมสัมพันธ์มนั ดีขึ ้น ไม่ใช่
แบบเป็ นครูที่สงั่ ๆอย่ำงเดียว จริ งๆเขำก็คิดได้ อะไรได้ ถ้ ำเรำให้ โอกำสเขำมำกพอ แม้ บำงเรื่ องมันไม่ได้ จริ งๆ
ก็ไม่เป็ นไร แต่มนั มีอยู่แล้ วที่เรำให้ เขำตัดสิ นใจได้ เอง เลยคงทำให้ ร้ ู สึกว่ำเป็ นควำมเสมอภำคกันมำกขึ ้น
กว่ำเดิมมังคะ
้ (นิสติ ครูคนที่ 13)
โดยส่วนตัวหนูเองจะไม่ทำดีกบั ใครเป็ นพิเศษนะ หรื อเลือกว่ำแต่คนนี ้ๆ เวลำให้ งำนไรไป หนูก็จะถำม
ทังห้
้ องนะคะ ไม่ได้ เลือกปฏิบตั ิกบั กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรื อคนใดคนหนึง่ ค่ะ (นิสติ ครู คนที่ 12)

หน้ าที่ของเนือ้ หาในรายวิชา
การพูดและการจัดการเชิ งวัฒนธรรมและวาทกรรม
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ พฒ
ั นาการพูดและการคิดให้ มีความสมเหตุสมผลมากขึ ้น
เพื่อสนับสนุนให้ เนื ้อหาในรายวิชาเป็ นมากกว่าความรู้ที่ผ้ เู รี ยนจดจาเพื่อนาไปสอบและอาจถูกลืมหรื อ
ลบล้ างออกจากผู้เรี ยนไปในภายหลัง โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ บรรยาย อธิบาย หรื อตัง้
คาถามถึงกรอบแนวคิดที่สาคัญของเนือ้ หาด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่ายขึ ้นสาหรับผู้เรี ยนและยกตัวอย่างที่
เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่ผ้ เู รี ยนสนใจหรื ออยูใ่ นชีวิตของผู้เรี ยนอย่างสอดคล้ องกัน ไม่ขดั แย้ ง เป็ นรูปธรรม หรื อ
ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในเนือ้ หาความรู้ นนได้
ั ้ อย่างถ่องแท้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ยงั พยายามทาให้ เนือ้ หาของความรู้ นนั ้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยนในทักษะทาง
สังคมและทักษะทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการที่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ร้ ูจกั สังเกตและใช้ ไหว
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พริ บเพื่ อกระตุ้นความกระตือรื อล้ นในการเรี ยนรู้ เนือ้ หานัน้ ด้ วยการบรรยาย อธิ บาย พูดคุย หรื อตัง้
คาถามที่สอดคล้ องกับความอยากรู้อยากเห็นหรื อธรรมชาติในตัวของผู้เรี ยน ผลลัพธ์ จากการพูดและ
การคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ ้นดังกล่ าวช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาคณิตศาสตร์ อย่างลึกซึ ้งมากขึ ้น โดย
ไม่ใช่เพียงการท่องจาเท่านัน้ แต่เข้ าใจกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้และทราบถึงความสาคัญหรื อ
ประโยชน์ ของเนื อ้ หานัน้ เพื่อการนาไปใช้ ในชีวิต ประจาวัน โดยเฉพาะประโยชน์ต่อการศึกษาต่อใน
ระดับสูงในอนาคตเพื่อการเรี ยนในสาขาวิชาชีพที่ใฝ่ ฝันต่อไป ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
ผมเป็ นคนที่จะฝึ กไรยำกหน่อยครับ ต้ องใช้ เวลำ แต่วำ่ ได้ ฝึกตังค
้ ำถำมกับนักเรี ยนค่อนข้ ำงเยอะ ผม
ว่ำมันดีขึ ้นนะ ทังกั
้ บนักเรี ยนและตัวผมด้ วย แล้ วเรำเน้ นกำรเข้ ำใจ concept ของเนื ้อหำนันๆอ่
้ ะครับ แล้ วก็
มีเชื่อมโยงเหนำะ อันนี ้ก็สำคัญครับที่ทำอยู่ (นิสติ ครูคนที่ 5)
เวลำออกแบบหรื อวำงแผนว่ำจะสอนไรในเนือ้ หำ หนูก็ไม่ได้ แค่สอนๆบรรยำยนะคะ แต่เรำต้ องมี
กิจกรรมให้ เด็กเขำด้ วย แล้ วบำงทีกิจกรรมอ่ะก็ไม่ใช่แค่วำ่ พัฒนำทำงเนื ้อหำอย่ำงเดียว มันได้ อย่ำงอื่นด้ วย
พวกทักษะทำงสังคม เช่น กับเพื่อนๆเขำต้ องรู้จกั อภิปรำยกันดีไรงี ้ค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 9)

การทาและการจัดการเชิ งวัตถุและเศรษฐกิ จ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ จดั การเรี ยนรู้ ทงในชั
ั ้ ว่ โมงของการเรี ยนการสอนและนอก
ชัว่ โมงการสอนอย่างมีผลิตภาพมากขึน้ กล่าวคือ ทัง้ ผู้สอนและผู้เรี ยนไม่ควรทุ่มเทหรื อใช้ เวลามาก
เกินไปกับการทาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และที่สาคัญคือนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ พยายามก้ าวข้ ามการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไป เพื่อลงมือจัดการเรี ยนรู้
ที่คคู่ วรและเป็ นประโยชน์กบั ผู้เรี ยนอย่างสุดความสามารถของการเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ในเวลานัน้ รวมถึงการพยายามช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เพราะถือเป็ นการสร้ างความยัง่ ยืนใน
การเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนเอง โดยไม่ต้องหวังพึง่ พาผู้สอนเพียงเท่านัน้ โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้
ค้ น คว้ าและลงมื อ จัด การเรี ย นรู้ อย่างหลากหลายรู ป แบบ เช่น การตัง้ ค าถามเชิ ง วิ พ ากษ์ เพื่ อ การ
อภิปรายกลุ่มย่อย การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เกม การเรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่น การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงการเป็ น ฐาน การสอนแบบห้ องเรี ยนกลับ ด้ าน (The flipped
classroom) เป็ นต้ น ซึ่งเหล่านี ้ไม่ใช่เพียงการบรรยายเท่านัน้ ความหลากหลายเหล่านี ้ช่วยสนับสนุนให้
เนื ้อหาในรายวิชาเป็ นมากกว่าความรู้ ดังกล่าวรายละเอียดในเรื่ องการพูดและการคิดในหัวข้ อที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ จากการทานี ้สะท้ อนให้ เห็นได้ จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่สูงขึ ้น รวมถึงจากการ
สังเกตของผู้ร่วมวิจัยและการสะท้ อนของผู้เรี ยนที่ สื่อถึงความกระตือรื อล้ น ความอยากรู้ อยากเรี ยน
ความสนใจใฝ่ ร้ ู ความเข้ าใจที่ลึกซึ ้งมากขึ ้นในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะที่สาคัญต่อชีวิตและการ
เรี ยนรู้อื่นๆ ด้ วย ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
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ผมทำเยอะมำกครับกิจกรรม แต่เข้ ำกับเนื ้อหำและมีประโยชน์นะ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้ องเลยแบบนันไม่
้ คอ่ ยมี
ครับ คือเรำเห็นแล้ วว่ำ เด็กเขำต้ องกำรแปลกใหม่หลำกหลำยจริ งๆ แต่ก็ต้องมีควำมรู้ด้วย แล้ วต้ องทำให้ ไว
กระฉับกระเฉงไรงี ้ครับ อุปกรณ์ไรต้ องพร้ อมที่จะทำกิจกรรม ใช้ เวลำคุ้มตลอดครับผมนะ คือแล้ วนักเรี ยนเขำ
ต้ องเรียนรู้ที่จะเรียนด้ วยตัวเขำด้ วย ผมเสริ มไปตลอดว่ำ เรำต้ องรู้จกั หำวิธีกำรเรี ยนรู้ทเี่ รำถนัด เพรำะแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ถ้ ำเรำรู้จดุ นันแล้
้ ว สบำยแล้ วทีนี ้ ทำนองนี ้อ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)

ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิ งสังคมและการปกครอง
จากการพูด และการท าที่ ผ่า นมาถื อ เป็ น ส่ ว นที่ ช่ ว ยสร้ างความสัม พัน ธ์ ระหว่า งนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู้เรี ย นที่ มี ค วามสามัค คี ป รองดองและมี ค วามยุติ ธ รรมมากขึน้ โดย
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างครูกบั ศิษย์มีช่องว่างที่เหลือไว้ ซึ่งความเคารพในสิทธิของกันและกันเพื่อ
ประโยชน์ของการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ช่วยส่งเสริ ม ให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็ นมากกว่าบทบาทของครูผ้ สู งั่ สอน โดยเป็ นทังครู
้ ผ้ เู อื ้ออานวยการ เป็ นผู้แนะนา เป็ นพี่เลี ้ยง
เรี ยกได้ ว่า นิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ส ามารถมี ห ลายบทบาทในการจัด การเรี ยนรู้ ทัง้ นี เ้ พื่ อ
จุดประสงค์ของผู้เรี ยนในความเข้ าใจและเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เป็ นหลัก นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูพยายามจัดการเรี ยนรู้ที่ครอบคลุมไปสู่ผ้ เู รี ยนทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นผู้เรี ยนในระดับเก่ง กลาง
หรื ออ่อน และไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อให้ ความสนใจแก่คนใดหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ รวมถึงบาง
กรณีได้ จดั กิจกรรมที่ส่งเสริมทังเนื
้ ้อหาความรู้และการเรี ยนรู้ร่วมกันของผู้เรี ยนในกลุ่ม ผู้เรี ยนไปพร้ อมๆ
กันด้ วย ในความสัม พันธ์ ที่เกิ ดขึน้ นี ้ นอกเหนื อจากความสัม พันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนแล้ ว ยัง
ปรากฎความสัมพันธ์ของผู้เรี ยนและเนื ้อหาความรู้ด้วย โดยเนื ้อหาความรู้ไม่ใช้ เรื่ องที่แยกส่วนออกจาก
ชีวิตของผู้เรี ยนอีกต่อไป เพราะเมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ พยายามเชื่อมโยงให้ เห็นถึงความ
กลมกลืนในชีวิตของมนุษย์หรื อประโยชน์ที่ผ้ เู รี ยนเห็ นว่าเป็ นประโยชน์ที่แท้ จริ งของพวกเขา เหล่านี ้จึง
ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเริ่ มพิจารณาถึงจุดหมายปลายทางของตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ และเริ่ มเข้ าถึง
เนื ้อหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
โห บทบำทเรำมันมำกกว่ำที่คิดไว้ นะครับ มันก็คือครูนนั่ แหละ แต่ ไม่ใช่แบบสมัยก่อนแล้ ว ครู ที่ผมทำ
นะ เป็ นทุกอย่ำงบอกเลยครับ ทังครู
้ เอื ้ออำนวยกำร แนะนำ พี่เลี ้ยง เป็ นพี่ บำงทีเหมือนเป็ นพ่อด้ วย บำงที
เป็ นเพื่อนกับเขำ มันขึ ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์ นะครับ คือที่มนั ต้ องเยอะเพรำะเรำอยำกให้ เขำได้ ไงครับ กำร
ไกด์บำงอย่ำงมันใช้ วิธีหนึง่ แต่บำงเรื่ องมันต้ องอีกบทบำทหนึง่ ไรงี ้ครับ สำหรับผมนะ ผมคิดว่ำเขำแฮปปี น้ ะ
ที่ผมวำงตัวแบบนี ้ ผมก็แฮปปี ด้ ้ วยแหละ มันเป้นควำมสัมพันธ์ที่กำลังดีนะครับ ไม่มีใครเหนือใครเกินไป ถึง
เรำจะเป็ นครู แต่มนั ก็เปิ ดเผยเปิ ดใจกว่ำครูคนอื่นมัง้ ผมเลยมีเด็กๆเข้ ำมำถำมบ่อย เขำกล้ ำที่ จะเข้ ำหำเรำ
มำกกว่ำครูคนอื่นนะครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
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บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน
การพูดและการจัดการเชิ งวัฒนธรรมและวาทกรรม
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู พยายามสื่อสารกับผู้เรี ยนเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนและ
บทบาทของผู้เรี ยนที่ควรจะเกิดขึ ้นอย่างสมเหตุสมผลด้ วยการพยายามสื่อให้ เห็นถึงข้ อดีและข้ อเสียและ
เบื อ้ งหลัง ของบทบาทของครู แ ละนัก เรี ย นในยุคที่ มี ก ารสอนแบบเน้ น ครู เป็ น ส าคัญ หรื อ ผู้เรี ย นที่ มี
ลักษณะเชิงรับ (Passive learners) ซึ่งตามลักษณะของบทบาทดังกล่าวอาจไม่เป็ น ประโยชน์สงู สุดกับ
ตัวของผู้เรี ยนเองที่อยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เข้ าใจใน
หัวใจของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแล้ ว โดยเฉพาะในเรื่ องบทบาทของผู้สอนและ
ผู้เรี ยน จึงทาให้ ภาษาที่ใช้ สื่อสารในการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ มีความชัดเจน แม่นยา และเรี ยบง่าย
เท่าที่ความสามารถของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะทาได้ ซึ่งส่งผลให้ บทบาทของผู้สอนในการ
บรรยายลดลงและขยายบทบาทของการเรี ยนรู้หรื อความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ไปยังผู้เรี ยนผ่านการ
จัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีตา่ งๆที่หลากหลาย ทังนี
้ ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะมีบทบาทอี กครัง้ เมื่อ
ผู้เรี ยนเกิดความสงสัยหรื อต้ องการความช่วยเหลือในขณะทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนและรวมถึงนอกชัน้
เรี ยนด้ วย ดังนัน้ การพูดของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงสิ่งที่
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ กระทา ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรี ยนได้ เข้ าถึงเนื ้อหาความรู้ ด้ วย
ความเข้ าใจใหม่ในบทบาทของผู้เรี ยนที่ต้องรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ ของตนเองมากขึ ้น ดังตัวอย่างการ
สะท้ อนที่วา่
หนูบอกเขำเสมอค่ะว่ำ นักเรี ยนในศตวรรษนี ้คือศตวรรษที่ 21 นะ ต้ องเป็ นอย่ำงไร คือไม่ใช่ให้ คณ
ุ ครู
มำนัง่ ป้อนข้ อมูลแบบแต่เก่ำก่อนแล้ ว ยุคนี ้มีอินเตอร์ เน็ตสะดวกสบำย มีควำมรู้แทบจะทุกอย่ำง โดยเฉพำะ
กับของคณิตศำสตร์ คือมีครู ออนไลน์มำสอนหมดทุกเรื่ อง ไม่เข้ ำใจก็ดแู ล้ วดูอีก รี ไปรี มำได้ คือหนูบอกเขำ
เลยว่ำ ยุคนี ้ใครๆก็เป็ นคนเก่งได้ หมดถ้ ำขยันเรี ยนรู้ มันเท่ำเทียมกว่ำแต่ก่อนเยอะค่ะ (นิ สติ ครูคนที่ 3)
ผมว่ำผมเปิ ดโอกำสให้ เขำตลอดนะครับ สงสัยทังในห้
้ องเรี ยนก็ตำม หรื อจะนอกห้ องเรี ยนก็ได้ บำงที
กลับบ้ ำนไปสงสัยเฟสบุ้คมำถำม ผมตอบหมดครับ ให้ เวลำกับเขำจริ งๆ แต่อย่ำงที่อำจำรย์บอกแหละครับ
ผมก็ไม่ใช่บอกหมด ก็มีครับตังค
้ ำถำมให้ คิด และมันต้ องเข้ ำใจจริ งๆนะ ไม่งนพอปรั
ั้
บโจทย์นิดนึงก็ทำไม่ได้
แบบนันก็
้ แปลว่ำยังไม่ใช่ครับ ผมคิดว่ำ สื่อสำรกับเขำเยอะขึ ้นแล้ วก็เข้ ำใจกันมำกขึ ้นครับว่ำเป้ำหมำยของ
แต่ละเรื่ องคืออะไร ที่เรำจะไปด้ วยกัน (นิสติ ครูคนที่ 8)

การทาและการจัดการเชิ งวัตถุและเศรษฐกิ จ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูพยายามจัดการเรี ยนรู้อย่างมีผลิตภาพและให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ อย่างยั่งยื นมากขึน้ ด้ วยการพยายามลดบทบาทของครู ผ้ ูบรรยายหน้ าชัน้ เรี ยน มี การจัด สรร
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กิจกรรมต่างๆที่มีความหมาย มีความเชื่อมโยงกับเนือ้ หาความรู้ นัน้ อย่างลึกซึง้ มากขึน้ และกระตุ้น
ความสนใจในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนมากขึน้ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พ ยายามเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเอง โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรื อเป็ นพี่เลี ้ยงอยู่เคียงข้ าง โดยการจัด
กิจกรรมต่างๆควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงมี ความคุ้มค่ากับทรัพ ยากรต่างๆที่ ใช้ ในการจัด
กิ จ กรรม รวมถึงคุ้ม ค่ากับระยะเวลา 50 นาที ในชัน้ เรี ยน และผู้เรี ยนไม่ร้ ู สึกสูญ เปล่ากับการได้ ร่วม
กิจกรรมนัน้ เพราะฉะนัน้ พื ้นที่ในการจัดการเรี ยนรู้จึงไม่ใช่เพียงแค่การฉายเดี่ยวของผู้สอนเท่านัน้ แต่
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงออกและเป็ นเจ้ าของพืน้ ที่การเรี ยนรู้
ร่วมกัน ถึงแม้ ว่าการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้จะมาจากการริ่เริ่ มของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
แต่ไม่ได้ หมายความว่าการออกแบบนันจะต้
้ องเป็ นไปเพื่อการบรรยายของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเท่านัน้ แต่แท้ จริงแล้ วต้ องเป็ นไปเพื่อผู้เรี ยนได้ ฝึกฝน พัฒนา และเรี ยนรู้ด้วยตนเองหรื อเรี ยนรู้ร่วมกับ
สิ่งต่างๆรอบตัวในพื ้นที่นนด้
ั ้ วย ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
หนูว่ำเพื่ อ นๆทุกคนรวมหนูด้ ว ยนะคะ ทุก คนเขำลดกำรบรรยำยตลอดทัง้ ชั่ว โมง แล้ ว เวลำที่ ท ำ
กิจกรรมอะไร เรำต้ องวำงแผน มีแผนสำรองหนึง่ สองสำมตลอดค่ะ เพรำะเรำก็ไม่ร้ ูวำ่ อะไรจะเกิดขึ ้น แต่มนั
ต้ องคุ้มค่ำกับเวลำในหนึ่งคำบที่เสียไป กับอุปกรณ์ต่ำงๆที่ต้องเสียไปในแต่ละชัว่ โมงไงคะ อันนี ้หนูว่ำพวก
เรำก็ได้ ทำกัน (นิสติ ครูคนที่ 1)
หนูค้นคว้ ำจริ งๆนะ แต่ก่อนไม่ใช่แบบนี ้ แต่พอเด็กถำมเรำ เรำตอบไม่ได้ เรำไม่มนั่ ใจ ไม่อยำกตอบไป
ผิดๆไรงีอ้ ่ะค่ะ ตรงนันท
้ ำให้ เรำพยำยำมหำเหตุกำรณ์ ตัวอย่ำงมำเชื่อมโยงกับเนื ้อหำให้ ได้ หรื อถ้ ำไม่ได้
จริ งๆเรำก็พดู ไปในเชิงว่ำ มันต้ องไปใช้ ตอ่ ยอดนะถ้ ำอยำกเป็ นวิศวกรไรงี ้ พอหนูสำมำรถตอบเขำได้ แล้ วเขำ
get แล้ วเขำแสดงออกว่ำแบบ โอเคอ่ะค่ะ หนูก็ดีใจนะ (นิสติ ครู คนที่ 12)

ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิ งสังคมและการปกครอง
อย่างที่ได้ กล่าวไปแล้ วในบทบาทของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีหลากหลายบทบาท
ทังครู
้ ผ้ สู อน ผู้เอื ้ออานวยการ และผู้เป็ นพี่เลี ้ยง ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวนี ้ย่อมส่งผลต่อ การทาที่
เกิดขึ ้น ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปจากความสัมพันธ์แบบครูกบั
ศิษย์เฉกเช่นเดียวกับครูคนอื่นๆในโรงเรี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนและผู้เรี ยนที่มีความรู้สึกถึงการ
เป็ นเจ้ าของร่วมกันในพื ้นที่ของการเรี ยนรู้ และเป็ นเพื่อนผู้ร่วมเรี ยนรู้ไปด้ วยกันมากกว่าการแข่งขันกัน
เท่านัน้ รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนและเนื ้อหาความรู้ ที่ไม่ได้ แยกส่วนออกจากกันโดยสิ ้นเชิง
แบบเก่าก่อนอีกต่อไป แต่ผ้ เู รี ยนกลับเริ่ มมีความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับเนื ้อหาความรู้ และความรู้สึก
ทางบวกที่ช่วยสนับสนุนตัวตนของผู้เรี ยน เช่น ความภาคภูมิใจ การเกิดความรู้สกึ ท้ าทายต่อการเรี ยนรู้
มากขึ ้นกว่าเดิม ความอิ่มใจ พลังในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถลด
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บทบาทของตนในการบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยนและใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยการเรี ยนรู้ของผู้เ รี ยน
ขึ ้นมาทดแทนได้ จงึ ทาให้ ความสัมพันธ์เหล่านี ้ไม่ถกู ครอบงาโดยอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปและผู้เรี ยน
ไม่ถกู ละเลยจากการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
ผมคิดว่านะ ไอพื ้นที่ของการเรี ยนรู้ มันไม่ใช่แค่ของผู้เรี ยนนะครับ มัน คือของผมด้ วย ของครู ทุกคน
ด้ วย เราล้ วนต่างเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน บางอย่างเราทาตัวเหมือนเรารู้กว่านักเรี ยนก็จริ งนะ บางทีลมื นะ แต่ที่ผม
ได้ คาตอบกับตัวเองและผมโอเคกับมันก็คือ เราร่วมเรี ยนรู้ ไปด้ วยกัน หมายถึงว่า เราต้ องเปิ ดโอกาสให้ เขา
บ้ างครับในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ ใส่ความรู้ ใส่ความเห็นคนเดียว ผมถึงคิดว่า มันจึงจะเป็ นไรที่
ยุติธรรมต่อกัน แล้ วก็เราต้ องมีสว่ นร่ วมจริ งๆ ไม่ใช่เพียงตามารวมๆตัวกัน แต่มนั หมายถึงว่า ช่วยกันคิด
แบบลึกๆหน่อย ทาชิ ้นงานด้ วยกันในระดับที่มนั ลึกขึ ้นอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)

ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
การพูดและการจัดการเชิ งวัฒนธรรมและวาทกรรม
จากหัวข้ อเรื่ องบทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน ซึ่ง นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ สื่ อให้
ผู้เรี ยนรับทราบและเข้ าใจถึงความเป็ นมาของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูแล้ วนัน้ ได้ ครอบคลุมมายังเรื่ องความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน อย่างไรก็ตาม นิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สื่อสารด้ วยภาษาและความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้นว่าอย่างไรผู้เรี ยนจึง
ต้ องมีบทบาทในการรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองมากขึ ้น พร้ อมการพูดคุยสนทนาอย่างเป็ นกันเอง
เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองในลักษณะเชิงรุ ก เป็ นผู้เรี ยนที่คานึงถึงการเรี ยนรู้ ของ
ตนเองมากกว่าการคานึงถึงเพียงเกรดเฉลี่ยสะสมที่จะได้ รับ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความ
ต้ องการหรื อความคิดเห็นเกี่ ยวกับเนือ้ หาความรู้ หรื อวิธีการเรี ยนรู้ ในรายวิชา นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ได้ สะท้ อนว่า แท้ จริ งแล้ ว ผู้เรี ยนพร้ อมเปิ ดใจต่อนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และมีวุฒิ
ภาวะในการเข้ าใจปฏิบตั กิ ารของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงแต่ต้องเกิดการพูดคุยสื่อสารกัน
อย่างเปิ ดเผยและจริงใจ เพราะผู้เรี ยนสามารถสัมผัสถึงเจตนาภายในของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ ดังนัน้ การพยายามสื่อสารให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจตรงกัน ถึงความสาคัญและประโยชน์ในบทบาทใหม่
ของผู้เรี ยนนี ้จึงนาไปสู่ปฏิบตั ิการที่ราบรื่ น มากกว่าการไม่เปิ ดเผยหรื อไม่แจ้ งวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งแก่
ผู้เรี ยน ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
ผมบอกเขำนะ บอกตลอดว่ำ กำรเรี ยนรู้มนั คือสิ่งที่ต้องมีตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่เรี ยนรู้ เรื่ องคณิตศำสตร์
แต่มนั คือทุกๆเรื่ องรอบตัวเรำ แต่ในบริ บทของชันเรี
้ ยนของเรำเนี ้ยะ ไม่ใช่แค่ครูนะที่ต้องมำหน้ ำที่เชิงรุกฝ่ ำย
เดียว เหมือนว่ำมำตำมงำน มำตำมนักเรี ยนให้ สง่ งำนไรงี ้อ่ะครับ แต่นกั เรี ยนต้ องรู้ จกั ควำมรับผิดชอบของ
ตัวเองด้ วย โดยเฉพำะควำมรับผิดชอบในกำรเรี ยนรู้ ของตนเอง มันก็คือพวกทำกำรบ้ ำน ทบทวนเนื ้อหำ
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กำรส่งงำนตำมกำหนด กำรศึกษำก่อนเข้ ำชันเรี
้ ยน ไรแบบนี ้อ่ะครับเหมือน flip classroom ที่ผมใช่ มันก็ดี
ขึ ้นนะ ตอนแรกคนดูน้อย แต่ก็ถำมเขำว่ ำทำไมไม่ดู ติดขัดอะไรไรงี ้ พอนำนๆไป หลำยๆครัง้ ไป เขำก็ดกู ัน
เยอะขึ ้นหล่ะ ไม่ร้ ูผมดุและผมจริ งจังด้ วยรึเปล่ำ (หัวเรำะ) แต่ผมตลกมำกขึ ้นนะ (นิสติ ครูคนที่ 2)

การทาและการจัดการเชิ งวัตถุและเศรษฐกิ จ
เช่นเดียวกันกับในหัวข้ อเรื่ องบทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน ซึง่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
พยายามจัดการเรี ยนรู้ที่ทาอยู่ให้ มีผลิตภาพและให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืนมากขึ ้น ด้ วยการ
จัดหากิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายและไม่ซ ้ามากจนเกินไปในแต่ละครัง้ ของการจัดการเรี ยนรู้ สิ่ง
หนึ่งที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สะท้ อนร่วมกันคือ หากผู้สอนมีการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละครัง้
อย่างดี ค าว่า ดี ในที่ นี ห้ มายถึ ง การจัด การเรี ย นรู้ นัน้ ได้ ผ่านการคิ ด ไตร่ ต รองอย่างรอบคอบ การ
ออกแบบอย่างมี เหตุมี ผล มีความคุ้มค่าต่อการเรี ยนรู้ สามารถเข้ าถึงผู้เรี ยนส่วนใหญ่ ได้ และทาให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจในกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้มากขึ ้น เป็ นต้ น โดยแม้ วา่ ตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู จะต้ องทางานหนักขึ ้นเพื่ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้หรื อลงมือทา แต่ผลลัพธ์ ที่ซุกซ่อนอยู่ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ ดี นีม้ ี ม ากมาย ซึ่ง เป็ น ผลลัพ ธ์ ที่ ผ้ ูส อนส่วนใหญ่ ต้ องการให้ เกิ ด ขึน้ ในผู้ เรี ยนยุค
ปั จจุบนั ดังนัน้ การคาดหวังให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นไปดังปรารถนาด้ วยการสอนแบบเดิมหรื อการทาสิ่งต่างๆ
แบบเดิมๆไม่ได้ ช่วยให้ เกิดผู้เรี ยนที่ปรารถนาไปได้ แต่หากผู้สอนต้ องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ของผู้เรี ยนในทิศทางที่ดี ผู้สอนจะต้ องพร้ อมเปลี่ยนแปลงการปฏิ บัติ ของตนเอง เหตุนีจ้ ึงจะนาไปสู่
ความยัง่ ยืนได้ อย่างแท้ จริง ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
มันต้ องเตรี ยมนะครับ เป็ นไปไม่ได้ ที่เรำจะไปโดยไม่เตรี ยม ผมทุ่มเทเยอะมำกนะ หมำยถึงว่ำ ทัง้
เตรี ยม ทังสอน
้
มันใช้ พลังเยอะ แต่ผมมีควำมสุข ผมพอใจ คือบำงอย่ำงเรำรับรู้ได้ ด้วยใจของเรำครับว่ำมัน
โอเคไหม สิ่งหนึ่งที่เชื่อและผมคิดว่ำมันน่ำใช่นะคือ ถ้ ำเรำทำแต่แบบเดิมๆ แต่เรำหวังในนักเรี ยนเปลี่ยน
เรี ยนดีขึ ้น มีนิสยั ที่ดีขึ ้น ผมว่ำมันไม่ใช่สิครับ จริ งๆเรำต้ องเปลีย่ นวิธีหรื อเปล่ำ ไม่ร้ ู หล่ะว่ำบริ บทอื่นยังไงนะ
แต่เปลี่ยนวิธีที่เรำพูดกับเขำ หรื อเปลี่ยนวิธีสอน ไรแบบนี ้อ่ะครับ จะว่ำมันทดลองไหม มันก็ไม่เชิงนะ เรำ
ไม่ได้ เอำเขำมำเป็ นหนูทดลองแบบว่ำ เอำไปฆ่ำหรื อให้ สำรเคมีที่ไม่ดี แต่เรำหำวิธีที่ดีสำหรับเขำไง มันก็มี
แต่สงิ่ ดีๆที่เรำให้ เขำนะ ผมคิดว่ำ ก็นี่แหละครับเลยคิดว่ำมันมีผลิตภำพและน่ำจะยัง่ ยืนแหละนะครับ (นิสิต
ครูคนที่ 6)

ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิ งสังคมและการปกครอง
แม้ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรี ยนจะยังคงมีความเป็ น
ครูและศิษย์อยู่ แต่ช่องว่างที่เกิดขึ ้นระหว่างความสัมพันธ์นี ้เป็ นไปเพื่อความเหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม
และประโยชน์ของการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก เนื่องจากผู้เรี ยนยังคงมองว่านิสิตฝึ กประสบการณ์
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วิชาชีพครูเปรี ยบเสมือนครูผ้ สู งั่ สอนที่ควรเคารพเชื่อฟั ง มีความน่าเชื่อถือ และมีความปรารถนาดีผ้ เู รี ยน
อย่างจริงใจ ดังนัน้ อานาจที่มีหลงเหลืออยูจ่ ึงเป็ นอานาจที่ชว่ ยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยความเต็ม
ใจ ด้ วยความเกรงใจมากกว่าการยอมทาตามอย่างไม่ยอมรับหรื อทาตามด้ วยความรู้สึกถูกบีบบังคับ
ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ของผู้เรี ยนกับสิ่งรอบตัว เช่น เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนและเนื ้อหาความรู้หรื อ
แหล่งของเนื ้อหาการเรี ยนรู้ ถูกเชื่อมโยงกับผู้เรี ยนในลักษณะที่ไร้ อานาจต่อกัน ซึง่ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็ นผู้มีบทบาททาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึกว่าสามารถเข้ าถึงได้ และมีความน่าสนใจในการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั ตัวของผู้เรี ยนเองว่าจะสามารถนาพาตนไปซึมซับความรู้เหล่านันได้
้ อย่างไร และทาให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลในความสามารถของการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และศักยภาพของ
ผู้เรี ยนแต่ละคนที่สามารถมีความถนัดคณิตศาสตร์ ได้ ด้วยความมานะพากเพียร ดังตัวอย่างการสะท้ อน
ที่วา่
อะไรก็ตำมนะผมคิดว่ำ ควำมพอดีนะครับในทุกอย่ำงมันจะทำให้ เรำคิดได้ อย่ำงเรื่ องควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนงี ้ ถ้ ำเรำทำตัวให้ เหมำะสม เรำก็ต้องดูวฒ
ั นธรรมเรำด้ วยเหนำะ และหลักๆคือ เน้ น
ประโยชน์ในกำรเรี ยนรู้ของนักเรียนอ่ะครับ เมื่อคิดดี พูดดี ทำดี ผลมันก็ออกมำตรงๆครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
ถึงเรำจะมีหลำยบทบำทก็จริ ง แต่หลักๆคำว่ำครู มนั อยู่ใ นคำเรี ยกตลอดนะคะ ควำมเกรงใจ หน้ ำที่
อะไรต่ำงๆมันก็มำพร้ อมคำนี ้ด้ วย แต่เรำไม่ได้ อยำกให้ เขำกลัว ตอนนี ้เขำไม่ได้ เรี ยนรู้หรื อทำอะไรเพรำะเรำ
บังคับบีบคอนะ เขำทำเพรำะเขำเข้ ำใจนะหนูวำ่ ทำไปทำไม มันดียงั ไง เป็ นประโยชน์กบั เขำยังไง เพรำะงัน้
อำนำจของครู มนั ไม่ใช่แบบแต่ก่อนอีกแล้ ว หนูร้ ู สึกว่ำพลังหรื อบรรยำกำศในห้ องมัน balance ดีกว่ำเดิม
หนูมีแนวทำงของตัวเองที่จะทำให้ มนั ดีขึ ้น นักเรี ยนก็ควรจะรู้ สกึ ด้ วยค่ะว่ำ เขำมีอำนำจในแบบของเขำนะ
เขำมีสว่ นร่วมได้ นะ ไรงี ้ (นิสติ ครูคนที่ 4)

วัตถุประสงค์ และกระบวนการของการประเมิน
การพูดและการจัดการเชิ งวัฒนธรรมและวาทกรรม
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูพยายามสื่อสารกับผู้เรี ยนให้ ทราบว่านิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูมีการวัดความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สะท้ อนความรู้ความเข้ าใจ
ของตนที่มีตอ่ เนื ้อหา ซึ่งสิ่งที่ผ้ เู รี ยนได้ สะท้ อนจะช่วยให้ ผ้ สู อนทราบได้ วา่ ผู้เรี ยนเข้ าใจหรื อไม่เข้ าใจตรง
เนื ้อหาใด เพื่อผู้สอนจะได้ นามาพิจารณาถึงการปรับแผนในการจัดการเรี ยนรู้ตอ่ ไป เรี ยกได้ ว่าเป็ นการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเองมากกว่าการประเมินผลเพื่อตัดสินความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ของผู้เรี ยนเพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ออกแบบและ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตดั สินใจเลือกกาหนดเกี่ยวกับกติกาของชิ ้นงานด้ วย แต่อยู่ในขอบเขตที่ผ้ สู อน
กาหนดหรื อยอมรับร่วมกันได้ ทงผู
ั ้ ้ สอนและผู้เรี ยนอย่างสมเหตุสมผล ด้ วยการชี ้แจงถึงวัตถุประสงค์ใน

303
การประเมินผลของผู้สอนนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินผลมากขึ ้น
ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันกับชิ ้นงานของตนเองมากขึ ้น ดังตัวอย่างการสะท้ อนที่วา่
หนูคิดว่ำที่เรำเรี ยนมำมันก็ถูกต้ องแล้ วนะคะคือ เวลำประเมินมันต้ องหลำกหลำยด้ วย ไม่ใช่สอบๆ
อย่ำงเดียว ไม่มีงำนเดี่ยว งำนกลุม่ กิจกรรมอื่นๆเลยมันดีมงค่
ั ้ ะ คือ learner center มันต้ องหลำกหลำยทัง้
กิจกรรม วิธีสอน กำรประเมินผลด้ วย แต่ก่อนแรกๆเด็กกลัวประเมิน เหมือนแบบกลัวเรำด่ำ กลัวเรำจับผิด
ไรงี ้อ่ะค่ะ แต่จริ งๆแล้ ว เรำก็อธิบำยนักเรี ยนไปว่ำ มันไม่ใช่แบบนัน้ กำรประเมินมันเพื่อพัฒนำตัวนักเรี ยน
เองนัน่ แหละ จะได้ ร้ ู ว่ำตรงไหนได้ ไม่ได้ อย่ำงไร ถ้ ำมัวแต่หลอกตัวเอง มันก็จะไม่ได้ พฒ
ั นำจุดๆนันสิ
้ (นิสิต
ครูคนที่ 13)

การทาและการจัดการเชิ งวัตถุและเศรษฐกิ จ
ความยั่ง ยื น ที่ ส ะท้ อ นจากการประเมิ น ผลที่ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้ ท าในการ
จัดการเรี ยนรู้ นัน้ สะท้ อนจากความพยายามสร้ างการประเมิ นผลที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนใน
หลากหลายรู ปแบบ มีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรายวิชาอย่างชัดเจนทังเป้
้ าหมาย
ของการสอบและเป้าหมายที่แท้ จริ งของเนื ้อหานัน้ การพยายามให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการประเมินและวิพากษ์
ชิ ้นงานของตนและของเพื่อนร่วมชันด้
้ วยการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์และการวิพากษ์ อย่างสร้ างสรรค์ และ
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ให้ ดี
ยิ่งขึ ้น จะเห็นว่าการทาที่กล่าวมาทังหมดเป็
้
นกิจกรรมที่มีเป้าหมายหลักที่เน้ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ย นและให้ ผ้ ูเรี ย นทราบว่า ชิ น้ งานหรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ เกิ ด ขึน้ ในชัน้ เรี ย น นัน้ มี ค วามหมายและมี
ความสาคัญ ต่อการพัฒ นาตัวของผู้เรี ยนด้ วย ไม่ใช่เพียงเพื่ อ การทาชิน้ งานนัน้ ๆส่งผู้สอนไปให้ หมด
ภาระหรื อการทาชิ ้นงานด้ วยความไม่ตงใจ
ั ้ เหล่านี ้ผู้เรี ยนเกิดความเคยชินกับการประเมินในรูปแบบการ
สอบหรื อเก็บคะแนนที่ม่งุ เรื่ องเกรดเฉลี่ยมาอย่างยาวนาน ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงการทาของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจงึ ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างแท้ จริงอีกครัง้ ดังตัวอย่าง
การสะท้ อนที่วา่
หนูจ ะอธิ บ ำยเลยว่ำ ท ำไมเรำต้ อ งสอบแบบนี ้ ท ำไมต้ อ งสอบปำกเปล่ำ ท ำไมต้ อ งให้ ท ำชิ น้ งำน
ลักษณะแบบนี ้ หรื ออันไหนให้ เลือกได้ ก็จะบอกเขำว่ำทำไมบำงอันอิสระได้ แล้ วถ้ ำจะให้ ดีคือมันต้ องบอก
เป้ำได้ ด้วยค่ะว่ำ แต่ละกำรสอบไรงี ้ เป้ำคือไรเรำต้ องกำรวัดอะไร หรื อเวลำเรำสอน หรื อเวลำเรำทำกิจกรรม
ก้ เหมือนกันค่ะ เรำจะบอกว่ำ เป้ำคืออะไรนะไรงี ้ แต่ก่อนไม่มีคนบอกเขำ ทุกอย่ำงมันเหมือนเซทไว้ หมด ทำ
ทุกอย่ำงตำมที่มนั เคยมีมำ ไม่มีใครบอกเขำเลย แต่จริ งๆนักเรี ยนเขำเข้ ำใจนะ อยูท่ ี่วำ่ จะบอกเขำไหม (นิสติ
ครูคนที่ 1)
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ตอนแรกๆมันก็ยำกนะครับ วุ่นวำยนิดนึงเวลำให้ วิพำกษ์ กนั เขำทำไม่เป็ น เรำก็ไม่เคยมำก่อนนะ แต่
ตอนนี ้ก็ดีขึ ้น มันต้ องรู้ จกั มำรยำทสังคมแล้ วต้ องวิจำรณ์กนั ดีๆนะครับ คือสร้ ำงสรรค์มำกกว่ำติอย่ำงเดียว
ไม่แนะนำไรเลย แล้ วเขำก็ได้ ประเมินกำรสอนผมด้ วยนะ มันเหมือนเรำก็ใจเขำใจเรำเหนำะ เรำประเมินเขำ
เขำประเมินเรำด้ วย แบบนันมั
้ นถึงจะยัง่ ยืนนะครับ (นิสติ ครูคนที่ 8)

ความสัมพันธ์ และการจัดการเชิ งสังคมและการปกครอง
แท้ จริ งแล้ วการประเมินผลตามลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญดังที่นิสิ ตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ ทาดัง กล่าวไปในหัวข้ อที่ผ่านมานันช่
้ วยสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยน
และผู้ส อนให้ มี ความยุติธรรมมากขึน้ เนื่ องจากผู้เรี ยนได้ มี โอกาสเข้ าใจการประเมิ นผลที่ ผ้ ูสอนให้
คะแนนตนเอง เพราะเกณฑ์ การให้ คะแนนชิ น้ งานต่างๆไม่ใช่เรื่ องลึกลับหรื อเป็ นความลับหรื อเป็ น
อานาจของผู้สอนแต่เพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ ให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กการ
ประเมินชิ ้นงานของตนเองและเพื่อน ซึ่งเป็ นสิทธิที่ผ้ เู รี ยนพึงเข้ าใจเพื่อการลงมือทาชิ ้นงานและพัฒนา
ชิน้ งานของตนในครัง้ ต่อไป นอกจากนี ้ ยังเป็ นการฝึ กผู้เรี ยนให้ มีความสมเหตุสมผลในการคิดและ
ออกแบบชิน้ งานต่อไปและการผลิ ตชิน้ งานออกมาอย่างคุ้มค่ากับทรัพ ยากรที่ใช้ และสะท้ อนถึงการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่ชดั เจน ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นต่อการประเมินผลระหว่างผู้เรี ยนและผู้เรี ยนนัน้
สิ่งนี ช้ ่วยฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักวิธีการสื่อสารหรื อการวิพากษ์ ผ้ อู ื่นอย่างสร้ างสรรค์ตามความเป็ นจริ ง ซึ่งที่
ผ่านมาแม้ ผ้ เู รี ยนจะเคยมีประสบการณ์ในการประเมินผลชิ ้นงานของผู้เรี ยนคนอื่นๆ แต่เป็ นการประเมิน
ที่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อให้ มีคะแนนมากขึ ้นและหวังว่าเพื่อนจะช่วยประเมินผลให้ ตนเองในคะแนนที่สูง
ด้ วยเช่น และที่สาคัญคือผู้สอนที่ผ่านๆมาไม่ได้ ส อบถามถึงเหตุผลในการให้ คะแนนมากหรื อน้ อยและ
ไม่ได้ ชวนให้ ผ้ ูเรี ยนคานึงประโยชน์ ที่เกิ ดขึน้ อย่างแท้ จ ริ งจากการประเมิ นผล ทาให้ การประเมิ นผล
ระหว่างผู้เรี ยนและผู้เรี ยนไม่ได้ เป็ นการมีส่วนร่วมของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ ผู้เรี ยนจึงได้ รับการเปิ ด
โอกาสและการขยายความคิดความเข้ าใจต่อการประเมินผลในแนวทางที่ยตุ ิธรรมมากขึ ้น ดังตัวอย่าง
การสะท้ อนที่วา่
เมื่อเรำโปร่ งใส ยุติธรรมเรื่ องคะแนนอ่ะค่ะ ก็ไม่มีไรต้ องปิ ดบังหนูมองว่ำนีควำมยุติธรรมในประเด็นนี ้
นะ เรำสำมำรถอธิ บำยได้ หมดว่ำทำไมได้ เท่ำนี ้ คืออธิ บำยในลักษณะที่ว่ำมีเกณฑืชัดเจน และเขำต้ อง
ยอมรับมันได้ ด้วยแต่แรก ทังหมดเขำก็
้
ยอมรับนะคะที่หนูเห็น เขำทรำบหลักประเมินชัดเจน หนูบอกแต่แรก
แล้ ว (นิสติ ครูคนที่ 3)
นักเรี ยนเขำจะจริ งจังมำกเลยนะเวลำที่บอกว่ำให้ เพื่อนประเมินด้ วย เขำจะกลัวเพื่อนประเมินไม่ดี
ประเมินไม่ตำมจริ งไรงี ้ แต่หนูแก้ ปัญหำไปคือ ไม่เอำมำรวมกับคะแนนจริ ง แล้ วคือให้ กลุม่ ที่ได้ คะแนนมำก
เป็ นรำงวัลอื่นๆแทน เขำจะได้ ร้ ูสกึ ดีด้วยอ่ะค่ะ ทำแบบนี ้เขำก็ร้ ูสกึ ยุติธรรมนะคะ ไม่กระทบกับเกรดเขำด้ วย
แล้ วเขำจะได้ ฝึกฟั งคนอื่น ไม่ใช่แค่ฟังเรำ ไม่ใช่วำ่ เรำมีอำนำจอยูค่ นเดียวในห้ อง (นิสติ ครูคนที่ 11)
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ภาพประกอบ 38 การสังเกตปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในวงจรที่ 3.
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สถานะของการพัฒนาตามเกลียววงจรการพัฒนา: สิน้ สุดวงจรการพัฒนา
หลังจากสิ ้นสุดการสะท้ อนการปฏิบตั ใิ นวงจรที่ 3 แล้ ว ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู พี่ เลี ย้ ง ครู พี่ เลี ย้ ง และนัก วิจัย ได้ ร่ว มสนทนาร่ ว มกัน ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ ใน
ปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ว่ า บรรลุ
วัตถุประสงค์ของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญหรื อไม่ จากการพูดคุยร่วมกันพบว่า ผู้
ร่วมวิจยั เห็นว่านิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เกิดการเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ตามลัก ษณะส าคัญ ของแนวคิดการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ทัง้ 5
ประการ ได้ แก่ ความสมดุลย์ของอานาจ หน้ าที่ ของเนื ้อหาในรายวิชา บทบาทของผู้สอนและบทบาท
ของผู้เรี ยน ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ และวัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน โดยเกิด
การเปลี่ ยนแปลงทัง้ ในระดับ บุคคลและในระดับภาพรวมของกลุ่ม นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู
รวมถึงในปฏิบตั ิการของวงจรที่ 3 ยังสะท้ อนให้ เห็นว่ามีการพูดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น มีการทาที่ยงั่ ยืน
และมี ผ ลิ ตภาพ มี ความสัม พันธ์ กับสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะกับ ผู้เรี ยนที่ มี ความยุติธ รรมมากขึน้ และมี
อุปนิสยั ที่ประกอบด้ วยความเข้ าใจ ทักษะ และค่านิยมที่จะนาไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญนี ้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ ผู้ร่วมวิจยั พบว่าการเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ยงั
มี ผ ลกระทบต่อ ทัง้ ผู้เรี ย นและนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ในลัก ษณะอื่ น ๆอี ก ด้ วย ดัง นัน้ ใน
ปริมณฑลสาธารณะแห่งนี ้ ผู้ร่วมวิจยั จึงมีความเห็นสอดคล้ องต้ องกันและเกิดฉันทาคติแบบไม่บงั คับว่า
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ของปฏิบตั ิการ
โดยการยอมรับของความสาเร็ จนี ้มาจากความเห็นพ้ องร่ วมกัน และเกิดฉันทาคติแบบไม่บงั คับ ของผู้
ร่วมวิจยั ทุกฝ่ าย
จากผลกระทบของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูมีรายละเอียดและได้ นาเสนอในลาดับต่อไป
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ขั้นการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์จริง

การปฏิบตั ิและการสังเกต

การสะท้อนการปฏิบตั ิ

การปรับแผนการปฏิบตั ิ

ผลลัพธ์ ท่ พ
ี งึ ประสงค์
1) ต่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู : ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญตามลักษณะสาคัญ 5 ประการอย่างสมเหตุสมผลในการพูด อย่าง
ยัง่ ยืนและมีผลิตภาพในการทา และอย่างยุตธิ รรมและมีสว่ นร่วมใน
ความสัมพันธ์มากขึ ้น
2) ต่อนักเรี ยน: การเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง และ การเรี ยนรู้เพื่อชีวิต

ภาพประกอบ 39 ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริงนาไปสูผ่ ลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์.
3.4 ผลลั พ ธ์ จากปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ท่ สี ะท้ อนถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเปลี่ยนแปลง
3.4.1 ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ ต่ อนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
1. การปฏิบตั ขิ องความเชื่อใหม่ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
แม้ ว้าในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ จดั ขันการจั
้
ดกิ จกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ าร
เปลี่ ยนแปลงไปแล้ ว โดยในกิ จกรรมที่ 5 นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่ามี การ
พัฒ นาความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ใน 3 เรื่ อง ได้ แก่ 1) ความเชื่อที่ว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทาได้ ยาก ความเชื่อนี ไ้ ด้ เปลี่ยนแปลงสู่ความเชื่อใหม่ที่ว่ าการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาได้ ไม่ยาก และความเชื่อที่ว่าผู้สอนต้ องกล้ าจัดการเรี ยนรู้และ
กล้ าสร้ างความแตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ 2) ความเชื่อที่วา่ การฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ น การสอนจริ ง
ได้ พัฒนาสู่ความเชื่อใหม่ที่ว่า การฝึ กสอนเป็ นการสอนจริ งเพื่อเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และความเชื่อที่ว่าผู้สอนต้ องกล้ ายอมรับและ
เผชิญกับความผิดพลาดหรื อสิ่งที่ไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดขึ ้นในการจัดการเรี ยนรู้ และ 3) ความเชื่อที่ว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ได้ พฒ
ั นาสู่ความเชื่อใหม่
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ที่ว่านิสิตครู สามารถศึกษาและเรี ยนรู้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยตนเองได้
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในความเชื่ออย่างเดียวนันไม่
้ อาจทาให้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ จึงต้ องอาศัยการนาความเชื่อใหม่ไปสู่การปฏิ บตั ิในชีวิตด้ วย ซึ่ง
เป็ นไปตามทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงในขันที
้ ่ 10 และเป็ นการพัฒนาปฏิบตั ิการด้ วยวงจรการ
พัฒนาตามลักษณะของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเน้ นลักษณะของการ
ตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ของพี่เลี ้ยงและครูพี่เลี ้ยงเพื่อกระตุ้นการสะท้ อนร่วมกันตลอดทุกวงจรการพัฒนา
ดังนัน้ จากความเชื่อใหม่ดงั กล่าวจึงถูกนาไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานการณ์ จริ ง โดยนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้
สะท้ อ นให้ เห็ น ว่า ความเชื่ อ ใหม่ ที่ มี นัน้ ได้ ถูก บูร ณาการสู่ป ฏิ บัติ ก ารที่ ผ่ า นขัน้ ตอนตามการวิ จัย
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ เกิดการสะท้ อนเชิง
วิพากษ์ ร่วมกันในวงสนทนาในแต่ละวงจรการพัฒนา ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิที่ถูกพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้นกว่าเดิม
และมีความยัง่ ยืน ความยัง่ ยืนที่กล่าวในที่นี ้คือนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ สะท้ อนว่า ปฏิบตั กิ าร
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต การเป็ นครู ได้ กลายเป็ นลักษณะ
นิสยั หรื อกลายเป็ นแนวคิดที่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ยึดถือเป็ นหลักในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ กับ
ผู้เรี ยน รวมไปถึงการใช้ แนวคิดของปฏิบตั กิ ารไปพัฒนาเรื่ องอื่นๆในชีวิตให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย เพราะฉะนัน้ ไม่
ว่านิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้ เป็ นครูประจาการอยู่ที่โรงเรี ยนใดก็ตามในอนาคตหลังจากจบ
การศึกษาไป ความเชื่อและปฏิบตั ิการนี ้จะติดตัวนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูไปด้ วยเช่นกัน ดังนัน้
ความเชื่อใหม่เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จึงได้
ขยายไปสู่การปฏิบตั จิ ริ งอย่างเป็ นฉันทาคติแบบไม่บงั คับจากผู้ร่วมวิจยั คนอื่นๆด้ วย จึงถือว่าผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ ้นนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตอนแรกหนูไม่เข้ ำใจวิธีกำรของพี่เลี ้ยงกับอำจำรย์จริ งๆนะคะว่ำทำไมต้ องถำมตลอดเลย ตอนแรกก็เครี ยด
เหมือนกันช่วงแรกๆที่เรำคุยกันที่คณะอ่ะค่ะ แต่พอเริ่ มตังแต่
้ จำไม่ได้ ว่ำครัง้ ไหนนะคะ แต่ตอนนันมั
้ นเหมือน
แบบคำถำมจุกเรำมำก คือตอนถำมเกี่ยวกับอำจำรย์ผ้ สู อนอ่ะ พวกหนูก็ตอบๆได้ หมดใช่ป่ะคะ แต่พอมำเจอ
ตอนกิจกรรม มันโดนตัวเรำเลยตรงมำกขึ ้นอีก คือหนูนะได้ คิดเลยว่ำ หรื อมันต้ องตังค
้ ำถำมแบบนี ้แหละกับ
นักเรี ยน คือมันดีไงตอนรู้วำ่ มันทำให้ เรำคิดอะไรออกหลำยๆอย่ำง ทำให้ กล้ ำที่จะสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนมำกขึ ้นนะ
คะ แล้ วเรำก็เหมือนจะสนิทกับมันมำกขึ ้นเหมือนเพื่อนคนหนึง่ (นิสติ ครูคนที่ 3)
ผมก็อดึ อัดนะตอนแรก แต่พอดีคำถำมอำจำรย์มนั ไม่ใช่คำถำมแบบเอำคำตอบเชิงถูกผิดไรแบบนันอ่
้ ะครับ
พอคุยกันนำนไปมันเข้ ำใจสไตล์แล้ ว ผมนะคิดว่ำ มันทำให้ เรำลงมือทำได้ จริ งๆอ่ะครับ เหมือนเพลงที่เขำบอกว่ำ
ถ้ ำเรำเชื่อว่ำทำได้ ว่ำสำเร็ จ เรำก็จะทำมันได้ จริ งนะครับ (นิสติ ครูคนที่ 6)
อ๋อ ตอนทำกิจกรรมเหรอครับ แบบว่ำไงดี ถ้ ำเรำก็ได้ คิดกับตัวเองจริ งๆนะว่ำ เอ่อมันใช่ไหมที่คิดจะสอน ที่
เชื่อ แล้ วจริ งๆเรำควรทำไงกันแน่ เรำควรทำให้ มนั มีเหตุมีผลที่ใช่จริ งๆนะ ทีนี ้ก็กิจกรรมแหละครับที่ทำให้ ผมว่ำ
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มันเห็นไรมำกขึ ้นกว่ำเดิม แล้ วเลยทำให้ พวกเรำอ่ะ สอนได้ อะไรได้ อะ่ ครับ ควำมเชื่อมันก็สำคัยอย่ำงเพื่อนบอก
จริ งๆครับผมเข้ ำใจแบบนัน้ (นิสติ ครูคนที่ 2)
ที่คยุ กันให้ ห้องแชทอ่ะครับ เอ่อเรำเห็นว่ำเพื่อนเรำก็ใช้ แบบตังค
้ ำถำมนะ กลำยเป็ นพวกเรำในกลุม่ ดันมำ
ตังค
้ ำถำมเหมือนที่เคยถูกตังค
้ ำถำมอ่ะ มันไม่ได้ เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่ำ มันคือกำรยิงคำถำมจริ งๆ แต่ไม่ใช่
เพื่อเอำชนะ หรื อว่ำแกล้ งไรนักเรี ยนครับ ลึกๆมันคือเจตนำดีของเรำจริ งๆที่อยำกให้ เขำรู้เรื่ อง (นิสติ ครูคนที่ 8)
ตอนไหนจำไม่ได้ นะคะที่เป็ นกำรตังค
้ ำถำมเชิงวิพำกษ์ อะไรที่อำจำรย์บอกสักอย่ำง หนูคิดว่ำ หนูเอำไปใช้
ตอนแรกไม่ร้ ูตวั แต่พอสักพัก เอ่อ เรำเปลี่ยนไป มันคงกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของเรำไปแล้ วรึเปล่ำ ก็ไม่ทรำบนะคะ
แต่ว่ำเดี๋ยวนี ้ทำไรก็จะตังค
้ ำถำมกับตัวเองก่อนตลอดเลยค่ะ มันเหมือนโดนฝึ กมำแล้ วไง ก็ถำมตัวเองก่อนมำ
ถำมเพื่อน ถำมอำจำรย์ไรงี ้อ่ะคะ (นิสติ ครูคนที่ 1)

2. ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
สืบเนื่องจากหัวข้ อที่ผ่านมา เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถนาความเชื่อใหม่
ของตนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ งได้ แล้ ว
ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมสนทนากันว่าการบรรลุวตั ถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงของปฏิบตั ิการจัดการเรี ย นรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ นนั ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ไม่สามารถทาให้ เกิดขึน้ ได้ ในการปฏิบตั ิ
เพียงไม่กี่ครัง้ และไม่สามารถทาได้ อย่างไร้ ขอบเขต ดังนัน้ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ ได้ จึงยึดตามแนวคิดของทฤษฎี ปฏิบตั ิการและแบบสร้ างการปฏิบตั ิ
(Theory of practice and practice architectures) โดยพิ จ ารณาจากการพู ด และการคิ ด ที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผลมากขึ ้น การทาที่มีผลิตภาพและยัง่ ยืนมากขึ ้น และความสัมพันธ์ที่ยตุ ธิ รรมและมีสว่ นร่วม
มากขึ ้น ประกอบกับลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทัง้ 5 ประการ ได้ แก่ ความ
สมดุล ย์ ของอานาจ หน้ าที่ ของเนื อ้ หาในรายวิช า บทบาทของผู้ส อนและบทบาทของผู้เรี ยน ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ และวัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน นอกจากนี ้ ในการพิจารณา
ความสาเร็ จของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยงั
เกิดจากการสนทนาร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั หลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ครู พี่ เลี ย้ ง และพี่ เลี ย้ ง โดยในการสนทนาร่ วมกัน ในแต่ล ะครั ง้ ผู้ร่วมวิจัย พยายามรั กษาปริ ม ณฑล
สาธารณะตลอดทุกช่วงการวิจยั อันประกอบด้ วยเรื่ องความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่างบุคคล ความ
เข้ าใจซึ่งกันและกัน และฉันทามติแบบไม่บงั คับ เพราะฉะนัน้ เหล่านี ้คือรายการตรวจสอบที่ผ้ รู ่วมวิจยั
ใช้ พิจารณาการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงและการสิ ้นสุดวงจรการพัฒนาในงานวิจยั นี ้

จำกที่อำจำรย์บอกฟิ ตแบคของพวกอำจำรย์ ของนักเรี ยนด้ วยอ่ะค่ะ หนูคิดว่ำ มันช่วยกำรพัฒนำกำรสอน
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ของเรำมำกเลยค่ะ เพรำะไม่ได้ มีแต่คำชมไรงี ้ แต่มนั เป็ นสิง่ ที่ต้องปรับจริ งๆ แล้ วมันออกมำจำกที่เรำสอนเลยอ่ะ
ค่ะ มันยอมรับจริ งๆ ทำให้ เรำก็อยำกจะปรับให้ มนั ดีขึ ้นๆเรื่ อยๆค่ะ ทังในพู
้ ด ทำ แล้ วก็สมั พันธ์ ก็จำได้ จนขึ ้นใจ
นะคะตอนนี ้ ไม่ใช่จำสิ คือมันเหมือน ต่อไปเรำจะได้ ใช้ อนั นี ้เป็ นแนวไรงี ้อ่ะค่ะเวลำสอน (นิสติ ครูคนที่ 10)
ต้ องขอบคุณเลยครับ เพรำะเรำติดตรงคำนี ้มำนำนมำก เรำไม่เคยได้ รับคำตอบเลยว่ำ มันคืออะไร แต่
ตอนนี ้เรำก็ไม่ถึงกับว่ำรู้ เยอะแยะไรนะครับ แต่คือมันชัดมำกขึ ้น มันเข้ ำใจมำกขึ ้น แล้ วยิ่งที่เรำฝึ กกันมันก็ทำให้
ได้ เห็นตัวอย่ำง อย่ำงผมนะก็จะนึกไปถึงตอนสอนเลยไงว่ำ เอ่อ ถ้ ำเป็ นเรำ เรำจะทำแบบนี ้ๆๆนะ ไรงี ้ครับ สรุ ป
คือมันชัดเจนดีนะครับ แต่เรำยังคงคิด ออกแบบไรได้ ด้วยตัวเองครับ ผมชอบ5 ข้ อนันครั
้ บ มันดูนำมธรรมนะแต่
จริ งๆมันทำได้ นะครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
เห็นด้ วยกับเพื่อนทังหมดนะคะ
้
แต่มีเพิ่มเติมได้ ไหมค่ะ แบบนี ้ค่ะ คือมันไม่ใช่แค่ว่ำอำจำรย์กบั ครู พี่เลี ้ยง
เอำแต่บอกหรื อแนะนำฝ่ ำยเดียวอ่ะค่ะ ตอนที่ให้ พวกเรำได้ ระบำย ได้ พดู ด้ วย มันรู้ สกึ ว่ำได้ อธิบำยควำมคิ ดเห็น
นะว่ำเรำทำแบบนี ้เพรำะอะไร มันต้ องคุยกันแบบนี ้แหละหนูว่ำนะ อะไรๆมันถึงจะดีขึ ้นอ่ะค่ะ ถ้ ำทำไปคนเดียว
เองป่ ำนนีจ้ ะเป็ นยังไงก็ ไม่ร้ ู นะคะ แต่ว่ำตอนนีม้ ันมั่นใจที่จะสอนมำกขึ ้น ก็ ร้ ู สึกดีกับสิ่งที่เรำทำมำเยอะแยะ
มำกมำยอ่ะค่ะ เหนื่อยค่ะ แต่ก็ค้ มุ นะหนูวำ่ (นิสติ ครูคนที่ 9)

ดังนัน้ จากหลักที่ใช้ ในการพิจารณาการบรรลุวตั ถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงและสิ ้นสุดวงจร
การพัฒ นาในการวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นฉันทาคติแบบไม่บังคับร่ วมกันว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู
สามารถจัดการเรี ยนรู้ บนแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ อย่างยัง่ ยืน โดยนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ เปลี่ยนแปลงปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามแนวคิดที่ได้
กล่าวไปแล้ วทัง้ 5 ลักษณะ ด้ วยการพูดและการคิดที่สมเหตุสมผลมากขึน้ การทาที่มีผลิตภาพและ
ยั่งยืน และความสัม พันธ์ ที่ยุติธรรมและมี ส่วนร่ วมมากขึน้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ต่อผู้เรี ยน ซึ่งนามาสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรี ยน เช่น ความพึงพอใจของผู้เรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เป็ นต้ น เรี ยกได้
ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ได้ สร้ างแบบสร้ างการปฏิ บตั ิ อันประกอบไปด้ วย การจัดการเชิง
วัฒ นธรรมและวาทกรรมที่ ส นั บ สนุ น การพู ด และคิ ด ที่ ส มเหตุ ส มผล การจัด การเชิ ง วัต ถุ แ ละ
เศรษฐศาสตร์ ที่สนับสนุนการทาที่มีผลิตภาพและยัง่ ยืน และการจัดการเชิงสังคมและการปกครองที่
สนั บ สนุ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ยุ ติ ธ รรมและมี ส่ ว นร่ ว ม เหล่ า นี เ้ ป็ นแบบสร้ างการปฏิ บั ติ ที่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สร้ างขึน้ ใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากวิถีการปฏิบตั ิที่เคยก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ไม่พึง
ประสงค์ จ ากผู้ เรี ย นมาก่ อ น เพราะฉะนั น้ การเปลี่ ย นแปลงแบบสร้ างการปฏิ บั ติ ข องนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจึงทาให้ เกิดปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่นาไปสู่ผลลัพธ์ ที่
พึงประสงค์ของทังผู
้ ้ เรี ยนและนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3.4.2 ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ ต่ อผู้เรี ยน
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จากการสนทนาร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พี่เลี ้ยง และครูพี่
เลี ้ยงถึงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นต่อผู้เรี ยนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิก ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นสอดคล้ องตรงกันว่า นอกเหนือจากความพึงพอใจ
ของผู้เรี ยนและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นหลักฐานหนึ่งในการวิจัยครั ง้ นี แ้ ล้ ว ยัง
ปรากฎถึงผลลัพธ์ อื่นที่เกิดขึ ้นต่อผู้เรี ยน อันเกิ ดขึ ้นจากปฏิบตั ิการตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในบริ บทจริ ง โดยลักษณะที่ปรากฎในวงจรการพัฒนาครัง้ นี ้มีความสอดคล้ องกับการ
นาเสนอของไวเมอร์ (Weimer. 2002) ดังนี ้
1. ผลลัพธ์จากความสมดุลย์ของอานาจ
ในท้ ายที่สดุ ของวงจรการพัฒนาตังแต่
้ วงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 นัน้ เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยพยายามแจกจ่ายอานาจในการเรี ยนรู้
หรื ออานาจในการตัดสินใจในการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนมากขึ ้น เน้ นการทางานร่วมกันมากกว่าการแข่งขัน
ระหว่างผู้เรี ยนแต่ละคนในชันเรี
้ ยน การสื่อสารของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ต่อผู้เรี ยนที่เสมอ
ภาคกันมากขึ ้น เหล่านี ้ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึกถึงความสุข บรรยากาศในการยอมรับและเคารพกันอย่างมีเหตุ
มีผล มีความมัน่ ใจ มีพลัง มีแรงจูงใจในตนเองเพื่อการเรี ยนรู้ในสิ่งนันๆ
้
อย่ำงที่เพื่อนบอกไปครับคือ มันรับรู้ ได้ นะว่ำ พลังงำนมันจะพอๆกันอ่ะครับ ไม่ใช่ใครมำกกว่ำใคร
เกินไป แต่ผมก็ยอมรับแหละว่ำ บำงครัง้ บำงเนื ้อหำที่มนั บรรยำยเรำต้ องมีกำรพูดเยอะกว่ำ แต่จริ งๆมันทำ
ได้ เรำต้ องรู้ จกั ให้ เขำได้ แสดงควำมคิดเห็นด้ วยแบบจริ งๆนะครับ แล้ วก็ต้องให้ เขำเหมือนได้ ร่วมออกแบบ
ได้ ตดั สินใจด้ วยในสิ่งที่มนั พอเป็ นไปได้ อ่ะครับ แต่ไม่ใช่ทกุ เรื่ องนันก็
้ ไม่ใช่หล่ะ เรำก็ดตู ำมควำมเหมำะสม
เอำนะครั บ อัน นี อ้ ่ะที่ ผมมี แต่ค รู ค นอื่ น ๆอำจจะน้ อยกว่ำ มำก นัก เรี ยนเขำถึ งรู้ สึก ดี กับ เรำรึ เปล่ำ ไม่ ร้ ู
เหมือนกันครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)
เขำจะกล้ ำถำมเรำมำกขึ ้นอ่ะค่ะ ถ้ ำเรำรู้จกั ตอบแนะนำไปดีๆเขำก็ไปหำมำต่อได้ นะคะ ไม่ใช่วำ่ เรำจะ
แบบว่ำๆไปไรงี ้ แล้ วเขำก็จะอยำกทำงำนที่เรำกำหนด บำงคนเหมือนมำเข้ ำเรี ยนวิชำเรี ยนหนูบ่อยขึ ้นนะ
อำจำรย์ท่ำนอื่นบอกมำอ่ะค่ะ ไม่ร้ ูเพรำะเรำเปิ ดโอกำสให้ เขำเป็ นตัวของตัวเองด้ วยรึ เปล่ำ ก็น่ำจะใช่นะคะ
(นิสติ ครูคนที่ 11)

2. ผลลัพธ์จากหน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เกี่ยวกับหน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชานันได้
้
สะท้ อนออกมาถึงความพยายามเน้ นการสร้ างกรอบความคิดของเนื อ้ หาความรู้ การใช้ เนื อ้ หาของ
ความรู้เป็ นมากกว่าความรู้ การช่วยพัฒนาทักษะอื่นๆให้ ผ้ เู รี ยน การพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
กระตือรื อล้ น ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีลกั ษณะของการเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้งและแม่นยามากขึ ้น การเห็นคุณค่าของ
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คณิ ต ศาสตร์ ม ากขึน้ การมี มุม มองต่อ คณิ ต ศาสตร์ ในทางบวกมากขึน้ การเกิ ด ความหลงใหลใน
คณิ ตศาสตร์ ม ากขึน้ การกล้ าลองผิ ดลองถูก การมี ส่วนร่ วมเชิ งรุ กในการเรี ยนรู้ ทักษะการคานวณ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ ปัญ หา ทักษะการใช้ เหตุผล ทักษะการตัง้ คาถาม ทัก ษะการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลและเลือกข้ อมูลมาใช้ อย่างเหมาะสม ทักษะการทางานกลุม่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิดสร้ างสรรค์ ความมั่นใจและทักษะในการนาเสนอ ทักษะทางสังคมเชิงบวก ความสามัคคี ความ
กระตือรื อล้ น ความสนุก แรงบันดาลในการเรี ยนคณิตศาสตร์
ผมดีใจนะที่นกั เรี ยนเขำเลยจำกแค่จำมำหน่อย แม้ จะไม่ใช่แบบเก่งหมดทุกคน เทพหมดทุกคน แต่เขำ
เข้ ำใจว่ำ เนื ้อหำนี ้ๆๆเน้ นอะไร อะไรคือไฮไลท์ สำคัญ แล้ ว เขำรู้ ว่ำมันเอำไปใช้ ไงต่อ ก็ไม่ใช่ทุกคนอีกครับ แต่
อย่ำงน้ อยเขำนึกถึงตอนเรำบอกเรำสอนในห้ อง ตอนเล่ำตัวอย่ำง เขำสนใจ เขำถำม ดูเขำก็อยำกรู้ นะ ไม่ใช่ว่ำ
เด็กทุกคนเกลียดเลข จริ งๆเขำสนใจหมดนะ อยูท่ ี่ใครจะลึกแค่ไหน ล้ วมันอยูท่ ี่เรำไกด์ด้วยครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)
หนูคิดว่ำมันก็ได้ เรื่ องอื่นด้ วยค่ะนอกจำกแค่เนือ้ หำคณิ ตศำสตร์ เพรำะอย่ำงเรำมีให้ เข้ ำกลุ่ม มันต้ อง
ช่วยกันคิดจริ งๆนะ เขำก็ทำออกมำได้ ดี แล้ วมันไม่ใช่แค่เข้ ำกลุม่ ไปเฉยๆไงคะ มันคือแบบทำไปเพื่อเนื ้อหำนัน่
แหละ เขำเข้ ำใจเนื ้อหำมำกขึ ้นด้ วยค่ะจำกที่เรำให้ ทำกิจกรรมต่ำงๆ (นิสติ ครูคนที่ 3)

3. ผลลัพธ์จากบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน
เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อที่ว่าผู้เรี ยนสามารถรับ
คาแนะนาและปฏิบตั ิตามเส้ นทางการเรี ยนรู้ของตนเองได้ และพยายามสละเวลาในการบรรยายเนื ้อหา
ในชันเรี
้ ยนเพื่อจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะอื่นๆ เช่น ผู้เอื ้ออานวยการ พี่เลี ้ยง หรื อโค้ ช จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนเริ่ ม
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองได้ ตามความถนัดของตน บรรยากาศในชันเรี
้ ยนมีผลดีต่อการเรี ยนรู้ ความครึกครื น้
ความกระตือรื อล้ น ความกระฉับกระเฉง ความตื่นเต้ น ความท้ าทาย ทักษะและความสามารถอื่นๆ การ
เห็นความเชื่อมโยงและสมเหตุสมผลกับเนื ้อหาความรู้ เหล่านี ้ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาความรู้มากขึ ้น
และอยากเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ มากขึ ้นกว่าเดิม
จริ งๆนักเรี ยนเขำรู้นะครับ เขำมีควำมรู้เดิมอยู่ เพียงแต่วำ่ เรำอ่ะครับ จะทำยังไงต่อ ถ้ ำเรำว่ำเนื ้อหำไป
เรื่ อยๆเลยต่อๆไปไม่สนใจเขำ เขำก็ได้ เท่ำนันใช่
้ ไหมอ่ะครับ แต่ทีนี ้เรำจัดแบบเน้ นผู้เรี ยนอย่ำงที่เรำคุยกัน
มำอ่ะครับ ตรงนี ้นักเรี ยนเขำไม่ใช่แค่รับจำกเรำอย่ำงเดียว ตอนนี ้เขำก็ร้ ู นะครับ รู้ วำ่ เรำไม่เหมือนครู คนอื่น
นะ เรำให้ เขำหำมำเองด้ วย มำคุยกัน มีบอกก็มีครับ เป็ นปกติ แต่ไม่ได้ บอกหมดทุกอย่ำง เหมือนมันต้ อง
ช่วยๆกันเรี ยนอ่ะครับ (นิสติ ครูคนที่ 2)
ถ้ ำเนื ้อหำไหนที่มนั เหมำะจะจัดกิจกรรมหนูทำตลอดอย่ำงที่เคยบอกไปนะคะ แต่ไม่ใช่ทกุ อัน ทีนี ้ กำร
บรรยำยมันก็มีอยูบ่ ้ ำงนะคะ แต่วำ่ มันไม่ใช่หลักเสมอไป คือเรำต้ องรู้ จกั ออกแบบไปเป็ นอย่ำงอื่นด้ วยอ่ะค่ะ
นักเรี ยนถึงจะไม่เบื่อด้ วย แล้ วเขำจะได้ มำกกว่ำที่เรำต้ องกำรอีกนะ เหมือนแบบได้ มำกกว่ำรู้ในห้ องแค่นนั ้
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ออกไปลืม แต่เขำได้ เรื่ องกำรคิด ได้ เพื่อน ได้ มีควำมสุขอ่ะค่ะเมื่อมำเรี ยนกับเรำ (นิสติ ครูคนที่ 4)

4. ผลลัพธ์จากความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ด้วยการ
พยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเชิงรุก การคานึงถึงการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
มากกว่าเกรดเฉลี่ยที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับ และการใช้ วิธีการหลากหลายเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
มากขึน้ ปฏิ บัติการในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมี ลักษณะสาคัญ เช่น การลงมื อปฏิ บัติ ด้วย
ตนเอง การกล้ า ลองผิ ด ลองถูก ด้ วยตนเอง การเห็ น ประโยชน์ ข องคณิ ต ศาสตร์ ในเชิ ง วิ ช าชี พ และ
การศึกษาต่อ มุมมองที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ ความกล้ าและมีแรงใจในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองบนวิธีการของ
ตนเองมากขึ ้น ทักษะและความสามารถอื่น
พวกผมว่ ำ เรำต้ องแบบท ำให้ เขำเห็ น อ่ ะ ครั บ ว่ ำ เรำก็ เ ป็ นคนแบบไวๆนะ เป็ นกระตื อ รื อ ล้ น
กระฉับกระเฉงเวลำมำสอนเขำอ่ะครับ ไม่งนก็
ั ้ เหมือนจะเหงำกันหมดทังห้
้ อง บรรยำกำศมันจะไม่ใช่อะ่ ครับ
(นิสติ ครูคนที่ 2)
หนูใช้ กำรตังค
้ ำถำมแหละค่ะส่วนมำกนะ แต่ก็สลับไปอื่นด้ วย บำงทีเกมส์ บำงทีคยุ เรื่ องที่เขำชอบ มัน
ต้ องหลำกหลำยนะเป็ นครู เวลำคิดว่ำจะให้ เขำทำกิจกรรมไร มันใช้ พลังเยอะมำก แต่เรำอิ่มใจ อยำกคิด
อยำกทำเพื่อเขำ ให้ เขำสนุกอ่ะค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 1)
คื อ เรื่ อ งเกรดมัน ต้ อ งจ ำ้ จี จ้ ำ้ ไชอยู่แ ล้ ว ค่ะ แต่เรำก็ ให้ เขำมองไปไกลกว่ำ นัน้ ซึ่งมัน มี เด็ ก ที่ แ สดง
ออกแบบนันจริ
้ ง คือเขำไปหำเนื ้อหำมำแล้ วมำถำมเรำว่ำ เรื่ องนี ้คือไร โจทย์นี ้ทำไงเขำทำไม่ได้ บำงทีมนั ก็
เกินที่สอน หรื อแบบคนละเรื่ องก็มีค่ะ แต่คือเหมือนมันสะท้ อนว่ำ เอ่อ เขำก็สนใจนะ ไม่ใช่แค่ทำกำรบ้ ำนส่ง
เสร็ จๆไป เขำไปหำมำนะ มันแปลกใจดีคะ่ หนูก็คิดว่ำเด็กคนนี ้น่ำปั น้ (นิสติ ครูคนที่ 10)
เอำจริ งๆค่ะ เรำไม่ได้ หวังว่ำต้ องเกรดสี่หมดไรแบบนัน้ เวลำสอนไม่ได้ เน้ นเกรดแค่นนั ้ หนูคิดว่ำ เขำ
รับทรำบนะ แล้ วเขำก็มีแววตำ มีทำ่ ทำง มีกำรพูดไรงี ้ตอบกลับมำดี ให้ ควำมร่วมมือดี บรรยำกำศส่วนใหญ่
ดีน ะคะ ยกเว้ น แค่แ บบวัน ไหนเขำเหนื่อ ยสอบ เหนื่ อยจำกท ำกิ จกรรมที่ โรงเรี ย นก็ มี บ้ ำงที่ อ้ ูไรงี ค้ ่ะ แต่
ส่วนมำกเขำมำครบพร้ อมเพรี ยงดีคะ่ แล้ วอยำกให้ เรำทำกิจกรรมบ่อยๆด้ วย แต่บำงห้ องก็อยำกให้ ทำแนว
อื่นเช่น ทำโจทย์ไรงี ้ แล้ วแต่อะ่ ค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 4)

5. ผลลัพธ์จากวัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่สะท้ อนถึงประเด็นนี ้ ด้ วย
การประเมินผลเพื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน การพยายามให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลในชิ ้นงานของตน
และชิ ้นงานของเพื่อนร่วมชัน้ การใช้ วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ และการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ประเมินผู้สอนทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความผูกพันกับการเรี ยนรู้ หรื อชิ ้นงานของตนมากขึน้ ผู้เรี ยนสามารถ
ปรับปรุ งทักษะและความสามารถของตนได้ ตรงจุดมากขึ ้น การพัฒนาทักษะการวิพากษ์ งานของผู้อื่น
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อย่างสร้ างสรรค์ ผู้เรี ยนมีกาลังใจในการทาชิ ้นงานและการเรี ยนรู้ ที่เป็ นตามความถนัดของตนเอง และ
ผู้เรี ยนรู้สกึ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอน
เคยถำมเด็กอ่ะค่ะว่ำชอบไหมที่ให้ ลองให้ คะแนนเพื่อน แล้ วให้ คะแนนตัวเองด้ วย เขำบอกชอบนะ
ตอนแรกก็ไม่ได้ อะ่ แต่พอเริ่ มครัง้ ต่อๆมำเรำก็ใส่รำยละเอียดไรไปเรื่ อยๆอ่ะค่ะ (นิสติ ครูคนที่ 11)
นักเรี ยนบอกว่ำไม่เคยมีครู คนไหนสอบแบบปำกเปล่ำมำก่อนเลย เขำตื่นเต้ นกันมำก แต่เขำก็ร้ ูวำ่ มัน
ยำกคนละแบบ แต่เขำชอบนะที่วดั ควำมรู้เขำหลำกหลำยแบบนัน้ (นิสติ ครูคนที่ 12)
ตอนที่เขำได้ ฟังเพื่อนๆฟิ ตแบคไรงี ้อ่ะครับ ตอนแรกเขำฟิ ตแบคกันไม่ค่อยเป็ น คือ ชมอย่ำงเดียว ติก็
ยังไม่เป็ นไง เรำก็เลยชี ้ให้ เห็นว่ำมันคือให้ คำแนะนำกันไง จะได้ ทำงำนให้ มนั ดีกว่ำนี ้ เก๋กว่ำนี ้ เพรำะบำงที
เรำคนเดียวมันนึกไรไม่ใช่จะออกใช่เปล่ำครับ เขำเข้ ำใจหมดนะ แต่เรำต้ องชี ้ด้ วยว่ำอันไหนเหมำะจะแก้ ไข
จริ งๆไรเงี ้ยะครับ ทีนี ้พองำน หรื อแม้ แต่กระทัง่ กำรบ้ ำนอ่ะครับ ผมว่ำเขำดูละเอียดขึ ้นนะ แบบใส่ใจไรเงี ้ยะ
มำกขึ ้นครับ (นิสติ ครูคนที่ 7)

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันใคร่ครวญและสะท้ อนถึงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นต่อผู้เรี ยนอีกครัง้
ว่า ผลลัพ ธ์ ต่างๆที่ กล่าวมาข้ างต้ นจากปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
เหล่านันน
้ าไปสู่ผลลัพธ์ ที่สาคัญอื่นอีกหรื อไม่ต่อตัวผู้เรี ยนเองที่ความยัง่ ยืน ในท้ ายที่สุด ผู้ร่วมวิจยั ได้
สะท้ อนถึงผลลัพท์ที่สาคัญ อีก 2 ลักษณะ ที่ แม้ จะปรากฎขึ ้นอย่างไม่สมบูรณ์ แต่มีสญ
ั ญาณของการ
เริ่มต้ นว่าสามารถเกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง
ผู้ร่วมวิจัยสะท้ อนว่าก่อนหน้ านี ผ้ ้ ูเรี ยนจ านวนหนึ่งชอบการเรี ยนรู้ แบบผิวเผินมากกว่า
และเมื่อต้ องรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ที่ลึกซึ ้งมากขึ ้นจึงเกิดการต่อต้ านจากผู้เรี ยนบางคน การที่นิสิต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ได้ ปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ลกั ษณะ 5 ประการ ได้ ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างลึกซึ ้งมากเดิม ประกอบ
กับการพัฒนาปฏิบตั ิการให้ มีความสมเหตุสมผล ความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมจึงช่วย
สนับสนุนให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดีต่อผู้เรี ยน นอกจากนี ้การที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ก้าวข้ ามการ
ให้ ความสาคัญเฉพาะเกรดเฉลี่ยไปยังการใช้ คณิตศาสตร์ ให้ เป็ นมากกว่านันยั
้ งช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ที่ลกึ ซึ ้งมากขึ ้นด้ วย
นักเรี ยนเข้ าใจความหมายของสิง่ ที่เรี ยนอยู่ มีความตังใจ
้ มีแรงจูงใจที่อยากจะรู้อยากจะเข้ าใจด้ วยตัว
ของเขาเอง ไม่ได้ คาดหวังเรื่ องเกรด สามารถเล่า concept ของเรื่ องนันๆได้
้ ด้วยภาษาของตัวเอง ท่าทาง
ของนัก เรี ย นมันบอกเลยว่าเขาต้ อ งการจะรู้ อี ก รู้ มากกว่านี อ้ ี ก ทัง้ ที่มัน ไม่ได้ ป รากฎอยู่ ในคู่มื อ ครู ห รื อ
หลักสูตร...นักเรี ยนหลายคนมาถามถึงวิธีการเข้ าหาแหล่งความรู้หรื อขอยืมหนังสือจากพวกผมไปก็มีครับ ก็
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น่าจะเป็ นเพราะที่เราทามานี่อะ่ ครับ ปฏิบตั ิการของเราน่าจะเป็ นต้ นตออย่างหนึง่ (นิสติ ครูคนที่ 8)
นักเรี ยนเข้ าใจความหมายของสิง่ ที่เรี ยนอยู่ มีความตังใจ
้ มีแรงจูงใจที่อยากจะรู้อยากจะเข้ าใจด้ วยตัว
ของเขาเอง ไม่ได้ คาดหวังเรื่ องเกรด สามารถเล่า concept ของเรื่ องนันๆได้
้ ด้วยภาษาของตัวเอง ท่าทาง
ของนัก เรี ย นมันบอกเลยว่าเขาต้ อ งการจะรู้ อี ก รู้ มากกว่านี อ้ ี ก ทัง้ ที่มัน ไม่ได้ ป รากฎอยู่ในคู่มื อ ครู ห รื อ
หลักสูตร...นักเรี ยนหลายคนมาถามถึงวิธีการเข้ าหาแหล่งความรู้หรื อขอยืมหนังสือจากพวกผมไปก็มีครับ ก็
น่าจะเป็ นเพราะที่เราทามานี่อะ่ ครับ ปฏิบตั ิการของเราน่าจะเป็ นต้ นตออย่างหนึง่ (นิสติ ครูคนที่ 8)

2. การเรี ยนรู้เพื่อชีวิต
นอกเหนื อ จากการที่ ผ้ ูเรี ย นรู้ สึก มี ค วามสุข สนุก พึ ง พอใจในปฏิ บัติ ก ารของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูแล้ ว ผู้เรี ยนสะท้ อนให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั เห็นว่า การที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
พยายามเชื่ อมโยงความรู้ กับ สถานการณ์ จ ริ ง ในชี วิต ของผู้เรี ยน หรื อตัวอย่างที่ นัก เรี ยนสนใจและ
เกี่ ยวข้ องกับชี วิตของนักเรี ยนทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจว่า ความรู้ เหล่านัน้ มี คุณ ค่าหรื อประโยชน์ ในการ
นาไปใช้ ในโลกหรื อชีวิตของผู้เรี ยนได้ อย่างไรบ้ าง นอกจากนี ้ ผู้เรี ยนยังเกิดแรงจูงใจที่จะตังใจเรี
้ ยนใน
เนื ้อหานัน้ เพราะทราบว่ามีความจาเป็ นต่อวิชาชีพที่ตนเองใฝ่ ฝันในอนาคต
กำรเชื่อมโยงกับชีวติ นี่ไม่งำ่ ยเลยสำหรับวิชำคณิตศำสตร์ แต่เรำต้ องหำตัวอย่ำงหรื อสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับ
นักเรี ยนให้ ได้ ถ้ ำยิ่งมีควำมสนุกด้ วยยิ่งดี หรื อทำให้ เขำสนใจอ่ะคะ ของหนูที่เล่ำเรื่ องหรม. ครน.กับกำรขำย
ลูกชิ ้น เด็กคนนี ้ตอนนี ้ยังถำมเกือบทุกเนื ้อเรื่ องว่ำเรื่ องนี ้เกี่ยวกับเขำอีกไหม เขำอยำกจะเอำไปบอกแม่ ทำนอง
นันคะ
้ (นิสติ ครูคนที่ 11)
ของผมมอปลำยเหนำะ นักเรี ยนก็ใกล้ จะสอบเข้ ำมหำวิทยำลัยแล้ ว แต่ก่อนหน้ ำเขำจะเรี ยนเพื่อไปสอบ
เฉยๆ พอผมถำมว่ำอยำกเป็ นอะไรบ้ ำง มีบำงคนอยำกเป็ นวิศวะ ผมก็แนะว่ำต้ องแน่นแคลนะ แล้ วยังมีตวั อื่นอีก
คณิตมันสำคัญมำก ถ้ ำเข้ ำใจตอนนี ้ ตอนไปเรี ยนปอตรี ก็จะสบำยหน่อย ไปได้ ไว จะได้ สนุกกับกำรเรี ยนวิศวะ
ด้ วย (นิสติ ครูคนที่ 2)
ของผมจะเป็ นแบบในชีวิตประจำวันไรงี ้ครับ เหมือนว่ำจำกบ้ ำนมำโรงเรี ยน ทำงไหนมำถึงโรงเรี ยนเร็ วกว่ำ
แต่จะต้ องวิเครำะห์อย่ำงอื่นด้ วยว่ำ ทำงนี ้สันก็
้ จริ งแต่มนั มีคนเยอะ รถติด ก็ เลยไปถึงกำรคำนวณว่ำใช้ เวลำ
เดินทำงกี่กิโลเมตรต่อชัว่ โมงไรงี ้ครับ เอ่อ เขำก็สนุกกัน คิดสนุกเลยทีนี ้ ต้ องประกอบกับ google map ด้ วยยิ่งดี
ครับ มันจะบอกหมด (นิสติ ครูคนที่ 6)
บำงทีนกั เรี ยนก็ถำมว่ำ ใน google map เขำรู้ได้ ไงว่ำกี่นำทีถึงที่หมำย คือตอนนันผมตอบไม่
้
ดี แต่กลับไป
หำมำตอบให้ เขำ ก็ยงั ทันนะครับ ผมได้ ร้ ูไปด้ วย สนุกครับ (นิสติ ครูคนที่ 5)

จากผลลัพธ์ของผู้เรี ยนที่เกิดจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นอกเหนือจากความสุขและความพึงพอใจแล้ ว ยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
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อย่างลึกซึง้ และการเรี ยนรู้ เพื่ อชี วิตด้ วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวถื อเป็ นการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เปลี่ยนแปลงและสิ ้นสุดวงจรการพัฒนาได้ หลังจากการสิ ้นสุดวงจรการพัฒนาแล้ ว
ในลาดับถัดไปเป็ นการสังเคราะห์ความรู้จากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผา่ นวิธีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงดังแสดงรายละเอียดในลาดับ
ถัดไป

ตอนที่ 4 การสังเคราะห์ ความรู้ จากปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ท่ ผี ่ านวิธีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
ก่อนการนาเสนอถึงการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ จากการดาเนินการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั
ขอนาเสนอกระบวนการพัฒ นาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้ ดาเนินการมาแล้ ว ซึ่งถูกปรับตามกระบวนการดาเนินการวิจยั ที่เกิดขึ ้นจริ งในเชิง
ปฏิบตั ิ ดังแสดงตามภาพประกอบ 41 โดยประกอบด้ วย 6 ส่วนที่สาคัญ ได้ แก่ 1) การสร้ างการสื่อสาร
แบบประชาธิปไตย 2) พี่เลี ้ยงเพื่อการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงและการสร้ างอารมณ์ เชิงบวก 3) การ
ลาดตระเวน 4) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง 5)
การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จ ริ ง และ 6) ผลลัพ ธ์ ที่พึงประสงค์ คือ ปฏิ บัติการที่มี ความสมเหตุ
สมผล ความยัง่ ยืน และความยุตธิ รรมมากขึ ้น
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กลุ่มที่ 1 ความรู้ จากช่ วงก่ อนปฏิบัติการฯ (นิสิตครูในฐานะผู้เรียน)
1) การสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตย
2) พี่เลี ้ยงเพื่อการเรียนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง: มิติทางปั ญญา มิติทาง
อารมณ์ และ มิติทางสังคม
3) การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้:
-เพื่อการสะท้ อนเชิงเนือ้ หาและองค์ประกอบของปฏิบตั ิการ
-เพื่อการสะท้ อนเชิงกระบวนการและแบบสร้ างการปฏิบตั ิ
-เพื่อการสะท้ อนเชิงพื ้นความเชื่อเดิมและอุปนิสยั
4) การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ระดับปั จเจกบุคคลและกลุม่
5) เกลียววงจรการพัฒนาใน TL
กลุ่มที่ 2 ความรู้ จากช่ วงปฏิบัติการฯ (นิสิตฯในฐานะผู้ปฏิบตั ิ)
1) ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2) นิยามของปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3) ทักษะการตังค
้ าถามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่ผ้ เู รียน
กลุ่มที่ 3 ความรู้ จากผลลัพธ์ อ่ นื เพิ่มเติม
1) ผลลัพธ์ตอ่ นิสติ ฯ: การศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน

ภาพประกอบ 40 ความรู้ที่ได้ จากการสังเคราะห์ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนฯของนิสิตฯ.
จากกระบวนการพัฒนาทัง้ 6 ส่วนที่กล่าวมานัน้ ทาให้ ได้ พบความรู้ อื่นๆอีกหลายประการที่
เกิด จากการนาความรู้ เชิ งทฤษฎี ไปสู่การปฏิ บัติ และเป็ นความรู้ ที่ ช่ วยสนับ สนุนให้ เกิ ดการพัฒ นา
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยผู้วิจยั ได้ จาแนกความรู้ เหล่านัน้ ออกเป็ น 3 กลุ่ม
โดยยึดตามบทบาทในการมี ส่วนร่ วมของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ขันตอนของกระบวนการด
้
าเนินการวิจยั ดังนี ้ (ดังภาพประกอบ 40)
กลุ่มที่ 1 ความรู้จากช่วงก่อนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นช่วงที่กลุ่ม
นิสิตครูมีส่วนร่วมในขันการลาดตระเวนในฐานะผู
้
้ เรี ยนจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน
และได้ เปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมของตนต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึงการได้ รับ
ความรู้และทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้
ร่ ว มกัน ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง ขัน้ ตอนเหล่ า นี ถ้ ู ก ด าเนิ น การก่ อ นที่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยตนเองในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
กลุ่ม ที่ 2 ความรู้ จากช่วงปฏิ บัติการเพื่ อพัฒ นาปฏิ บัติก ารจัด การเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น
สาคัญ เป็ นช่วงที่กลุ่มนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีส่วนร่วมในขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์
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จริ งในฐานะผู้สอนและผู้ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ แก่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนจริ ง
โดยปฏิบตั ิการนี ้ถูกพัฒนาด้ วยวงจรการพัฒนาเพื่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น มีผลิตภาพและยัง่ ยืนมากขึ ้น และยุตธิ รรมและ
มีสว่ นร่วมมากขึ ้น
กลุ่ ม ที่ 3 ผลลัพ ธ์ อื่ น ของปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู กล่าวคือ นอกเหนือจากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นอย่างสมเหตุสมผล
ยัง่ ยืน และยุติธรรมของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ ว ยังมีผลลัพธ์อื่นที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการ
ดาเนินการวิจยั ทังหมดด้
้
วย ในลาดับต่อไปเป็ นรายละเอียดของทัง้ 3 กลุม่ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 41 กระบวนการพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฯ
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4.1 ความรู้ จากช่ วงก่ อนปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
จากการด าเนิน การวิจัย ในขัน้ การลาดตระเวนและขัน้ การจัด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ร่ วมกันตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงพบว่า ลักษณะสาคัญร่วมกันที่ช่วยสนับสนุนให้ นิสิตครูในฐานะผู้
เรี ยนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิม ที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ไปสูค่ วามเชื่อใหม่ที่สง่ เสริมปฏิบตั กิ ารดังกล่าว มีลกั ษณะดังนี ้
4.1.1 การสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตย
เนื่องจากตามแนวคิดของฮาเบอร์ มาส (1996) ได้ นาเสนอว่า ปริ มณฑลสาธารณะเป็ นการมี
ส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความชอบธรรมและความแม่นยาในข้ อเรี ยกร้ องและการปฏิบตั ิเชิงความรู้ โดยมุ่งสู่
การสร้ างปฏิบตั กิ ารเชิงสังคมให้ มีความสมเหตุสมผลมากขึ ้น มีผลิตภาพและความยัง่ ยืนมากขึ ้น และมี
ความยุติธรรมและมีส่วนร่ วมมากขึ ้น ส่วนการกระทาทางการสื่อสารเป็ นแนวคิดที่เน้ นการเข้ าใจและ
ความเห็นร่ วมกันผ่านกระบวนการของวาทกรรมที่สมเหตุสมผลและยุติธรรมเพื่ อบรรลุการยอมรับ
ร่ วมกันอย่างฉันทาคติในข้ อสรุ ปสุดท้ าย (Gougoulakis & Christie, 2012) ประกอบกับการนาเสนอ
ของเคมมิสและคณะ (2014a) ที่ว่า การสร้ างปริ มณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสารควร
ดาเนินการเป็ นขันตอนแรกของการด
้
าเนินการวิจยั ด้ วย ดังนัน้ ขันตอนนี
้
้จึงปรากฎอยู่เป็ นลาดับแรกของ
การศึกษาในครัง้ นี ้
จากการดาเนินการวิจัยในขัน้ การลาดตระเวน ผู้วิจัยได้ สร้ างปริ ม ณฑลสาธารณะและทา
ข้ อตกลงร่ วมกัน กับ ผู้ร่วมวิจัย ในการกระท าทางการสื่ อ สารก่ อนเริ่ ม กระบวนการวิจัย ทัง้ หมดและ
พยายามรักษาปริ ม ณฑลสาธารณะและการกระท าทางการสื่ อสารตลอดทัง้ การวิจัย ทัง้ นี ก้ ่อนเริ่ ม
กระบวนการในแต่ล ะครั ง้ ได้ มี ก ารแจ้ งเตือ นให้ ผ้ ูร่วมวิจัย ได้ ระลึกถึ ง ปริ ม ณฑลสาธารณะก่อ นเริ่ ม
กระบวนการในทุกๆครัง้ โดยในครัง้ แรกๆของกระบวนการมี เอกสารรายละเอียดเกี่ ยวกับ ปริ ม ณฑล
สาธารณะให้ ผ้ ูร่วมวิจัยร่ วมด้ วย ในการสร้ างปริ ม ณฑลสาธารณะได้ ดาเนินควบคู่ไปพร้ อมกับการ
สนทนาร่วมกันระหว่างผู้ร่วมวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนความรู้สกึ กังวลร่วมกันของนิสิตครู
ในขันการลาดตระเวน
้
การที่นิสิตครูสามารถสนทนาร่วมกันได้ เนื่องจากมีความเข้ าใจในสถานการณ์
และมีประสบการณ์ ในการเป็ นผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนที่มีผ้ สู อนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ นอกจากนี ้ นิสิตครูที่อาสาสมัครเข้ าร่วมงานวิจยั นี ้เห็นถึงปั ญหาของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ผ้ ูสอนและเห็นคุณ ค่าของการวิจัยในครัง้ นี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตครู ต้องการเป็ นผู้สอนที่
สามารถปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
นอกจากนี ้ ในขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงตาม
แนวคิดของเมอซิ โรว์ นัน้ แม้ ไม่ได้ กล่าวถึง คาส าคัญ เกี่ ย วกับ การสร้ างปริ ม ณฑลสาธารณะและการ
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กระทาทางการสื่อสารอย่างชัดเจน แต่ปรัชญาเบื ้องหลัง ของทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ รับ
อิทธิ พลจากแนวคิดของฮาเบอร์ มาสในเรื่ องปริ มณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสารด้ วย
เช่นกัน โดยสะท้ อนจากการให้ ความสาคัญกับการสร้ างสุนทรี ยสนทนาอย่างสมเหตุสมผลและไม่บีบ
บังคับระหว่างกัน (Christie, Carey, Robertson, & Grainger, 2015) ซึ่ง แนวคิดนี ส้ อดคล้ องกับ การ
กระทาทางการสื่อสารและการสร้ างปริมณฑลสาธารณะด้ วย โดยในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ปรากฎ
ลักษณะดังกล่าวในขัน้ การเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าสู่กระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลง อัน
ประกอบด้ วยกิ จ กรรมต่า งๆ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการท าสมาธิ แ ละกิ จ กรรมการแนะน าตัว เอง โดยเน้ น
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เตรี ยมปรับสภาวะจิตใจและอารมณ์ไปสูค่ วามรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความ
สงบ มี ส มาธิ และเพื่ อ สร้ างบรรยากาศของวงสนทนาที่ ไ ว้ ใจกัน มี ค วามเป็ นกัน เอง และมี ค วาม
ปลอดภัยในการสนทนา ซึง่ การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั้
สรุปลักษณะที่สาคัญ ร่ วมกันได้ ว่า 1) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของนิสิตครู ในฐานะผู้เรี ยนรู้ ควรเริ่ ม ต้ นด้ วยการสร้ างการสื่ อสารร่ วมกันแบบ
ประชาธิปไตยก่อนเป็ นขันเริ
้ ่ มแรกและพยายามรักษาไว้ ตลอดทังการด
้
าเนินการวิจยั ดังภาพประกอบ
25 หมายเลข 1 2) การสร้ างการสื่ อ สารร่ ว มกัน แบบประชาธิ ป ไตยสามารถตกลงร่ ว มกั น อย่ า ง
ตรงไปตรงมาหรื อดาเนินการผ่านกิจกรรมอื่นได้ หากแต่ให้ คานึงถึงวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายในการ
สร้ างบรรยากาศแห่ง ประชาธิ ป ไตยในการสนทนาร่ วมกัน ระหว่างผู้ร่ว มวิจัย อาสาสมัค รที่ ม าจาก
หลากหลายฝ่ าย ซึ่ง เป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบหรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในปฏิ บัติ ก ารเดี ย วกัน และเห็ น
ความสาคัญ ของปั ญ หาร่ วมกัน และต้ องการสร้ างการเปลี่ยนแปลงร่ วมกันด้ วย ทัง้ นี ้ ผู้ร่วมวิจยั จะได้
เปิ ดเผยผลประโยชน์ ส่วนตนได้ ม ากขึน้ อภิ ปราย เรี ยนรู้ แลกเปลี่ ยนมุม มองร่ วมกันด้ วยความรู้ สึก
ปลอดภัย ไว้ ใจต่อกัน เป็ นอิสระจากการบีบบังคับและบทบาทหน้ าที่หรื อตาแหน่งการงานทางสังคม
ผ่านการสื่อสารด้ วยภาษาที่เรี ยบง่ายหรื อภาษาที่เข้ าใจร่ วมกันระหว่างผู้ร่วมวิจยั ได้ และในท้ ายที่สุด
ของการหาข้ อตกลงร่วมกันจะต้ องมาจากการมีฉันทาคติร่วมกันอย่างไม่บีบบังคับและผู้ร่วมวิจยั แต่ละ
ฝ่ ายสามารถก้ าวข้ ามการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง
สมเหตุสมผลมากขึ ้น 3) การสร้ างการสื่อสารร่ วมกันแบบประชาธิปไตยช่วยทาให้ การสนทนาร่ วมกัน
นาไปสู่ความตระหนักในปั ญ หาร่ วมกันมากขึน้ การแสดงความคิดเห็นและเหตุผลเบือ้ งหลังต่อวง
สนทนาอย่างจริ งใจทาให้ นาไปสู่การเข้ าใจที่มาที่ไปของประเด็นหรื อปฏิบตั ิการนัน้ ๆอย่างลึกซึง้ และ
แม่ น ย ามากขึน้ และน าไปสู่ พ ลัง ในการสร้ างการเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยแนวทางการพัฒ นาที่ ช่ ว ยให้
ปฏิ บัติการมี ความสมเหตุส มผล มี ผ ลิตภาพและยั่งยืน และมี ความยุติธ รรมและมี ส่วนร่ วมมากขึน้
กว่าเดิม
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4.1.2 พี่เลีย้ งเพื่อการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
ตามการทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบงานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ม่งุ เน้ นให้ แ นวคิดการเป็ นพี่
เลีย้ งและทฤษฎี การสร้ างและขยายอารมณ์ ทางบวกมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในขัน้ การ
จัดการเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงเป็ นต้ นไปเท่านัน้ แต่เมื่อได้ ดาเนินการ
วิ จั ย ในภาคสนาม พี่ เ ลี ย้ งได้ เข้ ามาบทบาทตั ง้ แต่ ขั น้ การลาดตระเวน ซึ่ ง เป็ นขั น้ แรกเริ่ ม ของ
กระบวนการวิจยั ในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ กลุ่มนิสิตครู เห็นว่า การให้ พี่เลี ้ยงเข้ ามามีส่วนร่วมตังแต่
้ เริ่ มแรกจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กลุม่ นิสิตครูและเป็ นประโยชน์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มากกว่าการเข้ ามามีส่วนร่วมในขันอื
้ ่นๆ ดังนัน้ พี่เลี ้ยงจึงเข้ ามามี
บทบาทต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ในขัน้ การลาดตระเวน ซึ่งเป็ นขันแรกเริ
้
่ มของกระบวนการวิจยั ในครัง้ นี ้ พี่เลี ้ยงได้ ทาความ
รู้จกั กับนิสิตครูและร่วมพูดคุยสนทนาร่วมกันอย่างเป็ นกันเองตังแต่
้ เริ่ มแรก ประกอบกับพี่เลี ้ยงเป็ นผู้ที่
เข้ าใจในธรรมชาติและเนื ้อหาของสาขาวิชาเดียวกับกลุ่มนิสิตครู มีประสบการณ์ การสอน มีทกั ษะใน
การเข้ าสังคมและการสร้ างอารมณ์ทางบวก และเป็ นบุคลากรที่ทางานต่างสังกัดกับอาจารย์ผ้ สู อนของ
นิสิตครู จากคุณ สมบัติดงั กล่าวทาให้ การสร้ างความสัม พันธ์ ระหว่างพี่ เลีย้ งและกลุ่มนิสิตครู เป็ นไป
อย่ า งราบรื่ น และคุ้ นเคยกั น โดยใช้ ระยะเวลาไม่ น านมากนั ก พี่ เลี ย้ งได้ ตระหนั ก ถึ ง การสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มนิสิตครู โดยเฉพาะการสร้ างความเป็ นกันเอง ความไว้ วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย
ความรู้ สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และลดการให้ ความสาคัญหรื อการสร้ างความสัมพันธ์ เชิงอานาจ
แบบผู้สอนและผู้เรี ยน เพราะฉะนัน้ บทบาทของพี่เลี ้ยงดังกล่าวจึง มีส่วนช่วยทาให้ เกิดการสื่อสารแบบ
ประชาธิ ป ไตยได้ ราบรื่ น มากขึ น้ รวมถึ ง กลุ่ม นิ สิ ต ครู ก ล้ า เปิ ด เผยถึ ง ความคิ ด เห็ น ต่า งๆ เกี่ ย วกับ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนและมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ อย่างเปิ ดใจและจากการตัง้ ค าถามเชิ งวิพ ากษ์ ของพี่ เลี ย้ งทาให้ นิสิ ตครู สามารถสะท้ อ นถึ ง
ความรู้สกึ กังวลร่วมกันได้ อย่างทัว่ ถึง
ส่ ว นในขัน้ การจัด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงนัน้ มี
จุดมุ่งหมายให้ แนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงและทฤษฎีการสร้ างและขยายอารมณ์ ทางบวกช่วยสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของ
นิสิตครู โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ พี่เลี ้ยงได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆในกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ร่วมกับนิสิตครูตลอดทุกกิจกรรม สิ่งนี ้จึงมีส่วนทาให้ นิสิตครูร้ ูสึกถึงความไว้ ใจมากขึ ้นและความรู้สึกถึง
ช่องว่างความสัมพันธ์ เชิงอานาจแบบผู้สอนและผู้เรี ยนระหว่างพี่เลีย้ งและนิสิตครู น้อยลง รวมไปถึง
มุมมองที่มีตอ่ การเป็ นผู้สอน โดยเฉพาะจากกิจกรรมการสะท้ อนประสบการณ์การสอนในวันที่แย่ของพี่
เลี ้ยงนัน้ กลุ่มนิสิตครูได้ ตระหนักว่า แม้ พี่เลี ้ยงจะสัง่ สมประสบการณ์การสอนและมีความรู้และทักษะที่
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เชี่ ยวชาญมากหลายปี แต่ยังได้ ป ระสบกับทัง้ ความส าเร็ จ และความไม่น่าพึงพอใจจากการปฏิ บัติ
บทบาทหน้ าที่ของผู้สอน อย่างไรก็ตาม แม้ ในสถานการณ์ ที่ พี่เลีย้ งประสบกับมีความรู้ สึกเสียใจและ
กังวลใจ แต่ในท้ ายที่สดุ พี่เลี ้ยงสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์นนและเดิ
ั้
นหน้ าพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ของตนให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไปอย่างไม่ลดละ นอกจากนี ้ พี่เลี ้ยงยังเป็ นผู้สร้ า งความท้ าทายและ
กระตุ้นในการพัฒนาความรู้และทักษะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ เป็ นผู้ให้ กาลังใจ คอยรับฟั ง
คอยให้ คาปรึกษา และพยายามแสดงให้ เห็นว่า พี่เลี ้ยงอยู่เคียงข้ างกับนิสิตครูในระหว่างกระบวนการ
วิจยั เสมออีกด้ วย
สรุ ปได้ ว่า ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงของดาโลซและนักวิชาการท่านอื่นๆ
ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของกลุ่มนิสิตครูได้ อย่างมีผลิตภาพ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ค้ นพบ
ว่า บทบาทของการเป็ นพี่เลี ้ยงเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูป่ ฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของนิสิตครู ในฐานะผู้เรี ยนรู้ สามารถจาแนกได้ ใน 3 มิ ติ ซึ่งสอดคล้ องกับ การจาแนกของทฤษฎี การ
เรี ยนรู้ อย่ า งไตร่ ต รองและเข้ าใจ (A contemporary and comprehensive theory of Learning)
ของอิล เลอริ ส (Illeris, 2004) ได้ แก่ 1) มิ ติทางปั ญ ญา หมายถึง บทบาทของพี่ เลี ย้ งในการกระตุ้น
สนับสนุน ท้ าทาย และจัดหาวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับความรู้และทักษะในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ รวมถึงการเป็ นแบบอย่างของการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ตอ่ ปฏิบตั ิการและการสะท้ อนเชิงวิพากษ์
ต่อประสบการณ์และความเชื่อเดิมของพี่เลี ้ยงเอง การช่วยสร้ างการตีความต่อสิ่งต่างๆในโลกใหม่และ
สร้ างภาพแนวทางใหม่ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ทัง้ ในเรื่ อ งความเชื่ อและการปฏิ บัติ 2) มิ ติ ท างอารมณ์
หมายถึง พี่ เลี ย้ งเป็ นผู้ส ร้ างสภาพแวดล้ อมที่ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกปลอดภัยและการสื่ อสารร่ วมกันแบบ
ประชาธิ ป ไตย รวมถึ ง การสร้ างและขยายอารมณ์ ท างบวกที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงด้ วย 3) มิติทางสังคม หมายถึง พี่เลี ้ยงมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์กบั
กลุ่มนิสิตครู การเรี ยนรู้ความรู้ และทักษะใหม่ร่วมกัน การยอมรับความสมดุลย์ของอานาจระหว่างพี่
เลี ้ยงและนิสิตครู รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ นิสิตครูในฐานะผู้เรี ยนรู้ รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองด้ วย
ดังนัน้ บทบาทของพี่ เลี ย้ งเพื่ อการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงของนิสิตครู ในฐานะผู้เรี ยนรู้ ปฏิ บัติการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จึงควรสนับสนุนทัง้ มิติทางปั ญญา มิติทางอารมณ์ และมิติทาง
สังคมไปพร้ อมๆกัน และควรมีส่วนร่ วมในการสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตยตังแต่
้ เริ่ มแรกไปจน
ตลอดกระบวนการดาเนินการวิจยั ด้ วย ดังภาพประกอบ 41 หมายเลข 2
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4.1.3 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่ อปฏิบัตกิ ารผ่ านกระบวนการ
วิพากษ์
ลัก ษณะส าคัญ ของการเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ เดิ ม ที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ ปฏิ บัติ ก ารผ่ า น
กระบวนการวิพ ากษ์ ของนิ สิ ตครู ในฐานะผู้เรี ยนรู้ มี จุดร่ วมทัง้ ในขัน้ การลาดตระเวนและขัน้ การจัด
กิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
การตัง้ คาถามเชิงวิพากษ์ เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้
หนึง่ ในคาอธิบายของลักษณะที่สะท้ อนถึงคาว่า “วิพากษ์ ” ตามแนวทางของเคมมิสและคณะ
(2014a) เพื่อการนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิ คือ 1) แนวทางการพัฒ นาปฏิบตั ิการควรถูกสร้ างขึ ้นมาจาก
ความเข้ าใจในที่มาที่ไปของปฏิบตั ิการในปั จจุบนั และทาให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้ จริ งของ
ปัญหาและสร้ างแนวทางการแก้ ไขได้ อย่างเข้ าใจตรงกันมากขึ ้น และ 2) การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ กบั ผู้
ร่วมวิจยั เกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารและผลลัพธ์ของปฏิบตั ิการ
จากที่กล่าวมานี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการการในขันการลาดตระเวน
้
ซึ่งดาเนินการหลังจากการ
สร้ างปริ มณฑลสาธารณะและการกระทาทางการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจยั ถูกตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับ
ปฏิบัติการในปั จจุบัน ที่ มาที่ไปของปฏิบัติการในปั จจุบนั ผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ของปฏิ บตั ิการใน
ปั จจุบนั ว่ามีความสมเหตุสมผลในการพูดและคิด มีผลิตภาพและความยัง่ ยืนในการทา และมีความ
ยุติธรรมและมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ หรื อไม่ เงื่อนไขที่สนับสนุนหรื อขัดขวางปฏิบตั ิการในปั จจุบนั
ด้ วย รวมถึงความเข้ าใจ ทักษะ และค่านิยมที่มีตอ่ ปฏิบตั กิ าร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงได้
ปรากฎการตังค
้ าถามเชิ งวิพ ากษ์ เพื่ อ กระตุ้น การตระหนักรู้ ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตลอดทัง้
กระบวนการตามแนวคิดของเมอซิโรว์ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการระลึกถึงครูในดวงใจ ซึ่งผู้ร่วมวิจยั
ถูกตังค
้ าถามถึงครู ในดวงใจของตนในอดีตที่ทุ่มเทแรงกายและจิตใจเพื่อผู้เรี ยนอย่างน่าประทับใจว่า
“เหตุใดนิสิตครูจงึ รู้สกึ ประทับใจในครูท่านนัน”
้ “ครูทา่ นนันท
้ าอะไร พูดอะไร หรื อแสดงออกอย่างไร” “ผู้
ร่วมวิจยั รู้สึกอย่างไร” เป็ นต้ น กิจกรรมประสบการณ์ในวันที่ร้ ูสกึ แย่กบั การสอน ซึง่ นิสิตครูได้ เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ของพี่เลี ้ยง โดยพี่เลี ้ยงถูกตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ถึงเหตุการณ์ในวันนันว่
้ า “เกิดอะไรขึ ้น” “มี
ความรู้ สึกอย่างไร” “อะไรคือเบื ้องหลังของความรู้ สึกแย่ในวันนัน้ ” เป็ นต้ น ส่วนกิจกรรมการสืบเสาะ
และประเมินที่มาของความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่สะท้ อนถึง
การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ คอ่ นข้ างเด่นชัดที่สดุ ก็เช่นกัน มีตวั อย่างคาถามเช่นว่า “ทาไมจึงรู้สึกเช่นนัน”
้
“ทาไมตนเองจึงมีมุมมองเช่นนัน้ ” “มีเหตุการณ์ หรื อมีสิ่งใดที่ เคยเกิดขึน้ และทาให้ มีความเชื่อหรื อมี
มุมมองดังในปั จจุบนั ” “ความเชื่อหรื อมุมมองที่มีในปั จจุบนั มี ความสมเหตุสมผลหรื อไม่ ” “เมื่อไม่มี
ความสมเหตุสมผลเกิดขึ ้นเราควรนาความเชื่อนันมายึ
้
ดถือต่อไปหรื อไม่” เป็ นต้ น แม้ กระทัง่ ในกิจกรรม
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การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัด การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและกิจกรรมการทดลอง
แสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว นิสิตครูได้ ถกู ตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ทงในวิ
ั ้ ธีการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ทักษะที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการประเมินการแสดงบทบาทใหม่ของตนเองด้ วยว่า “มีความสมเหตุสมผลใน
การพูด มีผลิตภาพและยัง่ ยืนในการทา และมีความยุตธิ รรมในความสัมพันธ์หรื อไม่” เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ ของนิสิตครูในฐานะผู้เรี ยนรู้ นี ้
เป็ นการสร้ างคาถามแก่ผ้ รู ่วมวิจยั เพื่อให้ เกิดการระลึกถึง คิดทบทวน ตรวจสอบ ใคร่ครวญซ ้าในความ
เชื่อหรื อปฏิบตั ิการของตนหรื อกลุม่ อย่างสมเหตุสมผล ด้ วยการใช้ ภาษาที่เรี ยบง่ายหรื อเข้ าใจร่วมกันได้
ในวงสนทนา ดังปรากฎในภาพประกอบ 41 หมายเลข 3 และ 4 โดยการตังค
้ าถามควรมีทงั ้ 3 ลักษณะ
ได้ แก่
1. การตังค
้ าถามเพื่ อการสะท้ อนเชิงเนือ้ หาและองค์ประกอบของปฏิบัติการ (Element of
practice) เป็ นการตังค
้ าถามเกี่ยวกับปฏิบตั ิการทังในปั
้ จจุบนั และอดีตในเรื่ องโครงการ (Project) การ
พูด (Saying) การท า (Doing) ความสัม พัน ธ์ (Relating) และอุป นิ สัย (Dispositions) รวมถึ ง ความ
กังวลใจร่วมกันหรื อความกลัว (Shared felt concern) ยกตัวอย่างคาถามเช่น “การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ คืออะไรหรื อมี ลักษณะอย่างไร” “การจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูสอนมี ลักษณะ
อย่างไร” “มีกิจกรรมใดในการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนที่ไม่ค้ มุ ค่ากับทรัพยากรหรื อไม่ อย่างไร”
“อะไรคือความกังวลใจของนิสิตต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ” เป็ นต้ น
2. การตัง้ ค าถามเพื่ อ การสะท้ อ นเชิ ง กระบวนการและแบบสร้ างการปฏิ บัติ (Practice
architectures) เป็ นการตังค
้ าถามเกี่ยวกับแหล่งของความเชื่อ ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา เกี่ยวกับ
สภาพการณ์ของปฏิบตั ิการ (Practice landscape) การจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม (Culturaldiscursive arrangement) การจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ (Material-economic arrangement)
การจัดการเชิงสังคมและการปกครอง (Social-political arrangement) รวมถึงวิถีการปฏิบตั ิ (Practice
traditions) ยกตัวอย่างคาถามเช่น “การจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ผ้ ูสอนมี ที่มาจากอะไร” “การขาด
แคลนในทรัพยากรในการเรี ยนรู้ของนิสิตครู เกิดมาจากสาเหตุใด” “ความไม่ยตุ ิธรรมของความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตครูและคณะเกิดมาจากสาเหตุใด” เป็ นต้ น
3. การตังค
้ าถามเพื่อการสะท้ อนเชิงพืน้ ความเชื่อเดิม เป็ นการตังค
้ าถามเกี่ ยวกับ แก่นของ
ความเชื่ อที่ ส นับ สนุนและเป็ น อุปสรรคต่อ ปฏิ บัติการ ยกตัวอย่างเช่น “ทาไมอาจารย์ ผ้ ูส อนจึง ควร
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู้ ” “ทาไมจึงเชื่อว่า การสาธิตการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนจะส่งผลดีต่อ
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู ” เป็ นต้ น
ลักษณะของการตังค
้ าถามเชิงวิพ ากษ์ ทัง้ 3 ลักษณะนีส้ ามารถปรากฎขึน้ ได้ ตลอดทัง้ การ
ดาเนินการวิจัยและใช้ สอบถามผู้ร่วมวิจัยได้ ตามความเหมาะสมของการสนทนาโดยไม่ จาเป็ นต้ อง
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เรี ย งลาดับ ดัง ที่ น าเสนอมา ในบางกรณี ที่ แ ม้ ปั จ เจกบุค คลหรื อ กลุ่ม ไม่ถูก ตัง้ ค าถามโดยตรง แต่ มี
แนวโน้ มได้ รับการกระตุ้นการตระหนักรู้ได้ เช่นเดียวกัน
การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ระดับปั จเจกบุคคลและกลุ่ม
ลักษณะของคาว่า “วิพากษ์ ” ตามแนวทางของเคมมิสและคณะ (2014a) นัน้ นอกเหนือจาก
กล่าวถึงการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ แล้ ว ยังกล่าวถึงการตีความร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั การมีบทสนทนา
แลกเปลี่ยนร่วมกันอย่างทัว่ ถึง และการถกเถียงเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับปฏิบตั ิการร่ วมกันบนพื ้นฐานของ
ความรู้ สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความไว้ ใจกัน การรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจยั ท่านอื่น และผู้
ร่ วมวิจัยเปิ ดเผยถึงสิ่งที่ซ่อนเร้ นอยู่ ภ ายในเกี่ ยวกับปฏิบัติการ ทัง้ หมดสามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ น “การ
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ ระดับปั จเจกบุคคลและกลุ่ม ” ซึ่งในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมนี ้
ยอมรับในความเป็ นวัตถุวิสยั (Objectivity) จากการสะท้ อนตนเชิงวิพากษ์ ทงในระดั
ั้
บบุคคลและกลุ่ม
ของผู้ร่วมวิจยั โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ปรากฎลักษณะดังกล่าวที่ช่วยสนับสนุนให้ นิสิตครูในฐานะผู้
เรี ยนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ในขันการลาดตระเวนนั
้
น้ เมื่อผู้ร่วมวิจยั ได้ ถูกตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ร่วมกันในวงสนทนาแล้ ว
ผู้ร่วมวิจยั แต่ละคนจึงเริ่ มสะท้ อนความคิดเห็นหรื อมุมมองของตนเองก่อนในเบื ้องต้ น อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจยั สามารถทิ ้งคาถามเหล่านีใ้ ห้ ผ้ ูร่วมวิจยั ก่ อนการพบปะในวงสนทนาจริ งได้ เพื่อเป็ นผลดีต่อการ
ได้ มาซึ่งข้ อมูลหรื อหลักฐานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมและปฏิบตั ิการผู้ร่วมวิจยั
เอง โดยการสะท้ อ นเชิ งวิพ ากษ์ ไม่เพี ย งเป็ น แค่การตอบสนองหรื อ การแสดงออกทางวัจ นะภาษา
และอวัจนะภาษาของปั จเจกบุคคลต่อการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ทงั ้ 3 ลักษณะดังกล่าวมาในข้ างต้ น
เท่านัน้ แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ร่วมวิจยั ยังได้ ร่วมกันขบคิดแลกเปลี่ยน ซักถาม ถกอภิปราย ย้ อนระลึก
ตีความ ประเมินความน่าเชื่อถือของสันนิษฐานของตน ผลของปฏิบตั กิ ารหรื อการดาเนินชีวิตตามความ
เชื่อใหม่ และในท้ ายที่สดุ จึงนาไปสู่ข้อสรุปหรื อคาตอบของประเด็นคาถามนันๆอย่
้ างเป็ นฉันทาคติแบบ
ไม่บีบบังคับจากวงสนทนา
สาหรับในขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงนัน้ การ
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ ถือเป็ นหนึง่ ในกระบวนการสาคัญของแนวคิดการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิ
โรว์ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมอันเป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครูในฐานะผู้เรี ยนรู้ โดยกิจกรรมเหล่านี ้สนับสนุนให้ เกิด
การสะท้ อนเชิงวิพ ากษ์ ในระดับปั จ เจกบุคคลและกลุ่ม เช่นกัน นอกเหนื อจากกระบวนการที่ เกิดขึน้
ภายในของแต่ละปั จเจกบุคคลแล้ ว การสะท้ อนประสบการณ์ของบุคคลอื่นผ่านเรื่ องเล่ายังช่วยส่งเสริ ม
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ให้ นิสิตครู ทงในระดั
ั้
บบุคคลและกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมของตนได้ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น
การเล่าประสบการณ์ ในการสอนที่แย่ที่ สดุ ของพี่เลี ้ยง ประกอบกับการสะท้ อนเบื ้องหลังของความเชื่อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ของพี่เลี ้ยงเองอย่างเปิ ดเผย จึงสนับสนุนให้ นิสิตครูร่วมคิดและตังค
้ าถามกับตนเอง
ด้ วยเช่นกัน แม้ ว่านิสิตครู จะยังไม่มี ประสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกับการสอนมากนัก แต่กิจกรรมนีไ้ ด้ ช่วย
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิตครู ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ใน
ระหว่างกิ จ กรรมการพัฒ นาความเชื่ อต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ผู้ร่วมวิจัยยัง ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองของตนเองกับเพื่อนคนอื่นๆ ในเรื่ องเบื ้องหลังของความกลัวหรื อความกังวล
ใจเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ได้ ร่วมกัน ซักถาม ตีค วาม และประเมิ น ความ
น่าเชื่อถือของความเชื่อเดิมของแต่ละบุคคล ซึ่งในท้ ายที่สดุ นัน้ นิสิตครูแต่ละคนได้ ใช้ เวลากับตนเองอีก
ครัง้ หนึ่งก่อนการพัฒ นาความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ในมุมมองใหม่ร่วมกันอีกครัง้ และจากข้ อสรุ ป
รวมของกลุ่มนัน้ นิสิตครู แต่ละคนจึงนาไปสู่การปรับใช้ และวางแผนกับการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง
ต่อไป
สรุ ปได้ ว่า การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของปั จเจกบุคคลเพื่อพัฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อเบื ้องหลัง ที่เป็ นอุปรรคของปฏิบตั ิการ ผ่านการกระตุ้นด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์
หรื อ กลยุท ธ์ อื่ น ๆ ประกอบกัน เพื่ อ ให้ ปั จ เจกบุค คลได้ ย้ อ นระลึก ซ า้ คิด ทบทวนซ า้ วิเคราะห์ แ ละ
ตรวจสอบสันนิษฐานซา้ ประเมิ นความน่าเชื่อถื อของสันนิษฐานซา้ จนเกิดความเชื่อใหม่ที่สามารถ
ผลักดันให้ เกิดปฏิบตั ิการได้ จริ งอย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพและยัง่ ยืน รวมถึงมีความยุติธรรมด้ วย
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารกัน แบบประชาธิปไตยระหว่างปั จเจกบุคคลในกลุ่ม สามารถช่วยให้ ปัจเจก
บุคคลพัฒ นาความเชื่อในทิศทางใหม่ได้ ด้วยเช่นกัน เช่น การร่ วมกันขบคิด แลกเปลี่ยน ซักถาม ถก
อภิปราย ตีความ ประเมินความน่าเชื่อถือของสันนิษฐาน ประเมินผลของปฏิบตั ิการหรื อการดาเนินชีวิต
ตามความเชื่อใหม่ เป็ นต้ น ในท้ ายที่สดุ ของการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ทงในระดั
ั้
บปั จเจกบุคคลและกลุม่ นัน้
ควรได้ ข้อสรุ ปของความเชื่อใหม่ด้วยความเห็นชอบอย่างจริ งใจของปั จเจกบุคคลและไม่ถูกบีบบังคับ
จากปั จจัยอื่นๆ นอกจากนี ้ กระบวนการดังกล่าวมีแนวโน้ มทาให้ ปัจเจกบุคคลพัฒนาวิธีคิด ต่อเรื่ องอื่นๆ
ในชีวิตในระดับลึกกว่าเดิมอย่างสมเหตุสมผลได้ อีกด้ วย
4.1.4 เกลียววงจรการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติ
จากการดาเนินการวิจัยที่ผ่านมาทังในขั
้ น้ การลาดตระเวนและขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจยั ได้ มีส่วนร่ วมในเกลียววงจรการพัฒ นาทัง้ 2 ขัน้
แม้ รายละเอียดของการดาเนินการแต่ละขัน้ ตอนจะแตกต่างกันไปบ้ าง แต่ทงั ้ 2 ขัน้ ได้ ใช้ เกลียววงจร
พัฒ นาเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้
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ของนิสิตครู ในฐานะผู้เรี ยนรู้ ไปสู่การปฏิบตั ิ ดังพิจารณาได้ จาก ในขันการลาดตระเวนนั
้
น้ หลังจากกลุ่ม
นิสิตครูได้ สะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกันจนได้ ข้อสรุปหรื อคาตอบในประเด็นต่างๆแล้ ว ผู้ร่วมวิจยั ฝ่ ายอื่นๆ
ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อเบื ้องหลังที่เป็ นอุปสรรคของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของ
นิสิตครู จากนันจึ
้ งร่วมกันออกแบบกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่ม
นิสิ ต ครู ได้ ร่วมประเมิ น การออกแบบกิ จ กรรมต่างๆเหล่านี ้ จากนัน้ จึงปรั บ กิ จ กรรมต่างๆตามการ
ประเมิ นของกลุ่ม นิสิ ตครู และนาเสนอกลุ่ม นิสิตครู อีกครัง้ เมื่ อผู้ร่วมวิจัยทุกฝ่ ายเห็นสมควรแล้ ว จึง
เตรี ยมฝึ กทีมกระบวนกรและดาเนินการในขันต่
้ อไป คือ ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ อาศัยเกลียววงจรการพัฒนาในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม โดยเกลียววงจรการพัฒนา ประกอบไปด้ วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต การสะท้ อน
การปรับแผน และทาเช่นนี ต้ ่อไปจนกว่ากลุ่ม นิสิตครู จ ะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมในแต่ละขัน้
จนถึงกิจกรรมที่นาไปสู่การปฏิบตั ิ คือ กิจกรรมการทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว เป็ นกิจกรรมที่
กลุ่มนิสิตครูได้ แสดงบทบาทสมมติของการเป็ นผู้ปฏิบตั ิการ เพื่อเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าสู่การดาเนินการ
วิจยั ในขันต่
้ อไป
แม้ ว่ากระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ไม่ได้ นาเสนอถึง การใช้ เกลียววงจร
การพัฒนาทังในเชิ
้
งทฤษฎีและการปฏิบตั ิ แต่จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า การนาเกลียววงจรการพัฒนา
เข้ ามาใช้ ในการขับเคลื่อนกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงช่วยทาให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ปรับกลยุทธ์หรื อ
กิจกรรมต่างๆ เพื่ อผลักดันให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทัง้ เรื่ องความเชื่อ เดิม และการนาไปสู่การปฏิ บัติ
รวมถึงช่วยให้ ได้ เห็นพัฒ นาการของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของกลุ่ม นิสิตครู ในเชิงประจักษ์ มากขึน้ ด้ วย ดังนัน้ ลักษณะสาคัญ ที่
เพิ่มเติมจากทฤษฎีของเมอซิโรว์ในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งค้ นพบในการศึกษา
ครัง้ นี ้ คือ การนาเกลียววงจรการพัฒนามาประยุกต์ใช้ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆหรื อขันต่
้ างๆใน
กระบวนการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเชิงปฏิบตั ิ เพื่อส่งเสริ มให้ กลุ่มนิสิตครูในฐานะผู้
เรี ยนรู้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทัง้ ในความเชื่อเดิม และนาไปสู่ปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญอย่างมีผลิตภาพต่อไป ดังภาพประกอบ 41 หมายเลข 4
4.2 ความรู้ จากช่ วงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
จากการดาเนินการวิจยั ในขัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ ง ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลาที่
นิสิตครูกลายเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และได้ ออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพในโรงเรี ยนเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งปี การศึกษานัน้ ในขันนี
้ ้นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูมีบทบาทในฐานะผู้ปฏิบตั ิการ
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จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแก่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนจริง โดยการนาเกลียววงจรการพัฒนามาใช้
ในการพั ฒ นาปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม จาก
กระบวนการพัฒนาปฏิบตั ิการดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง ความรู้ที่ได้ จากทฤษฎีและการปฏิบตั ิของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในฐานะผู้ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ดังนี ้
4.2.1 ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู
ดังที่ กล่าวไปข้ างต้ นแล้ วว่า ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ มุ่งพัฒ นาปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อนาไปสูป่ ฏิบตั กิ ารที่มีการพูดและการคิดอย่าง
สมเหตุสมผลมากขึ ้น การทาอย่างมีผลิตภาพและความยัง่ ยืนมากขึ ้น และความสัมพันธ์ที่ยตุ ิธรรมและ
มีสว่ นร่วมมากขึ ้น ซึ่งหลังจากการดาเนินการวิจยั ในขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริงที่ผา่ นมาจึง
ได้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะส าคั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในฐานะผู้ปฏิบตั ิการที่ได้ สร้ างสรรค์หรื อออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
จากการทาความเข้ าใจในกรอบความคิดในลักษณะส าคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดของไวเมอร์ โดยลักษณะย่อยที่สะท้ อนถึงลักษณะสาคัญ 5 ประการ มี
ดังนี ้
ความสมดุลย์ของอานาจ สามารถพิจารณาได้ จากลักษณะต่างๆ ต่อไปนี ้
- การแบ่งอานาจการตัดสินใจในเรื่ องการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน เช่น การเลือกชิ ้นงานที่จะทาส่ง
การให้ อิสระต่อการตัดสินใจในการทางานเดี่ย ว คู่ หรื อกลุม่ สาหรับบางชิ ้นงานที่เหมาะสม การให้ เลือก
ทาโจทย์ข้อที่เหมาะกับความสามารถหรื อท้ าทายต่อความสามารถของผู้เรี ยน การให้ เลือกเฉลยหรื อ
อธิบายโจทย์ที่ผ้ เู รี ยนมัน่ ใจ การกาหนดวันส่งชิ ้นงาน การเลือกเนื ้อหาความรู้เพิ่มเติมในการเรี ยนรู้ การ
ให้ เลือกลาดับก่อนหรื อหลังสาหรับการเรี ยนรู้ในบางเนื ้อหาที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ที่ตอ่ เนื่องกัน การสร้ าง
ข้ อตกลงร่ วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนเกี่ ยวกับรายละเอี ยดต่างๆของชิน้ งาน การเปิ ดโอกาสให้
สอบถามเรื่ องการเรี ยนรู้หรื อเนื ้อหาในรายวิชาอย่างมีขอบเขตที่เหมาะสม เป็ นต้ น
- การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ของตน เช่ น การให้ นั ก เรี ย นได้ ท า
แบบฝึ กหัด ใบงาน ชิ ้นงาน หรื อการส่งสมุดด้ วยความรับผิดชอบของตนเอง การพยายามให้ นกั เรี ยนได้
ลองผิดลองถูกในการทางาน การช่วยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ ตามแนวทางของ
ตนเอง เป็ นต้ น
- การช่วยประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยนสามารถลงมือทาชิ ้นงานด้ วยตนเอง เช่น การหมัน่ เดินดู
เมื่ อนักเรี ยนทาชิ น้ งาน การช่วยแนะนาหรื ออธิ บายนักเรี ยนในขณะที่ ทาชิน้ งานหรื อเมื่ อนักเรี ยนมี
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ปั ญ หาอุปสรรคในการทาชิน้ งาน การใส่ใจดูแลหรื อเฝ้าติดตามการทาชิน้ งานของนักเรี ยนจนกระทั่ง
นักเรี ยนสามารถทาได้ เสร็ จสิ ้น การแนะนานักเรี ยนเป็ นขันตอนที
้
ละเล็กทีละน้ อย การกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
คิดอย่างไตร่ตรองในการทาชิ ้นงานด้ วยตนเอง เป็ นต้ น
- การแสดงบทบาทเป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรื อผู้เอื ้ออานวยการ เช่น การให้ คาแนะนาหรื อชี ้แนะ
แก่นกั เรี ยนที่มีปัญ หาหรื อไม่เข้ าใจเกี่ ยวกับเนือ้ หาความรู้ ชิ ้นงาน หรื อการเรี ยนรู้ การพยายามสร้ าง
กิจกรรมเพื่อนาไปสู่การสร้ างกรอบความคิดในเนื ้อหาเรื่ องนัน้ ๆ การให้ ผ้ ูเรี ยนได้ คิดและตอบคาถาม
ก่อนการเฉลย การกระตุ้นหรื อการแนะนาแหล่งความรู้ให้ ผ้ เู รี ยน การแนะนาทักษะต่างๆ การใช้ คาถาม
ปลายเปิ ดทังในการตอบค
้
าถามในชันเรี
้ ยนและในการทาแบบฝึ กหัด การให้ กาลังและทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึก
สบายใจ ผู้สอนพร้ อมให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ เู รี ยนอย่างเต็มใจและอย่างมีเมตตา การลดบทบาทของ
การเป็ นครู ผ้ บู รรยายลง การเป็ นผู้แนะนาที่อยู่เคียงข้ างผู้เรี ยนเสมอ การคอยระแวดระวังคะแนนของ
ผู้เรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรื อมีแนวโน้ มที่จะไม่ผ่านด้ วยการสอนเสริ มหรื อการทาชิ ้นงานพิเศษเพื่อช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถเข้ าใจในเนื ้อหาหรื อมีคะแนนที่ผา่ นเกณฑ์ไปได้ เป็ นต้ น
- การตอบสนองต่อการต่อต้ านของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม เช่น การแก้ สถานการณ์ด้วยการ
ทากิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เคลื่อนไหวร่างกายหรื อการควบคุมสติด้วยการทาสมาธิ การใช้
เหตุและผลในการพูดคุยกับนักเรี ยน เป็ นต้ น
- การสร้ างบรรยากาศของความยุติธรรมและมี ส่วนร่ วม เช่น การสร้ างกิจกรรมเพื่ อความ
สามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่นักเรี ยน การสร้ างบรรยากาศหรื อกิจกรรมในการยอมรั บและเคารพกัน
อย่างมี เหตุมี ผ ล ผู้เรี ยนรับรู้ ถึงเจตนาที่ ดี ความเอาใจใส่ของผู้สอน และความสุขหรื อความพอใจที่
เกิดขึ ้นของผู้เรี ยน การลดกิจกรรมที่อาจทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึกเปรี ยบเทียบ ขัดแย้ ง หรื อข่มเหงในทักษะหรื อ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของกันและกัน การไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้เรี ยนคนใดคนหนึง่ เป็ นพิเศษ เป็ นต้ น
หน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา สามารถพิจารณาได้ จากลักษณะต่างๆต่อไปนี ้
- การทาให้ เนื ้อหาของความรู้เป็ นมากกว่าความรู้ เช่น การเชื่อมโยงไปสู่สิ่งใกล้ ตวั ของผู้เรี ยน
หรื อสิ่งที่ผ้ เู รี ยนให้ ความสนใจ การยกตัวอย่างที่เป็ นรูปธรรม การเล่าตัวอย่างสถานการณ์ การอธิบาย
ให้ เห็นความสาคัญของเนื ้อหานันๆว่
้ าเป็ นประโยชน์ตอ่ การต่อยอดความรู้หรื อเป็ นพื ้นฐานไปสู่เนื ้อหา
เรื่ องต่อๆไป ซึ่งสาคัญ ต่อวิชาชีพ ที่ต้องใช้ คณิ ตศาสตร์ การเล่าเรื่ องสอดแทรกในความรู้ การจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงการเป็ นฐาน เป็ นต้ น
- การสร้ างกรอบความคิดของเนือ้ หาความรู้ มากกว่าการเน้ นให้ ท่องจา แต่เพียงอย่างเดียว
เช่น การตังค
้ าถามเพื่อให้ นกั เรี ยนคิดตามหรื อเกิดความคิดรวบยอดต่อเนื ้อหาความรู้ การจัดการเรี ยนรู้
ที่ ผ่า นการคิด ไตร่ ต รองอย่างรอบคอบ การออกแบบอย่างมี เหตุมี ผ ล มี ค วามคุ้ม ค่า ต่อ การเรี ย นรู้
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สามารถเข้ าถึงผู้เรี ยนส่วนใหญ่ได้ และทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้ มากขึ ้น
เป็ นต้ น
- การพัฒนาทักษะอื่นๆเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน เช่น ทักษะการคิดและทางานเป็ น
กลุ่ม ทักษะการนาเสนอ ความมัน่ ใจ ทักษะในการคานวณหรื อแก้ โจทย์ปั ญหา ทักษะในการจัดการ
เวลาในการทาชิน้ งาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ เหตุผล ทักษะการตังค
้ าถาม ทักษะการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลและเลือกข้ อมูลมาใช้ อย่างเหมาะสม ทักษะการทางานกลุม่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิดสร้ างสรรค์ ความมัน่ ใจในการนาเสนอ เป็ นต้ น
บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน สามารถพิจารณาได้ จากลักษณะต่างๆต่อไปนี ้
- ผู้สอนมี ความเชื่อที่ว่าผู้เรี ยนสามารถรับคาแนะนาและปฏิบตั ิตามเส้ นทางการเรี ยนรู้ ของ
ตนเองได้ เช่น การปล่อยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาชิน้ งานหรื อทาใบงานต่างๆด้ วยตนเองในบางครั ง้ การแสดง
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของนักเรี ยนในการทาชิ ้นงานหนึง่ ๆให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม การให้ นกั เรี ยนทางานด้ วย
ตนเองเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเอง การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนศึกษาเนื ้อหามาก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน
ผู้สอนสร้ างความท้ าทายเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนอย่างเหมาะสม ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงผู้สอน
ได้ เพื่อการสอบถามสิ่งที่ไม่เข้ าใจ ประกอบกับการที่ผ้ สู อนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าถึงอย่างเหมาะสม
เพื่อการเรี ยนรู้ ตามแนวทางของผู้เรี ยนแต่ละคน การเน้ นให้ คิดด้ วยตนเองและหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่ อ
นามาพูดคุยกันในชันเรี
้ ยนโดยใช้ การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ ้น การให้ ผ้ เู รี ยนได้
ปรึกษาคาตอบร่วมกันก่อนว่ามีแนวทางที่ถกู ต้ องหรื อสมเหตุสมผลหรื อไม่อย่างไร หากผู้เรี ยนสามารถ
หาคาตอบได้ ด้วยวิธีอื่นที่แตกต่างจากผู้สอนหรื อต่างจากเพื่อน ผู้สอนสามารถให้ ทาได้ การพยายามสื่อ
ให้ เห็นถึงข้ อดีและข้ อเสียและเบื ้องหลังของบทบาทของครูและนักเรี ยนในยุคที่มีการสอนแบบเน้ นครู
เป็ นสาคัญและผู้เรี ยนมีลกั ษณะเชิงรับ เป็ นต้ น
- บทบาทของผู้สอนมีหลากหลาย ไม่ได้ เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อเน้ นบทบาทใดบทบาท
หนึ่งเท่านัน้ เช่น บทบาทของการเป็ น ผู้สั่ง สอน ผู้เอื อ้ อานวยการ ผู้แนะน า ผู้จัด กิ จ กรรม ผู้กระตุ้น
ผู้สร้ างบรรยากาศ ผู้ตกั เตือน ผู้ร่วมเรี ยนรู้ พี่เลี ้ยง โค้ ช หรื อเป็ นกัลยาณมิตร เป็ นต้ น
- การสละเวลาในการบรรยายเนื อ้ หาในชัน้ เรี ย นเพื่ อ จัด การเรี ย นรู้ ในลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่
หลากหลาย เช่น การบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยนของผู้สอนลดลง การนากิจกรรมต่างๆเข้ ามาช่วยเสริ มการ
เรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนอย่างมีผลิตภาพ การให้ ทางานเป็ นกลุม่ เพื่ออภิปรายหาเหตุผลของคาตอบและนาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน การจัดกลุ่มระหว่างนักเรี ยนเก่งและอ่อนเพื่อให้ นกั เรี ยนที่เก่งพยายามฝึ กการอธิบายใน
ความคิดของตนและเปิ ดใจเข้ าใจในมุมมองของกันและกัน การนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ
มาเป็ นเครื่ องมื อในการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงออกและเป็ น
เจ้ าของพื ้นที่การเรี ยนรู้ร่วมกัน เป็ นต้ น
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- การกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อล้ น เช่น การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เกม การเสริ มแรง
ทางบวกด้ วยคาชม การให้ คะแนนเสริมสาหรับนักเรี ยนที่สง่ งานตรงเวลาและทาการบ้ านได้ ถกู ต้ อง การ
ให้ กาลังใจและความเชื่อมั่นเพื่อให้ นักเรี ยนกล้ าที่ จะออกมาเฉลยแบบฝึ กหัดหน้ าห้ องหรื อกล้ าตอบ
คาถามในชันเรี
้ ยน การตังค
้ าถามกระตุ้นความคิดให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถาม การเล่าถึงเรื่ องราวที่ช่วยสร้ าง
แรงบัน ดาลใจหรื อ สร้ างความสนใจในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ การให้ รางวัล เมื่ อ ท าพฤติก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ได้ อย่างถูกต้ อง การตังค
้ าถามเป็ นระยะๆ การเรี ยกชื่อให้ ตอบคาถามปลายเปิ ดที่เป็ น ความ
คิดเห็นทัว่ ๆไป ไม่มีผิดหรื อถูก วิธีการเพื่อนสอนเพื่อน การสร้ างความมัน่ ใจด้ วยการเฉลยแบบฝึ กหัด
หน้ าชันเรี
้ ยนเป็ นรายคู่ การทาตนเองให้ กระฉับกระเฉงกระตือรื อล้ นและมั่นใจในการสอน การสร้ าง
บรรยากาศให้ ผ้ ูเรี ยนสนุก การสื่ อสารทางวัจนภาษาหรื ออวัจภาษา การกระตุ้น ด้ วยก ารใช้ คาถาม
เพื่อให้ เกิดการคิดเชิงวิพากษ์และคิดวิเคราะห์มากขึ ้น เป็ นต้ น
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ สามารถพิจารณาได้ จากลักษณะต่างๆต่อไปนี ้
- การใช้ วิธีการหลากหลายเพื่อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากขึน้ เช่น การหมั่นสร้ าง
กิจ กรรมที่ แตกต่างกัน ไปในแต่ล ะคาบเรี ยนหรื อตามหัวข้ อเรื่ องที่ เหมาะสมกับ กิ จ กรรมนัน้ ๆ การมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ไม่จาเจ ไม่สามารถคาดเดาได้ และให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลองผิดลองถูกด้ วยตนเอง การให้
นักเรี ยนมีส่วนร่วมด้ วยกันก่อนเฉลยคาตอบ การแนะนาให้ ไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆด้ วยตนเองทังใน
้
หนังสืออื่นๆหรื อสื่อต่างๆ เป็ นต้ น
- การคานึงถึงการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากกว่าเกรดเฉลี่ยที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับ เช่น การเน้ นให้ เกิด
ความเข้ าใจในเนื ้อหาความรู้คณิตศาสตร์ มากกว่า การคานึงถึงเพียงเกรดเฉลี่ยเท่านัน้ การได้ ปลูกฝั งให้
นักเรี ยนเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้ การคานึงถึงประโยชน์ของเนื ้อหาความรู้หรื อการเรี ยนรู้ที่จะนาไปใช้
ในวิชาชีพและการศึกษาต่อ ในอนาคต และเพื่อให้ เกิดเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ การพูดคุยสื่อสารกัน
อย่างเปิ ดเผยและจริงใจถึงความสาคัญและประโยชน์ในบทบาทใหม่ของผู้เรี ยน เป็ นต้ น
- การพยายามกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองในลักษณะเชิ งรุ ก เช่น การเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความต้ องการหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาความรู้หรื อวิธีการเรี ยนรู้ การ
สร้ างคาถามหรื อกิจกรรมที่ท้าทายให้ ผ้ เู รี ยนได้ ริ่เริ่มคิดหรื อปฏิบตั เิ พื่อการเรี ยนรู้ของตน การพยายามให้
ผู้เรี ยนไม่ลอกงานจากเพื่อนและควบคุมให้ ผ้ เู รี ยนลองทาด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ การ
ลงมือทาสิ่งต่างๆที่กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะและความสามารถอื่น
ด้ วย การช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความกล้ าและมีแรงใจในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดของตนเอง เป็ น
ต้ น
วัตถุป ระสงค์ และกระบวนการของการประเมิ น สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากลัก ษณะต่างๆ
ต่อไปนี ้
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- การประเมินผลเพื่อการพัฒ นาเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเอง เช่น การชี ้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินผลของผู้สอนอย่างชัดเจนและโปร่งใส่ การประเมินและให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู รี ยนทังเป็
้ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม เพื่ อ พั ฒ นาจุ ด ดี แ ละจุ ด อ่ อ นในการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น ผู้ เรี ย นได้ ป ระโยชน์ จ ากการ
ประเมินผลของผู้สอนเพื่อปรับปรุ งทักษะและความสามารถของตนได้ ตรงจุดมากขึ ้น ผู้เรี ยนรู้ สึกว่า
ตนเองควรจะจริ งจัง ตังใจในการท
้
าชิน้ งานให้ มากขึน้ กว่าเดิม การให้ คาแนะนาหลังจากที่ผ้ ูเรี ยนส่ ง
ชิ ้นงานมาแล้ วอย่างรวดเร็วและชี ้ประเด็นในการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง เป็ นต้ น
- การพยายามให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลในชิ ้นงานของตนและชิ ้นงานของเพื่อนร่วมชัน้
เพื่อการเรี ยนรู้หรื อการทาชิ ้นงานของตนให้ ดียิ่งขึ ้น เช่น ผู้สอนให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการประเมิ น
การให้ คะแนน และการพิจารณาชิ ้นงานต่างๆ การฝึ กประเมินชิ ้นงานกับเกณฑ์หรื อโจทย์ที่ได้ รับอย่าง
ความสมเหตุสมผล นักเรี ยนได้ แสดงความเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การให้ คะแนน
ผู้เรี ยนได้ ฝึกการให้ คะแนนตนเองและเพื่อน การวิพากษ์ งานของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ การชี ้
ทังจุ
้ ดเด่นและข้ อควรปรับปรุงของชิ ้นงานมากกว่าการเน้ นไปยังความผิดพลาดตัวของผู้ทา ผู้เรี ยนได้ นา
ข้ อวิพากษ์ไปพัฒนาผลงานชิ ้นอื่นๆของตน เป็ นต้ น
- การใช้ วิธีการประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้
สะท้ อนความรู้ ความเข้ าใจของตนที่ มี ต่ อ เนื อ้ หาความรู้ ตามความถนัด เช่ น การประเมิ น จะมี
หลากหลายรูปแบบผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การถามตอบในชันเรี
้ ยน การทาใบงาน การประเมินสมุด
การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน การอภิปรายกลุ่ม การทาแบบฝึ กหัด การทากิจกรรมกลุ่ม การสังเกตการณ์
การสอบปากเปล่า การสอบย่อย เป็ นต้ น การประเมิ นโดยผู้สอนโดยตรงหรื อด้ วยกิ จกรรมที่ ผ้ ูเรี ยน
ประเมินตนเองและประเมินเพื่อน เป็ นต้ น
- การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินผู้สอน เช่น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ให้ คะแนนในการ
จัดการเรี ยนรู้ของผู้สอน การเปิ ดโอกาสให้ เขียนถึงสิ่งที่ชอบ ไม่ช อบ หรื อสิ่งที่ควรปรับปรุงและสิ่งที่ทาดี
แล้ ว การเน้ นการประเมินเพื่อการพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชามากกว่าการตาหนิติเตียนที่ไม่
ก่อให้ เกิดประโยชน์อนั ใด เป็ นต้ น
จากรายละเอียดดังข้ างต้ นนีอ้ าจกล่าวได้ ว่า เมื่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูนาลักษณะ
ส าคัญ 5 ประการนี ไ้ ปสู่ก ารปฏิ บัติ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ส ามารถสะท้ อ นออกมาด้ ว ย
ปฏิบตั ิการในการทาและความสัมพันธ์ ได้ หลากหลายลักษณะย่อย ซึ่งเป็ นสิ่งที่สร้ างสรรค์ ออกแบบ
วางแผน และปฏิ บัติด้ ว ยตนเองทัง้ สิ น้ นอกจากนี ้ ในแต่ล ะลัก ษณะส าคัญ ยัง สะท้ อ นให้ ถึ ง ความ
สมเหตุสมผลในการพูด ความมี ผลิตภาพและยั่งยื นในการทา และความยุติธรรมและมีส่วนร่ วมใน
ความสัมพันธ์ ด้วย ดังสรุ ปในตาราง 12 เพราะฉะนัน้ แม้ ว่าลักษณะของการทากิจกรรมต่างๆหรื อการ
จัดการเรี ยนรู้ต่างๆและลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู กับสิ่งต่างๆใน
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ปฏิบตั ิการของแต่ละคนค่อนข้ างมีความหลากหลายและแตกต่างกัน แต่ทงหมดล้
ั้
วนอยู่บนพื ้นฐานของ
ลักษณะที่ ส าคัญ 5 ประการตามแนวคิดของไวเมอร์ (Weimer, 2002) นอกจากนี ย้ ังพบว่า นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีจดุ ร่วมที่คล้ ายคลึงกันหรื อสอดคล้ องกันเป็ นส่วนใหญ่ในเรื่ องลักษณะของการ
พูดและการคิดต่อแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และโดยเฉพาะต่อเรื่ องลักษณะที่
สาคัญ 5 ประการอีกด้ วย
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ตาราง 12 ลักษณะต่างๆที่สะท้ อนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างสมเหตุสมผล อย่างมีผลิตภาพและยัง่ ยืน และอย่างยุตธิ รรมและมีสว่ นร่วม
ลักษณะสาคัญ 5 ประการของการ
ลักษณะย่ อยที่สะท้ อนถึงการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยน
ปฏิบัตกิ าร
จัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
เป็ นสาคัญ
1) ความสมดุลย์ของอานาจ
- การแบ่งอานาจการตัดสินใจในเรื่ องการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
การพูดอย่างสมเหตุสมผล
(สมเหตุสมผล หมายถึง ความมีเหตุมีผล ความกลมกลืน
- การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตน
สอดคล้ องกัน ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ความแม่นยา ความ
- การช่วยประคับประคองให้ ผ้ เู รี ยนลงมือทาชิ ้นงานด้ วยตนเอง
จริ งใจ ความมีจริ ยธรรม ความเหมาะสม และความมี
- การแสดงบทบาทเป็ นผู้ให้ คาแนะนาหรื อผู้เอื ้ออานวยการ
วิจารณญาณ)
- การตอบสนองต่อการต่อต้ านของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
- การสร้ างบรรยากาศของความยุตธิ รรมและมีสว่ นร่วม
การทาอย่างมีผลิตภาพและยัง่ ยืน
2) หน้ าที่ของเนื ้อหาในรายวิชา
- การทาให้ เนื ้อหาของความรู้เป็ นมากกว่าความรู้
(ผลิตภาพและยัง่ ยืน หมายถึง ความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่
- การเน้ นสร้ างกรอบความคิดของเนื ้อหาความรู้
สูญเสียไปหรื อลงทุนลงแรงไป ความชัดเจน ความสร้ างสรรค์
- การพัฒนาทักษะอื่นๆเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้แก่นกั เรี ยน
ความเหมาะสม และความตังใจอย่
้
างเต็มศักยภาพ)
3) บทบาทของผู้ สอนและบทบาทของ - ผู้สอนมีความเชื่อที่ว่าผู้เรี ยนสามารถรับคาแนะนาและปฏิบตั ิ
ผู้เรี ยน
ตามเส้ นทางการเรี ยนรู้ของตนเองได้
ความสัมพันธ์อย่างยุตธิ รรมและมีสว่ นร่วม
- บทบาทของผู้สอนมีหลากหลาย
(ยุติธรรมและมีสว่ นร่วม หมายถึง ความไม่มีอคติลาเอียง
การร่วมมือ ความเคารพในสิทธิของกัน ความเป็ นอิสระ
- การกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อล้ น
ความสามารถเข้ าถึงได้ อย่างเหมาะสม ความสามัคคี การ
- การสละเวลาในการบรรยายเนื ้อหาในชันเรี
้ ยน
รวมตัวกัน ความเป็ นเจ้ าของร่วมกัน และความสุขใจ)
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ตาราง 12 (ต่อ)
ลักษณะสาคัญ 5 ประการของการ ลักษณะย่ อยที่สะท้ อนถึงการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ น
จัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
สาคัญ
4) ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
- การใช้ วิธีการหลากหลายเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
- การคานึงถึงการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากกว่าเกรดเฉลี่ยที่ได้ รับ
- การกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเชิงรุก
5) วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละกระบวนการของ - การประเมินผลเพื่อการพัฒนาเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเอง
การประเมิน
- การให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้การประเมินผลในชิ ้นงานของตนและผู้อื่น
- การใช้ วิธีการประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่หลากหลายรูปแบบ
- การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินผู้สอน

ปฏิบัตกิ าร
การพูดอย่างสมเหตุสมผล
(สมเหตุสมผล หมายถึง ความมีเหตุมีผล ความกลมกลืน
สอดคล้ องกัน ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ความแม่นยา ความ
จริ งใจ ความมีจริ ยธรรม ความเหมาะสม และความมี
วิจารณญาณ)

การทาอย่างมีผลิตภาพและยัง่ ยืน
(ผลิตภาพและยัง่ ยืน หมายถึง ความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่
สูญเสียไปหรื อลงทุนลงแรงไป ความชัดเจน ความสร้ างสรรค์
ความเหมาะสม และความตังใจอย่
้
างเต็มศักยภาพ)

ความสัมพันธ์อย่างยุตธิ รรมและมีสว่ นร่วม
(ยุติธรรมและมีสว่ นร่วม หมายถึง ความไม่มีอคติลาเอียง
การร่วมมือ ความเคารพในสิทธิของกัน ความเป็ นอิสระ
ความสามารถเข้ าถึงได้ อย่างเหมาะสม ความสามัคคี การ
รวมตัวกัน ความเป็ นเจ้ าของร่วมกัน และความสุขใจ)
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4.2.2 นิยามของปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู
จากลักษณะส าคัญ 5 ประการดัง กล่าวข้ างต้ น รวมถึง ความรู้ ในการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ย วกับ นิ ย ามของค าว่า “ปฏิ บัติก าร” ตามแนวคิด ของเคมมิ ส และคณะ (Kemmis et al., 2014a)
ประกอบกับความรู้ที่ได้ จากการดาเนินการวิจยั ในขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ ง ผู้วิจยั จึงเห็น
ว่า ควรมีการระบุนิยามของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ ครู โดยเฉพาะในฐานะผู้ปฏิ บัติ เอาไว้ เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจตรงกันของทัง้ ผู้ปฏิ บัติและนัก
ทฤษฎีที่ต้องการพัฒนาหรื อสนใจศึกษาปฏิบตั กิ ารเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป ดังนี ้
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง
ภารกิจในการจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อัน
เกี่ยวข้ องกับการจัดการในเรื่ องต่างๆ ที่มีความกลมกลืนสัมพันธ์กัน ได้ แก่ การพูดและการคิด การทา
และความสัม พันธ์ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า การบรรยาย การอธิ บาย การให้ เหตุผล การเข้ าใจ หรื อการ
ตีความต่อแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (การพูด
และการคิด) จักมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับกิริย าท่าทาง การกระทา การแสดงออกอย่างเจตนา หรื อ
การจัด กิ จ กรรมของนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู (การท า) รวมถึ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ ลัก ษณะของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู กับบุคคลอื่นๆหรื อกั บสิ่งต่างๆ (ความสัมพันธ์ )
ด้ วย
ดังนัน้ คาว่า “ปฏิบตั ิการ” ที่ปรากฎในนิยามนี ้จึงสอดคล้ องกับความหมายตามแนวคิดของ
เคมมิสและคณะ และ “การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ” ในที่นี ้ได้ ยึดตามแนวคิดของไวเมอร์
ซึง่ ประกอบไปด้ วยลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ ดังได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
4.2.3 ทักษะการตัง้ คาถามเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ แก่ ผ้ ูเรี ยน
นอกเหนื อจากลักษณะที่ ส าคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ
ดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งเป็ นลักษณะที่พบร่ วมกันในนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดยเฉพาะในการพูด
และคิ ด ต่ อ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ดัง กล่ า ว ซึ่ ง จากการพู ด และคิ ด ได้ ส ะท้ อนออกมาเป็ นการท าและ
ความสัม พัน ธ์ ที่ ห ลากหลายลัก ษณะดัง ลัก ษณะย่ อ ยๆที่ ไ ด้ น าเสนอไปแล้ ว นอกจากนี ้ จากการ
ดาเนินการวิจยั ในขัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ งยังได้ พบลักษณะอีกประการหนึ่งที่นิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในฐานะผู้ปฏิบตั ิการได้ แสดงออกมากขึ ้นกว่าเดิม แสดงไปในทิศทางเดียวกัน
และไม่ได้ เกิ ดจากการบังคับหรื อกาหนดให้ ทาจากผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นๆ นั่นคือ การตังค
้ าถามเพื่ อให้
ผู้เรี ย นได้ พัฒ นาความรู้ และการเรี ย นรู้ ของตน โดยสามารถจ าแนกการตัง้ ค าถามได้ 6 แบบ ซึ่ ง
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สอดคล้ องกับ แนวคิด การตัง้ คาถามแบบโสเครติส ของพอล (Paul & Elder, 2006) ซึ่งแม้ ว่านิสิ ตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนไม่ได้ ตงค
ั ้ าถามครบทุกแบบ แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ ถือว่าทักษะการตัง้
คาถามแบบโสเรติสดังกล่าวนี เ้ ปรี ยบเสมือนหนึ่งในวิธีการ (Method) ที่สะท้ อนออกมาบนพื ้นฐานของ
ลักษณะสาคัญ 5 ประการดังกล่าวไปแล้ วข้ างต้ นด้ วยเช่นกัน ตัวอย่างของการตังค
้ าถามแบบโสเครติส
มีดงั นี ้
1. การตังค
้ าถามเพื่อความชัดเจน (Clarification) ตัวอย่างคาถามเช่น “ทาไมนักเรี ยนจึงคิด
แบบนัน”
้ “นักเรี ยนสามารถบอกได้ ไหมว่าเหตุใดจึงเป็ นเช่นนี ”้ “นักเรี ยนหมายถึงสิ่งนี ้ใช่ไหม” “นักเรี ยน
บอกได้ ไหมว่ารัศมีของวงกลมเกี่ยวข้ องอย่างไรกับเส้ นผ่าศูนย์กลาง” “อะไรที่มีรูปทรงเป็ นสามเหลี่ยม
ด้ านเท่าบ้ าง” เป็ นต้ น
2. การตัง้ ค าถามเพื่ อ ตรวจสอบสมมติ ฐ าน (Probe assumptions) ตัว อย่ า งค าถามเช่ น
“โจทย์นีเ้ ราจะแก้ ปัญ หาด้ วยวิธีใด” “สูตรนีส้ ามารถใช้ ได้ กับ...เสมอใช่หรื อไม่ ” “เราจะรู้ ได้ อย่างไรว่า
คาตอบของเราถูกต้ อง” “ถ้ าข้ อความนี ้เป็ นจริ งและข้ อความนีเ้ ป็ นจริ ง ประโยคนีจ้ ะเป็ นจริ งหรื อเท็จ ”
เป็ นต้ น
3. การตัง้ ค าถามเพื่ อ ตรวจสอบเหตุผ ลและหลัก ฐาน (Probe reasons and evidence)
ตัวอย่างคาถามเช่น “ท าไมนักเรี ยนจึงใช้ สูตรนี ”้ “ตัวอย่างที่ เป็ นรู ปธรรมของเรื่ องนี ค้ ืออะไร” “ยัง มี
ความรู้อะไรที่เรานามาใช้ เพื่อแก้ โจทย์นี ้” “สูตรนี ้สามารถแก้ โจทย์ข้อนี ้ได้ ไหม ทาไม” เป็ นต้ น
4. การตังค
้ าถามเพื่อมุมมอง (Probe viewpoints and perspectives) ตัวอย่างคาถามเช่น
“มีวิธีการหาคาตอบด้ วยวิธีการอื่นอีกไหม” “ทาไมวิธีคดิ นี ้จึงดีที่สดุ ” “นักเรี ยนอธิบายสิวา่ ทาไมเราถึงใช้
สิ่งนี ้” “2 สูตรนี ้มีสว่ นที่คล้ ายกันหรื อไม่ และอะไรที่ไม่เหมือน และทาไม” เป็ นต้ น
5. การตัง้ ค าถามเพื่ อ ตรวจสอบความนัย และผลลัพ ธ์ (Probe implications and conesquences) ตัวอย่างคาถามเช่น “ผลลัพ ธ์ ของสิ่ งนี ค้ ืออะไร” “สิ่งนี แ้ ละสิ่งนี ม้ ี อิทธิ พ ลต่อกันอย่างไร”
“อะไรจะเกิดขึ ้น ถ้ า...” “สิ่งนี ้สอดคล้ องกับคาตอบเมื่อครู่หรื อไม่” เป็ นต้ น
6. การตัง้ ค าถามเกี่ ย วกับ ค าถาม (Questions about the question) ตัวอย่างค าถามเช่น
“เราจะตรวจสอบคาตอบนี อ้ ย่างไร” “เมื่ อเราเห็ นโจทย์ นี ้ สิ่งแรกที่ เราต้ องนึกถึง หรื อต้ องรู้ คืออะไร”
“โจทย์ นี ต้ ้ อ งการถามอะไรเรา” “โจทย์ นี ถ้ ามถึ ง อะไร” “เรื่ อ งนี ท้ าให้ เรานึ ก ถึ ง สิ่ ง ใดหรื อ อะไรใน
ชีวิตประจาวันบ้ าง” เป็ นต้ น
เพราะฉะนัน้ นอกเหนือจากปฏิบตั ิการในด้ านการพูดและคิด การทา และความสัมพันธ์ เพื่อ
ความสมเหตุสมผล ความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมและมีสว่ นร่วมในลักษณะที่สาคัญ 5
ประการในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแล้ ว นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็ นผู้มีทักษะในการตังค
้ าถามเพื่อพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนมากขึน้ อีกด้ วย
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จากการสะท้ อนร่วมกันของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูภายหลังจากสิ ้นสุดวงจรการพัฒนาแล้ วได้
พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เกิดการเรี ยนรู้ การตัง้ คาถามเชิ งวิพ ากษ์ และการสะท้ อนเชิ ง
วิพากษ์ ตงแต่
ั ้ การดาเนินการวิจยั ในขันการลาดตระเวนและขั
้
นการจั
้
ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งในขณะนัน้ อยู่ในฐานะผู้เรี ยนรู้ ประกอบกับการได้ รับ
ประสบการณ์ ตรงจากการตังค
้ าถามและการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ นนั ้ ทาให้ นิสิตเห็นความสาคัญและ
คุณค่าของการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ วา่ สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่
เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้หรื อต่อการดาเนินชีวิต ของตนได้ จริ ง ดังนัน้ เมื่อการดาเนินการวิจยั มาถึงขัน้
การจัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ ง ซึ่งนิสิตกลายเป็ นผู้ปฏิบตั ิการ จึงเรี ยนรู้ ที่จะนาการตังค
้ าถามเชิง
วิพากษ์ และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ มาใช้ แก่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยน แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ได้ ศึก ษาค้ น คว้ าเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ การตัง้ ค าถามเชิ ง วิพ ากษ์ ที่ ส ามารถประยุก ต์ ใช้ ได้ กับ
ธรรมชาติในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบอยู่ ประกอบกับเกิดการเชื่อมโยงความรู้ถึงสิ่งที่เคยเรี ยนรู้มาแล้ ว
ในขณะเป็ นนิสิตครูในมหาวิทยาลัย ทาให้ ตดั สินใจนาการตังค
้ าถามแบบโสเครติสมาปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยน
ดังนัน้ ประสบการณ์ จากการเป็ นผู้ร่วมวิจยั และผู้เรี ยนรู้ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้ วยการถูกตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ตงแต่
ั ้ ขนการ
ั้
ลาดตระเวนและขัน้ การจัด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ร่ วมกัน ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จนผลักดันไปสู่
ความสามารถในการปฏิบตั ิการได้ นนั ้ สิ่งเหล่านี ้เป็ นประสบการณ์ที่ช่วยสร้ างอุปนิสยั (Dispositions)
ในการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตอ่ ไปในอนาคตด้ วย ถือได้ วา่ เป็ นการสร้ างการเปลี่ ยนแปลง
จากความเชื่อภายในและผลักดันไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ
4.3 ผลลัพธ์ อ่ ืนของปฏิบัตกิ ารจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู
ปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ไม่ได้
เกิดผลลัพธ์เฉพาะต่อนักเรี ยนเท่านัน้ แต่ยงั สะท้ อนออกมาจากตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เองอีกด้ วย ผลลัพธ์ดงั กล่าวนี ้เป็ นไปตามนิยามของการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน ตามการให้ ความหมาย
ของเคมมิ ส และคณ ะ (Kemmis et al., 2014a, 2014b) โดยสรุ ป ใจความได้ ว่ า การศึ ก ษา คื อ
กระบวนการที่ แนะนาให้ เด็กๆ คนหนุ่มสาว หรื อผู้ใหญ่ ก็ตาม มีลกั ษณะเหล่านี ้ 1) รู ปแบบของความ
เข้ าใจ (Forms of understanding) ซึ่งสนับสนุนให้ เกิ ดการแสดงตน (Self-expression) ทัง้ ในปั จ เจก
บุคคลและกลุ่ม 2) วิธีการของการปฏิบตั ิ (Modes of action) ซึ่งสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาตน (Self-
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development) ทังในปั
้ จเจกบุคคลและกลุ่ม และ 3) แนวทางของความสัมพันธ์ตอ่ บุคคลอื่นๆและโลก
(Ways of relating to one another and the world) ซึ่งสนับสนุนให้ เกิดการตัดสินใจด้ วยตนเอง (Selfdetermination) ทังในปั
้ จเจกบุคคลและกลุ่ม โดยลักษณะดังกล่าวเหล่านี ้ล้ วนมุ่งไปสู่ประโยชน์ ทงต่
ั้ อ
ปั จเจกบุคคลเองและต่อมนุษยชาติด้วย จากนิยามของการศึกษานี ้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ เห็นสอดคล้ องกันว่า
เป็ นลักษณะที่ปรากฎขึ ้นในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการศึกษาครัง้ นี ้ช่วย
สนับสนุนให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เองมีลกั ษณะเชิงการศึกษามากขึ ้น (More educational)
และเป็ นไปตามลักษณะของนิยามของการศึกษาที่ยงั่ ยืน 3 ประการดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งก่อเกิดมาจาก
ปฏิบตั กิ ารใน 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิการด้ านการพูดและการคิด ที่สมเหตุสมผล เป็ นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ ปัจเจกบุคคล
และกลุ่มมีโอกาสในการเข้ าถึงความรู้ เฉพาะหรื อสิทธิของสุนทรพจน์เชิงอิสระ (Free speech) โดยใน
การศึกษาครัง้ นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ มีโอกาสในการเข้ าถึงความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการดาเนินการวิจยั ในขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกัน
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงและขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง และได้ มีโอกาส
ในการแสดงออกทางการพูดและความคิดเกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน ความเชื่อ
เดิมของตน รวมถึงการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ อย่างเป็ นอิสระตลอดทังการด
้
าเนินการวิจยั ด้ วย สิ่งนี ้เป็ นการ
สะท้ อนให้ ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ รับการสนับสนุนให้ เกิดรู ปแบบของความเข้ าใจ และ
นาไปสูก่ ารแสดงตนด้ วย
2. ปฏิบตั ิการด้ านการทาที่มีผลิตภาพและยัง่ ยืน เป็ นสิ่งที่ ช่วยสนับสนุนให้ ปัจเจกบุคคลและ
กลุ่มมีโอกาสได้ พฒ
ั นาทักษะและความสามารถเฉพาะ โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ตังแต่
้ ขนั ้ การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงและขัน้ การ
จัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง โดยพี่เลี ้ยงและครูพี่เลี ้ยงเป็ นผู้ชว่ ยแนะนาเพื่อการพัฒนาทักษะเหล่านี ้
ด้ วย สิ่งนีเ้ ป็ นการสะท้ อนให้ ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ รับการสนับสนุนให้ เกิดวิธีการของ
การปฏิบตั ิ ซึง่ นาไปสูก่ ารพัฒนาตน ด้ วย และ
3. ปฏิบตั ิการด้ านความสัมพันธ์ ที่ยุติธรรมและมีส่วนร่ วม เป็ นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ ปัจเจก
บุคคลและกลุ่มมีโอกาสในการสามารถตัดสินใจในโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการมีชีวิตและ
สิทธิในการระบายความรู้สกึ อย่างเสรี (Free association) โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ริ่เริ่ มการสร้ างการ
สื่อสารแบบประชาธิปไตยร่วมกันระหว่างผู้ร่วมวิจยั ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดกระบวนการวิจยั ทาให้ นิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ มีโอกาสในการสะท้ อนความรู้สึกกังวลใจร่ วมกันอย่างเสรี กับผู้ร่วมวิจยั
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อื่นๆในปริ ม ณฑลสาธารณะ ได้ มี โอกาสในการตัดสินใจร่ วมกันถึงสิ่งที่ ต้องการพัฒ นาในขัน้ การจัด
กิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง และได้ ร่วมกันสะท้ อนและวางแผน
เพื่อการพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญร่วมกันทังใน
้ 3 วงจรการพัฒนา สิ่งนี ้เป็ น
การสะท้ อนให้ ว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ รับการสนับสนุนให้ เกิด แนวทางของความสัมพันธ์
ต่อบุคคลอื่นๆและโลก ซึง่ นาไปสูก่ ารตัดสินใจด้ วยตนเองด้ วย
เพราะฉะนัน้ จากกระบวนการพัฒ นาปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทงหมดในการศึ
ั้
กษาครัง้ นี ้ ได้ ทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มี
ลักษณะที่สะท้ อนถึงการศึกษาที่ยงั่ ยืนได้ ตามแนวคิดของเคมมิสและคณะ ดังสรุปได้ ตามภาพประกอบ
42
ปฏิบัตกิ าร

การศึกษาที่ย่ งั ยืน

การพูดและการคิดที่
สมเหตุสมผล

รูปแบบของความเข้ าใจ

การแสดงตน

การท าที่ มี ผ ลิ ต ภาพ
และยัง่ ยืน

วิธีการของการปฏิบตั ิ

การพัฒนาตน

ความสัมพันธ์ที่ยตุ ธิ รรม
และมีสว่ นร่วม

แนวทางของความสัมพันธ์
ต่อบุคคลอื่นๆและโลก

การตัดสินใจด้ วยตนเอง

ภาพประกอบ 42 ปฏิบตั ิการที่สนับสนุนผลลัพธ์ของการศึกษาที่ยงั่ ยืน.
การสังเคราะห์ การพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ีเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
จากความรู้ ทัง้ ในเชิ ง ทฤษฎี และเชิ ง ปฏิ บัติในการด าเนิ น การวิจัย ในครัง้ นี ้ ได้ น าไปสู่การ
ออกแบบแผนภาพในการพั ฒ นาปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ดังภาพประกอบ 43 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ให้ เกิดความสมเหตุสมผล ความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมและมีส่วนร่วมได้ มากขึ ้น
นันต้
้ องอาศัยทังการเปลี
้
่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั กิ าร ซึ่งถือเป็ น ปัจจัยภายในของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเอง ประกอบกับการเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปฏิบตั ิการของผู้ที่
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เกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายนอก ทังนี
้ ้ จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกเป็ นสิ่งที่ร่วมกันผลักดัน
และพัฒ นาปฏิ บัติการของนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ด้วยลักษณะเชิ งวิพ ากษ์ เพื่ อการพัฒ นา
ปฏิบตั ิการให้ เกิดความสมเหตุสมผลในการพูดมากขึ ้น ความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพในการทามากขึน้
และความยุ ติ ธ รรมและมี ส่ ว นร่ ว มในความสั ม พั น ธ์ ม ากขึ น้ จนในท้ ายที่ สุ ด นัน้ นอกเหนื อ จาก
ความสาเร็จของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เอง
แล้ ว ยัง ปรากฎผลลัพ ธ์ อื่ น ต่อ ทัง้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ละต่อ นัก เรี ย นอี ก ด้ ว ย นั่น คื อ
การศึกษาที่ยงั่ ยืน (Sustainable education) ในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยสะท้ อนจากการได้
แสดงตน (Self-expression) การได้ พัฒ นาตน (Self-development) และการได้ ตดั สินใจด้ วยตนเอง
(Self-determination) อย่างมีส่วนร่ วมในปฏิบตั ิการครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ ปฏิบตั ิการดังกล่าวยังก่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ตอ่ การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้งและเป็ นการเรี ยนรู้
เพื่อชีวิตอีกด้ วย
จากภาพประกอบ 43 การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ที่ถูกสัง เคราะห์ ขึน้ มานี ้ เป็ น การสัง เคราะห์ ค วามรู้ ที่ ได้ ทัง้ จากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อ การออกแบบการด าเนิน การวิจัย และจากการน าการ
ออกแบบการดาเนินการวิจัย ไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิมีทงั ้ ที่
เป็ นไปตามการนาเสนอของแนวคิดทฤษฎีและเป็ นความรู้ใหม่ที่ถกู พบว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนให้ การ
พัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นไปตาม
เป้าประสงค์ยิ่งขึ ้น จากภาพรวมที่ได้ กล่าวมานี ้ ในลาดับต่อไป ผู้วิจยั ขอสรุปรายละเอียดในแต่ส่วนของ
ภาพประกอบ 43 โดยจาแนกเป็ น 4 ส่วน เพื่อทบทวนถึงแหล่งที่มาของส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ปัจจัยภายใน
เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู
ซึ่งริ่ เริ่ มกระบวนการวิจยั ด้ วยการสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตยแก่ผ้ รู ่วมวิจยั ทังหมดก่
้
อน จากนัน้
จึงเริ่ มขันการลาดตระเวน
้
โดยใช้ การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ นิสิตครู ได้ สะท้ อนเชิงวิพากษ์ ทงใน
ั้
ระดับบุคลและกลุ่มเกี่ยวกับความกังวลใจร่ วมกัน และความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตครู เอง จากนัน้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อเบื ้องหลังที่เป็ น
อุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและร่วมกันออกแบบกิจกรรมต่างๆ บนพื ้นฐานของ
กระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง อันมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ ซึ่ง
ภายหลังจากการศึกษาในขันนี
้ ้ได้ พบว่า ขันส
้ าคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง ประกอบ
ไปด้ วย 3 ขันหลั
้ กสาคัญ ได้ แก่ 1) การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ 2) การสะท้ อน
เชิงวิพากษ์ ระดับปั จเจกบุคคลและกลุ่ม และ 3) การเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิดและ
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นาไปสู่การปฏิบตั ิ โดยกิจกรรมต่างๆในขันตอนเหล่
้
านี ้ถูกขับเคลื่อนจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่ง
ด้ วยเกลี ยววงจรการพัฒ นา จนในท้ ายที่ สิน้ สุด ความเชื่อใหม่ต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ของนิสิตครู ถูกสะท้ อนออกมาผ่านการปฏิบัติในลักษณะการแสดงบทบาทสมมติ และมี การ
เตรี ยมวางแผนปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในสถานการณ์จริงด้ วย
2. ปัจจัยภายนอก
เป็ นส่วนที่กล่าวถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อระบบที่มีความเกี่ยวข้ องในการเอื ้ออานวยให้
เกิดปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีผ้ เู กี่ยวข้ อง
ที่ ส าคัญ และเป็ น ผู้ร่วมวิ จัย ในการศึก ษาครั ง้ นี ด้ ้ วย ได้ แ ก่ อาจารย์ ผ้ ูส อน สถาบัน ผลิ ต ครู พี่ เลี ย้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องการเปลี่ยนแปลง และครู พี่เลีย้ ง จากการศึกษาครัง้ นี ้ได้ พบว่า ปฏิบตั ิการของบุคคล
หรื อ ระบบเหล่ า นี ส้ ามารถช่ ว ยเกื อ้ หนุน ให้ นิ สิ ต ครู แ ละนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงทังความเชื
้
่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ในขันการจั
้
ด
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ตามกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลง และยัง ช่วยผลัก ดัน ให้ เกิ ด
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีความสมเหตุสมผล มีความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมและมี
ส่วนร่วมได้ มากขึ ้นจริ งในขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ ง ทังนี
้ ้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเหล่านี อ้ าจเข้ า
มามีส่วนร่ วมกับนิสิตครู ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ มของการเปลี่ยนแปลง (ดังเช่นในขันการลาดตระเวน)
้
หรื อควร
สร้ างปริ มณฑลสาธารณะและมี การสื่ อสารแบบประชาธิ ปไตยไปตลอดทัง้ กระบวนการพัฒ นาการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อหรื อปฏิบัติการ ทัง้ นี ้ การนาแนวคิดการเป็ นพี่เลีย้ งเพื่ อการเปลี่ยนแปลงและ
แนวคิดเรื่ องการสร้ างและขยายอารมณ์ เชิงบวกเข้ าใช้ ในการพัฒนาร่วมด้ วยนัน้ ถื อเป็ นสิ่งสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมของนิสิตครูไปจนกระทัง่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงอย่างยัง่ ยืนด้ วย
3. ปฏิบตั กิ ารและแบบสร้ างปฏิบตั กิ าร
เป็ นส่วนที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เป็ น ผู้ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองแก่
นักเรี ยนในชัน้ เรี ยน โดยปฏิ บัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของนิสิ ตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การพูดและการคิด 2) การทา และ 3) ความสัมพันธ์
ทัง้ นี ้ ปฏิ บตั ิการดังกล่าวได้ ดาเนิ นการอยู่บนพื น้ ฐานของลักษณะส าคัญ 5 ประการของการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดของไวเมอร์ อันได้ แก่ 1) ความสมดุลย์ของอานาจ 2) หน้ าที่
ของเนือ้ หาในรายวิชา 3) บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรี ยน 4) ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้
และ 5) วัตถุประสงค์และกระบวนการของการประเมิน
นอกจากนี ้ การพัฒนาปฏิบตั กิ ารดังกล่าวได้ ดาเนินการด้ วยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
ลักษณะของเกลียววงจนการพัฒ นา กล่าวคือ ในการพัฒนาปฏิบตั ิการแต่ละครัง้ จะประกอบไปด้ วย
ขัน้ ตอนเหล่านี ้ ได้ แก่ การวางแผน การปฏิ บัติและการสังเกต การสะท้ อนการปฏิ บัติ และการปรับ
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แผนการปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ เมื่อดาเนินการสิ ้นสุดในครัง้ แรกหรื อรอบแรกของการพัฒนาแล้ ว จึงเริ่มการพัฒนา
ในครัง้ ต่อไปหรื อรอบต่อไปจนกระทัง่ ผู้ร่วมวิจยั เห็ นสอดคล้ องตรงกันว่า ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพครูเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลในการพูด มากขึน้ มี
ผลิตภาพและความยัง่ ยืนในการทามากขึ ้น และมีความสัมพันธ์ อย่างยุติธรรมและมีส่วนร่ วมมากขึน้
บนพื ้นฐานของลักษณะที่สาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งนิสิตแต่ละ
คนมี ก ารพูด และการคิด ที่ ส อดคล้ องกัน ในเรื่ อ งการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ แต่อ าจ
แสดงออกถึงการทาและความสัม พันธ์ ที่แตกต่างกันไปได้ หากแต่นิสิตจะต้ องสามารถอธิ บายหรื อ
สะท้ อนอย่างสมเหตุสมผลได้ ว่าการทาและความสัมพันธ์ เหล่านัน้ สะท้ อนถึงลักษณะสาคัญของการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
นอกเหนือจากนี ้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันพิจารณาถึงแบบสร้ างปฏิบตั ิทงั ้ ที่เอื ้ออานวยและเป็ น
อุปสรรคต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เพื่อ
การปรับเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงแบบสร้ างปฏิบตั ิการให้ เอื ้อต่อการเกิ ดปฏิบตั ิการที่สมเหตุสมผลมาก
ขึ ้น ยัง่ ยืนมากขึ ้น และยุติธรรมมากขึ ้น อันได้ แก่การจัดการใน 3 แบบ คือ 1) การจัดการเชิงวัฒนธรรม
และวาทกรรม ซึ่งเป็ นที่มาของการพูดและการคิด 2) การจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ซึง่ เป็ นที่มา
ของการทา และ 3) การจัดการเชิงสังคมและการปกครอง ซึง่ เป็ นที่มาของความสัมพันธ์ด้วย
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่ “แบบสร้ างปฏิบตั ิการ” เท่านันที
้ ่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ปฏิบตั ิการ
เนื่องจากปฏิบตั ิการที่เกิดขึ ้นมาได้ นนยั
ั ้ ง เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เรี ยกว่า “อุปนิสยั (Dispositions)” และ “วิถี
การปฏิ บั ติ (Practice traditions)” ด้ วย กล่ า วคื อ อุ ป นิ สั ย คล้ ายกั บ เป็ นผลิ ต ผล (Product) ของ
ปฏิ บัติ ก าร โดยในด้ า นการพู ด และการคิ ด จะก่ อ ให้ เกิ ด อุป นิ สัย ที่ เรี ย กว่า “ความเข้ า ใจ (Understandings)” ซึ่ง ในที่ นี ห้ มายถึง ความเข้ าใจของนิ สิต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ที่มี ต่อ ปฏิ บัติก าร
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ส่วนในด้ านการทาจะก่อให้ เกิดอุปนิสยั ที่เรี ยกว่า “ทักษะ (Skills)”
ซึง่ ในที่นี ้หมายถึง ทักษะและความสามารถที่นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใช้ ในปฏิบตั ิการ และด้ าน
ความสัมพันธ์ จะก่อให้ เกิดอุปนิสยั ที่เรี ยกว่า “ค่านิยม (Value)” ซึ่งในที่นี ้หมายถึง สิ่งที่เป็ นค่านิยมหรื อ
บรรทัดฐานของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ โดยเฉพาะเกี่ ยวกับ บุค คลหรื อ สิ่ งต่างๆที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ด้ วย ส าหรั บ “วิถี ก ารปฏิ บัติ ” นัน้
หมายถึ ง สิ่ ง ที่ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส ะท้ อ นถึ ง แนวทางที่ ไ ด้ ท าสิ่ ง ต่างๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ปฏิบตั ิการนี ้ หรื อการสะท้ อนให้ เห็นถึงหลักฐานเชิงวิชาชีพที่สนับสนุนหรื อขัดขวางสิ่งที่นิสิตคาดหวังไว้
ในสาเร็จในพื ้นที่นนั ้
จากการอธิ บ ายถึง แต่ล ะส่วนของปฏิ บัติก ารดังกล่า วมานัน้ สามารถจ าแนกออกเป็ น 2
ขัน้ ตอนใหญ่ ๆ ได้ แก่ 1) การตัง้ ค าถามแก่ ผ้ ูร่วมวิจัย เกี่ ยวกับ “ปฏิ บัติก าร” “แบบสร้ างปฏิ บัติการ”
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“อุปนิสยั ” และ “วิถีการปฏิบตั ิ” ดังปรากฎในขันการลาดตระเวน
้
และ 2) การนาเกลียงวงจรการพัฒนา
เข้ า มาใช้ เพื่ อ น าไปสู่ ป ฏิ บัติ ก ารที่ ดี ยิ่ ง ๆขึ น้ ไป ดัง การด าเนิ น การวิ จัย ในขั น้ การจัด การเรี ย นรู้ ใน
สถานการณ์จริง ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ กระบวนการพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ในส่วนนี ้ มี “ปฏิบตั กิ าร” “แบบสร้ างปฏิบตั กิ าร” “อุปนิสยั ” และ “วิถีการปฏิบตั ”ิ ซึ่งเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
โดยทุกส่วนสามารถเป็ นทัง้ เหตุและผลของกันและกัน ดังแทนด้ วยสัญ ลักษณ์ “อนันต์ (Infinity)” ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ คงสัญลักษณ์ตามต้ นฉบับ ตามแนวคิดของเคมมิสและคณะ (2014) เพื่อสื่อถึงความเป็ นเหตุ
และผลของกันและกัน การไร้ จดุ ตังต้
้ นและจุดสิ ้นสุด ส่วนต่างๆแต่ละส่วนมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันและกันได้
และดาเนิน ต่อไปอย่างไม่มี ที่สิ น้ สุดในพื น้ ที่ ของปฏิ บัติการ ดังจะเห็น ได้ ว่า ในสัญ ลักษณ์ อนัน ต์ไม่
ปรากฎหัวลูกศรใดๆ ดังภาพประกอบ 43
4. ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์
เป็ นส่วนที่นาเสนอถึงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการดาเนินการวิจยั ทังหมด
้
โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ ้นในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อันประกอบ
ไปด้ วย หนึ่ง ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างสมเหตุสมผล อย่างมีผลิตภาพและ
ยัง่ ยืน และอย่างยุตธิ รรมและมีส่วนร่วม ถือเป็ นผลลัพธ์ที่เคมมิสและคณะ (Kemmis et al., 2014a) ได้
ระบุไว้ เป็ นเป้าหมายของการพัฒนาในเชิงทฤษฎีของวิธีวิทยาการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วน
ร่ วม และ สอง การศึกษาเพื่อความยั่งยืนของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู อันประกอบด้ วย การ
แสดงตน การพัฒ นาตน และการตัดสิ น ใจด้ วยตนเอง กล่าวได้ ว่า การศึกษาเพื่ อความยั่ง ยื น ตาม
แนวคิดของเคมมิสและคณะ (2014a) ได้ ปรากฎขึ ้นกับตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อันเป็ น
ผลลัพธ์สืบเนื่องมาจากกระบวนการวิจยั ที่ได้ เปิ ดโอกาสให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ มีโอกาส
และเข้ าถึงทังความรู
้
้ ทักษะ และความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบัติการนี ้ และ 2)
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ได้ แก่ การเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง และการเรี ยนรู้เพื่อชีวิต กล่าวได้ ว่า จากปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ใน 2 ลัก ษณะดังกล่าว ถื อ เป็ น หนึ่ง ในลักษณะของการเรี ย นรู้ ที่ พึง ประสงค์ ให้ เกิ ด ขึน้ กับ ผู้เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 นี ้อีกด้ วย
ดังนัน้ จากการนาเสนอส่วนต่างๆของการพัฒ นาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อันประกอบไปด้ วย 1) ปั จจัยภายใน 2) ปั จจัยภายนอก 3)
ปฏิ บัติการและแบบสร้ างปฏิ บัติการ และ 4) ผลลัพ ธ์ ที่พึงประสงค์ เหล่านี เ้ ป็ นความรู้ ที่ ได้ จ ากการ
สัง เคราะห์ ทั ง้ ทางทฤษฎี แ ละทางการปฏิ บัติ ข องปฏิ บั ติ ก ารในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ดัง ได้ น าเสนอ
รายละเอียดมาแล้ วทังหมด
้
และนาไปสู่การออกแบบภาพประกอบ 43 การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดังภาพในลาดับถัดไป
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจยั มีดงั นี ้
1. เพื่ อ พัฒ นาปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ในนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครูด้วยวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง โดยใช้ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีสว่ นร่วม
2. เพื่ อสังเคราะห์ ความรู้ จากปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผา่ นวิธีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวิธีวิทยา
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ยดึ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วมเป็ นหลักในการดาเนินการ
วิจัย ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละขัน้ ตอนเป็ นผู้สมัครใจเข้ าร่ วมการศึกษาและเป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับปฏิบัติการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อันประกอบไปด้ วย 1) ขันการ
้
ลาดตระเวน ได้ แก่ นิสิตครู ชันปี
้ ที่ 4 ปี การศึก ษา 2558 ของสถาบันผลิตครู ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จานวน 13 คน นิสิตครูรุ่นพี่ ชันปี
้ ที่ 5 ปี การศึกษา 2558 จานวน 7 คน อาจารย์ผ้ สู อน จานวน 2 ท่าน พี่
เลีย้ ง จานวน 2 ท่าน 2) ขัน้ การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง
ได้ แก่ นิสิตครู จากขัน้ การลาดตระเวน จานวน 13 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ส่กู าร
เปลี่ยนแปลง จานวน 1 ท่าน พี่เลี ้ยง จานวน 2 ท่าน 3) ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ ง ได้ แก่
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ชันปี
้ ที่ 5 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งเดิมคือ นิสิตครู ชันปี
้ ที่ 4 ปี การศึกษา
2558 จานวน 13 คน พี่เลีย้ ง จานวน 2 คน ครู พี่เลีย้ ง จานวน 13 คน นักเรี ยนจากชัน้ เรี ยนที่นิสิตได้
ฝึ กสอนในโรงเรี ยน จานวน 494 คน และ 4) ขัน้ การสังเคราะห์ ได้ แก่ นิสิตฝึ กประการณ์ วิช าชีพ ครู
จานวน 7คน พี่เลี ้ยง จานวน 2 คน ครูพี่เลี ้ยง จานวน 5 คน ผู้บ ริ หารของคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 1
ท่าน
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ประกอบด้ วย 4 ขันตอนใหญ่
้
ดังนี ้ 1) ขันการลาดตระเวน
้
โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ การขออนุญาตพื ้นที่วิจยั ค้ นหาผู้ร่วมวิจยั สร้ างปริมณฑลสาธารณะและรับทราบข้ อตกลงร่วมกัน
ค้ นหาความกังวลใจร่วมกันด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ความเชื่อที่เป็ นอุปสรรค ออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ ย นแปลง ประเมิ น การออกแบบกิ จ กรรมร่ ว มกัน และฝึ ก ที ม กระบวนกรเพื่ อ
ดาเนินการในขันต่
้ อไป 2) ขันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ตามทฤษฎีของเมอซิโรว์ใน 3 ขันใหญ่
้
ได้ แก่ การสร้ างภาวะวิกฤติที่ทาให้ สบั สน การสะท้ อนเชิงวิพากษ์
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และการเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิบตั ิ การผ่านแต่ละขันได้
้ ใช้ วงจร
การพัฒนา อันได้ แก่ การปฏิบตั ิและการสังเกตการณ์ การสะท้ อน และการปรับการวางแผนใหม่ 3) ขัน้
การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์จริ ง นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ พฒ
ั นาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้
ของตนแก่นกั เรี ยนในชันเรี
้ ยนจริ ง โดยมีวงจรการพัฒนา จานวน 3 วงรอบ ในแต่ละวงจรประกอบด้ วย
การปฏิ บัติ แ ละการสัง เกต การสะท้ อนการปฏิ บัติ และการปรั บ แผนการปฏิ บัติ และ 4) ขัน้ การ
สังเคราะห์ เป็ นการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ จากปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทังในส่
้ วน
ของทฤษฎีและการปฏิบตั ิ จากทัง้ 3 ขันตอนได้
้
มีการเสริ มมิตทิ างสังคมด้ วยแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงและ
มิติทางอารมณ์ ด้วยทฤษฎีการขยายและสร้ างอารมณ์ ทางบวก รวมถึงการสร้ างปริ มณฑลสาธารณะ
และการกระทาทางการสื่อสารตลอดทังการวิ
้
จยั
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยเพื่ อเก็บหลักฐานที่สาคัญ ได้ แก่ ข้ อตกลงร่ วมกันเรื่ องการกระทา
ทางการสื่อสาร แบบคาถามในการกระตุ้นความรู้สึกกังวลร่วมกัน แบบคาถามการระบุความรู้สึกกังวล
ร่ วมกัน เชิ ง กลุ่ม แบบสัง เกตการกระท าทางการสื่ อ สาร การเขี ย นบัน ทึ ก ของนัก วิจัย เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลง การบันทึกเสียง ภาพ และวีดีโอ แบบคาถามในการกระตุ้นการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ แบบ
สั ง เกตปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ แบบประเมิ น ปฏิ บั ติ ก ารของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู แบบสัมภาษณ์ นัก เรี ยน แบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูร่วมวิจัย และแบบคาถามในการ
กระตุ้นการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ จากการปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ ห ลัก ฐานในครั ง้ นี ้ เป็ น ไปตามมุม มองเชิ ง สะท้ อ นตนเองและวิ ภ าษวิธี ข อง
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงอัตวิสยั และวัตถุวิสยั (Reflexive-dialectical view of subjectiveobjective relations and connection) ตามการน าเสนอของเคมมิ ส และคณ ะ (Kemmis et al..
2014a) โดยมีทงการวิ
ั้
เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ วยการหาร้ อยละ
และค่าเฉลี่ย

สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ นาเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจัยในการศึกษา
ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ การวิจัยในข้ อแรกเป็ นไปเพื่อพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ีเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยวิธีการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง โดย
ใช้ การวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วม
จากผลการดาเนินการวิจยั ได้ พบว่า การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถนาไปสู่ปฏิบตั กิ ารที่มีความสมเหตุสมผล ความยัง่ ยืน
และมี ผ ลิ ตภาพ และความยุติธ รรมและมี ส่วนร่ วมได้ จ ริ ง อี กทัง้ ยังเกิ ดผลลัพ ธ์ ที่พึง ประสงค์ ต่อทัง้
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นักเรี ยนและนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย โดยการพัฒนาปฏิบตั กิ ารดังกล่าวมีกระบวนการและ
ส่วนสาคัญ ต่างๆ ที่ ช่วยผลักดัน สนับสนุน ให้ เกิ ดการพัฒ นา อันได้ แก่ 1) การสร้ างการสื่ อสารแบบ
ประชาธิปไตย เป็ นส่วนแรกที่ผ้ รู ่วมวิจยั ต้ องสร้ างข้ อตกลงร่วมกันเรื่ องการสื่อสารกับผู้ร่วมวิจยั ท่านอื่นๆ
ในปริมณฑลสาธารณะ เพื่อให้ เกิดลักษณะการสื่อสารที่มีความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่างบุคคล มี
ความเข้ าใจกันซึ่งกันและกัน และมี ฉันทามติแบบไม่บังคับ ทัง้ นี ้ ผู้ร่วมวิจัยควรรักษาการสื่อสารใน
ลักษณะนี ้ไปตลอดทังการวิ
้
จยั ด้ วย 2) พี่เลี ้ยงเพื่ อการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงและการสร้ างอารมณ์เชิง
บวก โดยบทบาทของพี่เลี ้ยงที่ชว่ ยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี ้มี 3 มิติ ได้ แก่ มิติทางปั ญญา มิติ
ทางอารมณ์ และมิติทางสังคม นอกจากนี ้ พี่เลีย้ งยังเป็ นผู้สร้ างหรื อขยายอารมณ์ เชิงบวกให้ เกิดขึน้
อย่างสอดคล้ องกับกิจกรรมหรื อการดาเนินการวิจยั ในขันนั
้ นๆ
้ ตังแต่
้ แรกเริ่ มของการดาเนินการวิจยั ไป
จนกระทัง่ สิ ้นสุดการวิจยั อีกด้ วย 3) การลาดตระเวน เป็ นส่วนที่ผ้ รู ่วมวิจยั โดยเฉพาะนิสิตครูในฐานะผู้
เรี ยนรู้ได้ ถูกตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อค้ นหาความกังวลใจร่ วมกันและความเชื่อที่เป็ นอุ ปสรรคต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยมี การสะท้ อนเชิ งวิพ ากษ์ ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม ทัง้ นี ้
ผลผลิตที่ เกิ ดขึน้ คือ แผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง โดยผู้ร่วมวิจัยที่เกี่ ยวข้ องหลายฝ่ าย
ร่ วมกันออกแบบและประเมินร่ วมกัน 4) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการ
เรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง เป็ นส่วนที่นิสิตครูได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันทัง้ ในเชิงความรู้ และทักษะที่
เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการและเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ เหล่านี ้เป็ นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและนาไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง โดยใช้ แผนกิจกรรมที่ได้ ออกแบบจากขันก่
้ อนหน้ านี ้ โดย
จ าแนกออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนใหญ่ ได้ แก่ การตัง้ ค าถามเชิ ง วิพ ากษ์ เพื่ อ กระตุ้นความตระหนัก รู้ การ
สะท้ อนเชิงวิพากษ์ ระดับปั จเจกบุคคลและกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิด
และนาไปสู่การปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ยังได้ การนาเกลียววงจรการพัฒนาเข้ ามาใช้ ในการดาเนินจากกิจกรรมหนึ่ง
ไปสู่กิจกรรมในขันต่
้ อไป เพื่อให้ นิสิตครูได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรมในแต่ละขันนั
้ น้ ด้ วย 5) การ
จัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จ ริ ง เป็ นส่วนที่ นิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ได้ จัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่
นักเรี ยนในโรงเรี ยน โดยเริ่ มปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญบนพื ้นฐานของลักษณะที่
สาคัญ 5 ประการและมี การน าเกลี ยววงจรการพัฒ นามาใช้ (อันประกอบด้ วย การปฏิ บัติและการ
สังเกต การสะท้ อนการปฏิบตั ิ และการปรับแผน และทาเช่นนีเ้ ป็ นวงจรต่อไปเรื่ อยๆ จนกระทั่งผู้ร่วม
วิจยั เห็นพ้ องตรงกันว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงในปฏิบตั ิการดังกล่าวได้ จริ ง) เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งให้
ปฏิบตั ิการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการพูดและคิด มีความยัง่ ยืนและมีผลิตภาพในการทา และ
มีความยุติธรรมและมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ยิ่งขึ ้น และ 6) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็ นส่วนที่สะท้ อน
ให้ เห็นว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่าง
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สมเหตุสมผลในการพูดและคิด อย่างยัง่ ยืนและมีผลิตภาพในการทา และมีความยุติธรรมและมีส่วน
ร่วมในความสัมพันธ์ นอกจากนี ้ ยังปรากฎถึงผลลัพธ์อื่นอีก 2 ประการ ได้ แก่ หนึ่ง การศึกษาเพื่อความ
ยั่ง ยื นของนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู อัน ประกอบด้ วย การแสดงตน การพัฒ นาตน และการ
ตัดสินใจด้ วยตนเอง และสอง การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ได้ แก่ การเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง และการเรี ยนรู้เพื่อ
ชีวิต
ดังนัน้ จากส่วนต่างๆ ที่กล่าวข้ างต้ นทัง้ หมดจึงสรุปได้ ว่า การบูรณาการทังกระบวนการ
้
เรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของเมอซิโรว์ การเสริ มมิติทางสังคมจากข้ อวิพากษ์ ในทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงด้ วยแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยง การเสริมมิตทิ างอารมณ์ด้วยแนวคิดการสร้ างและ
ขยายอารมณ์ เชิงบวก และการลาดตระเวนและการนาเกลียววงจรการพัฒนาจากการวิจยั ปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วม ทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจั ดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างสมเหตุสมผล อย่างยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และอย่างความยุติธรรม
และมีสว่ นร่วมได้ จริง
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ยในข้ อ ที่ ส องเป็ นไปเพื่ อ สั งเคราะห์ ค วามรู้ จากปฏิ บั ติก าร
จัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ท่ ผี ่ านวิธีการเรี ยนรู้ ส่ ู
การเปลี่ยนแปลง
จากการดาเนินการวิจยั ที่ผ่านมาจึงนาไปสู่ข้อค้ นพบที่ว่า การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ จาก
เชิงทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ สามารถจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 ความรู้จากช่วงก่อนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีประเด็นที่ถกู ค้ นพบ คือ การสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตย พี่เลี ้ยงเพื่อการ
เรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ การสะท้ อนเชิ งวิพากษ์
ระดับ ปั จ เจกบุค คลและกลุ่ม และเกลี ยววงจรการพัฒ นาเพื่ อการปฏิ บัติ กลุ่ม ที่ 2 ความรู้ จากช่วง
ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีประเด็นความรู้ที่ถกู ค้ นพบ คือ
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู นิยาม
ของปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และทักษะการ
ตังค
้ าถามเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยน และกลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ อื่นของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีประเด็นที่สาคัญ คือ นิยามของการศึกษาเพื่อ
ความยัง่ ยืน
จากการสังเคราะห์ความรู้ ทัง้ 3 กลุ่มที่ ผ่านมา ประกอบกับการสังเคราะห์ กระบวนการ
พัฒนาปฏิบตั กิ ารที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น จึงนาไปสู่การสังเคราะห์การพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู อันประกอบไปด้ วย 1) ปั จจัยภายใน หมายถึง
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การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูหรื อ
การค้ นหาความกังวลใจร่ วมกัน 2) ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปฏิบตั ิการของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อ
ระบบที่มีความเกี่ยวข้ องในการเอื ้ออานวยให้ เกิดปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู รวมถึงการเป็ นพี่เลี ้ยงเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้ างอารมณ์เชิง
บวกเพื่อสนับสนุนนิสิตครู 3) ปฏิบตั ิการและแบบสร้ างปฏิ บตั ิการ หมายถึง ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กัน
ระหว่างปฏิบตั ิการ แบบสร้ างการปฏิบตั ิการ อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิที่เอื ้ออานวยและเป็ นอุปสรรค
ต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และ 4) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ หมายถึง ปฏิบตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างสมเหตุสมผล อย่างมีผลิตภาพและยัง่ ยืน และอย่างยุตธิ รรม
และมี ส่วนร่ วมของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู รวมถึงผลลัพธ์ อื่น ๆ ได้ แก่ การศึกษาเพื่ อความ
ยัง่ ยืนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน

อภิปรายผลการวิจัย
ต่อไปนีเ้ ป็ นการอภิปรายผลการวิจัยตามกระบวนการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ซึ่งถูกสังเคราะห์ความรู้จากทังทางทฤษฎี
้
และ
การปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ 1) การสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตย 2) พี่เลี ้ยงเพื่อการ
เรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและการสร้ างอารมณ์ เชิงบวก 3) การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อค้ นหาความ
กังวลใจร่ วมกันและการสะท้ อนเชิ งวิพ ากษ์ ทัง้ ระดับบุคคลและกลุ่ม 4) การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง 5) การจัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง และ 6)
ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตย
จากการสังเคราะห์ความรู้นนั ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ คาว่า “การสร้ างการสื่อสารแบบประชาธิปไตย”
เพื่อสื่อถึงการสร้ างปริมณฑลสาธารณะและการทาข้ อตกลงร่วมกันกับผู้ร่วมวิจั ยในการกระทาทางการ
สื่อสารก่อนเริ่ มกระบวนการวิจยั ทังหมด
้
และการพยายามรักษาปริ มณฑลสาธารณะและการกระทา
ทางการสื่อสารไปตลอดทัง้ การดาเนินการวิจยั โดยทัง้ การสร้ างปริ มณฑลสาธารณะและการกระทา
ทางการสื่อสารได้ ช่วยสนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ น ส าคัญ ตัง้ แต่เมื่ อ ครั ง้ ที่ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู เป็ น ผู้เรี ย นรู้ ไปจวบจนถึ ง กลายเป็ น ผู้
ปฏิบตั ิการ เนื่องจากทังการก่
้
อตังปริ
้ มณฑลสาธารณะตามลักษณะสาคัญ 10 ประการ และการกระทา
ทางการสื่อสารใน 3 ลักษณะ ดังการนาเสนอของเคมมิส แม็คแท็กการ์ ท และนิซอน (Kemmis et al..
2014a) ท าให้ การศึ ก ษาครั ง้ นี ด้ าเนิ น การพั ฒ นาด้ ว ยผู้ ร่ ว มวิ จัย ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจาก
หลากหลายฝ่ ายและมีความรู้ สึกถึงปั ญหาหรื อความไม่ชอบธรรมต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของผู้ที่
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เกี่ ยวข้ องในปั จจุบัน รวมถึงเป็ นผู้ร่วมวิจัยที่ มุ่ งเน้ นผลประโยชน์ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก เป็ นผู้ที่มี ความ
สมัครใจในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู โดย
ผู้ร่วมวิจยั ทัง้ หมดสามารถสะท้ อนความคิด มุมมอง หรื อมีการสนทนาร่ วมกันทังในระดั
้
บบุคคลและ
กลุ่มต่อสิ่งต่างๆ หรื อต่อการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ด้วยภาษาที่เรี ยบง่าย เปิ ดเผย มีความรู้สึกเป็ นอิสระ
จากลาดับชัน้ หรื อตาแหน่งหน้ าที่ ทางสังคมมากขึน้ มี ความเคารพต่อความเห็นของบุคคลอื่ น และ
ปราศจากการบังคับให้ เห็นร่ วมกันในข้ อสรุปของกลุ่มที่นาไปสู่แนวทางใหม่ของปฏิบตั ิการที่ต่างจาก
เดิม ซึ่งเป็ นแนวทางที่มีความเป็ นไปได้ มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ และเป็ นแนวทางที่ช่วยแก้ ไข
ปั ญหาความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการและช่วยแก้ ไขความกังวลใจที่มีอยู่ร่วมกันของนิสิตครู
ด้ วย ดังนัน้ ลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นจึงช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ได้ รับรู้ ถึงสิ่ งที่เกิดขึ ้นในปฏิบตั ิการ
ปั จจุบนั อย่างแท้ จริ งทังในระดั
้
บบุคคลและกลุ่ม ซึ่งเมื่อบุคคลสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง
แล้ วนัน้ การแก้ ปัญหาหรื อการพัฒนาปฏิบตั ิการให้ ดียิ่งขึ ้นย่อมเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพ มี
ความยัง่ ยืน และมีความยุตธิ รรมมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน ฉะนันในท้
้ ายที่สดุ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
จึงสามารถปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ อย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพ มีความ
ยัง่ ยืน และมีความยุตธิ รรมมากขึ ้นด้ วย
นอกจากนี ย้ ังสอดคล้ องและเป็ น ไปตามเป้าประสงค์ของแนวคิดทฤษฎี เรื่ อง “ปริ ม ณฑล
สาธารณะ” และ “การกระท าทางการสื่ อ สาร” ของฮาเบอร์ ม าส (Habermas, 1987; 1996) ที่ ไ ด้
นาเสนอว่า ปริ มณฑลสาธารณะเป็ นการมีส่วนร่วมที่ต้องการสร้ างความรู้ที่ถูกต้ องและชอบธรรมเพื่อ
ปฏิบตั ิการที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น มีผลิตภาพและยัง่ ยืนมากขึ ้น รวมถึงมีความยุติธรรมและมีส่วนร่ วม
มากขึ ้น ส่วนการกระทาทางการสื่อสารเป็ นการปฏิบตั ิตอ่ กันระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกันด้ วย
การสนทนาที่แท้ จริ ง ที่เป็ นสุนทรี ยสนทนาเชิงเปิ ด หรื อเป็ นการสนทนาที่ดี โดยบุคคลจะต้ องมีความ
ตระหนักรู้ตวั ใน 1) การใช้ ภาษาในการสื่อสารร่วมกันอย่างเรี ยบง่ายหรื อเข้ าใจร่ วมกันได้ 2) บุคคลเข้ า
ในมุมมองหรื อความคิดของบุคคลอื่น และ 3) การตัดสินใจต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกันอย่างไม่มี
การบีบบังคับกัน ในขณะเดียวกันยังพบงานวิจยั ทางการศึกษา ซึ่งต้ องการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
และเพิ่มการสื่อสารเชิงรุกในผู้เรี ยนมากขึ ้น โดยการให้ ผ้ เู รี ยนสื่อสารและสะท้ อนผ่านทวิตเตอร์ ด้วยการ
กระทาทางการสื่อสาร โดยผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ของผู้เรี ยนมีลกั ษณะเชิงบวกต่อการใช้ ทวิตเตอร์
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสนับ สนุน วาทกรรมและสนับ สนุน การเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นมากขึน้ (Wakefield,
Warren, & Alsobrook. 2011) รวมถึงงานวิจยั ที่พบว่า การกระทาทางการสื่อสารสามารถเป็ นแนวทาง
สาหรับปฏิบตั ิการทางการศึกษาและหลักสูตรได้ อีกทังเป็
้ นแนวคิดที่จาเป็ นต่อชันเรี
้ ยนในฐานะที่เป็ น
โลกแห่งชีวิตมนุษย์เชิงการศึกษา (Educational lifeworld) อีกด้ วย (Rossiter. 2015)
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2. พี่เลี ้ยงเพื่อการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงและการสร้ างอารมณ์เชิงบวก
การเป็ นพี่เลี ้ยงในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในครัง้ นี ้ช่วยเอื ้อให้ นิสิต
ครู เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการดังกล่าวได้ อย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพและยั่งยืน มีความ
ยุติธรรมและมีส่วนร่วมมากขึน้ เนื่องจาก ด้ วยบทบาทหน้ าที่ของพี่เลี ้ยงในการสนับสนุนมิติทงั ้ 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) มิติทางปั ญ ญา ยกตัวอย่างเช่น พี่เลี ้ยงเป็ นผู้กระตุ้นให้ นิสิตครู ได้ ตรวจสอบสันนิษฐานหรื อ
ความเชื่อเดิมของตนเพื่อเพิ่มการตระหนักในตน (Self-awareness) ด้ วยการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ต่อ
ปฏิบตั กิ ารของตน และเป็ นผู้แนะนาเกี่ยวกับเนื ้อหาความรู้และการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
เป็ นต้ น 2) มิ ติทางอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น พี่ เลีย้ งเป็ นผู้สร้ างความรู้ สึกคุ้นเคย ความรู้ สึกปลอดภัย
ไว้ วางใจตังแต่
้ ในขันการลาดตระเวน
้
เป็ นผู้ให้ คาปรึกษาและรับฟั ง สิ่งต่างๆ อย่างเปิ ดใจและด้ วยความ
เมตตาปรารถนาดีตอ่ นิสิตครู รวมถึงเป็ นผู้สร้ างและขยายอารมณ์เชิงบวกในลักษณะต่างๆ ที่สามารถ
ช่วยผลักดันให้ นิ สิ ตครู เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้ เป็ น ต้ น และ 3) มิ ติท างสัง คม ยกตัวอย่างเช่น เป็ น
ผู้ สร้ างการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งนิ สิ ต ครู แ ละผู้ ร่ ว มวิ จัย ท่ า นอื่ น ๆ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึงการ
สร้ างชุม ชนแห่งการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นาความรู้ และทักษะเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ นี ้ เป็ น ต้ น ดังนั น้ จึง เห็ น ได้ ว่า บทบาทของพี่ เลี ย้ งใน 3 ด้ านที่ ป รากฎในการศึก ษานี ม้ ี ค วาม
สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ างไตร่ ต รองและเข้ าใจ (A contemporary and comprehensive
theory of Learning) ของอิล เลอริ ส (Illeris. 2004) ที่ นาเสนอว่า การเรี ยนรู้ ของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นจาก 3 มิติ ได้ แก่ มิติทางปั ญญา มิติทางสังคม และมิติทางอารมณ์
ประกอบกัน ดังนัน้ การเป็ นพี่เลีย้ งในการศึกษาครัง้ นี ้จึงสนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในนิสิตครู
ครบทัง้ 3 ด้ าน นอกจากนี ้ การมีพี่เลี ้ยงที่คอยสนับสนุนนิสิตครูในมิติทางปั ญญา อารมณ์และสังคมยัง
สอดคล้ องกับแนวคิดของดาโลซ (2012) ได้ นาเสนอว่า ประสบการณ์ จากความสัม พันธ์ ที่แข็งแกร่ ง
ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน หรื อระหว่างพี่เลี ้ยงและผู้รับคาแนะนา หรื อระหว่างเพื่อน (มิติทางสังคมและ
อารมณ์ ) สามารถนาไปสู่การพัฒ นาบุคคลนัน้ ได้ เนื่องจากในชีวิตของบุคคลอาจได้ พบกับบุคคลที่มี
ความสาคัญ ซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดการวิพากษ์ ในเรื่ องต่างๆ ในชีวิต (มิติทางปั ญญา)
และนาไปสู่การพัฒ นาตนเองให้ ดียิ่ง ๆ ขึน้ ได้ และยังสอดคล้ องกับความเห็นที่ ว่า พี่ เลี ย้ งเป็ นปั จจัย
ส าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของผู้ เรี ย นด้ วย (Cranton. 2002; King. 2005;
Yeboah. 2012)
นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงของนิสิตครูที่เกิดจากแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงสามารถอธิบาย
ได้ ด้วยทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญ ญาสังคม (Social learning theory) ของแบนดูร่า (Bandura, 1986)
ได้ ว่า บุคคลต้ นแบบเป็ นแหล่งสาคัญของการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล นอกเหนือจากนี ้
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ยังรวมไปถึงแนวคิดของสานักสร้ างสรรค์นิยม (Constructivism) ที่เชื่อว่า ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ จาก
การแนะนาของผู้เอื ้ออานวยการ โดยในที่นี ้หมายถึงพี่เลี ้ยงได้ ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับงานวิจยั เกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน โดยนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ของอิลเลอริ สมา
ใช้ เป็ น กรอบในการศึก ษา พบว่า นัก เรี ย นมี ระดับ คะแนนที่ สูง ในเรื่ อ งการจัด การอย่า งเป็ น ระบบ
(Organization) และ การแสดงออกของเจตคติ (Characterization) ซึ่ ง ทั ง้ สองด้ า นอยู่ ใ นมิ ติ ท าง
อารมณ์ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการผลึกความรู้ (Internalization of knowledge) รวมถึงมี คะแนนที่สูงใน
ความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกสบายใจในการมีส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน ซึ่งอยู่ในมิติทางสังคม และการ
สนับ สนุน ในมิ ติ ทัง้ 3 ด้ า นช่วยท าให้ ผ้ ูเรี ย นมี คุณ ภาพของการท างานและมี เจตคติต่อ ชัน้ เรี ย นใน
ระดับสูงด้ วย (Lewis-goldstein. 2010) และงานวิจยั ที่พบว่า การเป็ นพี่เลี ้ยงช่วยส่งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในแต่ละบุคคลได้ ทงมิ
ั ้ ตทิ างปัญญาและอารมณ์ (Braimoh. 2008)
เพราะฉะนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า บทบาทของพี่ เลี ย้ งในการสนับสนุนนิ สิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูทงในมิ
ั ้ ตทิ างปั ญญา อารมณ์ และสังคมได้ ช่วยสนับสนุนให้ เกิดปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างบรรลุวตั ถุประสงค์และมีประสิทธิภาพได้ จริง
3. การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อค้ นหาความกังวลใจร่ วมกันและการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ทงั ้
ระดับบุคคลและกลุม่
การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์แก่ผ้ รู ่วมวิจยั และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ทงระดั
ั ้ บบุคคลและกลุ่ม
โดยเฉพาะต่อนิสิตครูที่ปรากฎในขันการลาดตระเวนนั
้
นได้
้ ชว่ ยให้ นิสิตครูได้ ทบทวน ย้ อนนึก ตรวจสอบ
และสะท้ อนถึงปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนที่สะท้ อนถึงความไม่สมเหตุสมผลในด้ านการ
พูดและการคิด ที่มาของการพูดและการคิดดังกล่าวหรื อการจัดการเชิงวัฒนธรรมและวาทกรรม ความ
ไม่มีผลิตภาพและไม่ยั่งยืนในการทากิจกรรมต่างๆ การจัดการเชิงวัตถุและเศรษฐศาสตร์ ความไม่
ยุติธรรมและการถูกกีดกันระหว่างนิสิตครูและสิ่งต่างๆ รอบตัว การจัดการเชิงสังคมและการปกครอง
ข้ อจากัดและเงื่อนไขของบริ บท (Conditions) ที่กลายเป็ นอุปสรรคของปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของอาจารย์ผ้ สู อน รวมถึงความกังวลใจร่วมกันที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูด้วย
การตังค
้ าถามและการสะท้ อนดังกล่าวในขันการลาดตระเวนนี
้
้เป็ นสิ่งที่เคมมิส แม็คแท็ก
การ์ ด และนิซอน (2014a) ได้ นาเสนอไว้ วา่ การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกัน
ทาให้ บุคคลพยายามปรับกรอบความเข้ าใจของพวกเขาอีกครัง้ ในทางที่ ลึกขึน้ เกี่ ยวกับปฏิ บั ติการที่
เกี่ยวข้ องกับตนเองและความสัมพันธ์กบั สิ่งต่างๆ ในโลก และช่วยทาให้ บคุ คลตระหนักว่า บุคคลแต่ละ
ฝ่ ายอาจหลงยึดติดกับผลประโยชน์ส่วนตัวของตน รวมถึงผลประโยชน์ส่วนตนของตนเองด้ วย รวมถึง
ยังช่วยให้ บคุ คลได้ คดิ และพยายามมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้ องในโลกและช่วยเหลือผู้อื่ นในชุมชน และเข้ าใจ
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ถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วย ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะทาให้ บุคคลและกลุ่มละลาย
ความเชื่อเดิมที่มีอยู่ (Unfreeze existing assumptions) รวมถึงการละลายการพูดและการคิด การทา
และความสัมพันธ์ที่ดาเนินอยูไ่ ปสู่แนวทางใหม่ๆ ของการพูดและการคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น การทา
ที่มีผลิตภาพและยัง่ ยืน และความสัมพันธ์ที่ยตุ ิธรรมและมีส่วนร่วม อันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
อื่นๆ ต่อไป
ส่วนอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูในผลการศึกษาครัง้
นี ้พบความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอาร์ เมอร์ และคณะ (Ertmer, Addison, Lane, Ross, & Woods,
1999) ที่พบว่า อุปสรรคของการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของครูไปสู่ชนเรี
ั ้ ยน
มีความเกี่ยวข้ องกับปั จจัยภายในของครูเองด้ วย ได้ แก่ ความเชื่อ ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ การจัด การเรี ย นรู้ รวมถึ ง งานวิ จัย ของแอนและเรเจอลู ท (An; & Reigeluth. 2011) ซึ่ ง พบว่ า
อุปสรรคของการสร้ างชันเรี
้ ยนตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ แก่ การไม่มีเวลา
ของอาจารย์ผ้ สู อน การขาดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ของผู้สอน
การขาดความรู้ในการบูรณาการเนื ้อหาในรายวิชากับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ทรัพยากรในการเรี ยนรู้มีจากัด อุปสรรคเชิงสถาบัน (เช่น ผู้นาและกฎระเบียบของสถาบันการศึกษา)
และสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของทาวาลเบธและอัล อัส มาริ (Tawalbeh; & Al Asmari. 2015) พบว่า
อุปสรรคสาคัญ ที่ขัดขวางการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของอาจารย์ผ้ ูสอนในชันเรี
้ ยน คือ
เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของอาจารย์ผ้ สู อนเอง การไม่มีเวลามากพอ โต๊ ะ
เรี ยนของผู้เรี ยนไม่สามารถเคลื่อนย้ ายได้ การขาดความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ อุปสรรคเชิงสถาบัน เจตคติของผู้เรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ธรรมชาติ
ของเนื ้อหารายวิชา เป็ นต้ น จากงานวิจยั ที่ผ่านดังกล่าวทาให้ เห็นว่า ผู้สอนจะลงมือปฏิบตั ิหรื อบูรณา
การการจัดการเรี ยนรู้ ของตนได้ หรื อไม่นนั ้ ย่อมขึ ้นอยู่กับปั จจัยภายในของครู เองและปั จจัยภายนอก
ประกอบกันด้ วย
นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น แล้ ว ผลการศึ ก ษาในครั ง้ นี ย้ ัง พบว่ า การสะท้ อน
ความรู้สกึ กังวลใจร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั จากคาถามเชิงวิพากษ์ นาไปสู่การวิเคราะห์ความเชื่อเบื ้องหลัง
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครูใน 3 ประการ ได้ แก่ 1) ความเชื่อ
ที่ ว่าการจัด การเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ทาได้ ยาก มี ค วามสอดคล้ องกับการรับ รู้ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูจานวนหนึ่งในงานวิจยั ที่ผ่านมาว่า แนวคิดการจั ดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญเป็ นยากและวุ่นวาย เนื่องจากเป็ นสิ่งที่สิ ้นเปลืองเวลา เนื ้อหาที่ผ้ สู อนจะสอนนันถู
้ กลดปริ มาณ
ลง แนวคิดไม่สอดคล้ องกับวิชา และแนวคิดนี ้ก่อให้ เกิดภาระงานมากมาย เป็ นต้ น (An; & Reigeluth.
2011; 2012; Pajares, 1992) รวมถึงงานวิจัย ที่พ บว่า การเปลี่ยนแปลงปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ เดิม
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ไปสู่ป ฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ของครู เป็ นความพยายามที่ เกิ ด ขึ น้ ได้ ย าก
(Windschitl. 2002) 2) ความเชื่อที่วา่ การฝึ กสอนไม่ใช่การฝึ ก แต่เป็ นการสอนจริง เนื่องจากนิสิตครูเชื่อ
ว่าการจัดการเรี ยนรู้ แก่นักเรี ยนในช่วงฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู นัน้ จะต้ องถ่ายทอดความรู้ อย่าง
แม่นยาและมากที่สุด เพราะผู้เรี ยนไม่ใช่หนูทดลองของนิสิตฝึ กสอน แต่เป็ นผู้เรี ยนที่ต้องนาความรู้ไป
สอบหรื อต่อยอดต่อไป ดังนัน้ ความผิดพลาดไม่ควรเกิ ดขึน้ คาอธิ บ ายนี ส้ อดคล้ องกับสิ่งที่ ไวเมอร์
(2012) และ พีเดอร์ เซนและลีวย์ (Pedersen; & Liu. 2003) ได้ อธิบายถึงลักษณะของผู้สอนแบบเน้ น
ครูเป็ นสาคัญว่า ครูตามลักษณะดังกล่าวจะมีความเชื่อว่า ตนเองเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ เู รี ยนเพียง
ฝ่ ายเดียว ดังนัน้ ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ ผ้ เู รี ยนจึงต้ องผ่านการสอนด้ วยครู เองทังหมดอย่
้
างครบถ้ วนและ
ถูกต้ อง ประกอบกับความเชื่อที่ว่า ผู้เรี ยนไม่สามารถรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองได้ ทาให้ ครูจงึ เป็ น
ผู้รับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเองทังหมด
้
และ 3) ความเชื่อที่ว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ถูกพบว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของแอนและเรเจอลูท
(An; & Reigeluth. 2012) เช่น เดี ย วกัน ว่า แม้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ ะพอเข้ าใจแนวคิ ด
พืน้ ฐานบางอย่างของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่นิสิตยังคงต้ องการเรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ
มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเรี ยนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงปฏิบตั เิ พื่อการปฏิบตั จิ ริง โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ
มาช่วยถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวด้ วย ในขณะเดียวกันยังสอดคล้ องกับการนาเสนอของไวเมอร์ (2012)
ที่ว่า ครู จานวนมากให้ ความสาคัญ กับเนือ้ หาของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มากกว่า
ทักษะการปฏิบตั ิ ซึ่งผู้สอนไม่กล้ าที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองด้ วยตนเอง เนื่องจาก
ผู้สอนเชื่อว่า ลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีรูปแบบที่ถกู กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
ในการปฏิบตั ิ จึงไม่สามารถออกแบบหรื อสร้ างสรรค์การจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างมัน่ ใจได้
นอกเหนื อ จากการตัง้ คาถามเชิ งวิพ ากษ์ ในขัน้ การลาดตระเวนนี แ้ ล้ ว การสะท้ อนเชิ ง
วิพากษ์ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญ อีกประการหนึ่งเช่นกัน เนื่องด้ วยทาให้ ผ้ ูร่วมวิจยั โดยเฉพาะนิสิตครูและ
อาจารย์ผ้ ูสอนเห็นถึงผลลัพธ์ ของสิ่งที่ตนเองและผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นได้ คิด พูด ทา และสัมพันธ์ กับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว รวมถึงเงื่อนไขและข้ อจากัดบางประการในบริบทของตน ในขณะเดียวกัน ผู้ร่วมวิจยั ยังได้
แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้อื่น ซึ่งการได้ ฟังการสะท้ อนจากผู้อื่นได้ ช่วยให้ เกิดการเปิ ดมุมมองของตนเอง
มากขึ ้นจนนาไปสู่การปรับความเชื่อเดิมหรื อมุมมองของตนให้ มีความสมเหตุสมผลมากขึ ้นและได้ แนว
ทางการแก้ ปัญหาร่วมกันอย่างแท้ จริ ง ลักษณะดังกล่าวมานี ้สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องการสะท้ อนเชิง
วิพากษ์ ของเคมมิส แม็คแท็กการ์ ด และนิซอน (2014a) ที่นาเสนอว่า การพัฒนาปฏิบตั ิการของบุคคล
ในชุมชนใดๆ สมาชิกหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการนันควรมี
้
ส่วนร่วมในการดาเนินการด้ วย ซึ่ง
การรวบรวมบุคคลต่างๆ เพื่อการวิพากษ์ ร่วมกันนี ้ทาให้ เกิด “เพื่อนวิพากษ์ ” (Critical friends) ซึ่งเป็ น
สิ่งที่ช่วยสร้ างพันธมิตรในการขับเคลื่อนทางสั งคมและเพื่ อก้ าวข้ ามความสัมพันธ์ แบบลาดับขันเชิ
้ ง
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สถาบัน (Institutional hierarchy) และเพื่อความเข้ าใจในเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดของกันและกัน เนื่องจาก
บ่อยครัง้ ที่บุคคลมักติดกับในวาทกรรมเชิงสถาบัน (Institutional discourses) ซึ่งเป็ นสิ่งที่ขดั ขวางหรื อ
ปิ ดกัน้ การวิพากษ์ ของสมาชิกในชุมชนนัน้ เพราะฉะนัน้ การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกันในปริ มณฑล
สาธารณะจึงช่วยปลดปล่อยให้ สมาชิกได้ มีการปฏิสมั พันธ์กนั เป็ นส่วนตัว ในฐานะของการเป็ นมนุษย์ที่
แท้ จ ริ งในโลกแห่งชี วิตมนุษย์ (Lifeworld) ไม่ใช่ม นุษ ย์ ในระบบ (System) ที่ ม องโลกผ่านกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับต่างๆ และชี ้นาด้ วยเรื่ องเงินและอานาจ ดังนัน้ การใช้ การสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ทงของตนเองและ
ั้
กลุ่ม (Collective life) ในปริมณฑลสาธารณะ พร้ อมกับการกระทาทางการสื่อสารทาให้ บคุ คลสะท้ อน
ถึ ง ปฏิ บั ติ ก ารของตนอย่ า งตรงไปตรงมา สิ่ ง นี จ้ ึ ง ช่ ว ยให้ บุ ค คลเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตน ( Selftransformation) ทังในการพู
้
ด การทา และความสัมพันธ์ และทาให้ บคุ คลได้ รับการให้ ความหมายและ
คุณค่าต่อชีวิตของเขาในมุมมองที่เที่ยงแท้ อีกด้ วย
ดังนัน้ จากการอภิปรายถึงการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เพื่อค้ นหาความกังวลใจร่วมกันและ
และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ร่วมกันทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่มดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ นับว่าเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในขันการลาดตระเวน
้
ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อค้ นหาความรู้สกึ กังวลใจร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ต่อปฏิบตั กิ าร ทังในด้
้ านการพูดและการ
คิด การทา และความสัมพันธ์ รวมถึงแบบสร้ างปฏิบตั ิการ อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิด้วย เหล่านี ้ช่วย
ทาให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ เห็นความสัมพันธ์ เกี่ยวพันกันของสิ่งต่างๆ อย่างแท้ จริ ง ซึ่งความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ
เหล่านี ้นาไปสูป่ ฏิบตั กิ ารที่ดีขึ ้นกว่าเดิม
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ในขันการจั
้
ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
ดังทฤษฎีการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์นนั ้ ได้ พบผลการศึกษาว่า นิสิตครูที่เข้ าร่วมในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเชื่อและการปฏิบัติที่สนับสนุนให้ เกิดปฏิ บตั ิการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ จริ ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเป็ นกิจกรรมที่ถูก
ออกแบบจากการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจยั หลายฝ่ าย ซึง่ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงแก่บุคคล รวมถึงเป็ นผู้ที่เข้ าใจในความเชื่อเบื ้องหลังที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ของนิสิตครู นอกจากนี ้ นิสิตครู ในฐานะผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เป็ นผู้ร่วมประเมินและออกแบบกิจกรรมด้ วย จากการมีส่ว นของผู้ร่วมวิจยั เพื่อการ
ออกแบบหรื อพัฒ นาให้ เกิดการปฏิบัติทางการศึกษาที่ดีขึน้ นัน้ มีงานวิจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ดังกล่าว ดังเช่นงานวิจัยของเบอร์ ไมสเตอร์ และอิลคส์ (Burmeister; & Eilks. 2013) ที่พ บว่า การให้
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเข้ าร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ด้ วยการดาเนินการวิจยั ตามการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ได้ ส่งผลให้ นิสิตครู ที่เรี ยนรายวิชานีม้ ี
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เจตคติทางบวกต่อรายวิชา มีการเห็นคุณค่าและมีความสนใจในเนื ้อหารายวิชา และสะท้ อนว่าตนเอง
รู้สกึ มีสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนให้ ยงั่ ยืนได้ รวมถึงมีการนาเสนอที่สนับสนุนว่า
การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมช่วยกระตุ้นให้ ครู ในทุกระดับสามารถสร้ างสรรค์โครงการวิจยั ด้ วย
ตนเองเพื่ อ การพัฒ นาผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น (McNiff. 2013; Spaulding; & Falco. 2013;
Taylor. 2007)
นอกเหนือจากนี ้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้
ได้ ผนวกแนวคิดการเป็ นพี่เลี ้ยงและการเสริ มอารมณ์ เชิงบวกร่ วมด้ วย ทาให้ เป็ นปั จจัยที่ช่วยผลักดัน
นิ สิ ต ครู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในความเชื่ อ ต่อ การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ได้ จ ริ ง และ
สามารถปฏิ บัติได้ จ ริ งด้ วยเช่นกัน ดังสอดคล้ องกับการนาเสนอและงานวิจัยที่ ว่า พี่ เลี ย้ งเป็ นผู้ช่วย
กระตุ้นแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนเดินทางไปสู่เป้าหมายและทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงด้ วย
(Daloz. 2012; Frank. 2005; Harris. 2007; Harvie. 2004; Johnson. 2007; King; & Heuer. 2009;
Wood. 2007) และดังการนาเสนอของเฟรดริ กสันที่ได้ นาเสนอว่า อารมณ์เชิงบวกสามารถขยายความ
ตระหนักของบุคคล (Awareness) ช่วยกระตุ้นและสารวจการคิด การกระทาสิ่งใหม่ ๆ ช่วยสร้ างทักษะ
และทรัพยากรส่วนบุคคลในเรื่ องใหม่ๆ รวมถึงช่วยให้ พฒ
ั นาการทางจิตใจเติบโตขึ ้นและส่งผลต่อการ
ปฏิบตั อิ ย่างบรรลุเป้าหมาย (Fredrickson; et al.. 2000; Fredrickson. 2001; 2004)
เมื่ อพิจารณาถึงกิจ กรรมต่างๆ ในขัน้ ตอนสาคัญที่ สนับสนุนให้ นิสิตครู เกิ ดการเรี ยนรู้ สู่
การเปลี่ ยงแปลงจึง พบจากการศึกษาครั ง้ ว่า ทุกขัน้ ตอนและทุกกิ จ กรรมมี ส่วนช่วยขับ เคลื่ อนการ
เปลี่ยนแปลงในนิสิตครูทงหมด
ั้
อันได้ แก่
1) กิ จ กรรมในขัน้ การสร้ างภาวะวิกฤติที่ ทาให้ สับ สน (ได้ แก่ การทาสมาธิ การแนะน า
ตัวเอง) แท้ จ ริ ง แล้ วการสร้ างภาวะวิก ฤติที่ ท าให้ สับ สนเกิ ด ขึน้ ตัง้ แต่ก ารด าเนิ น การวิจัย ในขัน้ การ
ลาดตระเวน โดยเฉพาะในการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ ต่อนิสิตครู เกี่ ยวกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของ
อาจารย์ผ้ สู อนและความรู้สึกกังวลร่วมกันของนิสิตครู การดาเนินการเช่นนี ้เปรี ยบเสมือนเป็ นการสร้ าง
ภาวะที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อสับสนในปฏิบตั ิการที่เป็ นอยูด่ ้ วยเช่นกัน โดยมีการศึกษาจานวนมาก
ที่ น าเสนอว่า การกระตุ้น ด้ ว ยภาวะวิ ก ฤติ (Dilemma) ในปฏิ บัติ ก ารเชิ ง วิ ช าชี พ ครู แ ก่ ผ้ ู ร่ ว มวิ จัย
โดยเฉพาะในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูนนั ้ เป็ นสิ่งที่ชว่ ยให้ สร้ างการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคลใน
ระดับเริ่ มต้ นได้ เป็ นอย่างดี (Christie, Carey, Robertson; & Grainger. 2015) เนื่องจากเมื่อบุคคลได้
ประสบกับภาวะวิกฤติ บุคคลจะเกิดการตื่นรู้ในระดับหนึ่ง และจะสูญเสียความมัน่ ใจและรับรู้สภาพที่
แท้ จ ริ ง ของโลกหรื อ สถานการณ์ นัน้ มากขึน้ (Roberts. 2006) ดัง นัน้ การที่ ส ภาวะวิก ฤติเกิ ดขึน้ กับ
บุคคลนัน้ จึงเสมือนเป็ นการบังคับให้ บุคคลเห็ นถึงกรอบอ้ างอิงของตนเองที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นัน้ บุค คลจึง ได้ ต รวจสอบเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ หรื อ กรอบอ้ างอิ ง เดิม ของตนต่อ ไป
(Mezirow, 1991)
2. กิจกรรมในขันการสะท้
้
อนเชิงวิพากษ์ (ได้ แก่ การระลึกถึงครู ในดวงใจ ประสบการณ์ ใน
วันที่ร้ ูสึกแย่กบั การสอน การตรวจสอบความกังวลใจและความรู้สึก การสืบเสาะและประเมินที่มาของ
ความเชื่ อต่อ การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ) จากการด าเนิ น การวิจัย ได้ พ บว่า นิ สิ ต ครู
สามารถสะท้ อนและประเมินที่มาของความเชื่อของตนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
และเป็ น กิ จ กรรมที่ ช่วยให้ นิ สิ ต ครู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในความเชื่ อ หรื อ กรอบอ้ างอิ ง เดิม ของตน
เนื่องจากนิสิตครูได้ ย้อนกลับไปพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทาให้ เกิดความเชื่อหรื อกรอบอ้ างอิงของ
ตน โดยพิจารณาด้ วยคาถามเชิงวิพากษ์ ตอ่ เหตุการณ์หรื อความเชื่อนันว่
้ ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
มีอคติหรื อไม่ เมื่อนิสิตครูพบว่าความเชื่อหรื อกรอบอ้ างอิงเดิมของตนนี ้ไม่สมเหตุสมผลต่อการนามายึด
มั่น ถื อมั่น ในปั จ จุบัน แล้ ว นิ สิ ต ครู จึงได้ ป รับ ความเชื่ อ นัน้ และมองหาแนวทางหรื อ เส้ น ทางอื่ น เพื่ อ
นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ต่อไป ดังนัน้ การตัง้ ค าถามเชิ งวิพ ากษ์ เป็ น วิ ธี การที่ น าความเชื่ อหรื อ
สันนิษฐานเดิมของบุคคลที่ไม่ได้ ผ่านการวิพากษ์ มาก่อนในอดีต ออกมาตรวจสอบด้ วยความคิดเชิง
วิพากษ์ของบุคคลในปั จจุบนั จึงส่งผลให้ บคุ คลพัฒนาการตีความต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวใหม่ ซึ่งถือเป็ นสิ่ง
ที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลได้ (Brookfield, 1987) โดยจากงานวิจยั ที่ผ่านมาได้
นาเสนอสอดคล้ องเช่นเดียวกันว่า การสะท้ อนตนเชิงวิพากษ์ เป็ นการศึกษาตนเองในเรื่ องต่างๆ หรื อใน
เรื่ องอื่นๆ ที่บุคคลถูกตังค
้ าถาม เช่น วัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ มุมมองที่มีต่อโลก และประสบการณ์
ชี วิ ต เป็ น ต้ น เหล่านี ส้ ่ง ผลกับ ความรู้ เชิ ง บุค คล (Personal knowledge) และปฏิ บัติก ารเชิ ง วิช าชี พ
(Professional practice) (Husu, Toom; & Patrikainan. 2008) และบุคคลได้ ตรวจสอบความเชื่อ เจต
คติ และมุม มองต่อ ตนเอง ต่อความรู้ เชิ ง บุค คล และต่อผู้อื่ น ด้ วยความเข้ าใจอย่างลึก ซึง้ กว่าเดิม
(Sharma, Phillion; & Malewski. 2011) นอกจากนี ้ การสะท้ อ นตนเชิ ง วิพ ากษ์ ท าให้ บุค คลเกิ ด การ
ตระหนักในตนเอง โดยการถูกตังค
้ าถามต่อความรู้หรื อกรอบอ้ างอิงของบุคคลก่อนหน้ านี ้ ซึ่งรวมไปถึง
ความเชื่อ สันนิษฐาน ค่านิยม และบรรทัดฐานเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถูกสะท้ อนออกมาทังทางการคิ
้
ดและ
การปฏิบตั ขิ องบุคคลด้ วย (Banks; & McGee Banks. 2009; Shoffner. 2008)
3. กิจ กรรมในขัน้ การเปลี่ยนแปลงการให้ ความหมายต่อความคิดและนาไปสู่การปฏิ บัติ
(ได้ แก่ การพัฒ นาความเชื่ อต่อ การจัด การเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ การส ารวจและวางแผน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การพัฒ นาความรู้ และทักษะเกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การทดลองแสดงบทบาทใหม่ชวั่ คราว และการสร้ างความมัน่ ใจ
ในบทบาทใหม่และการวางแผนปฏิบตั ิการก่อนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ) จากผลการวิจยั ในขันนี
้ ้
พบว่า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับบุคคลอื่นอย่างเปิ ดใจและปรารถนาดีตอ่ กัน เป็ นปั จจัยที่ช่วยกระตุ้นให้
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นิ สิ ต ครู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ดัง การน าเสนอของเทย์ เลอร์ แ ละเฮนเดอร์ ซัน (Henderson. 2010;
Taylor. 2007) ที่ได้ บรรยายถึงปั จจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลง โดยหนึ่งในปั จจัย
เหล่านัน้ คือ ความสัม พันธ์ (Relationships) โดยเฉพาะความสัม พันธ์ เชิงสนับสนุนและเชิงไว้ วางใจ
(Supportive and trusting relationships) ซึ่งนาไปสู่การสร้ างสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) ร่ วมกันใน
ภายหลังได้ เนื่องจากสมาชิกในวงสนทนาสามารถเปิ ดรับมุมมองที่แตกต่างและความเท่าเทียมกั นของ
มนุษย์หรื อลดความสัมพันธ์เชิงลาดับขันทางสั
้
งคมออกไปได้
นอกจากนี ้ ปั จ จัย ที่ ส าคัญ อี ก ประการคื อ การให้ นิ สิ ต ครู ไ ด้ ส ร้ างแผนพัฒ นาตนเอง
(Individual development plan หรื อ IDP) ซึ่งแผนพัฒ นาตนเองได้ ช่วยให้ นิสิตครู มี เครื่ องมื อในการ
ดาเนิน การพัฒ นาตนเองอย่างมี แบบแผนและมี เกณฑ์ ที่ เป็ นรู ปธรรมและชัดเจนมากขึน้ สิ่ งนี ช้ ่วย
ผลักดันให้ นิสิตครูสารวจและลงมือศึกษาความรู้และฝึ กทักษะที่สาคัญต่อปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ที่พบว่า แผนพัฒนาตนเองเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด
การปฏิบตั ิได้ อย่างมีผลิตภาพ (Hirsh. 2013) นอกเหนือจากนี ้ ในการศึกษาครัง้ นี ้นิสิตครู ยงั ได้ ลงมือ
พัฒนาความรู้และทักษะเหล่านันร่
้ วมกัน รวมถึงการแสดงบทบาทสมมติในปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามความเชื่อใหม่ของตน และการวางแผนเพื่อบูรณาการการปฏิบตั ิในชี วิตจริ ง
ต่อไป เหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังการนาเสนอของเมอซิโรว์ที่ว่า การ
ทดลองแสดงบทบาทใหม่หรื อการทดลองปฏิบตั ิตามความเชื่อใหม่ ถือเป็ นการช่วยให้ บุคคลปรับแนว
ทางการปฏิบตั ิใหม่และนาไปสู่การปฏิบตั ิจริ งในชีวิตต่อไปได้ (Kitchenham. 2008: 113; McAllister;
et al.. 2011; Mezirow. 2000)
จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามขันส
้ าคัญของกระบวนการเรี ยนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตาม
แนวคิดของเมอซิโรว์ ประกอบกับการนาเกลียววงจรการพัฒนาเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จึง
ช่วยทาให้ นิสิตครูเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิ มที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
จนนาไปสู่การปฏิบตั ิเชิงบทบาทสมมติได้ ทังนี
้ ้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น การมีพี่เลี ้ยง การเสริมอารมณ์เชิง
บวก การสื่อสารเชิงประชาธิปไตย ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในขันนี
้ ้ร่วมกันด้ วย
5. การจัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริง
ในขัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ จริ งของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ครัง้ นีไ้ ด้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความสมเหตุสมผลในการพูดและคิดมากขึ ้น มีการทาที่ ยงั่ ยืนและมีผลิตภาพมากขึ ้น และมี
ความสัมพันธ์ กับผู้เรี ยนอย่างยุติธรรมมากขึ ้น เนื่องด้ วยการพัฒ นาปฏิบตั ิการด้ วยการสร้ างการการ
สื่อสารแบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจยั หลายฝ่ าย เช่น พี่เลี ้ยง ครูพี่เลี ้ยง นักเรี ยน เป็ น
ต้ น การตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ เกลีย ววงจรการพัฒนาในทุกๆ รอบ อันประกอบด้ วย การวางแผน การ
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ปฏิ บัติ แ ละการสัง เกต และการสะท้ อนการปฏิ บั ติ เหล่ า นี เ้ ป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยผลัก ดัน ให้ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู เกิดการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ปฏิ บัติการได้ อย่างบรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งได้ กล่าว
รายละเอียดและอภิปรายไปแล้ วข้ างต้ น
อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ รับทาให้ พบว่า นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ ใช้ การตังค
้ าถามแบบโสเครติสในการจัดการเรี ยนรู้ของตน ซึง่ แม้ วา่ นิสิตแต่ละคนจะไม่ได้ นาเสนอ
ถึงการตังค
้ าถามอย่างครบถ้ วนทัง้ 10 แบบ แต่การตังค
้ าถามของนิสิตสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงการ
สนับสนุนลักษณะสาคัญ 5 ประการในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามแนวคิดของไวเมอร์
โดยเฉพาะการตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจกรอบความคิดของเนื ้อหานันและเห็
้
นเนื ้อหาความรู้
เป็ นมากกว่าเนื ้อหาที่ต้องจดจา อย่างไรก็ตาม แม้ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะไม่ได้ ตรวจสอบทักษะการคิด
วิพากษ์ ในผู้เรี ยน แต่ในการศึกษาครัง้ พบว่า ความสามารถในการตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
วิพากษ์ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นทักษะที่คงอยู่ตอ่ ไป แม้ การดาเนินการวิจยั จะสิ ้นสุดลง
ไปแล้ วก็ ตาม ลักษณะดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ พ บว่า การตัง้ คาถามแบบโสเครติสช่วยให้
นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ในระดับที่สงู ขึ ้น และนักเรี ยนสามารถรักษาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
ไว้ ได้ ต่ อ ภายหลั ง จากจบรายวิ ช าไปแล้ ว (Muilenburg; & Berge. 2000; Toledo. 2015; Yang,
Newby; & Bill. 2005) นอกจากนี ้ เมื่ อพิจารณาถึงแบบสร้ างปฏิบตั ิการของการตังค
้ าถามแบบโสเคร
ติสของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จึงพบว่า ด้ วยกระบวนการดาเนินการวิจัยเริ่ ม ตังแต่
้ ขนั ้ การ
ลาดตระเวนเป็ นต้ นมานัน้ นิสิตครูถูกตังค
้ าถามเชิงวิพากษ์ และการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ใน 3 ลักษณะ
ได้ แก่ เชิงเนื ้อหา เชิงกระบวนการ และเชิงพื ้นความเชื่อเดิม ประกอบกับการได้ พฒ
ั นาความรู้และทักษะ
ในการตังค
้ าถามและฝึ กปฏิบตั ิในขันการจั
้
ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงด้ วย เหล่านี ้ทาให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูได้ เห็นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการตั ง้
คาถามในลักษณะดังกล่าวจากประสบการณ์ ตรงของตนเอง ดังนัน้ เมื่อเกิดการเห็นถึงประโยชน์และ
คุณ ค่าของการตัง้ ค าถามเชิ งวิพ ากษ์ จึงน าไปสู่การผสมผสานกับ การตัง้ คาถามแบบโสเครติส ซึ่ง
สอดคล้ องกับธรรมชาติของเนื ้อหาในรายวิชาที่นิสิตรับผิดชอบอยูใ่ นขณะนันด้
้ วย
นอกจากนี ้ จากลักษณะสาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ตามแนวคิ ด ของไวเมอร์ (Weimer. 2012) เมื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นครั ง้ จึ ง ได้ พบว่ า นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูสะท้ อนถึงลักษณะสาคัญครบทัง้ 5 ประการ แต่ในการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสิต
แต่ละคนนันมี
้ การทาและความสัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆ รอบตัวหลากหลายวิธี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่า แม้
ผู้สอนจะมีการแสดงออก การจัดกิจกรรม หรื อการปฏิบตั ิที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แต่หาก
ผู้สอนเข้ าใจลักษณะสาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามแนวคิดของไว
เมอร์ ได้ อย่างถ่องแท้ และสามารถอธิบายได้ อย่างสมเหตุสมผล สามารถจัดการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรมได้
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อย่างมีผลิตภาพและยัง่ ยืน และสามารถมีปฏิสมั พันธ์ อย่างยุติธรรมกับผู้เรี ยนและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้
เมื่อนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ ผู้สอนได้ ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอย่างสมเหตุสมผล อย่าง
มีผลิตภาพและยั่งยืน และมีความยุติธรรมและมีส่วนร่ วมแล้ ว อย่างไรก็ตาม แม้ จะยังพบงานวิจัยที่
เผยแพร่ และใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วม ตามการนาเสนอของเคมมิสและคณะ
(2014a) ไม่มากนัก แต่พบว่างานวิจยั ของนูเจนท์ (Nugent. 2016) ได้ ใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
แบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒ นาสมรรถนะเชิงสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อการพัฒ นาเชิงวิชาชีพอย่างมี
ส่วนร่ วม (Professional development) ของครูสอนภาษาชาวฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษา
พบว่า การเรี ยนรู้ ระหว่างวัฒ นธรรม (Intercultural learning) สาหรับผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนมีความหมาย
มากขึ ้นและมีพลังมากขึ ้น รวมถึงทาให้ ครูมีโอกาสแสดงบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเชิงวิชาชีพของตน
ผ่านพื ้นที่สาหรับสุนทรี ยสนทนาแบบเปิ ด (Space for open dialogue) การสะท้ อนตนเชิงลึก และการ
เปลี่ยนแปลงปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะของความเป็ นระหว่างวัฒนธรรม (Interculturality) และ
ครูสอนภาษาชาวฝรั่งเศสสามารถอภิปรายร่วมกันกับครูคนอื่น ๆ ได้ อย่างมัน่ ใจและมีการตังชุ
้ มชนเชิง
วิชาการขึน้ ด้ วยกลุ่มครู เอง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงความยัง่ ยืนในการพัฒ นาในครัง้ นี ้ เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาในครัง้ นี ้ที่นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ได้ ร่วมมือกันจัดทาคู่มือการจัดการเรี ยนรู้สาหรับ
รายวิ ช าขึ น้ มาด้ วยตนเอง และมี ก ารตั ง้ กลุ่ ม สนทนาในเฟสบุ้ ค (Facebook) เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ร่วมกัน ทังนี
้ ้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้ ยงั่ ยืนมากขึ ้นด้ ว ย สิ่งนี ้
เรี ยกว่าเป็ นครูผ้ สู ร้ างชุมชนแห่งนักรู้ (Community of knowers) (Loughlin, 1993)
6. ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์
จากกระบวนการพัฒ นาปฏิ บัติการจัด การเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ของนิสิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทงหมดน
ั้
าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หลายประการ โดยจาแนกเป็ นผลลัพธ์ต่อ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและผลลัพธ์ตอ่ ผู้เรี ยน ดังนี ้
สาหรับผลลัพ ธ์ ต่อนิสิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ประการแรก คือ ปฏิ บัติการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูที่มีความสมเหตุสมผล มีผลิตภาพ
และยัง่ ยืน และมีความยุติธรรมและมีส่วนร่วม ดังการนาเสนอของเคมมิสและคณะ (2014a) ที่ว่า การ
วิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมเป็ นวิธีวิทยาที่ช่วยเปลี่ยนแปลงปฏิ บตั ิการด้ วยปฏิบตั ิการ
ทังนี
้ ้ เพื่อก่อให้ เกิดผลลัพท์ที่พึงประสงค์ อันหมายถึง ความสมเหตุสมผลมากขึ ้น การมีผลิตภาพและ
ความยัง่ ยืนมากขึ ้น และความยุติธรรมและมีส่วนร่ วมมากขึ ้น ประการที่สอง คือ การศึกษาเพื่อความ
ยั่ง ยื น ซึ่ ง ถูก สะท้ อนออกมาจากนิ ย ามของการศึ ก ษา (Kemmis; et al.. 2014a. 2014b) โดยสรุ ป
ใจความได้ ว่า การศึกษาเป็ นกระบวนการที่เด็ก คนหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ ได้ ถูกแนะนาให้ เข้ าร่ วมสู่ 1)
รู ปแบบของความเข้ าใจ เกิดขึ ้นได้ จากการสนับสนุนให้ ปัจเจกบุคคลและกลุ่มมี โอกาสในการเข้ าถึง
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ความรู้เฉพาะหรื อสิทธิของสุนทรพจน์เชิงอิสระ สิ่งนี ้จะสนับสนุนให้ เกิดการแสดงตนทังในปั
้ จเจกบุคคล
และกลุ่ม สิ่งนีส้ อดคล้ องกับการนาเสนอของซิมเมอร์ (Zimmer. 2016) ที่ว่า สุนทรพจน์เชิงอิสระเป็ น
พื น้ ฐานของการศึกษาที่ แท้ จ ริ ง (True education) ดังนัน้ ผู้เรี ยนสมควรได้ รับการศึกษาที่ ป ระเทื อง
ปั ญ ญา (Enriching education) รวมถึงอิสระทางสติปัญ ญา (Intellectual freedom) ผ่านสุนทรพจน์
เชิงอิสระ (Free speech) รวมถึงสอดคล้ องกับการนาเสนอของยูเนสโกที่กล่าวว่า หนึ่งในลักษณะที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านการศึกษา คือ การพัฒนาการแสดงตนของบุคคลและกลุ่ม (UNESCO.
2002) 2) วิธีการของการปฏิบตั ิ เกิดขึ ้นได้ จากการสนับสนุนทักษะและความสามารถเกี่ยวข้ อง สิ่งนี ้จะ
สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาตนทังในปั
้ จเจกบุคคลและกลุม่ และ 3) แนวทางของความสัมพันธ์ตอ่ บุคคล
อื่นๆ และโลก เกิดขึ ้นได้ จากการสามารถตัดสินใจในโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการมีชีวิตและ
สิทธิ ในการระบายความรู้ สึกอย่างเสรี สิ่งนี จ้ ะสนับสนุนให้ เกิดการตัดสินใจด้ วยตนเองทัง้ ในปั จเจก
บุคคลและกลุ่ม สิ่ ง นี ส้ อดคล้ องกับ การนาเสนอที่ ว่า การตัด สิน ใจด้ วยตนเองเป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ต่อ
แรงจูงใจและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ซึ่งถูกสนับสนุนด้ วยการเป็ นอิสระ (Autonomy) และการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูเรี ยน นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ในระดับอุดมศึกษาจะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ลักษณะของการเป็ นนักเรี ยนเชิงรุ ก (Active students) และช่วยส่งเสริ มการตัดสินใจด้ วยตนเองมาก
ขึ ้นด้ วย (Jeno. 2015) โดยลักษณะดังกล่าวทัง้ 3 ประการเหล่านี ้ถือเป็ นลักษณะที่จะนาไปสู่การศึกษา
ที่ยงั่ ยืนได้ จริง
ส าหรั บ ผลลัพ ธ์ ต่อ การเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย น จากการศึก ษาพบว่ า นัก เรี ย นของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์อันเกิดจากปฏิบัติการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู อีกด้ วย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการเรี ยนรู้ 2 ลักษณะที่พบ ได้ แก่ หนึ่ง การเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง โดยมี
งานวิจยั สนับสนุนว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญหรื อสภาพแวดล้ อมของชันเรี
้ ยนแบบเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นสิ่งที่สนับสนุนให้ ผ้ ูเรี ยนให้ มีการเรี ยนรู้ เชิงลึกซึง้ มากขึน้ (Brackenbury. 2015;
Moate & Cox. 2015; Vanthournout, Donche, Gijbels; & Van Petegem. 2011; Wilson; & Fowler.
2005) และการเรี ยนรู้เพื่อชีวิต มีงานวิจยั สนับสนุนเช่นกันว่า การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของผู้ส อนช่วยเอื อ้ อานวยให้ เนื อ้ หาความรู้ ไม่ใช่เพี ยงแค่เนื อ้ หาที่ เรี ยนรู้ และจบภายในชัน้ เรี ยน แต่
ผู้เรี ยนสามารถเห็นคุณค่าของเนื ้อหาที่ส่งผลต่อชีวิตด้ วย (Fink. 2008; Weimer. 2002) จากการเรี ยนรู้
ทังสองลั
้
กษณะนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความรู้ ทักษะ และอุปนิสยั เพื่อความสาเร็ จทังใน
้
การเรี ยน การทางาน และชีวิตพลเมือง (Civil life) (Glowa; & Goodell. 2016)
ในท้ ายที่ สุด นี ้ ผู้วิ จัย ขอสรุ ป ถึ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ซึ่ ง ผ่ า นการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี ต่างๆ จนนาไปสู่การปฏิ บัติ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่ นาไปสู่ปฏิ บัติการ
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จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้
บนพื น้ ฐานของการสร้ างการสื่ อสารแบบประชาธิ ปไตย การมี ส่วนร่ วมของผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง การ
สนับ สนุน จากพี่ เลี ย้ งเพื่ อการเปลี่ ยนแปลงและการเสริ ม สร้ างอารมณ์ เชิ งบวก การตัง้ ค าถามและ
สะท้ อนเชิ ง วิพ ากษ์ ร่วมกัน ถึงปฏิ บัติการ การเปลี่ ยนแปลงจากความเชื่ อภายในที่ เป็ น อุป สรรคต่อ
ปฏิบตั ิการ และการลงมือปฏิบตั ิจริงด้ วยวงจรการพัฒนา เหล่านี ้ก่อให้ เกิดผลลัพท์ที่พึงประสงค์ นัน่ คือ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างสมเหตุสมผล
ยัง่ ยืนและมีผลิตภาพ และยุติธรรมและมีส่วนร่วม รวมไปถึงการเกิดลักษณะของการศึกษาเพื่อความ
ยัง่ ยืนในตัวของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู และนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างลึกซึง้ และเป็ นการ
เรี ยนรู้เพื่อชีวิตด้ วย การศึกษาในครัง้ นี ้แม้ จะเป็ นการวิจยั ในพื ้นที่เฉพาะกับผู้ร่วมวิจยั จานวนไม่มากนั ก
แต่ถือได้ ว่า ด้ วยความตระหนักในปั ญหาและความต้ องการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ ้นร่วมกันของผู้ร่วม
วิ จั ย ทุ ก คนจึ ง ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งบรรลุ เป้ า ประสงค์ อี ก ทั ง้ ยั ง กระตุ้ นให้ เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงของบุคคลและกลุ่ม อื่ น ๆ อี กด้ วย เช่น ผู้บริ หาร อาจารย์ ผ้ ูสอน และพี่ เลี ย้ ง จึงถื อเป็ น
คุณประโยชน์ที่ก้าวไกลเกินกว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิบตั ิการที่เกิดขึ ้นทาให้ ผ้ ูวิจยั ย้ อนนึกถึงคาอธิ บายของเคมมิส แม็คแท็กการ์ ด และนิซอน (2014a)
ที่ ว่า สิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงนัน้ ไม่จ าเป็ นว่าต้ องยิ่ งใหญ่ ม โหฬาร แต่เพี ยงแค่เราได้ ทาบางสิ่งที่ แตกต่าง
ออกไปจากเดิม และเราได้ เปลี่ ยนวิธีการที่ เราพิจ ารณาสิ่งต่างๆ นั่นก็นับว่าเราได้ สร้ างเหตุใหม่อัน
นาไปสูผ่ ลที่ดียิ่งขึ ้นกว่าเดิมแล้ ว

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 ส าหรั บ คณ ะครุ ศ าสตร์ ห รื อ ศึ ก ษาศาสตร์ ค วรจั ด หาโรงเรี ย นที่ เ ป็ นหน่ ว ยฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่เอื ้ออานวยต่อการเข้ าไปสังเกตการณ์ สอนของครูประจาการหรื อการทดลอง
สอนชั่ว คราวเพื่ อ พัฒ นาปฏิ บัติ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต ครู ในช่ว งชัน้ ปี ที่ 1-4 รวมถึ ง ควรสร้ าง
ปริ มณฑลสาธารณะเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นิสิตครู ได้ สะท้ อนเชิ งวิพากษ์ ต่อปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ของ
อาจารย์ผ้ สู อนและการบริ หารจัดการของคณะ และเปิ ดโอกาสให้ นิสิตครูได้ แสดงความคิดเห็นต่อแนว
ทางการแก้ ปัญหาต่างๆ เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนิสิตครูหรื อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ในอนาคต โดยหลังจากการตกลงร่วมกันระหว่างนิ สิตครูและคณะถึงในการแก้ ไขปั ญหาแล้ ว ทางคณะ
ควรให้ สิทธิแก่นิสิตครูในการติดตามประเมินผลการแก้ ไขปั ญหาด้ วย นอกจากนี ้ คณะควรพิจารณาถึง
การให้ อาจารย์ นิเทศก์ มี ค วามรู้ และทักษะตรงหรื อใกล้ เคียงกับ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ใน
สาขาวิชานัน้

365
1.2 ส าหรั บ อาจารย์ ผ้ ูส อนควรพยายามสร้ างปริ ม ณฑลสาธารณะและมี ก ารกระท า
ทางการสื่อสารระหว่างผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีน้ อกจากจะได้ ค้นหาความรู้ สึกกังวลใจร่ วมกันของ
นิ สิ ต ครู เ พื่ อ การพั ฒ นาปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ผ้ ู สอนเองแล้ ว ยั ง เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์นอกเหนือจากความสัมพันธ์เชิงอาวุโสและเชิงลาดับขันอี
้ กด้ วย การสื่อสารกับผู้เรี ยนตาม
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ อาจารย์ ผ้ ูสอนมองเห็นถึงปฏิ บัติการของตนอย่างแท้ จริ งและ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองได้ อย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพ และมีความยุตธิ รรมมากขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะเชิงการวิจัย
2.1 งานวิ จัย ในอนาคตควรศึ ก ษาว่ า หากมี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ในระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจะทาให้
นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ยหรื อ ไม่ อย่ า งไร เนื่ อ งจากการได้ มี
ประสบการณ์ ตรงอาจช่วยให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในความเชื่อเดิม ในส่วนอื่น ๆ ที่ เอื อ้ ต่อปฏิบัติการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ควรมีการพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ผ้ ูสอนหรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของนิสิตครู
ด้ วย
2.2 งานวิจยั ในอนาคตอาจสังเคราะห์จุดร่ วมและออกแบบการดาเนินการวิจยั ด้ วยการ
ผสมผสานหรื อบูรณาการขันการลาดตระเวนและขั
้
นการจั
้
ดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงเป็ นขัน้ เดียวกัน ทัง้ นี ้ อาจช่วยให้ งานวิจัยมี ผลิต ภาพในการ
ดาเนินการวิจยั มากขึ ้นและเกิดความรู้ ใหม่อื่น ๆ ขึ ้นอีกด้ วย นอกจากนี ้ อาจศึกษาถึงจุดร่ วมอื่น ๆ ของ
การวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่ วมและทฤษฎีการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงว่าจะสามารถ
ผสานร่วมกันได้ หรื อไม่ และผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น
2.3 งานวิ จัย ในอนาคตควรน าข้ อวิ พ ากษ์ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ ของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงมาพิจารณาเพื่ อการออกแบบงานวิจัยที่ช่วยทาให้ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น เช่น การขาดความตระหนักถึงขันพั
้ ฒนาการของวัยผู้ใหญ่ในแต่ละช่วง การขาดการ
อธิ บายการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงในบริ บทของความหลากหลายของชนชัน้ (Class) เพศสภาพ
(Gender) ชาติพนั ธุ์ (Ethnicity) และเพศวิถี (Sexual orientation) (Taylor, 1997) รวมถึง บรุ้คฟิ ลด์ได้
นาเสนอประเด็นที่ควรศึกษาวิจยั ต่อในอนาคต เช่น การศึกษาข้ ามวัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ของวัยผู้ใหญ่
การอธิ บายถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างการเรี ยนรู้ เชิงบุคคลและเชิงจิตวิญญาณ (Brookfield. 1995)
เป็ นต้ น หรื อการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพี่เลี ้ยงและการเสริ มอารมณ์เชิงบวกที่ชดั เจนมากขึ ้น การ
ค้ นหาคาตอบในประเด็นเหล่านี ้จะช่วยทาให้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
อาจารย์ประจาภาควิชาเวชศาสตร์ ชมุ ชน
และหัวหน้ าหน่วยการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ชยั ชะนูนนั ท์
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ดร.จีรภัทร อาดนารี
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
4. อาจารย์อาภาภรณ์ จันทร์ ปิรักษ์
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ตัวอย่ างข้ อตกลงร่ วมกันเรื่ องการปฏิบัตเิ ชิงสื่อสาร
ผู้ร่วมวิจยั ในโครงการ......................................................ยอมรับในการเข้ าร่ วมโครงการ
และยินดีในปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง ดังนี ้
1. การเคารพกันและการสื่อสารเชิงเปิ ด
1.1 ผู้ร่วมวิจยั ยอมรับต่อการสื่อสารที่เคารพกันและเปิ ดใจกันทังในระดั
้
บบุคคลและระดับ
กลุม่ กับผู้ร่วมวิจยั คนอื่นๆในโครงการ และควรเป็ นการสื่อสารที่มีลกั ษณะ ดังนี ้ 1) ความเห็นสอดคล้ อง
ต้ องกันระหว่างบุคคล (Intersubjective agreement) เกี่ ยวกับความคิดและภาษาที่ ผ้ ูร่วมวิจัยใช้ 2)
ความเข้ าใจกันซึ่งกันและกัน (Mutual understanding) ในมุมมองของผู้ร่วมวิจัยคนอื่น 3) ฉั นทามติ
แบบไม่บงั คับ (Unforced consensus) ผู้ร่วมวิจยั ต้ องยอมรับผลจากการปฏิบตั ิที่ได้ จากการตัดสินใจ
ร่วมกันมาแล้ ว
1.2 ผู้ร่วมวิจัยยอมรับ และเคารพต่อสิ ทธิ ของผู้ร่วมวิจัยคนอื่ น ซึ่งขอถอนตัวออกจาก
การศึกษาในทุกเมื่อ หรื อต่อผู้ร่วมวิจยั ที่ลดบทบาทการมีสว่ นร่วมในการศึกษาหรื อต่อข้ อมูลที่ผ้ รู ่วมวิจยั
ได้ สืบค้ นมาแต่ได้ รับการลบออกจากการศึกษา
1.3 ผู้ร่วมวิจยั ยอมรับต่อการเปิ ดใจของผู้ร่วมวิจยั คนอื่นๆ แม้ เมื่อมีความคิดว่า งานวิจยั นี ้
มีผลกระทบทางลบต่อกลุม่ หรื อต่อปัจเจกบุคคลก็ตาม
2. การเข้ าถึงวัตถุเชิงประจักษ์
2.1 ผู้ร่วมวิจัยสามารถเข้ าถึง วัตถุเชิ ง ประจักษ์ หรื อส าเนาต่างๆที่ จ ะเผยแพร่ หรื อเก็ บ
รวบรวมเข้ ามาในการพบปะประชุมกันของผู้ร่วมวิจยั ได้
รายละเอียดสาหรับการติดต่อ
คุณชนัดดา ภูหงษ์ทอง
ตาแหน่ง: นักวิจยั
หมายเลขโทรศัพท์: 083-0308070
E-mail: chanadda_p@hotmail.com
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9. สาหรับลงลายมือชื่อสาหรับผู้ร่วมวิจยั
ชื่อ-สกุล

ลายเซ็นต์

วันที่

ตัวอย่ างคาถามในการกระตุ้นความรู้ สึกกังวลร่ วมกัน (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014)
องค์ ประกอบของการปฏิบัติ
แบบสร้ างการปฏิบัติ
โครงการ
ลักษณะการปฏิ บตั ิ
- อะไรที่ผ้ ูร่วมวิจยั (รวมถึงตัวเราและคนอื่น ) พูด - ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อยู่ ใ นพื น้ ที่
ว่า เป็ นสิ่งที่กาลังทา (ปั จจุบนั ) หรื อมีแนวโน้ มจะ เดียวกัน มี การปฏิ สัม พัน ธ์ กับบุคคลหรื อสิ่ ง ต่าง
ท า (อนาคต) หรื อ ท าไปแล้ ว (อดี ต ) (สั ง เกต: อื่ น ๆที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งไร เขายึ ด ครองพื น้ ที่
ผู้เข้ า ร่ ว มซึ่ ง แตกต่า งกัน ว่า มี ก ารตอบค าถามที่ บางอย่างอย่างสมบูรณ์ด้วยหรื อไม่
แตกต่างหรื อไม่)

ตัวอย่ างคาถามในการระบุความรู้ สึกกังวลร่ วมกันเชิงกลุ่มตามทฤษฎีของแบบสร้ างการปฏิบัติ
(Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014)
องค์ ประกอบของการปฏิบัติ
แบบสร้ างการปฏิบัติ
โครงการของการปฏิ บตั ิ
การปฏิ บตั ิ แบบดัง้ เดิ มปรากฎในการจัดการต่างๆ
- การปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ได้ สร้ างผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงประสงค์แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั หิ รื อไม่ (ผลลัพธ์ที่
ไม่นา่ พึงประสงค์ หมายถึง ความไม่มีเหตุผล ความไม่ยงั่ ยืน ความไม่ยุตธิ รรม)
- ผู้ร่วมวิจยั ทังหมดพึ
้
งพอใจในการปฏิบตั ปิ ัจจุบนั อย่างเท่าเทียมใช่ไหม
- ถ้ าไม่พงึ พอใจ ผู้ร่วมวิจยั สามารถระบุความกังวลใจร่วมกันได้ หรื อไม่
- ผู้ร่วมวิจัยทัง้ หมดเข้ าใจในสิ่ งที่ ผ้ ูร่วมวิจัยกาลังทาอยู่ในปั จ จุบันนี ใ้ ช่หรื อไม่ และเข้ าใจในทิศทาง
เดียวกันใช่หรื อไม่
- การปฏิบตั แิ บบเดิมที่เกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิปัจจุบนั ได้ สร้ างผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ใช่หรื อไม่
- ผู้ร่วมวิจยั ทังหมดพึ
้
งพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นหรื อไม่
- ถ้ าไม่ ผู้ร่วมวิจยั สามารถระบุความกังวลใจร่วมกันได้ ไหม
- ผู้ร่วมวิจยั ทังหมดเข้
้
าใจการปฏิบตั แิ บบเดิมในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
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ตัวอย่ างแบบสังเกตการปฏิบัตเิ ชิงสื่อสารในพืน้ ที่สาธารณะ
ระดับการปฏิบัติ
รายการสังเกตการปฏิบัติ
ความเห็นสอดคล้ องต้ องกันระหว่ างบุคคล
- ผู้ร่วมวิจยั สื่อสารด้ วยภาษาที่เข้ าใจร่วมกัน
- ความคิดและภาษาของผู้ร่วมวิจยั มีความจริงใจและซื่อตรง
- ความคิดและภาษาของผู้ร่วมวิจยั มีความเหมาะสมถูกต้ องตาม
ศีลธรรม

สม่าเสมอ บางครัง้

ไม่ มี
เลย



















ตัวอย่ างประเด็นในการเขียนบันทึกของนักวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นในการบันทึก
1) การพูดและการจัดการเชิงวัฒนธรรมและเชิงอ้ อมค้ อม
- การเปลี่ยนแปลงเรื่ องการใช้ ภาษาและพัฒนาการของวาทกรรม
- ความรู้สกึ กังวลของนักวิจยั และของผู้ร่วมวิจยั
- ความสอดคล้ องของความรุ้สกึ กังวลและการใช้ ภาษาหรื อวาทกรรม
- การใช้ ภาษาหรื อวาทกรรมในบริบทนัน้
- การใช้ ภาษาที่เกี่ยวกับเอกสารหรื อวรรณกรรมต่างๆทางการศึกษา

ตัวอย่ างรายการตรวจสอบแผน
รายการตรวจสอบ
1) การบรรยายสรุปของความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
 นักวิจยั และผู้เข้ าร่วมสามารถตังชื
้ ่อขึ ้นมาเรี ยกสิ่งนันได้
้
 นักวิจยั เขียนโครงร่ างอย่างสรุปว่า เหตุใดความรู้ สึกกังวลนี ้จึงถูกเลือก อะไรที่เป็ นสิ่งที่ เหมาะสมแก่
การอ้ างได้ วา่ เป็ นหลักฐานของความรู้สกึ กังวล
 นักวิจยั ควรสรุ ปว่า เหตุใดนักวิจยั จึงเลือกความรู้สกึ กังวลในเรื่ องนัน้ ซึ่งนักวิจยั เห็นว่ามีความสาคัญ
ในทางการศึกษาทังในเชิ
้ งทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ ในขัน้ การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกันตามกระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการเปลี่ยนแปลง
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ตัวอย่ างแบบคาถามในการกระตุ้นการสะท้ อน (Cranton, 2006)
คาถามในการกระตุ้นการสะท้ อน
การตัง้ คาถามเพื่อการสะท้ อนเชิงเนือ้ หา
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้อะไรที่คณ
ุ ได้ รับจากประสบการณ์ในสถาบันการศึกษานี ้
- บุคคลอื่นๆกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้อย่างไร
- อะไรคือสันนิษฐานของคุณเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
- อะไรคือสันนิษฐานของคุณเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่มีตอ่ ผู้เรี ยน
- สันนิษฐานของคุณเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่มีอยูน่ ี ้มีที่มาอย่างไร
- ที่มาของสันนิษฐานที่คณ
ุ เชื่อนี ้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้อย่างไร
- ความรู้สกึ หรื อความสัมพันธ์ระหว่างคุรและที่มาของสันนิษฐานเป็ นอย่างไร
- ถ้ าคุณเป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยน คุณคิดว่าคุณอยากจะพูดถึงเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้อย่างไรบ้ าง

ตัวอย่ างแบบสังเกตปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
รายการสังเกตการปฏิบัติ
1. ความสมดุลย์ ของอานาจ
- ภาษาที่ใช้ สื่อสารระหว่างนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรี ยนอยู่
ในรูปแบบของแนวทางการบังคับ
- นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตดั สินใจเรื่ องเนื ้อหาที่เรี ยน
- นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตดั สินใจเรื่ องวิธีการเรี ยนรู้
- นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตดั สินใจเรื่ องการประเมินในรายวิชา
- นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมหรื อตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องเนื ้อหาที่เรี ยน

ปรากฎ

ไม่
ปรากฎ
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ตัวอย่ างแบบคาถามในการกระตุ้นการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ในการปฏิบัติ
คาถามในการกระตุ้นการสะท้ อนเชิงวิพากษ์
การพูด
- มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ างที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการพูดในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของ
นิสิตฯ
- แนวทางที่นิสิตฯพูดและคิดในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนัน้ มีความสมเหตุสมผล นิสิต
เข้ าใจอย่างถ่องแท้ และเห็นความสอดคล้ องกันหรื อไม่ อย่างไร
- มีอะไรในการพูดและความคิดของนิสิตที่ ไม่สมเหตุสมผล ไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ และไม่เห็นความ
สอดคล้ องหรื อไม่ อย่างไร
- มี ก ารจ ากัด หรื อ กี ด กัน การเกิ ด โอกาสในเรื่ อ งการแสดงตน ทัง้ ในระดับ บุ ค คลและกลุ่ม อย่ า งไม่
สมเหตุสมผลในบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับอิทธิพลจากการจัดการเรี ยนรู้นี ้หรื อไม่ อย่างไร

ตัวอย่ างแบบคาถามในการกระตุ้นการสะท้ อนเชิงวิพากษ์ ในการปฏิบัติ (ต่ อ)
คาถามในการกระตุ้นการสะท้ อนเชิงวิพากษ์
คาถามอื่นๆ
- มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีสิ่งใดที่ดีขึ ้น หรื อ แย่ลงกว่าที่คาดหวังไว้ และทาไม
- อะไรที่เป็ นความสาเร็จในการจัดการเรี ยนรู้ในรอบนี ้ และ อะไรเป็ นข้ อจากัด
- เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ออกมานัน้ สิ่งใดที่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และสิ่งใดเกิดขึ ้นโดยไม่ได้
คาดการณ์มาก่อน
- เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น สิ่งใดที่เป็ นไปตามที่เจตนาไว้ และสิ่งใดเกิดขึ ้นโดยไม่ได้ เป็ นไปตาม
เจตนา
- อะไรคือผลข้ างเคียงของผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตในรอบนี ้
- อะไรที่ควรจะทาต่อไปในการจัดการเรี ยนรู้ในรอบต่อไป และอะไรที่ไม่ควรทา
- ในรอบต่อไป สิ่งใดที่ควรเกิดขึ ้นเพิ่มเติมในการจัดการเรี ยนรู้
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ตัวอย่ างแบบประเมินปฏิบัตกิ ารของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดยนักเรี ยน
ปาน
ข้ อคาถาม
น้ อย
มาก
กลาง
การพูด
1. ภาษาและความคิดที่ครูฝึกสอนใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้มีความ
  
สมเหตุสมผล
2. ภาษาและความคิดที่ครูฝึกสอนใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้สะท้ อนถึงความ
  
เข้ าใจอย่างถ่องแท้
3. ภาษาและความคิดที่ครูฝึกสอนใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้ อง
  
กันหรื อไม่ขดั แย้ งกัน
4. ภาษาและความคิดที่ครูฝึกสอนใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้สะท้ อนถึงการ
  
วิจารณญาณและมีไหวพริบ

ตัวอย่ างแบบสัมภาษณ์ นักเรียน
วันที่:_____________________________________________________________________________
ชื่อของผู้สมั ภาษณ์:_________________________________________________________________
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์:____________________________________________________________
คาถามในการสัมภาษณ์
1. ความสมดุลย์ของอานาจ
1.1 ครูฝึกสอนจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั เรี ยนอย่างไรบ้ าง ช่วยเล่าถึงสิ่งที่ครูฝึกสอนทาคร่าวๆ ตังแต่
้
ต้ นชัว่ โมงของคาบเรี ยนจนถึงสิ ้นสุดคาบเรี ยน
1.2 จากข้ อ 1.1 นัน้ นักเรี ยนได้ ตดั สินใจหรื อมีสว่ นร่วมเกี่ยวกับเรื่ องใด หรื อขันตอนใดบ้
้
าง
1.3 ใครเป็ นผู้กาหนดเนื ้อหาที่เรี ยน วิธีการเรี ยนรู้ และการประเมินในรายวิชา
1.4 นักเรี ยนได้ กาหนดเนื ้อหาที่เรี ยน วิธีการเรี ยนรู้ และการประเมินผลอย่างไรบ้ าง
1.5 การบ้ านหรื อชิ ้นงานที่ต้องส่งครูฝึกสอน ใครเป็ นผู้กาหนดลักษณะของชิ ้นงาน นักเรี ยนได้ มีสว่ น
ร่วมในการกาหนดชิ ้นงานหรื อกาหนดระยะเวลาในการส่งงานอย่างไร
1.6 ชิ ้นงานที่นกั เรี ยนได้ รับมอบหมายนันมี
้ ลกั ษณะอย่างไร ความยากง่ายของชิ ้นงานเป็ นอย่างไร
ท้ าทายต่อความสามารถของผู้เรี ยนหรื อไม่ อย่างไร และนักเรี ยนมีความสามารถที่จะลงมือทาหรื อ
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ตัวอย่ างแบบสัมภาษณ์ ผ้ ูร่วมวิจัย
วันที่:______________________________________________________________________________
ชื่อของผู้สมั ภาษณ์:_________________________________________________________________
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์:____________________________________________________________
คาถามในการสัมภาษณ์
1. การพูด
1.1 ในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบนั การพูดและการคิดอะไรหรื อ
อย่างไรที่สะท้ อนถึงความสมเหตุสมผล ความกลมกลืนสอดคล้ องกัน ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ความ
แม่นยา ความจริงใจ ความมีจริยธรรม และความเหมาะสมในการพูด
1.2 มีหลักฐานอะไรที่แสดงถึง สิ่งที่ถกู พูดและคิดในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในปัจจุบนั ที่ไม่มีความสมเหตุสมผล มีความขัดแย้ ง ไม่กลมกลืนสอดคล้ อง ไม่เข้ าใจอย่าง
ถ่องแท้ ไม่แม่นยา ไม่จริงใจ ไม่มีจริยธรรม ไม่เหมาะสม
1.3 มีหลักฐานอะไรที่แสดงถึง การมีบคุ คลอื่นแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ถกู พูดและคิด และความคิดเห็นนันเป็
้ นในทางที่เห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลมากกว่าไม่สมเหตุสมผลใช่หรื อไม่
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ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั

นางสาวชนัดดา ภูหงษ์ทอง
20 มกราคม 2527
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ตาแหน่งหน้ าที่การงานในปัจจุบนั อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ทางานปัจจุบนั
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
สาเร็จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรี ยนสุรนารี วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2548
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2551
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาสังคม
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

