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The objectives of this study were as follows: (1) to explore and understand the
conditions of instructional behavior for learners in the digital era among pre-service teachers; (2) to
compare the results of instructional behavior for learners among pre-service teachers in Professional
Experience Training, after the experiment and between the experimental and control groups; (3) to
monitor and evaluate changes in instructional behavior; (4) to find in-depth explanations on
participation in programs using Intervention Desige Mixed Methods Design. The sample consisted of
15 students among pre-service teachers, using simple random sampling. The data were analyzed
with the content analysis technique and Multivariate analysis of varience. The research results were
found that (1) pre-service teachers in the experimental group had different instructional behavior,
based on the time of measurement. Before the experiment, after the experiment, and after the two
week trial was statistically significant at a level of .01 (Multivariate F test = 4.99, p = .00) and an effect
size equal to .51; (2) pre-service teachers in the both groups had different instructional behavior,
according to the time of measurement, after the experiment, and a follow-up after the two week trial
and statistically significant at .01 (F = 8.20, p = .01) The qualitative research found that pre-service
teachers developed instructional behavior in five periods: (1) burnout syndrome; (2) changing
understanding of the conceptual framework; (3) instructional behavior for learners; and (5) the
formation of the spirit of a teacher.

Keyword : Instructional Digital age pre-service teachers Professional Experience Training of preservice teachers
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เส้นทางบนสายการเรียนรู น้ ี ้ นับเป็ นช่วงเวลาที่ยาวนาน ช่วงเวลาแห่งการทาปริญญานิพนธ์ คือ
บททดสอบอันหนักอึง้ ที่ตอ้ งใช้ทงั้ พลังใจ พลังกาย และพลังความคิด สร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์จนสาเร็จ
ลุล่วง ในระหว่างทางเดินแห่งการเรียนรู น้ ี ้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู ้ ได้เติบโตทางความคิด รวมทัง้ ได้รบั กาลังใจที่
อบอุ่นเสมอมา ที่ช่วยให้ขา้ พเจ้ามีแรงบันดาลใจในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนีไ้ ด้สาเร็จ เนื่องด้วยความ
กรุ ณ าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญ ญานิพนธ์ทั้งสองท่าน จากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ผจู้ ดุ ประกายทางความคิด ผูค้ อยให้คาปรึกษา ชีแ้ นะ
แนวทางอย่างกระจ่างชัด และมีค่ายิ่ง ทัง้ สองท่านยังเป็ นแบบอย่างของอาจารย์ท่ที ่มุ เทให้กับศิษย์ และเป็ น
แบบอย่างที่ดีงามในทุกๆเรื่อง ข้าพเจ้ารู ส้ ึกซาบซึง้ ในพระคุณของท่านอาจารย์ทั้งสอง อีกทัง้ ขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ประธานสอบ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ ที่ได้สละเวลา
อันมีค่า ชีแ้ นะสิ่งที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบับนีใ้ ห้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มอบประสบการณ์ และความรู ้
อันมีค่ายิ่ง รวมทัง้ ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง นิสิตร่วมรุ ่นที่มีส่วนสร้างประสบการณ์ท่ีดีมากมาย และคอยให้
ความช่วยเหลือ เป็ นกาลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิท่ีชีแ้ นะ และให้ขอ้ คิดดีๆ ในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจยั รวมทัง้
ผูท้ รงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครู ทุกๆท่าน ที่ให้ความกรุ ณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการ
สัมภาษณ์เพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้
ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร เพื่อนร่วมงานที่คอยห่วยใย คอยให้กาลัง และคอยเสริมหนุน ผลักดันให้งาน
ก้าวหน้าและสาเร็จ หากปราศจากความเข้าใจ การช่วยเหลือ การแบ่งเบาภาระงานของเพื่ อน พี่น้องใน
สาขาวิชา ปริญญานิพนธ์ฉบับนีค้ งสาเร็จลุลว่ งไปได้ยากยิ่ง
ขอขอบคุณ พี่วัฒ น์ บี และน้องทราย ที่เสียสละเวลาอันมีค่า มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักศึกษาครู และช่วยทาให้เห็นว่าครู ในอุดมคตินั้นมีอยู่จริง ขอบคุณพี่แดง และจันทร์เจ้า พี่หนุ่ย สาหรับ
ความช่วยเหลือ กาลังใจ และมิตรภาพดีๆเสมอมา
สุดท้ายนีข้ อขอบพระคุณครอบครัวกันสุยะ คุณยาย คุณพ่อ และคุณแม่ บิดามารดาผูป้ ระเสริฐ
สุดของข้าพเจ้า ที่มอบความรัก มอบกาลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆเสมอมา และขอขอบพระคุณ
ท่านผูม้ ีอปุ การคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี ้ ขอขอบพระคุณอีกครัง้ ด้วยใจจริง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
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ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุก
ภูมิ ภ าคโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลให้จ านวนความรู เ้ พิ่ ม ขึน้ อย่ างรวดเร็วทุก วัน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ในยุคศตวรรษที่ 21 นี ้ ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม รวมทัง้ เด็กที่เติบโตและคุน้ เคยมา
กับเทคโนโลยีตงั้ แต่เกิด เด็กเหล่านีม้ ีความคล่องในการใช้สื่อดิจิทัลในเครือข่ายสังคม มีศกั ยภาพ
ในการเรียนรู แ้ ละใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสูง เด็กที่เติบโตมาพร้อมกับโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลนี ้
เรียกว่า “เด็กยุคดิจิทลั (Digital Generation)” ซึ่งเป็ นเด็กที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็ นต้น
มา จนถึงปัจจุบนั ซึ่งเป็ นช่วงที่มีการพัฒนาของสื่อดิจิทลั อย่างรวดเร็ว จึงเรียกเด็กกลุม่ นีว้ ่าอีกอย่าง
ว่า “เด็ก ยุคดิ จิ ทัล เนทีฟ (Digital Native)” เมื่ อเด็ก ยุคดิ จิ ทัลถูก หล่อหลอมและเติ บโตขึน้ มาใน
สิ่งแวดล้อมแบบดิจิทลั วิธีการรับรู ้ วิธีการเรียนรู ้ รวมถึงวิธีการคิดของเด็กยุคนีย้ ่อมแตกต่างไปจาก
คนรุ่นก่อน สมองของเด็กยุคดิจิทลั สามารถ เปลี่ยนความคิดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนี่งได้ไวกว่าคน
ยุคก่อน เช่น ขณะที่ทาสิ่งหนึ่งอยู่สามารถเปลี่ยนสลับไปทาอีกสิ่งหนึ่งแล้วกลับมาทาสิ่งเดิมต่อไป
ได้ สามารถทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ดีกว่าคนรุ่นก่อนซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นในยุคปั จจุบัน
แต่น่ ันหมายความว่าเด็กจะต้องได้รบั การฝึ กให้มีสมาธิจดจ่อกับงานจนสาเร็จได้ ต้องฝึ กฝนกัน
ตัง้ แต่วยั เด็กและฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เด็กฝึ กคิดฝึ กให้เด็กทางานที่ มีหลายขัน้ ตอน งานที่
ต้องมีการวางแผน จัดลาดับความสาคัญ ทดลองค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองจนเข้าใจและหาย
สงสัย เรียนรูล้ งมือทาด้วยตนเอง เด็กจะมีความสุขจากการได้ลงมือทาในสิ่งที่ตนเองสนใจ เมื่อทา
สาเร็จเด็กเกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสุขให้กบั ตัวเองได้จากภายใน กระบวนการเหล่านีจ้ ะช่วย
พัฒนาสมองส่วนหน้าให้เด็กมีทกั ษะด้านการบริหารจัดการชีวิตที่ดี และเดินไปสูค่ วามสาเร็จได้ ซึ่ง
จะเป็ นภูมิคนุ้ กันที่ดีท่ีสดุ เมื่อยามที่เขาจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทลั สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ควรพัฒนาให้เข้มแข็ง ก็คือการให้เด็กได้มีปฏิสมั พั นธ์กบั คนรอบข้าง ได้เรียนรูก้ ารอยู่ร่วมกันกับ
คนในสังคม เข้าใจอารมณ์ตนเองและผูอ้ ่นื เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ่นื ซึ่งจะทาให้
เด็กได้รบั การยอมรับทางสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การเรียนรู จ้ ึงปรับเปลี่ยนเป็ น
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพร้อมรับสิ่งใหม่ๆให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ได้ ระบบการศึกษา
จึงจาเป็ นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2559;
นิตยา วงศ์ใหญ่, 2560)
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ดั ว ยเหตุ นี ้ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ข องครู จึ ง ต้อ งปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ หม่ โดยให้
ความสาคัญกับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน” ส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนมากกว่าการ
ให้เนือ้ หาวิชาเพียงอย่างเดียว (ศิริวรรณ วณิ ชวัฒ นวรชัย , 2558) ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู ้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน ผูเ้ รียนจะไม่ เป็ นเพียงผูร้ บั (Passive
Learning) อีกต่อไป แต่ผูเ้ รียนต้องฝึ กการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิและการแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Active Learning) (นวพร ชลารักษ์, 2558) ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นผู้
แสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเอง บทบาทครู
จึงเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมากกว่าที่จะเป็ นผูส้ อนหรือผูถ้ ่ายทอด
ความรูเ้ ท่านัน้ ดังนัน้ ศาสตร์ของการสอนจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและบริบทของสังคม
จากครู ผสู้ อนเปลี่ยนเป็ นผู้ “จัดการเรียนรู”้ ดังปั จจุบนั บทบาทและลักษณะของครูในยุคดิจิทลั จึง
ต้อง “เปลี่ยนวิธีคิด และปรับวิธีสอน” ด้วยการไม่เน้นสอนแต่เน้นการจัดการเรียนรู ้ ทักษะ และ
ความรูท้ ่ีจาเป็ น เน้นให้นกั เรียนต้องเรียนแบบให้รูจ้ ริง เน้นการลงมือปฏิบตั ิ ไปสู่เรียนเพื่อการค้นหา
ศักยภาพของผูเ้ รียน รวมทัง้ เป็ นนักประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) ด้วยการทางาน
และเรียนรูเ้ ป็ นทีม และให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาครบด้าน ทัง้ ด้านนอกและด้านภายในตนเอง คือ
จิตใจ เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริง ชีวิตจริง (นวพร ชลารักษ์, 2558;
วิจ ารณ์ พาณิ ช , 2558) และการที่ ครู จ ะสนองต่ อความเปลี่ย นแปลงดัง กล่าวอย่ างสมบูรณ์ได้
จาเป็ นต้องมีกระบวนการพัฒ นาหรือสร้างครู ให้มีคุณลักษณะมีทักษะและความสามารถในการ
จัด การเรีย นรู ท้ ่ี เหมาะสมกับ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล ดัง นั้น การพัฒ นาอย่ างเป็ น กระบวนการและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยากรความรูใ้ นยุคดิจิทลั จึงควรเกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ทางในระบบ
ของการผลิ ต และพัฒ นาครู โดยคณะครุ ศ าสตร์/ศึ ก ษาศาสตร์ ซึ่ง เป็ น หน่ วยผลิ ต และพัฒ นา
นักศึกษาวิชาชีพครูโดยตรงให้เป็ นนักศึกษาครูยคุ ใหม่ท่มี ีวิถีการจัดการเรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั
ระบบการผลิ ตและพัฒ นานักศึก ษาวิช าชี พ ครู โดยคณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ใน
ปั จจุบันมีระบบการพัฒนานักศึกษาครู ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดการพัฒ นาศักยภาพของวิชาชีพ
ตามกรอบมาตรฐานของคุรุส ภา ซึ่งนักศึกษาครู ทุกคนต้องผ่านหลัก สูตรการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยต้องออกฝึ กปฏิบตั ิการสอนและเรียนรู ง้ านในวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่เป็ นแหล่ งฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชี พ ครู ร่วมกับ อาจารย์นิ เทศมหาวิทยาลัย และครู พ่ี เลี ย้ ง จะเป็ น ผู้ดูแลและ
พัฒนานักศึกษาครูร่วมกันตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาครูฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ในการ
วิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยเลือกทาการศึกษากับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
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เป็ นสถาบันการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของท้องถิ่น ผลิตและ
พัฒนาครูมายาวนานถึง 113 ปี ซึ่งมีการกากับดูแลโดยฝ่ ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีระบบ
การดูแลและพัฒนานักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานของคุรุสภา โดยในระหว่างที่นกั ศึกษาครูออก
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาครูจะได้รบั การเติมเต็มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ นว
ใหม่ รวมทัง้ แรงบันดาลในการเป็ นครูมืออาชีพ ผ่านการจัดอบรมสัมมนา ช่วงระหว่างการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาสัมมนา ซึ่งข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในช่วงนิเทศการสอน พบปั ญหาเรื่องการควบคุมชัน้ เรียน “นักเรียนส่วนใหญ่ สมาธิใน
การเรีย นรู ส้ ั้น ท าให้ค วบคุม ชั้น เรีย นไม่ ได้” (ฝ่ ายฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการสะท้อนความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู พ่ีเลีย้ งในการประชุมการพัฒ นางานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมาสะท้อนมุมมองปัญหาในด้านการ
จัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาครู ยังไม่สามารถ
จัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กที่เปลี่ยนไป จะส่งผลต่อปั ญหาด้านการควบคุมชัน้
เรีย น การออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี น วัต กรรมใหม่ ๆ และการวัด ประเมิ น ผลไม่
หลากหลาย และไม่ สอดคล้องตามสภาพจริง (ฝ่ ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา, 2561) นอกจากนีข้ อ้ มูลผลการสัม ภาษณ์เพิ่ม เติม กับ
ผูบ้ ริหารและอาจารย์ผูด้ แู ลงานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ยังไม่มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาครูสาหรับเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาครูมีทกั ษะและความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับผูเ้ รียนซึ่ง เป็ นกลุม่ เด็กใน
ยุดดิจิทลั (ฝ่ ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,
2561) ซึ่งจากข้อมูลยังเป็ นหลัก ฐานเชิงสนับสนุนในการพัฒ นานักศึกษาครู ให้มีพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ในรูปแบบโปรแกรมเสริมหลักสูตร
ในช่วงระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 5 โดยเป็ นชุดกิจกรรมที่
ช่วยสร้างการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ตามความถนัด หรือสไตล์การสอนในการถ่ายทอดความรู ท้ ่ี
เป็ นแบบฉบับของตนเอง ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะกับเด็กยุคดิจิทลั โดยอาศัยการมี
ปฏิสัม พันธ์ของกลุ่ม ที่มี บ ทบาทใกล้ชิดกับ การพัฒ นานักศึกษาครู ในช่ วงการฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู โดยกลุ่ม ผู้ท่ี มี ศัก ยภาพสูง กว่า จะเป็ น ผู้ให้ก ารช่ ว ยเหลื อ เสริม ต่ อ การเรีย นรู ้ ได้แ ก่
อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย อาจารย์นิเทศสถานศึกษา ครู พ่ีเลีย้ ง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่อยู่
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ใกล้ชิด ในกระบวนการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เต็มรู ป โดยใช้
การช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ ที่คานึงถึงพัฒนาการและความสามารถของนักศึกษาครู แต่
ละบุคคล โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด ทฤษฎีของสไตล์การสอน (Teaching Styles) ของกราชา (Anthony.
F Grasha, 2002) เป็ นทฤษฎีเบือ้ งหลังของการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่งเป็ นวิถีทางในการแสดงพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูใ้ นแบบผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) และใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการ
เรียนรู ้ (Scaffolding) ของไวก๊อตสกี ้ (Vygotsky, 1980) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางวัฒนธรรม
เชิงสังคม (Sociocultural theory) ถูกนาไปใช้เพื่อช่วยสร้างการเรียนรู ท้ ั้งนีก้ ารช่วยเหลือนั้นต้อง
เหมาะสมกับ พื ้น ที่ ร อยต่ อ พั ฒ นาการของนัก ศึ ก ษาครู (Zone of Proximal Development) ซึ่ ง
ทฤษฎี นี ้เชื่ อ ว่า การเรีย นรู ข้ องมนุ ษ ย์เป็ น กระบวนการทางสัง คม โดยใช้ห ลัก ส าคัญ คื อ การมี
ปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม โดยให้ผทู้ ่ีมีศกั ยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั
ผูท้ ่ีมีศกั ยภาพต่ากว่า การเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆลดลงในขณะที่การพัฒนาการเรียนรูจ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้
และสุดท้ายการเสริมต่อจะยุติลงเมื่อผูท้ ่ีมีศกั ยภาพต่ากว่าสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง ผูว้ ิจยั จึง
ใช้แนวคิ ด ทฤษฎี การเสริม ต่ อการเรียนรู ้ มาเป็ น กลยุทธ์ (Teaching strategy) ร่วมกับ การเก็ บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในสนามวิจยั กับกลุม่ ของหน่วยผลิตและพัฒนานักศึกษาครู และกลุม่ ผูใ้ ช้ครู เพื่อ
ค้นหา ทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกสาหรับการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแบบ
วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
นอกจากนีก้ ารพัฒนานักศึกษาครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้ อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
โดยเป็ นการเปลี่ยนแนวความคิด ความเชื่อ เปลี่ยนกรอบความคิดเดิม (Affective Attributes) ซึ่ง
เป็ น การเปลี่ ยนที่เกิ ดภายในตัวของนักศึกษาครู เอง จนเปลี่ ยนความรู ค้ วามเข้าใจ (Cognitive
Attributes) และขัน้ สุดท้ายนักศึกษาครูเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมเพื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล (Psychomotor Attributes) กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็ นแนวคิด
ของทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ของเมอซิโรว์ (Mezirow, 2000) ซึ่งอาศัยการเรียนรูผ้ ่าน
การสื่อสาร (Communicative Learning) ระหว่างเพื่อนนักศึกษาครู นักศึกษาครูกบั อาจารย์นิเทศ
และครู พ่ีเลี ย้ งเป็ นต้น จนได้ม ติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ผ่านการฝึ กปฏิบัติการสอนจริง
ในช่วงการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒ นา 1 ภาคเรียน ซึ่งเป็ น
สถานการณ์ท่ี ให้นักศึกษาครู ได้เผชิ ญ กับ การสอนในบริบ ทจริง จะช่ วยให้นักศึกษาครู เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกระบวนการทางความคิด และเกิดประสบการณ์ใหม่ขึน้ มา จากการ
เผชิญปัญหาเผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
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จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาทัง้ ในและต่างประเทศพบว่าได้มีการนากระบวนการของ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง มาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมและการจัดการเรียนการรู ้
ดังเช่นงานวิจยั ของชนัดดา ภูหงส์ทอง (2560) ได้ทาการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้วิธีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง มาพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ซึ่งผลการวิจัยได้คน้ พบว่านิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
สามารถนาไปสู่ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีมีความสมเหตุสมผล ยั่งยืนและมีผลิตภาพ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้
ต่อยอดการศึกษางานวิจัยเรื่องนี ้ในแง่มุม ของการเรียนรู เ้ ชิ งบุคคล โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและการพัฒ นาให้เป็ นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นอกจากนีย้ ังพบการนา
แนวคิด ทฤษฎีนีม้ าใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกัน (McAllister et al., 2006; พีรเทพ
รุ่ง คุณ ากร, 2556) และซิ น เดอร์ (Snyder, 2008) ได้ท าการวิเคราะห์บ ทความวิ จัย จ านวน 10
บทความซึ่ ง ใช้ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และ
สถาบันการศึกษาเชิงวิชาชีพ โดยผลการศึกษาพบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั ขาดการออกแบบที่รวม
การศึ ก ษาในระยะยาวเพื่ อ ติ ด ตามผลการเปลี่ ย นแปลงอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และการจัด การเรีย นรู ้
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับบริบทแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้
เทย์เ ลอร์ (Taylor, 2017) ได้ท าการประมวลแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู ้สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติว่างานวิจัยควรเร่งศึกษามากขึน้ คืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน รวมทั้งผลกระทบในแง่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาจากการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลงในชัน้ เรียน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง สามารถนามาใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒ นาพฤติกรรมของบุคคลได้
และถู ก น ามาใช้อ ย่ า งแพร่ห ลายในหลากหลายศาสตร์ส าขาวิ ช า รวมทั้ง ถู ก น าม าใช้ในทาง
การศึ ก ษาด้ว ย ดัง นั้น ผู้วิ จัย จึ ง น าแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลง ของเมอซิ โรว์
(Mezirow, 2000) มาเป็ นกรอบหลักของการนาโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลส าหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ครู ในการพัฒ นา
นักศึกษาครูอย่างเป็ นองค์รวม ร่วมกับแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ ของไวก๊อตสกี ้ (Vygotsky,
1980) มาเป็ น กลยุท ธ์ ส าหรับ การสร้างการเรียนรู ท้ ่ี เหมาะสมกับ พื ้น ที่ รอยต่ อ พัฒ นาการของ
นักศึกษาครู กระบวนการนีจ้ ะทาให้นักศึกษาครูเกิดกระบวนการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับตนเอง เป็ น
การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์อนั เป็ นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูใ้ นบริบทของพฤติกรรมการสอน
หรือการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสไตล์การสอน สะท้อนแง่มุมของ
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การศึกษาที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการศึกษา ตามรูปแบบของการวิจยั และระเบียบวิธี
ที่ใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้ทาการศึกษากับครูประจาการ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู และนักเรียนในบริบทและมุมมองที่ต่า งกัน โดยใช้วิธีการศึกษา (Methodology) ในรูปแบบการ
วิ จัย เชิ ง ปริม าณ ได้แ ก่ การส ารวจ การประเมิ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด สไตล์ก ารสอนให้มี
ประสิ ทธิภ าพ เป็ นต้น และใช้วิธีการ (Method) เชิงคุณ ภาพ เช่ น การสัม ภาษณ์ การใช้คาถาม
ปลายเปิ ด เป็ นต้น รวมทัง้ พัฒนาการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคนิคการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมร่วม
(PAR) การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม (Critical PAR) เป็ นต้น นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั มีมมุ มอง
ต่อวิธีการศึกษา โดยไม่ ยึดว่าวิธีการใดเป็ นวิธีการที่ดีท่ีสุด ในการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาครู ซึ่งผูว้ ิจัยเห็นว่าวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพให้แง่มมุ ของการศึกษาในเชิงความเป็ นเหตุเป็ นผลที่มีความชัดเจน และให้ความลุ่มลึกใน
การทาความเข้าใจของประเด็นที่ทาการศึกษาในเชิงลึกได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทัล โดยใช้วิธีวิจยั ผสานวิธีสอดแทรก (The Intervention Design) ตามแนวคิดของแครสเวล
(Creswell, 2015) โดยเน้นและให้ความสาคัญกับการทดลองเป็ นวัตถุประสงค์หลักและสอดแทรก
วิธี ก ารวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ เพื่ อ น าข้อ มูล ที่ ได้จ ากการใช้วิ ธี ก ารเชิ ง คุณ ภาพมาส ารวจ เสริม และ
สนับสนุนผลการทดลองทัง้ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังการทดลอง นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังใช้
มุมมองทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาทาความเข้าใจ อธิบายการเปลี่ยนแปลง และนามาพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิการสอน
จริงในสถานการณ์ท่ีเป็ นธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการนีจ้ ะทาให้นกั ศึกษาครูเกิดกระบวนการเรี ยนรูท้ ่ี
เหมาะสมกับตนเอง และเป็ นการเปลี่ยนจากภายในจากการเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเอง สู่
การพัฒ นาพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถเป็ นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
นักศึกษาครู เช่น คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถนาโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูส้ าหรับนักศึกษาครูยุคใหม่ และสามารถนาไปขยายผลใช้กบั นักศึกษา
ครูกลุม่ อื่น หรือนักศึกษาครูท่มี ีคณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกันได้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้คือ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรูส้ ู่
การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู ้ และออกแบบการวิจัยผสานวิธี สอดแทรก
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(The Intervention Design) ทั้ง นี ้ใช้ผ ลการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพน ามาส ารวจ เสริม และสนับ สนุ น
ผลการวิจยั เชิงปริมาณทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการวิจยั โดยกาหนดความมุ่งหมายการวิจัย ย่อย
ตามช่วงเวลา ดังนี ้
ระยะก่อนการทดลอง
1. เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการ
เรีย นรู ้เพื่ อ ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาครู ส าหรับ การพั ฒ นาโปรแกรมและแบบวัด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ระยะทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังการทดลอง และติดตามผล
หลังทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
3. เพื่ อติ ด ตามประเมิ น ผลการเปลี่ ยนแปลงของพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู ในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะหลังการทดลอง
4. เพื่ อ ค้น หาค าอธิ บ ายเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ ผลจากการเข้าร่ว มโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญเชิงวิชาการ
ได้น วัต กรรมทางการศึ ก ษา ได้แ ก่ หลัก สูต รฝึ ก อบรมในรู ป แบบโปรแกรมเสริม
หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เกิดจากการนาแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการศาสตร์หลายสาขาทัง้ ด้านการศึกษา จิตวิทยา และสังคมวิทยา โดยมีการนาแนวคิด
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู ้ มาออกแบบ
กระบวนการพัฒ นาที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษาครู ผ่านการทาความ
เข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึก ษาครู จาก
กลุ่ม ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการผลิ ตและพัฒ นานักศึกษาครู และกลุ่ม ผู้ใช้ครู มาพัฒ นาหลักสูต ร
ฝึ กอบรม
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ความสาคัญทางปฏิบัติ
1. ผูร้ ่วมวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้ 1) ระดับบุคคล ได้แก่ นักศึกษาครู มีความรู ้
ความเข้าใจ มี เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ครู ได้ค้นหาแนวทางหรือสไตล์การสอนที่เป็ นแบบฉบับของ
ตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อการจัดการเรียนรู ท้ ั้งการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และการวัด
ประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระดับโรงเรียน ได้แก่ เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพครู ในโรงเรียน ระหว่างนักศึกษาครู ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ร่วมกัน
ขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนานักศึกษาครู สู่การยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนในโรงเรียนได้ 3)
ระดับเครือข่าย ได้แก่ เกิ ดชุมชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ ครู ระหว่างหน่ วยผลิ ต และพัฒ นา
นักศึกษาครู ได้แก่ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนเครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ กู่ ารยกระดับการพัฒนานักศึกษาครูยคุ ใหม่
2. เกิ ด การสร้างเครือ ข่า ยและสร้างความเข้ม แข็ งของระบบการผลิต และพัฒ นา
นักศึกษาครู ยุคใหม่ ระหว่างหน่วยผลิตและพัฒ นานักศึกษาครู และหน่วยที่ ใช้ครู ร่วมพัฒ นา
กระบวนการสาหรับการพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
กับผูเ้ รียนที่มีวิธีการเรียนรูท้ ่ีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม และสามารถขยายผลไปสู่หน่ วย
ผลิตและพัฒนานักศึกษาครูอ่นื ๆได้ สาหรับการพัฒนานักศึกษาครูหลักสูตรใหม่ 4 ปี หรือนักศึกษา
ครูในกลุม่ อื่นๆได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี สอดแทรก (The Intervention Design) (Creswell,
2015) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในรู ปแบบการวิจัยเชิงทดลองเป็ นวิธีการหลัก เพื่อศึกษาผล
การใช้โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู
ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อสารวจ เสริมและ
สนับสนุนผลการวิจยั เชิงทดลองทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการวิจยั โดยมีกลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั ดังนี ้
การคัดเลือกตัวอย่าง
ขัน้ ก่อนการทดลอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก และวิธีการสนทนากลุ่ม สาหรับการพัฒ นาโปรแกรมและพัฒ นาแบบวัด จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยดาเนิน การคัดเลื อกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจากผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ การ
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พัฒนานักศึกษาครูประกอบด้วย 1) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในหน่วยผลิตและพัฒนาครู 8 คน ได้แก่
รองเลขาธิการคุรุสภา คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบงานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกมาจากอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
กลางตอนบน ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เป็ นอาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์ในการนิเทศและดูแลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มาไม่น้อยกว่า 10 ปี 2)
กลุ่ม ผู้ให้ข้อ มูล หลักของกลุ่ ม ผู้ใช้ค รู จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา อาจารย์นิเทศ
สถานศึ ก ษาและครู พ่ี เ ลี ้ย ง ซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ี มี ป ระสบการณ์ ใ นการนิ เทศและดู แ ลนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) นักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 กลุ่มที่เข้ารับการพัฒ นาใน
ฐานะผู้เกี่ ยวข้องโดยตรงส าหรับการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู เต็ม รู ป จ านวน 11 คน และ4)
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา จานวน 15 คน
ขัน้ การทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการเลือกมาศึกษา คือ นักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่กาลังออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 และสอนในระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และดาเนินการสุม่ อย่างง่ายที
ละสาขาวิชาเข้ากลุม่ ทดลอง จานวน 15 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน 15 คน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีการ
สนทนากลุม่ กับนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 ที่เป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 15 คน ในระหว่างการทดลอง เพื่อ
ติดตามประเมิ นผลลัพ ธ์พ ฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิ ทัลของนักศึกษาครู ใน
ระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
ขัน้ หลังการทดลอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษา
ครู ชั้นปี ท่ี 5 ที่ เป็ นกลุ่ม ทดลอง จานวน 3 คน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ซึ่งพิจารณาจากคะแนนจากแบบวัด การสังเกตพฤติกรรมขณะ
ทดลอง เป็ นต้น รวมทัง้ ครูพ่ีเลีย้ งซึ่งเป็ นผูด้ แู ลนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุม่ ทดลองที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
และนักเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 5 คนที่นักศึกษาครูกลุ่มทดลองเป็ นผูส้ อน เพื่ออธิบายผล
จากการใช้โปรแกรม
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
ตัวแปรจัดกระทา (Treatment Variables) ได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) ได้แ ก่ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู ้เพื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
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นิยามศัพท์เฉพาะ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
ครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่พฒ
ั นาจากแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู ้
(Scaffolding) โดยใช้กระบวนการของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง มาปรับเปลี่ยน
กรอบความคิดเดิม (Affective Attributes) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง การเปลี่ยนความรู ้
ความเข้าใจ (Cognitive Attributes) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ และพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู ข้ อง
ตนเอง (Psychomotor Attributes) และใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) มาเป็ นกล
ยุทธ์ (Teaching strategy) โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1
ภาวะที่ทาให้สบั สน ขัน้ ที่ 2 การใคร่ครวญตนเอง ขัน้ ที่ 3 การสารวจและวางแผนแนวปฏิบตั ิใหม่
ร่วมกับการใช้วิธีการเสริม ต่อการเรียนรู ้ 5 ขั้น และขั้นที่ 4 การยอมรับและปรับแนวปฏิบัติใหม่
ร่วมกับการใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู ้ 5 ขัน้ โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ของกลุ่มที่มี
บทบาทใกล้ชิดกับการพัฒ นานักศึกษาครู ในช่ วงการฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพ ครู โดยกลุ่มผู้ท่ีมี
ศักยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรู ้ ได้แก่ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ครู
พี่เลีย้ งหรืออาจารย์นิเทศสถานศึกษา ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือเสริมต่อ
การเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาครูในกระบวนการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ในชั้น ปี ท่ี 5 ภาคเรีย นที่ 1 โดยใช้ก ารช่ วยเหลื อ ในหลากหลายรู ป แบบ โดยค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการของนักศึกษาครู (Zone of Proximal Development)
กระบวนการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริม ต่อการเรียนรู ้ หมายถึง
กระบวนการที่นักศึกษาครูได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เคยยึดถือมา เปลี่ยนเป็ นมโนทัศน์ใหม่ท่ี
มีความครอบคลุมมากกว่าเดิม และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูส้ ึกนึกคิดที่ก่อให้เกิดความ
เชื่อใหม่ขึน้ มา โดยเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมเกี่ยวกับ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั เปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
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ดิจิทลั จนขัน้ สุดท้ายนักศึกษาครู เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ซึ่งอาศัยการเรียนรูผ้ ่านการสื่อสาร ระหว่างเพื่อนนักศึกษาครู นักศึกษาครูกบั อาจารย์นิเทศ และครู
พี่เลีย้ งเป็ นต้น จนได้มติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิการสอนจริง ในช่วงการ
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่ีให้นักศึกษาครูได้เผชิญกับการสอนในบริ บท
จริง จะช่วยให้นักศึกษาครู เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกระบวนการทางความคิด และเกิด
ประสบการณ์ใหม่ขึน้ มา จากการเผชิญปั ญหาเผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเอง โดยมีขนั้ ตอนของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 ภาวะที่ทาให้สับสน เป็ นการสร้างความตระหนักในสิ่ งที่ไม่สอดคคล้องกัน
ระหว่างการคิด ความรูส้ ึก การปฏิบตั ิหรือการตระหนักในภาพที่มีอยู่ก่อน เช่น ลักษณะของครูใน
ดวงใจ ลักษณะของครูยุคใหม่ ความรูส้ ึกอึดอัดจากประสบการณ์ทางลบต่อการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้
เรียนที่ ไม่ ป ระสบความส าเร็จ การตรวจความรู ส้ ึก และความกังวลใจต่ อ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขั้น ที่ 2 การใคร่ค รวญตนเอง เป็ น การตรวจสอบความรู ส้ ึก ต่ างๆของตนเอง การ
ไตร่ ต รองอย่ า งใคร่ค รวญด้ว ยตนเอง แบ่ ง ปั น ความคิ ด ที่ น าไปสู่ ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลง
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น แบ่งปั นความคิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการเปลี่ยนแปลงของกรณีอ่ืนๆ
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และค้นหาทางเลือกเพื่อกาหนดบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการ
ปฏิบตั ิใหม่
ขั้นที่ 3 การส ารวจและวางแผนแนวปฏิ บัติใหม่ ร่วมกับ การใช้วิธี การเสริม ต่อการ
เรียนรู ้ เป็ นการส ารวจความรู ก้ ับ ผู้อ่ืน เพื่ อค้น หาสิ่ง ที่ยังไม่ เหมาะสม แลกเปลี่ ย นกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงที่จ ะเกิดขึน้ วางแผนแนวปฏิบัติใหม่ ค้นหาความรู แ้ ละพัฒ นาทักษะเพื่ อนาไปใช้
ตามที่ระบุในแผน ค้น หาความรู ท้ างเทคนิค เพื่ อ ท าให้ต นเองชานาญ ด้วยการเติม เต็ ม ยุท ธวิธี
ทางการจัดการเรียนรูส้ าหรับครูยุคใหม่ รวมทัง้ การตัง้ เป้าหมายความสาเร็จในแต่ละขัน้ การได้รบั
ประสบการณ์ความสาเร็จด้วยตนเอง และการกระตุน้ ลักษณะใฝ่ สมั ฤทธิ์ ฝึ กปฏิบตั ิจนสามารถที่จะ
นาความรูไ้ ปปฏิบตั ิได้
ขัน้ ที่ 4 การยอมรับและปรับแนวปฏิบตั ิใหม่ ร่วมกับการใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู ้
เป็ นการสร้างความมั่นใจในบทบาทใหม่และความสัมพันธ์ใหม่ บูรณาการความคิดหรือมุมมอง
ใหม่ไปสู่เป้าหมายของแต่ละบุคคล มีการเสนอแนะในความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันละกัน จนเกิด
พลังกลุ่มที่เข้มแข็ง นามาสูค่ วามเชื่อมั่นในการสร้างความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง ผ่านเทคนิค 5
วิธีการดังนี ้ 1) การได้เห็นตัวแบบหรือความสาเร็จของเพื่อน 2) การตัง้ เป้าหมายความสาเร็จในแต่
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ละขัน้ 3) การได้รบั ประสบการณ์ความสาเร็จด้วยตนเอง 4) การกระตุน้ ลักษณะใฝ่ สัมฤทธิ์ และ5)
การเรียนรู ท้ างสังคม ช่วยเหลือ โดยครูพีเ้ ลีย้ ง และอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย คอยให้คาแนะนา
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาครูเกิดความท้าทาย ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาครูเกิดปั ญหา และประเมิน
เพื่อการพัฒนา รวมทัง้ คอยให้คาแนะนาและกาลังใจตลอดช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
พร้อมทัง้ ลดความช่วยเหลือลงเมื่อนักศึกษาเมื่อนักศึกษาครู เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
การวิจยั แบบผสานวิธีสอดแทรก (The Intervention Design) หมายถึง รูปแบบการผสาน
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริม าณและการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ใช้แ บบแผนการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง เป็ น
วัตถุประสงค์หลัก และใช้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพนามาสารวจ เสริมและสนับสนุนผลการวิจยั เชิง
ทดลอง ตามแนวคิดของแครสเวล (Creswell, 2015) โดยการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั นาผลการวิจัยเชิง
คุณ ภาพมาส ารวจ เสริม และสนับสนุนผลการวิจัยเชิงทดลองใน 3 ช่ วงระยะ ได้แก่ ระยะก่อน
ทดลอง ระยะทดลอง และหลังการทดลอง
นักศึกษาครู ขนั้ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง นักศึกษาที่กาลังศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 5
ภาคเรียนที่ 1 คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป
ในสถานศึกษา และเป็ นผูส้ อนในระดับชัน้ ประถมศึกษา
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลส าหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง
ร่วมกับเทคนิคการเสริม ต่อการเรียนรู ้ ทาการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี สอดแทรก (The
Intervention Design) ซึ่ ง ผู้วิ จั ย ได้ท าการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง น าเสนอ
ตามลาดับดังนี ้
1. แนวคิดและหลักการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
1.1 หลักสูตรการผลิตครู และแนวคิด หลักการของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 องค์ประกอบ และขัน้ ตอนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครูในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้
2.1.1 การจัดการเรียนรู:้ วิวฒ
ั นาการ ความหมาย และลักษณะ
2.1.2 การจัดการเรียนรู:้ แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
2.1.3 การจัดการเรียนรู:้ การวัด
2.1.4 การจัดการเรียนรู:้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2.2.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั : เด็กยุคดิจิทลั
2.2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล : บทบาท ลักษณะ
และทักษะของครูในศตวรรษที่ 21
2.2.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั : การวัด
3. แนวคิดที่ใช้ในการพัฒ นาโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
3.1 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning: TL)
3.1.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง: หลักการ
3.1.2 แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรีย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลง: การประยุ ก ต์ในการ
พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
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3.2 แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding)
3.2.1 แนวคิด ทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู:้ หลักการ
3.2.2 แนวคิด การเสริมต่อการเรียนรู :้ การประยุกต์ในการพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
4. แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู ้
4.1 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง: แนวคิด ทฤษฎี
4.2 การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู :้ ความหมาย
5. วิธีวิจยั ผสานวิธีสอดแทรก (The Intervention Design) ตามแนวคิดของ Creswell
6. นิยามปฏิบตั ิการ
7. กรอบแนวคิดการวิจยั
8. สมมติฐานการวิจยั
1.การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
1.1 หลักสูตรการผลิตครู และแนวคิด หลักการของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู
1.1.1 หลักสูตรการผลิตครู
หลักสูตรการผลิตครู ได้ถูกกาหนดด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ได้ระบุมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็ น
ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ ความรู แ้ ละประสบการณ์ ในการจัด การเรีย นรู ้ หรือการจัด การศึก ษา ซึ่ง ผู้
ต้องการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาต้องมี เพียงพอที่สามารถนาไปใช้ประกอบวิชาชีพ ได้ ใน
หมวด 1 มาตรฐานความรู แ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ (ข้อ 6) เกี่ยวกับผูป้ ระกอบวิชาชีพครู โดยมี
มาตรฐานความรู แ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ 11
มาตรฐาน และ2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลัก สูต รปริญ ญาทางการศึ ก ษา เป็ น เวลาไม่ น้อ ยกว่ า 1 ปี และผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ น การ
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนดไว้ คือ 2.1)b
การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน และ 2.2) การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ซึ่งจากข้อบังคับคุรุสภาดังกล่าว จึงเป็ นข้อกาหนดของโครงสร้างของหลักสูตรใน
การผลิตครู และในชั้นปี ท่ี 5 นักศึกษาครู ตอ้ งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหน้าที่ครู อย่าง
สมบูรณ์โดยบูรณาการความรูท้ ั้งหมดมาใช้ในการปฏิบตั ิการสอน 1 ปี การศึกษา 2 ภาคเรียน ซึ่ง
กาหนดเป็ นรายวิชาการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
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ซึ่งนักศึกษาครู จะได้รบั การพัฒ นาองค์ความรู แ้ ละพัฒ นาสมรรถนะเชิ ง วิชาชีพ อย่างเป็ นระบบ
สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ น การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั โดย
ใช้โปรแกรมส าหรับ เสริม หลักสูตรการผลิต ครู ท่ี มี อยู่เดิม ซึ่ง จะเป็ น ส่วนเติม เต็ ม ในการพัฒ นา
สมรรถนะทางด้านการจัดการเรียนรูใ้ ห้กับนักศึกษาครู เพื่อเตรี ยมนักศึกษาครู ให้เป็ นครูท่ีมีทกั ษะ
ของครู ในศตวรรษที่ 21 ต่ อ ไป ซึ่ง โปรแกรมนี ้ใช้ส าหรับ การพั ฒ นาในช่ ว งที่ นัก ศึก ษาออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู เรียนรู ค้ วามเป็ นครู อย่างเต็ม รู ป ซึ่งเป็ นช่วงที่นักศึกษาครู กาลังปรับตัว
เรียนรูค้ วามเป็ นครู และค้นหาสไตล์ของจัดการเรียนรู ท้ ่ีเป็ นแบบฉบับของตนเอง ผูว้ ิจยั จึงออกแบบ
การใช้โปรแกรมนีใ้ นช่วงการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย ในภาคเรียนที่ 1
โดยแนวคิดและหลักการของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีดงั นี ้
1.1.2 แนวคิด หลักการของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู มาจากคาว่า Professional training หรือ Field
Experience หมายถึง การจัดมวลประสบการณ์ท่ีสถาบันการผลิตครูจัดให้กับนักศึกษาได้มีการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฏีและการปฏิบตั ิ เพราะเป็ นการ
นาเอาความรูค้ วามสามารถทัง้ ที่เป็ นด้านเนือ้ หาวิชาการ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะไป
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง ทัง้ การฝึ กปฏิบตั ิงานครูในสถานศึกษาต่างๆ การปฏิบตั ิการสอนและการ
ดูแลนักเรียน การทางานร่วมกับครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันทากิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
งานที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน ตลอดจนการปฏิบตั ิตนตามกฎหรือระเบียบของสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
(วรรณ ทิ พ า รอดแรงค้ า , 2553; สุ ร กานต์ จั ง หาร, 2553) สอดคล้ อ งกั บ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2556) ได้สรุ ปว่าการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นกิจกรรมที่เป็ น
หัวใจสาคัญของการผลิตครูในช่วงที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษามีโอกาสนาความรู ้ ความ
เข้าใจในวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะที่ได้ศกึ ษาในมหาวิทยาลัย นาไปฝึ กปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ในชัน้
เรียน นอกจากนี ้ยัง ได้ศึก ษาเกี่ ย วกับ ระบบการบริห ารงาน การจัด การศึก ษาในโรงเรีย น ได้มี
ปฏิสัมพันธ์และทางานร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒ นาตนเองให้มี
ความชานาญในทักษะวิชาชี พ สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครู ได้อย่างมั่นใจ ก่อให้เกิดเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครูและมีแนวโน้มที่จะเป็ นครูท่ีดีในอนาคต ช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครู ให้เป็ นผูม้ ีความ
รัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรูค้ วามสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครูได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็ นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผูใ้ ช้ครู (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี, 2556) และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครู นั้นจะต้องเรียนรู ใ้ นวิชาชีพของ
ตนเองเพื่อที่จะสามารถสวมบทบาทวิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจในอนาคตของตนเอง
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การฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู เป็ น กระบวนการส าคัญ ที่ ต้อ งการให้นัก ศึกษาได้น า
ความรู ท้ ่ีเรียนในภาคทฤษฎีไปปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง มี ทักษะและความรู เ้ ฉพาะทาง สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในวิช าชี พ ได้เรียนรู จ้ ักการแก้ปั ญ หา การทางานร่วมกับผู้อ่ืน ให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองจากการฝึ กปฏิบตั ิทงั้ ในสถานการณ์จริงและในสถานการณ์จาลองเกิดความมั่นใจใน
ตนเองที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และเป็ นการเสริมสร้างให้นกั ศึกษาครูมีคณ
ุ ลักษณะของครูท่ีดีและ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู เป็ นบัณฑิต ครู ท่ีมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็ นครู ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงดาเนินการทดลองในช่วงที่นักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่ง
เป็ นการจัดประสบการณ์ท่ีให้นักศึกษาครูได้เผชิญกับการสอนในบริบทจริง จะช่วยให้นักศึกษาครู
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกระบวนการทางความคิด และเกิดประสบการณ์ใหม่ ขึน้ มา
จากการเผชิญปั ญหาเผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเอง และเป็ นช่ วงเวลาที่นกั ศึกษาครูได้เรียนรู ้ เพื่อ
พัฒนาตนเองทางด้านความเป็ นครูในทุกด้าน รวมทัง้ ด้านของการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ด้ว ย โดยองค์ป ระกอบและขั้น ตอนของการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีดงั นี ้
1.2 องค์ประกอบและขั้นตอนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์
การผลิ ต ครู นั้ น มี ก ระบวนการส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การฝึ ก สอนหรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้ได้ครู ท่ีดีมีคุณ ภาพ การที่นักศึกษาครู ได้รบั การศึกษาเรียนรู ท้ าง
ภาคทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงจาเป็ นจะต้องมีการฝึ กสอน เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ครู ในด้านต่ างๆ จนสามารถปฏิ บัติห น้าที่ ของครู ได้อ ย่างดีมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง กระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจะได้พัฒ นาในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒ นา
สมรรถภาพด้านความรู ้ คือ ความรู ใ้ นด้านเนื ้อหาที่ จ ะใช้สอนและความรู ้ ในวิช าชี พ ตลอดจน
ความรูใ้ นด้านเทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะสามารถนามาใช้ในการวางแผนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
ซึ่งกาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) ของทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา ใน
ส่วนของการฝึ กประสบการณ์เต็ม เวลาหรือ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกเป็ น
เวลา 2 ภาคเรีย นต่ อ เนื่ อ งกัน หรือ 1 ปี ภายใต้ก ารนิ เทศร่ว มกัน ระหว่ างมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสถานศึกษาที่เป็ นเครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีคณ
ุ สมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากาหนด โดยเน้น การพัฒนาสมรรถภาพด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครู
เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียนตามวิชาเอก การวัดและการ
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ประเมิ นผล การพัฒ นาสื่อการเรียนรู ้ การบริหารชั้นเรียน ตลอดจนงานธุรการ และ การพัฒ นา
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะความเป็ นครูท่ดี ี
สาหรับช่วงของการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยดาเนินการทดลองโปรแกรมการพัฒ นา
สไตล์การสอนของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ในช่วงที่นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
1 (Internship 1) เป็ นช่วงที่นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในชัน้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่ง
เป็ นช่วงที่นกั ศึกษาครูตอ้ งปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์โดยบูรณาการ
ความรู ท้ ั้งหมดมาใช้ในการปฏิบตั ิการสอน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ การจัดกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู ้ เลือกใช้และผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับ การจัด การเรีย นรู ้ การวัด และประเมิ น ผลการเรีย นรู ้แ ละน าผลการประเมิ น ไปใช้ในการ
พัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้รวมทั้ง การเรีย นรู ง้ านครู ด้า นอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ครั้ง แรกที่ นัก ศึ ก ษาจะได้
ปฏิบตั ิงานครู อย่างเต็มรูป เป็ นช่วงที่นักศึกษากาลังปรับตัว ค้นหาตนเอง เป็ นช่วงเริ่มสาหรับการ
พัฒ นาการจัดการเรียนรู ใ้ นแบบฉบับ ของตนเองตนเอง (Teaching style) ดังนั้น โปรแกรมการ
พัฒ นาการจัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู ส้ ู่การ
เปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริม ต่อการเรียนรู ้ จะช่วยให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้พัฒ นา
อย่างมีแนวทาง รวมทั้งเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ การเปลี่ยนความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การจัด การเรียนรู ้ จนกระทั้งปลายเทอมนักศึกษากลุ่ม เป้าหมายเกิ ดการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ่สี อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์มากขึน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการทดลองใช้โปรแกรมนีใ้ นช่วงที่นกั ศึกษาครูฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในชัน้ ปี ท่ี
5 ภาคเรียนที่ 1
นอกจากนี ้ การฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการสอนแบบเต็มเวลาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใช้ระบบ
การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ การบูรณาการความรู ภ้ าคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน โดยมี
บุคลากรหลายฝ่ ายที่มีสว่ นพัฒนานักศึกษาครู ในช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ซึ่ง
แต่ละฝ่ ายมีบทบาทหน้าที่ท่แี ตกต่างกันแต่จะทางานประสานและร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาครู
ประกอบด้วยบุค ลากรของสถาบัน ผลิตครู ได้แก่ อาจารย์นิเทศมหาวิท ยาลัย ส่วนบุคลากรใน
สถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครูพ่ีเลีย้ ง ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบาทหน้าที่ของผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง สาหรับงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั กาหนดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
มีบทบาทใกล้ชิดกับการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครูโดยตรง ได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ ง
และอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย เป็ นผูท้ ่ีเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในงานวิจยั เนื่องจาก 2

18

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

กลุ่ ม นี ้ เป็ นบุ ค คลที่ ใ ห้ค าปรึก ษาและให้ค าแนะน าแก่ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งใกล้ชิ ด เป็ นผู้ท่ี ค อย
สังเกตการณ์สอน ประเมินผลการปฏิบตั ิการสอนทัง้ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะด้านความเป็ นครู
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิถกี ารจัดการเรียนรู้
การจัดการชัน้ เรียน และด้านทักษะการประเมินผล โดยในงานวิจัยนีเ้ น้นที่การเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒ นาพฤติ กรรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อผู้เรีย นในยุค ดิจิ ทัล ของนักศึก ษาครู ในช่ วงการฝึ ก
ปฏิ บัติ การสอนจริง ในสถานศึก ษา แม้ว่างานวิจัย นี ้ไม่ ได้มุ่ง ศึก ษาบทบาทของกลุ่ม ผู้ท่ี มี ส่ว น
เกี่ยวข้อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ขึน้ อยู่กับ
กลุ่มบุคคลเหล่านีด้ ว้ ย ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงออกแบบการวิจัยโดยกาหนดเลือกกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับ
การพัฒ นาการจัด การเรีย นรู ข้ องนัก ศึก ษาครู ม ากที่ สุด คื อ ครู พ่ี เลี ย้ ง และอาจารย์นิ เทศของ
มหาวิทยาลัย โดยผูว้ ิจยั กาหนดบทบาทของบุคคล 2 กลุม่ ในโปรแกรมการทดลอง
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครู ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู
จากการศึก ษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่ างประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นา
นักศึกษาครู ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ในสถานศึกษา พบว่า การจัดประสบการณ์
วิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาครู ช่วยให้เกิดการเรียนรู เ้ กี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ วิธี
สอน การเรียนรู ข้ องผู้เรียน การควบคุม ชั้นเรียน และการใช้สื่อการเรียนรู ม้ ากขึ ้ น แต่พ บปั ญ หา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีไม่ชดั เจน การขาด
การตรวจสอบความรูข้ องนักเรียน การจัดการเรียนรูท้ ่ีไม่เน้นทักษะกระบวนการ ขาดทักษะการตัง้
คาถาม พบปั ญหาการควบคุมชัน้ เรียน (ชาตรี ฝ่ ายคาตาและคณะ (2553) นอกจากนีผ้ ลการวิจัย
ยังพบว่า การผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันผลิตครูตอ้ งได้รบั ความร่วมมือจาก
โรงเรียนฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ เพื่ อ สร้างโอกาสให้นัก ศึก ษาครู ได้สัม ผัสแหล่งเรียนรู แ้ ละฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู โดยตรงเป็ นการเรียนรู ช้ ีวิตความเป็ นครู ท่ีแท้จริง ผ่านความร่วมมื อจาก
อาจารย์นิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาครูก่อนฝึ กสอน ร่วมกับครูพ่ี
เลีย้ ง ซึ่งเป็ นผูค้ อยชีแ้ นะ เป็ นผูฟ้ ั งอย่างกระตือรือร้น และให้ขอ้ มูลป้อนกลับกับนักศึกษา (วรรณ
ทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสขุ วัฒนานันท์ (2551) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทิพาพร สุ
จารี (2551) พบว่า ปั จ จัยส าคัญ ได้แก่ แรงจูงใจในกระบวนการฝึ ก บุค ลิก ภาพของนัก ศึก ษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และความเอาใจใส่ของอาจารย์นิเทศ จัดเป็ นปั จจัยที่มีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภ าพการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ของนักศึกษาครู รวมทั้ง ระบบพี่เลีย้ งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อม
ให้ กับนักศึกษาครู เพื่อการพัฒนาไปสู่ วิชาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัย สนับสนุนปั จจัย
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สาคัญ 5 ประการ ของกระบวนการระบบพี่เลีย้ งที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย คุณสมบัติส่วน
บุคคล ความต้องการการเรียนรู ้ ความรูใ้ นด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างรูปแบบ และการ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ โดยระบบพี่เลีย้ งที่ดี จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การได้ตรวจสอบสิ่ งที่ได้รบั ในช่วงของการเรียนรู ้ จากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู
รวมทัง้ ประสิทธิภาพของระบบการเป็ นพี่เลีย้ งที่ดีจะต้องเกิดจากความสัมพันธ์ และกระบวนการ
ทางานที่ดี ของทัง้ ผูท้ ่ีเป็ นพี่เลีย้ งและผูท้ ่ีได้รบั การดูแลจากพี่เลีย้ ง (Milledge, 2011) ดังนัน้ ในการ
วิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยกาหนดให้ อาจารย์นิเทศ และครู พ่ี เลี ย้ ง ซึ่งเป็ นผู้ท่ี มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนานักศึกษาครูในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดย
กาหนดให้เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั และมีบทบาทสาคัญในการให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เสริมแรง และเสริมต่อ
การเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาครู
2. แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
2.1 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
2.1.1 การจั ด การเรี ย นรู้ : วิ วั ฒ นาการ ความหมาย และลั ก ษณะของการ
จัดการเรียนรู้
“การสอน” มีวิวฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงเริ่มตัง้ แต่
การสอนในฐานะที่เป็ นศิลป์ (Art) และเป็ นศาสตร์ (Science) ลักษณะของการสอนวิวฒ
ั นาการมา
จากการสอนที่เป็ นไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีรูปแบบ มาถึงการสอนอย่างมีรูปแบบ เริ่มตัง้ แต่การ
ใช้วิธีการครอบงาความคิด (Indoctrination) ของผูเ้ รียน เพื่อให้ละทิง้ ความคิดความเชื่อเดิม ซึ่ง
ต่อมาเปลี่ยนเป็ นการพร่าสอนความคิด ความเชื่อ ชักจูง โน้มน้าว ให้ผเู้ รียนเห็นคล้อยตาม ต่อไป
จึงเริ่มมีการสอน (Teaching) ซึ่งเน้นบทบาทของครู แล้วจึงก้าวเข้าสู่การสอนอย่างเป็ นแบบแผน
ใช้หลักวิชาจากการศึกษาค้นคว้ามากขึน้ แต่ยังมีการยึดครู เป็ นศูนย์กลาง หลักจากนัน้ จุดเน้นได้
เริ่มเปลี่ยนจากครูไปเป็ นผูเ้ รียน คาว่าการสอนจึงเปลี่ยนไปเป็ น “การเรียนการสอน” (Instruction)
ซึ่งเน้นบทบาทของผูเ้ รียนในการเรียนรู แ้ ละครอบคลุม การเรียนรู ท้ ่ีกว้างขึน้ มิใช้เป็ นเพียงการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์เท่านัน้ ต่อมาการสอนในลักษณะของการฝึ กอบรม (Training)
เริ่ม ได้รบั ความนิ ยม เพราะสามารถใช้สอนเสริม ในจุด ที่เป็ น ปั ญ หา หรือเป็ น ความต้องการใน
ระยะเวลาสัน้ ซึ่งสามารถจัดได้ทงั้ ในระดับโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
วิวัฒ นาการของศาสตร์ทางด้านการสอนมี วิวัฒ นาการมาอย่างยาวนาน “การ
สอน” เป็ นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ในการที่ช่วยเหลือกันในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ รอบตัว
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการดารงชีวิต ซึ่งเกิดขึน้ โดยทั่วไป ไม่เลือกเวลา สถานที่ เป็ นลักษณะการสอน
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ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว ลักษณะการสอนเริ่มมีรูปแบบเกิดขึน้ เมื่อมีนักปราชญ์ และเจ้าลัทธิ
ต่างๆ เกิดขึน้ เขาเหล่านัน้ ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้ ความคิด และความเชื่อของเขา โดยใช้
ความสามารถและศิลปะเฉพาะตัวในการสอน การสอนเป็ นเรื่องที่มีหลักการ มีทฤษฎี มีแบบแผนที่
ศึกษากันได้และฝึ กฝนกันได้ มิใช่เป็ นเรื่องที่ติดตัวมาตัง้ แต่กาเนิดเฉพาะราย เฉพาะบุคคล อย่างไร
ก็ตามถึงแม้การสอนจะมีความเป็ นศาสตร์เพิ่มขึน้ แล้วก็ตาม แต่ครูก็ยงั มีบทบาทเป็ นตัวเอกในการ
เรียนการสอน ครู เป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ครู เป็ นผูแ้ สดง ผูเ้ รียนเป็ นผูร้ บั ต่อมา เมื่อ
วิทยาการทางการศึกษาก้าวหน้าขึน้ ตามล าดับ แนวคิดทางการสอนก็เริ่ม เปลี่ยนแปลงไปจาก
แนวคิดที่ให้ครู เป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน จอนห์ ดิวอี ้ (John Dewey) นักการศึกษาคน
สาคัญ ได้แนะนาแนวคิดใหม่ท่ีว่า “การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดีจากการกระทา” ดังนัน้ ในการสอนจึง
ควรเน้ น ที่ ตั ว ผู้ เ รี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้จ ากการกระท า (Learning by doing) แนวคิ ด นี ้
ประกอบการการศึกษาค้นคว้าวิจยั จานวนมากในระยะต่อมา ได้แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รียนควรจะเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนควรจะต้องคานึงถึงผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ผูเ้ รียนควรมีบทบาทในการเรียนรูม้ ิใช่เป็ นเพียงฝ่ ายรับเท่านัน้ การศึกษาวิจยั จานวนมากยังแสดง
ให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดี ต้องมีการวางแผนและการใช้หลักการทางการศึกษาต่างๆ
อย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสาเร็จได้ แนวคิดในยุคนีส้ ะท้อน
ออกมาให้เห็นในคาศัพท์คาว่า “Instruction” ซึ่งหมายถึง “การเรียนการสอน” ซึ่งคานีม้ ีความหมาย
แตกต่างจากคาว่า “Teaching” หรือ “การสอน” ที่ใช้ในยุคแรกๆ
แนวคิดเรื่อง “Instruction” ซึ่งหมายถึง “การเรียนการสอน” มีความหมายถึงการ
สอนโดยคานึงถึงการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ความหมายของการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ถ่ายทอดความรู ้ มาเป็ นการช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย แนวคิด
นีไ้ ด้รบั การยอมรับโดยทั่วไป ประเทศไทยก็รบั แนวคิดนีเ้ ข้ามาด้วย และใช้คานีใ้ นการสื่อสารใน
วงการ แต่ในทางปฏิบัติ ครู ส่วนใหญ่ ยังมี ความเคยชิ นการสอนในลักษณะที่ครู เป็ นศูน ย์กลาง
ประกอบกับ ไม่ ได้รบั การช่ วยเหลื อให้ป ฏิบัติตามและฝึ กทักษะการสอนตามแนวคิดใหม่ อย่าง
เพียงพอ การสอนโดยครูเป็ นศูนย์กลางจึงยังครองอานาจอยู่อย่างเหนียวแน่นจนปัจจุบนั ทัง้ ที่ใช้คา
ว่ า “Instruction” ลัก ษณะเช่ น นี ้เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ เปลี่ ย นเฉพาะชื่ อ หรื อ “ค าศัพ ท์” แต่
ความหมายหรื อ มุ ม มองไม่ ไ ด้เปลี่ ย นไป กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ได้ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลงการใช้
“คาศัพท์” แต่ “กระบวนทัศน์” (Paradigm) ในเรื่องนัน้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง (ทิศนา แขมมณี, 2559)
ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าขึน้ อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้า
มามี บ ทบาทในการเรีย นรู ข้ องมนุ ษ ย์สูง มาก สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ต่ า งๆ เช่ น โทรทัศ น์ โทรศัพ ท์
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คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้ผูเ้ รียนจานวนมากที่กระจายกันอยู่ในพืน้ ที่ต่างๆของประเทศ ได้รบั รู ้
และเรียนรูข้ ่าวสารข้อมูลต่างๆได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง การสอนในลักษณะใหม่จึงเริ่มเกิดขึน้
ผู้เรี ย นไม่ จ าเป็ น ต้อ งเดิ น ทางมาเรีย นกับ ครู ผู้ส อนคนเดี ย วกัน ได้ในเวลาเดี ย วกัน ผู้เรีย นที่ มี
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองได้ ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็ นยุคที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต (Life-long learning)
(ทิศนา แขมมณี, 2559) คือ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียน มีพฤติ กรรมที่แสดงออกให้เห็น
ถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู ้ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใ้ ห้กบั ตัวเอง
มีเป้าหมายการเรียนรูเ้ ป็ นของตนเอง และมีแรงจูงใจภายในที่สามารถนาตนเองไปสู่ความสาเร็จไป
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม (ชูศักดิ์ เอือ้ งโชคชัย, 2556)
ดังนัน้ การพัฒนาเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่อยู่ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม ทาให้การพัฒ นาเยาวชนต้องไม่ใช่เพียงการกาหนด
คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ หากแต่ตอ้ งมองไกลไปถึงการสร้างเยาวชนให้มี คุณลักษณะการเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีศกั ยภาพทัง้ ในมิติดา้ นพฤติกรรม ทักษะ เจตคติ และความรู ้ ซึ่ง
จะเป็ นกาลังสาคัญขับเคลื่อนสังคมไทยสูก่ ารเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูท้ ่มี ีศกั ยภาพในอนาคต
ในขณะที่เทคโนโลยีทางการศึกษากาลังมีบทบาทสาคัญในวงการศึกษา ก็ได้มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแ้ ละการสอนใหม่ๆเกิดขึน้ ทฤษฎีท่กี าลังได้รบั ความนิยมและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางด้านการเรียนการสอนอย่างมาก ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู ้
(Constructivism) และผลงานวิจัย ทางด้านสมอง (Brain research) ซึ่งให้มุม มองเกี่ ยวกับ การ
เรียนรู แ้ ละการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จากการสอนที่เน้นครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้
ให้แก่ผู้เรียน โดยอาศัยความสามารถและศิลปะส่วนตัวของครู มาเป็ นการที่ครู นาความรู ด้ ้าน
จิตวิทยาและการเรียนรูม้ าใช้ในการจัดเตรียมการสอนโดยมุ่งให้ผเู้ รียนเกิ ดการเรียนรูไ้ ด้ดี ปั จจุบนั
ทฤษฎีและผลการวิจยั ได้ชีไ้ ด้ชีใ้ ห้เห็นว่าเป็ นกระบวนการทางปั ญญาของบุคคลในการพยายามทา
ความเข้าใจในประสบการณ์เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวว่าสิ่งต่างๆ เหล่านัน้ มีความหมาย
ต่อตนอย่างไร ดังนัน้ การเรียนรูจ้ ึงเป็ นกระบวนการที่ผเู้ รียนจะต้องจัดกระทา ไม่ใช้เพียงรับเข้ามา
การเรียนการสอนจาเป็ นต้องเปลี่ยนแนวความคิดจาก ครู ดาเนินการเรียนการสอน (Instruction)
ไปเป็ น ผูเ้ รียนสร้างความรู ้ (Construction) (ทิศนา แขมมณี, 2559)
การจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ที่ ปั จ จุ บั น ใช้ค าว่ า “การจัด การเรี ย นรู ้” เป็ น
กระบวนการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดีให้กบั ผูเ้ รียน กระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีมีคุณภาพครู ผูส้ อนต้องจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student centered) ซึ่ง
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หมายถึงการให้ความสาคัญ กับผูเ้ รียน ให้ผูเ้ รียนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู เ้ ป็ นผูแ้ สวงหา
ความรูแ้ ละพัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพขงองตนเอง บทบาทครูจึงเป็ น
เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมากกว่าที่จะเป็ นผูส้ อนหรือผูถ้ ่ายทอดความรู ้
เท่านัน้ นอกจากนีค้ รูตอ้ งจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย ให้ผูเ้ รียนได้ใช้ทักษะความสามารถ
สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้ฝึกปฏิบตั ิจริง ให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากหลายสถานการณ์เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ ให้ผเู้ รียนสามารถดารง
ตนอยู่ ใ นโลกยุ ค ศตวรรษที่ 21 (21st Century Education) ได้อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เพราะโลกยุ ค
ศตวรรษที่ 21 เป็ น โลกของเทคโนโลยี มี ค วามเจริญ ของข้อ มูล สารสนเทศและข่ า วสารต่ างๆ
มากมาย ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการเลือก การเข้าถึง การใช้ และนาไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและ
พัฒนาตนเอง การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรูจ้ ึงต้อ งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
โดยให้ความส าคัญ กับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน” ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู ใ้ ห้กับ ผู้เรียน
มากกว่าการให้เนือ้ หาวิชาเพียงอย่างเดียว (ศิรวิ รรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558)
อาจกล่าวได้ว่าวิวัฒ นาการทางด้านศาสตร์การสอนนั้นมี วิวัฒ นาการมาอย่าง
ยาวนาน เริ่มจากการสอนที่เป็ นไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีรูปแบบ มาถึงการสอนอย่างมีรูปแบบ
เริ่ม ตั้งแต่ ก ารใช้วิธี การครอบงาความคิ ด (Indoctrination) ของผู้เรีย น ต่ อมาจึ ง เริ่ม มี การสอน
(Teaching) ซึ่งเน้นบทบาทของครู แล้วจึงก้าวเข้าสู่การสอนอย่างเป็ นแบบแผน ใช้หลักวิชาจาก
การศึกษาค้นคว้ามากขึน้ แต่ยงั มีการยึดครูเป็ นศูนย์กลาง หลักจากนัน้ จุดเน้นได้เริ่มเปลี่ยนจากครู
ไปเป็ นผูเ้ รียน คาว่าการสอนจึงเปลี่ยนไปเป็ น “การเรียนการสอน” (Instruction) ซึ่งเน้นบทบาทของ
ผูเ้ รียนในการเรียนรู แ้ ละครอบคลุม การเรียนรู ท้ ่ีกว้างขึน้ และต่อมาการสอนมี ลักษณะของการ
ฝึ กอบรม (Training) เป็ นการสอนที่เน้นเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาสัน้ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู เ้ ข้ามามีบทบาทในการศึกษา แนวคิดของการ
สอนก็ มี แ นวโน้ ม จะเปลี่ ย นไปเป็ นการให้ ผู้เรี ย นสร้า งความรู ้ (Construction) ประกอบกั บ
ความก้า วหน้า ทางวิ ท ยาการ การเรี ย นรู ใ้ นยุ ค ที่ เทคโนโลยี พั ฒ นาก้า วหน้า ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกาลังเข้าสูย่ คุ ศตวรรษ
ที่ 21 เป็ น โลกของเทคโนโลยี มี ค วามเจริญ ของข้อ มูล สารสนเทศและข่าวสารต่ างๆ มากมาย
ผูเ้ รียนต้องมีทักษะในการเลือก การเข้าถึง การใช้ และนาไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง การศึกษาจึงเน้นการสร้างให้ผูเ้ รียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู ข้ องครู ผูส้ อนจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ โดยให้
ความสาคัญกับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน” ส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนมากกว่าการ
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ให้เนือ้ หาวิชาเพียงอย่างเดียว ครูผสู้ อนต้องจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง บทบาทครูจึง
เป็ นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนมากกว่าที่จะเป็ นผู้ส อนหรือผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้ กระบวนทัศน์ทางด้านศาสตร์การสอนจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและบริบทของ
สังคม จากเดิมเป็ น “การจัดการเรียนการสอน” โดยครูผสู้ อน เปลี่ยนเป็ นครู “ผูส้ อน” เป็ น “ผูจ้ ดั การ
เรียนรู”้ ดังปัจจุบนั
ด้วยกระบวนทัศน์และวิวฒ
ั นาการของศาสตร์ทางด้านการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นในการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยจึงใช้คาว่า “การจัดการเรียนรู”้ (Instruction) ในแง่มุมของ การสอน
หรือ การจัดการเรียนการสอนของนัก ศึกษาครู ซึ่งเป็ น การจัด การเรีย นรู ข้ องนักศึก ษาในฐานะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานวิชาชีพครู ในบริบทของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเต็มรูปในสถานศึกษา
ความหมายและลักษณะของการจัดการเรียนรู้
การสอน (Teaching) เป็ นหน้าที่หลักของครูซ่งึ ถือว่าผูท้ ่ีทาหน้าที่ครูเป็ นวิชาชีพชัน้ สูง
เพราะนอกจากองค์ค วามรู ท้ ่ี ไ ด้รับ การศึก ษาอบรมมาโดยเฉพาะแล้ว ครู ต้อ งมี ศิ ล ปะในการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หานัน้ ได้อย่างถ่องแท้ สาหรับความหมายของ
“การสอน” อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) สรุ ปความหมายของการสอนว่าเป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ท่ีกาหนด ซึ่งต้องอาศัย
ศาสตร์และศิล ป์ ของผู้ส อน นอกจากนี ้ทิ ศนา แขมมณี (2560) ให้ความหมายของการสอนว่า
หมายถึ ง การถ่ า ยทอดความรู ้ ทั ก ษะ เจตคติ ต่ า งๆ โดยที่ ผู้ส อนและผู้รับ หรือ ครู แ ละศิ ษ ย์มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกระบวนการเรียนรู ้ นอกจากนีย้ ังเป็ นความพยายามทั้งหมดของครู ท่ีใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพครูเพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุศกั ยภาพอย่างเต็มที่สงู สุดในพั ฒนา
ทุกด้านของแต่ละคนอย่างเต็มที่ โดยมีพืน้ ฐานด้านปฏิสมั พันธ์ท่ีดีระหว่างกัน เพื่อเกิดผลการเรียนรู ้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2548) โดย
ผูส้ อนเลือกวิธีการ หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับบทเรียนและผูเ้ รียน ทัง้ ด้านวิธีสอน เทคนิควิธีการ
สอน และรูปแบบการสอน โดยวิธีสอน เป็ นขัน้ ตอนที่ผสู้ อนดาเนินการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ าม
จุดประสงค์ วิธีการที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ต่างๆ เช่น วิธีสอนโดยการ
บรรยาย วิธีส อนโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม ย่อย วิธีสอนโดยการปฏิบัติจ ริง วิธีการสอนโดยใช้สื่อ
วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต เป็ นต้น
จากความหมายข้ า งต้ น ในทั ศ นะของผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า “การสอน” หมายถึ ง
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่า งๆ ซึ่งผูส้ อนและผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ต่อ
กันในกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ท่ีกาหนด โดยผูส้ อน
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เป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนรู ้ และผูเ้ รียนเป็ นผูร้ บั การถ่ายทอด ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์
และศิลป์ ของผูส้ อนทั้งความรู ท้ างด้านวิธีสอน เทคนิควิธีการสอน และ รู ปแบบการสอน เพื่อให้
ผูเ้ รียนเกิดผลการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หากพิจารณาความหมายของคาว่า “การสอน” จะเห็นว่าเป็ นการให้ความสาคัญกับ
เนือ้ หาวิชาเน้นที่บทบาทครูผสู้ อน ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นยุคของการปฏิรูปการเรียนรูท้ ่ีมีแนวคิดให้มีการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จากแนวคิดดังกล่าวจึงทาให้ผูส้ อนเปลี่ยนบทบาทจากการ
สอนมาเป็ นการจัดการเรียนรูแ้ ละเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ รียน ดังนัน้ คาว่า “การสอน”
(Teaching) จึงเปลี่ ยนไปเป็ น “การเรียนการสอน” (Instruction) ซึ่งมี ความหมายเดียวกับคาว่า
“การจัด การเรียนรู ”้ (Instruction) ที่มุ่งเน้น บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู แ้ ละครอบคลุม การ
เรียนรูท้ ่ีกว้างออกไป และมิใช่เป็ นเพียงการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกับผูเ้ รียนเท่านัน้ (ชาญชัย ยม
ดิษฐ์, 2548; ทิศนา แขมมณี, 2560; ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2557)
“การจัดการเรียนรู”้ เป็ นการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ และการฝึ กทั กษะ
โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้
ตามวัต ถุป ระสงค์ท่ี ก าหนด เป็ น กระบวนการที่ ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ผู้เรีย น กระบวนการเรีย นรู ้
บทบาทการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ น
การถ่ายทอดความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ โดยมี การเตรียมการวางแผนตามหลักวิช า มี ขั้นตอน
กระบวนการที่เป็ นแบบแผนชัดเจน มี กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีผูเ้ รียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย ครอบคลุมปฏิสมั พันธ์หลายรู ปแบบระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผู้ เรียนกับผูเ้ รียน
หรือกับสื่อต่างๆที่เหมาะสม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545; ศิรวิ รรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558)
นอกจากนี ้ การจัดการเรียนรูน้ นั้ ครูผูส้ อนยังเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดในกระบวนการ
เรียนรู ้ เพราะมีบทบาทในการสั่งสอน อบรม ผูเ้ รียนให้ได้รบั ความรู ค้ วามเข้าใจ แสดงพฤติกรรม
การทางานอันเกิดจากความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องต่างๆ จนสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภ าพและมี
ประสิทธิผล (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2557)
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “การจัดการเรียนรู ”้ นั้นเป็ นพฤติกรรมของครู ท่ีตอ้ งอาศั ย
ความรูค้ วามสามารถของผูส้ อนทัง้ ด้านวิชาการ (ศาสตร์) ผสานทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้
(ศิลป์ ) ในการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ และการฝึ กทักษะโดยใช้กลยุทธ์ กระบวนการ
วิธีการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่ี กาหนด โดย
เป็ นกระบวนการที่ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รียน กระบวนการเรียนรู ้ บทบาทการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนที่เน้น
การยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู ้ ร่วมลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุ
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จุดมุ่งหมาย ครอบคลุมปฏิสมั พันธ์ทั้งระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน หรือกับสื่อต่างๆ
อย่างเหมาะสม จนก่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ และสามารถนาประสบการณ์
ใหม่นนั้ ไปใช้ได้ โดยมีเป้าหมายของการจัดการเรียนรูท้ ่ีม่งุ ให้ผเู้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู ค้ วามคิด หรื อด้านพุทธิพิสยั 2) ด้านทักษะกระบวนการ หรือด้าน
ทักษะพิสยั และ3) ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสัย โดยการจัดการเรียนรูน้ ั้นครอบคลุมทัง้ ด้านของ
เนือ้ หาของหลักสูตร การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู ้ เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ วิธีการวัดผล รวมทัง้
การประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
จากนิยามของการจัดการเรียนรู ้ ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษางานวิจยั ภายใต้บริบท
ของการจัด การเรีย นรู ้ท่ี เป็ น พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาครู ในชั้น ปี ที่ 5 ที่ อ ยู่ ระหว่ า งการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู เต็ม รู ปในสถานศึกษา ดังนั้นจึ งอาจกล่าวได้ว่า “การจัดการเรียนรู ข้ อง
นักศึกษาครู” เป็ นพฤติกรรมของนักศึกษาครูในการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู ้ และการ
ฝึ กทักษะโดยใช้กลยุทธ์ กระบวนการ วิธีการ สื่อและเทคนิคต่างๆ โดยการใช้ความรูค้ วามสามารถ
ในเชิงวิชาการ (ศาสตร์) ผสานทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้ (ศิลป์ ) ครอบคลุมทัง้ ด้านของ
เนือ้ หาของหลักสูตร การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู ้ เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ วิธีการวัดผล รวมทัง้
การประเมินผลได้อย่างเหมาะสมที่สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด
โดยเป็ นกระบวนการที่เน้นการยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รียน กระบวนการเรี ยนรู ้
บทบาทการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เน้นให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู ้ ร่วมลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จนก่อให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู แ้ ละประสบการณ์ใหม่ และสามารถนา
ประสบการณ์ ใ หม่ นั้น ไปใช้ไ ด้ โดยมี เป้ า หมายของการจัด การเรี ย นรู ้ท่ี มุ่ ง ให้ผู้ เรี ย นเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรูค้ วามคิด หรือด้านพุทธิพิสยั 2) ด้านทักษะ
กระบวนการ หรือด้านทักษะพิสยั และ3) ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสยั
และในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ทาการศึกษา “การจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู” ภายใต้
กรอบแนวคิด ทฤษฎีของสไตล์การสอน (Teaching Styles) ซึ่งเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ีผูส้ อนแต่ละ
คนใช้ หรือเป็ นแนวทางการสอนของครู โดยพัฒนามาจากแนวความคิด และเจตคติ ซึ่งเป็ นผลของ
การเรียนรู ้ การวินิจฉัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ผสมผสานกับบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคล ทาให้เป็ น
วิถีทางที่บุคคลนัน้ ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ มีเอกลักษณ์ ซึ่ง เป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคลของครูแต่ละ
คนที่มีความแตกต่างกันออกไปในการมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้
มีประสิทธิภาพ ดังจะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู ดังนี ้
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2.1.2 การจัดการเรียนรู้: แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
ในงานวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของสไตล์การสอน (Teaching
Styles) มาเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษา และพั ฒนาการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ซึ่งสไตล์
การสอน ได้ถูกเรียกแตกต่างกันไป เช่น รู ปแบบการสอน (กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา,
2543) แบบการสอน (หทัยรัตน์ เทพสถิต , 2542) หรือลีลาการสอน (พรสวรรค์ เพ่งพิศ , 2549;
สุนทรพจน์ ดารงพานิช และอวยพร เรืองตระกูล , 2556; อนงค์พร สถิตย์ภาคีกุล , 2543) สาหรับ
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้คาว่า สไตล์การสอน ซึ่ง มีการนิยามไว้ในหลายลักษณะ คือ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ี
ผูส้ อนแต่ละคนใช้ โดยได้พัฒนามาจากแนวความคิด และเจตคติ ซึ่งเป็ นผลของการเรียนรู ้ การ
วินิจฉัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ผสมผสานกับบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคล ทาให้เป็ นวิถีทางที่บุคคล
นัน้ ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ มีเอกลักษณ์ จนกลายเป็ นแบบฉบับเฉพาะตนที่ไม่เหมือนผูอ้ ่ืน (หทัย
รัตน์ เทพสถิต , 2542) ซึ่งสไตล์การสอนเป็ น คุณ ลักษณะส่วนบุคคลของครู แต่ละคนที่มี ความ
แตกต่างกันออกไป หรือเป็ นแนวทางการสอนของครู ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะเฉพาะที่มีความ
โดดเด่น โดยที่ลกั ษณะและรูปแบบของสไตล์การสอนจะมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนอย่างชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน เป็ นพฤติกรรมการแสดงออกของครูแต่ละคน
ที่เกิดจากทัศนคติ ความเชื่อ ผสมผสานกับบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล จนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตนที่ไม่ เหมือนคนอื่น ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ (สุนทรพจน์
ดารงพานิช และอวยพร เรืองตระกูล , 2556) ในการถ่ายทอดความรู ้ หรือการชีแ้ นะวิชาการเพื่อให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ (กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2543) ซึ่งแสดงออกทางการสอนและ
การมีปฏิสมั พันธ์ทางการเรียนรู ก้ ับนักเรียน โดยการดาเนินกิจกรรมต่างๆของครูท่ีสะท้อนภาพที่
เห็นได้ชดั คือ บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ผูส้ อนแต่ละคนจะมีสไตล์การสอนที่แตกต่างกันไป เช่น
เน้นการอธิบายสิ่งๆต่างๆ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ เน้นเวลาในการสอนเป็ นสาคัญ เน้นการทางาน
โดยการคัด เลื อ กกลุ่ม งานของผู้เรีย น เน้น กิ จ กรรมการแสดงออกของผู้เรี ย น และเน้น การมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน เป็ นต้น (อนงค์พร สถิตย์ภาคีกลุ , 2543)
การที่ผูเ้ รียนจะเรียนรู ไ้ ด้ดี มีองค์ประกอบหลายประการ วิธีการเรียนรู ห้ รือแบบ
การเรียนรู ้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ การที่ผเู้ รียนไม่สามารถเรียนได้ดี อาจไม่ใช่เพราะผูเ้ รียนไม่มี
ศักยภาพ แต่อาจเป็ นเพราะวิธีการเรียนรูแ้ ละวิธีการสอนยังไม่เหมาะสม การที่ผเู้ รียนจะเรียนรูไ้ ด้ดี
และเป็ นไปอย่างเต็มศักยภาพของตนนั้นเป็ นเรื่องไม่ง่าย เนื่องจากมีองค์ประกอบและตัวแปรที่
เกี่ยวข้องจานวนมาก เช่น ในองค์ประกอบด้านผูเ้ รียน มีตัวแปรที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ ภูมิ
หลังของผูเ้ รียน สาระที่เรียน วิธีเรียน เป็ นต้น ในองค์ประกอบด้านผูส้ อน ตัวแปรที่สาคัญ ได้แก่ ตัว
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ผูส้ อน การจัดสภาพแวดล้อม การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู ้ วิธีสอน วัสดุและสื่อการ
เรียนรูแ้ ละการสอน เป็ นต้น องค์ประกอบและตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็ น
อย่างมาก (ทิศนา แขมมณี, 2560) การจัดการเรียนการสอน ถ้าครูผสู้ อนใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับวิธีการเรียนของนักเรียนแล้ว จะทาให้การเรียนรูข้ องนักเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
คงทนยั่ง ยื น ถ้านัก เรีย นได้รับ วิธี ก ารสอนที่ สอดคล้อ งกับ วิ ธี ก ารเรีย นที่ นักเรีย นชอบ จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ มีทศั นคติท่ีดีต่อการสอน และมีวินยั ใน
ตนเองดีขึน้ (ศิรยิ ภุ า พูลสุวรรณ, 2543) นอกจากนีค้ รูเมื่อเปลี่ยนสไตล์การสอนแล้วผูเ้ รียนที่เป็ นคน
เรีย นช้า และยัง ไม่ เกิ ด การเรีย นรู จ้ ะกลายเป็ น ผู้ป ระสบผลส าเร็จ ทางการเรีย นอย่ า งน่ า สนใจ
(Torrance, 1965) ด้วยเหตุนีก้ ารจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน จึ งเป็ นเรื่องที่ผู้ส อนทุกคน ไม่ ว่าจะเป็ นการสอนในระดับใด ควรพิ จ ารณา
ไตร่ต รองอย่ า งรอบคอบ เพราะเป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะช่ วยให้ผู้เรีย นเกิ ด การเรีย นรู ส้ ูง สุด ตาม
ศักยภาพของตน (ทิศนา แขมมณี , 2560) จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู ข้ องครู มีความสาคัญ
มากต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู ท้ งั้ ด้านทัศนคติในการเรียน ผลสัมฤทธิ์
การเรียน และวิธีการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วย
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องสไตล์การสอน
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ทาการศึกษาในเรื่องของสไตล์การสอน
(Teaching styles) ตามวิถีทาง แนวคิด และแตกต่างกันตามเป้าหมายของการศึกษาวิเคราะห์
โดยทิศนา แขมมณี (2559) สามารถจัดกลุม่ ของสไตล์การสอนได้เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่
กลุ่ ม แรก เป็ นสไตล์ก ารสอนที่ จ าแนกตามช่ อ งทางการรับ รู ้ข องนั ก เรี ย น
(Teaching styles of perceptual pathways or learning modality) ได้ แ ก่ แนวคิ ด ของ ซาลี ม
(Salem, 2001)
กลุ่มที่สอง เป็ นสไตล์การสอนที่จาแนกตามลักษณะหรือสไตล์การคิดของผูเ้ รียน
(Teaching styles of Cognitive styles) ได้แ ก่ แนวคิ ด ของ วิ ท คิ น และคณะ (Witkin, Moore,
Goodenough, & Cox, 1977) โคลบ (Kolb & Kolb, 2005)
กลุ่ม ที่ ส าม เป็ น สไตล์ก ารสอนที่ จ าแนกตามลัก ษณะของพฤติ ก รรมผู้เรีย น
(Teaching styles of Behavior styles) ได้ แ ก่ แนวคิ ด ของ กราชาและไรท์ แ มน(Anthony. F
Grasha, 2002) และฮีมลิชท์ (Hiemlich.1990)
กลุ่มที่สี่ เป็ นสไตล์การสอนที่จาแนกตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Teaching
styles of context/environment) ได้ แ ก่ แนวคิ ด ของ ดั น และดั น (R. D. Dunn, K,, 1993) ซึ่ ง
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ตามกลุม่ สรุปดังตาราง 1
ตาราง 1 สรุปนิยามสไตล์การสอนในแต่ละประเภท

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

ประเภทของสไตล์การสอน
1. สไตล์ก ารสอนที่ จ าแนก
ตามช่ อ งทางการรับ รู ้ข อง
ผู้เรีย น (Teaching styles of
perceptual pathways or
learning modality)

นิยามของสไตล์การสอน
มี ท ฤษฎี พื ้ น ฐานอยู่ บ นแนวคิ ด ที่ ว่ า การเรี ย นรู ้เ ป็ น
กระบวนการที่ อ าศัย การรับ รู ข้ ้อ มูล และประสบการณ์
ต่างๆ ผ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 การเรียนรูเ้ กิดขึน้ เมื่อ
บุคคลมีการรับรู ้ และนาสิ่งที่รบั รูเ้ ข้าไปสู่กระบวนการทาง
สมองเพื่ อ ประมวลผลข้อ มูล ซึ่งส่ งผลต่ อ ลัก ษณะและ
กระบวนการรับ รู ใ้ นแต่ละบุคคลได้จาแนกประเภทของ
สไตล์การสอนไว้ 6 แบบตามการรับรูข้ องผูเ้ รียน ดังนี ้
1. สไตล์การสอนที่เน้นการมองเห็น
2. สไตล์การสอนที่เน้นการได้ยิน
3. สไตล์การสอนที่เน้นการสัมผัส
4. สไตล์การสอนที่เน้นการเคลื่อนไหว
5. สไตล์การสอนที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม
6. สไตล์การสอนที่เน้นการเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล
2. สไตล์ ก ารสอนที่ จ าแนก จ าแนกสไตล์ก ารเรี ย นของบุ ค คลตามลั ก ษณะของ
ตามลัก ษณะหรื อ สไตล์ก าร กระบวนการรับรู ส้ ิ่งเร้าต่างๆที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่ง
คิ ด ของผู้ เ รี ย น (Teaching ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการเรี ย นรู ้แ ละการคิ ด ของบุ ค คล
styles of Cognitive styles) จาแนกเป็ น 2 แบบ ดังนี ้
1. สไตล์ก ารสอนที่ สอดคล้อ งกั บ สไตล์ก ารเรี ย นรู ้
แบบพึ่งพึง/ไม่เป็ นอิสระจากสภาพแวดล้อม
2. สไตล์ก ารสอนที่ สอดคล้อ งกั บ สไตล์ก ารเรี ย นรู ้
แบบอิสระ/เป็ นอิสระจากสภาพแวดล้อม
เป็ นสไตล์การสอนที่มี 4 ขั้นตอนตามวงจรการเรียนรู เ้ ชิง
ประสบการณ์ 1) การจัดประสบการณ์/กิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรูปธรรม 2) การอภิปรายสะท้อนความคิด 3) การสร้าง
ความคิ ด รวบยอด และ4) การน าความรู ้ไปทดลอง/
ประยุกต์ใช้

ผูเ้ ขียน
ซาเล็ม
(Salem, 2001)

วิทคิน
( Witkin et al.,
1977)

โคลบ
( Kolb & Kolb,
2005)
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นิยามของสไตล์การสอน
พิจารณาแง่มุมของการเรียนรู ้ ใน 2 มิติ คือ มิติดา้ นการ
รับรู ้ และมิติดา้ นกระบวนการ ที่ส่งเสริมการทางานของ
สมองทั้ง 2 ซี ก สไตล์ก ารสอนของครู จึ งมี 4 แบบ เพื่ อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี ้
1. สไตล์ ก ารสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย นที่ ถ นั ด
จินตนาการ
2. สไตล์ก ารสอนที่ สอดคล้อ งกับ ผู้เรีย นที่ ถ นัด คิ ด
วิเคราะห์
3. สไตล์ก ารสอนที่ ส อดคล้อ งกับ ผู้เรีย นที่ ถ นัด ใช้
สามัญสานึก
4. สไตล์การสอนที่สอดคล้องกับ ผู้เรียนที่ถนัดการ
ปฏิบตั ิเผชิญสถานการณ์
3. สไตล์ก ารสอนที่ จ าแนก เป็ นสไตล์การสอนของครู ท่ีพิ จารณารู ปแบบของความ
ตามลักษณะของพฤติกรรม ต้องการ ความเชื่อและพฤติกรรมที่แสดงออกห้องเรียน
ผู้เรีย น (Teaching styles of ของครู โดยจาแนกสไตล์การสอนได้ดงั นี ้
Behavior styles)
1. สไตล์การสอนแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
2. สไตล์การสอนแบบผูม้ ีอานาจ (Formal Authority)
3. สไตล์ก ารสอนแบบผู้เป็ น แบบอย่ า งส่ ว นบุ ค คล
(Personal Model)
4. สไต ล์ ก ารสอ นแบ บ ผู้ อ านวยค วาม สะดวก
(Facilitator)
5. สไตล์การสอนแบบผูเ้ ป็ นตัวแทน (Delegators)
สไตล์การสอน ที่รวมถึงปรัชญา ความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่า
และทัศนคติ ต่อองค์ป ระกอบทั้งหมดของการการเรีย น
การสอนรวมทั้งขึน้ อยู่กับความตัง้ ใจและความสามารถ
ในการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็ น 4
แบบ ได้แก่ 1) สไตล์การสอนแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
2) สไตล์การสอนแบบผูจ้ ดั หา (Providers) 3) สไตล์การ
สอนแบบผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 4) สไตล์
การสอนแบบมอบอานาจ (Enablers)

ผูเ้ ขียน
แ ม็ ค ค า ธี
(
McCarty.
1980)

ก ร า ช า
( Anthony. F
Grasha, 2002)

ฮีมลิชท์
(Heimlich,
1990)
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นิยามของสไตล์การสอน
ผูเ้ ขียน
จ าแนกตามองค์ป ระกอบหรือ ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มที่ ดั น และดั น (R.
เกี่ ย วข้อ งกั บ สไตล์ก ารเรี ย นจากองค์ป ระกอบ 6 ด้า น D. Dunn, K,,
ได้แก่ การวางแผนการสอน วิธีการสอน บรรยากาศใน 1993)
การสอน (การจั ด ชั้ น เรี ย น การจั ด กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น และ
สภาพแวดล้อ มในการสอน) เทคนิ ค การประเมิ น ผล
ลัก ษณะการสอน และ ปรัช ญาการศึ ก ษา โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 แบบ ดังนี ้
1. It (Individual Teacher)
2. SIt (Somewhat Individualized Teacher)
3. Tst (Transitional Teacher)
4. STt (Somewhat Transitional Teacher)
5. Tdt (Traditional Teacher)

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของนิยาม แนวคิด ทฤษฎีเบือ้ งหลังของการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู สามารถจาแนกสไตล์การสอนออกเป็ นประเภทต่างๆ
ขึน้ อยู่กับเกณฑ์หรือรู ปแบบฐานแนวคิดของผูศ้ ึกษา ซึ่งว่าสไตล์การสอนทั้ง 4 ประเภท มีความ
เกี่ยวข้องกับผูเ้ รียนเป็ นเกณฑ์หลักในการพิจารณา เช่น สไตล์การสอนที่จาแนกตามช่องทางการ
รับรูข้ องผูเ้ รียน จาแนกตามสไตล์การคิดของผูเ้ รียน จาแนกตามพฤติกรรมผูเ้ รียน และจาแนกตาม
บริบ ทหรือ สภาพแวดล้อ มของการจัด การเรีย นการสอนให้กับ ผู้เรีย นเป็ น ส าคัญ และมี ค วาม
แตกต่างกันไปตามมุมมองและแนวคิดของผูเ้ ขียน
ทัง้ นีง้ านวิจัยเรื่องนีผ้ ูจ้ ัยใช้แนวคิดของ กราชา (Anthony F Grasha, 2002) มาเป็ น
แนวคิ ดในการพัฒ นาโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรีย นในยุค ดิจิ ทัล
สาหรับนักศึกษาครู โดยเลือกสไตล์การสอนตามแนวคิดของ กราชา (Anthony F Grasha, 2002)
คือ สไตล์การสอนแบบผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งเป็ นสไตล์ท่ี สอดคล้องกับวิธี การ
จัดการเรียนรูข้ องครูในศตวรรษที่ 21 โดยครูผูส้ อนทาหน้าที่เป็ นโค้ช (Coach) เป็ นผูช้ ่วยแนะและ
ให้ผ ลย้อนกลับ (feedback) กับ ผู้เรีย น ปรับ จากการสอนไปสู่การจัดการเรียนรู เ้ ชิ งรุ ก (Active
Learning) นั่นคือการสอนที่ครูเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (วิจารณ์ พาณิช , 2558) โดยสไตล์การ
สอนแบบผู้อานวยความสะดวก ให้ความสาคัญ ของธรรมชาติผูเ้ รียน และการมี ปฏิสัม พันธ์กัน
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ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน แนะนาและควบคุมผูเ้ รียนโดยวิธีตงั้ คาถาม สืบค้นความรู ้ การเลือกวิธีการ
เรียนรู ้ และ ให้กาลังใจในการพยายามพัฒนาให้ไปถึงการเรียนรูต้ ามความคาดหวัง มีจุดมุ่งหมาย
สาคัญในการพัฒนาความสามารถผูเ้ รียนโดยให้อิสระผูเ้ รียนในการริเริ่ม และมีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รบั มอบหมาย โดยผูส้ อนทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษาถึงวิธีการเรียน พยายามให้ผูเ้ รียน
ได้มีโอกาสพิสจู น์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยทาหน้าที่สนับสนุนและให้กาลังใจในสิ่งที่ควร (Anthony.
F Grasha, 2002)
ทัง้ นีง้ านวิจัยนีไ้ ม่ได้ศึกษาว่าการจัดการเรียนรู แ้ บบใดเป็ นแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีดี
ที่สุด ซึ่ง แต่ล ะสไตล์ห รือ แต่ล ะแนวทางของการจัดการเรียนรู ข้ ึน้ อยู่กับ บริบทหรือปั จ จัย อื่นๆที่
แตกต่างกัน เช่น ระดับการรับรู ้ การคิด พฤติกรรมของผูเ้ รียน หรือสไตล์การเรียนของผูเ้ รียน หรือ
ปั จจัยอื่นๆ แต่งานวิจยั นีจ้ ะเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ที่ส อดคล้อ งกับ การจัด การเรีย นรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 และคานึ ง ถึง ความแตกต่ างของผู้เรียนเป็ น
ประการสาคัญ
2.1.3 การจัดการเรียนรู้: การวัด
การวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ทาการพัฒนาเครื่องมือ
วัด โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีของสไตล์การสอนมาเป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนา ซึ่งการศึกษา
ปรากฏว่ามีนกั การศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้ศึกษาและพัฒนา และถูกนามาประยุกต์
ปรับ ใช้อ ย่ า งกว้า งขว้า ง โดยกาฟอร์ (Abdul Gafoor, 2012) ได้ท าการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด
มาตรฐานของสไตล์การสอนของครูมธั ยมต้น ในคีรารา โดยทาการสังเคราะห์ จัดประเภทเครื่องมือ
วัดสไตล์การสอนของครูตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1940 ถึง 2002 พบว่าเครื่องมือในการวัดสไตล์การสอนได้รบั
การพัฒนาได้ดีกว่าการจาแนกประเภทของสไตล์การสอนในช่วงต้น ซึ่ งเครื่องมือแรกที่พัฒนาขึน้
เพื่อระบุพฤติกรรมการสอนคือ ให้ผสู้ งั เกตการณ์ท่ีได้รบั profile of teacher’s behaviours ต่อเนื่อง
ทัง้ ทางตรงและโดยทางอ้อม (R. S. Dunn & Griggs, 2007) ระบบการวิเคราะห์การโต้ตอบร่วมกัน
ของแฟลนเดอร์ส (FIACS) (Flanders, 1970) และ ตารางการสัง เกตและบัน ทึก (Observation
Schedual and Record: OscAR 4V) (Medley & Hill, 1973)
นักวิจัยบางคนได้พัฒนาเครื่องมือที่สอบถามความคิดของนักเรียนในการสร้าง
รู ป แบบการสอน: การรับ รู ข้ องนัก เรีย นเกี่ ยวกับ สไตล์ก ารสอน และแบบสอบถามการโต้ต อบ
ระหว่างครู (Questionnair of Teacher Interection: QTI) (Wubbels & Levy, 1991) ส่วนใหญ่ใช้
ในการหาคุณ ภาพของพฤติกรรมของครู คือเป็ นการประเมิ นครู : การสอนสไตล์ Q-Sort (TSQS)
(Heikkinen, 1978) แบบวัด สไตล์ก ารสอน (Teaching style Inventory: TSI) (R. D. Dunn, K,,
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1993) และแบบวัด สไตล์ก ารสอน (Teaching style Inventory: TSI) (Grasha, 1994) เครื่องมื อ
ล่าสุดที่พัฒนาขึน้ ได้มีการปรับปรุงการสารวจประเมินตนเองด้วยตนเอง (Mawhinney, 2002) ซึ่ง
แบบวัด ISAS-R มี ค าถามจ านวน 39 ข้อ เป็ น การตอบสนองต่อ การวินิจ ฉัยด้วยตนเองโดยข้อ
คาถามเป็ นแบบ Likert สเกล 5 ระดับ ตรวจสอบความเชื่อถือได้โดยการวิเคราะห์ Cronbach's
alpha (Mawhinney, 2002) และถูกสร้างขึน้ ผ่านขัน้ ตอนการวิเคราะห์ปัจจัยและความเชื่อถือได้
โดยใช้เครื่องมือประเมินการประเมินตนเองของครูใน 7 ด้าน ได้แก่ 1)การจัดกลุ่มรูปแบบสไตล์การ
สอน 2) วิธีการและเนือ้ หา 3) การมีส่วนร่วมของนักเรียน 4) การกาหนดเป้าหมาย 5) การวินิจฉัย
สไตล์การเรียนรู แ้ ละสไตล์การสอน 6) สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนและการออกแบบห้องเรียน
และ 7) การเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก / โค้ช (Facilitator/Coach)
สาหรับเครื่องมือที่ใช้สารวจสไตล์การสอนที่ถูกนามาประยุกต์และปรับใช้อย่าง
กว้างขว้าง มีดงั นี ้
แบบสารวจสไตล์การสอนของ กราชา (A Franklin Grasha, 1996) ได้สร้างแบบ
ส ารวจสไตล์ก ารสอน (TSI : Teaching Styles Inventory) โดยออกแบบเพื่ อ ประเมิ น ด้า น
ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการสอนของครู โดยแบบสารวจดังกล่าวจะกาหนดสถานการณ์ของ
หลักสูตร 2 หลักสูตร สาหรับตรวจสอบสไตล์การสอนระหว่าง 6-9 เดือนที่ผ่านมา โดยหลักสูตร
ที่ 1 เป็ นหลักสูตรที่เน้นการใช้งานเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ส่วนหลักสูตรที่ 2 เป็ นหลักสูตร
ที่ไม่เน้นการใช้งานเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ จานวน 40 ข้อ ให้ผถู้ ูกสารวจ
ได้ตอบแต่ละข้อตามสถานการณ์ในแต่ละหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของสไตล์การสอน
ทัง้ 5 สไตล์ ได้แก่ สไตล์การสอนแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) สไตล์การสอนแบบผูม้ ีอานาจ (Formal
Authority) สไตล์การสอนแบบผูเ้ ป็ นแบบอย่างส่วนบุคคล (Personal Model) สไตล์การสอนแบบผู้
อานวยความสะดวก (Facilitator) สไตล์การสอนแบบผูเ้ ป็ นตัวแทน(Delegators) โดยข้อคาถาม
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ และให้บนั ทึกค่าคะแนนลงใน Scoring Key แล้วรวม
คะแนนของแต่ละคอลัมน์ และหาค่าเฉลี่ยเพื่อนาไปเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนด ดังตาราง 2
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ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
ผูม้ ีอานาจ (Formal Authority)
ผูเ้ ป็ นแบบอย่างส่วนบุคคล(Personal
Model)
ผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator)
ผูเ้ ป็ นตัวแทน (Delegators)

ต่า
1.0-3.2
1.0-4.0
1.0-4.3

ระดับคะแนน
ปานกลาง
3.3-4.8
4.1-5.4
4.4-5.7

สูง
4.9-7.0
5.5-7.0
5.8-7.0

1.0-3.7
1.0-2.6

3.8-5.3
2.7-4.2

5.4-7.0
4.3-7.0

ที่มา: Anthony F. Grasha. (1996)
เนื่องจากมีความยุ่งยากพอสมควรในการคานวณค่าเฉลี่ยจากแบบสารวจ จึงได้มี
การพัฒนาแบบสารวจดังกล่าวให้เป็ นแบบสารวจสไตล์การสอนแบบออนไลน์ โดยคงจานวนและ
ลักษณะของคาถามไว้เช่นเดิม แต่ได้เปลี่ยนระดับของความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ โดยกนก โพธิเวส
(2555) ได้ทาการพัฒนาแบบสอบถามลีลาการสอนออนไลน์ ตามแนวทางของกราชา โดยกาหนด
องค์ประกอบของลีลา ดังนี ้ 1) ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปภายในห้องเรียน 2) ลักษณะผูส้ อนที่เป็ นที่
นิยมของผูเ้ รียน 3) วิธีการสอนของผูส้ อน 4) กฎเกณฑ์การเรียน 5) ลักษณะบุคลิกภาพ 6) ต้นแบบ
และ 7) ความสัม พันธ์ของผูส้ อนกับผูเ้ รียน โดยเป็ นการพัฒ นาแบบสอบถามลีลาการสอนฉบับ
ภาษาไทยที่ให้ผลลัพธ์สะท้อนกลับทันที สามารถนาเครื่องมือกลับมาใช้ใหม่ได้ มีความเป็ นสากล
และแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์ (Likert Scale)
เช่นเดียวกับต้นฉบับ ซึ่งมีทงั้ หมด 40 ข้อ โดยทาการแปลต้นฉบับแบบสอบถามภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิคการแปลตรงตัวตามคาศัพท์ประโยคต่อประโยค และวิธีการ
แปลแบบสอบกลับ (Back Translation) ภาษาและวัฒ นธรรมอื่ น และปรับ ส านวน โดยน าไป
ทดลองหาคุณ ภาพ พบว่ า มี ค วามตรงเชิ ง เนื ้อ หา (IOC: Item Objective Congruence Index)
เท่ากับ 0.84 ค่ าความเชื่ อมั่นด้วยวิ ธี ห าสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.85 โดยกลุ่มทดสอบจานวน 50 คน ใช้วิธีการสอบซา้ ระยะห่าง 1 เดือน มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.99 นาผลที่ได้มาหาความสัมพันธ์โดยวิธีวิเคราะห์
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ปั จจัย จากผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 181 คน เป็ นผูช้ ่วยสอนระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พบว่า โดยภาพรวม ลี ลาการสอนแบบแนะนามี ค่าเฉลี่ย(Mean) เท่ากับ 4.07 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.46 สูงสุด แต่ยงั มีลีลาแบบอื่นๆแฝงอยู่ดว้ ย นอกจากนีผ้ ลการ
ทาแบบสอบถาม ทาให้ผสู้ อนเข้าใจตนเองและพบแนวทางการจัดกระบวนการสอนว่าควรใช้ลีลา
การสอนแบบใดกับผูเ้ รียนที่มีลีลาการเรียนแตกต่างกัน โดยอาจปรับเปลี่ยนลีลาไปตามสภาพของ
กระบวนวิชาและเป้าหมายของวิชาด้วย
ตามแนวคิดเกี่ยวกับสไตล์การสอนและงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับสไตล์การสอนของครู
จะเห็นได้ว่า มีนกั วิชาการทัง้ ไทยและต่างประเทศ ได้พยายามศึกษาและพัฒนาวิธีการวัดมาอย่าง
ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบนั โดยเครื่องมือวัดสไตล์การสอนในยุคแรกเริ่ม เป็ น เครื่องมือในการวัดสไตล์
การสอนที่พัฒ นาขึ น้ เพื่อระบุพ ฤติกรรมการสอนคือ ให้ผูส้ ังเกตการณ์ท่ีได้รบั ข้อมูลส่วนตัวของ
พฤติกรรมการสอนของครู ผสู้ อน ต่อเนื่องทัง้ ทางตรงและโดยทางอ้อม วิเคราะห์ร่วมกันกับการใช้
ตารางสังเกตและแบบบันทึก ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการสอนของครู โดยตรง ในระยะ
ต่อมาได้มีนกั วิจยั ได้พัฒนาเครื่องมือที่สอบถามความคิดของนักเรียนในการสร้างรูปแบบการสอน
ตามการรับ รู ข้ องนั ก เรีย นเกี่ ย วกั บ สไตล์ก ารสอน และแบบสอบถามการโต้ต อบระหว่ า งครู
(Questionnair of Teacher Interection: QTI) ซึ่ ง เป็ นการประเมิ น ครู ผู้ส อนโดยใช้วิ ธี ก ารเชิ ง
คุณภาพ และต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดในรูปแบบที่ครูเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง โดยมีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) จากแนวคิดของดันและดัน (R. D. Dunn, K,,
1993) และกราชา (Grasha, 1994) เรียกว่า แบบวัดสไตล์การสอน (Teaching style Inventory:
TSI) ซึ่งผ่ านการศึกษาวิจัยและพัฒ นาในการสร้างโดยการวิเคราะห์ปัจ จัย และหาคุ ณ ภาพหา
ความเชื่อถือได้ของเครื่องมืออย่างต่อเนื่องจนปั จจุบนั นักวิชาการในประเทศไทยได้นาแบบวัดสไตล์
การสอนตามแนวคิดของของดันและดัน และกราชา มาศึกษาพัฒ นาและปรับใช้ในการวัดสไตล์
การสอนของครูในประเทศ ซึ่งแบบวัดตามแนวคิดของดันและดัน จัดองค์ประกอบเครื่องมือเป็ น 6
ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการสอน 2) วิธีการสอน 3)บรรยากาศในการสอน (การจัดชัน้ เรียน การ
จัดกลุ่มผูเ้ รียน และสภาพแวดล้อมในการสอน) 4)เทคนิคการประเมินผล 5) ลักษณะการสอน 6)
ปรัชญาการศึกษา และแนวคิดของกราชา จัดองค์ประกอบเครื่องมื อเป็ น 7 ด้าน 1)การจัดกลุ่ม
รู ป แบบสไตล์ก ารสอน 2) วิ ธี ก ารและเนื ้อ หา 3) การมี ส่ ว นร่ว มของนั ก เรี ย น 4) การก าหนด
เป้าหมาย 5) การวินิจฉัยสไตล์การเรียนรูแ้ ละสไตล์การสอน 6) สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนและ
การออกแบบห้องเรีย นและ 7) การเป็ น ผู้อ านวยความสะดวก / โค้ช นอกจากนี ้ก นก โพธิ เวส
(2555) ได้ทาการพัฒนาแบบสอบถามลีลาการสอนออนไลน์ ตามแนวทางของกราชา โดยกาหนด
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องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปภายในห้องเรียน 2) ลักษณะผูส้ อน
ที่เป็ นที่นิยมของผูเ้ รียน 3) วิธีการสอนของผูส้ อน 4) กฎเกณฑ์การเรียน 5) ลักษณะบุคลิกภาพ 6)
ต้นแบบ และ 7) ความสัมพันธ์ของผูส้ อนกับผูเ้ รียน
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
สาหรับนักศึกษาครูโดยใช้การศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดสไตล์การสอน
และเปิ ดกว้า งส าหรับ ข้อมูล เชิ ง คุณ ภาพจากสนามวิจัย โดยใช้การสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก และการ
สนทนากลุ่ม กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และนาข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาสร้างแบบวัดพฤติกรรมการจัดการ
เรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล และก าหนดเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ซึ่ง องค์ป ระกอบของแบบวัด
ประกอบด้ว ย 1) การวางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เป็ น การให้รายระเอี ย ดเกี่ ย วกับ การก าหนด
เป้าหมาย การวินิจฉัยสไตล์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และสไตล์การสอนของตัวผูส้ อน 2) วิธีการจัดการ
เรียนรู ข้ องผูส้ อน โดยพิจารณาในประเด็น กลยุทธ์การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู ้ และการจัดการ
เรียนรูใ้ นแบบเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกหรือเป็ นโค้ช 3) การจัดการชัน้ เรียน พิจารณาในประเด็น
บรรยากาศการจัดการเรียนรู แ้ ละสภาพแวดล้อมในการสอน และ 4) การวัดและประเมิ นผลใน
ศตวรรษที่ 21
2.1.4 การจัดการเรียนรู้: งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้วิ จั ย ได้ท าการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งการจั ด การเรี ย นรู ้ ในบริ บ ทของ
พฤติกรรมการสอน การจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ งานวิจยั ที่ใช้แนวคิดทฤษฏีท่เี กี่ยวข้องกับสไตล์
การสอน ดังนี ้
ชนัด ดา ภู ห งส์ท อง (2560) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่อ งการวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารเชิ ง
วิพ ากษ์แบบมี ส่วนร่วมเพื่อพัฒ นาปฏิบัติการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านวิธีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1)
พัฒ นาปฏิบัติการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผู้ เรียนเป็ นส าคัญ ในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู ด้วย
วิธี ก ารเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ ยนแปลง โดยใช้การวิจัย ปฏิบัติ การเชิ ง วิพ ากษ์แบบมี ส่วนร่วม และ 2)
สังเคราะห์ความรูจ้ ากการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูท่ีผ่านวิธีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ผูร้ ่วมวิจยั ประกอบด้วย นิสิตครูชนั้ ปี ท่ี 4 จานวน
13 คน นิ สิ ต ครู รุ่น พี่ ชั้น ปี ท่ี 5 จ านวน 7 คน อาจารย์ผู้ส อนจานวน 2 คน พี่ เลี ย้ งจ านวน 2 คน
ผู้เชี่ ย วชาญด้า นการจัด การเรีย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวน 1 คน ครู พ่ี เลี ย้ งจ านวน 13 คน
นักเรียนจากชัน้ เรียนที่นิสิตได้ฝึกสอนในโรงเรียน จานวน 494 คน ผูบ้ ริหารของคณะศึกษาศาสตร์
จ านวน 1 คน เครื่องมื อในการวิจัยที่ส าคัญ ได้แก่ แบบคาถามในการกระตุ้น ความรู ส้ ึกกังวล
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ร่วมกัน แบบสังเกตกระทาทางการสื่อสาร แบบประเมินปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ส าคัญ แบบสัม ภาษณ์ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู แ ละนัก เรีย น บัน ทึก ของนัก วิจัย และ
หลักฐานการบันทึกเสี ยง ภาพ และวีดีโอ การวิเคราะห์หลักฐานเป็ นไปตามมุม มองเชิงสะท้อน
ตนเองและวิภาษวิธีของความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงอัตวิสยั และวัตถุวิสยั แบ่งออกเป็ น 1)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ และ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ด้วยการหาค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญในนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถนาไปสู่ปฏิบตั ิการที่มีความสมเหตุสมผล ความยั่งยืนและมีผลิต
ภาพ และความยุติธรรมและรวมกันได้จริง โดยมีกระบวนการสาคัญ อันได้แก่ การสร้างการสื่อสาร
แบบประชาธิปไตย พี่เลีย้ งเพื่อการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงและการสร้างอารมณ์เชิงบวก การ
ลาดตระเวน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันตามการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง การจัดการ
เรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง และผลลัพธ์ท่ีพงึ ประสงค์ต่อนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน
และ 2) สังเคราะห์ความรู จ้ ากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย ปั จจัยภายใน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็ น
อุปสรรคต่อ ปฏิบัติการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของนิสิตครู การค้นหาความกังวลใจ
ร่วมกัน สอง ปั จ จัย ภายนอก หมายถึ ง ปฏิ บัติ ก ารของผู้ท่ี มี ส่วนเกี่ ย วข้องหรือระบบที่ มี ค วาม
เกี่ ยวข้อง รวมถึงการเป็ นพี่ เลี ย้ งเพื่อ การเปลี่ยนแปลงและการสร้างอารมณ์เชิ งบวก สาม ก าร
ปฏิบัติการและการสร้างปฏิบัติการ หมายถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างปฏิบัติการ แบบ
สร้างการปฏิบตั ิการ อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิท่ีเอือ้ อานวยและเป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และสี่ ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญอย่างสมเหตุสมผล อย่างมีผลิตภาพและยั่งยืน และอย่างยุติธรรม และมีสว่ นร่วม
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงผลลัพธ์อ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาเพื่อความยั่งยืนของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และการเรียนรูข้ องนักเรียน
ชุลีกร ยิม้ สุด (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒ นาการคิดไตร่ตรองและ
พฤติกรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ของครู ประถมศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญและสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรมการสอนของครูท่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยมีกลุ่ม
ผูร้ ่วมวิจัยคือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครูวิชาการและครูผู้ สอนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านต้นปรง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตรัง เขต 2 ดาเนินการวิจยั โดยระเบียบวิธี
วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามแนวคิ ด ของเคมมิ ส และแม็ ค แท็ ก การ์ธ (Kemmis &
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McTaggart, 2000) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติและสังเกต และ3) ขั้น
ไตร่ต รอง กิ จ กรรมส าหรับ การพั ฒ นาการคิ ด ไตร่ต รอง ได้แ ก่ การเขี ย นบัน ทึ ก ไตร่ต รอง การ
สังเกตการณ์สอน การสนทนาโต้ตอบและการวิจัยในชั้นเรียน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์การคิดไตร่ตรองของครู แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจั ดการเรียนการสอนของครู แผนการ
จัดการเรียนรูข้ องครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และ
แบบบันทึกผลการเรียนรูข้ องครู การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยสถิติทดสอบวิลค็อกซัน (The
Wilcoxon t-test for Two Relate Samples) และข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพด้วยวิธี การวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ครูมีการคิดไตร่ตรองหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญอยู่ในระดับพอใช้ขนึ ้ ไปในทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ด้านการใช้สื่อหรือ
แหล่งการเรียนรู ้ และด้านการวัดและประเมินผล จากผลการวิจยั ดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่า การใช้วิธีการ
พัฒนาการคิดไตร่ตรองการสอนส่งผลให้ครูมีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
สูงขึน้
อัจ ฉราพร บุ ญ ญพนิ ช (2547) ท าการศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย ทางจิ ต สัง คมที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของครูประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีความมุ่งหมายของการศึกษา 2 ประการคือ 1)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของครู ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีลกั ษณะสังคม ลักษณะทางจิต และลักษณะทางพุทธ
แตกต่างกันทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยๆ 2) เพื่อศึกษาว่าลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิต และ
ลัก ษณะทางพุท ธ ร่วมกันมี อ านาจท านายพฤติ กรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ ของครู
ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 ส านักงานเขตพื ้น ที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 โดยกลุ่ม ตัวอย่าง
ส าหรับ การศึ ก ษาเป็ นครู ป ระถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1 จานวน 278 คน โดยใช้วิธี การสุ่ม อย่างง่าย ทาการวิเคราะห์วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ ฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู แบบเพิ่มตัวแปรทีละขัน้ (Multiple Regression Analysis) ข้อค้นพบจากผลการวิจยั พบว่า
ตัว แปรในกลุ่ม ลัก ษณะทางสัง คม ลัก ษณะทางจิ ต และลัก ษณะทางพุ ท ธ สามารถท านาย
พฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ได้ โดยตัวพยากรณ์ท่ีมี ประสิทธิ ภ าพในการทานาย
ได้แก่ เจตคติต่อการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การสนับสนุนทางสังคม และอิทธิบาท 4 สามารถ
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ทานายพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญได้รอ้ ยละ 55 ทัง้ นีก้ ลุม่ ครูท่มี ีอายุนอ้ ย ตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการทานาย ได้แก่ เจตคติต่อการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และการสนับสนุน
ทางสังคม สามารถทานายพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญได้รอ้ ยละ 44.60 และกลุ่มครู
ที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานาย ได้แก่ เจตคติต่อการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็ น ส าคัญ การสนับสนุน ทางสัง คม และความเชื่ ออานาจในตน สามารถท านาย
พฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญได้รอ้ ยละ 56.80
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตครู
เพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้ 1) วิเคราะห์
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ของครู ในการศึก ษายุค 4.0 โดยการวิเคราะห์แ ละสัง เคราะห์เอกสาร และ
สัม ภาษณ์ผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 7 คน 2) วิเคราะห์จุดแข็งและจุดแนของการผลิตครู ปัจ จุบันใน
ประเทศไทย โดยการวิเคราะห์หลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่งและมหาวิทยาลัยราชภัฎ 2 แห่ง และสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิจานวน 7 คน
3) วิเคราะห์การผลิตครูของประเทศที่ประสบความสาเร็จในระดับนานาชาติ ได้แก่ การผลิตครู ใน
ประเทศฟิ นแลนด์และสิงค์โปร 4) พัฒนา (ร่าง) รูปแบบการผลิตครู สาหรับการศึกษายุค 4.0 โดย
การประมวลและบู ร ณาการข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากขั้น ตอนการวิ จัย ที่ 1-3 และ 5) ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็ น ไปได้ข อง (ร่า ง) รู ป แบบการผลิ ต ครู ส าหรับ การศึ ก ษายุ ค 4.0 โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 6 คน ผลการวิจยั การวิเคราะห์สมรรถนะที่จาเป็ นของครูในการศึกษายุค 4.0
พบว่า สมรรถนะที่จาเป็ น ประกอบด้วย 1) สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 10 ด้าน
ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต การใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ การมีทกั ษะการ
ทางานร่วมกับ ผู้อ่ื น การสื่ อสารข้ามวัฒ นธรรม การมี ภ าวะผู้น า และการมี จิ ตสาธารณะ และ
สมรรถนะวิชาชีพครู 6 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นครู และจรรยานรรณวิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตร
ความรูล้ ึกในเนือ้ หาวิชาและวีธีวิทยาการสอน การประเมินผล และการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
การพัฒนาผูเ้ รียน และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ประยูร เชาวนี น าท (2560) ท าวิจัย เรื่อ งการพัฒ นาสมรรถนะการจัด การ
เรียนรู แ้ ละวิจัยเพื่อพัฒ นาผูเ้ รียน ด้วยวิธีการชีแ้ นะสาหรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การวิจัยครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการและการพัฒ นาสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรูแ้ ละการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน และศึกษาผลสะท้อนจากการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรูแ้ ละการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนด้วยวิธีการชีแ้ นะ สาหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการ 81
คน ในชัน้ ปี ท่ี 4 และ 5 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มทดลองกิจกรรม จานวน 40 คน ในชัน้ ปี ท่ี
5 ภาคเรียนที่ 1 และกลุ่มในการวิจัย 41 คน ในชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ได้จาก
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ และในขัน้
พัฒ นาใช้ คู่มือการจัดกิจกรรม แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู แ้ ละการวิจัยเพื่อพัฒ นาผูเ้ รียน
แบบสอบถามความพึง พอใจและแบบสัม ภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย ค่าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ย ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการในการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู แ้ ละการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสมรรถนะในการจัดการเรียนรู แ้ ละการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการพัฒนาด้วยกิจกรรมการชีแ้ นะที่
พัฒนางานการจัดการเรียนรู แ้ ละการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3)
ผลการสะท้อนจากการพัฒ นา โดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
สัมภาษณ์ พบว่า การชีแ้ นะทาให้ไดรับความรูแ้ ละความมั่นใจในการพัฒนางานการสอน และช่วย
ให้งานในการจัดการเรียนรู แ้ ละการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายการฝึ กวิชาชีพ
ครู
รัฐพล พรหมสะอาด สุรชัย มีชาญ และ อรอุมา เจริญสุข (2561) ทาการวิจัย
เรื่องการพัฒ นาตัวบ่งชีส้ มรรถนะด้านการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้ มรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และ 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของตัวบ่งชีส้ มรรถนะด้านการจัดการเรียนรูท้ ่ีพฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั คือ ครูประจาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพืน้ ที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครอบคลุมจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และภูเก็ต จานวน 1,173 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม แบบ
หลายขัน้ ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าสถิติพนื ้ ฐานโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อทดสอบ
ความสอดคล้องโมเดลการวัดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู ก้ ับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย
พบว่า 1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี ้ จาแนกเป็ น องค์ประกอบที่ 1
ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ จานวน 6 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการพัฒนานวัตกรรม
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เพื่อการจัดการเรียนรู ้ จานวน 4 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ จานวน 4
ตัวบ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 4ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ จานวน 3 ตัวบ่งชี ้ 2.
โมเดลการวัดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู ม้ ี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าไคสแควร์ (𝑥 2 ) = 79.210, p=0.3773, df=75, ค่าสถิติไคสแควร์สมั พัทธ์ (𝑥 2 / df ) =
1 .0 5 6 ค่ า ดั ช นี GFI= 0.990, AGFI= 0.980, CFI= 1.000 แ ล ะ ค่ า ดั ช นี SRMR= 0.009,
RMSEA=0.005 ส าหรับ ค่าน้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.720 ถึง
0.870 มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 ทุ ก องค์ป ระกอบ โดยองค์ป ระกอบที่ มี ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานมากที่สุดคือ สามารถสร้างเครื่องมื อวัดและประเมิ นผลที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั และผูเ้ รียน(Eva2), ดาเนินการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติผูเ้ รียน(Ac3) และสามารถ
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ สาระการ
เรียนรูต้ วั ชีว้ ดั และผูเ้ รียน(Eva3) (𝑥 2 =0.870,0.860 และ 0.850 ตามลาดับ)
นอกจากนีย้ ังมีงานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูท้ ่ี
เกี่ ย วข้อ งกับ สไตล์ก ารสอนของครู แ ละการใช้แ นวคิ ด ทฤษฏี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ สไตล์ก ารสอน ใน
หลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันไปตามแนวคิดที่นามาใช้และแตกต่างกันไปจุดประสงค์การวิจัย
ดังเช่นงานวิจยั ของ สุนทรพจน์ ดารงพานิช และอวยพร เรืองตระกูล (2556) ทาการศึกษาอิทธิพล
กากับของเพศ สังกัด และขนาดโรงเรียนในโมเดลพหุระดับ ระหว่างสไตล์การเรียน สไตล์การสอน
และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 3 : การวิเคราะห์กลุ่ม พหุ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน ขัน้ ตอน โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
1) เพื่อสารวจสไตล์การเรียนของนักเรียนและสไตล์การสอนของครูประจาวิชา 4 วิชา 2) เพื่อศึกษา
ผลการจับ คู่ระหว่ างสไตล์การเรียนและสไตล์การสอนที่ มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนในวิ ช าที่
แตกต่างกัน 4 วิช า และ3) อิทธิพ ลกากับของเพศ สังกัด และขนาดโรงเรียนในโมเดลพหุระดับ
ระหว่างสไตล์การเรียน สไตล์การสอน และผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แนวคิดของกราชา
(Grasha, 1994) มาเป็ นกรอบการศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เป็ น แบบสอบถามสไตล์การเรียน แบบ
ส ารวจสไตล์ก ารสอน และแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 4 วิช า ผลการวิจัย พบว่า 1)
นักเรียนแบบนักไตร่ตรอง เป็ นกลุ่มสไตล์การเรียนมากที่ สุด (ร้อยละ 26.11) ในขณะที่ครูผอู้ านวย
ความสะดวกเป็ นกลุ่มสไตล์การสอนที่มากที่สดุ (ร้อยละ 35.55) 2) นักเรียนมีผลลัพธ์แตกต่างกัน
ซึ่งเป็ นผลจากการจับคู่สไตล์การเรียนและสไตล์การสอนในวิชาที่แตกต่างกัน และ3) เพศ สังกัด
และขนาดโรงเรียนมีอิทธิพลกากับแตกต่างกันในโมเดลพหุระดับทัง้ สี่วิชา
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ศรี วิ ไ ล พลมณี แ ละคณะ (2549) ศึ ก ษาการวิ เคราะห์ลี ล าการสอนของ
อาจารย์พ่ีเลีย้ งและนักศึกษาฝึ กสอนวิชาภาษาในโรงเรียนที่เป็ นสถานฝึ กวิชาชีพครู โดยกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้ 1) การศึกษาลีลาการสอนของอาจารย์พ่ีเลีย้ งสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
และนักศึกษาฝึ กสอนวิชาภาษา 2) ศึกษาความแตกต่างกันระหว่ างลีลาการสอนของอาจารย์พ่ี
เลีย้ งสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยและนักศึกษาฝึ กสอนวิชาภาษา โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาครัง้ นีป้ ระ
กอยด้วย อาจารย์พ่ีเลีย้ งสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และนักศึกษาฝึ กสอนวิชาภาษา เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบส ารวจลี ล าการสอน (Teaching Style Inventory) ของ ดันและดัน (R. D. Dunn, K,,
1993) และแปลเป็ นภาษาไทยโดย มัณฑรา ธรรมบุศย์ โดยผลการวิจยั พบว่า 1) ลีลาการสอนของ
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นแบบ Tst ยกเว้นด้านเทคนิคการประเมินผล และด้านปรัชญาการศึกษาเป็ น
แบบ Sit 2) อาจารย์พ่เี ลีย้ งส่วนใหญ่มีลีลาการสอนเป็ นแบบ Tst ยกเว้นด้านเทคนิคการประเมินผล
และด้านปรัช ญาการศึก ษาเป็ น แบบ Sit และ 3) เมื่ อ เปรียบเที ยบอาจารย์พ่ี เลี ย้ งละนัก ศึก ษา
ฝึ ก สอน พบว่า มี ลี ล าการสอนแบบเดี ย วกัน เป็ น ส่วนใหญ่ ยกเว้น ด้านเทคนิ ค การประเมิ น ผล
นักศึกษาเป็ นแบบ Sit ส่วนอาจารย์เป็ นแบบ Tst
กนก โพธิเวส (2555) ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาแบบสอบถามลีลาการสอน
ออนไลน์ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัยเพื่ อ 1) พัฒ นาแบบสอบถามลีล าการสอนออนไลน์แ บบ
สะท้อนกลับ 2) ค้นหาลีลาการสอนจากบุคลิกภาพของผูส้ อนแบบสะท้อนกลับ และ 3) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านเพศและลีลาการสอน ซึ่งศึกษาตามแนวคิดสไตล์การสอนของ กราชา
(Grasha, 1994) โดยกลุ่ม ตั วอย่ า งของการศึ ก ษาเป็ น นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชศรีมา จานวน 181 คน ซึ่งผลการพัฒนาแบบสอบถาม
ลีลาการสอนออนไลน์พบว่า 1) การพัฒนาแบบสอบถามลีลาการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 2)
ปั จ จัย ด้านเพศกับ ลี ล าการสอน, ลี ล าการสอนของเพศชายไม่ แตกต่ างจากเพศหญิ ง อย่ า งมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ และ3) นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ ครู มี
ค่าเฉลี่ยลีลาการสอนแบบผูน้ าสูงสุด (X=4.07) รองลงมาคือ แบบลีลาผูเ้ ชี่ยวชาญ (X=3.92) และ
แบบเป็ นตัวแทนผูเ้ รียน (3.82) ตามลาดับ
อัลโทเนียลและคาลินลั (Antoniou & Kalinoglou, 2013) ได้ศึกษาสไตล์การ
สอนของครู เกี่ยวกับการวัดและการเปลี่ยนสไตล์การสอน โดยดาเนินการวิจัยเป็ น 2 ระยะ โดย
ระยะที่ 1 งานวิจัยเชิ งส ารวจ เพื่อสร้างเครื่องมื อวัดที่มี คุณ ภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ CFA และ
ระยะที่ 2 เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลอง โดยใช้โปรแกรมการฝึ ก สไตล์ก ารสอน (Teaching Style
Inventory (TSI)) 1)เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามรูปแบบการเรียนสไตล์การสอน (teaching style)
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2) เพื่อประเมินการแปลงสไตล์การสอนของกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรมการฝึ กอบรมที่แตกต่างกัน ตาม
แนวคิดสไตล์การสอนของ ดันและดัน (R. D. Dunn, K,, 1993) โดยกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 เป็ น
ครู ผูส้ อนจานวน 849 คน และระยะที่ 2 เป็ นครู ผูส้ อนเด็กพิเศษจานวน 41 คน เข้าร่วมโปรแกรม
การทดลอง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็ นกลุ่ม ที่ได้รบั โปรแกรม In-Service Training Group (ISTG)
จานวน 13 คน กลุ่มที่สองเป็ นกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม Post-Graduate Group (PGPG) จานวน 17
คน และกลุ่มที่สามเป็ นกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม Intervention (IG) จานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ น
แบบสอบถามสไตล์การสอน (teaching style) 1 ฉบับ ผลการวิจยั พบว่า มี 4 องค์ประกอบที่ดีท่สี ดุ
ที่มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการอธิบายข้อมูลที่สงั เกตได้ คือ การแสดงออกอย่างเหมาะสม
(Assertive) การแบบถามตอบ (Suggestive) การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู ้ (Collaborative) การ
เป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitative) นอกจากนีย้ ังพบว่า กลุ่ม ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ที่เข้าร่วม
โปรแกรมการทดลอง (ISTG, PGPG, IG) ไม่พ บความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ของการเปลี่ ยน
สไตล์การสอน (changes in teaching style) หลังการฝึ ก แต่พบนัยสาคัญของความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง ที่ 3 คือ Intervention (IG) ซึ่งพบความแตกต่าง
เพียงด้านเดียวคือ การแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive)
ลอเรนโซ (Lorenzo & Lorenzo, 2013) ได้ศึกษาสไตล์การเรียนของนักศึกษา
ครู : กระบวนการพืน้ ฐานในการพัฒ นาการสอน-การเรียน โดยคาถามการวิจัยดังนี ้ 1) อธิ บาย
ลักษณะทางสังคมและประชากรของนักศึกษาครู ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดื อ น จ านวนพี่ น้อ งในครอบครัว วุฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ป กครอง และการประกอบอาชี พ ของ
ผูป้ กครอง 2) ศึกษารูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู ว่าเป็ นอย่างไร 3) อะไรคือความหมายของ
รูปแบบการเรียนรู ข้ องนักเรียนในการเรียนการสอน ขัน้ ตอนการเรียนรู ้ 4) อะไรคือกลยุทธ์ สิ่งที่จะ
นาเสนอในการปรับ ปรุ งการเรียนการสอน ในขั้นตอนการเรียนรู ้ โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาเป็ น
นั ก ศึ ก ษาครู ท่ี ก าลั ง ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษา (Tarlac College of Agriculture, Camiling,
Tarlac, Philippines) และกาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปี 2011-2012 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถามสไตล์การเรียนและเสริมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยนีต้ อบคาถามการ
วิจยั ในข้อ 1 และ2 ดังนี ้ 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง16-17 ปี ; และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 ; และเป็ นครอบครัวที่มีพ่ีนอ้ ง 4-5 คน ระดับการศึกษาของบิดาและ
มารดาอยู่ในระดับสูง / บัณ ฑิต ; และส่วนใหญ่ ของบรรพบุรุษเป็ นเกษตรกรขณะที่ส่วนใหญ่ ของ
มารดาเป็ นแม่บา้ น 2) นักศึกษาครู ชอบที่จะศึกษาต่อในที่เงียบสงบ สว่าง เย็นสบาย ผ่อนคลาย
และสะดวกสบายและสภาพแวดล้อมเป็ นกันเอง นักเรียนศึกษาครู มีแรงจูงใจจากตัวของตัวเอง
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ชอบที่จะทางาน ชอบที่จะศึกษาอย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งเตือนบ่อยและชอบที่จะบอกวิธีการที่จะทา
นัก ศึก ษาส่วนใหญ่ ช อบที่จ ะรับ ประทานอาหารหรือ เคี ย้ วในขณะที่ ก ารศึก ษา, ชอบท างานท า
กิจกรรมในช่วงเช้าและต้องการการเคลื่อนไหวในขณะที่เรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์และ
สะท้อนความคิด
คั น ดาจี และมาร์จี ม (Khandaghi & Farasat, 2011) ได้ ท าการศึ ก ษา
เกี่ยวกับผลของรูปแบบสไตล์การสอนของครูต่อการปรับตัวของนักเรียน โดยศึกษากับ ครูผสู้ อนใน
โรงเรียนประถมศึกษาจานวน 30 คน และนักเรียน เกรด 5 จานวน 300 คน คัดเลือกโดยใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage cluster sampling) ที่ ก าลั ง เรี ย นในปี 2010-2011 โดยใช้
แบบสอบถามสไตล์การสอนของครู ซึ่งเป็ นแบบมาตรวัด 6 สเกล จานวน 39 ข้อ ซึ่งเป็ นการศึกษา
เกี่ ย วกับ ความแตกต่ างของประเภทของการสอนระหว่างรู ป แบบ A คื อ Teacher–oriented or
active teaching และรูปแบบ B คือ Learner–oriented or inactive teaching ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของระหว่ างของรู ป แบบการสอนทั้ง สองแบบต่ อ การปรับ ตัวของนัก เรีย นด้า น
การศึกษา ด้านอารมณ์ และ ด้านสังคม พบว่า พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการศึกษา และ ด้านอารมณ์ โดยสไตล์การสอนของครูแบบ learner-based (indirect) ส่งผล
ต่อการปรับตัวของนักเรียนสูงกว่า สไตล์การสอนของครู แบบ teacher-centered style (direct)
นอกจากนีง้ านวิจยั ยังพบข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องว่าเป็ นตัวแปรที่สาคัญต่องานวิจยั ได้แก่ เวลาที่ใช้ใน
การศึกษา การหลีกเลี่ยงปั ญ หาพฤติกรรม ความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับที่สูงขึน้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) และเกรด
คาส์ม าส์ (Çakmak, 2011) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อะไรคือมุ ม มอง ความคิด
ของเห็นของครู เกี่ยวกับสไตล์การสอนของผูส้ อน โดยทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนในอนาคตของสไตล์การสอนของอาจารย์ ตามมุมมองของนักศึกษา โดยดาเนินการเก็บ
ข้อมูล เชิ งปริม าณและเชิ ง คุณ ภาพ กับ นักศึกษา 100 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
เกี่ยวกับรูปแบบการสอน ใน 4 ข้อคาถาม ดังนี ้ 1) เขียนสิ่งที่คณ
ุ คาดหวังจากครูในอุดมคติ 3 ข้อที่
สาคัญที่สดุ 2) บอกสิ่งที่เป็ นบวกและลบ ตามมุมมองของคุณเกี่ยวกับการใช้วิธีการสอนที่แตกต่าง
กัน 3) ลักษณะที่คาดหวัง/ต้องการที่จะเห็นในอาจารย์ มากที่สุด 3 รายการแรก ข้อค้นพบจาก
ผลการวิจัย พบว่า ใช้วิธี การเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับวัต ถุป ระสงค์ของการเรียนการสอน
(บรรยายวิธีการแก้ปัญหา, ละคร, การอภิปรายกรณีศึกษา ฯลฯ ) อธิบายเรื่องในทางที่ดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนที่แสดงความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน และลักษณะ
ที่คาดหวัง/ต้องการที่จะเห็นในอาจารย์ 3 รายการที่มากที่สุด ได้แก่ 1) สอนโดยการใช้กิจกรรม
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ต่างๆ 2) ท าให้ก ารใช้ง านของเทคโนโลยี เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น 3) จัด ให้มี ก ารสอนในชั้น เรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (การทางานเป็ นกลุ่ม ฯลฯ )นอกจากนีย้ ังมี ขอ้ ค้นพบที่
น่าสนใจ เกี่ยวกับ 3 ลักษณะของครู ท่ีประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย การสื่อสารอวัจนภาษา
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) และความเป็ นผู้นาในการศึกษาของพวกเขา
(servant leadership) ซึ่งพบว่าคุณลักษณะเหล่านีส้ ง่ ผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของครู
กาฟอร์ และบาบู (Gafoor. A & Babu. H. 2016) ได้ท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
พัฒ นาเครื่องมือวัดสไตล์การสอนที่ได้มาตรฐานของครู ผูส้ อนระดับมัธยมศึกษาของคีราลา โดย
การพัฒ นาเครื่องมือวัด ที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรงของครู ผูส้ อนในระดับมัธยมศึกษา โดยทาการ
สังเคราะห์นิยามของสไตล์การสอนจากนักการศึกษาจานวน 19 คน ตัง้ แต่ปี 1976-2004 (Dacey:
1976; Galbraith: 2004) และสรุ ป ประเภทของสไตล์การสอนจากนัก การศึกษาจ านวน 23 คน
ตั้ง แต่ ปี 1940-2002 โดบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษาครู จ านวน 268 คนที่ ไ ด้รับ การสอนจาก
อาจารย์ใน 3 วิทยาลัย พบว่า แบบวัดสไตล์การสอนที่สร้างขึน้ มีความน่าเชื่อถือโดยผลการทดสอบ
แบบการทดสอบซา้ test-retest และมีค่า R อยู่ระหว่าง 0.95-0.98
คาบาดะ (Kabadayi, 2007) ได้ทาการวิเคราะห์สไตล์การสอนของครู เชิ ง
พุ ท ธิ พิ สัย (cognitive teaching style) ของครู ป ฐมวัย ในตุ ร กี โดยท าการเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของสไตล์การสอนเชิงพุทธิพิสยั ของนักศึกษาฝึ กสอน และสไตล์การสอนของครูปฐมวัย
โดยใช้แนวคิดของ Mamchur พบว่านักศึกษาฝึ กสอน สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็ก จานวน
375 คน และครูฝึกสอนในศูนย์เลีย้ งเด็กก่อนวัยเรียน จานวน 143 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศ
หญิงทัง้ หมด โดยเครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบวัด The Instant Insight Inventory (III) ของ Mamchur ที่
สร้างไว้ในปี 1996 ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า กลุ่มครู ทงั้ สองกลุ่มมีสไตล์การสอนเชิงพุทธิ
พิสยั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อพิจารณารายสไตล์ พบว่า สไตล์ท่แี ตกต่ างกันมี 2 สไตล์จาก
4 สไตล์ ได้แก่ สไตล์การสอนมิติท่ี 2 (เน้นการทาโครงงาน การประกวด การเล่นเกมส์ การสาธิต
และการแสดง) และมิ ติท่ี 3 (เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์จากการทาโครงงานในกลุ่ม การอภิปราย
การแสดง การเล่นเกมส์ และการจาลองสถานการณ์) ส่วนมิติท่ี 1 (เน้นการท่องจา การฝึ ก การ
แข่งขัน การทดสอบ การสอบย่อย และการสาธิต) และมิติท่ี 4 (เน้นการบรรยาย การทดสอบ การ
แข่งขัน การทาโครงงานและรายงาน) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญระหว่างกลุม่
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้ ในบริบทของพฤติกรรมการ
สอน การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งงานวิจัยที่ใช้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ ยวข้องกับสไตล์การสอน
สะท้อนแง่ มุม ของการศึก ษาที่ แตกต่ างกัน ไปตามจุด ประสงค์ของการศึก ษา รู ป แบบการวิจัย
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ระเบียบวิธีท่ีใช้ การออกแบบการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยทาการศึกษากับทัง้ ครูประจาการ
นักศึกษาครู นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนในบริบทและมุมมองที่ต่างกัน วิธี
การศึกษาใช้ทงั้ การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การสารวจ การประเมิน การพัฒนาเครื่องมือวัดสไตล์
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็ นต้น และใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การใช้คาถาม
ปลายเปิ ด เป็ นต้น รวมทัง้ พัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมร่วม
(PAR) การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีสว่ นร่วม (Critical PAR) เป็ นต้น นอกจากนีบ้ างงานวิจยั ยัง
ศึก ษาในแง่ มุม ของการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู ห้ รือ สไตล์ก ารสอนของครู โดยใช้
โปรแกรมการฝึ กรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการเชิงทดลอง
สาหรับงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทัล โดยทาการพัฒนานักศึกษาครูในระหว่างการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้วิธี
วิจัย ผสานวิธี ส อดแทรก ของแครสเวล (Creswell, 2015) โดยเน้น และให้ค วามส าคัญ กับ การ
ทดลองเป็ นวัตถุประสงค์หลักและสอดแทรกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการใช้
วิธีการเชิงคุณ ภาพมาสารวจ เสริมและสนับสนุนผลการทดลองทั้งก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง
และหลังการทดลอง โดยพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่ อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิ ทัล ส าหรับ นักศึก ษาครู ในการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ เป็ น แนวทางส าหรับการพัฒ นาโดย
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจากองค์ประกอบภายใน ได้แก่ ความเชื่อ การคิด เจตคติต่อ
การจัดการเรียนรู ้ เป็ นต้น ร่วมกับองค์ประกอบปัจจัยภายนอกร่ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การ
เรีย นรู จ้ ากประสบการณ์ ห รือ ตัว แบบ การปฏิ บัติ ก ารของผู้ท่ี มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ ง ระบบที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ พี่เลีย้ งเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้างอารมณ์ทางบวก เป็ นต้น (ชนัดดา ภู
หงษ์ทอง, 2560; ชุลีกร ยิม้ สุด, 2552; อัจฉราพร บุญ ญพนิช , 2547) ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการ
เสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) และจากการศึกษาผลการวิจยั ที่ผ่านมาพบข้อค้นพบที่น่าสนใจ
ว่า มีตวั แปรที่มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูห้ รือสไตล์การสอน คือ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ในงานวิ จั ย ของ มาซู ด และมาร์จี ม
(Khandaghi & Farasat, 2011) (และงานวิจัยของ คาส์ม าส์ (Çakmak, 2011)) พบว่า การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง เป็ นหนึ่งคุณ ลักษณะที่สาคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของครู
ดังนั้นในการศึกษาครัง้ นีผ้ ู้วิจัยจึ ง พัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ของนักศึกษาครู ใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้
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2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
2.2.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล: เด็กยุคดิจิทัล
2.2.1.1 ลักษณะและการเรียนรูข้ องเด็กยุคดิจิทลั
เด็กยุคดิจิทลั (Digital Generation) หมายถึงเด็กที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 20 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะเด็กที่เกิดตัง้ แต่ปี ค.ศ.2000 จนถึงปั จจุบันซึ่งเป็ นช่วงที่มีการพัฒ นา
ของสื่ อดิ จิ ทัล อย่ างรวดเร็ว จึ ง เรียกเด็ ก กลุ่ม นี ้ว่าอี กอย่างว่า Digital Native ซึ่ง หมายถึ ง เด็ ก ที่
เติบโตและคุน้ เคยกับเทคโนโลยียุคดิจิทลั มาตัง้ แต่เกิด เป็ นกลุ่มเยาวชนที่มีความคล่องในการใช้สื่อ
ดิจิทลั ในเครือข่างสังคม มีศักยภาพในการเรียนรูแ้ ละใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสูง (นวลจันทร์ จุฑา
ภัก ดี กุล , 2559; นิ ต ยา วงศ์ใหญ่ , 2560) เมื่ อ เด็ ก ยุค ดิ จิ ทัล ถูก หล่อ หลอมและเติ ม โตขึน้ มาใน
สิ่งแวดล้อมแบบดิจิทัล วิธีการรับรู ้ วิธีการเรียนรู ้ วิธีการคิดของเด็กยุคดิจิทัลย่อมแตกต่างไปจาก
คนรุ่นก่อน ซึ่งการเรียนรูแ้ ละสมองของเด็กจะพัฒนาขึน้ อยู่กบั การเลีย้ งดูและข้อมูลที่รบั เข้าไป ไม่
ว่าจะเป็ นสิ่งที่มองเห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่สมั ผัส ทักษะไหนที่ซา้ ๆ วงจรประสาทนัน้ ก็จะค่อยๆอ่อนแอ
ลงจนหายไปในที่สดุ สมองของเด็กยุคดิจิทลั แม้จะมีขอ้ ดีคือ เปลี่ยนความคิดจากสิ่ งหนึ่งไปอีกสิ่งห
นี่ง ได้ไวกว่าคนยุคก่อนซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นในยุคปั จจุบัน เช่น ขณะที่ทาสิ่งหนึ่งอยู่สามารถเปลี่ยน
สลับไปทาอีกสิ่งหนึ่งแล้วกลับมาทาสิ่งเดิมต่อไปได้ สามารถทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
ดีกว่าคนรุ่นก่อน แต่น่ นั หมายความว่าเด็กจะต้องได้รบั การฝึ กให้มีสมาธิจดจ่อกับงานจนสาเร็จได้
เป็ นอย่างดีก่อนที่จะรูจ้ กั ดิจิทลั คือต้องฝึ กฝนกันตัง้ แต่วยั เด็กและฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องจนเด็กทาได้
ดี และในวัยเด็กเล็กเป็ นวัยที่ควรได้เล่นอย่างอิสระโดยมีผูใ้ หญ่คอยสนับสนุนให้เด็กได้สารวจโลก
และฝึ กการมีปฏิสมั พันธ์กับคนรอบข้าง การเล่ นอย่างอิสระจะช่วยกระตุน้ ความอยากรู อ้ ยากเห็น
ของเด็ก ทดลองค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองจนเข้าใจและหายสงสัย เด็กเหล่านีจ้ ะมีความสุขจาก
การเรี ย นรู ้ท่ี ไ ม่ จ บสิ ้น เป็ น ความสุข ที่ เกิ ด ขึ น้ เองจากภายใน โดยไม่ จ าเป็ น ต้อ งพึ่ ง พิ ง สื่ อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพราะเขารูว้ ิธีการสร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในตัวเขาเองจากการเล่น เรียนรูล้ งมือ
ทาด้วยตนเอง การเล่นอย่างอิสระเป็ นการส่งเสริมให้เด็กฝึ กคิดฝึ กให้เด็กทางานที่มีหลายขัน้ ตอน
งานที่ ต้อ งมี ก ารวางแผน จัด ล าดับ ความส าคัญ ต้อ งมี ค วามมานะอดทนจึ ง จะท าได้ส าเร็จ
กระบวนการเหล่านีจ้ ะช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าให้เด็กมีทกั ษะด้านการบริหารจัดการชีวิตที่ดี และ
เดินไปสู่ความสาเร็จได้ เด็กจะมีความสุขจากการได้ลงมือทาในสิ่งที่ตนเองสนใจ เมื่อทาสาเร็จเด็ก
เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสุขให้กบั ตัวเองได้จากภายใน ซึ่งจะเป็ นภูมิคนุ้ กันที่ดีท่ีสดุ เมื่อยาม
ที่เขาจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัล สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพัฒนาให้เข้มแข็งที่เด็กจะ
เริ่มใช้เทคโนโลยี ก็คือการให้เด็กได้มีปฏิสมั พันธ์กับคนรอบข้าง ได้เรียนรู ก้ ารอยู่ร่วมกันกับคนใน

47

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

สังคม เข้าใจอารมณ์ตนเองและผูอ้ ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ่ืน ซึ่งจะทาให้เด็ก
ได้รบั การยอมรับทางสังคม (Social recognition) (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2559)
2.2.1.2 การจัดการเรียนรูข้ องเด็กยุคดิจิทลั
การเปลี่ยนผ่านการเรียนรูจ้ ากยุคดัง้ เดิมไปสูย่ คุ ดิจิทลั ในอดีตการเรียนรูม้ กั จะ
มี ลัก ษณะที่ โรงเรีย น ครู อาจารย์ เป็ น ผู้แบ่ ง ปั น ความรู ข้ องตนออกมา ผู้เรีย นตั้ง ใจรับ ความรู ้
เหล่านัน้ และจดลงสมุด ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือเพื่อรายงานและเตรียมตัวสอบ แต่การศึกษา
ในยุคดิจิทัลในอนาคตมีความจาเป็ นที่ตอ้ งไปไกลกว่านัน้ ต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เรียน การทางาน และการดาเนินชีวิต อันนาไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ พร้อมรองรับสภาพ
สังคมในยุคดิจิทลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปลี่ยนผ่านการเรียนรูจ้ ากยุคดัง้ เดิมสูย่ ุคดิจิทลั
การเรียนรูจ้ ากยุคดัง้ เดิม
1. การหาความรู จ้ ากโรงเรีย นเพื่ อให้เกิ ดเฉพาะ
ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
2. ความสามารถของคนเป็ นความสามารถคงที่
ไม่ ต ้อ งการเปลี่ ย นแปลงอะไรมากมาย เพี ย ง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามสามารถให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
3. ความรู จ้ ากห้องเรียนสามารถใช้ได้เพียง 10 ปี
การศึกษาเริ่มจากวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย

การเรียนรูจ้ ากยุคดิจิทลั
1. การเรียนต้องศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพร้อมรับสิ่ง
ใหม่ๆให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ได้
2. ความสามารถของคนต้องเรีย นรู ต้ ลอดเวลา
มากขึน้ ต้องสามารถวางแผน พัฒ นา วิจัย และ
นาไปใช้ได้จริง
3. ความรูท้ ่ีได้จากการเรียนต้องไม่หยุดนิ่ง มีการ
ร่วมกัน จัด การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อสร้างแนวทางการศึกษารู ปแบบ
ใหม่ ขึ น้ มาที่ ไ ม่ ใ ช้เรี ย นที่ บ ้า นหรื อ โรงเรี ย นอี ก
ต่อไป
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การเรียนรูจ้ ากยุคดัง้ เดิม
4. การศึ ก ษามี ก ารเคลื่ อ นตั ว อย่ า งช้า ๆ ครู
คณาจารย์ท่ีมีอายุมา มักรู ส้ ึกว่าเทคโนโลยีคือ
ภั ย คุ ก คามความสุ ข ของตนเอง แต่ ยั ง มี
ความสุ ข กั บ การสอนแบบเดิ ม ๆ ซึ่ ง มี ก าร
แข่ง ขันที่น้อยและสอนด้วยการจดบันทึกบน
กระดานและจบลงด้วยการจดลงบนสมุดของ
ผูเ้ รียน
5. การพัฒ นาของสถานศึกษายังไม่ค่อยใส่ใจ
เรื่องการแข่งขัน เป็ นการพัฒนาความรู เ้ ฉพาะ
ด้านมากกว่าพัฒนาให้เกิดขึน้ ขาดการทางาน
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั มีการกระจัดกระจายทาง
ความคิดและการทางาน การเรียนรูร้ ว่ มกัน
6. ครูเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูซ้ า้ ๆผ่านชอล์กและ
การเขียนกระดาน หรือเสนอผ่านพรีเซนเตชั่น
แบบการสอนทางเดียว

การเรียนรูจ้ ากยุคดิจิทลั
4. การศึกษามี การจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็ นแบบ
สมั ย ใหม่ มี ก ารจัด แหล่ ง ความรู ้ด้า นข้อ มู ล
จ านวนมากเพื่ อ การค้น คว้า ด้ว ยตนเอง มี
ระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ทุกคน และการ
นาเทคโนโลยีม าเปลี่ ยนหลักการพื ้น ฐานใน
การเรียนการสอนในห้องเรียน
5. การพัฒ นาของสถานศึกษาควรเน้นให้เกิด
การเรี ย นรู ้ซ่ึ ง กั น และกั น แบ่ ง ปั นมุ ม มอง
ความรู ้ คุ ณ ค่ า และประสบการณ์ มี ก าร
ปรับตัวและพัฒนา

6. ครู เ ป็ นผู้ ค อยชี ้ แ นะ เป็ นผู้ น าทางและ
ส นั บ ส นุ น ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ เ กิ ด แรง
ปรารถนาในการเรียนรู ้ ครูและนักเรียนร่วมกัน
เรียนรู ้ โดยมีหอ้ งสมุดดิจิทัลในการสนับสนุน
โดยไม่ ต้อ งไปพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห้องจัด แสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องออกห้องเรียน ครู
มีหน้าที่กระตุน้ ให้กาลังใจและให้คาแนะนาใน
การสอน
7. ยั ง มี ข้ อ จ า กั ด ใน ก า ร เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล 7. ระบบการศึ ก ษาต้อ งเชื่ อ มต่ อ เข้ากับ ทาง
สารสนเทศจากห้องสมุด
ด่ ว นสารสนเทศอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ เพื่ อ เร่ ง
อัตราการเติบโตของข้อมูลและเทคโนโลยีใน
ทุกแขนงได้อย่างแท้จริง
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การเรียนรูจ้ ากยุคดัง้ เดิม
การเรียนรูจ้ ากยุคดิจิทลั
8. สถานศึกษาแยกตัวเป็ นเอกเทศเมื่อถึงเวลา 8. สถานศึ ก ษ าพั ฒ นาระบบ เทคโนโลยี
เลิ กเรียน ครู และผูเ้ รียนต่างคนต่างกลับบ้าน เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในทุกหนทุกแห่ง
ขาดการเชื่อมโยงกันตลอดเวลา
ในสถานศึ ก ษ า โดยร่ ว ม ด าเนิ น งานกั บ
หน่วยงานต่างๆด้านเทคโนโลยีแทนที่การรอ
คอยจากรัฐ
9. หลักสูตรและเนือ้ หาการเรียนการสอน ต้อง 9. หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนสามารถจั ด
ค้นคว้าศึกษาจากตาราเรียนเท่านัน้
เนื ้ อ ห าค วาม รู ้ ทั ก ษ ะชี วิ ต ศิ ล ป ะ แล ะ
ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านระบบเครือข่ายและ
ส่งต่อไปยังฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกได้
10. การวัด และประเมิ น ยัง มุ่ ง ที่ จ ะประเมิ น 10. การวั ด และประเมิ น ผล มุ่ ง ให้ ค รู แ ละ
ความ รู ้ ที่ เกิ ด ตากการเรี ย น การส อน ใน ผูเ้ รียนร่วมกันกาหนดแนวทางในการประเมิน
ห้องเรียนเท่านัน้
เน้ น การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นามากกว่ า การ
ประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์

ที่มา: อติพร เกิดเรือง (2561)
ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านการเรียนรู ไ้ ปสู่ยุคดิจิทัล การเรียนรู จ้ ึงปรับเปลี่ยนเป็ นการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อพร้อมรับสิ่งใหม่ๆให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ได้ การจัดการศึกษาต้องมี
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็ นแบบสมัยใหม่ มีการจัดแหล่งความรูด้ า้ นข้อมูลจานวนมากเพื่อการค้นคว้า
ด้ว ยตนเอง มี ระบบอิ น เตอร์เน็ ต ให้ใช้ง านได้ทุก คน และการน าเทคโนโลยี ม าเปลี่ ย นหลัก การ
พืน้ ฐานในการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทัง้ หลักสูตรการเรียนการสอนควรเน้นการจัดเนือ้ หา
ความรู ้ ทักษะชีวิต ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านระบบเครือข่ายและส่งต่อไปยังฐานข้อมูลที่
อยู่ภายนอกได้ นอกจากนีก้ ารวัดและประเมินผล ควรมุ่งให้ครูและผูเ้ รียนร่วมกันกาหนดแนวทางใน
การประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพัฒนามากกว่าการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ โดยบทบาทของครู
ถูกปรับเปลี่ยนไปจากดัง้ เดิม เป็ นผูค้ อยชีแ้ นะ เป็ นผูน้ าทางและสนับสนุนให้แก่ผเู้ รียน เพื่อให้เกิด
แรงปรารถนาในการเรียนรู ้ ครู และนักเรียนร่วมกัน เรียนรู ้ ครู มี ห น้าที่ กระตุ้น ให้กาลัง ใจและให้
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ค าแนะน าในการสอน สอดคล้อ งกับ เพรนส์กี (Prensky, 2001) และ วิ ท ยา ด ารงเกี ย รติ ศัก ดิ์
(2560) ได้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการสอนของครูผสู้ อนด้วยการลอกให้หรือการบรรยาย ไปเป็ นการสอน
แบบใหม่ ท่ี ป ล่ อ ยให้ผู้เรีย นสอนตัว เอง โดยมี ค รู เป็ น ผู้แ นะน า บทบาทของครู จ ะเปลี่ ย นจาก
ผูบ้ รรยาย กลายเป็ นผูส้ อนงานหรือเป็ นพี่เลีย้ งแทน (Coach or Mentor) โดยปรัชญาสาคัญ คือใน
ศตวรรษที่ 21 หน้าที่ของโรงเรียน คือการสร้างคนที่มีบุคลิกภาพเข้มแข็ง ทัง้ นีศ้ นู ย์การเรียนรูด้ ิจิทลั
และสื่อของแคนนาดา ได้สมั ภาษณ์ผสู้ อนเพื่อระบุปัจจัยสาคัญในการช่วยผูเ้ รียนสร้างและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้ แนวทางดังกล่าวประกอบด้วย 1) การจัดเตรียมโอกาสทางการเรียนรู จ้ ริงแก่
ผูเ้ รียน โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย 2) การวางตัวของผูส้ อนในบทบาทผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) และผู้ร่ว มเรี ย นรู ้ (Co-learner) 3) การเน้น ฝึ ก อบรมผู้ส อน
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการเรียนรูใ้ ห้ดีขึน้ และเพื่อตอบสนองหลักสูตรการเรียน และ
4) การสร้างนโยบายที่เหมาะสมในโรงเรียนที่ซ่งึ ผูส้ อนสามารถช่วยผูเ้ รียนได้ดียิ่งขึน้ ในการพัฒนา
และการฝึ กฝนการตัดสินใจ (นิตยา วงศ์ใหญ่ , 2560) โดยครู ตอ้ งปรับเปลี่ยนทิศทางการเรียนรู ้
ร่วมกับเด็ก ดังนี ้ 1) หลักสูตรต้องลดเนือ้ หา และต้องผสมผสานทักษะในยุคดิจิทัลเข้ากับทักษะ
อื่ น ๆ เพื่ อ ให้เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้เท่ า ทั น ยุ ค สมั ย 2) ครู ต้อ งปรับ ตัว เองจาก “ผู้ส อน” เป็ น
“กระบวนกร” เชื่อมโยงโลกความเป็ นจริงกับโลกเสมือน เปลี่ยนเด็กให้เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้
โดยเฉพาะครูผสู้ อนในระดับประถมศึกษา ต้องออกแบบกิจกรรม โครงการวิจยั ต่างๆ ที่สนับสนุนให้
เด็กรูจ้ กั และเข้าใจตนเอง สามารถก้าวสู่การเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2561)
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เด็กยุคดิจิ ทัล เป็ นเด็กที่เติบโตและคุ้นเคยกับ เทคโนโลยียุค
ดิจิทลั มาตัง้ แต่เกิด มีความคล่องในการใช้สื่อดิจิทลั ในเครือข่ายสังคม มีศกั ยภาพในการเรียนรูแ้ ละ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสูง ดังนั้นวิธีการรับรู ้ วิธีการเรียนรู ้ รวมไปถึงวิธีการคิดของเด็กยุคดิจิทัล
ย่อมแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน สามารถเปลี่ยนความคิดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนี่ง ได้ไวกว่าคนยุค
ก่อนซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นในยุคปั จจุบนั ซึ่งการเรียนรูแ้ ละสมองของเด็กจะพัฒนาแบบใดขึน้ อยู่กบั การ
เลีย้ งดูและข้อมูลที่รบั เข้าไป ทัง้ สิ่งที่มองเห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่สมั ผัส ทักษะไหนที่ไม่ถูกปฏิบตั ิซา้ ๆ
วงจรประสาทนั้ น ก็ จ ะค่ อ ยๆอ่ อ นแอลงจนหายไปในที่ สุ ด ดั ง นั้น เด็ ก เหล่ า นี ้จึ ง ควรฝึ ก การมี
ปฏิ สัม พันธ์กันคนรอบข้าง การกระตุ้นความอยากรู อ้ ยากเห็น ของเด็กผ่านการเล่น อย่ างอิสระ
ทดลองค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองจนเข้าใจและหายสงสัย เรียนรูล้ งมือทาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
เด็กฝึ กคิดฝึ กให้ทางานที่มีหลายขั้นตอน งานที่ตอ้ งมีการวางแผน จัดลาดับความสาคัญ ต้องมี
ความมานะอดทนจึ งจะทาได้สาเร็จ กระบวนการเหล่านีจ้ ะช่วยพัฒ นาสมองส่วนหน้าให้เด็กมี
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ทักษะด้านการบริหารจัดการชีวิตที่ดี และเดินไปสู่ความสาเร็จได้ เด็กจะมีความสุขจากการได้ลง
มือทาในสิ่งที่ตนเองสนใจ เมื่อทาสาเร็จเด็กเกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสุขให้กบั ตัวเองได้จาก
ภายใน ด้วยวิธี การรับ รู ้ วิธีการเรียนรู ้ รวมทั้งวิธี คิดของเด็ กยุคดิจิ ทัลเปลี่ยนไปจากเด็กยุคเดิ ม
ดังนัน้ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูส้ าหรับ เด็กกลุ่มนีจ้ ึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย บทบาทของครู
ควรปรับเปลี่ยนไปจากดัง้ เดิม เป็ นผูค้ อยชีแ้ นะ เป็ นผูน้ าทางและสนับสนุนให้แก่ผเู้ รียน เพื่อให้เกิด
แรงปรารถนาในการเรียนรู ้ ครู และนักเรียนร่วมกัน เรียนรู ้ ครู มี ห น้าที่ กระตุ้น ให้กาลัง ใจและให้
คาแนะนาในการสอน โดยครูตอ้ งปรับเปลี่ยนทิศทางการเรียนรูร้ ว่ มกับเด็ก ใน 3 ด้านดังนี ้
ด้านที่ 1 บทบาทของครู ต่อผูเ้ รียนยุคดิจิทลั โดยครู ตอ้ งปรับตัวเองจาก “ผูส้ อน”
เป็ น “กระบวนกร” ครูเป็ นเพียงผูช้ แี ้ นะแนวทางในการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
ด้านที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู ข้ องครู ดังนี ้ 1) การผสมผสานทักษะในยุค
ดิจิทัลเข้ากับทักษะอื่นๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู เ้ ท่าทันยุคสมัย เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรูใ้ ห้มากที่สดุ 2) จัดการเรียนรูท้ ่ีเชื่อมโยงโลกความ
เป็ นจริงกับโลกเสมือน และเปลี่ยนเด็กให้เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้ เน้นการสร้างสรรค์ปรับแต่งการ
เรียนรู ้ การคิดเชิงวิพ ากษ์ และการแก้ปัญ หาที่ซับซ้อน ออกแบบกิจกรรม โครงการวิจัยต่างๆ ที่
สนับสนุนให้เด็กรูจ้ ักและเข้าใจตนเอง สามารถก้าวสู่การเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ3) จัดการเรียนรู โ้ ดยคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การทางาน และ
การดารงชีวิต ส่งเสริมความรูใ้ นโลกแห่งการทางานมากขึน้ เน้นการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ด้านที่ 3 การวัดและประเมินผลของครู ควรมุ่งเน้นการวัดผลและการประเมินผล
เพื่อดูการพัฒนามากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์
2.2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล: บทบาท ลักษณะ
และทักษะของครู ในศตวรรษที่ 21
เมื่อประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับเป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
อันเกิดจากความก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ มี ความเจริญ ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิ ภ าคโลกเข้าด้วยกัน ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวนความรูเ้ พิ่มขึน้ มหาศาลอย่างรวดเร็วทุกวัน
กระแสการปรับเปลี่ยนสังคมที่เกิดขึน้ ในศตวรรษที่ 21 จึงส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตในสังคมอย่าง
ทั่วถึง ดังนัน้ ผูเ้ รียนที่ท่องเก่ง เรียนเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งเป็ นผูเ้ รียนที่ใฝ่ รู ้ อยากเรียนรู ้
ของใหม่และรู ว้ ิธีท่ีจะเรียนรูด้ ว้ ย นัน้ คือมีทักษะการเรียนรูท้ ่ีเรียกว่า Learning Skills พร้อมกันนั้น
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะการใช้ชีวิตที่เรียนกว่า Life Skills อาจกล่าวได้ว่าผูเ้ รียนในยุคศตวรรษที่ 21 ต่าง
จากยุคเก่าอย่างมาก คือ ผูเ้ รียนยุคใหม่ความรูม้ าก และเข้าถึงความรูไ้ ด้ง่าย เพราะฉะนัน้ การเรียน

52

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

ในห้องเรียนจึงยากมากที่ผเู้ รียนจะสนใจ เพราะมีเรื่องอื่นที่สาคัญกว่า วิถีการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21 ครูตอ้ งไม่เพียงแต่เอาใจใส่ผเู้ รียนเท่านัน้ ยังต้องมีทักษะในการ “จุดไฟ” ในใจให้กับผูเ้ รียน ให้
รักการเรียนรู ้ ให้สนุกกับการเรียนรู ้ และกระตุน้ ให้อยากเรียนรูต้ ่อไป ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย
เรียนมาก” (Teach Less Learn More) กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมต่ างๆของผู้เรียน ครู ตอ้ งตั้ง
คาถามและตอบได้ว่า ผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ะไร และเพื่อให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ส้ ิ่งเหล่านั้น ครู จะต้องทา
อะไร หรือไม่ทาอะไรบ้าง (วิจารณ์ พาณิช, 2559)
การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ระบบการศึก ษาจึ ง จ าเป็ น ต้อ งพัฒ นาเพื่ อ
ตอบสนองต่อการเรียนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ต้องมุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ การปฏิบตั ิ และ
การสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็ นเพียงผูร้ บั (Passive Learning) อีกต่อไป
แต่ ผู้เรีย นต้องฝึ ก การเรีย นรู จ้ ากการลงมื อ ปฏิ บัติ แ ละการแสวงหาความรู ด้ ้วยตนเอง (Active
Learning) (นวพร ชลารักษ์, 2558) ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ท้ ่ี
สาคัญ คือ “ครู” ครูยงั คงเป็ นผูท้ ่มี ีความหมายและปั จจัยสาคัญมากที่สดุ ในห้องเรียน และเป็ นผูท้ ่ีมี
ความสาคัญ มากที่สุดในห้องเรียน และเป็ นผูท้ ่ีมีความสาคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนีเ้ พราะ
คุณภาพของผูเ้ รียนขึน้ อยู่กับคุณภาพของครู ครูเป็ นปั จจัยสาคัญในระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนมากที่สดุ ครูตอ้ งเปลี่ยนวิธีการสอนที่เน้น “วิชาเป็ นตัวตัง้ ” เป็ น “เน้นชีวิตผูเ้ รียน
เป็ นตัวตัง้ ” โดยมีครูเป็ น “โค้ช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู ้ ช่วยให้ผเู้ รียนบรรลุผลได้ ประการสาคั ญ
คือ ครู ในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ ตั้งตนเป็ น “ผูร้ ู ”้ แต่ต้องคอยแสวงหาความรู ไ้ ปพร้อมๆกันกับ
ผูเ้ รียนในขณะเดียวกัน (นวพร ชลารักษ์, 2558)
นอกจากนี ้ ลักษณะของครูยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเป็ น “ครูยุคใหม่ไม่เน้นสอน แต่เน้น
การจัดการเรียนรู ”้ ต้อง “เปลี่ ยนวิธี คิด ปรับวิธีสอน” ครู ยุคใหม่ ต้องมี Mindset หรือวิธีคิด หรือ
กระบวนทัศน์ท่ถี ูกต้อง คือ ไม่เน้นสอนแต่เน้นการจัดการเรียนรูท้ กั ษะและความรูเ้ ท่าที่จาเป็ น และ
นักเรียนต้องเรียนแบบให้รูจ้ ริง (Mastery Learning) และเน้นการลงมือปฏิบตั ิ (Action Learning)
และต้องเลยจากเรียนเพื่อสอบ ไปสู่เรียนเพื่อการค้นหาศักยภาพของผูเ้ รียน และเป็ นนักประเมิน
แบบ assessment เน้น การประเมิ น เพื่ อ พัฒ นา (Formative Assessment) โดยกล่ าวถึ ง การมี
Mindset ที่ถูกต้องตามยุคไว้ ดังนี ้ 1) ไม่เน้นสอนครอบคลุมตามหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนรู ้
ทักษะ & ความรูท้ ่ีจาเป็ น 2) นักเรียนต้องเรียนให้รูจ้ ริง 3) เน้นเรียนโดยลงมือปฏิบตั ิ 4) เลยเรียน
เพื่อสอบ ต้องเรียนเพื่อพัฒนาเต็มศักยภาพ 5) เน้นประเมินเพื่อพัฒนา และ 6) ครูตอ้ งเรียนรูจ้ าก
การทางาน และเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
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โดยทักษะของครู ในศตวรรษที่ 21 (วิจ ารณ์ พานิช . (2555) ดังนี ้ 1) ทักษะรู จ้ ักลูก
ศิษย์ ทาความเข้าใจลูกศิษย์ รูว้ ่าลูกศิษย์มีพืน้ ความรูต้ ่างกันอย่างไร 2) ทักษะการออกแบบการ
เรียนรู ้ เป็ น Project Based Learning 3) ทักษะชวนลูกศิษย์คุยกันเพื่อทา Reflection หรือ AAR
4)ทักษะในการเรียนรู ้ สร้างความรูใ้ หม่จากการทาหน้าที่ครู และ 5) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ น
PLC
นอกจากนี ้ยังมี ทัก ษะใหม่ ท่ี ค รู ต้องฝึ ก ได้แก่ การท าห้องเรีย นให้เป็ น ห้อ งท างาน
เพราะการเรียนคือการทางาน และครูทาหน้าที่ coaching ไม่ใช่ teaching และครูตอ้ งมีทกั ษะการ
ให้ feedback ทัง้ ต่อนักเรียน และต่อเพื่อนครูให้เป็ น Formative Assessment ตัวครูเองต้องเรียนรู ้
แ ล ะ ฝึ ก 21st Century Skills, Team Learning Skills แ ล ะ Knowledge Sharing Skills เช่ น
สุนทรียสนทนา และเครื่องมือจัดการความรูต้ วั อื่นๆ จะช่วยให้ครูมีทกั ษะในการเรียนรูเ้ ป็ น เป็ นทีม
ที่เรียกว่าเรียนรู ร้ ่วมกันผ่านการปฏิบัติ ในทานองเดียวกัน นวพร ชลารักษ์ (2558) ได้สรุ ปถึงการ
จัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ทงั้ ผูเ้ รียนและครู กา้ วเข้าสู่การเรียนรูไ้ ปพร้อมๆกัน ผูท้ ่ีตอ้ ง
พัฒ นาไม่ใช่เพียงผูเ้ รียนรู เ้ ท่านั้น แต่รวมไปถึงครู ดว้ ยที่ ตอ้ งปรับบทบาทเป็ นครู ในศตวรรษที่ 21
โดยการไม่ตงั้ ตนเป็ น “ผูร้ ู ”้ แต่เป็ น “ผูเ้ รียนรู”้ เรียนไปพร้อมกับผูเ้ รียน ปรับกระบวนการเรียนการ
สอน “สอนน้อย เรียนมาก” เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริง เรียนรูจ้ ากชีวิตจริง สร้างความรูข้ ึน้ ใช้เองและ
ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสร้างความรู ้ขึน้ ใช้เองเช่นกัน ครู ตอ้ งพัฒ นาและปรับเปลี่ยนบทบาทเป็ น “โค้ช”
และออกแบบการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี ้ หลัก 7 ประการของการสอนที่ดี มีดงั นี ้ (วิจารณ์ พานิช. (2555)
ประการที่ 1 ต้ อ งเข้ า ใจความรู ้เ ดิ ม ของนั ก เรี ย น เช่ น ผู้ เ รี ย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 บางคนหากทดสอบพื ้น ความรู ้อ าจจะเที ย บเท่ า กั บ ผู้เรี ย นในระดั บ ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 4 และผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาที่ 6 บางคนทาแบบทดสอบพื ้น ความรู แ้ ล้ว
อาจจะเท่ากับผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 พืน้ ความรูจ้ ะห่างกันมาก เนื่องจากผูเ้ รียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ ผูเ้ รียนที่ขยันและมีความรับผิดชอบสามารถไปศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยเฉพาะปั จจุบนั ความรูห้ าได้ไม่ยาก อยู่ท่วี ่าใครจะสามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้มากกว่า แต่ท่ีสาคัญ
ที่กว่านัน้ ในเรื่องความรูเ้ ดิมคือ ผูเ้ รียนเกือบทุกคนมีความรูเ้ ดิมที่ผิดๆติดตัว ครูตอ้ งเข้าใจตรงนีต้ อ้ ง
หาวิธีตรวจสอบให้พบและก็หาทางแก้ มิเช่นนัน้ ผูเ้ รียนจะผิดไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรูใ้ น
ระดับชัน้ ต่อไปได้และรูส้ กึ เบื่อหน่ายในการเรียน
ประการที่ 2 จัดระบบความรูท้ ่เี รียกว่า Knowledge Organization มีความสาคัญ
ต่อการเรียนรู ้ ผูเ้ รียนที่เก่งและมีผลการเรียนดี จะสามารถจัดระเบียบความรูใ้ นสมองได้ดี ความรู ้

54

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

ไม่ ได้อยู่แบบไม่ มี ทิศทาง แต่เป็ นระบบ ดังนั้นผูเ้ รียนที่จัดระบบความรู ไ้ ด้ดีก็จ ะสามารถนาเอา
ความรูม้ าใช้ได้ทนั ท่วงทีและถูกกาลเทศะ
ประการที่ 3 แรงจูงใจ (Motivation) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ครูจะต้องมี
วิธีการเอาใจใส่ท่จี ะสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้ผเู้ รียน
ประการที่ 4 การเรียนที่ถูกต้อง ผูเ้ รียนต้องเรียนจนรูจ้ ริง ผูเ้ รียนที่ไม่รูจ้ ริงโตขึน้ มา
เขาจะเริ่มเบื่อ เพราะการเรียนจะน่าเบื่อ เป็ นความทุกข์ยาก
ประการที่ 5 การสอนโดยการปฏิบัติและการป้อนกลับ ศิลปะของการป้อนกลับ
ส าคัญ ที่ สุด ซึ่ง จะท าให้ก ารเรีย นรู ข้ องผู้เรีย นสนุก เป็ น การให้รางวัล แก่ ผู้เรีย น เรีย นแล้ว เกิ ด
ความสุข เกิดความมั่นใจในตนเอง รูว้ ่าตรงไหนสามารถทาได้ดี รูว้ ่าตรงไหนต้องปรับปรุง
ประการที่ 6 พัฒ นาการของนัก เรีย นและบรรยากาศของการเรีย น การเรีย น
สมัยใหม่ผูเ้ รียนต้องเรียนเป็ นทีม เน้นการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Collaborative Learning) เรียนเป็ น
ที ม ที่ เ รี ย กว่ า Team Learning เพราะโลกสมั ย ใหม่ นั้ น ความร่ ว มมื อ ส าคั ญ กว่ า การแข่ ง ขั น
บรรยากาศของความคิดที่หลากหลาย รับฟั งซึ่งกันและกัน จะทาให้ผเู้ รียนเข้าใจว่าเรื่องแบบนีเ้ พื่อ
คิดอย่างไร การคิดเป็ นไปได้หลายแบบ เมื่อไรก็ตามบรรยากาศในโรงเรียนและในชั้นเรียน เน้น
ความถูก-ผิด จะไม่สง่ ผลดีต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ประการที่ 7 ความสามารถในการกากับการเรียนรู ข้ องตนเองได้ (Self-Directed
Learner) ครูตอ้ งฝึ กให้ผูเ้ รียนเกิดความสามารถหรือทักษะในการกากับการเรียนรูใ้ ห้กับตัวเอง ที่
สาคัญคือให้ผเู้ รียนรูว้ ่าตนเองมีวิธีการเรียนอย่างไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองได้
โดยสรุปบทบาทและลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ต้อง “เปลี่ยนวิธีคิด และปรับวิธี
สอน” โดย “เปลี่ ยนวิธีคิด (Mindset)” ด้วยการไม่เน้นสอนแต่เน้นการจัดการเรียนรู ้ ทักษะ และ
ความรูท้ ่ีจาเป็ น เน้นให้นกั เรียนต้องเรียนแบบให้รูจ้ ริง เน้นการลงมือปฏิบตั ิ และต้องเลยจากเรียน
เพื่อสอบ ไปสูเ่ รียนเพื่อการค้นหาศักยภาพของผูเ้ รียน รวมทัง้ เป็ นนักประเมินเพื่อพัฒนา นอกจากนี ้
ต้อง “ปรับวิธีสอน” โดย ไม่ตงั้ ตนเป็ น “ผูร้ ู ”้ แต่เป็ น “ผูเ้ รียนรู ”้ โดยทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กหรือเป็ นโค้ช
เป็ นผูช้ ่วยแนะ ปรับจากการสอนไปสู่การจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ ก ด้วยการทางานและเรียนรู เ้ ป็ นทีม
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู ก้ ับ เพื่ อ นครู ท่ี เรี ย กว่ า PLC และที่ ส าคัญ ก็ คื อ ต้อ งช่ ว ยให้ศิ ษ ย์พั ฒ นาเต็ ม
ศักยภาพ เป็ นการเรียนรูแ้ บบ Transformative Learning และให้ศิษย์เกิดการพัฒนาครบด้าน ทัง้
ด้านนอกและด้านภายในตนเอง คือจิตใจ เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงกับเหตุการณ์
จริง ชีวิตจริง
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ส่วนทักษะของครู ในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้เป็ น 2 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะ
ด้านความเป็ นครู และทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
1.ทักษะด้านความเป็ นครู
ต่อศิษย์ : โดยทาความรูจ้ กั และทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ศิษย์ ด้วยการการพูดคุยสะท้อนคิด (Reflection หรือ AAR) ทักษะในการทาความเข้าใจและรู จ้ ัก
ลูกศิษย์ท่มี ีพนื ้ ความรูต้ ่างกัน และทักษะในการพูดคุยกับลูกศิษย์เพื่อทา Reflection หรือ AAR
ต่อตนเองและเพื่อนครู : โดยฝึ กทักษะในการเรียนรู ้ ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
พร้อมกับเพื่อนครู และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ดังนี ้ 1) ทักษะในการเรียนรู ้ สร้างความรู ้
ใหม่จากการทาหน้าที่ครู 2) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ ่ีเรียกว่า PLC และ 3) ทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการรูเ้ ป็ นทีม และทักษะการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เช่น สุนทรีย
สนทนา (dialogue) และเครื่องมือจัดการความรูต้ ัวอื่นๆ จะช่วยให้ครู มีการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านการ
ปฏิบตั ิ
2. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย ทักษะการออกแบบการเรียนรู ้ และ
ทักษะการประเมินเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
2.1 ทักษะการออกแบบการเรียนรู ้ โดยคานึงถึงหลักการสอนที่ดี 7 ประการ ดังนี ้
1) ต้องเข้าใจความรูเ้ ดิมของนักเรียน 2) ฝึ กให้ผเู้ รียนสามารถจัดระบบความรูไ้ ด้ 3) สร้างแรงจูงใจ
และแรงบันดาลใจ ให้ผูเ้ รียน 4) สร้างการเรียนที่ถูกต้อง ผูเ้ รียนต้องเรียนจนรูจ้ ริง 5) การสอนโดย
การปฏิบตั ิและการป้อนกลับ ช่วยให้ผูเ้ รียนรูว้ ่าตรงไหนสามารถทาได้ดี รู ว้ ่าตรงไหนต้องปรับปรุ ง
เป็ นต้น 6) ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนและสร้างบรรยากาศของการเรียน โดยเรียนเป็ น ทีมเน้น
การเรียนรู แ้ บบร่วมมือ 7) ความสามารถหรือทักษะในการกากับการเรียนรูใ้ ห้กบั ตัวเอง ให้ผเู้ รียนรู ้
ว่าตนเองมีวิธีการเรียนอย่างไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองได้อย่างไร
2.2 ทักษะการประเมิ นเพื่อการพัฒ นา (Formative Assessment) โดยมี ทักษะ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) ในเชิงสร้างสรรค์ทงั้ ต่อนักเรียน และต่อเพื่อนครู
การนาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สรุปได้ตาราง 4
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แนวคิดเกี่ยวกับ
สไตล์การสอน
ของ กราชา
(Anthony F
Grasha, 2002)

มโนทัศน์ของแนวคิด

เป็ นสไตล์การสอนที่จาแนกตามลักษณะ
ของพฤติกรรมผูเ้ รียน (Teaching styles of
Behavior styles) ซึ่ ง เป็ นสไตล์ ก ารสอน
ของครู ท่ี พิ จ ารณ ารู ป แบบของความ
ต้ อ งก าร ค วาม เชื่ อและพ ฤติ กรรม ที่
แสดงออกในห้องเรียนของครู โดยจาแนก
สไตล์การสอนได้ดงั นี ้
1. สไตล์การสอนแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. สไตล์การสอนแบบผูม้ ีอานาจ (Formal
Authority)
3. สไตล์การสอนแบบผูเ้ ป็ นแบบอย่างส่วน
บุคคล (Personal Model)
4. สไตล์ ก ารสอนแบบผู้ อ านวยความ
สะดวก (Facilitator)
5. สไต ล์ ก ารสอน แบ บ ผู้ เ ป็ น ตั ว แท น
(Delegators)
ด้านความเป็ นครู
ลักษณะและ
ทักษะของครูใน ต่อศิษย์ : โดยทาความรูจ้ ักและทาความ
เข้า ใจความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของ
ศตวรรษที่ 21
ศิ ษ ย์ ด้ ว ยการการพู ด คุ ย สะท้ อ นคิ ด
(Reflection หรือ AAR)
1. ทัก ษะในการท าความเข้า ใจและ
รูจ้ กั ลูกศิษย์ท่มี ีพนื ้ ความรูต้ ่างกัน
2. ทักษะในการพูดคุยกับลูกศิษย์เพื่อ
ทา Reflection หรือ AAR

การนามาประยุกต์
ในการพัฒนานักศึกษาครู
นามาใช้สาหรับ การพัฒ นาพฤติก รรมการ
จัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิทัล โดย
น ามาก าหนดเป็ น คุณ ลัก ษณะพฤติ ก รรม
การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ น ด้ า น ส่ ว นบุ ค ค ล
แนวทางปฏิบัติ แนวทางการจัดการเรียนรู ้
เป็ นวิถีท่ีนักศึกษาครู นาไปเป็ นแนวปฏิบัติ
กั บ ผู้ เ รี ย นในชั้ น เรี ย น ในการถ่ า ยทอด
ความรู ท้ ่ี เป็ น แบบฉบับ ของตนเอง ในการ
สร้างปฏิสมั พันธ์กับผูเ้ รียนในชัน้ เรียน โดยมี
ลัก ษณะเป็ น แบบผู้ อ านวยความสะดวก
(Facilitator) และน ามาเป็ น กรอบของการ
ออกแบบการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั

นามาใช้พฒ
ั นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่ อผู้เรียนในยุค ดิจิ ทัล โดยนามากาหนด
เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะดั ง นี ้ 1) ทั ก ษะด้า นการ
ออกแบบการจัด การเรียนรู ้ และ3) ทัก ษะ
ด้านการประเมินผล
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ต่อตนเองและเพื่ อนครู : โดยฝึ กทักษะ
ในการเรียนรู ้ ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
พร้อมกับเพื่อนครู และทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
1. ทัก ษะในการเรีย นรู ้ สร้างความรู ้
ใหม่จากการทาหน้าที่ครู
2. ทั ก ษะการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ท่ี
เรียกว่า PLC
ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ใ นศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ได้แก่ ทักษะการรู เ้ ป็ นทีม
(Team Learning Skills) และทั ก ษะการ
แบ่ งปั น แลกเปลี่ ย น เช่ น สุน ทรีย สนทนา
(Dialogue) สุน ทรีย สาธก (Appreciative
Inquiry) และเครื่ อ งมื อ จัด การความรู ต้ ั ว
อื่นๆ จะช่วยให้ครูมีการเรียนรูร้ ่วมกันผ่าน
การปฏิบตั ิ
ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
1) ต้องเข้าใจความรูเ้ ดิมของนักเรียน
2) ฝึ กให้ผูเ้ รียนสามารถจัดระบบความรู ้
ที่เรียกว่า Knowledge Organization ได้
3) สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจ ให้
ผูเ้ รียน
4) สร้า งการเรี ย นที่ ถูก ต้อ ง ผู้เรีย นต้อ ง
เรียนจนรูจ้ ริง
5) การสอนโดยการปฏิ บั ติ แ ละการ
ป้อนกลับ ช่วยให้ผเู้ รียนรูว้ ่าตรงไหนสามารถ
ทาได้ดี รูว้ ่าตรงไหนต้องปรับปรุง เป็ นต้น

การนามาประยุกต์
ในการพัฒนานักศึกษาครู
นามาใช้สาหรับเป็ นข้อมูลในการออกแบบ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรี ย นรู ้เ พื่ อผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ
นักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรูส้ ่กู าร
เปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการนั่งร้านเสริม
การเรียนรู ้ เช่น ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ที่เรียกว่า PLC เป็ นต้น

นามาใช้สาหรับเป็ นข้อมูลในการออกแบบ
ทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้ ในโปรแกรมฯ
โดยใช้กระบวนการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง
ร่ว มกับ เทคนิ ค การนั่งร้านเสริม การเรีย นรู ้
ในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การ
จัดการชัน้ เรียน เป็ นต้น
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6) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการของนั ก เรี ย นและ
สร้างบรรยากาศของการ โดยเรีย นเป็ น ที ม
เน้น การเรีย นรู แ้ บบร่วมมื อ (Collaborative
Learning)
7) ความสามารถหรือทักษะในการกากับ
การเรี ย นรู ้ใ ห้ กั บ ตั ว เอง (Self-Directed
Learner) ให้ผเู้ รียนรูว้ ่าตนเองมีวิธีการเรียน
อย่างไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเอง
ได้อย่างไรการจัดการเรียนรู้
- ท า ห น้ า ที่ เป็ น ผู้ ฝึ ก ห รื อ เป็ น โค้ ช
(Coach) เป็ นผูช้ ่วยแนะ (Facilitator)
- ปรับจากการสอนไปสู่การจัดการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning)
- เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริง ชีวิตจริง
การจัดการชั้นเรียน
- การจัดบรรยากาศในชัน้ เรียน
- การเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
- ช่ว ยให้ศิ ษ ย์พัฒ นาเต็ ม ศัก ยภาพ เป็ น
การเรียนรูแ้ บบ Transformative Learning
ให้ศิ ษ ย์เกิ ด การพั ฒ นาครบด้า น ทั้ ง
ด้านนอกและด้านภายในตนเอง คื อ จิ ต ใจ
เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะด้านการประเมินผล
- ทักษะการประเมินเพื่อการพัฒนา
มี ทัก ษะการให้ข้อ มูลย้อ นกลับ อย่ า ง
สร้างสรรค์

นามาใช้สาหรับเป็ นข้อมูลในการออกแบบ
ทัก ษะด้า นการประเมิ น ผลในโปรแกรมฯ
โด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู ้ สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู ้
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2.2.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล: การวัด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เป็ นพฤติกรรมของนักศึกษา
ครู ในการจัด ประสบการณ์ กิจ กรรมการเรียนรู ้ และการฝึ ก ทักษะโดยใช้ก ลยุท ธ์ กระบวนการ
วิธีการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ในช่วงการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในสถานศึกษา โดย
การใช้ความรู ค้ วามสามารถในเชิงวิชาการ (ศาสตร์) ผสานทักษะและเทคนิคการจั ดการเรียนรู ้
(ศิลป์ ) ครอบคลุมการทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และทักษะการวัดประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมที่สามารถช่วยให้ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลเกิดการเรียนรู ต้ ามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด โดยเป็ น
กระบวนการที่เน้นการยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีวิถีการจัดการเรียนรู ท้ ่ีตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยมีเป้าหมายของการจัดการเรียนรูท้ ่ีม่งุ ให้ผูเ้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู ค้ วามคิด หรือด้านพุทธิพิสยั 2) ด้านทักษะกระบวนการ หรือด้าน
ทักษะพิสัย และ3) ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสยั และวัดการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ใน 2
องค์ประกอบดังนีด้ งั นี ้
1. ทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ี เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล หมายถึง
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีนอกเหนือจากทักษะการจัดการ
เรียนรูเ้ บือ้ งต้นของครู โดยใช้กลยุทธ์ กระบวนการ วิธีการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ผสมผสานทักษะใน
ยุคดิ จิทัล เข้ากับ ทักษะอื่นๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู เ้ ท่ าทันยุคสมัย เน้นการค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู ้ จัดการเรียนรู โ้ ดยคานึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียน การทางาน และการดารงชีวิต ส่งเสริม ความรูใ้ นโลกแห่งการทางานมากขึน้ ฝึ ก
ให้ผูเ้ รียนสามารถจัดระบบความรู ไ้ ด้ สามารถสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจ ให้ผูเ้ รียน และ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนและสร้างบรรยากาศของการเรียนให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
โดยการถ่ายทอดความรู ท้ ่ีเป็ นแบบฉบับของตนเอง ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูเ้ รียนในชั้นเรียน
โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบผูอ้ านวยความสะดวก ปรับจากการสอนไปสู่การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก โดย
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2. ทักษะการวัดและประเมินผลพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั หมายถึงความสามารถของนักศึกษาครูในการเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู ต้ ามแนวทางการประเมิ นเพื่ อการพัฒ นา (Formative Assessment) และมี ทักษะการให้
ข้อ มูล ย้อ นกลับ (Feedback) ได้อ ย่ างสร้า งสรรค์ท่ี ส ามารถช่ ว ยให้ผู้เรีย นเกิ ด การเรีย นรู ต้ าม
วัตถุประสงค์ท่กี าหนด

60
ทั้ง นี ้ก ารวัด พฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล ผู้วิจัย ใช้แบบวัด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ซึ่งผูว้ ิจัยสร้างขึน้ จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สไตล์การสอนของ กราชา (Anthony. F Grasha, 2002) โดยมีลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์ (Likert Scale) และเปิ ดกว้างสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากสนามวิจยั โดย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และนาข้อมูลทัง้ 2 ส่วนมาสร้างแบบวัด และกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
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3. แนวคิดทีใ่ ช้ในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
ในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู
3.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning:TL)
3.1.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: หลักการ
ทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง เป็ นทฤษฎีการเรียนรู ้ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. แจ็ค
ดี เมซิโรว์ (Jack D. Mezirow) เป็ นผูร้ ิเริ่มนาเสนอทฤษฎีนีใ้ น ค.ศ. 1978 ซึ่งปั จจุบนั ทฤษฎีนีไ้ ด้ถูก
นาการใช้ทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง และมีการกล่าวถึงความหมายจากคาที่แตกต่างกัน เช่น
ทฤษฎีการเรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พาณิ ช. 2558) การเรียนรู จ้ ากการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ (ชิดชงค์ ส นันทนาเนตร, 2006) แนวคิดการเรียนรูเ้ พื่อการเปลี่ยนแปลง (สถาบันเพื่อการบูร
ณาการศักยภาพมนุษ ย์, 2557) กระบวนการเสริม การเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง (พัช รี ศิริม าก,
2554) ซึ่งเป็ นทฤษฎีทางการเรียนรูท้ างการศึกษาผูใ้ หญ่ในครัง้ แรกเมื่อปี 1978 และในปี นนั้ เองเมซิ
โรว์ ได้เสนอให้ใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการจัดหลักสูตรและเป็ นกระบวกการเรียนรู ้
หลักแก่นกั ศึกษาในสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่เข้า
สอน และต่อมาได้พฒ
ั นาเป็ นทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. 1998 ได้มีการจัดการ
ประชุมเชิงวิชาการการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ครัง้ แรก ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Mezirow, 2000)
หลังจากนั้น ทฤษฎี ของเมซิ โรว์ ก็แพร่หลายในวงการอุดมศึกษาของสหรัฐ อเมริกา แคนนาดา
ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ปั จจุบันทฤษฎีนีไ้ ด้รบั การ
ยอมรับ อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก โดยมี ผู้สนใจศึกษาและน าทฤษฎีไปใช้ ทั้งเชิ งนโยบาย การ
บริหารจัดการ และปฏิบัติการทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาในพืน้ ที่ดาเนินงานต่างๆ ทัง้ ใน
การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบขององค์กรรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงกลุ่มขบวนการ
ทางสังคม ชุมชน และเครื่องขายต่างๆ และมีงานวิจัยสนับสนุนในหลากหลายแง่มุม ดังงานวิจัย
ของพีรเทพ รุ่งคุณากร (2556) ใช้แนวคิดทฤษฎีนีใ้ นการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ของสตรีไทยที่ถูกกระทาความรุ นแรงจากคู่ครอง งานวิจัยของสมสิทธิ์ อัสดรนิธี และกาญจนา ภู
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ครองนาค (2555) ทาการศึกษาวิเคราะห์ความรู เ้ กี่ยวกับการเรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ตามแนว
จิตตปั ญ ญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรงและงานวิจัยของ พงศ์รชั ช์ธวัช วิวังสูและคณะ
(2557) ทาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้ พื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษา
ผูต้ ิดสุรา เป็ นต้น
ส าหรับ การวิจัยนี ้ผู้วิจัย ใช้ท ฤษฎี ก ารเรีย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ น กระบวนการ
สาหรับการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลโดยนิยามความหมายของ
“การเรียนรู”้ โดยเป็ นกระบวนการที่บุคคลตีความ หรือแปลความหมายจากประสบการณ์เก่าเพื่อ
การพัฒ นา ทบทวน การแปลความหมายของประสบการณ์นั้น และน าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ต่ อ ไป
(Mezirow, 2000) การเรียนรูจ้ ึงหมายถึง “กิจกรรมในการสร้างความหมายให้เกิดขึน้ ” โดยมองว่า
การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการใช้การแปลความหมายจากประสบการณ์เก่า และสาหรับวัยผูใ้ หญ่แล้ว
การเรียนรูใ้ นวัยผูใ้ หญ่ท่ีสาคัญคือการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ หรือการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของ
ผูใ้ หญ่ (ชิดชงค์ ส นันทนาเนตร, 2006) นอกจากนีน้ ิยามความหมายของ “การเปลี่ยนแปลง” คือ
เป็ น การพั ฒ นา และการพั ฒ นาคื อ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง การพั ฒ นามี ค วามส าคัญ ต่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) นอกจากนี ้ ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ระบุถึง
ความหมายของการเปลี่ ย นแปลงว่า หมายถึง การท าให้ลัก ษณะต่ างไปจากเดิ ม โดยเมซิ โรว์
(Mezirow, 2000) ให้ความหมายของการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง ว่าหมายถึง กระบวนการที่
บุคคลปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เคยยึดถือมา เช่น นิสยั สิ่งที่บุคคลยึดถือเปลี่ยนเป็ นมโนทัศน์
ใหม่ ท่ี มี ค วามครอบคลุม มากกว่ า เดิ ม เปิ ดกว้า ง มี ค วามชัด เจน ก่ อ ให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลง
ความรูส้ ึกนึกคิดได้ เป็ นมโนทัศน์ท่ีเกิดจากการวิพากษ์อดีต ที่ก่อให้เกิดความเชื่อใหม่ขึน้ มา และ
ความคิดความเชื่อนีไ้ ด้รบั การยอมรับว่าเหมาะสม และสามารถเป็ นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
การสอนให้เกิดการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ก็คือการอานวยการเรียนรู ้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวผูเ้ รียน โดยทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนทัง้ โลกทัศน์ ความรูค้ วามเข้าใจ และ
พฤติกรรม คือมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้าน เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การ
เปลี่ ย นแปลงทั้ง เนื ้อ ทั้ง ตัว นอกจากนี ้ การเรีย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลง ยัง เป็ น Communicative
Learning ซึ่งหมายถึงการเรียนเป็ นกลุ่ม โดยใช้วิธีการเรียนรู ร้ ่วมกันตรวจสอบแนวคิด ความเชื่อ
คุณค่า ความรู ส้ ึก ผ่านกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการปฏิบตั ิจริงในชีวิต แล้วจึงมี
มติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ (วิจารณ์ พาณิช, 2558) นั่นคือ เรียนรูจ้ ากการมีปฏิสมั พันธ์และ
สื่อสารกับคนอื่น เป็ นการเรียนรูผ้ ่านการทาความเข้าใจผูอ้ ่ืนว่า เขาหมายความว่าอย่างไรเมื่อเขา
สื่ อ สารกับ เรา โดยปั จ จัย หลัก ที่ ส าคัญ ของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลง ในช่ ว งแรก
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ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ของบุคคล 2) การสะท้อนคิดเชิ ง วิพ ากษ์ 3) สุนทรียสนทนา 4)
มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน 5) ให้ความสาคัญต่อบริบท 6) ความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนพืน้ ฐานของความ
จริงใจ
ปั จจัยทั้ง 6 ด้านนั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และ
การปฏิบตั ิรว่ มกันภายใต้บรรยากาศที่ถูกต้อง และการอานวยการที่ถูกต้องจะสร้างความสัมพันธ์ท่ี
มีความไว้เนือ้ เชื่อใจกันในหมู่ผเู้ รียน รวมถึงระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนด้วยซึ่งจะทาให้สนุ ทรียสนทนา
มีพ ลังและนาไปสู่การสะท้อนคิดที่มีพลัง (วิจารณ์ พาณิ ช , 2558) โดยปั จจัยหลักทั้ง 6 ด้านของ
ทฤษฎีมีดงั นี ้
1. ประสบการณ์ของบุคคล หมายรวมถึงประสบการณ์ท่ีบคุ คลนัน้ ผ่านพบมาแล้ว
และประสบการณ์ในชัน้ เรียน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะเป็ นข้อมูลสาหรับนามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนการตีความ หรือสะท้อนคิด เพื่อตรวจสอบและทาความเข้าใจระบบคุณค่าของแต่ละ
ปั จเจกบุคคล ประสบการณ์นีร้ วมทั้งกิจ กรรมที่ ครู อาจารย์ให้แก่ชั้นเรียน การฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ให้นักศึก ษาปฏิ บัติ แล้วร่วมกันสะท้อ นคิ ดหลัง ร่วมกันท ากิจ กรรม เพื่ อท าความเข้าใจ
ความคิด ความเชื่อ หรือ โลกทัศน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตน โดยการสะท้อนคิดอย่างจริงจังร่วมกัน
อย่างอิส ระ ไม่ กังวลว่า ความคิดเห็ นของตนจะเหมื อนหรือต่างจากคนอื่น จะช่ วยส่งเสริม การ
เปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่างดี
2. การสะท้อนเชิงวิพากษ์ การส่งเสริมการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ มี 3 แบบ คือ
2.1 Content Reflection สะท้อนคิดสิ่งที่เรารับรู ้ รูส้ กึ คิด และทา คือการตอบ
คาถาม What
2.1 Process Reflection สะท้อนคิดว่าเรารับรู ้ รู ส้ ึก คิด และทาอย่างไร คือ
การตอบคาถาม How
2.3 Premise Reflection สะท้อนคิดว่าทาไมเราจึงรับรู ้ รู ส้ ึก คิด และทา คือ
การตอบคาถาม Why โดยการตอบคาถาม Why จะทาให้เกิดการสะท้อนคิดอย่างจริงจัง (Critical
reflection) คือการทาให้เกิดการตรวจสอบความเชื่อ หรือคุณค่าเดิม นอกจากนีเ้ ครื่องมือสะท้อน
คิ ด อย่ า งจริง จัง อี ก วิ ธี คื อ การท า AAR (After Action Review) โดยครู ตั้ง ค าถามให้ค รอบคลุม
คาถาม Why
3. สุน ทรียสนทนา เพื่ อให้การเรียนรู น้ าไปสู่การเปลี่ ย นแปลงภายในได้อ ย่า ง
แท้จริง อาจารย์และนักศึกษาต้องมีทักษะในการพูดคุย ประชุมกันแบบสุนทรียสนทนา ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับการอภิปราย เพราะสุนทรียสนทนาจะช่วยให้มีการตรวจสอบและเปิ ดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆ
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ภายในจิตใจของแต่ละคนออกมา นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งส่วนบุคคล (และการเปลี่ยนแปลง
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในกลุม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัง้ 2 แบบจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน นาไปสูพ่ ลวัติ
ของการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งในกระบวนการสุนทรียสนทนา “คุณอานวย” (Facilitator) คือ
ครู/อาจารย์ ต้องพยายามกระตุน้ ให้มี การตีแผ่ขอ้ มูลลึกๆ ออกมาสู่วงสุนทรียสนทนา โดยการตั้ง
คาถาม “คิดอย่างไรจึงทาสิ่งนัน้ หรือทาอย่างนัน้ ” หรือ “แล้วอย่างไรอีก” เพื่อให้มีการเผยความใน
ใจออกมา
4. มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน การเรียนเชิงเทคนิค หรือการมีความรู เ้ ชิงวิชาการ
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทาให้บรรลุการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงได้ แต่ตอ้ งเป็ นการเรียนรูแ้ บบ
ครบด้าน คือการผสมหรือบูรณาการกับการเรียนรู ด้ า้ นใน นอกจากนีย้ ังปรากฏผลการวิจัยพบว่า
การเปลี่ยนแปลงมักไม่ได้เกิดจากกระบวกเชิงเหตุเชิงผล แต่มกั เกิดจากกระบวนการทางความรูส้ ึก
วิธีจดั การเรียนรูท้ ่ีบรู ณาการวิธีการเรียนที่ใช้กระบวนการเชิงอารมณ์ ได้แก่ การใช้กระบวนการทาง
ศิ ล ปะ เช่ น ให้ว าดรู ป ให้ท าสมาธิ ร่ว มกั น หรื อ เรี ย นว่ า “กระบวนการจิ ต ตปั ญ ญา” รวมทั้ง
กระบวนการแสดงออกร่วมกัน เช่น ให้เล่าเรื่อง (Storytelling) และกระบวนการค้นหาที่ทาให้เข้าใจ
ความรูส้ กึ ของตนเอง และเข้าใจความรูส้ กึ ของกันและกัน
5. ให้ความสาคัญต่อบริบท เป็ นการทาความเข้าใจเชิงลึกต่อปั จจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม ทาให้เป็ นการเรียนรูท้ ่ไี ม่แคบหรือไม่แยกส่วนจากความเป็ นจริง
ซึ่งประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ โดยนักศึ กษาบางคนจะเข้าใจ
บางเรื่องได้ดีหรือเร็วกว่าคนอื่น ทาให้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยปั จจัยที่ทาให้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
ได้แก่ 1) เหตุการณ์กระทบจิตใจในอดีต 2) การนาเข้าสู่บทเรียน 3) ผูเ้ รียนอยู่ตรงรอยต่อของการ
ให้ความหมาย
6. ความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนพืน้ ฐานของความจริงใจ การเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงมี
ความเลื่อนไหลตลอดเวลา ไม่มีหลักมั่นให้ยึด แต่ทีมการเรียนรู ต้ อ้ งการสิ่งที่ม่ ังคงบางอย่างเป็ น
หลักยึดเพื่อทาให้การเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงประสบความสาเร็จ และสิ่งนัน้ คือ ความจริงใจของ
สมาชิกที่มีต่อตนเองและเพื่อร่วม “เดินทาง” เรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง ความจริงใจ ความไว้เนือ้ เชื่อ
ใจในชัน้ เรียน ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะก่อให้เกิดผลต่อการเรียนรู ้ 5 ประการ คือ 1) ทา
ให้มี สติอยู่กับตัวเอง 2) ตระหนักในความต้องการของผูเ้ รียน และตระหนักว่าผลประโยชน์ของ
นักศึกษา อาจแตกต่างจากผลประโยชน์ข องครู /อาจารย์ 3) ทาให้เปิ ดใจต่อกัน 4) นาไปสู่ความ
เข้าใจว่าบริบทมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือการปฏิบัติ และ 5) มีการไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกัน
อย่างจริงจังลึกซึง้ และมีการไตร่ตรองสะท้อนคิดด้วยตนเอง (วิจารณ์ พาณิช, 2558)
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง อาจกล่าวได้ว่า การ
เรี ย นรู ้สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น เป็ นการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง เนื ้อ ทั้ ง ตั ว อย่ า งครบถ้ ว นในทุ ก ด้า น
ประกอบด้วย 1) กรอบความคิดเดิม 2) ความรู ค้ วามเข้าใจ และ3)พฤติกรรม โดยปั จ จัยหลัก 6
ประการที่สาคัญของทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงปั จจัยประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ของ
บุค คล 2) การสะท้อ นคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ 3) สุน ทรีย สนทนา 4) มุม มอง/วิ ธี ก ารที่ ค รบด้าน 5) ให้
ความสาคัญ ต่อบริบท และ6) ความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนพืน้ ฐานของความจริงใจ โดยทั้ง 6 ปั จจัยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และการปฏิบตั ิร่วมกันภายใต้บรรยากาศที่ถูกต้อง โดยอาศัยการเรียนรู ้
ผ่านการสื่อสารระหว่างเพื่อนนักศึกษาครู ระหว่างนักศึกษาครูกบั ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ เป็ นต้น
จนได้มติรว่ มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ ผ่านการปฏิบตั ิการสอนจริง
นอกจากนี ้ เมซิ โรว์ (Mezirow, 2000) กล่าวถึ ง วิธี ก ารส่ง เสริม การเรีย นรู จ้ ากการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ได้ว่า สามารถใช้วิธีการที่ หลากหลาย แต่สิ่งสาคัญคือ ผูส้ อนพยายามสร้าง
โอกาสและบรรยากาศให้ผูเ้ รียนได้มีการวิพากษ์ วิเคราะห์อดีตอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ผูเ้ รียน
ทาความเข้าใจต่อความคิด ความเชื่อของตนเองโดยผูส้ อนอาจสร้าง สถานการณ์ หรือหยิบยก
ประเด็น ที่ จ ะให้ผู้เรียนได้อภิ ป ราย วิเคราะห์ ว่า ค่ านิย ม สมมติฐ าน หรือ แนวคิด ต่างๆ เข้ามา
อิท ธิ พ ลต่ อ ความเชื่ อ ความเข้าใจของตนเองอย่ า งไร การจะช่ ว ยให้ม องเห็ น ความหมายจาก
ประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆนัน้ จาเป็ นต้องมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
และด้วยใจที่เปิ ดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในกระบวนการนีจ้ าเป็ นต้องใช้ทกั ษะทาง
ภาษาและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือที่สาคัญ นอกจากนี ้ เทเลอร์ (Taylor. 1998: 48-56 อ้างถึงใน
(ชิดชงค์ ส นันทนาเนตร, 2006) ได้ศึกษาผลวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์และสรุปได้ว่า กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์มีหลักการที่
ควรพิจารณา คือ 1) การเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ จะเกิดจากกิจกรรมกลุม่ 2) การเรียนรู ้
จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลา 3) การเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศ น์เป็ น การเรียนรู ท้ ่ี ใ ห้ค วามส าคัญ ต่อ ความรู ส้ ึกและจิ ต ใจของบุค คล 4) การเรีย นรู จ้ ากการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เป็ นการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และ5) การเรียนรูจ้ ากการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เป็ นการเรียนรูท้ ่ีผูเ้ รียนและผูส้ อนต่างก็เป็ นผูเ้ รียนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ดว้ ยกัน
การเรียนรู จ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ อาจเกิด ขึน้ โดยใช้เวลายาวนาน หรืออาจ
เกิดขึน้ เนื่องจากประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งหรือภาวะวิกฤติในชีวิตก็ได้ การเสวนาหรือการ
ตีความหมายจากเรื่องราวในอดีตอย่างมีเหตุผล จะช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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หรือกระบวนการทางความคิด และเกิดประสบการณ์ใหม่ ขึน้ มา การช่วยให้คนสามารถวิพากษ์
อดีต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์นนั้ ผูส้ อนอาจใช้วิธีการต่อไปนี ้ เช่น
การทาให้ผเู้ รียนทาการวิพากษ์กระบวนการ ซึ่งเป็ นการสืบสวนว่าเราปฏิบตั ิบทบาทอย่างไรในการ
รับรู ้ การคิด การมีความรูส้ ึก หรือการกระทา และทาการประเมินว่าเราดาเนินการปฏิบตั ิพฤติกรรม
เหล่านัน้ เป็ นอย่างไร โดยทางการศึกษาอาจให้มีการดาเนินการ ดังนี ้
1. บั น ทึ ก ประสบการณ์ ท างการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ และผู้ส อนหรื อ นั ก
การศึกษาอาจใช้การบันทึกนีเ้ ป็ นการวิพากษ์ความรู ้ ค่านิยม และความหมายที่เกิดขึน้ กับบุคคล
และควรให้ทาบันทึกเช่นนี ้ ครัง้ ละหลายคนเพื่อประโยชน์ในการเสวนากลุม่
2. การเล่าเรื่องราวต่างๆ จัดว่าเป็ นส่วนสาคัญของการเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ได้เช่นกัน การใช้การเล่าเรื่อง/ตีความเรื่อองราวในอดีต (Narrative) มาใช้ในการเรียนรู ้
จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ในการเล่าเรื่องราวนีผ้ เู้ รียนอาจสรุปประเด็นที่ได้เรียนรู ้ การสรุปนีจ้ ะ
ช่วยให้ผูเ้ รียนเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ หรือการให้ผูเ้ รียนแสดงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว
นัน้ ๆ จะช่วยอธิบายเหตุผลของการที่มนุษย์มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ทาให้ตระหนักถึงปั จจัยต่างๆที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง และเข้าใจลักษณะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้สถานการณ์แต่ชะ
สถานการณ์แตกต่างกันออกไป
3. การใช้วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น (Collaborative Inquiry) คอสลและยอร์ค ส์
(Elizabeth Kasl และ Lyle Yorks อ้างถึงใน (ชิดชงค์ ส นันทนาเนตร, 2006) เน้นความสาคัญของ
การใช้วิธีการเรียนรูร้ ว่ มกัน ในการส่งเสริมการเรียนรู จ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ เนื่องจากวิธีนจี ้ ะ
ใช้ประสบการณ์เป็ นประเด็นสาคัญ ในการเสวนา วิธีการเรียนรู ร้ ่วมกันนีเ้ ป็ นกระบวนการที่กลุ่ม
บุคคลหรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ร่วมมือกันแสวงหาคาตอบของปั ญหาที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน
บุคคลจะเกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ขึน้ มาจาก
การวิเคราะห์วิพากษ์อดีตด้วยกัน และร่วมกันแสวงหาแนวทางปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมจากการวิเคราะห์
นัน้ นอกจากนีพ้ บว่าการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคลในกลุ่มจะช่วยให้บุคคลมองเห็นความหมาย
และเกิดการเรียนรู ภ้ ายในบุคคลได้ดี การเรียนรู ร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม มีขอ้ ดีคือ ภายในกลุ่มจะมีมโน
ทัศน์ท่ีหลากหลาย เกิดการส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒ นามุมมองใหม่ๆจาก
ประสบการณ์ และจากการที่กลุ่มมีการพบปะกันหลายครัง้ จะมีการพัฒนาความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะมีผลช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูจ้ ากภายในของบุคคลได้
อาจกล่าวได้ว่าการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหรือมโนทัศน์ของนักศึกษาครู สามารถ
ใช้วิธีการที่หลากหลาย แต่สิ่งสาคัญคือ ต้องพยายามสร้างโอกาสและบรรยากาศให้นกั ศึกษาครูได้
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มีการวิพากษ์ วิเคราะห์อดีตอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้เขาทาความเข้าใจต่อความคิด ความเชื่อ
ของตนเองโดยผูส้ อนอาจสร้าง สถานการณ์ หรือหยิบยกประเด็นที่จะให้ได้อภิปราย วิเคราะห์ว่า
ค่านิยม สมมติฐาน หรือ แนวคิดต่างๆ เข้ามาอิทธิพลต่อความเชื่อ ความเข้า ใจของตนเองอย่างไร
ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีและด้วยใจที่เปิ ดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน นอกจากนีข้ อ้ คานึงของกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
คือ การเรียนรูจ้ ากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ จะเกิดจากกิจกรรมกลุ่ม และเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้
เวลา ใช้ความสาคัญต่อความรูส้ ึกและจิตใจของบุคคล ผูเ้ รียนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รียน
และผูส้ อนต่างก็เป็ นผูเ้ รียนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ดว้ ยกัน โดยสามารถประเมินผลการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมเหล่านัน้ โดยใช้วิธีการเช่น 1) บันทึกประสบการณ์ทางการศึกษาและการเรียนรู ้
2) การเล่าเรื่องราวต่างๆ การใช้การเล่าเรื่อง/ตีความเรื่อองราวในอดีต และ3) การใช้วิธีการเรียนรู ้
ร่วมกัน เป็ นต้น
3.1.2 แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง: การประยุ ก ต์ในการ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
การนากระบวนการเรียนรูส้ ู่การเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั เป็ นการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครูในทุกด้าน โดย
เริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม การปรับเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ และเปลี่ยนหรือพัฒนา
พฤติกรรม โดยใช้หลักการของทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงนามาใช้เป็ นกระบวนการในการ
พฤติ ก รรมการจัด การเรี ย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยเปลี่ ย นกรอบความคิ ด เดิ ม เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เปลี่ยนความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรม
การจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล จนขัน้ สุดท้ายนักศึกษาครู เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ซึ่งอาศัยการเรียนรูผ้ ่านการสื่อสาร ระหว่างเพื่อนนักศึกษาครู
นักศึกษาครูกับอาจารย์นิเทศ และครูพ่ีเลีย้ งเป็ นต้น จนได้มติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ ผ่าน
การฝึ กปฏิบตั ิการสอนจริง ในช่วงการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรู ป โดยใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนา 1 ภาคเรียน ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่ีให้นักศึกษาครูได้เผชิญกับการสอนในบริบทจริง จะ
ช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษาครู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งหรื อ กระบวนการทางความคิ ด และเกิ ด
ประสบการณ์ใหม่ ขึน้ มา จากการเผชิ ญ ปั ญ หาเผชิ ญ ประสบการณ์ด้วยตนเอง สามารถแสดง
แผนภาพ 1 และตาราง 5 แสดงความสัมพันธ์ของการนากระบวนการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงมา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
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ทฤษฎีของการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative
Learning) เป็ นการเปลี่ยนใน 3
ด้าน ดังนี ้
1) กรอบความคิดเดิม (Affective
Attributes)
2) ความรูค้ วามเข้าใจ (Cognitive
Attributes)
3) พฤติกรรม
(Psychomotor Attributes)

การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลสาหรับ
นักศึกษาครู เป็ นการเปลี่ยนใน 3 ด้าน
ดังนี ้
1) เปลี่ยนกรอบความคิดเดิม เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
2) เปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
3) พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้

พัฒนาในช่วงออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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กลุ่มผูม้ ีบทบาทสาคัญ
ในช่วงการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประกอบด้วย
- กลุ่มเพื่อน
- ครูพี่เลีย้ ง
- อาจารย์นิเทศ

ภาพประกอบ 1 การนากระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ตาราง 5 การนากระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ทฤษฎีของการเรียนรูส้ ่กู าร
เปลี่ยนแปลง (Transformative
Learning)
1. กรอบความคิดเดิม (Affective
Attributes)
1) ประสบการณ์ของบุคคล

2) การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์
ประกอบด้วย
2.1 Content Reflection
สะท้อนคิดสิ่งที่เรารับรู ้ รูส้ กึ คิด และ
ทา คือการตอบคาถาม What

การนาทฤษฎีของการเรียนรูส้ ่กู าร
ผูเ้ กี่ยวข้อง
เปลี่ยนแปลงมาพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
1. เปลี่ยนกรอบความคิดเดิม เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั
1) ประสบการณ์ของบุคคล โดยการ
- นักศึกษา
เสวนาพูดคุย แลกเปลี่ยน สะท้อนคิดในการ กลุ่มเป้าหมาย
ออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
- เพื่อน
- อาจารย์นิเทศ
2) การสะท้อนคิด เชิงวิพ ากษ์ โดยการ - นักศึกษา
ทา AAR (After Action Review) ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
การตอบคาถาม What, How, Why
- อาจารย์นิเทศ
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ทฤษฎีของการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative
Learning)
2.1 Process Reflection สะท้อน
คิดว่าเรารับรู ้ รูส้ กึ คิด และทา
อย่างไร คือ การตอบคาถาม How
2.3 Premise Reflection สะท้อน
คิดว่าทาไมเราจึงรับรู ้ รูส้ กึ คิด และ
ทา คือการตอบคาถาม Why
3) สุนทรียสนทนา

-

3) สุนทรียสนทนา โดยการพูดคุย/
ประชุมกันแบบสุนทรียสนทนา
(Dialogue)
4) มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน
4) มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน โดยใช้
วิธีการวาดรูปและใช้เล่าเรื่อง
(Storytelling)
5) ให้ความสาคัญต่อบริบท
5) ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ บริ บ ท โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็ นประสบการณ์
ของนักศึกษาแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู ้ เกี่ยวกับ1) เหตุการณ์กระทบจิตใจใน
อดีต 2) เหตุการณ์ท่ีประทับใจหรือประสบ
ความสาเร็จเกี่ยวกับการสอน
6) ความสัมพันธ์ท่อี ยู่บนพืน้ ฐาน
6) ความสัมพันธ์ท่อี ยู่บนพืน้ ฐานของ
ของความจริงใจ
ความจริงใจ โดยการทา AAR

2. ความรูค้ วามเข้าใจ (Cognitive
Attributes)

ผู้เกี่ยวข้อง

การนาทฤษฎีของการเรียนรู้สกู่ าร
เปลี่ยนแปลงมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาครู

2. เปลี่ ย นความรู ้ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิ จิ ทั ล 1) ด้า นการออกแบบการจั ด การ
เรียนรู ้ (การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ วิถี
การจัด การเรีย นรู ้ การจัด การชั้น เรีย น) 2)
ทักษะด้านการประเมินผลโดยการอบรม ฝึ ก
ปฏิบตั ิ การทา AAR เป็ นต้น

- นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
- อาจารย์นิเทศ
- นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
- อาจารย์นิเทศ
- นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
- อาจารย์นิเทศ

- นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อน
- อาจารย์นิเทศ
- นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อน
- ครูพ่เี ลีย้ ง
- อาจารย์นิเทศ
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เปลี่ยนแปลงมาพัฒนาการจัดการ
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3. พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
- นักศึกษา
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
กลุม่ เป้าหมาย
- เพื่อน
- ครูพ่เี ลีย้ ง
- อาจารย์นิเทศ

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

3.2 แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้ รียน
สามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ โดยในยุคปฏิรูปการเรียนรู ใ้ นปั จจุบันได้ทาให้
บทบาทของผูส้ อนเปลี่ยนไปจากผูถ้ ่ายทอดความรูม้ าเป็ นผูส้ นับสนุนหรือให้การช่วยเหลือชีแ้ นะให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (นวพร ชลารักษ์, 2558; วิจารณ์ พาณิช, 2558) แต่ทงั้ นีร้ ะดับ
การเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนแต่ล ะคนย่อมมี ความแตกต่างกัน เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทาง
สติปัญญาแตกต่างกัน ตลอดจนมีนักการศึกษาได้นาสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึน้ มาอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง และพบว่า วิธีการหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาได้โดยผ่านการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนในลักษณะการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่เป็ นอยู่ในขณะนัน้
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปัญหานัน้ ได้ดว้ ยตนเองในที่ สดุ คือ แนวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู ้ (ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559) ซึ่งแนวคิดนีเ้ ป็ นตัวช่วยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการ
เรียนรูข้ องคนเราให้สงู ขึน้ ไปได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีหลักการที่ว่าผูท้ ่ีมีศกั ยภาพสูง
กว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรู ก้ ับผูท้ ่ีมีศักยภาพต่ากว่า การเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆ
ลดลงในขณะที่การพัฒ นาการเรียนรู จ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้ และสุดท้ายการเสริมต่อจะยุติ ลงเมื่อผูท้ ่ีมี
ศักยภาพต่ากว่าสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง (สาริตา บัวเขียว, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ขอบเขตพัฒ นาการเรียนรู ห้ รือพืน้ ที่รอยต่อพัฒ นาการ ซึ่งมีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีของไวก๊อตสกี ้
(Vygotsky, 1980) ดังกล่าวถึงดังนี ้
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3.2.1 แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้: หลักการ
ทฤษฎีการเสริม ต่อการเรียนรู ้ ตามแนวคิดของไวก๊อตสกี ้ (Vygotsky, 1980) มี
รากฐานมาจากทฤษฎี ท างวัฒ นธรรมเชิ ง สัง คม (Sociocultural theory) ซึ่งทฤษฎี นี ้เชื่ อ ว่าการ
เรียนรู ข้ องมนุษย์เป็ นกระบวนการทางสังคม อันเป็ นจุดเริ่มต้นของเชาวน์ปัญญา (Intelligence)
ของมนุษย์ในสังคมหรือในวัฒนธรรมหนึ่งๆ หลักสาคัญคือการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคมเป็ นบทบาท
พืน้ ฐานในการพัฒนาด้านสติปัญ ญา (Cognitive) และการเรียนรู เ้ รื่องราวใดๆนัน้ เกิดขึน้ ในสอง
ระดับ ได้แก่ ระดับสังคม (Social level) และระดับบุคคล (Individual level) ซึ่งในระดับสังคมนัน้
เป็ นการเรียนรูท้ ่ีเกิดขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนก่อน จากนัน้ สิ่งที่ได้เรียนรู ม้ าจะถูกบูรณาการ
เข้าไปในโครงสร้างทางสมองของแต่ละบุคคล จนกลายเป็ นความรูห้ รือความคิดรวบยอด ในเรื่อง
รวมนั้ น ๆ ซึ่ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ใ นระดั บ สัง คมนี่ เองที่ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ กั น ในลัก ษณะที่ เรี ย กว่ า
Scaffolding ให้ผทู้ ่อี ่อนประสบการณ์กว่า (สาริตา บัวเขียว, 2559)
ในการก่อสร้าง Scaffolding เป็ นนั่งร้านที่คนงานใช้ช่วยในการก่อสร้างตึกให้สูง
ขัน้ ไปได้ นั่งร้านนีไ้ ปได้ถูกใช้เป็ นการถาวร ต่างสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ และเมื่อการก่อสร้างตึก
สาเร็จเรียบร้อยแล้ว นั่งร้านก็ไม่จาเป็ นต้องใช้อีกต่อไป สุดท้ายนั่งร้านจะถูกรือ้ ทิง้ แต่ในการจัดการ
เรียนการสอน (Instructional) แล้วถื อว่าเป็ นกลยุทธ์การสอน (Teaching strategy) ถูกนาไปใช้
เพื่อช่วยสร้างเช่นกัน แต่เป็ นการใช้เพื่ อช่วยสร้างเสริมความรู ้ ทักษะ และพัฒนาการให้กบั ผูเ้ รียน
(สาริตา บัวเขียว, 2559) ไวก็อตสกี ้ (Vygotsky, 1980) กล่าวว่า การเสริมต่อการเรียนรู ้ หมายถึง
การให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนให้สามารถทางานได้สาเร็จ โดยผูเ้ รียนจะไม่สามารถทางานได้สาเร็จ
หากไม่ ได้รบั การช่ วยเหลือ การเสริม ต่อการเรียนรู น้ ั้นเป็ นโครงสร้างชั่วคราวที่ออกแบบสาหรับ
ผูเ้ รียนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหลักการสาคัญคือ ผูส้ อนต้องประเมินความรู ้ ทักษะ และความต้องการของ
ผูเ้ รียน การช่วยเหลือนั้นมีหลายรู ปแบบ เช่น การตัง้ คาถาม การบอกหรืออธิบาย การสาธิต การ
ชีแ้ นะ การทางานกลุ่ม เป็ นต้น ทัง้ นีก้ ารช่วยเหลือนัน้ ต้องเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน สอดคล้องกับเอกเก้นและเคอชอค (Eggen & Kauchak, 2001) ที่กล่าวว่าการเสริมต่อการ
เรียนรูน้ นั้ เป็ นการช่วยเหลือเพื่อให้ผูเ้ รียนที่ไม่สามารถทางานได้ตามลาพัง ผูส้ อนเข้ามาช่วยเหลือ
เมื่อผูเ้ รียนต้องการ และปล่อยให้ผเู้ รียนเป็ นอิสระเมื่อผูเ้ รียนสามารถทางานได้เอง รูปแบบของการ
เสริมต่อการเรียนรูท้ ่ีใช้ในการสอน เช่น การเป็ นตัวแบบ การคิดและคิดออกมาดังๆ การใช้คาถาม
การปรับสื่อการเรียนการสอน และการให้คาแนะนาโดยไม่ลังเล เป็ นต้น ดังนั้น การเสริม ต่อการ
เรียนรู ้ เป็ นเทคนิคสาคัญที่จะไปกระตุน้ ให้เกิดพัฒนาการในตัวผูเ้ รียน โดยไวก็อตสกีเ้ ชื่อว่า ความรู ้
ความสามารถเกิดขึน้ ได้เมื่อมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และอธิบายว่า การจัดการเรียนรูต้ อ้ งคานึงถึง
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ระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็ นจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถเป็ นไปได้
ซึ่งระยะห่างระหว่างสองระดับนี ้ เรียกว่า “พืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการ”
ไวก็ อ ตสกี ้ (Vygotsky, 1980) ให้ค านิ ย ามพื ้น ที่ ร อยต่ อ พั ฒ นาการนี ้ว่ า เป็ น
ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่แท้จริงซึ่งกาหนดโดยลักษณะการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล
กับระดับศักยภาพแห่งพัฒนาการที่กาหนดโดยผ่านการแก้ปัญหาภายใต้คาแนะนาของผูใ้ หญ่ หรือ
ในการร่วมมื อช่วยเหลือกับเพื่อนที่มี ความสามารถมากกว่า ซึ่งพื ้นที่ท่ีรอยต่อพัฒ นาการจะอยู่
ระหว่างระดับของการแสดงพฤติกรรมโดยได้รบั การช่วยเหลือกับการทางานที่บุคคลทาอย่างอิสระ
ตามลาพัง ซึ่งพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการนีไ้ ม่มีความคงที่ ไม่มีความแน่นอน แต่จะแปรเปลี่ยนไป ซึ่งใน
ความแปรเปลี่ยนนัน้ ได้ทาให้บุคคลกลายเป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถในการเรียนรูม้ ากขึน้ และมีความ
เข้าใจในความซับซ้อนของมโนทัศน์และทักษะต่างๆมากยิ่งขึน้ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์การเรียนรู ้
ใหม่ จากที่เคยทางานอย่างอิสระตามลาพัง ก็จะกลายเป็ นการทางานที่ตอ้ งได้รบั ความช่วยเหลือ
จากผู้ท่ีเชี่ ยวชาญกว่า วงจรนี ้จ ะเกิด ขึน้ ซ า้ ไปซ า้ มาเพื่ อการได้ม าซึ่ง ความรู ้ ทักษะ กลวิธี หรือ
พฤติกรรมการเรียนรูอ้ ่ืนๆที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการที่มีความ
แตกต่างกัน ทัง้ นีบ้ ุคคลจะสามารถแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ท่ีกาลังเผชิญอยู่ในขณะนัน้ ได้มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึน้ อยู่กบั การวางแผนให้ความช่วยเหลือ หรือการชีแ้ นะเพื่อกระตุน้ กระบวนการ
ทางสมองของผูเ้ รียนจากผูส้ อนหรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า จนเขาสามารถแก้ไขปั ญญา
นัน้ ๆได้ดว้ ยตนเอง (Harland, 2003; ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559)
โดยลักษณะของการเสริม ต่อการเรียนรู ้ เกรฟวส์ และฟิ ทซ์เจอรัลด์ (Graves,
2003) ได้สรุปคุณลักษณะที่สาคัญของการเสริมต่อการเรียนรูไ้ ว้ 3 ประการ ดังนี ้ 1) ลักษณะเฉพาะ
ของการเสริม ต่ อ การเรีย นรู ้ เป็ น โครงสร้า งสนับ สนุ น ชั้ว คราวที่ ผู้ส อนจัด ท าขึ น้ เป็ น พิ เศษเพื่ อ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูห้ รือทางานได้สาเร็จ และผูเ้ รียนไม่สามารถทางานหรือเรียนรูไ้ ด้
สาเร็จหากไม่ได้รบั การเสริมต่อการเรียนรู ้ 2) การเสริมต่อการเรียนรูต้ อ้ งเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อ
พัฒนาการของผูเ้ รียน 3) ผูส้ อนต้องค่อยๆลดการเสริมต่อการเรียนรูแ้ ละถ่ายโอนความรับผิดชอบ
จากผูส้ อนไปสู่ผูเ้ รียน นอกจากนีก้ ารเสริมต่อการเรียนรูจ้ ะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดโครงสร้างการเรียนรู ้
ดังนี ้ 1) เป็ นสิ่งที่ช่วยสนับสนุน 2) เปรียบเหมือนเครื่องมือในการเรียนรู ้ 3) เป็ นสิ่งที่ช่วยขยายฐาน
การเรีย นรู ข้ องผู้เรีย น 4) อนุญ าตให้ผู้เรีย นท าภารกิ จ ให้ส าเร็จ เท่ า ที่ เป็ น ไปได้ และ 5) ผู้เรีย น
สามารถเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการได้ (Harland, 2003; สุมาลี สังข์ศรี, 2548)
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3.2.1 แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้: การประยุกต์ในการพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
แนวคิดของการเสริมต่อการเรียนรู น้ นั้ มีพืน้ ฐานมากจากทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทางสังคม
ซึ่ง เพี ย ร์สัน และคณะ (Parson; & Other. 2001: 57) ได้ก ล่ าวถึ ง การน าแนวคิ ด ทฤษฎี นี ้สู่ก าร
ปฏิบตั ิดว้ ยแนวทาง 3 ประการ ดังนี ้ คือ 1) ใช้กลุม่ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือที่ประกอบไปด้วยผูเ้ รียนที่
มี ความสามารถแตกต่างกัน 2) จัดโอกาสในมี การสอนแบบเพื่ อนสอนเพื่อน (Peer) จะช่ วยให้
ผูเ้ รียนได้มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กับเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้ผูเ้ รียนได้รบั ความ
ช่วยเหลือและทางานภายใต้พืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการของตนเองได้ 3) ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทดสอบระดับพัฒ นาการที่อยู่ต่ากว่าและสูงกว่าพืน้ ที่รอยต่อพัฒ นาการ ซึ่งในขั้นนี ้
ผู้ส อนอาจใช้ค าถามหรือ สิ่ งกระตุ้น ในระดับ ความซับ ซ้อนที่ แ ตกต่ างกัน ระหว่างกระบวนการ
ประเมิน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเสริมต่อการเรียนรูเ้ ป็ นการสนับสนุนการเรียนรู ้ และช่วยให้
ผู้เ รี ย นสร้า งความรู ้แ ละความต้อ งการที่ สู ง ขึ น้ เช่ น ช่ ว ยในเรื่ อ งกระบวนการที่ ซับ ซ้อ นและ
ความสัมพันธ์แบบลาดับขัน้ ของแนวความคิด หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ เหล่านีจ้ ะนาไปสูค่ วาม
เข้าใจเชิงลึก กลยุทธ์นีเ้ ป็ นการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนด้วยการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกับเรียนรู ้ ผูส้ อนจะ
คอยช่วยสนับสนุนช่วยเหลือให้ผูเ้ รียนสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้วยตนเอง นอกจากนีก้ ารเสริมต่อ
การเรียนรู ้ เป็ นวิธีการช่วยเหลือผูเ้ รียนในรูปแบบของการสนับสนุน ที่ผสู้ อนหรือผูท้ ่ีมีศกั ยภาพที่สงู
กว่าให้การช่วยเหลือผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนทางานให้สาเร็จ ซึ่งงานนัน้ เป็ นงานที่ผเู้ รียนไม่สามารถทา
สาเร็จ ได้ดว้ ยตนเอง และเมื่อผูเ้ รียนเริ่ม ทางานนั้นได้ดว้ ยตนเอง มี เทคนิคการช่ วยเสริม ต่อการ
เรียนรู ห้ ลากหลายวิธีขึน้ อยู่กับลักษณะของวิชา ระดับของผูเ้ รียน ขนาดกลุ่ม และสภาพแวดล้อม
(จักรพันธ์ สี หานาถ, 2559; ธนรัตน์ แต้วัฒ นา สมยศ เจตน์เจริญ รักษ์ และธี รพงษ์ วิริยานนท์ ,
2555)
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า การเสริมต่อการเรียนรูเ้ ป็ นกลยุทธ์ เป็ นเทคนิควิธีท่ีผูส้ อนใช้ใน
การจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน สอดคล้องกับริชาร์ด และรอดเจอร์ (Richards, 2002) ซึ่งได้กล่าวว่า
การสอนทัง้ หมดไม่ใช่การเสริมต่อการเรียนรู ้ แต่การเสริมต่อการเรียนรูท้ งั้ หมดคือการสอน ดังนัน้
สิ่งที่ควรคานึงในการเสริม ต่อการเรียนรู ้ มี หลักการดังนี ้ 1) ก่อนการเสริม ต่อการเรียนรู ้ ครู ต้อง
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรีย นอย่างละเอี ยดโดยการสัง เกตความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการความ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ไม่ เพื่ อ ผู้ส อนจะได้ว างแผนว่ า จะเสริม ต่ อ การเรี ย นรู ้เมื่ อ ไหร่แ ละอย่ า งไร 2)
ตอบสนองต่อสิ่งที่ผูเ้ รียนต้องการเรียนรู ้ เช่น ผูเ้ รียนไม่สามารถทากิจกรรมหลังการสอนได้ ผูส้ อน
ต้องคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และตรวจสอบความเข้าใจจนผูเ้ รียนสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง 3)
สอนโดยค านึ ง ถึ ง สภาพปั จ จุ บัน ของผู้เรี ย น เพราะพื ้น ที่ ร อยต่ อ พั ฒ นาการของผู้เรีย นมี ก าร
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เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนัน้ ผูส้ อนจึงต้องใช้เวลาในการสังเกต วิเคราะห์ และสอนในสิ่งที่ผเู้ รียนทา
ได้ในปั จจุบนั ไม่ใช้สิ่งที่ผเู้ รียนทาได้ในอดีตและ 4) เลือกสรรเนือ้ หาบทเรียนให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและความสนใจของผูเ้ รียน นอกจากนีเ้ อกเก้นท์ และเคอชอค (Eggen & Kauchak,
2001) ได้เสนอแนวทางการประยุกต์มโนทัศน์ของพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการ ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1)
การประเมินจากพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการ นาไปสู่การทดสอบความสามารถของผูเ้ รียน เพื่อให้เข้าใจ
ปัญหาที่แท้จริง เป็ นการใช้การประเมินที่เป็ นพลวัตร หรือประเมินอย่างต่อเนื่อง 2) กาหนดหรือจัด
ภาระงานให้ส อดคล้องกับระดับพัฒ นาการของผู้เรียน ภาระงานที่จัดขึน้ นั้นควรเป็ นบริบท ที่ มี
ความหมายสัมพันธ์กับชีวิตของผูเ้ รียน และ 3) สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ซึ่งการสนับสนุน
การเรียนการสอนจะสาเร็จได้ดว้ ยการประยุกต์มโนทัศน์ของการให้ความช่วยเหลือแบบเสริมต่อ
การเรียนรู ้ โดยกลยุทธ์ หรือเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรูท้ ่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 1)
การพูดให้เป็ นรูปแบบ หมายถึงผูส้ อนให้ตวั อย่างก่อนที่ผเู้ รียนจะลงมือปฏิบตั ิ 2) การพูดความคิด
ออกมาดังๆ เป็ นการพูดที่แสดงถึงขั้นตอนที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองออกมาดังๆ เพื่อให้
ผูเ้ รียนมองเห็นภาพของกระบวนการแก้ปัญหาให้ชดั เจนมากยิ่งขึน้ 3) การตัง้ คาถาม เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ รียนใส่ใจและหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) การใช้สื่อการสอน เป็ นการปรับสื่อการสอนให้
สอดคล้องกับระดับความสามารถของผูเ้ รียน 5) การใช้คาพูดกระตุน้ และให้แนวทางในการเรียนรู ้
เป็ นการใช้คาพูดหรือภาษาเขียนให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทาง เช่ น การใช้คาถามนาหรื อกระตุ้นให้
ระลึกถึงขัน้ ตอนบางอย่างในการเรียนการสอน นอกจากนีว้ ูด เบอร์เนอร์และรอส (Wood, 1976)
ได้เสนอวิธีการเสริมต่อการเรียนรู ้ ดังนี ้ 1) การคัดสรรงานและแจกแจงงานให้เหมาะสม 2) การลด
งานเป็ นงานย่อยๆ 3) การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง 4) การชีจ้ ุดสาคัญ 5) การควบคุมปั ญหา
หรือความคับข้องใจ 6 การสาธิต ทัง้ นีก้ ารเสริมต่อการเรียนรู ้ ยังสามารถทาได้หลากหลายวิธี การ
เสริม ต่อการเรียนรู ้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลายสถานการณ์ อายุ และระดับชั้นเรีย น
(Alber, 2011) โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกด้านความรู ้ (แทนการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ (expert)
เพื่อให้ผูเ้ รียนเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองสอดคล้องตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เริ่มแรกผูส้ อนอาจมี
บทบาทเป็ นผูท้ า จากนั้นให้ผูเ้ รียนทาพร้อมกันทั้งห้อง ผูเ้ รียนทาเป็ นกลุ่ม และสุดท้ายผูเ้ รียนทา
เป็ นรายบุคคล และใช้การเสริมต่อการเรียนรูเ้ ป็ นตัวช่วยสามารถแสดงดังภาพประกอบ 2
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ภาระงานที่ผเู้ รียนสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
ความรูเ้ ดิมพืน้ ฐานทั่วไป

ภาพประกอบ 2 การใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน
ที่มา: สาริตา บัวเขียว. (2559)
นอกจากนีก้ ารใช้เทคนิคหรือวิธีการเสริมต่อการเรียนรู ใ้ นการจัดการเรียนการสอน
ให้กบั ผูเ้ รียน ยังก่อให้การเรียนรูใ้ น 4 ลักษณะ (จักรพันธ์ สีหานาถ, 2559) ดังนี ้
1. การเสริมต่อการเรียนรูด้ า้ นความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding) เป็ น
การช่วยผูเ้ รียนเมื่อเกิดปัญหา เป็ นการแนะนาผูเ้ รียนในการพิจารณาและช่วยเหลือผูเ้ รียนในการทา
ความเข้าใจในปั ญหาที่ซบั ซ้อน ในเรื่องที่ยงั ขาดความเข้าใจที่ชดั เจน โดยการชีแ้ นะให้ผเู้ รียนเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู ้ หรือการใช้เครื่องมือ หรืออาจแนะนาให้เข้าใจในประเด็นปัญหา
2. การเสริม ต่ อ การเรีย นรู ด้ ้า นกระบวนการเรีย นรู ้ (Procedural Scaffolding)
มุ่งเน้นการชีแ้ นะวิธีการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรและสื่อการเรียนรูท้ ่มี ีอยู่ ซึ่งเป็ นการแนะนา
ให้เข้าใจถึงลักษณะและหน้าที่ระบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รียนวางแผนในการเรียนรู ้ การเสริมต่อ
การเรียนรูม้ กั เป็ นการสร้างความเข้าใจที่ชดั เจนให้กบั ผูเ้ รียนถึงวิธีการที่จะให้ได้ผลลัพธ์ใ นขอบเขต
ที่ตอ้ งการ
3. การเสริมต่อการเรียนรูด้ า้ นอภิปัญญา (Metacognition Scaffolding) เป็ นการ
สนับสนุนศักยภาพด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึ่งเป็ นกระบวนการคิดเพื่อ
การเรียนรู ้ หรือการแนะนาโดยตรง ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคานึงถึงวัตถุ ประสงค์ในการเรียนรู ้
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หรือกระตุน้ ผูเ้ รียนคานึงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ได้รบั กับปั ญหา และมุ่งเน้นไปที่กระบวนการใน
การสร้างรูปแบบ รวมทัง้ การค้นหาวิถีทางของการเชื่อมโยงความรูท้ ่ีมีอยู่เดิมกับประสบการณ์การ
เรียนรู ้
4. เสริมต่อการเรียนรูด้ า้ นยุทธศาสตร์การเรียนรู ้ (Strategic Scaffolding) มุ่งเน้น
การนาเสนอทางเลือกให้กับผูเ้ รียน ซึ่งอาจชีใ้ ห้ผูเ้ รียนเห็นถึงประโยชน์ และเป็ นการสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนได้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ กลยุทธ์ในการวางแผน และวิธีการในการตัดสินใจในการเรียนรู ้
การเสริมต่อการเรียนรูด้ า้ นยุทธศาสตร์การเรียนรู น้ ี ้ ให้ความสาคัญในเรื่องแนวทางการกาหนดและ
การเลื อกสรรสารสนเทศที่ มี ความต้องการใช้ การประเมิ นแหล่งเรีย นทรัพ ยากรที่มี อยู่ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของความรูใ้ หม่และประสบการณ์เดิมในการหาคาตอบต่างๆนัน้ สามารถทาโดยใช้ใน
การจัด หมวดหมู่ค วามรู ท้ ่ี มี อ ยู่ข องผู้เรีย น เพื่ อ น าสู่ ก ารเริ่ม ต้น ไปหาสิ่ ง ที่ ต้อ งการ ขณะที่ ก าร
ช่วยเหลือก็ยงั คงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธวิธีสาหรับผูท้ ่ีกาลังตกอยู่ในวิกฤต คือยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหานัน้ ๆได้ นอกจากนีย้ ังสามารถเสริมต่อการเรียนรู ด้ า้ นยุทธศาสตร์การเรียนรู ้
โดยการกระตุน้ เตือนผูเ้ รียนให้พิ จารณาสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ และการจัดเตรียมข้อแนะนา
ต่างๆ สาหรับการใช้ในการเรียนรู ้
โดยสรุปแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ เป็ นการเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรูต้ าม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้หลักสาคัญคือการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม โดยให้ผทู้ ่มี ีศกั ยภาพสูง
กว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูท้ ่ีมีศกั ยภาพต่ากว่า การเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆ
ลดลงในขณะที่การพัฒ นาการเรียนรู จ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้ และสุดท้ายการเสริมต่อจะยุติลงเมื่อผูท้ ่ีมี
ศักยภาพต่ากว่าสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี ้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ สาหรับ
การจัดการเรียนการรู ้ แล้วถือว่าเป็ นกลยุทธ์การสอน เป็ นกระบวนการที่อยู่ในระหว่างเริ่มต้น ถูก
น าไปใช้เพื่ อช่ วยสร้างการเรีย นรู เ้ ช่ น กัน แต่ เป็ น การใช้เพื่ อ ช่ วยสร้างเสริม ความรู ้ ทัก ษะ และ
พัฒนาการให้กบั ผูเ้ รียนซึ่งหลักการสาคัญคือ ผูส้ อนต้องประเมินความรู ้ ทักษะ และความต้องการ
ของผูเ้ รียน การช่วยเหลือนั้นมีหลายรู ปแบบ เช่น การตั้งคาถาม การบอกหรืออธิบาย การสาธิต
การชีแ้ นะ การทางานกลุ่ม เป็ นต้น ทัง้ นีก้ ารช่วยเหลือนัน้ ต้องเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ มาเป็ นกลยุทธ์ สาหรับการสร้างการ
เรียนรู ใ้ นการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู โดยนามา
เป็ นแนวคิดสาหรับการออกแบบการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครูร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพในสนามวิจยั โดยใช้การมี
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ปฏิ สัม พั น ธ์เ ชิ ง สัง คม ของกลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทใกล้ชิ ด กับ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครู ใ นช่ ว งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกลุม่ ผูท้ ่ีมีศกั ยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการ
เรียนรู ้ ได้แก่ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย อาจารย์นิเทศสถานศึกษา ครูพ่เี ลีย้ ง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลุ่ม
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาครูในกระบวนการที่อยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ในชัน้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยใช้การ
ช่ วยเหลื อในหลากหลายรู ป แบบ โดยค านึง ถึงความเหมาะสมกับ พื ้นที่ รอยต่อ พัฒ นาการของ
นักศึกษาครู โดยการเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆลดลงในขณะที่การพัฒนาการเรียนรูจ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้ และ
สุดท้ายการเสริมต่อจะยุติลงเมื่อผูน้ ักศึกษาครูม่ นั ใจและสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง โดยลาดับ
ขัน้ ตอนของการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี การเสริมต่อการเรียนรู ้ สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ เช่น 1) มี
การจัดลาดับขัน้ ตอนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2) กระตุน้ สร้างความสนใจและให้อิสระในการ
คิ ด แก่ นั ก ศึ ก ษาครู 3) จั ด กิ จ กรรมให้มี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาครู โดยการใช้
ประสบการณ์ของนักศึกษาครูในการปรับบริบทในการเรียนรู ้ 4) กาหนดเป้าหมายในการเรียนรูใ้ ห้
ชัดเจน 5) กาหนดสัญลักษณ์สาคัญของเนือ้ หา 6) ควบคุมให้นักศึกษาครู ไม่เกิดภาวะคับข้องใจ
และ7) เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559) โดยครูพ่ี
เลีย้ ง อาจารย์นิเทศสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย คอยให้คาแนะนา กระตุน้ ให้
นักศึกษาครู เกิดความท้าทาย ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาครู เกิดปั ญหา และประเมินเพื่อการ
พัฒนา รวมทัง้ คอยให้คาแนะนาและกาลังใจตลอดช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
4. แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
4.1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง: แนวคิด ทฤษฎี
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เป็ นแนวคิ ด ของแบนดู ร า
(Bandufia, 1986) เป็ นความคาดหวั ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ความสามารถของตน ในลั ก ษณะที่
เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนีเ้ ป็ นตัวกาหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura, 1977)
แต่ต่อมา Bandura (1986) ได้ใช้คาว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง โดยให้คาจากัดความว่า
เป็ น การที่ บุ ค คลตัด สิ น เกี่ ย วกับ ความสามารถของตนเอง ที่ จ ะจัด การและด าเนิ น การกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย Bandura เชื่อว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
นัน้ มีผลต่อการกระทาของบุคคล บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกใน
คุณ ภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่า 2 คนมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในคนๆ
เดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู ค้ วามสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกัน เช่นกัน ดังนัน้ จะเห็นว่าความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว
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หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่จะกาหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึน้ กับ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในสภาวการณ์นนั้ ๆ นั่นคื อ ถ้าเรามีการรับรูว้ ่าเรามีความสามารถ
เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ ออกมา คนที่รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน
อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย และจะประสบความสาเร็จในที่สดุ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553)
การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองนั้น มี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับ ความคาดหวัง ผลที่ จ ะ
เกิดขึน้ Bandura (1977) ได้เสนอภาพแสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้ ดังภาพประกอบ 3
บุคคล
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การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง

พฤติกรรม

ผลที่เกิดขึน้
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้

ภาพประกอบ 3 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความ
คาดหวังที่จะเกิดขึน้ (Bandura, 1977)
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง เป็ น การตัดสิ น ความสามารถของตนเองว่าจะ
สามารถทางานได้ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้ นัน้ เป็ นการตัดสินว่า
ผลกรรมใดจะเกิ ด ขึ น้ จากการกระท าพฤติ ก รรมดัง กล่าว เช่ น นัก ศึ ก ษาครู มี ค วามเชื่ อ ว่า เขา
สามารถผ่านการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาได้อย่างราบรื่น ความเชื่อดังกล่าวเป็ นการตัดสิน
ความสามารถของตนเอง การได้รบั การยอมรับจากครู พ่ีเลีย้ ง จากนักเรียนที่เขาสอน ความพึง
พอใจในการสอนการปฏิบตั ิงานครูของตนเอง เป็ นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้ ผลที่จะเกิดขึน้ ใน
ที่นีห้ มายถึง ผลกรรมของการกระทาพฤติกรรมเท่านั้น ไม่ ได้หมายถึงผลที่แสดงถึงการกระทา
พฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระทาพฤติกรรมนัน้ จะพิจารณาว่าพฤติกรรมนัน้ สามารถทา
ได้ต ามการตัด สิ น ความสามารถของตนเองหรือ ไม่ นั่น คื อ การผ่ า นการฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาได้อย่างราบรื่นหรือไม่
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง และความคาดหวั ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ ้น นั้ น มี
ความสัม พัน ธ์กัน มาก โดยที่ค วามสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี ้ มี ผ ลต่อการตัด สินใจ ที่ จ ะ
กระทาพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความคาดหวังที่จะ
เกิดขึน้ (Bandura, 1978)
จากภาพประกอบ 4 สามารถอธิ บายได้ว่าถ้าบุคคลมี การรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเองสูงและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้ สูง ก็มีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมแน่นอน
แต่หากมีเพียงด้านใดสูงหรือต่า บุคคลนัน้ มีแนวโน้มจะไม่แสดงพฤติกรรม
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองนั้น Bandura เสนอว่ามี อยู่
ด้วยกัน 4 ปัจจัยดังนี ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553)
1. ประสบการณ์ ท่ี ป ระสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura
เชื่ อ ว่าเป็ น วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด ในการพัฒ นาการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง
เนื่องจากเป็ นประสบการณ์โดยตรง ความสาเร็จทาให้เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อ
ว่าเขาสามารถที่จะทาได้ เมื่อบุคคลรับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะ
พยายามทางานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ
2. การใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความ
ซับซ้อน และได้รบั ผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทาให้ผูท้ ่ีสังเกตฝึ กความรู ส้ ึกว่า เขาก็จะสามารถที่จะ
ประสบความสาเร็จได้ ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ ย่อท้อ ลัก ษณะของการใช้ตัวแบบที่ส่งผลต่อ
ความรูส้ กึ ว่าเขามีความสามารถที่จะทาได้นนั้
3. การใช้ ค าพู ด ชั ก จู ง (Verbal Persuasion) เป็ นการบอกว่ า บุ ค คลนั้ น มี
ความสามารถที่ จ ะประสบความส าเร็จ ได้ ควรใช้ร่วมกับ การท าให้บุค คลมี ป ระสบการณ์ข อง
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ความส าเร็ จ พร้อ มทั้ ง การใช้ค าพู ด ชั ก จู ง ร่ ว มกั น ก็ ย่ อ มจะได้ ผ ลดี ใ นการพั ฒ นาการรับ รู ้
ความสามารถของตน
4. การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน บุคคลที่ถูกกระตุน้ อารมณ์ทางลบ เช่น การอยู่ในสภาพที่ถูกข่มขู่ จะทาให้เกิดความวิตก
กังวลละความเครียด นอกจากนีอ้ าจจะทาให้เกิดความกลัว และจะนาไปสู่การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนต่าลง แต่ถ้าบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้ จะทาให้การรับรู ้
ความสามารถของตนดีขนึ ้ อันจะทาให้การแสดงออกถึงความสามารถดีขนึ ้ ด้วย
อาจกล่าวได้ว่า แบบดูรา (Bandura, 2000) นิยาม “การรับรู ค้ วามสามารถของตน”
ว่าหมายถึง ความเชื่อในความสามารถในการดาเนินการต่างๆด้ วยตนเองตามแนวทางที่ทาให้
บุคคลควบคุมเหตุการณ์ท่สี ่งผลต่อชีวิตได้ การรับรูค้ วามสามารถเป็ นความเชื่อในอนาคต เกี่ยวกับ
ระดับความสามารถของบุคคลที่คาดว่าจะแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆเมื่อต้องเผชิญ โดยความ
เชื่อนีจ้ ะมีอิทธิพลต่อรู ปแบบการคิด และอารมณ์ความรูส้ ึก อันจะนาไปสู่การกาหนดพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคล การรับรูค้ วามสามารถเป็ นตัวกาหนดว่าบุคคลเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
กดดันหรือล้ม เหลวหลายครัง้ บุคคลจะทุ่ม เทความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและฝึ กฝน
ตนเองเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อเขามากน้อยเพียงใด หากบุคคลรับรูว้ ่าตนเอง
มีความสามารถมากก็จะยิ่งทุ่มเทความพยายาม มีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆอย่างไม่
ย่ อ ท้อ นอกจากนั้น โมราน และวูล ฟอร์ค ฮอย (Moran, 2001) ให้ค วามหมายของการรับ รู ้
ความสามารถของครู หมายถึง การรับรู ใ้ นระดับความสามารถทางการสอนของครูท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบตั ิของนักเรียน นอกจากนี ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนของครู ยังเป็ นความเชื่อหรือความมุ่น
ใจในความสามารถของตนในการจูงใจการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนและทาให้นกั เรียนมั่นใจ
ต่อการเรียนรู ้ การทางานให้ส าเร็จ ซึ่งส่งผลต่อกิจ กรรม ความพยายาม และความรู ส้ ึกต่อการ
เอาชนะต่อความยากเพื่อทางานให้สาเร็ จ และเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการกาหนดการ
สอนในชั้น เรี ย น (สาลิ นี จงใจสุ ร ธรรม, 2559) ดั ง งานวิ จั ย ของ แคคแมค (Çakmak, 2011)
ทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในอนาคตของสไตล์การสอนของอาจารย์ ตาม
มุมมองของนักศึกษา พบว่า 3 ลักษณะของครู ท่ีประสบความสาเร็จ ได้แก่ 1) การสื่อสารอวัจน
ภาษา 2) การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และความเป็ นผูน้ าในการศึกษาของพวกเขา พบว่า
คุณลักษณะเหล่านีส้ ่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของครู นอกจากนี ้ งานวิจยั ของ คันดากี และ ฟา
ราซัท (Khandaghi & Farasat, 2011) ทาการศึกษาผลของสไตล์การสอนของครู ต่อการปรับตัว
ของนักเรียน พบว่า หนึ่งในตัวแปรที่สาคัญต่องานวิจัย ได้แก่ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
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ส่วนผลการวิจัยของวรรณะ บรรจง (2551) ทาการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ์
นักศึกษาครูและการรับรูค้ วามสามารถของตนในการเป็ นครูนกั วิจยั ที่มีต่อพฤติกรรมครูนกั วิจยั ของ
นักศึกษาครู ในยุคปฏิรูปการศึกษา พบว่า ตัวแปรสาเหตุมี อิท ธิพ ลทางบวกต่อตัวแปรผล โดย
พฤติกรรมครูนกั วิจยั ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรเอกลักษณ์นกั ศึกษาครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท
การรับรูค้ วามสามารถ ของตนในการเป็ นครู นักวิจัย การถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันฝึ กหัดครู
โรงเรียนและครอบครัว ตัวแปรเหล่านีร้ ่วมกัน ทานายพฤติกรรมครูนกั วิจยั ได้รอ้ ยละ 66 นอกจากนี ้
เอกลักษณ์นกั ศึกษาครู ได้รบั อิทธิพลจากการรับรูค้ วามสามารถของตนในการเป็ นครูนกั วิจยั ความ
ยึดมั่นผูกพันในบทบาท การถ่ายทอดทางสัง คมจากสถาบันฝึ กหัดครู และการถ่ายทอดทางสังคม
จากครอบครัว และตัวแปรเหล่านีร้ ว่ มกันทานายเอกลักษณ์นกั ศึกษาครูได้รอ้ ยละ 65 และการรับรู ้
ความสามารถของตนในการเป็ นครูนกั วิจยั นัน้ ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝึ กหัดครูเพียงตัวเดียว และทานายได้นอ้ ยเพียงร้อยละ 6 และบุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552) ทา
การวิจยั เรื่องผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครูวิจยั และสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนที่มี ต่อนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ครู แบบเต็มรู ป พบว่า
นักศึกษาครู ท่ีมี ระดับการรับรู ค้ วามสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ ามี การเห็น
คุณ ค่าในตนเองด้านบทบาทครู วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังควบคุม ความรู ้
เกี่ยวกับการวิจยั ในชัน้ เรียนก่อนการใช้โปรแกรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี ระดับ
.05
4.2 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้: ความหมาย
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู หมายถึง การ
ประเมินของ นักศึกษาครู ว่ามีความมั่นใจในการจัดการแบบแผนหรือรู ปแบบความคิด อารมณ์
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องตน ในการฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เมื่อเผชิญกับ
สภาวะการณ์การได้รบั การยอมรับจากครูพ่ีเลีย้ ง นักเรียนที่ตนสอน อาจารย์นิเทศ และความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ซึ่งสามารถวัดได้โดยแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู ซึ่งผูท้ ่ีได้คะแนนมากกว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการรับรูค้ วามสามารถของตน
ในการจัดการเรียนรูส้ งู กว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนน้อยกว่า
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ว่า การรับรูค้ วามสามารถ
เป็ น ความเชื่ อ ในอนาคต เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสามารถของบุ ค คลที่ ค าดว่ า จะแสดงออกใน
สถานการณ์ต่ างๆเมื่ อต้อ งเผชิ ญ โดยความเชื่ อนี ้จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อรู ป แบบการคิ ด และอารมณ์
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ความรู ส้ ึก อันจะนาไปสู่การกาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลมี การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองสูงและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้ สูง ก็มีแนวโน้มที่จะกระทา
พฤติกรรมแน่ นอน แต่หากมี เพียงด้านใดสูงหรือต่ า บุค คลนั้นมี แนวโน้ม จะไม่ แสดงพฤติกรรม
นอกจากนีก้ ารรับรู ค้ วามสามารถยังเป็ นตัวกาหนดว่าบุคคลเมื่อเผชิญกับสถานการณ์กดดันหรือ
ล้มเหลวหลายครัง้ บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและฝึ กฝนตนเองเพื่อให้
ควบคุ ม สถานการณ์ ต่ า งๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เขามากน้ อ ยเพี ย งใด หากบุ ค คลรับ รู ้ว่ า ตนเองมี
ความสามารถมากก็จะยิ่งทุ่มเทความพยายาม มีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆอย่างไม่
ย่อท้อ นอกจากนี ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ยังเป็ นหนึ่งคุณลักษณะที่สาคัญที่ส่งผลเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพของครู ผูว้ ิจยั จึงคาดว่านักศึกษาครูท่ีกาลังฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ซึ่งกาลังฝึ กปฏิบัติเรียนรู ง้ านครู และค้น หาสไตล์การสอนและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ อง
ตนเองนัน้ หากนักศึกษาครูมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทางด้านการจัดการเรียนรูส้ งู อาจจะ
ส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องตนเองได้ดีขึน้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย จึ ง ก าหนดให้มี ก ารพั ฒ นาการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการจัด การเรี ย นรู ข้ อง
นักศึกษาครู โดยออกแบบกิจกรรมในช่วงการเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจในโปรแกรมการทดลอง
5. วิธีวิจัยผสานวิธีสอดแทรก (The Intervention Design) ตามแนวคิดของ Creswell
“การวิจัยผสานวิธี” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Mixed Methods Research” ซึ่ง
นัก วิช าการได้นิ ยามชื่ อ ไว้ห ลากหลายแต่ มี ก ารเรีย กที่ ค ล้ายคลึง กัน เช่ น “การวิจัย แบบผสม”
(วิโรจน์ สารรัต นะ, 2545) “การวิ จัย ผสานวิ ธี ” (วิ ชุด า กิ จ ธรธรรม, 2555) และ “การวิ จัย เชิ ง
ผสมผสาน” (รัตนะ บัวสนธ์, 2556) เพื่อเป็ นทิศทางเดียวกันในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงใช้คาเรียก
“การวิจยั ผสานวิธี” แทน “Mixed Methods Research”
“การวิจัยผสานวิธี” เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านสัง คมศาสตร์
พฤติกรรม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนักวิจัยจะรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ ข้อมูลในเชิง
คุณ ภาพ และ นาข้อมูลทั้ง 2 รวมเข้าด้วยกัน และสร้างเป็ นข้อมูลใหม่ ซึ่งอยู่บนพืน้ ฐานของการ
รวมกัน ของข้อมูลทัง้ 2 ชุดนีเ้ พื่อทาความเข้าใจปั ญหาการวิจัย นอกจากนี ้ หลักการเบือ้ งต้นของ
กระบวนการนี ้ คือ การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ชุด ทั้งในการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ข้อมูลเชิง
ปริมาณ) และข้อมูลเรื่องราว และประสบการณ์ของบุคคล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ซึ่งเป็ นการร่วมกัน
ของข้อ มู ล ทั้ง 2 ชุ ด ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ความแกร่ง ในการท าความเข้า ใจปั ญ หาการวิ จัย ให้ลุ่ม ลึ ก ขึ น้
(Creswell, 2015) นอกจากนี ้ การวิจัยผสานวิธียังเป็ นประเภทของการออกแบบการวิจัยประเภท
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หนึ่งซึ่งใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาปั ญหาการวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปอ้างอิง (Tashakkori & Teddlie, 2010)
นอกจากนี ้แครสเวล (Creswell, 2015) ได้นิ ยามถึ ง การวิจัย ผสานวิธี ว่า เป็ น การ
ออกแบบการศึกษาแบบผสานวิธี ที่เริ่มต้นด้วยการลงลึกไปในพืน้ ที่เฉพาะเจาะจง และผูเ้ ขียนต้อง
กาหนดวิธีวิทยาการที่ใช้ (Methodology) (เช่น การทดลองแบบสุม่ และมีการควบคุม (, การวิจยั กึ่ง
ทดลอง, งานวิจยั เชิงชาติพันธุ์วรรณา ดังนัน้ การนิยามการวางแผนการใช้ การวิจยั ผสานวิธี คือ 1)
เป็ น ระเบี ย บวิธี วิจัย ที่ ใช้ศึกษาทางด้านสัง คมศาสตร์ พฤติ ก รรม และวิท ยาศาสตร์สุขภาพ 2)
เกี่ยวข้องกับการเลือกและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพในการตอบคาถามการวิจัย
3) เป็ น การรวมข้อ มูล 2 ชนิ ด โดยการผสาน การเชื่ อ มต่ อข้อมูล เข้าด้วยกัน (เช่ น การวิจัย เชิ ง
คุณภาพ ตามด้วย การวิจยั เชิงปริมาณ) หรือ การฝังข้อมูลลงไป (เช่น ฝังข้อมูลเชิงคุณภาพลงไปใน
การทดลอง) และ 4) เชื่อมต่อกระบวนการเหล่านีล้ งไปในรูปแบบ หรือ แบบแผนที่ ใช้ในการศึกษา
และการศึกษานีอ้ ยู่ภายใต้กรอบของข้อสรุปเชิงปรัชญาหรือในทางทฤษฎี
ดังนั้นการวิจัยผสานวิธี จึ งเป็ น วิธี การวิจัยที่สามารถใช้ในการตอบปั ญ หาวิจัยใน
หลายๆ กรณีท่วี ิธีการวิจยั แบบเดียวไม่สามารถตอบปั ญหาได้รวมไปถึงการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ในด้านวิธีการ ทาให้การวิจยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ครอบคลุมที่สดุ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจความสอดคล้องของข้อมูลและการศึกษาปั ญหาในแง่มุมต่างๆ และใช้ขอ้ มูลมาเสริมกันใน
ภาพรวม รวมทัง้ เป็ นการค้นหาข้อขัดแย้งของข้อค้นพบที่อาจมีและเป็ นประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจ ซึ่ง
ผูว้ ิจัยไม่คาดคิดมาก่อน ทั้งยังเป็ นการขยายขอบเขตของการวิจัยทั้งในความกว้างขวางของการ
นาไปใช้และความลุม่ ลึกของผลการวิจยั ที่พบ
โดยคุณลักษณะสาคัญหลักของการวิจัยผสานวิธี (Creswell, 2015) คือ 1) เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับคาถามการวิจยั
2) ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณอย่าง 3) เป็ นการจัดกลุม่ หรือ การรวมกัน ของ
ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การออกแบบการวิจยั ผสานวิธีตามรูปแบบในแต่ละ
ประเภท และอธิบายการรวมกัน และ4) กรอบของการออกแบบการวิจัยอยู่ภายใต้ปรัชญาหรือ
ทฤษฎี
สาหรับการศึกษาวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ใช้แบบแผนการวิจัยผสาน รูปแบบผสานวิธีสอดแทรก
(The Intervention Design) ตามแนวคิดของแครสเวล (Creswell, 2015) ซึ่งเป็ นรูปแบบการผสาน
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันในการศึกษาปั ญหาการวิจัยโดยการ
ทดลอง หรือ การสร้างนวัตกรรมการทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือการพัฒนาพฤติกรรมการ
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จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั โดยใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัย ซึ่งใช้
แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบวัดซ า้ และใช้ผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพนามาส ารวจ เสริม และ
สนับสนุนผลการวิจัยเชิงทดลอง ใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนทดลอง ระยะทดลอง และหลังการ
ทดลอง โดยใช้ผ ลการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพในระยะก่ อ นทดลองเพื่ อ ค้น หาและท าความเข้า ใจ
องค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
ครู สาหรับการพัฒนาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ใช้
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะทดลองเพื่อติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
จัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล ของนัก ศึก ษาครู ในระหว่า งเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู และใช้ผ ลการวิจัยเชิ ง คุณ ภาพในระยะหลังการทดลองเพื่อ ค้นหาค าอธิบ ายเชิ งลึก
เกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ข้อดีของการวิจยั ผสานวิธี
ข้อดีของการใช้การวิจยั ผสานวิธีสาหรับดาเนินการวิจยั มีหลายประการ ดังนี ้
ประการที่ ห นึ่ ง การวิ จัย ผสานวิ ธี ท าให้ไ ด้ค าตอบหรือ สามารถที่ จ ะตอบ
คาถามของการวิจัยหรือประเมิ นที่วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพไม่สามารถตอบได้
อย่างครอบคลุม นั่นคือ การวิจัยผสานวิธีจะมีจุดแข็งในการแสวงหาคาตอบเพราะสามารถปิ ด
จุดอ่อนที่มีอยู่ของวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพในการตอบคาถามได้บางแง่มมุ เท่านัน้
ประการที่ ส อง การวิจัย ผสานวิธี ทาให้ได้ค าตอบที่ ก่อให้เกิ ดความรู ค้ วาม
เข้า ใจในประเด็ น ที่ ศึ ก ษาอย่ า งกว้า งขวางและลุ่ม ลึ ก กล่ า วคื อ เมื่ อ น าค าตอบที่ ไ ด้จ ากการ
ดาเนินงานศึกษาในเชิงปริมาณมาใช้ก็จะได้คาตอบในลักษณะเป็ นภาพกว้างๆ ของสิ่งที่ศึกษานัน้
ในขณะเดียวกันถ้าพิจารณาจากคาตอบหรือความรูท้ ่ีได้จากวิธีการเชิงคุณภาพก็จะมีลกั ษณะเป็ น
เรื่องเฉพาะกรณีท่ีให้ความรู ล้ ่มุ ลึกเฉพาะกรณีท่ีศึกษา ดังนัน้ ถ้าใช้การวิจัยผสานวิธีก็จะทาให้ได้
คาตอบหรือความรูท้ งั้ สองลักษณะตามที่กล่าวนัน้
ประการที่สาม การวิจัยผสานวิธีเป็ นวิธีการที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของศาสตร์ทางสังคมหรือการศึกษาซึ่งเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยที่ศาสตร์
ทางสัง คมนั้น จ าเป็ น ต้อ งอาศั ย มุ ม มองหรื อ กระบวนทั ศ น์ ดัง ปรากฏการณ์ ท างสัง คมอย่ า ง
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หลากหลายมิติ หลากหลายแง่มมุ การวิจยั ผสานวิธีเมื่อนามาใช้ดาเนินงานวิจยั จึงก่อให้เกิดความ
หลากหลายและผสมผสานรวมทัง้ การแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักวิจยั ด้วยกัน หรือแม้กระทั่ง
การแลกเปลี่ยนจุดยืนทางกระบวนทัศน์ภายในตัวนักวิจัยเอง ซึ่งจะทาให้นักวิจัยมีกระบวนทัศน์
ทางวิชาการกว้างขวางสอดคล้องกับความเป็ นจริง ของศาสตร์ทางสังคมหรือการศึกษามากกว่า
การที่จะยึดมั่นถือมั่นเพียงกระบวนทัศน์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพียงค่ายเดียว
ประการที่สี่ การวิจัยผสานวิธีช่วยให้นักวิจัยตัง้ คาถามและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาหาคาตอบได้อย่างหลากหลายและยังสามารถใช้เทคนิควิธีการอย่างหลากหลาย ในการ
หาคาตอบให้กับคาถามและวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนั้นๆ ด้วย (รัตนะ บัวสนธ์, 2556) ดังนั้นใน
การศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยจึงใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีแบบสอดแทรก ของแครสเวล (Creswell, 2015)
นามาใช้สาหรับการออกแบบการวิจยั เพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้มีความลุ่มลึก ละเอียดลึกซึง้ ตาม
เงื่อนไขบริบทของกลุม่ ตัวอย่าง และนาไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ให้เกิดประสิทธิผลของการพัฒนาต่อไป
6. นิยามปฏิบัติการ
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ผู้ เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล หมายถึ ง การกระท าของ
นักศึกษาครู ในการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีนอกเหนือจากภารกิจและทักษะพืน้ ฐานของครู ท่ี
ช่วยให้ผเู้ รียนในยุคดิจิทลั เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล หมายถึง การ
แสดงออกของนักศึกษาครูใน 3 ด้านดังนี ้
1.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครูท่มี ีการ
สารวจรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนก่อนสอน สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู ใ้ ห้สอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรู ้ และความต้องการของผูเ้ รียน คิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ่หี ลากหลายโดย
คานึงถึงผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการเรียนรู ้
1.2 ด้านลักษณะจัด การเรียนรู ้ เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครู ต่อจัด การ
เรียนรูโ้ ดยคานึงถึงธรรมชาติของผูเ้ รียน ใช้วิธีการจัดการเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ คัด
สรร บูรณาการสื่ อและเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ผสานไปกับ วิธี การจัด การเรียนรู เ้ ชิ ง รุ ก คอยเป็ น ผู้ให้
คาแนะนา อานวยความสะดวกให้ผูเ้ รียนสร้างองค์ความรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยการถ่ายทอดความรู ท้ ่ี
เป็ นแบบฉบับของตนเอง
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1.3 ด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ เป็ นการแสดงออกของนักศึกษา
ครู ต่อการจัดการชัน้ เรียน การจัดกลุ่มผูเ้ รียน และการสร้างสภาพแวดล้อมในการสอน ให้ผูเ้ รียน
เรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข จัดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนหรือ
สร้างสิ่งแวดล้อมดิจิทลั เพื่อการเรียนรู ้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้
2. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล หมายถึง การแสดงออกของ
นักศึกษาครูใน 2 ด้านดังนี ้
2.1 ด้านการวัดและประเมิ นผลการจัดการเรียนรู ้ท่ีครอบคลุม ตามการประเมิ น
เพื่ อ การพัฒ นา (Formative Assessment) และการประเมิ น เมื่ อ สิ ้น สุด การสอน (Summative
Assessment) เป็ นการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาครู ต่ อ การเลื อ กใช้วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดยเก็บข้อมูลการเรียนรู ท้ งั้ เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ เช่น สังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรูห้ รือไม่ จะต้องให้
ผู้เรียนปรับ ปรุ งอะไร หรือ ผู้ส อนปรับ ปรุ ง อะไร เพื่ อ ให้เกิด ความก้าวหน้าทางการเรียนรู ้ มี ก าร
ประเมินระหว่างเรียน เช่น การให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อสังเกตในการนาเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่าง
ผูส้ อนกับผูเ้ รียนเป็ นกลุ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ผลการสอบ เป็ นต้น และมี
การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยในการวัดและประเมินผล เช่น การประเมินผลจาก
โพลออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์จาก google form, kahoot, slido, zipgrad, quiz เป็ นต้น
2.2 ด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (positive feedback) เป็ น
การให้ขอ้ มูลถึงพฤติกรรมของผูเ้ รียนว่ามีพฤติกรรมที่ดีนนั้ อย่างไร ช่วยให้ผเู้ รียนได้มองเห็นตนเอง
ทราบผลการทางาน และช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้
และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ดีนนั้ ต่อ โดยเป็ นการให้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึน้ ของคะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของกลุ่มทดลองเมื่อ
เทียบกับระยะก่อนทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ซึ่ง
สามารถประเมินได้จากแบบวัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี ้เป็ น การวิจัย ผสานวิธี เพื่ อ ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรูส้ ู่
การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู ้ เนื่องจากองค์ประกอบหรือเงื่อนไขที่นาไปสู่
การพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิ จิทัล ส าหรับ นักศึกษาครู นั้น มี ความ
หลากหลาย และยังไม่มีความชัดเจน ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทาการ
ค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบหรือเงื่อนไขจากบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนานักศึกษาครู
ได้แ ก่ หน่ ว ยผลิ ต และพัฒ นานัก ศึก ษาครู และหน่ ว ยผู้ใช้ค รู ร่วมกับ การศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
เบือ้ งหลังมาทาการพัฒนาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
โดยงานวิจยั นีค้ านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชื่อว่าแต่ละบุ คคลสามารถพัฒนาสูงขึน้
ได้ตามศักยภาพของตน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) โดยใช้หลัก
สาคัญ คือการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคมในการช่วยเหลือที่ตอ้ งเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อพัฒ นาการ
ของนัก ศึก ษาครู (Zone of Proximal Development) ซึ่ง มี พื ้น ฐานมาจากทฤษฎี ข องไวก๊ อ ตสกี ้
(Vygotsky, 1978) โดยการพัฒนาที่ผ่านมาจะเน้นการศึกษาและพัฒนาโดยใช้องค์ประกอบที่เป็ น
ภายนอกได้แก่ กลุ่ม บุค คลที่ อยู่ใกล้ชิ ดกับ นักศึกษาครู เช่ น อาจารย์นิเทศ ครู พ่ี เลี ย้ ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ฯลฯ ยังไม่ครอบคลุมองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั จึงคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในตัวบุคคล เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นไปอย่างยั่งยืน ผูว้ ิจัยจึง
เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง มาเป็ นกระบวนการสาหรับการพัฒนานักศึกษา ใน 3
ด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนทัง้ กรอบความคิดเดิม ซึ่งเป็ นการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เคยยึดถือมา
การเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ จนกระทั่งนักศึกษาครูเปลี่ยนพฤติกรรม นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างครบถ้วนในทุกด้าน ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนของการเปลี่ยนแปลงดังนี ้ ขัน้ ที่ 1 ภาวะที่ทาให้
สับสน ขัน้ ที่ 2 การใคร่ครวญตนเอง ขั้นที่ 3 การสารวจและวางแผนแนวปฏิบัติใหม่ และขั้นที่ 4
การยอมรับและปรับแนวปฏิบตั ิใหม่ (Mezirow, 2000; วิจารณ์ พาณิช, 2558) สาหรับนามาพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ภายใต้บริบทอย่างเป็ นธรรมชาติในสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นช่วงที่นักศึกษาครู ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งเป็ นช่วงการ
ค้นหาสไตล์ในการสอนของตนเอง เพื่อให้สามารถตอบคาถามการวิจยั ได้อ ย่างละเอียดครอบคลุม
ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม ผู้วิจัย จึ ง ใช้แบบแผนการวิ จัย แบบวัด ซ า้ (Repeated Measures
Design) และดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ในช่วงก่อนการทดลอง ช่วงระหว่างการ
ทดลอง และช่ วงหลัง การทดลอง เพื่ อ น าข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพในแต่ ล ะช่ วงมาสร้าง เสริม และ
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องค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั สาหรับนักศึกษาครู

แนวคิ ด สไตล์ ก ารสอน (Teaching Style) (Grasha &
Reichman. 2002)

แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก ารเส ริ ม ต่ อ ก าร เรี ย น รู้ (Scaffolding)
(Vygotsky. 1978) ประกอบด้วยเทคนิค 5 วิธกี ารดังนี้
1. การได้เห็นตัวแบบหรือความสาเร็จของเพื่อน
2. การตัง้ เป้ าหมายความสาเร็จในแต่ละขัน้
3. การได้รบั ประสบการณ์ความสาเร็จด้วยตนเอง
4. การกระตุน้ ลักษณะใฝ่ สมั ฤทธิ ์
5. การเรียนรูท้ างสังคม ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาซึง่ กันและกัน
และลดความช่วยเหลือลง

ตัวแปรตำม

พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั

โ ป ร แ ก ร ม ก า ร พั ฒ น า
พฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู้
เพื่อผู้เรียนในยุคดิจทิ ลั สาหรับ
นั ก ศึ ก ษ าครู ในขั น้ การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู

ตัวแปรจัดกระทำ

➢ โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนของการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ภาวะที่ทาให้สบั สน
ขัน้ ที่ 2 การใคร่ครวญตนเอง
ขัน้ ที่ 3 การสารวจและวางแผนแนวปฏิบตั ิใหม่รว่ มกับการใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู ้ 5 ขัน้
ขัน้ ที่ 4 การยอมรับและปรับแนวปฏิบตั ิใหม่รว่ มกับการใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู ้ 5 ขัน้
➢ แบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
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แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร เรี ย น รู้ สู่ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
( Transformative Learning) ( Mezirow. 2000)
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนของการเปลีย่ นแปลงดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ภาวะทีท่ าให้สบั สน (Disorienting dilemma)
ขัน้ ที่ 2 การใคร่ครวญตนเอง
ขัน้ ที่ 3 การสารวจและวางแผนแนวปฏิบตั ใิ หม่
ขัน้ ที่ 4 การยอมรับและปรับแนวปฏิบตั ใิ หม่
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8. สมมติฐานการวิจัย
8.1 นักศึกษาครู กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล หลัง
การทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
8.3 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
ในกลุม่ ทดลอง มีความคงทนหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์
3279251908
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู ้ ผูว้ ิจัยดาเนินการออกแบบการวิจัยผสานวิธี สอดแทรก (The Intervention Design)
ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ (Creswell, 2015) ดาเนินการทดลองด้วยแบบแผนการทดลองที่มีการ
วัด ก่ อ น หลัง และติ ด ตามผลการทดลอง (Pretest-Posttest with Follow-up Design) โดยใช้
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ช่วงก่อน
การทดลอง ช่วงระยะทดลองและช่วงหลังการทดลอง ซึ่งผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ดังนี ้ 1) การกาหนดผู้
ร่ว มวิ จัย 2) ขั้น ตอนการวิ จัย 3) การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล 4) เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิ จัย 5) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ6) การรับรองจริยธรรมและพิทกั ษ์สิทธิ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
การกาหนดผู้ร่วมวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ้ด าเนิ น การวิจัย โดยใช้รูป แบบการวิจัยผสานวิธี ส อดแทรก ด าเนิ น การ
ทดลองด้วยแบบแผนการทดลองที่มีการวัดก่อน หลัง และติดตามผลการทดลอง ซึ่งสนามวิจัย
สาหรับการทดลองในครัง้ นี ้ คือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผรู้ ว่ ม
วิจัย 2 กลุ่ม คือ นักวิจัยจากภายนอกหรือเรียกว่าผูว้ ิจัย และนักวิจัยในพืน้ ที่วิจยั ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมวิจัย
ได้แ ก่ บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ การดู แ ลนั ก ศึ ก ษาครู ในระหว่ า งที่ นั ก ศึ ก ษาครู อ อกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย และครูพ่ีเลีย้ งซึ่งมีเกณฑ์ในการ
คัด เลื อ กผู้เข้าร่ว มวิจัย คื อ เป็ น บุค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นานัก ศึก ษาครู ในช่ วงการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในสถานศึกษาและมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ เต็มใจ
เข้าร่วมการวิจยั และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการวิจยั โดยแต่ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่
ดังนี ้
1. ผูว้ ิจยั มีหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการวิจยั และทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน สังเกตการณ์
ร่วมพัฒนาและประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู
2. ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย
2.1 อาจารย์นิ เทศมหาวิ ท ยาลัย มี บ ทบาทในการร่ ว มพั ฒ นาและประเมิ น
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลโดยอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริม
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สนับสนุนให้คาแนะนาเสริม ต่อการเรียนรู ้ สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ร่วม
ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู ท่ี เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ประเมิ น แผนการจัด การเรีย นรู ้ ประเมิ น วิ ถี ก ารจัด การเรีย นรู ้ การจัด การชั้น เรีย น และการวัด
ประเมิ น ผล ก่ อ นและหลัง การทดลอง ร่ว มสัง เกตการณ์ ส อนในชั้น เรีย น ประเมิ น ผลและให้
ข้อเสนอแนะเสริมต่อการเรียนรูใ้ นช่วงทดลองสอนจริงในโรงเรียน โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี ้
เป็ นอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์สอนไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้
เป็ นอาจารย์นิเทศและมีประสบการณ์ในการนิเทศนักศึกษาครู มาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และต้องการ
พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เต็มใจเข้าร่วมการวิจยั และสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการวิจยั
2.2 ครู พ่ี เลี ย้ ง มี บทบาทในการร่วมพัฒ นาและประเมิ น พฤติ กรรมการจัด การ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู โดยครู พ่ีเลีย้ งต้องส่งเสริม สนับสนุนให้คาแนะนา
เสริมต่อการเรียนรู ้ สังเกตการณ์สอนของนักศึกษาครู ร่วมประเมินการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษา
ครู ท่ีเป็ นกลุ่ม เป้าหมายในการทดลองสอนจริงในโรงเรียน และ ประเมิ นแผนการจัดการเรียนรู ้
ประเมินวิถีการจัดการเรียนรู ้ การจัดการชัน้ เรียน และการวัดประเมินผล ก่อนและหลังการทดลอง
ร่วมสังเกตการณ์สอนในชัน้ เรียน ประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะเสริมต่อการเรียนรูใ้ นช่วงทดลอง
สอนจริงในโรงเรียน โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี ้ เป็ นผูท้ ่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เป็ นอาจารย์นิเทศสถานศึกษาหรือเป็ นครูพ่ีเลีย้ งที่มีประสบการณ์ในการดูแล
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู มาไม่ น้อยกว่า 5 ปี ต้องการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล ซึ่งเต็ม ใจเข้าร่วมการวิจัยและสามารถเข้าร่วมกิจ กรรมได้ตลอด
โครงการวิจยั
2.3 นักศึกษาครู เป็ นนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ที่อยู่ในระหว่างออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั กาหนดขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี ้
1.การเตรียมการ
1.1 ผูว้ ิจยั ประสานงานกับโรงเรียนที่นกั ศึกษาลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ
ขออนุ ญ าตท าการศึ ก ษาในโรงเรี ย น สร้า งความคุ้ น เคยและขอความอนุ เคราะห์ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูพ่เี ลีย้ ง และผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือสาหรับการมาศึกษาในโรงเรียน
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1.2 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพืน้ ฐานและสนามวิจัยทุกแห่ง โดยผูว้ ิจัย
เข้าสูพ่ ืน้ ที่โรงเรียนที่เป็ นหน่วยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูให้กบั นักศึกษาครูกลุม่ เป้าหมาย เพื่อร่วม
ประชุมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพ่เี ลีย้ งอย่างเป็ นทางการ เพื่อผูว้ ิจยั ได้แจ้งวัตถุประสงค์การวิจยั
ในครัง้ นี ้ บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู พ่ีเลีย้ งในการร่วมพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับผูเ้ รียนในยุคดิจิ ทลั ของงานวิจัยนี ้ พร้อมทัง้ วิธีดาเนินการวิจัยให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทุกท่านทราบ
2. ขัน้ ดาเนินการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ในการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัลครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย
ดาเนินการออกแบบการวิจัยผสานวิธีสอดแทรก (The Intervention Design) ตามแนวคิดของ เค
รสเวลล์ (Creswell, 2015) ดาเนินการทดลองด้วยแบบแผนการทดลองที่มีการวัดก่อน หลัง และ
ติดตามผลการทดลอง และดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณ ภาพใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ช่วงก่อนการ
ทดลอง ช่วงระยะทดลองและช่วงหลังการทดลอง โดยพัฒ นาโปรแกรมสาหรับการทดลองจาก
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู ้ โดยใช้
กระบวนการของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง มาปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนความรู ค้ วามเข้าใจ และ
พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของตนเอง และใช้แนวคิดการเสริมต่ อ
การเรียนรู ม้ าเป็ นกลยุทธ์ สาหรับการสร้างการเรียนรู ้ในการพัฒ นาโดยนามาเป็ นแนวคิดสาหรับ
การออกแบบการพัฒ นาโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูโดยอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคมของ
กลุ่มที่มีบทบาทใกล้ชิดกับการพัฒนานักศึกษาครู ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยกลุ่ม
ผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรู ้ ได้แก่ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ครูพ่ีเลีย้ ง เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
กลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาครูในกระบวนการที่
อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ในชัน้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยการ
ช่วยเหลือคานึงถึงความเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการของนักศึกษาครู โดยอาศัยการเรียนรู ้
ผ่านการสื่อสาร ระหว่างเพื่อนนักศึกษาครู ระหว่างนักศึกษาครูกบั ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ เป็ นต้น
จนได้มติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ผ่านการปฏิบัติการสอนจริง อาศัยปั จจัยต่างๆ และการ
ปฏิบตั ิรว่ มกันภายใต้บรรยากาศที่ถกู ต้อง แสดงได้ดงั ภาพประกอบ 6
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ระยะทดลอง

กลุ่ ม ทดลอง ได้รับ การพั ฒ นาตามโปรแกรมการ
พัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูจานวน 9 ครัง้

กลุ่มควบคุม ไม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นรู ้เ พื่ อ ผู้ เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ส าหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างการทดลอง: โดยการสนทนากลุ่ม กับนักศึกษาครู ท่ีเป็ นกลุ่มทดลอง สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ตีความและวิเคราะห์ผลข้อมูลร่วมกับผลเชิงปริมาณ เพื่อ
1. ตรวจสอบประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั (Examine participants’ experiences)
2. แก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมฯ (Modify Intervention)

ระยะหลังทดลอง
เก็บข้อมูลหลังการทดลอง และติดตามผล (Follow-up) โดยการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาครูกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม หลังสิน้ สุดการทดลอง และหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหลังการทดลอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษาครูกลุ่มทดลอง ครูพ่ีเลีย้ ง และ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาที่นกั ศึกษาครูกลุ่มทดลองเป็ นผูส้ อน เพื่อค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ ตีความและวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนผลการทดลอง

ภาพประกอบ 6 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
จากภาพประกอบ 6 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดในแต่ละวงจร ดังนี ้
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ระยะก่อนการทดลอง
เป็ นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสารวจข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู สาหรับการพัฒนาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ตามมุมมองของหน่วยผลิตและพัฒนานักศึกษาครูและผูใ้ ช้ครู ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
คุรุส ภา คณบดีคณะครุ ศาสตร์ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยและอาจารย์ท่ีเกี่ ย วข้องกับการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และกลุ่ม ผู้ใช้นั ก ศึ ก ษาครู ได้แ ก่ โรงเรี ย น ประกอบด้ว ย ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ครู พ่ีเลีย้ ง กลุ่มนักศึกษาครู และกลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ซึ่งพัฒนาจาก
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการทาความเข้าใจเงื่อนไขและองค์ประกอบของการพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามมุมมองของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อมกัลการพัฒนานักศึกษา
ครู แสดงขัน้ ตอนการวิจยั ดังภาพประกอบ 7
ขัน้ ที่ 1
เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

ขัน้ ที่ 2
1. แบบวัดพฤติกรรมการ

เพื่อเพื่อสร้าง
สร้าง

จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั
2. โปรแกรมฯ

ขัน้ ที่ 3
1. พัฒนาแบบวัด
2. พัฒนาโปรแกรมฯ

นาไปใช้ใน
ขัน้ ทดลอง

ภาพประกอบ 7 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในระยะก่อนการทดลอง
1. ขัน้ วางแผน
ผูว้ ิจัยประสานงานกับผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒ นานักศึกษาครู โดยกลุ่ม ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในหน่วยผลิตและพัฒนาครู 8
คน ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารคุ รุ ส ภา คณบดี ค ณ ะครุ ศ าสตร์ อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชี พ ครู และอาจารย์นิเทศมหาวิท ยาลัย ซึ่งคัด เลือกมาจากอาจารย์ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาไม่
น้อยกว่า 10 ปี เป็ น อาจารย์ท่ีมี ประสบการณ์ในการนิเทศและดูแลนัก ศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 6 คน 2) กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของกลุ่มผูใ้ ช้ครู จานวน 5 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูพ่ีเลีย้ ง ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการนิเทศและดูแล
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นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ม าไม่ น้อ ยกว่ า 5 ปี 3) นั ก ศึ ก ษาครู ชั้น ปี ที่ 5 ในฐานะ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงสาหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรู ป จานวน 11 คน และ4) นักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา จานวน 15 คน ซึ่งผูว้ ิจยั เลือกแบบเจาะจง และเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สามารถให้
ข้อมูล ได้ตรงตามประเด็นที่ศึกษา (Information-rich Cases) โดยผ่านขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลักดังนี ้
1.1 ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ค รู ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครูพ่ีเลีย้ ง จานวน 5 คน โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก เป็ นผูบ้ ริหารหรือสอนอยู่
ในโรงเรียนที่เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นผูท้ ่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เคยเป็ นอาจารย์นิเทศสถานศึกษาหรือเป็ นครูพ่ีเลีย้ งที่มีประสบการณ์ในการ
ดูแลนักศึกษาฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ ครู มาไม่ น้อยกว่า 5 ปี และสมัครใจในการให้ข้อมูล ใน
งานวิจยั และเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุม่
1.2 ผู้วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มู ล หลั ก ในหน่ ว ยผลิ ต และพั ฒ นาครู ได้แ ก่
ผูบ้ ริหารคุรุสภา และคณบดีคณะครุศาสตร์ ผูซ้ ่ึงกากับดูแลกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษา
ครู ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบงานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์
นิเทศมหาวิทยาลัย จานวน 6 คน โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก คือเป็ นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบงาน
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หรือเป็ น อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์สอนไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี เป็ นผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้เป็ นอาจารย์นิเทศและมีประสบการณ์ในการนิเทศนักศึกษาครู มา
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และสมัครใจในการให้ขอ้ มูลในงานวิจยั และเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุม่
1.3 นั ก ศึ ก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 5 ในฐานะผู้ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงที่ ก าลั ง จะออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม จานวน 11 คน และสมัครใจในการให้ขอ้ มูลในงานวิจยั
1.4 นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ในฐานะผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษาครูท่ี
ผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 15 คน และสมัครใจในการให้ขอ้ มูลในงานวิจยั
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 จัดสนทนากลุม่ และสัมภาษณ์เชิงลึก กับ กลุม่ หน่วยผลิตและพัฒนาครู กลุ่ม
ผูใ้ ช้นกั ศึกษาครู กลุ่มนักศึกษาครู และกลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา โดยใช้แนวคาถามการ
สนทนากลุ่ม และแนวคาถามส าหรับการสัม ภาษณ์เชิ งลึก ตัวผู้วิจัย ผู้จดบันทึกการสนทนา ผู้
อานวยความสะดวกและผูช้ ่วยดาเนินการสนทนากลุม่ เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 นาข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (เช่น Themes, Sub-themes) และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับ
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การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี นามาประกอบการออกแบบกิจกรรมสาหรับพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒ นาพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ส าหรับ นัก ศึก ษาครู ในขั้น การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และสร้างแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2.3 สร้า งแบบวั ด พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู ้เพื่ อ ผู้เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล จาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และตรวจสอบคุณภาพแบบวัด พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั มีรายละเอียดดังนี ้
2.3.1 นาแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ทที่สร้าง
ขึน้ ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการ รวมทัง้ ตรวจสอบด้านเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับนิยาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
2.3.2 นาแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล จานวน
65 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาครู ท่ีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 131 คน เพื่อพิจารณาค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า แบบวัดมีค่าอานาจจาแนก 0.41-0.66 และค่าความเชื่ อมั่นทั้งฉบับ 0.95 มีข้อ
คาถามที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์จานวน 15 ข้อ ผู้วิจัยจึ ง คัด เลือกข้อคาถามที่ ผ่านเกณฑ์จ านวน 50 ข้อ
นาไปใช้เป็ นแบบวัดฉบับจริง
2.4 ออกแบบโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิ จิ ทัล ส าหรับ นัก ศึ ก ษาครู ในขั้น การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู โดยมี ขั้น ตอนการออกแบบ
โปรแกรมดังนี ้
2.4.1 ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฏี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ใ น
ศตวรรษที่ 21 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการ
เรียนรู ้ และข้อมูลที่ได้จากการการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
และนามาออกแบบกิจกรรมสาหรับการพัฒนาโปรแกรม
2.4.2 สร้างโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้เพื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยกาหนดจุดมุ่งหมาย เนือ้ หา
ระยะเวลาที่ใช้ สถานที่ กิจกรรมให้สอดคล้องกับนิยามที่กาหนดไว้
2.4.3 การตรวจสอบโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
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การจัดการเรียนรู ้ การฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู ด้านแนวคิดทฤษฎีกระบวนการเรียนรู ส้ ู่การ
เปลี่ยนแปลงและการเสริมต่อการเรียนรู ้ และด้านวัดและประเมินผล และการวิจัยจานวน 3 ท่าน
ทางด้านเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของกิจกรรม โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
2.4.4 ปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยนาโปรแกรมฉบับร่างที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู ้
ให้มี ค วามเหมาะสมกั บ การน าไปใช้ในระยะทดลอง สามารถสรุ ป ขั้น ตอนและกิ จ กรรมการ
ดาเนินการวิจยั ดังตาราง 6

กิจกรรม
วิธีการ
ผู้ วิ จั ย ป ระ ส าน งาน ติ ด ต่ อ ข อ ทาหนังสือขออนุญาต
อนุญาตเก็บข้อมูล โดยทาหนังสือ
ข อ อ นุ ญ า ต เก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิ ต และพั ฒ นาครู หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ครู ได้แก่ คุรุสภา
คณะครุ ศ าสตร์ โรงเรีย นในระดับ
ประถมศึกษา

เครื่องมือ
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ขัน้ ตอน
ขัน้ วางแผน

แหล่งข้อมูล
- หน่วยผลิตครู ได้แก่ หน่วยผลิตและพัฒนา
ครู ได้แก่ รองเลขาธิการคุรุสภา คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ อาจารย์นิ เทศมหาวิ ท ยาลัย ในกลุ่ม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 8 คน
- กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ค รู ได้แ ก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
และครู พ่ี เ ลี ้ย ง/อาจารย์นิ เทศสถานศึ ก ษา
จานวน 5 คน
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 จานวน 11 คน
- นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา จานวน 15
คน

3279251908

ตาราง 6 สรุปขัน้ ตอนและกิจกรรมการดาเนินการวิจยั ในขัน้ ก่อนการทดลอง
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สร้างแบบวัดพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิจิทัล และ
ออกแบบโปรแกรมการพั ฒ นา
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู เ้ พื่ อ
ผู้ เรี ย น ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล ส า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ค รู ใ น ขั้ น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแนวคิ ด ทฤษฎี ก าร
เรี ย น รู ้ สู่ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
( Transformative Learning)
ร่ว มกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเสริม
ต่ อ ก า รเรี ย น รู ้ (Scaffolding)
ร่ว มกั บ ข้อ มู ล ที่ ได้จ ากการการ
สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก

กิจกรรม
วิธีการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus group), การสนทนากลุ่ม (Focus group)
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับ หน่วยผลิตครู และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
กลุ่มผูใ้ ช้นกั ศึกษาครู และนักเรียน Interview)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาเพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมฯและ แบบวัด

เครื่องมือ
- แนวคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus
group) และแนวคาถามสาหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
- ตัวผูว้ จิ ยั
- ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา
- ผูอ้ านวยความสะดวกและผูช้ ว่ ย
ดาเนินการสนทนากลุม่
- เครื่องบันทึกเสียง
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ขัน้ ตอน
ขัน้ ดาเนินการ

3279251908

ตาราง 6 (ต่อ)
แหล่งข้อมูล
- อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบงานฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
- อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครูพ่เี ลีย้ ง/อาจารย์นิเทศสถานศึกษา
- นักศึกษาครู
- นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
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ระยะการทดลอง
เป็ นการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิ จิ ทัล ส าหรับ นัก ศึก ษาครู ในขั้น การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ท่ี พัฒ นาขึ น้ น ามาใช้พัฒ นา
นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ในระหว่างการ
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา โดยมีการวัดก่อนและหลัง และมีการติดตามผล
(Pretest-Posttest with Follow-up Design) ร่วมกับมีกลุ่มควบคุม (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2560; ชู
ศรี วงศ์รัต นะและองอาจ นั ย พั ฒ น์. 2551) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ส าหรับ การทดลอง ดัง นี ้ เพื่ อ
เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และใช้วิธีการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ติดตามประเมินผลการเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ของ
นักศึกษาครู ในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม และตรวจสอบประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แล้วนาผล
การทดลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่มวิเคราะห์และตีความข้อมูลร่วมกัน ซึ่งแบบ
แผนการวิจยั กึ่งทดลองและภาพประกอบ 8 แสดงขัน้ ตอนการวิจยั ปรากฏดังตาราง 7
ตาราง 7 แบบแผนของการวิจยั กึ่งทดลอง
E

O1

X

O2

O3

C

O1

-

O2

O3

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุม่ ทดลอง
C แทน กลุม่ ควบคุม
O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
O3 แทน การทดสอบติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ (Follow up)
X แทน การจัดกระทา (Treatment) โดยการได้รบั โปรแกรมการทดลอง

101
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ꟷ การสนทนากลุ่ม (Focus group)

วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
ꟷ ผลการทดลอง

รวม
รวมข้อมูล
ข้อมูล
3279251908

ตีความข้อมูลร่วมกัน (Interpretation) เพื่อประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูฯ้
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ระยะการทดลอง
ขัน้ วางแผน
ผูว้ ิจัยประสานงานกับ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู พ่ีเลีย้ ง
และนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 ที่อยู่ระหว่างการออกฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา เพื่อประชุมชีแ้ จง
แจ้งวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และบทบาทของผูเ้ กี่ยวข้องในงานวิจยั
ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการทดลอง คื อ นั ก ศึ ก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 5 คณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่กาลังออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จ านวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิ ชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาพล
ศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัย รวมจานวนทัง้ สิน้ 263 คน
และกลุ่ม ตัวอย่างในการทดลอง คือ นักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่กาลังออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จ านวน 4 สาขาวิช า ได้แก่ สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิช าการประถมศึกษา จานวน 36 คน ได้ม าจากการ
คัดเลื อกตามเกณฑ์ จากนั้นจึ ง สุ่ม เข้ากลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ซึ่งเข้าเกณฑ์การคัดเลือ ก
ตัวอย่างดังนี ้
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1.เป็ น ผู้ท่ี จัด การเรีย นรู ้ในกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ห ลัก ได้แ ก่ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.เป็ นผูท้ ่จี ดั การเรียนรูใ้ นระดับชัน้ ประถมศึกษา
3.มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็ นตัวอย่างตลอดระยะเวลาของการเก็บข้อมูล
วิจยั
ขัน้ ตอนการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนี ้
1.คัดเลือกตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 ข้อมาทัง้ หมด 30
คน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 ที่เป็ นผูท้ ่ีจดั การเรียนรูใ้ นกลุ่ม
สาระการเรีย นรู ห้ ลัก ประกอบด้วย 6 สาขาวิ ช าได้แ ก่ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 28 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 29 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย จ านวน 29 คน สาขาการสอนภาษาอั ง กฤษ จ านวน 27 คน และสาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา จานวน 23 คน รวมทั้งสิ น้ 166 คน ส่วนสาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ศึกษา สาขาวิช า
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัย ไม่ได้คัดเลือก
เข้ารับการศึกษาเนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีการจัดการเรียนรูเ้ ฉพาะทางตามศาสตร์สาขาวิชา
ขั้น ที่ 2 คัด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาครู ชั้น ปี ท่ี 5 จาก 6 สาขาวิ ช า โดยคัด เลื อ กผู้ท่ี
จัดการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ ประถมศึกษา หรือสอนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 และฝึ กประสบ
กาณ์ วิ ช าชี พ ครู ในโรงเรีย นระดับ ประถมศึ ก ษา ได้แ ก่ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 20 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 19 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 15 คน สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย จ านวน 17 คน สาขาการสอนภาษาอั ง กฤษ จ านวน 16 คน และสาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา จานวน 23 คน รวมทัง้ สิน้ 110 คน
ขั้น ที่ 3 คัด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาครู ชั้น ปี ที่ 5 จากคุ ณ สมบัติ ข องอาจารย์นิ เทศ
มหาวิท ยาลัย ที่ ผ่ านเกณฑ์ก ารคัด เลื อ ก และเป็ น ผู้ท่ี เต็ ม ใจที่ จ ะเข้าร่วมเป็ น ผู้ร่วมวิจัย รวมทั้ง
นักศึกษาครู มี ความเต็ม ใจที่ จ ะเข้าร่วมเป็ น ตัวอย่างตลอดระยะเวลาของการเก็บ ข้อมูล ได้แ ก่
นักศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ จ านวน 8 คน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 6 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 16
คน รวมทัง้ สิน้ 36 คน
ขัน้ ที่ 4 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย และกาหนดอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
เป็ น หน่ วยการสุ่ม โดยด าเนิ น การสุ่ม นัก ศึกษาครู เข้ากลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ดังนี ้ กลุ่ม
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ทดลอง จานวน 18 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ จานวน 4 คน นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 3 คน นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 3 คน และนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 8 คน และนักศึกษาที่เหลือจานวน 18 คนเป็ นกลุ่ม ควบคุม
สรุปขัน้ ตอนการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังภาพประกอบ 7
นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5 จานวน 10 สาขาวิชา จานวน 263 คน
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ขัน้ ที่ 1

คัดเลือกสาขาทีเ่ ป็ นผูท้ จี่ ดั การเรียนรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก
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นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5 จานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
สังคมศึกษา, การสอนภาษาไทย, การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา
รวมจานวน 166 คน
ขัน้ ที่ 2

คัดเลือกผูท้ จี่ ดั การเรียนรู ใ้ นระดับชัน้ ประถมศึกษา

นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5 จานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
สังคมศึกษา, การสอนภาษาไทย, การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา
รวมจานวน 110 คน

ขัน้ ที่ 3

คัดเลือกจากคุณสมบัตขิ องอาจารย์นเิ ทศมหาวิทยาลัย

นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5 จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
สังคมศึกษา, และการประถมศึกษา
รวมจานวน 36 คน
ขัน้ ที่ 4

สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม และ
กาหนดอาจารย์นเิ ทศมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยการสุ่ม

ดาเนินการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยกาหนดอาจารย์
นิเทศมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยการสุ่ม ได้จานวนกลุ่มทดลอง จานวน 18 คน และกลุ่มควบคุมจานวน
18 คน

กลุ่มทดลองประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 4 คน วิทยาศาสตร์ 3 คน วิชา
สังคมศึกษา 3 คน และการประถมศึกษา 8
คน รวมจานวนนักศึกษากลุ่มทดลอง 18 คน

กลุ่มควบคุมประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 4 คน วิทยาศาสตร์ 3 คน สังคม
ศึกษา 3 คน และการประถมศึกษา 8 คน รวม
จานวนนักศึกษากลุ่มควบคุม 18 คน

ภาพประกอบ 9 ขัน้ ตอนการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
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2.นากลุม่ ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมฯ โดย
กลุม่ ทดลองจานวน 18 คน เป็ นกลุ่มที่ได้เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมฯ และกลุ่มควบคุมจานวน
18 คน เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้รบั การพัฒนาตามโปรแกรมฯ (ในระหว่างการทดลอง เกิดการสูญหายของ
กลุม่ ตัวอย่างระหว่างการทดลองจานวน 3 คน เกิดจากไม่สบาย และติดภารกิจส่งผลให้ไม่สามารถ
เข้ารับการพัฒนาได้ครบตามกระบวนการตามโปรแกรมฯ) จึงเหลือนักศึกษาครูกลุม่ ทดลองจานวน
15 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน 15 คน
2.2 ดาเนินการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิ จิทัล สาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู จานวน 9 ครัง้ กับ
นั ก ศึ ก ษาครู ชั้ น ปี ที่ 5 กลุ่ ม ทดลอง โดยมี ขั้ น ตอนและกิ จ กรรมการด าเนิ น การวิ จั ย โดยใช้
กระบวนการของแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับการเสริม ต่อการเรียนรู ้ม า
พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั และในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม ผูว้ ิจัย
ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพกั บ กลุ่ ม ทดลองโดยใช้วิ ธี ก ารสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) เพื่อติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั ของนักศึกษาครูในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
2.3 หลังเสร็จสิ น้ การทดลอง (Posttest) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล และเก็ บข้อมูลในระยะติดตามผลหลัง
สิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์ (Follow-up) บันทึกผลข้อมูลและเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ เปลี่ยนกรอบควำมคิ ดเดิ ม (Affective Attributes)
ครัง้ ที่ 1
1. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาครูเกิด เมื่อเริม่ ดาเนินกิจกรรมการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ น
สภาวะสับสน ความคุ้ น เคยต่ อ กั น และ กั น เอ ง ข อ ง ก ลุ่ ม ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ เกิ ด
ส ร้ า ง บ ร รย า ก า ศ ที่ เป็ น ความคุ้น เคยต่ อ กัน จะช่ ว ยให้ นั ก ศึก ษาครูเกิ ด
กันเองของกลุ่ม
ความไว้วางใจต่อการเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่งึ กัน
2. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาครูเกิด และกัน ซึง่ ช่วยให้การดาเนินกิจกรรมราบรื่นอย่าง
ความไว้วางใจและเข้าใจถึง มีค วามหมายตลอดการเข้า ร่ ว มโปรแกรมและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในงานวิจยั ครัง้
3. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู มี นี้
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ เกี่ ย ว กั บ
นอกจากนี้ กิ จ กรรม “สภาวะสั บ สน” เป็ น
สภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิดการ กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสงสัยให้นักศึกษาครู
เปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญต่อการ เกิด ขึ้น “รู้สึก เอ๊ ะ!!!”และมีป ระสบการณ์ เกี่ยวกับ
เป็ นครู
สภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ต่อการเป็ นครู เพื่อเป็ นการสร้างความตระหนักใน
สิง่ ที่ไม่สอดคคล้องกันระหว่างการคิด ความรู้สึก
การปฏิบตั หิ รือการตระหนักในภาพทีม่ อี ยู่ก่อนอัน
เป็ นประโยชน์ ต่ อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
เดิม (Mindset change)

ผลทีเ่ กิดขึน้
1. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เกิ ด ค ว า ม
ไ ว้ ว า ง ใ จ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ถึ ง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. นักศึกษาครูเกิดความคุน้ เคย
ต่ อ กัน และสร้า งบรรยากาศที่
เป็ นกันเองของกลุ่ม
3. นั ก ศึ ก ษ าครู ไ ด้ ต รวจสอบ
ประสบการณ์ เดิ ม ตรวจสอบ
ค วาม รู้ สึ ก ต่ างๆ ข อ งต น เอ ง
เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ต่อการ
เป็ นครู

ระยะเวลา
4 ชัวโมง
่

ตาราง 7 โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

13 พ.ค.
2562

หมายเหตุ
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ผลทีเ่ กิดขึน้
1. นั ก ศึก ษาครูได้วิเคราะห์ แ ละ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ความเชื่อเดิม
4. นั ก ศึก ษาครู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย น
มุมมองกับเพื่อนนักศึกษาครู
5. นั ก ศึก ษาครูป รับ หรือ บู รณา
การความเชื่อ ของตนมาใช้เป็ น
ทางเลือ กเพื่ อ ก าหนดบทบาท
ของตนใหม่ และเปลี่ ย นแนว
ป ฏิ บั ติ ให ม่ (เป ลี่ ย น ก รอ บ
ความคิดเดิม)

ระยะเวลา
4 ชัวโมง
่
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ เปลี่ยนกรอบควำมคิ ดเดิ ม (Affective Attributes)
ครัง้ ที่ 2
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ เมื่อ นั ก ศึก ษาครูมีป ระสบการณ์ เกี่ย วกับ สภาวะ
ส ร้ า ง ก า ร ตรวจสอบความรู้สึก ต่ า งๆ วิกฤตทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญต่อการ
เปลีย่ นแปลง
ของตนเอง
เป็ นครูแล้ว เขาควรตรวจสอบความรูส้ กึ ต่างๆของ
2. เพื่อ แบ่ ง ปั น ความคิด ที่ ตนเอง สะท้ อ นอารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง
น า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ความรูส้ กึ อึดอัดใจจากประสบการณ์ทางลบต่อการ
เปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับ จัดการเรียนรู้ในชัน้ เรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จ
บุคคลอื่น
ผ่านกิจ กรรมแสดงบทบาทสมมติ จะช่วยให้เขา
3. เพื่อค้นหาทางเลือกเพื่อ ตระหนั ก ถึ ง สิ่ง ที่ เขาควรต้ อ งเปลี่ย นแปลง ทัง้
ก าหนดบทบาทใหม่ และ ความรู้สกึ นึกคิด เจตคติ ด้วยตัวของเขาเอง และ
การเปลีย่ นแปลงสาหรับการ ร่ ว มกัน แบ่ ง ปั น ความคิด ที่น าไปสู่ ก ระบวนการ
ปฏิบตั ใิ หม่
เปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ซึ่งช่วยให้
เขาสามารถค้นหาทางเลือกเพื่อกาหนดบทบาท
ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสาหรับการปฏิบตั ิใหม่
ของตนเองได้

3279251908
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ครัง้ ที่ 3
1. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู มี
ส่ งเสริ ม Self- พ ลั ง ใ จ ต่ อ ก า ร ล ง ฝึ ก
efficacy
ประสบการณ์วชิ าชีพครูและ
การจั ด การเรีย นรู้ ส าหรับ
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้
เห็ น ตั ว แ บ บ ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ ในการจัด การ
เรียนรู้
3. เพื่ อส่ งเสริ ม ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง
ของนั ก ศึ ก ษาครู มี ต่ อ การ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ในยุคดิจทิ ลั

การได้เห็นตัวแบบจากครูท่ปี ระสบความสาเร็จใน
การจัด การเรีย นรู้ ทัง้ ในมุ ม มองความเชื่อ ความ
คาดหวั ง แนวปฏิ บ ั ติ เทคนิ ค ต่ า งๆ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูใ้ น
ชัน้ เรีย นจริง กัน นั ก เรีย นในยุ ค ดิจิท ัล จะช่ ว ยให้
นัก ศึก ษาครูมีพ ลังใจต่ อ การลงฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูและออกแบบการจัดการเรียนรูส้ าหรับ
ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค ดิ จิ ท ั ล น อ ก จ าก นี้ ก ารได้ รั บ
ข้อเสนอแนะจากตัวแบบทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ ทาให้
นักศึกษาครูเกิดกาลังใจ เกิดความตระหนักและ
พยายามที่จะการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนใน
ยุ ค ดิ จิ ท ั ล ให้ ป ระสบความส าเร็ จ มากขึ้น และ
ส่ ง เสริม การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองของ
นั ก ศึ ก ษาครู ซึ่ ง เป็ นสิ่ง จ าเป็ นเบื้ อ งต้ น ในการ
เรียนรู้ และเป็ นสิง่ ที่กาหนดทิศทางความเข้มของ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในยุค
ดิจทิ ลั ของนักศึกษาครู

แนวคิด
4 ชัวโมง
่

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้าหมายกิจกรรม
ขั้นเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม (Affective Attributes)

หมายเหตุ
16 พ.ค.
2562

ผลที่เกิดขึน้
นั ก ศึ ก ษ า ค รู มี ก า ร รั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง และมี
ความมั่นใจต่อการจัดการเรียนรู้
เพิ่มมากขึน้

3279251908

ตาราง 7 (ต่อ)

107

เ รื่ อ ง ก า ร
ประยุกต์ใช้

1. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เ กิ ด ทั ก ษ ะ /
เทคนิ ค ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
ช าน าญ อั น ส่ งผ ลต่ อก ารมี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
2. นั ก ศึ ก ษ า ค รู ส า ม า ร ถ
วางแผนแนวทางการจัด การ
เรีย นรู้แ ละการเขีย นแผนการ
จัด การเรีย นรู้เพื่อผู้เรีย นในยุ ด
ดิจทิ ลั ได้
3. นั ก ศึก ษาครูเกิด ความมัน่ ใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
ใหม่ของตนเองด้วยการทดลอง
สอน ผ่ าน ก ารเสริ ม ต่ อก าร
เรียนรูจ้ ากเพื่อน ครูพ่เี ลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศ

3 ชัวโมง
่

3 ชัวโมง
่

ผลทีเ่ กิดขึน้

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
ครัง้ ที่ 4
1. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาครู มี นักศึกษาครูได้สารวจความรูแ้ ละค้นหาตนเองถึง
การเสริมสร้าง ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ สิ่ง ที่ ต้ อ งพั ฒ นา รวมทั ง้ ทัก ษะ/เทคนิ ค ที่ ช่ ว ย
ความชานาญ สไตล์ก ารเรีย นของผู้เรีย น เสริมสร้างความชานาญ เช่น แนวคิดการจัดการ
ด้านการ
(Learning Style) และสไตล์ เรีย นรู้สาหรับ ผู้เรีย นในยุ ค ดิจิท ัล การวิเคราะห์
ออกแบบการ การสอนของครู (Teaching สไตล์ก ารเรีย นรู้ข องผู้เรีย น การรู้จ ัก สไตล์ก าร
จัดการเรียนรู้ Style)
สอนของตนเอง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
เพื่อผูเ้ รียนใน 2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ าค รู Learning) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาออกแบบ
ยุคดิจทิ ลั เรื่อง สามารถวิเคราะห์สไตล์การ การจัด การเรีย นรู้ฯลฯ และสามารถนาความรู้ท่ี
Learning Style เรีย นของผู้เรีย นและสไตล์ ได้รบั มาประยุกต์ โดยการวางแผนแนวทางการ
& Teaching
การสอนของตนเองได้
จัดการเรียนรูแ้ ละการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
Style
และทดลองสอน นอกจากนี้ นั ก ศึก ษาครูยงั เกิด
ความมั ่นใจต่อ การเปลี่ยนแปลงในบทบาทใหม่
ค รั ้ ง ที่ 5 ก า ร 1. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู ม ี ของตนเอง ผ่านการเสริมต่อการเรียนรูจ้ ากเพื่อน
เสริม สร้ า งความ ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ ครูพเ่ี ลีย้ ง อาจารย์นิเทศ
ช านาญด้ า นการ
การประยุ ก ต์ใช้เทคโนโลยี
ออก แบ บ ก าร
จัด การเรีย นรู้เพื่อ มาออกแบ บ การจั ด การ
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั เรียนรู้

3279251908

ตาราง 7 (ต่อ)

22 พ.ค.
2562

** หั ว ข้ อ
ป ร ะ เด็ น ก า ร
อบรมสามารถ
ปรับ เปลีย่ นได้
ตามข้อ มูล ทีไ่ ด้
จากสนามวิจยั

21 พ.ค.
2562
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แนวคิด

(6 ชัวโมง)
่

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
เท ค โ น โ ล ยี ม า 2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ค รู
อ อ ก แ บ บ ก า ร ส า ม า รถ อ อ ก แ บ บ ก า ร
จัดการเรียนรู้
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ม า
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ได้
ค รั ้ง ที่ 6 ก า ร 1. เพื่ อให้ นั กศึ ก ษ าครู มี
เสริมสร้างความ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชานาญด้านการ การออกแบบการจั ด การ
ออก แบ บ การ เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก ( Active
จั ด การเรี ย น รู้ Learning) เพื่อผู้เรียนในยุค
เชิ ง รุ ก (Active ดิจทิ ลั ผ่านตัวแบบ
Learning) เพื่ อ 2 . เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ค รู
ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค สามารถออกแบบการจัดการ
ดิจทิ ลั
เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก ( Active
Learning) เพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจทิ ลั ได้

3279251908

ตาราง 7 (ต่อ)
ผลทีเ่ กิดขึน้

23 พ.ค.
2562
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ผลทีเ่ กิดขึน้

นักศึกษาครูเกิดทักษะเกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ เมิ น เพื่ อ พั ฒ น า
(Formative Assesment) แ ล ะ
ทัก ษะการให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( positive
feedback)

ระยะเวลา

(6 ชัวโมง)
่
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
3. นั ก ศึ ก ษ าค รู ส าม ารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก (Active Learning)
สาหรับ ผู้เรีย นในยุ ค ดิจิท ัล
ได้
4. เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษาครู เกิ ด
ความเชื่อ มัน่ ในตนเองต่ อ
การมีพฤติกรรมการจัดการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อผู้ เ รี ย น ใน ยุ ค
ดิจทิ ลั ผ่านการทดลองสอน
และการเสริม ต่ อ การเรีย น
จากอาจารย์นิเทศ
ค รั ้ ง ที่ 7 ก า ร 1. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู มี นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ พ ั ฒ นาทั ก ษะ/เทคนิ ค ที่ ช่ ว ย
เสริมสร้างความ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เสริม สร้า งความช านาญด้ า นการประเมิ น เพื่ อ
ชานาญด้านการ การป ระเมิ น เพื่ อพั ฒ น า พัฒนา (Formative Assesment) และเทคนิคการ
ป ร ะ เมิ น เพื่ อ ( Formative Assesment) ให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ อย่ า งสร้ า งสรรค์ (positive
พั ฒ น า และเทคนิ ค การให้ ข้ อ มู ล feedback) ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นหลัก การประเมิ น ชัน้
( Formative ป้ อนกลับ อย่ า งสร้า งสรรค์ เรีย นในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าความรู้ท่ี
Assesment)
(positive feedback)
ได้รบั มาประยุกต์ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้
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ตาราง 7 (ต่อ)

24 พ.ค.
2562

หมายเหตุ

110

2 ชัวโมง
่

ค รั ้ ง ที่ 8 1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู เกิ ด
ปฏิบตั กิ ารจัดการ เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการ
เรีย นรู้จ ริง ในชัน้ จัดการเรียนรู้ จากการเผชิญ
เรียนของครูใหม่ ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า เกิ ด
พฤติก รรมการจัด การเรียนรู้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
มั ่นใจในบทบาทใหม่ นามาสู่
ความ เชื่ อ มั น่ ในการสร้ า ง
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
เปลีย่ นแปลง

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอนเป็ นครัง้ แรกใน
บทบาทของครูใหม่ในโรงเรียนจริง ซึ่งจากการเผชิญ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ ว ย ต น เอ ง นั ก เรี ย น ค รู ฝึ ก
ประสบการณ์จะเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหรือ กระบวนการทางความคิด และเกิด
ประสบการณ์ใหม่ และเมื่อเขาประสบความสาเร็จใน
การจัดการเรีย นรู้ ก่ อ ให้เกิด ความภาคภู ม ิใจและมี
ความมั ่นใจในบทบาทใหม่ของเขา จนนามาสู่ความ
เชื่อมั ่นในการสร้างความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
และเทคนิ คการ 2. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาครูเกิด นอกจากนี้นักศึกษาครูยงั เกิดความมั ่นใจต่อการ
ใ ห้ ข้ อ มู ล ทักษะเกี่ยวกับการประเมิน เปลี่ย นแปลงในบทบาทใหม่ ข องตนเองด้ า น
ป้ อ นกลับ อย่ า ง เพื่ อ พั ฒ น า (Formative ทั ก ษ ะการป ระเมิ น เพื่ อพั ฒ นา (Formative
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ Assesment) และมี ท ั ก ษะ Assesment) และทัก ษะการให้ข้อ มูลป้ อนกลับ
(
positive การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่าง อย่างสร้างสรรค์ (positive feedback)
feedback)
สร้างสรรค์

ผลทีเ่ กิดขึน้

1. นั ก ศึ ก ษ า เกิ ด ก า ร พั ฒ น า
พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู้เพื่อ
ผู้ เ รี ย น ใน ยุ ค ดิ จิ ท ั ล เกิ ด ก าร
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างความ
ติ ด ค วาม เชื่ อ จาก ก ารเผ ชิ ญ
ประสบการณ์ ป ฏิ บัติ ก ารจัด การ
เรียนรูใ้ นชัน้ เรียนจริง
2. นักศึกษาครูเกิดความมั ่นใจใน
บทบาทใหม่มากขึ้นกว่าเดิม จาก
เสริมต่อการเรียนรูจ้ ากเพื่อน ครูพ่ี
เลีย้ ง อาจารย์นิเทศ
3. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เ กิ ด ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเพื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจทิ ลั
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3 ชัวโมง
่

เมื่อ นั ก ศึกษาครูป ฏิบัติก ารสอนผ่ านไป 1 เดือ น ใน
บทบาทของครูนักศึกษาในโรงเรียนจริง นัก ศึกษาครู
ฝึ ก ประสบการณ์ จ ะได้ เผชิญ ประสบการณ์ เผชิ ญ
ปั ญ หาด้วยตนเอง โดยมีครูพ่เี ลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
มหาวิท ยาลัย คอยเสริม ต่ อ การเรีย นรู้ ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือและกาลังใจ และค่อยๆลดความช่วยเหลือลง
เมื่ อ เห็ น ว่ า เขาท าได้ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาครู เ กิ ด การ
เรีย นรู้ใ หม่ กระบวนการทางความคิด เกิ ด ความ
เชื่อ มั ่นในการสร้างความส าเร็จ ในการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั

ครัง้ ที่ 9
สะท้ อ นผลของ
บทบาทใหม่ ต่ อ
จั ด ก า รเรี ย น รู้
จริงในชัน้ เรียน

1. เพื่อให้นักศึกษาครูเห็นตัว
แบ บ หรื อ ความ ส าเร็ จ ขอ ง
เพื่อนต่อพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู เ กิ ด
ค ว า ม มั ่น ใจ ใน ก า รแ ส ด ง
พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั นามาสู่
ค วาม เชื่ อ มั น่ ใน ก ารส ร้ า ง
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
เปลีย่ นแปลง

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขั้นพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล (Psychomotor Attributes)

ผลทีเ่ กิดขึน้
1. นักศึกษาครูเกิดความมั ่นใจใน
การแสดงพฤติ ก รรมการจัด การ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั นามา
สู่ ค ว า ม เชื่ อ มั ่ น ใน ก า ร ส ร้ า ง
ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง
2. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เ กิ ด ก า ร
ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมการจัด การ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจทิ ลั

3279251908

ตาราง 7 (ต่อ)
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กิจกรรม
วิธีการ
1. จัดทาโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ ก เกี่ ย วข้อ งร่ ว มกั บ ข้อ มู ล
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เชิงคุณภาพที่ได้จากการ
การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง
2. ผู้ วิ จั ย ประสานงานกั บ อาจารย์ นิ เ ทศ ผู้ บ ริ ห าร ป ร ะ ชุ ม ชี ้ แ จ ง แ จ้ ง
สถานศึกษา ครูพ่เี ลีย้ ง และนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 ที่กาลัง วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการ
จะออกฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา พร้อ มทั้ ง ด าเนิ น ก า รวิ จั ย แ ล ะ
ประชุมชีแ้ จงแนวทางการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ บทบาทของผูเ้ กี่ยวข้อง
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล/ผูเ้ กี่ยวข้อง
- ผูว้ ิจยั

- อาจารย์นิเทศ
มหาวิทยาลัย
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครูพ่เี ลีย้ ง
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
- ผูว้ ิจยั
ขัน้ ดาเนินการ 3. ดาเนินการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการ น า โป รแ ก รม พั ฒ น า - โ ป ร แ ก ร ม พั ฒ น า - นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
จัดการเรียนรูฯ้ จานวน 9 ครัง้ โดยก่อนการทดลองผูว้ ิจยั พฤติ ก รรมการจั ด การ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ กลุ่มทดลอง
ได้เก็บ ข้อ มูลด้ว ยแบบวัด พฤติ ก รรมฯ กับ นักศึก ษาครู เรี ย น รู ้ ฯ ไป ใช้ พั ฒ น า ฯ จานวน 9 ครัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พฤติ ก รรมการจั ด การ
เรียนรู ้

ขัน้ ตอน
ขัน้ วางแผน

3279251908

ตาราง 8 สรุปขัน้ ตอนและกิจกรรมการดาเนินการวิจยั ในขัน้ ทดลอง
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ขัน้
ดาเนินการ
(ต่อ)

กิจกรรม
4. เก็บข้อมูลหลังการทดลองโดยใช้แบบ
วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั
5. เก็บข้อมูลหลังการทดลองเสร็จสิ น้ 2
สั ป ดาห์โ ดยใช้แ บบวัด พฤติ ก รรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
6. จัดสนทนากลุ่ม

วิธีการ
เครื่องมือ
ทาแบบวัดพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู ้ แ บ บ วั ด พ ฤ ติ ก รรม ก า ร
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
จัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั
ทาแบบวัดพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู ้ แ บ บ วั ด พ ฤ ติ ก รรม ก า ร
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
จัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั
- การสนทนากลุ่ม
- แนวคาถามการสนทนา
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพพร้อมการ กลุ่ม
เก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างการทดลอง
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ขัน้ ตอน

3279251908

ตาราง 8 (ต่อ)

นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่ม
ทดลอง

นัก ศึก ษาครู ชั้น ปี ท่ี 5 เป็ น
กลุ่มทดลอง

แหล่งข้อมูล/ผูเ้ กี่ยวข้อง
นัก ศึก ษาครู ชั้น ปี ท่ี 5 เป็ น
กลุ่มทดลอง

114

115
ระยะหลังการทดลอง
ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูล เชิ งคุณ ภาพ โดยใช้วิธีการสัม ภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล สาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และนาผลการ
วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพไปอธิ บ ายผลการทดลอง สามารถแสดงขั้ น ตอนการวิ จั ย ดั ง
ภาพประกอบ 7
3279251908

วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
ꟷ ผลกการทดลอง

ถูกอธิบาย

วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพ

หาข้อสรุป
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ภาพประกอบ 10 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ระยะหลังการทดลอง
ขัน้ ดาเนินการ
1. คัดเลือกนักศึกษาครู ตน้ แบบ (Best Practice) คัดเลือกจากนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี
5 ที่มี ผ ลคะแนนจากแบบวัด พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล สูงที่ สุด และมี
คะแนนจากผลการสังเกตพฤติกรรมและผลการประเมินของอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย และครู พ่ี
เลีย้ งสูงที่สุด ภายหลังการฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน 1 ภาคเรียน รวมทัง้ มีการ
พัฒ นา หรือมี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ การออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั หรือ การวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ที่เด่นชัด จานวน 3 คน
2. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลอง
ต้นแบบ จานวน 3 คน
3. สัม ภาษณ์เชิ งลึก ครู พ่ี เลี ย้ งซึ่งเป็ นผู้ดูแลนักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 กลุ่ม ทดลอง
ต้นแบบ
4. สัมภาษณ์เชิงลึก นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาซึ่งเป็ นผูท้ ่ีนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี
5 กลุม่ ทดลองต้นแบบเป็ นผูจ้ ดั การเรียนรู ้
5. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ของนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี
5 ครู พ่ีเลีย้ ง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานาไปใช้อธิบายผลการทดลอง ซึ่งสามารถสรุ ป
ขัน้ ตอนและกิจกรรมการดาเนินการวิจยั ขัน้ หลังการทดลอง ดังนี ้

วิธีการ
การสัมภาษณ์เชิงลึก

การสัมภาษณ์เชิงลึก

การสัมภาษณ์เชิงลึก

สัมภาษณ์เชิงลึก ครูพ่เี ลีย้ งซึ่งเป็ นผูด้ แู ล
นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลองต้นแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาซึ่งเป็ นผูท้ ่นี กั ศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
กลุ่มทดลองต้นแบบ เป็ นผูจ้ ดั การเรียนรู ้

แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา

แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับครูพ่เี ลีย้ ง

เครื่องมือ
แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับนักศึกษาครู
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ขัน้ ตอน
กิจกรรม
ขัน้
สัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
ดาเนินการ กลุม่ ทดลองต้นแบบ จานวน 3 คน

3279251908

ตาราง 9 สรุปขัน้ ตอนและกิจกรรมการดาเนินการวิจยั ในขัน้ หลังการทดลอง

นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา

ครูพ่เี ลีย้ ง

แหล่งข้อมูล/ผูเ้ กี่ยวข้อง
นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลอง

116

117

3279251908

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูล การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริม าณและเชิงคุณ ภาพ โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณ ภาพมาเสริม สนับสนุนและอธิบายผลการทดลอง ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพผูว้ ิจยั ใช้หลากหลายวิธี เป็ นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดเล็ก เทคนิคการ
วิจัย จึ ง ไม่ แ ยกขั้น ตอนของการเก็ บ ข้อ มูล และการวิ เคราะห์อ อกจากกัน ดัง นั้น ครั้ง นี ้ผู้วิจัย จึ ง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆกับการวิเคราะห์ เกี่ยวกับตัวแปรที่ศกึ ษา คือ พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะทดลอง
และระยะหลังการทดลองและติดตามผล รายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตาราง 16
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1.ระยะก่อนการทดลอง
1.1 ค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไข
ของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
สาหรับ นักศึกษาครู สาหรับ การพัฒ นาโปรแกรมและ
แบบวัด พฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค
ดิจิทัล ตามมุมมองหน่วยผลิตและพัฒ นานักศึกษาครู
และกลุ่ม ผู้ใช้นั ก ศึ ก ษาครู นั ก ศึ ก ษาครู แ ละนั ก เรีย น
ระดับชัน้ ประถมศึกษา
1.2 เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
ในขั้น การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และแบบวั ด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2. ระยะทดลอง
2.1 พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั
- แบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
ครู
- โปรแกรมการพัฒ นาพฤติ กรรมการ
จั ด การเรี ย นรู ้เพื่ อ ผู้เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษ าค รู ในขั้ น การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5 กลุ่มทดลอง

- ผูว้ ิจยั
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5 กลุ่ม
ทดลอง
- อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
- ครูพี่เลีย้ ง
- นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา

- ผูว้ ิจยั
แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก - นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา
- ตัวผูว้ ิจยั
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5
- ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา
- หน่ ว ยผลิ ต และพั ฒ นา
- ผูอ้ านวยความสะดวกและผูช้ ่วย
นั ก ศึ ก ษาครู และกลุ่ ม ผู้ใ ช้
ดาเนินการสนทนากลุ่ม
นั ก ศึ ก ษ า ค รู ใ น ก ลุ่ ม
- เครื่องบันทึกเสียง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขต
ภาคกลางตอนบน

ผูเ้ กี่ยวข้อง

- แนวคาถามการสนทนากลุ่ม และ

เครื่องมือ

- หน่ ว ยผลิ ต และพัฒ นานั ก ศึ ก ษาครู ได้แ ก่
คณะครุ ศ าสตร์/ศึ ก ษาศาสตร์ ประกอบด้ว ย
อาจารย์ นิ เ ทศมหาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
- กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ นั ก ศึ ก ษ าค รู ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อาจารย์
นิเทศสถานศึกษา ครูพี่เลีย้ ง
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ที่ 5
- นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา

แหล่งข้อมูล
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ข้อมูล

3279251908

ตาราง 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล

118

ผูเ้ กี่ยวข้อง
- ผูว้ ิจยั
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
กลุ่มทดลอง

- ผูว้ ิจยั
- นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
- ครูพ่เี ลีย้ ง
- นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา

เครื่องมือ
- แนวคาถามการสนทนากลุ่ม

- แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับนักศึกษาครู
- แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
สาหรับครูพ่เี ลีย้ ง
- แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา
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ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
2.2 ติ ด ตามประเมิ น ผลการเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรม นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลอง
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษา
ครูในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นรู ้เพื่ อ ผู้ เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ส าหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3.ระยะหลังการทดลอง
เพื่อค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วม - นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลองต้นแบบ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ - ครูพ่ีเลีย้ งซึ่งเป็ นผูด้ ูแลนักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ ก กลุ่มทดลองต้นแบบ
ประสบการณ์วิชาชีพครู
- นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ท่ี
นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลองต้นแบบ เป็ น
ผูจ้ ดั การเรียนรู ้

3279251908

ตาราง 10 (ต่อ)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใน
กระบวนการวิจยั และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีรายละเอียดดังนี ้
1. แบบสนทนากลุ่มการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครู สาหรับ นักเรียน
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
สาหรับ นักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ้ ละลักษณะของครูผสู้ อนที่นกั เรียนชอบ ผ่าน
การจัดกิจกรรมภาพครูในดวงใจ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 3-4 คน โดยนักเรียนแต่ละ
กลุ่มพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับครูท่ีตนชื่นชอบ วิชาที่ชอบ เหตุผลของการชอบ ผลที่เกิดจากการสอน
ของครูท่ีช่ืนชอบ พร้อมทัง้ วาดภาพครูในดวงใจที่สมาชิกกลุ่มชื่นชอบ อาจเป็ นภาพที่วาดจากการ
ชื่ น ชอบครู ห ลายคน และตั ว แทนกลุ่ ม “เล่ า เรื่ อ งจากภาพ” เพื่ อ ค้น หาและท าความเข้า ใจ
องค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
ครู สาหรับการพัฒ นาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ตามมุมมองของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 การเรียนรู ้
ของผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล สไตล์การสอน (Teaching style) เพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒ นาแนว
คาถามการสนทนากลุม่
2. ผูว้ ิจยั สร้างข้อคาถาม จานวน 2 ข้อคาถามหลัก
3. ผู้วิจัยน าแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ท่ี ปรึกษาปริญ ญา
นิพนธ์และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนือ้ หา
ตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาม (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00
4. ผู้ วิ จั ย น าแนวค าถามการสนทนากลุ่ ม ที่ ผ่ า นการปรับ แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาจานวน 3 คน เพื่อ
พิจารณาความชัดเจนของภาษา และเวลาที่ใช้ในการสนทนา
ตัวอย่างเครื่อ งมื อ แนวคาถามสนทนากลุ่ม การพัฒ นาพฤติ กรรมการจัด การ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ผ่านการจัดกิจกรรมภาพครูในดวงใจ
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1. ขอให้เล่าเกี่ ยวกับลักษณะของครู ผู้สอนที่นักเรียนชอบเรียนด้วยว่าเป็ น
อย่างไร
2. ครู แบบไหน (สอนสไตล์ไหน) ที่นักเรียนชื่นชอบบ้าง เหตุผลของการชื่ น
ชอบ แล้วคุณครูมีวิธีการสอนอย่างไร
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2. แบบสนทนากลุ่มการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครู สาหรับนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
สาหรับ นักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 5 ที่กาลังจะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน เกี่ยวกับการ
มองตนเองว่าอยากเป็ นครูในแบบไหน และอยากได้รบั การพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ผ่านการจัด
กิจกรรมวงล้ออนาคต (Future wheel) เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู สาหรับการพัฒนาโปรแกรม
และแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ตามมุมมองของนักศึกษาครู
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 การเรียนรู ้
ของผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล สไตล์การสอน (Teaching style) เพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒ นาแนว
คาถามการสนทนากลุม่
2. ผูว้ ิจยั สร้างข้อคาถาม จานวน 3 ข้อคาถามหลัก
3. ผู้วิจัยน าแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ท่ี ปรึกษาปริญ ญา
นิพนธ์และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนือ้ หา
ตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ นิยาม (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00
4. ผู้ วิ จั ย น าแนวค าถามการสนทนากลุ่ ม ที่ ผ่ า นการปรับ แก้ ไ ขตาม
ข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ ย วชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับ นั ก ศึ ก ษาครู ชั้น ปี ที่ 5 ที่ ก าลัง จะออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษา และเวลาที่ใช้ในการ
สนทนา
ตัวอย่างเครื่อ งมื อ แนวคาถามสนทนากลุ่ม การพัฒ นาพฤติ กรรมการจัด การ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ผ่านการจัดกิจกรรมวงล้ออนาคต (Future wheel)

122
1. ท่านอยากเห็นตนเองเป็ นครูแบบไหน ใน 2 ประเด็น 1) ด้านการออกแบบ
การจัดการเรียนรู ้ และ 2) ด้านการวัดและประเมินผล
2. ทาไมถึงอยากเห็นแบบนัน้ และคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อตัวท่าน
3. ถ้าได้รบั การพัฒนาให้เป็ นครูท่ีรบั มือกับ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลได้ ท่านอยาก
ได้รบั การพัฒนาอะไร และอย่างพัฒนาอย่างไร
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3. แบบสนทนากลุ่มการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครู สาหรับครูพ่เี ลีย้ ง/ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
สาหรับ ครูพ่ีเลีย้ งและอาจารย์นิเทศสถานศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิ ทั ลของนักศึกษาครู เพื่อ ค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและ
เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลส าหรับนักศึกษาครู สาหรับการ
พัฒนาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ตามมุมมองของครู
พี่เลีย้ งและอาจารย์นิเทศ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้วิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะและทั ก ษะของครู ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล
องค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
ครู เพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาแนวคาถามการสนทนากลุม่
2. ผูว้ ิจยั สร้างข้อคาถาม จานวน 3 ข้อคาถามหลัก
3. ผู้วิจัยน าแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ท่ี ปรึกษาปริญ ญา
นิพนธ์และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนือ้ หา
ตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาม (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00
4. ผู้ วิ จั ย น าแนวค าถามการสนทนากลุ่ ม ที่ ผ่ า นการปรับ แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ครู พ่ีเลี ย้ งและอาจารย์นิเทศ จ านวน 3 คน เพื่ อ
พิจารณาความชัดเจนของภาษา และเวลาที่ใช้ในการสนทนา
ตัวอย่างเครื่อ งมื อ แนวคาถามสนทนากลุ่ม การพัฒ นาพฤติ กรรมการจัด การ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
1.ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั นี ้ มีลกั ษณะการเรียนรูเ้ ป็ นอย่างไร
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2.ในมุมมองของท่าน ครูในยุคดิจิทัลควรมีลกั ษณะ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรูเ้ ป็ นอย่างไร
3.มีเงื่อนไขหรือปั จจัยอะไรที่ส่งเสริม/สนับสนุน ให้นักศึกษาครู มีพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
4.ในมุมมองของท่าน กิจกรรมการพัฒนาในโปรแกรมที่ออกแบบจากแนวคิด
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรในแต่ละแต่ละกิจกรรม
3279251908
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4. แบบสัม ภาษณ์แ บบกึ่ งโครงสร้าง การพัฒ นาพฤติ ก รรมการจัด การเรียนรู เ้ พื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู สาหรับผูบ้ ริหารคุรุสภา/คณบดีคณะครุศาสตร์
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) ส าหรับ รองเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาและคณบดี ค ณ ะครุ ศ าสตร์ เกี่ ย วกั บ ระบบและ
กระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูยุคใหม่ ด้านสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา
ของประเทศไทย และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ของคณะครุ ศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการ
เรีย นรู ้เพื่ อ ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาครู ส าหรับ การพั ฒ นาโปรแกรมและแบบวัด
พฤติ ก รรมการจัด การเรี ย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ตามมุ ม มองของหน่ ว ยผลิ ต และพั ฒ นา
นักศึกษาครู
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 การจัดการ
เรียนรูใ้ นยุคดิจิทลั เพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาแนวคาถามการสนทนากลุม่
2. ผูว้ ิจยั สร้างข้อคาถาม จานวน 5 ข้อคาถามหลัก
3. ผู้วิจัยน าแนวค าถามการสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ท่ี ปรึกษาปริญ ญา
นิพนธ์และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนือ้ หา
ตามนิยามเชิงปฏิบัติ การ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาม (IOC)
เท่ากับ 0.67 ทุกข้อ
4. ผู้ วิ จั ย น าแนวค าถามการสนทนากลุ่ ม ที่ ผ่ า นการปรับ แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษา และเวลาที่ใช้
ในการสนทนา
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ตัวอย่างเครื่องมื อ แนวคาถามสัม ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
1. จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้ง ในด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล (ICT),
เศรษฐกิจ, การเมือง, ครอบครัว ฯลฯ มีผลต่อกระบวนการผลิตครูอย่างไร
2. นโยบายการผลิตครู จากอดีต ปัจจุบนั และอนาคต มีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
- ระดับนโยบาย
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับหน่วยผลิตครู (คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
3. ท่านมองการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กในยุคดิจิทลั เป็ นอย่างไร
4. ลักษณะของเด็กในอนาคตที่ประเทศต้องการ เป็ นอย่างไร
5. ควรจะพัฒนาครูอย่างไร ให้เหมาะสาหรับเด็กในยุคดิจิทลั
5.แบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นการวัดการแสดงออกของนักศึกษาครูในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู ้ การเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ ที่ช่วยให้ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่กี าหนด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
แบบวัดที่สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์
(Likert Scale) โดยสร้างขึน้ ตามแนวคิดของของกราชา (Grasha, 1994) ในลักษณะสไตล์การ
สอนหรือการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเป็ นแบบการเป็ นผู้อานวยความสะดวก / โค้ช (Facilitator/Coach)
การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ร่วมกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ กลุ่ม หน่ ว ยผลิ ต และพั ฒ นาครู และกลุ่ม ผู้ใช้ค รู มี ขั้น ตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพดังนี ้
1. สร้างข้อคาถามของแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั จานวน 77 ข้อ โดยสร้างให้ครอบคลุมตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
2. ผูว้ ิจยั นาแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ที่สร้าง
ขึน้ ไปหาคุณภาพเครื่องมือนามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) จานวน 3
ท่ าน ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื ้อ หาของแบบวัด ว่ามี ค วามครบถ้วนสมบู รณ์ต ามนิ ยาม
ปฏิบัติการหรือไม่ ภาษาและส านวนของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ จากนั้นนา
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ข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยคัดเลือก
ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ จากนัน้ ได้ทาการปรับ ปรุ งแก้ไข
เพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์และนาไปทดลองใช้ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับนิยาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. ผูว้ ิจัยดาเนินการทดลองใช้แบบวัด การจัดการเรียนรู เ้ หมาะสมกับเด็กยุค
ดิจิทัล กับนักศึกษาครู กบั ชัน้ ปี ท่ี 5 คณะครุศาสตร์ ที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
4. วิ เคราะห์ห าค่ า อ านาจจ าแนกเป็ น รายข้อ (r) โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ห า
ความสัม พันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ตัดคะแนนข้อนั้น (Corrected item-total
correlation) เพื่อคัดเลือกข้อที่มี คุณ ภาพ คือค่าที่มี ค่าสัมประสิทธิ์ส หสัม พันธ์เป็ นบวกและมีค่า
ตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป โดยผลการวิเคราะห์ค่าอานาจแนกของแบบวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.65
5. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวัด ความสอดคล้อ ง
ภ าย ใน (Internal Consistency) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (α coefficient) โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน้ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.95
เกณฑ์การให้คะแนน ผูท้ ่ีได้คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสูง เป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไ้ ด้เหมาะสมกับผู้ เรียนในยุดดิจิทัลสูง
และผูท้ ่ีได้คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลน้อย เป็ นผูท้ ่ีมี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูไ้ ด้เหมาะสมกับผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั น้อย
การแปลความหมายคะแนน
ปฎิบตั ิเป็ นประจา (5)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เป็ นประจาทุกครัง้
(ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป)
ปฎิบตั ิบ่อยครัง้ (4)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เป็ นบ่อยครัง้ หรือ
เกือบทุกครัง้ (ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 60-79)
ปฏิบตั ิบา้ งแล้วแต่โอกาส (3)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ บ้างแล้วแต่โอกาส
(ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 40-59)
ปฎิบตั ิบางครัง้ (2)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เป็ นน้อยครัง้ หรือ
นานๆครัง้ (ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 20-39)
ไม่ปฎิบตั ิเลย (1)
หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เลย (ปฏิบตั ิ
น้อยกว่าร้อยละ 20)
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ตัวอย่างเครื่องมือ
ข้อคาถาม

ระดับการปฏิบตั ิ
ประจา บ่อยครัง้ บ้าง บางครัง้ ไม่
แล้วแต่
ปฎิบตั ิ
โอกาส
เลย
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1.พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
1.1 ด้ า น ก ารว า งแ ผ น ก า รจั ด ก า รเรี ย น รู ้
(instruction planing)
1.ในแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ฉั น ใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็ นเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
1.2 ด้ า นลั ก ษณ ะจั ด การเรี ย นรู ้ (instruction
charactertistic)
1.ฉัน บู รณาการสื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ใน
จัดการเรียนรูเ้ พื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถ
ค้นหาความรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน
6.แบบสนทนากลุ่มในการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
สาหรับนักศึกษาครู กลุ่มทดลอง เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการ
เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นการตรวจสอบประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทัง้ ด้านผล
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมในโปรแกรม ปัญหา อุปสรรค เทคนิควิธีการที่ใช้
และประเด็นอื่นๆ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั สร้างข้อคาถามเพื่อเป็ นแนวคาถามหลักในการสนทนา จานวน 2 ข้อ
คาถามหลัก
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2. ผู้วิจัยนาแบบสนทนากลุ่ม ส าหรับ นักศึกษาครู ท่ี เป็ นกลุ่ม ทดลอง เสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญ ญานิพนธ์และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภาษาและ
ความครอบคลุมของเนือ้ หาตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ที่มีค่ามากกว่า .50 ขึน้ ไป ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับนิยาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. ผูว้ ิจยั นาแบบสนทนากลุม่ สาหรับนักศึกษาครูท่ีเป็ นกลุม่ ทดลอง ที่ผ่านการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาครูท่ีมีลกั ษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษา และเวลาที่ใช้ในการสนทนา
ตัวอย่างเครื่องมือ แบบสนทนากลุ่ม ในการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู ในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
1. หลังจากการเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้ เรียนใน
ยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ไประยะหนึ่งแล้วนักศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
1.1 ด้านการเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม
1.2 ด้านการเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ
1.3 ด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
2. กระบวนการอะไรของการพัฒนาที่ทาให้นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
7.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผลการเข้าร่วมพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ตน้ แบบ (Best Practice)
ลั ก ษณ ะเครื่ อ งมื อ เป็ นแนวค าถามสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้า ง (SemiStructured Interview) สาหรับนักศึกษาครู ตน้ แบบอย่าง (Best Practice) เกี่ยวกับผลจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ใน
ขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ทั้งด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ทักษะด้านการวัดและการประเมินที่เหมาะสมกับ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล และประเด็นอื่นๆ เพื่อค้นหา
คาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

128
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจัยสร้างแนวคาถามเพื่อเป็ นแนวคาถามหลักในการสัมภาษณ์ จานวน
7 ข้อคาถามหลัก
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2. ผู้วิ จัย น าแนวค าถามสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้า ง (Semi-Structured
Interview) ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาครู ท่ี เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี (Best Practice) เสนออาจารย์ท่ี ป รึก ษา
ปริญญานิพนธ์และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของ
เนือ้ หาตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า
IOC ที่ มี ค่ามากกว่า .50 ขึน้ ไป ผลการหาค่าดัช นีความสอดคล้องระหว่างข้ อค าถามกับ นิยาม
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. ผู้วิ จัย น าแนวค าถามสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้า ง (Semi-Structured
Interview) สาหรับนักศึกษาครูท่ีเป็ น ต้นแบบ (Best Practice) ในการพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาครูท่ีมีลกั ษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษา และ
เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ตัวอย่างเครื่องมือ
1. ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูท้ ่ีเกิดขึน้ กับนักศึกษา
ครู เป็ นอย่างไร ในประเด็นดังนี ้
1.1 ด้านการเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม
1.2 ด้านการเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ
1.3 ด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
2. กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 9 ครัง้ เป็ นอย่างไร (ถามเพื่อค้นหาคาอธิบายว่า
ถึงผลของกิจกรรมที่จัดในโปรแกรม)หลังจากที่ท่านจัดการเรียนรูแ้ ล้ว นักเรียนที่ท่านสอนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ )
3. กิจกรรมไหนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าง ช่วยยกตัวอย่างสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในตัวท่านที่เด่นชัด
4. นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
5. ในมุมมองของนักศึกษา ทาไมโปรแกรมการทดลอง จึงทาให้นกั ศึกษาเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
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6. อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ครู พ่ีเลีย้ งมี บทบาทสาคั ญ ในการช่ วยเหลือ
เสริมต่อท่านอย่างไร ให้คาแนะนาอย่างไรบ้าง ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของการ
ช่วยเหลือ
7. ความรูส้ กึ ที่ได้เข้าร่วมฝึ กปฏิบตั ิการตามกระบวนการในโปรแกรมฯ
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8.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผลการเข้าร่วมพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับครูพ่เี ลีย้ งของนักศึกษาครู ตน้ แบบ (Best Practice)
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สาหรับครูพ่ีเลีย้ ง
ของนักศึกษาครู ท่ีตน้ แบบ เกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทงั้ ด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ทักษะด้านการวัดและการประเมินที่เหมาะสม
กับผูเ้ รียนในยุคดิ จิทัล และประเด็นอื่นๆ เพื่อค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจัยสร้างแนวคาถามเพื่อเป็ นแนวคาถามหลักในการสัมภาษณ์ จานวน
5 ข้อคาถามหลัก
2. ผู้วิ จัย น าแนวค าถามสัม ภาษณ์แ บบกึ่ ง โครงสร้าง ส าหรับ นัก ศึก ษาครู
ต้นแบบ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้
ภาษาและความครอบคลุม ของเนื ้อ หาตามนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร แล้วน ามาหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ที่มีค่ามากกว่า .50 ขึน้ ไป ผลการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. ผู้วิจัยนาแนวคาถามสัม ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สาหรับครู พ่ีเลี ย้ งของ
นักศึกษาครู ตน้ แบบ ในการพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ที่ผ่านการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษา และเวลา
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ตัวอย่างเครื่องมือ
1.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ อง
นักศึกษาครู เป็ นอย่างไร ในประเด็นดังนี ้
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1.1 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
1.2 ด้านการเลือกใช้การวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2. หลัง จากที่ นั ก ศึ ก ษาครู จัด การเรีย นรู ้แ ล้ว นั ก เรีย นในชั้น เรีย นเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ )
3. กระบวนการของการพัฒนาในโปรแกรมฯ ช่วยทาให้นักศึกษาครู เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูอ้ ย่างไรบ้าง (ถามเพื่อค้นหาคาอธิบายถึงผลของกิจกรรม
ที่จดั ในโปรแกรม)
4. ท่านได้ให้การช่วยเหลือเสริมต่อนักศึกษาครูอย่างไร ให้คาแนะนาอย่างไร
บ้าง ขอให้ท่านช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ที ่านได้ให้การช่วยเหลือ
5. ในช่วงที่นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรียน ท่านพบปั ญหา/อุปสรรค
อะไรที่สงั เกตเห็นได้ชดั เจน จากการที่นกั ศึกษาเข้ามาปรึกษา
9.แบบสนทนากลุ่มผลการเข้าร่วมพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ที่นกั ศึกษาครู ตน้ แบบ เป็ นผูส้ อน
ลักษณะเครื่องมือ เป็ นแนวคาถามสนทนากลุ่ม สาหรับสาหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา ที่นักศึกษาครู ต้นแบบเป็ นผู้สอน เกี่ ยวกับ การการจัดการเรียนรู ้เพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล การวัดและการประเมิ น การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เกิดขึน้ และประเด็นอื่นๆ ผ่าน
กิจกรรมวาดสุขจากชัน้ เรียน เพื่อ ค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยสร้างแนวค าถามเพื่ อเป็ น แนวคาถามสนทนากลุ่ม จ านวน 2 ข้อ
คาถามหลัก
2. ผูว้ ิจัยนาแนวคาถามสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการใช้ภ าษาและความครอบคลุมของเนือ้ หาตาม
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ที่มี
ค่ ามากกว่า .50 ขึ น้ ไป ผลการหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ างข้อ ค าถามกับ นิ ย าม (IOC)
เท่ากับ 0.67 ทุกข้อ
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3. ผูว้ ิจัยนาแนวคาถามสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ ย วชาญแล้ว ไปทดลองใช้ เพื่ อ พิ จ ารณาความชัดเจนของภาษา และเวลาที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์
ตัวอย่างเครื่องมือ
1.นักเรียนได้ทากิจกรรมอะไรบ้างในชัน้ เรียน คุณครูฝึกสอนเขาสอนอย่างไร
บ้าง แล้วนักเรียนรูส้ กึ อย่างไร ช่วยยกเหตุการณ์/กิจกรรมในชัน้ เรียนที่ชอบมากที่สดุ
2.บรรยากาศในชัน้ เรียนของครูฝึกสอน เป็ นอย่างไร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้สถิติดงั นี ้
ส ถิ ติ เชิ งบ รรย าย (Descriptive Statistical) ป ระก อ บ ด้ ว ย จ าน วน ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิ ติ อ้า งอิ ง (Inferential Statistical) ซึ่ ง ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
แบบวัดซา้ (One-way MANOVA with Repeated measures)
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพผลจากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การ
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
การรับรองจริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ภายหลังการอนุมัติหัวข้อเค้าโครงปริญ ญานิพนธ์และก่อนเริ่มดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั ผูว้ ิจยั ทาหนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ใน
การขออนุมัติ เอกสารรับ รองว่างานวิจัย นี ้ผ่านการรับ รองด้านจริย ธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัยเลขที่ SWUEC 472/61 เพื่อเป็ นการการพิทักษ์
สิ ทธิ ของกลุ่ม ตัวอย่างในงานวิจัย จากนั้น จึ ง ดาเนิ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล การวิจัย ต่อไป โดย
ดาเนินการสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย มีการสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างผูว้ ิจัยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และดาเนินการชีแ้ จงรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การขออนุญาตบันทึก การสัมภาษณ์
ทัง้ การบันทึกด้วยวิธีการจดบันทึกข้อมูล บันทึกไฟล์เสียงและภาพ เป็ นต้น การขอให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การมีสิทธิตอบหรือไม่ ตอบคาถามของผู้ให้ขอ้ มูล มี การเปิ ด
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โอกาสให้ผู้ให้ข้อ มูล ได้ซัก ถามข้อ สงสัย เพิ่ ม เติ ม จนเข้า ใจและให้เวลาในการคิ ด ทบ ทวนก่ อ น
ตัดสินใจตอบคาถาม มีการปกปิ ดข้อมูลที่จะเกี่ยวโยงถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยการนาเสนอผลชื่อบุคคลใน
การให้ขอ้ มูลเป็ นชื่อสมมติ นอกจากนีผ้ ูว้ ิจัยจะรักษาความลับของข้อมูลโดยเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
และผลการวิจยั จะถูกนาเสนอในภาพรวมและข้อมูลทัง้ หมดใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน้
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การวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยใช้ผลการวิจัยแบบผสานวิธีสอดแทรก (The Intervention Design)
ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ (Creswell, 2015) ดาเนินการทดลองด้วยแบบแผนการทดลองที่มีการ
วัดก่อน หลัง และติดตามผลการทดลอง (Pretest-Posttest Follow-up Design) โดยใช้โปรแกรม
การพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู และดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณ ภาพใน 3 ช่วงเวลา โดยช่วงก่อนการ
ทดลอง เริ่มต้นด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus groups discussion)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและ
เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาครู และดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (ระยะก่อนการทดลอง) เพื่อนาข้อค้นพบมาสร้างแบบวัดพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล และพัฒนาโปรแกรมในระยะการทดลอง และเก็บข้อมูลเชิง
คุณ ภาพในระหว่ า งการทดลองในรู ป แบบการสนทนากลุ่ม เพื่ อ ติ ด ตามผลการเปลี่ ย นแปลง
พฤติก รรมของนัก ศึกษาครู และเมื่ อ หลังสิ น้ สุด การทดลอง ผู้วิจัย ได้ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มูล เชิ ง
คุณ ภาพในรู ป แบบการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก เพื่ อประเมิ น ผลลัพ ธ์ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมการ
จัดการเรียนรู เ้ พื่ อ ผู้เรียนในยุคดิ จิ ทัล ของนักศึกษาครู ก ลุ่ม ทดลอง โดยผู้วิจัย แบ่ งการน าเสนอ
ผลการวิจยั เป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 2)
องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู 3) เงื่อนไข
ของพฤติ กรรมการจัดการเรีย นรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุค ดิ จิ ทัล ของนัก ศึก ษาครู และ4) การเชื่ อมโยง
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์และแปล
ผล 2) ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง 3) ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร 4) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐ านการวิจัย 5) ผลการติดตามประเมิ นผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
จัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล ของนั ก ศึก ษาครู ในระหว่า งเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และ6) ผลการค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา
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พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
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ตอนที่ 1 ผลการวิจัยระยะที่ 1
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั ระยะก่อนการทดลองมีวตั ถุประสงค์ เพื่อค้นหาและทา
ความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับ
นักศึกษาครู สาหรับการพัฒนาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ให้ข้อมูลหลัก
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก เนื่องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั มีความจาเพราะเจาะจง โดย
เป็ น ผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒ นานักศึกษาครู และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 1)
กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล หลัก ในหน่วยผลิ ต และพัฒ นาครู 8 คน ได้แก่ ผู้บริหารคุรุสภา คณบดีค ณะครุ
ศาสตร์ อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบงานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่ีสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการนิเทศ
และดูแลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี 2) กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของกลุ่ม
ผูใ้ ช้ครู จานวน 5 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูพ่ีเลีย้ ง ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการ
นิเทศและดูแลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพ ครู ม าไม่ น้อยกว่า 5 ปี 3) นักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5
กลุ่มที่เข้ารับการพัฒนาในฐานะผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงสาหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรู ป
จานวน 11 คน และ4) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 15 คน โดย โดยชื่อที่ปรากฏใน
งานวิจยั นีเ้ ป็ นนามสมมติทงั้ หมด ซึ่งข้อมูลเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในระยะก่อนการทดลอง สามารถ
สรุปดังตาราง 11
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3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

ชื่อสมมติ
อายุ (ปี )
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในหน่วยผลิตและพัฒนาครู
ผูบ้ ริหารคุรุสภา
55
คณบดีคณะครุศาสตร์
54
อาจารย์นิเทศ1
35
อาจารย์นิเทศ2
39
อาจารย์นิเทศ3
42
อาจารย์นิเทศ4
37
อาจารย์นิเทศ5
38
อาจารย์นิเทศ6
36
2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของกลุ่มผูใ้ ช้ครู
ครูพ่เี ลีย้ ง 1
42
ครูพ่เี ลีย้ ง 2
52
ครูพ่เี ลีย้ ง 3
41
ครูพ่เี ลีย้ ง 4
44
ครูพ่เี ลีย้ ง 5
55
3. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอืน่ ๆ
นักศึกษาครู 1-11
22-23
นักเรียน 1-15

9-11

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
กาลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรีปีท่ี 4
กาลังศึกษาในระดับชัน้
ประถมศึกษา 4-6

จากตาราง 11 ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลัก1) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในหน่วย
ผลิ ต และพัฒ นาครู จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บ ริห ารคุรุส ภา คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ และ
อาจารย์นิ เทศมหาวิท ยาลัย มี อายุเฉลี่ยระหว่าง 35-55 ปี ระดับ การศึกษาจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจานวน 4 คน และระดับปริญญาโทจานวน 4 คน 2) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของกลุ่มผูใ้ ช้
ครู จานวน 6 คน ประกอบด้วย ครูพ่ีเลีย้ ง ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี มีประสบการณ์ในการนิเทศและดูแลนักศึกษา
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ฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ ครู มี อ ายุเฉลี่ ย ระหว่ าง 41-55 ปี ส่ว นใหญ่ จ บระดับ การศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 3 คน และระดั บ ปริญ ญาโทจ านวน 2 คน 3) กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มู ล หลัก อื่ น ๆ
ประกอบด้วย นัก ศึกษาครู จานวน 11 คน มี อายุเฉลี่ ยระหว่าง 22-23 ปี ก าลัง ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีปีท่ี 4 และนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาจานวน 15 คน มีอายุเฉลี่ย 9-11 ปี และกาลัง
ศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษา 4-6
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2. องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อ ผู้ เรี ยนในยุ ค ดิ จิ ทั ลของ
นักศึกษาครู
2.1 มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน คือ การที่นกั ศึกษาครูสามารถวาง
แผนการจัดการเรียนรู ใ้ ห้ส อดคล้องกับลักษณะการเรียนรู แ้ ละความต้องการของผู้เรียน มี การ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนสอน คิดออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลายโดยคานึงถึงผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ สามารถผลิต หรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้แอพพลิเคชั่นมาช่วยสร้าง
การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนได้ ดังคาอธิบายนี ้
“...ต้องวิเคราะห์เด็กก่อนเพราะว่าบริบทของเด็กไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ต้องวิเคราะห์
เด็กซะก่อนก่อนที่จะวางแผนหรือจะทาแผนการสอนลงไป และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท้ ีห่ ลากหลาย เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ...” (ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1)
“...นักศึกษาครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่น่าสนใจ คำนึงถึงผู้เรียน
เป็นสำคัญนะ...” (คณบดีคณะครุศาสตร์)
“ในการสอน...นักศึกษาครู ตอ้ งสามารถผลิต คือใช้ประโยชน์จากพัฒนาตัวเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น ครู อาจจะต้อ งทาแอพพลิเคชั่นต่ างๆ ครู อ าจจะต้องใช้ Social Media ในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนอย่างนี ้ เป็ นต้น” (ผูบ้ ริหารคุรุสภา)

2.2 มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย น คื อ การที่
นักศึกษาครู มีการจัดการเรียนรูโ้ ดยคานึงถึงธรรมชาติของผูเ้ รียน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรีย นรู ้ วิธี ก ารถ่ ายทอดให้เหมาะสมกับ ผู้เรีย น ปรับ จากการสอนไปสู่ก ารจัด การเรีย นรู เ้ ชิ ง รุ ก
(Active Learning) คอยเป็ นโค้ชให้คาแนะนา อานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรู ด้ ว้ ย
ตนเอง และสามารถนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู ้ ดังคาอธิบายนี ้
“ครูรุ่นใหม่ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning และการใช้เทคโนโลยีมนั จะมีมนั หนี
ไม่ได้หรอกทีค่ รูยงั ต้องจัดสถานการณ์หรือจัดสือ่ เรียนรูท้ มี่ นั เป็ นดิจิตอลอ่ะ ให้ส่งงานโดยผ่านระบบเครือข่ายเนีย่
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ครู ต ้อ งสร้างห้องเรียนให้เป็ น ดิ จิต อล สร้า งห้อ งแชทสร้างห้อ งส่ งงาน ต้อ งรู เ้ ทคนิ ค พืน้ ฐานของการสื่อ สาร
เครือข่ายเช่นเขาเรียก e-Learning หรือห้องเรียนดิจิตอล...” (คณบดีคณะครุศาสตร์)
“…คือเราพูดถึงครู เนีย่ นะสิ่งทีม่ นั เปลีย่ นไปก็คือ ยุคสมัยนะคะ ต้องสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้
เหมาะสมกับธรรมชาติและวิธีการเรียนรูข้ องนักเรียนทีเ่ ปลีย่ นไป ...ทีจ่ ริง Content ก็เป็ นส่วนสาคัญแต่แค่เปลีย่ น
วิธีการถ่ายทอดให้มนั เหมาะสมกับผูร้ บั ก็เหมือนผูส้ ่งสารจากครู ไปสู่ผูเ้ รียนวิธีการส่งสารเราก็ตอ้ งผ่านสือ่ กลาง
ต่างๆ ยุคเดิมเนีย่ อาจจะใช้ได้ผลเพราะว่าบุคลิกลักษณะของผูเ้ รียนเนีย่ มันไม่ได้มีสอื่ อะไรมากมายทีช่ ูใจนะคะ
เช่น โทรศัพท์มือถือ แต่ปัจจุบนั นีพ้ อคนเปลีย่ นวิธีการสอนก็ตอ้ งเปลีย่ นนะคะ” (อาจารย์นเิ ทศ2)
“การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่นะคะก็จะเน้นคืออาจจะเป็ น Active Learning ก็คือว่าให้
เด็กๆเป็ นศูนย์กลางด้วยแล้วก็ได้ทากิจกรรมร่วมกันนะคะ ...อีกอย่างนึงครูก็ตอ้ งเป็ นโค้ชคอยแนะนา” (ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา 2)
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2.3 มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ คือ การที่นกั ศึกษาครู
มีการจัดการชัน้ เรียน สร้างสภาพแวดล้อมในการสอนให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย จัดกิจกรรม
ที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนหรือสร้างสิ่งแวดล้อมดิจิทลั เพื่อการเรียนรู ้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มา
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ ดังคาอธิบายนี ้
“...บางทีเราสอนไว้เราอาจจะต้องถ่ายคลิปเก็บไว้เพือ่ ให้เด็กได้มาทบทวนเรือ่ งการเรียนต้อง
มีอ่ะ…คนรุ่นใหม่เขาจะเป็ นผูใ้ ช้เลือกใช้ App ทีมนั ดีๆอะไรแบบนี ้ ต้องสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูน้ ะ”
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
“...เขาก็จะต้องหาวิธีอะไรทีม่ นั หลากหลายขึน้ มาดึงดูดความสนใจของเด็ก … พยายามใช้
กิจกรรมทีห่ ลากหลายมาสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนรู.้ ..สือ่ การเรียนการสอนต้องมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ค่ะ”
(ครูพเี่ ลีย้ ง 4)
“...ก่อนหน้าใช้สอื่ ผลิตมือมาใช้ในการสอน เด็กชอบมาก (เน้นเสียง) เด็กสนุกมาก จะตืน่ เต้น
แต่เดีย๋ วนีก้ ็สงั เกตนะคะความสนใจต่อสือ่ พวกนีล้ ดลง แต่พอนักศึกษาฝึ กสอนทีผ่ ่านมาเขามีการใช้เกมดิจิทลั ใช้
สือ่ เทคโนโลยีเข้ามาสร้างบรรยากาศเนีย๊ ะ นักเรียนดูจะตืน่ เต้นกว่ามากค่ะ ...เออเลยคิดว่าเดีย๋ วนีย้ คุ สมัยก็
เปลีย่ นไปเนอะ ...อาจผสมผสานกันไปใช้วธิ ีการทีห่ ลากหลายให้เด็กเขาไม่เบือ่ สนุกทีจ่ ะเรียนนะคะ ” (ครูพี่
เลีย้ ง 3)

2.4 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม คือ การที่นักศึกษาครู
รูจ้ กั การเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน และสามารถวัดได้จริงว่า เมื่อเรียนไป
แล้วเด็กเขารู ห้ รือยังไม่รูอ้ ะไร มีการบันทึกพัฒ นาการของผูเ้ รียนขณะสอน และดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน
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“...สิง่ ทีย่ งั เห็นว่านักศึกษาครูเราควรจะพัฒนาขึน้ นั่นก็คอื การรูจ้ กั เลือกเครือ่ งมือและ ควรต้อง
รูจ้ กั วิธีการใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผูเ้ รียนให้เหมาะสม และสามารถวัดได้จริงว่าเรียนไปแล้วเด็กเขารู ห้ รือ
ยังไม่รูอ้ ะไร...” (อาจารย์นเิ ทศ4)
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โดยเก็บข้อมูลการเรียนรูท้ งั้ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น สังเกต ซักถาม จด
บันทึก แล้ววิเคราะห์ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู ห้ รือไม่ จะต้องให้ผู้เรียนปรับ ปรุ งอะไร หรือผู้สอน
ปรับ ปรุ ง อะไร เพื่ อ ให้เกิ ด ความก้าวหน้าทางการเรีย นรู ้ มี ก ารประเมิ น ระหว่ างเรีย น มี ก ารให้
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตในการนาเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผูเ้ รียนเป็ นกลุ่ม หรือ
รายบุคคล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ผลการสอบ เป็ นต้น มีการใช้เทคโนโลยีมาร่วมในการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย ดังคาอธิบายนี ้
“...นักศึกษาครู ยคุ ใหม่ตอ้ งสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบทาข้อสอบได้...ห้องเรียน eclassroom ข้อสอบอัตโนมัติ Pre-test Post-test ใส่ขอ้ มูลไปมันก็จะประมวลให้ว่าเออมีหอ้ งทีเ่ ก็บคะแนนให้ โด
โมะสาหรับเด็กเช็คชือ่ อะไรแบบนี ้ ซึ่งคนทีเ่ ป็ นครูยงั ไปไม่ถึงเท่าไหร่นะ...” (คณบดีคณะครุศาสตร์)
“...นักศึกษาต้องมีการจดพัฒนาการของเด็กเวลาเขาสอนเขาจะได้ตามเด็กได้ว่าเด็กคนนีม้ นั
อยู่แค่ไหน คนนีอ้ ยู่แค่ไหนๆ ต้องมีการเก็บข้อมูลการเรียนรูท้ งั้ เป็ นทางการด้วยการสอบ และไม่เป็ นทางการร่วม
ด้วย เช่น สังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ว่าผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูห้ รือไม่ จะต้องให้ผูเ้ รียนปรับปรุงอะไร
หรือผูส้ อนปรับปรุงอะไร เพือ่ ให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู”้ (ครูพเี่ ลีย้ ง 2)

2.5 มีทักษะการให้ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ คือการที่นกั ศึกษาครู
สามารถสะท้อนกลับที่ช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนา ปรับปรุ ง และเรียนรู ท้ ่ีจะทาให้ดีขึน้ เป็ นการ
บรรยายหรืออธิบายถึงพฤติกรรมของผูเ้ รียนว่ามีพฤติกรรมที่ดีนั้นอย่างไร สิ่งใดเป็ นการกระทาที่
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อ เป็ นการให้อย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนา ดังคาอธิบายนี ้
“...เวลาทีส่ อน พีก่ ็จะรูจ้ กั เด็กเราว่าใครเก่งอ่อนบ้างในห้อง อย่างคณิตศาสตร์บางทีเด็กเก่งก็
อาจให้โจทย์เยอะหน่อย ส่วนเด็กอ่อนก็ให้ตามพัฒนาการเราไม่ทงิ้ เขานะ เขาทาได้เราต้องชืน่ ชม ให้รางวัลบ้าง
พร้อมกับบอกเหตุผลว่าเขาได้รบั คาชมเพราะอะไร ได้รางวัลเพราะอะไร เด็กเขาก็จะรูส้ กึ ภูมิใจ และพยายามมาก
ขึน้ ซึ่งพีว่ ่ามันได้ผลนะ... ” (ครูพเี่ ลีย้ ง 4)
“…อย่างเวลาตรวจการบ้าน ตรวจงานเด็ก การให้ฟีตแบคกลับไปจะช่วยทาให้นกั เรียนเขารู ้
จุดบกพร่องของตัวเอง เขาก็จะได้กลับไปแก้ไขให้ถกู ต้อง แล้วเราก็คอยตรวจสอบอยู่ตลอดว่าเขาเข้าใจดีแล้วหรือ
ยัง เพราะฉะนัน้ การให้ฟีตแบคกลับก็สาคัญมากๆ” (ครูพเี่ ลีย้ ง 5)
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สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิ ทัล ของนักศึกษาครู ยุคใหม่ ได้แก่ 1) มี การวางแผนการจัด การเรียนรู ก้ ่อนสอน 2) มี วิธี การ
จัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเ้ รียน 3) มีการสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียนที่เอือ้ ต่อการ
เรีย นรู ้ 4) มี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายและเหมาะสม และ5) มี ทัก ษะการให้ข้อ มูล
ป้อนกลับเพื่อกระตุน้ การเรียนรู ้ ดังภาพประกอบ 12
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1) มีการวางแผนการ
จัดการเรียนรูก้ ่อนสอน

2) มีวิธีการจัดการเรียนรูท้ ี่
เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผูเ้ รียน

3) มีการสร้างบรรยากาศใน
ชัน้ เรียนที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้

องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู

4) มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม

5) มีทกั ษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อ
กระตุน้ การเรียนรู ้

ภาพประกอบ 11 องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของ
นักศึกษาครูยุคใหม่
3. เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษา
ครู ยุคใหม่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทัลของนักศึกษาครู สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเด็น (Sub-theme) ได้แก่ 1) เงื่อนไขตัวบุคคล
และ 2) เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 เงื่อ นไขส่ ว นบุ ค คล เป็ น เงื่ อ นไขสาเหตุจ ากตัวบุค คลที่ ท าให้นัก ศึก ษาครู มี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลแสดงออกแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย
เงื่อนไขส่วนสนับสนุนและอุปสรรค ดังนี ้ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง 3) การประสบความส าเร็จ ในการสอน 4) ความวิตกกังวลต่อการออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู 5) การปรับตัวในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
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3.1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง คือ การที่นักศึกษาครูมีการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู ท้ งั้ ด้านสื่อการเรียนรู ้ อุปกรณ์ เทคนิคการจัดการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลาย และมี
ความกล้าจัดการเรียนรู ใ้ ห้กับผูเ้ รียนด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถทาสิ่งต่างๆได้ดว้ ย
ตนเอง พึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่เพื่อให้อยู่ในสังคมโรงเรียนได้
อย่างมีความสุข ดังคาอธิบายนี ้
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“...ในการจัดการเรียนการสอนของเราเนีย่ เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็ นอย่างดีนะคะ ไม่
ว่าจะเป็ นแผน สือ่ หรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอน… พอนักศึกษาทาได้เขาก็เกิดความเชื่อมั่นมากขึน้ แล้วก็มี
ความกล้าทีจ่ ะแสดงออก...” (อาจารย์นเิ ทศ3)
“...เด็กบางทีจะคุมห้องเรียน คุมเด็กไม่ได้แล้วสอนเด็กก็จะคุยเขา จะบริหารจัดการไม่ค่อยได้ ที
นีเ้ ขาก็เลยไม่ม่นั ใจในตัวเองก็มี” (ครูพเี่ ลีย้ ง5)

3.1.2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การประเมินของนักศึกษาครูว่ามี
ความมั่นใจในการจัดการความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องตนเมื่อเผชิญกับ
สภาวะการณ์การได้รบั การยอมรับจากครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ นักเรียนที่ตนสอน และความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ซึ่งหากนักศึกษาครู นนั้ รับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถ จะไม่
ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทางานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ ดังคาอธิบายนี ้
“...ตอนทีห่ นูสอบสอนตอนปี 4 หนูตงั้ ใจมากเพราะกลัวจะทาออกมาไม่ดี เตรียมตัวเตรียม
ความพร้อมอย่างดี เตรียมสือ่ กิจกรรมสนุกๆหลากหลาย ตอนทีห่ นูส่งแผนให้ครูพเี่ ลีย้ งตรวจ เขาก็ให้คาแนะนาที่
ดีมาก ทาให้หนูรูส้ กึ มั่นใจในการสอนครัง้ นัน้ มากขึน้ พอสอนเสร็จหนูโล่งเลยค่ะ นักเรียนสนุกและมีความสุข เปิ ด
ใจในการเรียนรู ้ รูส้ กึ ว่าแฮปปี ้มากค่ะ ” (นักศึกษาครู 1)
“...ของหนูตอ้ งพัฒนาการสอนของตัวเองอีกมากค่ะ ก็ได้คาแนะนาจากครูพเี่ ลีย้ ง ให้พยายาม
หาเทคนิคการสอนใหม่ๆ กิจกรรมที่ช่วยคุมชัน้ เรียนได้ดี อย่างหนูจะคุมชัน้ เรียนยังไม่ค่อยได้ค่ะ ซึ่งหนูก็ตอ้ ง
เตรียมตัวตรงนีใ้ ห้มากขึน้ ...หนูก็จะพยายามทาออกมาให้ดคี ่ะ” (นักศึกษาครู 7)
“...เวลาที่สอนเสร็จแล้ว ถ้านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่หนูสอนนะ ความเหนือ่ ยจากที่เตรียมการ
สอนมาหลายวันก็หายไปเลยค่ะ...เป็ นพลังใจให้หนูพฒ
ั นาตัวเองต่อไปค่ะ” (นักศึกษาครู 4)

3.1.3 การประสบความสาเร็จในการสอน คือ การที่นักศึกษาครูมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู ข้ องตนเอง จากการได้รบั ประสบการณ์ตรงที่ประสบความสาเร็จ และ
รับรูว้ ่านักเรียนและบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง ได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ พึงพอใจในการจัดการ
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เรียนการสอนในครัง้ นั้นๆ ส่งผลให้นักศึกษาครู รูส้ ึกอิ่มเอม ภาคภูมิใจในตนเอง มีพ ลังใจในการ
พัฒนาตนเองต่อไป ดังคาอธิบายนี ้
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“...แน่นอนว่าในสัปดาห์สองสัปดาห์แรกย่อมปวดหัวแน่นอน ถ้าเจอเด็กหลายประเภทนะครับ
ฉะนัน้ เราเองก็ควรจะให้เวลากับเขาด้วยสัปดาห์แรกคงไม่มีคาว่า Perfect ต้องให้เวลากับเขาให้เขาค่อยๆปรับ
ค่อยๆจูนนะครับ...ช่วงแรกๆของการสอนถ้านักศึกษาเขาประสบความสาเร็จในการสอนนะ เขาจะได้แนวทาง
ของตัวเองและมีความสุขกับการเป็ นครู เลย แต่ช่วงแรกๆ ทัง้ ครู พเี่ ลีย้ งและอาจารย์นิเทศต้องช่วยกันนะครับ...”
(อาจารย์นเิ ทศ4)
“ค่ะอย่างตอนทีห่ นูทดลองสอนหนูตนื่ เต้นมาก หนูส่งแผนอาจารย์นิเทศก่อน อาจารย์ให้แก้
เยอะมากๆค่ะ แต่ก็ได้รบั คาแนะนาในการปรับแผนทีด่ มี าก หนูแก้แล้วส่งให้ครูพเี่ ลีย้ งดูเขาก็ไม่ได้ให้แก้อะไรมาก
ค่ะ แต่จะให้คาแนะนาแล้วก็ให้กาลังใจก่อนสอนค่ะ พอสอนเสร็จหนูมีความสุขมากเพราะ นักเรียนบอกว่าอยาก
เรียนกับหนูอกี อยากเล่นเกมทากิจกรรมอีกค่ะ (ยิม้ ) ก็รูส้ กึ ภูมิใจ หายเหนือ่ ยเลยค่ะ...” (นักศึกษาครู 3)

3.1.4 ความวิตกกังวลต่อการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คืออารมณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค์ เป็ นความรู ส้ ึกทางลบ เป็ นความรู ส้ ึกกระวนกระวายและวังกลใจต่อการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน ซึ่งข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาครู จะมีความ
วิตกกังวลทัง้ ด้านการควบคุมชั้นเรียน กลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมชัน้ เรียนได้ ไม่สามารถจูงใจให้
นักเรียนตัง้ ใจเรียนได้ กังวลในการสอนและการเขียนแผนไม่ทัน ซึ่งครูในระดับชัน้ ประถมต้องสอน
ในหลายวิชา และสอนหลากหลายระดับชัน้ ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และยังกล้าๆกลัวๆ
ในการจัดการเรียนการสอน ดังคาอธิบายนี ้
“...ค่ะก็คล้ายๆกันกับอาจารย์นเิ ทศ4นะคะคือ เรือ่ งเด็กไม่สามารถคุมชัน้ เรียนได้เนือ่ งจากเด็ก
ก็คือยังใหม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังน้อยอยู่ก็ยงั แบบประมาณว่ากล้าๆกลัวๆในการทีจ่ ะ
จัดการเรียนการสอน” (อาจารย์นเิ ทศ 3)
“...เด็กเขามีความแตกต่างกันค่ะในห้องเรียน หนูกงั วลเรื่องการควบคุมชัน้ เรียนค่ะ กลัวเด็ก
จะไม่ฟังไม่น่งิ กลัวชัน้ เรียนเกิดความวุ่นวาย...” (นักศึกษา1)
“...หนูก็กงั วลไปหมดเลยค่ะ...หนูเพิ่งได้ตารางสอนมาจากโรงเรียน ต้องรับผิดชอบสอนหลาย
วิชาเลยค่ะ หนูก็กลัวจะเขียนแผนไม่ทนั ไหนต้องเตรียมสอนอีก แล้วก็ยงั รูส้ กึ กังวลในการสอน ไม่ม่นั ใจเลยค่ะ...
” (นักศึกษา9)

3.1.5 การปรั บตั วในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน คือ
การที่นกั ศึกษาครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของการเป็ นครูใหม่ ในสภาพแวดล้อมใหม่ และสังคมใหม่
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ภายในโรงเรียน ซึ่ งจากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาครู ต้องปรับตัวให้เข้าสังคมใหม่ ต้อง
รับผิดชอบงานในหลายๆหน้าที่มากขึน้ ต้องเจอสังคมใหม่ๆในโรงเรียนทั้ง ผูอ้ านวยการโรงเรียน
อาจารย์นิเทศสถานศึกษา ครูพ่ีเลีย้ ง ครูในสายชัน้ นักเรียน รวมทัง้ ผูป้ กครอง เป็ นต้น และเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็วมาก อันเกิดจากนโยบายการเปิ ดปิ ดอาเซี ยนระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรีย นไม่ ต รงกัน จึ ง ส่งผลให้นักศึก ษาครู ไ ม่ มี ช่ วงเวลาเตรีย มความพร้อม เพราะต้องลงฝึ ก
ประสบการณ์และถูกส่งตัวไปยังโรงเรียนทันที ดังคาอธิบายนี ้
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“...ด้วยการเปิ ดปิ ดของมอกับโรงเรียนด้วยครับ/ค่ะ ทาให้ไม่มีช่วงเวลาได้พกั ได้รีแลกซ์เลย พอ
สอบปลายภาคเสร็จพวกผม/หนูก็ตอ้ งไปโรงเรียนแล้ว ถ้าเป็ นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเปิ ดปิ ด
ตรงกันค่ะ จะได้ไม่มีปัญหาตอนลงฝึ กสอน พวกหนูก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวบ้าง เฮ้ออออ!!!...” (นักศึกษาทุกคน)
“…ต้องไปเจอกับสังคมใหม่ ครูพเี่ ลีย้ ง ผอ. นักเรียนใหม่ ต้องตืน่ เช้ามากครับเพราะบ้านผมอยู่
ห่างจากโรงเรียนเกือบยีส่ ิบโลได้ กลับบ้านเย็นๆ คือผมต้องเปลีย่ นวิถีชีวติ ใหม่หมดเลยก็รูส้ กึ กังวลครับ แต่เดีย๋ ว
คงปรับตัวได้ครับ” (นักศึกษา5)
“...อย่างของหนูโรงเรียนยังไม่ให้ตารางสอนหนูมาเลยค่ะ หนูยงั ไม่รูเ้ ลยว่าหนูตอ้ งสอนวิชา
อะไรบ้าง...กลัวเตรียมตัวไม่ทนั มากค่ะ เสาร์ -อาทิตย์นหี ้ นูคงต้องเร่งเขียนแผนส่งครู พเี่ ลีย้ งก่อนค่ะ...” (นักศึกษา
4)

3.2 เงื่อ นไขด้ า นสภาพแวดล้ อ มและบุ ค คลใกล้ ชิ ด เป็ น เงื่ อ นไขสาเหตุจ าก
สภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อนักศึ กษาครูในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ในโรงเรียน ประกอบด้วยเงื่อนไขที่สนันสนุนและเป็ นอุปสรรค ได้แก่ 1) กาลังใจจากบุคคลใกล้ชิด
2) การให้การเสริมแรงทางบวก 3) ความแตกต่างของนักเรียนในชั้นเรียน และ3) ภาระงานของ
โรงเรียน
3.2.1 ก าลั งใจจากบุ ค คลใกล้ ชิ ด คื อ การที่ นั กศึก ษาครู ได้รบั ก าลัง ใจ และ
คาแนะนาจากครูพ่ีเลีย้ งและอาจารย์นิเทศ เพื่อนนักศึกษาครู ล้วนเป็ นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและ
มีอิทธิพลต่อนักศึกษาครู ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจให้กับนักศึกษาครู ในช่วงการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ดังคาอธิบายนี ้
“ ...นักศึก ษาน่ าจะไว้เนือ้ เชื่อใจหรือว่าจะสนิท ใจหรือสบายใจที่จะปรึกษาอาจารย์นิเทศ
มากกว่า โดยเฉพาะเทอมแรก ดังนัน้ ช่วงแรกเราต้องคอยให้กาลังใจ ให้ความมั่นใจว่าเขาทาได้ และจะผ่านไป
ได้” (อาจารย์นเิ ทศ 3)
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“...ก็อย่างในขณะทีส่ อนถ้าเขาโอเคก็ตอ้ งชืน่ ชมเขาล่ะเนาะให้กาลังใจเขาว่าเขาสอนได้ดี แล้ว
ก็ถา้ สอนพลาดก็บอกว่าหนูเสริมตรงนีอ้ ีกหน่อยนึงหนูจะสอนดีมากเลยก็จะต้องบอกลักษณะแบบนีไ้ ปเชิงบวก
อย่าไปติตรงๆพูดในเชิงบวก” (ครูพเี่ ลีย้ ง2)
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3.2.2 การให้การเสริมแรงทางบวก คือ การที่นกั ศึกษาครูได้รบั สิ่งเสริมแรงที่
ทาให้เกิดความรูส้ ึกพึงพอใจ ก็จะส่งผลให้นกั ศึกษาครูแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆเพิ่มมากขึน้ วิธีการให้
การเสริมแรงมีหลายวิธีทงั้ การเสริมแรงทางกาย และทางวาจา เช่น การใช้ถอ้ ยคาที่แสดงความรูส้ ึก
ที่ดี การกล่าวชื่นชม ให้กาลังใจ หรือเป็ นการสัมผัส การแสดงออกผ่านทางสีหน้า ท่าทาง การยิม้
หรือพยักหน้า เป็ นต้น ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ พบว่า คาพูดของอาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลีย้ งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ที่จะทาให้นักศึกษาครู เกิดความเชื่อมั่น ครู พ่ีเลีย้ งต้องสร้างบรรยากาศที่ไม่
เครียด คอยให้กาลังใจ ต้องให้การเสริมแรงชีแ้ นะในลักษณะเชิงบวก ดังคาอธิบายนี ้
“...เวลาลงไปนิเทศต้องให้กาลังใจต้องเสริมแรงบ้าง ถ้าดุหรือตาหนิ นักศึกษาเขาจะเกร็ง
ประหม่า ไม่ม่นั ใจ แล้วจะเกิดความรูส้ กึ ลบต่อการนิเทศได้ ต้องมีวธิ ีการพูดการสือ่ สารทีท่ าให้เขาอยากจะพัฒนา
ตัวเอง” (อาจารย์นเิ ทศ1)
“...คาพูดของครูพเี่ ลีย้ งนีเ่ ป็ นองค์ประกอบสาคัญทีจ่ ะทาให้เขารูส้ กึ เกิดความเชือ่ มั่น ใช่ๆ ต้อง
ชีแ้ นะในลักษณะเชิงบวก” (ครูพเี่ ลีย้ งทุกคน)

3.2.3 ความแตกต่างของนักเรียนในชั้นเรียน คือ คุณลักษณะของผูเ้ รียนแต่
ละคนที่มีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้า นสังคม ด้านสติปัญญา และด้าน
บุคลิกภาพอื่นๆ ซึ่งความแตกต่างเหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในชัน้ เรียนทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อม จึงทาให้ผเู้ รียนมีความสามารถและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งย่อมส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูผูส้ อนเช่นกัน ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ พบว่า ความแตกต่างของ
นัก เรีย นในชั้น เรีย นเป็ น เงื่ อ นไขที่ เป็ น อุป สรรคส าหรับ การออกแบบการจัด การเรีย นรู ส้ าหรับ
นักศึกษาครูท่มี ีประสบการณ์สอนไม่มากนัก ดังคาอธิบายนี ้
“...คือเวลานักศึกษาเขาออกไปฝึ กประสบการณ์เนี่ยคือเขาต้องเตรียมรับมือพวกนีด้ ว้ ยนะ
เพราะในชัน้ เรียนเด็กเขาจะมีความแตกต่างกัน ต้องวิเคราะห์และรู จ้ ักเด็กในชัน้ เรียนของเราก่อน จึงค่อยหา
เทคนิควิธีการสอน...เขาประสบการณ์ยงั ไม่มากนัก หลายคนก็จะกังวลเรือ่ งความต่างของนักเรียนในชัน้ เรียน ซึ่ง
พวกนีม้ นั เป็ นทักษะและเทคนิคทีเ่ ขาต้องฝึ กฝน...” (ครูพเี่ ลีย้ ง1)
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“...เด็กเขามีความแตกต่างกัน...บางครัง้ เราสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจ แล้วเด็กส่วนใหญ่ทเี่ ราเจอ
ก็คอื ไม่กล้าถามจะเก็บความสงสัยนัน้ ไว้ในใจคือจะไม่ถามเรา ...ในการจัดกิจกรรมก็คอื อยากให้เด็กสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมกับเราได้อย่างสนุกสนาน ทาให้ออกแบบกิจกรรมลาบากมาก” (นักศึกษา1)
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3.2.4 ภาระงานของโรงเรียน คือ งานในหน้าที่ของครูในโรงเรียนที่นกั ศึกษาครู
ได้รบั มอบหมายนอกเหนือจากการสอน เช่น การพัฒนาหลักสูตร งานวัดผลการศึกษา งานธุรการ
งานให้คาปรึกษา หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ รวมทัง้ โครงการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียน
ด้านต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รบั มอบหมายจากทางโรงเรียน ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ พบว่า
นักศึกษาครูทกุ คนมีความกังวลเกี่ยวกับภาระงานอื่นๆของโรงเรียน ที่จะได้รบั มอบหมาย และกังวล
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสอน รวมทัง้ งานในส่วนที่ตอ้ งจัดทาส่งคณะ เช่น รายงาน
Case Study โครงการพัฒนาผูเ้ รียน และงานสัมมนาที่จะได้รบั มอบหมายในทุกๆเดือน เป็ นต้น ดัง
คาอธิบายนี ้
“…กังวลครับ/ค่ะ งานทีโ่ รงเรียนเยอะมาก กลัวจะไม่มีเวลาเตรียมสอน ไหนจะส่งงานฝ่ ายฝึ ก
อีก” (นักศึกษาทุกคน)
“...อย่างหนูครูพเี่ ลีย้ งบอกว่าจะให้หนูช่วยทาสหกรณ์โรงเรียนด้วยค่ะ...หนูก็กงั วลค่ะว่าเขียน
แผน เตรียมสอนไม่ทนั ... ” (นักศึกษาครู5)
“โรงเรียนหนูเพิ่งมีครู เกษียณอายุไป1 คน ครู ภาษาอังกฤษสอบผอ.ได้เพิ่งเรียกไป 1 คน ทา
ให้ครูขาดค่ะ ถ้าหนูไปต้องไปเป็ นครูประจาชัน้ ด้วยค่ะ (สีหน้ากังวล)” (นักศึกษาครู 10)

สรุ ปผลการวิเคราะห์เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครูยุคใหม่ ประกอบด้วย (1) เงื่อนไขด้านตัวบุคคลที่สนับสนุนให้นักศึกษาครูประสบ
ความสาเร็จคือ 1)การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 2) มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง 3) การได้รบั
ประสบการณ์ความสาเร็จในการสอน นอกจากนีเ้ งื่อนไขด้านตัวบุคคลที่เป็ นอุปสรรค คือ 1) ความ
วิต กกัง วลต่ อการออกฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู 2) การปรับ ตัวในช่ วงการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียน ทัง้ นี ้ (2) เงื่อนไขสาคัญด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดที่เป็ นเงื่อนไข
สนับสนุน คือ 1) กาลังใจจากบุคคลใกล้ชิด 2) การเสริมแรงทางบวกจากบุคคลใกล้ชิด และเงื่อนไข
ที่เป็ นอุปสรรค คือ 1) ความแตกต่างของนักเรียนในชั้นเรียน 2) ภาระงานของโรงเรียน สรุ ปดัง
ภาพประกอบ 13
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1) กำลังใจจากบุคคล
ใกล้ชิด

2) การเสริมแรง
ทางบวก

1)การมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง

3) การประสบ
2) มีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความสำเร็จในการสอน

สนับสนุน

3279251908

ด้านสภาพแวดล้อม
และบุคคลใกล้ชิด

สนับสนุน
เงื่อนไขของพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

อุปสรรค

1) ความแตกต่างของ
นักเรียนในชั้นเรียน

2) ภาระงานของ
โรงเรียน

ด้านตัวบุคคล

อุปสรรค

1) ความวิตกกังวลต่อการ
ออกฝึกฯ

2) การปรับตัวในช่วง
การฝึกฯ

ภาพประกอบ 12 เงื่อนไขพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูยคุ
ใหม่
4. การเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 สู่การวิจัยระยะที่ 2
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสังเคราะห์ผลการวิจัยในระยะที่ 1 ทาให้ผู้วิจัยได้
องค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูท่ี
มี ค วามสอดคล้อ งกับ บริบ ทผ่ า นมุ ม มองของผู้ท่ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง ผู้วิ จัย ได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูข้ องทักษะของครูในศตวรรษ
ที่ 21 แนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffording) แนวคิดทฤษฎีการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองเพิ่มเติม และทาการสังเคราะห์ขอ้ มูลองค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู จากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้นเพื่อนามาสร้างคานิยามสาหรับพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั ของนักศึกษาครู
นอกจากนี ้ผู้วิ จั ย ได้น ากรอบของแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Transformative Learning) ของเมซิโรว์ (Mezirow, 2000) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูล จากผลการวิเคราะห์เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการ
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เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู มาออกแบบกิจกรรมสาหรับการพัฒนาโปรแกรมการ
วิจยั ในระยะที่ 2 ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ตาราง 12

3279251908

ตาราง 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบและเงื่อนไขของตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมสาหรับการพัฒนาแบบวัดและโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในการวิจยั ระยะที่ 2
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที่ 1
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องค์ประกอบและเงื่อนไข
ความหมายขององค์ประกอบ/ ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่
เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
ในระยะที่ 2
1
วรรณกรรม
องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู
1) มี ก ารวางแผนการจัด การ เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครู การวางแผนการจัด การ
เรียนรูก้ ่อนสอน
ที่ มี ก ารส ารวจรู ป แบบการเรีย นรู ้ เรียนรู ้
ของผู้เรียนก่อนสอน สามารถวาง
แผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับ ลักษณะการเรียนรู ้ และความ
ต้อ งการของผู้เรี ย น คิ ด ออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ท่ี ห ลากหลาย
โดยคานึงถึงผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และ
เขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้
สื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
ออกแบบการเรียนรู ้
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องค์ประกอบและเงื่อนไข
ความหมายขององค์ประกอบ/
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่
เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
1
วรรณกรรม
2) มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครู
เหมาะสมกั บ ธรรมชาติ ข อง ต่ อ จั ด การเรี ย น รู ้ โ ด ยค านึ งถึ ง
ผูเ้ รียน
ธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย น ใช้ วิ ธี ก าร
จัด การเรีย นรู ห้ ลากหลายรู ป แบบ
สามารถใช้ คัด สรร บูรณาการสื่ อ
และเทคโนโลยีดิจิทัล ผสานไปกับ
วิธีการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุก (Active
Learning) คอยเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
อานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนสร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
3) การสร้างบรรยากาศในชั้น เป็ น การแสดงออกของนัก ศึก ษา
เรียนที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
ค รู ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ชั้ น เรี ย น
(classroom design) การจัด กลุ่ ม
ผู้ เ รี ย น (student grouping) และ
การสร้า งสภาพแวดล้อ มในการ
สอน (teaching enviroment) ให้
ผูเ้ รียนเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย และ
มีความสุข จัดกิจกรรมที่สนับสนุน
ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น ห รื อ ส ร้ า ง
สิ่ ง แวดล้อ มดิ จิ ทัล เพื่ อ การเรี ย นรู ้
และใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาช่ ว ย
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้

ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ในระยะที่ 2
ด้านลักษณะการจัดการ
เรียนรู ้

การจัดบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรู ้
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องค์ประกอบและเงื่อนไข ความหมายขององค์ประกอบ/ ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
ในระยะที่ 2
1
วรรณกรรม
องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู (ต่อ)
4) มีการวัดและประเมินผลที่ เป็ นการแสดงออกของนักศึกษา การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารวั ด และ
ครู ต่อการเลือกใช้วิธีการวัดและ ประเมิ น ผลการจัดการเรียนรู ้
หลากหลายและเหมาะสม
ป ระเมิ น ที่ ด าเนิ น ก ารอย่ า ง ตามแนวทางการประเมินเพื่อ
ต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน ก า ร พั ฒ น า ( Formative
โดยเก็บข้อมูลการเรียนรู ท้ งั้ เป็ น Assessment)
ทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น
สังเกต ซัก ถาม จดบัน ทึ ก แล้ว
วิ เ ค ราะห์ ว่ า ผู้ เ รี ย น เกิ ดก าร
เรีย นรู ห้ รือไม่ จะต้องให้ผู้เรีย น
ป รั บ ป รุ ง อ ะ ไร ห รื อ ผู้ ส อ น
ป รั บ ป รุ ง อ ะ ไร เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู ้ มี
การประเมิ น ระหว่ างเรีย น เช่ น
การให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อสังเกตใน
การนาเสนอผลงาน การพูดคุย
ระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เรี ย นเป็ น
ก ลุ่ ม ห รื อ ร า ย บุ ค ค ล ก า ร
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ผลการ
ส อ บ เป็ น ต้ น แ ล ะ มี ก า ร
ประยุ ก ต์ใ ช้สื่ อ และเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาช่ ว ยในการวั ด และ
ประเมินผล
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องค์ประกอบและเงื่อนไข
ความหมายขององค์ประกอบ/
ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่
เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
ในระยะที่ 2
1
วรรณกรรม
องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู (ต่อ)
5) มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ก ารที่ นั ก ศึ ก ษ าค รู ส าม ารถ การให้ข้อ มู ล ย้อ นกลับ อย่ า ง
ป้อนกลับเพื่อกระตุน้ การเรียนรู ้ สะท้อนกลับ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( positive
การพัฒนา ปรับปรุง และเรียนรู ท้ ่ี feedback)
SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

จะท าให้ดี ขึ น้ เป็ น การบรรยาย
หรื อ อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมของ
ผู้ เ รี ย นว่ า มี พ ฤติ ก รรมที่ ดี นั้ น
อย่ า งไร สิ่ งใดเป็ น การกระท าที่
ถูก ต้องเหมาะสม เพื่ อให้ผู้เรีย น
เกิ ด แ รงจู งใจ ใน ก ารป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมที่ดีนั้น ต่อ เป็ น การให้
อย่างต่อเนื่องและชัดเจนเพื่ อให้
ผูเ้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงพัฒนา

เงือ่ นไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู
1) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การที่ นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามกล้า การออกแบบพัฒ นากิจ กรรม
ตัดสิ น ใจในการท าสิ่ งใดสิ่งหนึ่ ง ในโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 3
ด้วยความมั่น ใจ กล้าแสดงออก ส่งเสริม Self-efficacy
สามารถทาสิ่งต่างๆได้ดว้ ยตนเอง ครัง้ ที่ 4-7
พึ่ งพ าต น เอ ง แ ล ะ ส าม ารถ การเสริมสร้างความชานาญ
ปรับ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์
ด้านการออกแบบการจัดการ
ใหม่ เพื่ อให้อยู่ในสังคมโรงเรีย น
เรียนรูด้ า้ นต่างๆและการ
ได้อย่างมีความสุข
ประเมินเพื่อพัฒนาฯ
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องค์ประกอบและเงื่อนไข
ความหมายขององค์ประกอบ/ ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่
เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
ในระยะที่ 2
1
วรรณกรรม
เงือ่ นไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู (ต่อ)
2) มี ก ารรับ รู ้ค วามสามารถ การประเมินของนักศึกษาครู ว่ามี ก า ร อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า
ค ว า ม มั่ น ใจ ใน ก า ร จั ด ก า ร กิจกรรมในโปรแกรมฯ ครัง้ ที่
ของตนเอง
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม 3 ส่งเสริม Self-efficacy
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การจั ด การเรี ย นรู ้ข องตนเมื่ อ
เผชิญ กับสภาวะการณ์การได้รบั
ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก ค รู พี่ เลี ้ ย ง
นักเรียนที่ตนสอน อาจารย์นิเทศ
และความพึงพอใจในการจัดการ
เรี ย น รู ้ ข อ ง ต น เอ ง ซึ่ ง ห า ก
นั ก ศึ ก ษ าค รู รั บ รู ้ ว่ า ต น เอ งมี
ความสามารถนั้น จะไม่ย อมแพ้
อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทางาน
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่
ต้องการ
3) การประสบความสาเร็จใน การที่ นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามพึ ง
พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ข อง
การสอน
ต น เ อ ง จ า ก ก า ร ไ ด้ รั บ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จ และรับรู ว้ ่านักเรียน
และบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง ได้แก่
ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ พึงพอใจ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนใน
ครัง้ นั้นๆ จะส่งผลให้รูส้ ึกอิ่มเอม
ภาคภูมิใจในตนเอง มีพ ลังใจใน
การพัฒนาตนเองต่อไป

การออกแบบพัฒ นากิ จกรรม
ใ น โป ร แ ก ร ม ฯ ค รั้ ง ที่ 8
ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูจ้ ริงใน
ชัน้ เรียนของครูใหม่ ครัง้ ที่ 9
สะท้อนผลของบทบาทใหม่ต่อ
จัดการเรียนรูจ้ ริงในชัน้ เรียน
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องค์ประกอบและเงื่อนไข
ความหมายขององค์ประกอบ/
ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่
เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
ในระยะที่ 2
1
วรรณกรรม
เงือ่ นไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู (ต่อ)
4) ความวิตกกังวลต่อการออก อารมณ์ ท่ี ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เป็ น การออกแบบพัฒ นากิ จ กรรม
ความรู ้สึ ก ทางลบ อั น เกิ ด จาก ในโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 2
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ความยุ่งเหยิ งภายในจิ ตใจ เป็ น สร้างการเปลี่ยนแปลง
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ความรู ส้ ึกกระวนกระวายและวัง
กลใจที่ เกิ ด จากอารมณ์ และ
ความคิดของตนเองถึ งการออก
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ น
โรงเรียน
5) การปรั บ ตั ว ในช่ ว งการฝึ ก การที่ นั ก ศึ ก ษ าค รู พ ย าย าม
ป ระส บ ก ารณ์ วิ ช าชี พ ค รู ใน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
โรงเรียน
ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มใหม่
ในช่ ว งการฝึ กป ระสบ การณ์
วิชาชีพครู ในโรงเรียน เพื่อเรียนรู ้
และใช้ชีวิตของการเป็ นนักศึกษา
ฝึ กสอนได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ใน
สังคมภายในโรงเรียน
6) กาลังใจจากบุคคลใกล้ชิด
การที่นัก ศึก ษาครู ได้รบั ก าลังใจ
และคาแนะนาจากครู พ่ีเลีย้ งและ
อาจารย์นิ เทศ นอกจากนี ้เพื่ อ น
นักศึกษาครู ก็เป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ที่ ช่ ว ยเสร้ม สร้า งพลั ง ใจให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษ า ค รู ใน ช่ วงก ารฝึ ก
ป ระ ส บ ก ารณ์ วิ ช าชี พ ค รู ใน
โรงเรียนด้วย

การออกแบบพัฒ นากิจกรรมใน
โป รแ ก ร ม ฯ ค รั้ ง ที่ 4-7 ก า ร
เสริมสร้างความชานาญด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ด้ า้ น
ต่างๆและการประเมินเพื่อพัฒนา
ฯ
ครัง้ ที่ 9
สะท้อ นผลของบทบาทใหม่ ต่ อ
จัดการเรียนรูจ้ ริงในชัน้ เรียน
ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู จ้ าก
ครู พ่ี เลี ้ ย งและอาจารย์ นิ เ ทศ
มหาวิ ท ยาลัย คอยเสริม ต่ อ ให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและกาลังใจ
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องค์ประกอบและเงื่อนไข
ความหมายขององค์ประกอบ/
ความเชื่อมโยงสูก่ ารวิจยั
ของตัวแปรในการวิจยั ระยะที่
เงื่อนไขร่วมกับการทบทวน
ในระยะที่ 2
1
วรรณกรรม
เงือ่ นไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู (ต่อ)
7) การให้การเสริมแรงทางบวก ก ารที่ นั ก ศึ ก ษ าค รู ได้ รั บ สิ่ ง
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เสริมแรงที่ทาให้เกิดความรู ส้ ึกพึง
พอใจ ก็จะส่งผลให้นักศึกษาครู
แสดงพฤติกรรมนัน้ ๆเพิ่มมากขึน้
8) ความแตกต่างของนักเรียน คุณลักษณะของผูเ้ รียนแต่ละคน
ที่มีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้าน
ในชัน้ เรียน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ ด้ า น
บุ ค ลิ ก ภ า พ อื่ น ๆ ซึ่ ง ค ว า ม
แตกต่างเหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อการ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียนทัง้ โดยตรงและ
โด ย อ้ อ ม ส่ งผ ล ให้ ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถและพัฒ นาการที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งย่อมส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผสู้ อน

การออกแบบพัฒ นากิ จ กรรม
ในโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 2
สร้า งการเปลี่ ย นแปลง ผ่ า น
กิจกรรมของครูตน้ แบบ

ตอนที่ 2 ผลการวิจัยระยะที่ 2
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั ระยะการทดลองมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั คือ 1) นักศึกษาครูกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล หลัง
การทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม และ 2) นักศึกษาครู กลุ่มทดลอง มี
ความคงทนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
โดยการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครูในระยะทดลอง ซึ่งใช้โปรแกรมพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ของนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาจากแนวคิดทฤษฎี
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การเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการ
เรียนรู ้ (Scaffolding) และข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 โดยในระยะนีผ้ ูว้ ิจัย ดาเนินการทดลอง
ด้ว ยแบบแผนการทดลองที่ มี ก ารวัด ก่ อ น หลัง และติ ด ตามผลการทดลอง (Pretest-Posttest
Follow-up Design) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทัง้ นีม้ ีการใช้วิธีการเชิงคุณภาพโดยใช้การ
โดยการสนทนากลุ่ม กับนักศึกษาครู ท่ีเป็ นกลุ่ม ทดลอง และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับ ชั้น ประถมศึกษา มาตี ความและวิเคราะห์ผ ลข้อ มูลร่วมกับ ผลเชิ งปริม าณสอดแทรกใน
ระหว่างการวิจัย เพื่ อติดตามประเมิ นผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู ในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
นอกจากนีใ้ ช้วิธีการเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษาครูตน้ แบบ (Best
Practice) ครู พ่ี เลี ้ย งซึ่ ง เป็ น ผู้ดู แ ลนัก ศึ ก ษาครู ก ลุ่ม ทดลองที่ เป็ น ต้น แบบ และนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาที่นกั ศึกษาครูกลุม่ ทดลองเป็ นผูส้ อน เพื่ออธิบายผลจากการใช้โปรแกรมภายหลังจาก
นักศึกษาครู กลุ่ม ทดลองลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ในโรงเรียนผ่านไปแล้ว 1 ภาคเรียน เพื่อ
ค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยการนาเสนอผลการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์และ
แปลผล 2) ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 3) ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปร 4) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 5) ผลการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
จัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล ของนัก ศึก ษาครู ในระหว่า งเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขั้ นการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และ6) ผลการค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ดังนี ้
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1.สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์และแปลผล
เพื่ อ ให้เกิ ด ความเข้า ใจตรงกัน ของการแปลผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล ผู้วิ จัย ได้ก าหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตาราง 13
ตาราง 13 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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สัญลักษณ์/อักษรย่อ
n
M
SD
df
SS
MS
p

Partial 2
F
Multivariate F test

แทน
จานวนตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าองศาความเป็ นอิสระ
ผลรวมของกาลังสอง (Mean of square)
ค่าเฉลี่ยของกาลังสอง (Mean of square)
ค่าความน่าจะเป็ นในการทดสอบสมมติฐาน
ค่าสถิติในการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร (Wilk’s Lambda)
ค่าขนาดอิทธิผล (Effect size)
ค่าสถิตทิ ดสอบเอฟ
ค่าสถิติท่ไี ด้จากการคานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร

2. ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นนักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ที่อยู่ในระหว่าง
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 30 คน มา
ทาการสุม่ อย่างง่ายเพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีจานวนกลุ่มละ 15 คน โดยกลุ่มทดลอง
เป็ นกลุ่ม ที่ได้รบั โปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และกลุ่มควบคุม เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้รบั โปรแกรม
การพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ ิจัยทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็ นทางการถึงหน่วยงานต้น
สังกัด และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อขออนุญาต รวมถึงชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย กระบวนการทาวิจัย
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลรับทราบและลงนามในการอนุญาตใช้ขอ้ มู ลเพื่อประโยชน์
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การวิจัยเท่านั้น รวมทั้งสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคน และ
พิทกั ษ์สิทธิ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยการรักษาความลับ การละเว้นการอ้างถึงบุคคล หรือสนามวิจยั อย่าง
เฉพาะเจาะจง รวมทัง้ มีการลงนามยินยอมการเข้าร่วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ตามเอกสารการ
รับรองจริยธรรมการวิจยั ซึ่งข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง สามารถสรุปดังตาราง 14
ตาราง 14 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
3279251908

รายการ
SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

เกรดเฉลี่ยรวม
1.00-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
รวม
สาขาวิชา
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
รวม

กลุม่ ทดลอง (n=15)
จานวน
ร้อยละ

กลุม่ ควบคุม (n=15)
จานวน
ร้อยละ

0
7
8
15

0.00
46.67
53.33
100.00

0
6
9
15

0.00
40.00
60.00
100.00

7
3
2
3
15

46.70
20.00
13.30
20.00
100.00

7
2
2
4
15

46.70
13.30
13.30
26.70
100.00

จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 5 ภาค
เรียนที่ 1 ที่อยู่ในระหว่างออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในสถานศึกษา ประกอบด้วยกลุ่ม
ทดลองจ านวน 15 คน โดยส่วนใหญ่ มี เกรดเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 53.33
รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ย 2.01-3.00 คิดเป็ นร้อยละ 46.67 ตามลาดับ และเป็ นนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษา คณิ ต ศาสตร์ สัง คมศึกษา และวิท ยาศาสตร์ คิ ด เป็ น ร้อยละ 46.70, 20.00,
20.00 และ13.30 ตามลาดับ
นักศึกษากลุ่มควบคุม จานวน 15 คน ส่วนใหญ่ มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01-4.00
คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ย 2.01-3.00 คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ตามลาดับ และ
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เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อย
ละ 46.70, 26.70, 13.30 และ13.30 ตามลาดับ
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3. ค่าสถิติพนื้ ฐานของตัวแปร
การวิจัยครัง้ นีด้ าเนินการทดลองด้วยแบบแผนการทดลองแบบวัดซา้ (Repeated
Measure Design) ซึ่งผูว้ ิจัยได้ทาการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของ
นักศึกษาครูใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่
การวัดครัง้ ที่ 1: ระยะก่อนการทดลอง
การวัดครัง้ ที่ 2: ระยะหลังการทดลอง
การวัดครัง้ ที่ 3: ระยะติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ใน 3 ช่วงเวลาของการ
วัด จาแนกตามกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม นาเสนอดังตาราง 15
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จาแนกตามช่วงเวลาของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิ จิ ทั ล ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาครู ในขั้ น การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในภาพรวม
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง (n = 15) กลุม่ ควบคุม (n = 15)
M
SD
M
SD

3.46
3.95
3.96

0.28
0.15
0.16

3.48
3.51
3.52

0.33
0.33
0.30
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1. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
1.1 ด้ า นการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
(instruction planing)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
1.2 ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ (instruction
charactertistic)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
1.3 ด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการ
เรียนรู ้ (instruction atmosphere)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
2. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง (n = 15) กลุม่ ควบคุม (n = 15)
M
SD
M
SD

3.42
3.99
4.00

0.29
0.24
0.24

3.57
3.60
3.61

0.38
0.34
0.35

3.46
4.17
4.17

0.47
0.33
0.33

3.71
3.82
3.84

0.52
0.42
0.42

3.27
3.91
3.91

0.29
0.32
0.32

3.54
3.56
3.59

0.51
0.47
0.46

3.57
3.91
3.94

0.40
0.31
0.33

3.47
3.41
3.46

0.38
0.44
0.40

3.55
3.87
3.88

0.43
0.18
0.18

3.30
3.33
3.35

0.46
0.44
0.44

158
ตาราง 15 (ต่อ)
ตัวแปร
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2.1 ด้านการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวทางการประเมิ น
เพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
2.2 ด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ (positive feedback)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง (n = 15) กลุม่ ควบคุม (n = 15)
M
SD
M
SD

3.44
3.73
3.78

0.51
0.29
0.22

3.19
3.17
3.22

0.55
0.57
0.54

3.71
4.08
4.12

0.40
0.27
0.27

3.46
3.56
3.60

0.47
0.36
0.33

จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในภาพรวม พบว่า นักศึกษา
ครู ท่ีได้เข้ารับการพัฒ นาตามโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีแนวโน้มของพฤติกรรมในระยะ
ติดตามผล และ ระยะหลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.95 และ
3.46 ตามล าดับ และกลุ่ม ควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การพั ฒ นาตามโปรแกรมฯ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูค้ ่อนข้างคงที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52, 3.51 และ3.48 ตามลาดับ
นอกจากนีม้ ีกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผู้เรีย นในยุคดิ จิ ทัล ในภาพรวมแนวโน้ม ของพฤติ กรรมในระยะติด ตามผล และ ระยะหลังการ
ทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.99 และ 3.42 ตามลาดับ และกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รบั การพัฒนาตามโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูค้ ่อนข้าง
คงที่ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.61, 3.60และ3.57 ตามล าดับ ทั้ง นี ้เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้า นการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ พบว่า กลุ่ม
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ทดลองมีแนวโน้มของพฤติกรรมในระยะติดตามผล และ ระยะหลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17, 4.17 และ 3.46 ตามลาดับ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การพัฒนา
ตามโปรแกรมฯ มี คะแนนเฉลี่ยของด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ใ้ นระยะติดตามผล และ
ระยะหลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84, 3.82 และ 3.71 ตามลาดับ
ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ กลุม่ ทดลองมีแนวโน้มของพฤติกรรมในระยะติดตามผล และ ระยะหลัง
การทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91, 3.91 และ 3.27 ตามลาดับ และและ
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การพัฒนาตามโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉลี่ยของด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ ใน
ระยะติดตามผล ระยะหลังการทดลอง และระยะก่อนการทดลองค่อนข้างคงที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59, 3.56 และ 3.54 ตามลาดับ ส่วนด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ กลุ่มทดลองมี
แนวโน้มของพฤติกรรมในระยะติดตามผล และ ระยะหลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.91 และ 3.57 ตามลาดับ และและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การพัฒนาตาม
โปรแกรมฯ มี คะแนนเฉลี่ ยของด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ ในระยะติดตามผล
ระยะหลังการทดลอง และระยะก่อนการทดลองค่อนข้างคงที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46, 3.41 และ
3.47 ตามลาดับ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ในภาพรวมแนวโน้มของพฤติกรรมในระยะติดตามผล และ ระยะหลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อน
การทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.87 และ 3.55 ตามลาดับ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ารับการ
พัฒนาตามโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35, 3.33และ3.30 ตามลาดับ ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาพฤติกรรม
การวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูต้ ามแนว
ทางการประเมิ นเพื่อการพัฒ นา กลุ่มทดลองมีแนวโน้ม ของพฤติกรรมในระยะติดตามผล และ
ระยะหลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78, 3.73 และ 3.44 ตามลาดับ
และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้รบั การพัฒนาตามโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการเลือกใช้วิธีการวัด
และประเมิ นผลการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวทางการประเมิ นเพื่ อการพัฒ นา ในระยะติดตามผล
ระยะหลังการทดลอง และระยะก่อนการทดลองค่อนข้างคงที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.17 และ
3.19 ตามลาดับ และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มทดลองมีแนวโน้มของ
พฤติ กรรมในระยะติดตามผล และระยะหลัง การทดลองสูง ขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.12, 4.08 และ 3.71 ตามลาดับ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การพัฒนาตามโปรแกรมฯ มี
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คะแนนเฉลี่ยของด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ในระยะติดตามผล ระยะหลัง
การทดลอง สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60, 3.56และ 3.46 ตามลาดับ
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานผูว้ ิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร (MANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบวัดซา้ (One-way
MANOVA with Repeated measures) โดยก่อนดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยได้ทาการตรวจสอบการ
แจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร (Multivariate normality) ร่วมกับการพิจารณา Normal Q-Q plot
พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติในทุกตัวแปร ดังนัน้ จึงถือได้ว่าการแจกแจงของแต่ละตัวแปรตามใน
แต่ละกลุม่ ทดลองเป็ นการแจกแจงแบบปกติเมื่อตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัว
แปรทุกตัวด้วย Levene’s test พบว่า ไม่พบระดับนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
Sphericity ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม พบว่า มีระดับนัยสาคัญ พบว่า เป็ นไปตาม
ข้อตกลงเบือ้ งต้นเรื่องความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (ผจงจิต อินท
สุวรรณ. 2545)
นอกจากนีย้ ังทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ก่อนการทดลองโดยการทดสอบ
ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทงั้ ในภาพรวมและรายด้าน
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า
ในระยะก่อนทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใกล้เคียงกัน
จากการตรวจสอบข้อตงลงเบือ้ งต้น ของการใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปรนัน้ เป็ นไปตามข้อตกตงเบือ้ งต้น จึงทาการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ในขัน้ ตอนต่อไป
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สมมติ ฐานที่ 1 นั กศึ กษาครู ก ลุ่ม ทดลองมี พฤติ กรรมการจัด การเรียนรู้เพื่ อ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ปรากฏดังตาราง 16
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่าง
กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ช่วงเวลาหลังการทดลอง (Post-test)
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แหล่งความแปรปรวน

Wilk’s Multivariate
Lambda
F test
()

พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
หลังการทดลอง (Post-test)

.49

4.99**

df

p

Partial
2

5.00

.00

.51

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงเวลาหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการทดลองนักศึกษาครู กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 (Multivariate F-test = 4.99, p = .00) โดยขนาดอิทธิพล (Effect size) มีค่าเท่ากับ .51 แสดง
ว่านักศึกษาครูกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
หลังการทดลอง (Post-test) แตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบความแปรปรวนจาแนกรายตัวแปร เพื่อพิจารณาความ
แตกต่างของช่วงเวลาหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม รายละเอียดของผล
การทดสอบ แสดงในตาราง 17

162
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกรายตัวแปร (ANOVA) ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ช่วงเวลาหลังการทดลอง (Post-test)
แหล่งความแปรปรวน

SS
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1. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ด้านการ
วางแผนการจัดการเรียนรู ้
หลังการทดลอง (post-test)
.90
ความคลาดเคลื่อน
3.99
2. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้เ พื่ อ ผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ า น
ลักษณะจัดการเรียนรู ้
หลังการทดลอง (post-test)
.89
ความคลาดเคลื่อน
4.52
3. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการ
จัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้
หลังการทดลอง (post-test)
1.88
ความคลาดเคลื่อน
4.06
4.พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางการประเมิน
เพื่อการพัฒนา
หลังการทดลอง (post-test)
2.35
ความคลาดเคลื่อน
5.70
5. พฤติกรรมการวัดและประเมินผล
ด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์
หลังการทดลอง (post-test)
1.98
ความคลาดเคลื่อน
2.871

df

MS

F

p

Partial
2

1
28

.90
.14

6.31*

.02

.18

1
28

.89
.16

5.49*

.03

.16

1
28

1.88
.15

12.95**

.00

.32

1
28

2.35
.20

11.55**

.00

.29

1
28

1.98
.103

19.35**

.00

.41

163
**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกรายตัวแปรหลังการทดลอง
(Post-test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ และด้านลักษณะจัดการ
เรียนรู ้ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และ
ด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู แ้ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดั บ .05 (F = 6.31, p = .02; F = 5.49 , p = .03; F = 12.95 , p = .00) และขนาดอิ ท ธิ พ ล
(Effect size) มีค่าเท่ากับ.18 .16 และ .32 ตามลาดับ
นอกจากนี ้พ ฤติ ก รรมการวัด และประเมิ น ผลการจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวทางการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F = 11.55, p = .00; F = 19.35 , p = .00) และขนาด
อิทธิพล (Effect size) มีค่าเท่ากับ.29 และ .41 ตามลาดับ
ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ช่วงเวลาหลังการทดลอง ดัง
ตาราง 18

164
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในช่วงเวลาหลังการทดลอง
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p

EX >CON

.34*

.02

EX >CON

.34*

.03

EX >CON

.50**

.00

EX >CON

.56**

.00

EX >CON

.51**

.00

การ
คะแนน
เปรียบเทียบ
เฉลี่ย
รายคู่

ตัวแปรตาม

กลุ่มการทดลอง

1.พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลด้านลักษณะจัดการ
เรียนรู ้
3. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่ อ ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ า น ก า รจั ด
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้
4. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลด้านการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูต้ ามแนว
ทางการประเมินเพื่อการพัฒนา
5.พฤติ ก รรมการวั ด และประเมิ น ผลด้า น
ทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มทดลอง (EX)

4.17

กลุ่มควบคุม (CON)

3.82

กลุ่มทดลอง (EX)

3.91

กลุ่มควบคุม (CON)

3.56

กลุ่มทดลอง (EX)

3.91

กลุ่มควบคุม (CON)

3.41

กลุ่มทดลอง (EX)

3.73

กลุ่มควบคุม (CON)

3.17

กลุ่มทดลอง (EX)
กลุ่มควบคุม (CON)

4.08
3.56

3279251908

ความ
แตกต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
ระหว่าง
กลุ่ม

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จากตาราง 18 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ สูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้
สูง กว่า กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01 นอกจากนี ้ พฤติ ก รรมการวัด และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ตามแนวทางการประเมินเพื่อการพัฒนา และ

165
ด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 ตามลาดับ
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่าง
กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ในช่วงเวลาติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ (follow-up)
3279251908

แหล่งความแปรปรวน
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พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับ
นักศึกษาครู
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)

Wilk’s
Lambda
()

Multivariate
F test

df

p

Partial
2

.45

4.81**

5.00

.00

.55

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ในช่วงเวลาติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ (follow-up) พบว่า ช่วงติดตามผลหลังทดลอง 2
สัปดาห์ นักศึกษาครูกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (Multivariate F-test = 4.81, p = .00)
โดยขนาดอิทธิพล (Effect size) มีค่าเท่ากับ .55 แสดงว่านักศึกษาครูกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ในช่วงเวลาติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up) แตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบความแปรปรวนจาแนกรายตัวแปร เพื่อพิจารณาความ
แตกต่างของช่วงเวลาติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ (follow-up) ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม รายละเอียดของผลการทดสอบ แสดงในตาราง 20

166
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกรายตัวแปร (ANOVA) ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ (follow-up)
แหล่งความแปรปรวน
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1. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ด้านการ
วางแผนการจัดการเรียนรู ้
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)
ความคลาดเคลื่อน
2. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้เ พื่ อ ผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ า น
ลักษณะจัดการเรียนรู ้
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)
ความคลาดเคลื่อน
3. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการ
จัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)
ความคลาดเคลื่อน
4.พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางการประเมิน
เพื่อการพัฒนา
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p

Partial
2

.82

1

.82

5.74*

.02

.17

4.01

28

.14

.77

1

.77

4.94*

.03

.15

4.35

28

.16

1.78

1

1.78

13.31**

.00

.32

3.75

28

.13

2.37

1

2.37

13.91**

.00

.33

4.78

28

.17

167
ตาราง 20 (ต่อ)
แหล่งความแปรปรวน
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5. พฤติกรรมการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรูด้ า้ นทักษะการให้
ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p

Partial
2

2.03

1

2.03

22.40**

.00

.44

2.54

28

.09

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จากตาราง 20 ผลการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนจ าแนกรายตัวแปรระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงเวลาติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ (follow-up) พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ด้านการวางแผนการจัดการ
เรียนรู ้ และด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู แ้ ตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F = 5.74, p = .02; F = 4.94 , p = .03, F = 13.31 ,
p = .00) และขนาดอิทธิพล (Effect size) มีค่าเท่ากับ.17 .15 และ .32 ตามลาดับ
นอกจากนี ้พ ฤติ ก รรมการวัด และประเมิ น ผลการจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวทางการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F = 13.91, p = .00; F = 22.40 , p = .00) และขนาด
อิทธิพล (Effect size) มีค่าเท่ากับ.33 และ .44 ตามลาดับ
ผูว้ ิจยั จึงทาการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงเวลาติดตามผลหลัง
ทดลอง 2 สัปดาห์ (follow-up) ดังตาราง 21

168
ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในช่วงเวลาติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
(follow-up)
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ความ
แตกต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
ระหว่าง
กลุ่ม

p

EX >CON

.34*

.02

EX >CON

.34*

.03

EX >CON

.50**

.00

EX >CON

.56**

.00

EX >CON

.51**

.00

การ
คะแนน
เปรียบเทียบ
เฉลี่ย
รายคู่

ตัวแปรตาม

กลุ่มการทดลอง

1.พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลด้านลักษณะจัดการ
เรียนรู ้
3. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่ อ ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ า น ก า รจั ด
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้
4. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลด้านการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูต้ ามแนว
ทางการประเมินเพื่อการพัฒนา
5.พฤติ ก รรมการวั ด และประเมิ น ผลด้า น
ทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มทดลอง (EX)

4.17

กลุ่มควบคุม (CON)

3.82

กลุ่มทดลอง (EX)

3.91

กลุ่มควบคุม (CON)

3.56

กลุ่มทดลอง (EX)

3.91

กลุ่มควบคุม (CON)

3.41

กลุ่มทดลอง (EX)

3.73

กลุ่มควบคุม (CON)

3.17

กลุ่มทดลอง (EX)
กลุ่มควบคุม (CON)

4.08
3.56

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จากตาราง 21 พบว่า ในช่ วงเวลาติ ด ตามผลหลัง ทดลอง 2 สัป ดาห์ (follow-up) กลุ่ม
ทดลองมี พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลด้านการวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
และด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี

169
ระดับ .01 นอกจากนี ้ พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ตามแนวทางการประเมินเพื่อการพัฒ นา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ตามลาดับ

3279251908

สมมติฐานที่ 2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล สาหรับนักศึกษาครู ในกลุ่มทดลอง มีความคงทนหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปรากฏ ดังตาราง 22
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบวัดซา้ ความคงทนของพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
กลุม่ ทดลอง (หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์)
แหล่งความแปรปรวน

ช่วงเวลาของการวัด

Wilk’s
Lambda
()
.08

Multivariate
F test

df

p

Partial 2

8.20**

9.00

.01

.93

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความคงทนหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ของ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุค ดิจิ ทัล ส าหรับ นักศึกษาครู ในกลุ่ม ทดลอง พบว่า
นักศึกษาครูมีคงทนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล (หลังการทดลอง และ
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์)อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 (Multivariate F test =
8.20, p = .01) โดยขนาดอิทธิพล (Effect size) มีค่าเท่ากับ .93
ดังนัน้ จึงทาการทดสอบความคงทนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
สาหรับนักศึกษาครูกลุม่ ทดลองทีละตัวแปร รายละเอียดของผลการทดสอบ แสดงในตาราง 23
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ จาแนกรายตัวแปร โดยพิจารณาความคงทน
ของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั (หลังการทดลอง และติดตามผลหลัง
ทดลอง 2 สัปดาห์)ของกลุม่ ทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
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1. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลด้านการ
วางแผนการจัดการเรียนรู ้
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการวัด
ความคลาดเคลื่อน
2. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้เ พื่ อ ผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ า น
ลักษณะจัดการเรียนรู ้
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการวัด
ความคลาดเคลื่อน
3. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการ
จัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการวัด
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p

Partial
2

.00
.00

1
14

.00
.00

1.10

.31

.07

9.94
.00

1
14

9.94
8.35

1.19

.29

.08

.01
.02

1
14

.01
.00

3.99

.07

.22
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4.พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อ
ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ด้า นการประเมิ น
ตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนา
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการวัด
ความคลาดเคลื่อน
5. พฤติ ก รรมการวัด และประเมิ น ผล
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลด้านทักษะการ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการวัด
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

p

Partial
2

.02
.14

1
14

.02
.01

1.86

.20

.12

.01
.01

1
14

.01
.00

17.16**

.00

.55

**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบวัด ซ า้ จ าแนกรายตัวแปร โดย
พิจารณาความคงทนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั (หลังการทดลอง และ
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์)ของกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัลด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ ด้าน
ลักษณะจัดการเรีย นรู ้ ด้านการจัดบรรยากาศในการจัด การเรียนรู ้ และพฤติ กรรมการวัดและ
ประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ด้านการประเมินตามแนวการประเมินเพื่อพัฒ นาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์)
ยกเว้นพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์ พบนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F =17.16, p = .00) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์
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พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม และเพิ่มขึน้ เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกั บคะแนนพฤติกรรมหลังการ
ทดลอง แสดงว่าผลของโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีผลต่อ ความคงทนของพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูกลุม่ ทดลอง
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5.ผลการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู ในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอประเด็น หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยตามผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่ อ ให้เห็ น ภาพของข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ น ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เชิ ง
คุณ ภาพที่ เกิด ขึน้ อันแสดงถึง ประสบการณ์ของนัก ศึก ษาครู ในมิ ติต่ างๆของการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ซึ่งนาไปใช้ในการเสริมและสนับสนุนผลการ
ทดลองในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม และส่วนที่ 2 เป็ นปัญหาที่เกิดขึน้ ของนักศึกษาครูต่อพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั อันนาไปสูก่ ารปรับโปรแกรมการทดลอง ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจิทัลของนักศึกษาครู ในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม หมายถึง ผลการกระทาของนักศึกษาครู
ในการจัดการเรียนรู ้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็ นผลจากการเผชิญประสบการณ์ปฏิบัติการ
สอนในชัน้ เรียนจริงในโรงเรียนด้วยตนเอง ทัง้ ในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ด้านการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ ด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ และ
การวัดและประเมินผลด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวทางการประเมินเพื่อ
การพัฒนา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก ดังนี ้
พฤติ ก รรมการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ หมายถึ ง ผลจากการกระท าของ
นักศึกษาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ในชัน้ เรียนที่ครอบคลุมด้านการวางแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ด้ า นลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นรู ้ และด้ า นการจั ด
บรรยากาศการเรี ย นรู ท้ ่ี ช่ ว ยให้ผู้เรี ย นในยุค ดิ จิ ทัล เกิ ด การ
เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่กี าหนด แบ่งเป็ น 3 หัวข้อย่อย ดังนี ้
1.1 ด้ านการวางแผนการจัด การเรียนรู้
เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครูท่ีมีการสารวจรูปแบบการ
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เรียนรูข้ องผูเ้ รียนก่อนสอน สามารถวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกั บลักษณะการเรียนรู ้
และความต้องการของผูเ้ รียน คิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีหลากหลายโดยคานึงถึงผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ และเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั ในการออกแบบการเรียนรู ้
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาครู มีการวิเคราะห์ผูเ้ รียนก่อนสอน โดยใช้
เทคนิคต่างๆที่ได้รบั จากครูตน้ แบบมาใช้ เช่น โปสเตอร์เซลฟี่
กิ จ กรรมวงล้อ ชี วิ ต กิ จ กรรมคุ ณ ครู 4 ช่ อ ง กิ จ กรรม Self
Reflection & Set Goal กิ จ กรรมสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็ น
ต้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ผ้ ่านการเขียนแผนการจั ดการเรียนรู ้ เตรียมความ
พร้อมในสอนโดยทบทวนเนือ้ หาจนเข้าใจก่อนสอน และมีการ
ตั้งเป้าหมายในการสอนเพิ่ม ความท้าทายให้กับตนเอง พยายามออกแบบกิจกรรมหลากหลาย
สอดคล้องกับเนือ้ หาและธรรมชาติการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน มีการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีม า
ออกแบบการสอนเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้ รียนมากขึน้ ดังคาอธิบายนี ้
“...ทีผ่ ่านมาหนูวางแผนทาแผนส่งครูพเี่ ลีย้ งล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์... แล้วก็คาบแรกหนู
ก็ทาการวิเคราะห์ผูเ้ รียนก่อนค่ะ คาบแรกหนูไม่สอนเลย จัดกิจกรรม
วิเคราะห์ผูเ้ รียนก่อนเลยค่ะเพราะว่าได้ไอเดียจากครู ววิ ฒ
ั น์มาเยอะ หนู
ใช้กิจกรรมโปสเตอร์เซลฟี่ และกิจกรรม Self Reflection & Set Goal
เพือ่ ให้เด็กได้กาหนดเป้าหมายการเรียนของตัวเอง และก็จัดกิจกรรม
ผลิตสือ่ ผลิตชิน้ งานแล้วก็ทาการ์ดเสริมแรงไปเป็ นรางวัล ซึ่งเด็กๆก็ชอบ
มากค่ะ” (นุ๊กนิก)
“ตอนนีห้ นูคดิ ตลอดว่าจะออกแบบการสอนยังไงให้น่าสนใจ อย่างหนูสอนวิชาคณิตใช่ไหมคะ
แล้วเป็ นวิชาทีย่ ากเด็กไม่ค่อยชอบ หนูก็จะพยายามคิดหากิจกรรมเทคนิคต่างๆมาวางแผน พยายามใช้กิจกรรม
ทีห่ ลากหลายให้เด็กไม่เบือ่ และสนุกในการเรียนวิชาคณิตด้วยค่ะ” (หนูจอย)
“ สมมุติว่าวันนีห้ นูจะต้องสอนคืนนัน้ หนูจะต้องเตรียมอ่านแผน เตรียมสื่อให้พ ร้อม และ
ทบทวนเนือ้ หาก่อน หนูจะต้องเหมือนสอนตัวเองก่อนว่าให้เข้าใจในเนือ้ หานัน้ ถ้าเข้าใจแล้วเนีย่ เราก็จะสามารถ
ไปสอนเด็กได้ แล้วหนูจะมีชาเลนจ์กบั ตัวเองตลอดเวลา......จนทุกวันนีค้ ่ะเวลาเข้าห้องไปเด็กจะถามตลอดว่าครู
วันนีม้ ีกิจกรรมอะไรเหมือนเขาตื่นเต้นตลอดเวลาว่าได้เรียนกับครู ลุน้ ว่าครู จะต้องมีกิจกรรมอะไรมาให้เราทา”
(เม็ดทราย)

1.2 ด้านลักษณะจัดการเรียนรู้ เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครูต่อจัดการ
เรียนรูโ้ ดยคานึงถึงธรรมชาติของผูเ้ รียน ใช้วิธีการจัดการเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ คัด

174

3279251908

สรร บูรณาการสื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั ผสานไปกับวิธีการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
คอยเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา อานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
จากการสัม ภาษณ์ครู พ่ี เลี ย้ งและนักศึกษาครู พ บว่า นักศึกษาครู มี การจัดการ
เรีย นรู ้ท่ี ห ลากหลาย ทั้ง สื่ อ ท ามื อ และสื่ อ ทางเทคโนโลยี ใช้กิ จ กรรมมาช่ ว ยให้นั ก เรีย นเกิ ด
กระบวนการเรียนรูผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิ โดยมีการจัดเตรียมสื่อ เตรียมกิ จกรรม เช่น เกม Davinci
อยุธยาน่ารู ้ หอคอยมรรคมีองค์ 8 ผักกาดพันคาถาม นิทานคาพ้องรู ปจากยูทูป เป็ นต้น มาช่วย
อานวยความสะดวกสร้างการเรียนรู ้ กระตุน้ การเรียนรู ้ และทาให้นักเรียนมีความสุขและสนุกใน
การเรียนรู ้ ดังคาอธิบายนี ้
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“อย่างวินนี่เขาจะเก่งเทคโนโลยีมาก ...เขาก็พยายามเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เช่น เช็คชื่อใช้ตรวจงานตรวจสอบความเข้าใจในแต่ละครัง้ ส่วนมากก็จะใช้ picker สะสมคะแนนด้วยโปรแกรม
การ์ตู น ที่เปลี่ย นร่า งได้ (Class Dojo) เยอะหลากหลายค่ ะ ที่เขาใช้ ซึ่ งนัก เรีย นชอบมากค่ ะ ห้อ งเรีย นสนุก
นักเรียนได้แอคทีฟตลอดเวลา” (ครูพเี่ ลีย้ งวินนี)่
“...นุ๊กนิกเขามีกิจกรรมเยอะค่ะ สื่อนี่เต็มที่ มีการใช้สื่อไอทีในการสอน อย่างคาบนึงสอน
ภาษาไทย เรื่องคาพ้องรูป เขาก็มีการใช้นิทานคาพ้องรูปในยูทูปเปิ ดให้นกั เรียนดู นักเรียนก็ได้เรียนรู ค้ าเพิ่มเติม
จากเนือ้ หาทีเ่ รียน แล้วต่อยอดคิดคาเพิ่มเติมจากเนือ้ หาทีเ่ รียน เด็กก็ชอบสนใจเรียนมากขึน้ ” (ครูพเี่ ลีย้ งนุ๊กนิก)
“ของหนูเด็กโตหน่อยเลยจะเน้นเป็ นพวกกิจกรรมค่ะ มีแบบพวกเก้าอีม้ นุษย์หรือต่อหอคอย
หรือว่าผักกาดทีข่ ย้าๆแล้วมีคาถามอยูข่ า้ งใน ...อย่างคาบนีห้ นูอยากให้มนั มีอะไรทีต่ นื่ เต้นๆใช้โปรแกรมในคอมนี่
แหละสุ่มเหมือนเป็ นวงล้ออ่ะค่ะเหมือนสุ่มคะแนนได้ก็คือมี 1 - 12 อย่างนีค้ ่ะแล้วก็เล่นเกมเหมือนเราเล่นทาทา
แดนซ์แต่เราส่งไปเรือ่ ยๆคือหนูสอนเรือ่ งมรรคมีองค์ 8 ไปก่อนแล้วก็พยายามเชือ่ มโยงเข้ากับชีวติ ของเขา หนูก็ใช้
กิจกรรมแบบนีจ้ ูงใจเด็กค่ะ...ผลตอบรับดีมากเลยค่ะ” (เม็ดทราย)
“...ครัง้ นึงใช้เกม Davinci ทีเ่ ด็กสนใจ สอนอยุธยาน่ารู ้ สอนเกีย่ วกับเรือ่ งวัดก็คอื ว่ามีภาพมา
ให้แล้วให้เด็กแปลงจากภาพค่ะ ถ้าคนวาดรูปก็คือคาว่าวัดอะไรอย่างนีเ้ ช่น วัดท่าการ้อง ก็เป็ นคนวาดรูป ภาพ
ท่ า ข้า มเรื อ เป็ นรู ป กา แล้ว ก็ รูป นัก ร้อ งอะไรอย่ า งนี เ้ ราก็ ถ อดโค้ด รหัส มาแล้ว ค่ อ ยมาตอบค าถามเกมใน
PowerPoint แล้วก็ที่ใช้ก็อย่าง Application จะเป็ นการ Random สุ่มรายชื่อเด็กสามารถทาได้หลายอย่างสุ่ม
เลขทีห่ รือว่าหมุนวงล้อหลายๆสีแล้วก็จบั กลุ่มเด็กได้อนั นีก้ ็คอื ใช้ได้แล้ว เด็กก็จะตืน่ เต้นแล้วก็สนุกค่ะ” (หญิงนุย้ )

1.3 ด้ า นการจั ด บรรยากาศในการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น การแสดงออกของ
นักศึกษาครู ต่อการจัดการชัน้ เรียน การจัดกลุม่ ผูเ้ รียน และการสร้างสภาพแวดล้อมในการสอน ให้
ผูเ้ รียนเรียนรู อ้ ย่างหลากหลาย และเรียนรู อ้ ย่างมี ความสุข จัดกิจ กรรมที่สนับสนุนส่งเสริม การ
เรียนรู ห้ รือสร้างสิ่งแวดล้อมดิจิทลั เพื่อการเรียนรู ้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู ้
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จากการสังเกตชั้นเรียนและการสัมภาษณ์นักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ด้านการควบคุมชัน้ เรียน จากเดิมคิดว่าการคุมชัน้ เรียนคือการ
ดุให้นกั เรียนเงียบและตัง้ ใจเรียน โดยเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าสามารถใช้เทคนิคการสอน กิจกรรม สื่ อ
การเรียนรูต้ ่างๆ มาจัดการชัน้ เรียนได้ รวมทัง้ มีการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเป็ นเครื่องมือจูง
ใจให้ผเู้ รียนสนใจและตัง้ ใจเรียน เช่น ลูกอม Avengers การ์ดเพิ่มพลัง บอร์ดเกม เป็ นต้น และสร้าง
สภาพแวดล้อมในการสอนที่หลากหลายมาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ โดยใช้ กิจกรรม เกม
สื่อการสอนรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมกลุม่ บัดดีเ้ พื่อติดตามงาน เป็ นต้น ดังคาอธิบายนี ้
SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

“สิง่ ทีห่ นูเปลีย่ นคือ “ความคิด” หนูคดิ ว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมชัน้ เรียนได้และการควบคุม
ชัน้ เรียนต้องเป็ นการทีด่ ุเด็กให้เด็กเงียบเท่านัน้ แต่ว่าพอไปลองสอนจริงไปใช้กิจกรรมคือเราไม่จาเป็ นต้องดุเด็ก
เลยเราสามารถใช้เทคนิคหรือว่าใช้แบบกิจกรรมการสอนต่างๆเพือ่ ทีจ่ ะจัดการชัน้ เรียนได้” (หนูจอย)
“....มัน ไม่ ได้เป็ นว่า ห้องเรีย นเป็ นของครู ที่ค รู จะต้อ งยื น พู ด ตลอดเวลาแต่ ว่าหนู อ่ะ คิด ว่ า
ห้องเรียนทีด่ ไี ม่ใช่หอ้ งเรียนทีจ่ ะต้องเงียบแต่ว่าก็คอื ห้องเรียนจะต้องมีเสียงของเด็กหัวเราะในเนือ้ หาทีเ่ รียน สนุก
กับเนือ้ หาทีเ่ รียนไม่ใช่มีเสียงแต่โหเดินไปก็มีแต่เสียงคุยอย่างเดียวแต่ว่าขอให้มนั ได้มีเสียงเด็กโต้ตอบ เสียงเด็ก
ทากิจกรรม เสียงสนุกสนานบ้างมันโอเคกว่า” (เม็ดทราย)
“เทคนิคนึงเวลาตามงานเด็กมันค่อนข้างทีจ่ ะยากมากสอนป.5 มันมี 20 กว่าคนอย่างนีค้ ่ะ
แล้วดือ้ เยอะก็เลยให้เขาจับบัดดีค้ ู่กนั คือเราก็ส่มุ จากโปรแกรมให้เขาจับคู่กนั คนนีก้ บั คนนีถ้ า้ เพือ่ นคนนีไ้ ม่ส่งงาน
อีกคนนึงก็จะโดนด้วยเพราะว่าเราเป็ นบัดดีก้ นั อะไรอย่างนีค้ ะ่ จะทาให้เด็กเหมือนแบบดึงอีกคนนึงให้ส่งงานเสมอ
แล้วเขาไม่อยากโดนหักคะแนนเขาไม่อยากอันนีค้ ่ะบางคนเขาได้คู่กบั เด็กเรียน เด็กทีไ่ ม่ค่อยส่งงานเด็กเรียนก็จะ
ดึงคนนีต้ ลอดเลยค่ะแบบคู่หนูส่งแล้วอะไรอย่างนีก้ ็ทาให้เด็กส่งงานเราตามทีเ่ รากาหนด” (นุ๊กนิก) (ใช้กิจกรรม
ติดตามงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู)้
“ของผมจะเป็ นการใช้ลูกอมแต่จะไม่ใช่เป็ นลูกอมธรรมดาจะเป็ นลูกอม Avengers คือมัน
เป็ นในหนังคือมันเป็ นหนังที่เป็ นแบบซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะครับ... ผมก็เกาะกระแสนิดนึง...พอกินไปแล้วอย่างกัปตัน
อเมริกาในหนังเนีย่ มันจะเป็ นคนดีเป็ นคนทีแ่ บบดูแลคนอืน่ สุขุมอะไรอย่างนีเ้ ราก็จะบอกว่าเนีย่ ถ้าใครกินไปเนีย่
เราจะได้พลังกัปตันอเมริกาไปเนีย่ เราจะต้องตัง้ ใจเรียนพอกินเข้าไปจะตัง้ ใจเรียนจะเรียนเก่ง ถ้าเรากินตัวฮักตัว
เขียวก็จะมีพลังก็จะมีกาลังนอกจากจะมีกาลังแล้วเรายังมีสมองด้วยพอเสร็จแล้วมันจะเป็ นนักวิทยาศาสตร์อะไร
อย่างนีพ้ อกินไปมันใช้ได้อาจารย์...ผมก็เลยถามว่ากินลูกอมอะไรไปเด็กก็ตอบว่ากัปตันอเมริกาครับก็จะบอกว่า
จะต้องตัง้ ใจเรียนเพราะกัปตันอเมริกาอยู่ในตัวหนูแล้วเขาก็ตงั้ ใจเรียน” (ฟุตบอล) ) (ใช้เทคนิคการเสริมแรง
ทางบวก เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู)้

2. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายถึง ผลจาก
การกระทาของนักศึกษาครูในการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมด้านการวัดและประเมินผลการ
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จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางการประเมินเพื่อการพัฒนา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ดังนี ้
2.1 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เป็ นการแสดงออกของนักศึกษาครูต่อการ
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดยเก็บข้อมูล
การเรีย นรู ท้ ั้ง เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ เพื่ อให้เกิ ด ความก้าวหน้าทางการเรีย นรู ้ มี การ
ประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น และมี ก ารประยุ ก ต์ใ ช้สื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาช่ ว ยในการวัด และ
ประเมินผล
จากการผลการสัง เกตชั้น เรีย นและการสัม ภาษณ์ พบว่า นัก ศึก ษาครู มี ก าร
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน เพื่อดูพฒ
ั นาการ
เรียนรูว้ ่าเมื่อเรียนแล้วผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ห้ รือไม่ เข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไร ให้ผูเ้ รียนได้มีการ
สะท้อนการเรียนรูโ้ ดยเทคนิคต่างๆโดยเทคนิคที่นิยมใช้ เช่น เทคนิคไฟจราจร กิจกรรมสะท้อนคิด
ผ่านโพสอิทและใบกิจกรรมสะท้อนคิด เทคนิคการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดว้ ยการเก็บ
ดาว เป็ นต้น และมีการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการวัดและประเมินผล เช่น
kahoot, zipgrad, quiz, class dojo นอกจากนีใ้ นช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของการจัดการเรียนการสอน
จัดให้มีการประเมิน “Feedback จากเด็ก” เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ อง
ตนเอง ดังคาอธิบายนี ้
“การวัดผลไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ นข้อสอบ อาจจะเป็ นให้ทาก็คือเกมหรือว่าอะไรให้มาหน้า
ห้องอะไรอย่างนีใ้ ห้มนั หลากหลายขึน้ มันไม่จาเป็ นที่จะต้องมานั่งเขียนนั่งกาแล้ว เราสามารถทดสอบหรือวัด
อะไรได้หลากหลายค่ะ” (นินวิ )
“...มีเด็กไม่กล้าที่จะตอบคาถาม ว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหน เขาไม่กล้า...หนูก็ปรับเปลี่ยนให้
เด็กใช้โพสอิทค่ะ หรือว่าเป็ นกระดาษให้เด็กเขียน
ว่ า สงสัย เรื่อ งอะไรแล้ว มาหนี บ ไว้ เขี ย นส่ ว นที่
สงสัย แล้ว ก็ ส่ิ ง ที่เข้า ใจแล้ว ค่ ะ เราก็ ส ามารถ
อธิบายเพิ่มเติมตอนนัน้ ได้เลย แต่เด็กบางคนพอ
เข้า ใจแล้ว เราก็ ล องให้เขายกตัว อย่ า งหรื อ พู ด
ความรู ท้ ี่เขาได้รบั ในวันนัน้ มีอะไรบ้างถ้าเด็กยัง
ขาดยังไม่ครบในสิ่งทีเ่ ราตัง้ ไว้ ก็เพิ่มเติมให้เขาใน
คาบนัน้ ค่ะ” (รถเบ้นท์)
“ของหนูเด็กโตหน่อยค่ะ บาง
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ทีหนูก็ให้เขาได้เขียนสะท้อนสิ่งทีเ่ รียนโดยใช้โพสอิทบ้าง ใช้ใบกิจกรรมสะท้อนผลบ้างค่ะ ก็ให้เขียนสิ่งทีเ่ ขาสงสัย
มาติดกระดาน เด็กก็ได้สะท้อนตัวเขาเองว่าเขารูห้ รือยังไม่รูอ้ ะไร... แล้วเราจะได้รูว้ ่านักเรียนรูส้ กึ ยังไงกับกิจกรรม
...” (หนูจอย)
“ผมใช้เทคนิคการประเมินคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ดว้ ยการเก็บดาว...เริ่มตัง้ แต่ทุกคนเริ่ม
จากศูนย์ก็คอื เก็บดาวไปเรื่อยๆ 5 ดวงปุ๊ บเลือ่ นขัน้ ๆเป็ นว่าใครทาตัวดี ใครส่งงานครูเหมือนประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ครับ เอาอันนีม้ าประเมินครับ...” (ยังโอม)
“ในฐานะผูส้ อนนะคะคือเราพยายามใช้เทคนิคต่างๆแต่แล้วบางอย่างคือเราคิดเกณฑ์คะแนน
ไว้อย่างเช่น พละเราคิดเกณฑ์คะแนนไว้แล้วว่าถ้าเราทดสอบเรือ่ งนีใ้ ห้เด็กจับคู่นะแต่ว่าเราเก็บเป็ นรายคน แต่ก็มี
เด็กทีเ่ สนอมาว่าว่าครู ทาไมไม่เก็บเป็ นคู่โดยทีส่ มมุติคนแรกทาได้ 5 อีกคนทาได้ 4 อ่ะคือคู่นไี ้ ด้ 9 กับการทีเ่ รา
ไปตัดสินว่าอ่ะคนนีไ้ ด้ 5 หนูก็ได้ 5 คะแนน คนนึงได้ 4 หนูก็ได้ 4 คะแนน ก็โอเคถ้า 5 ลูกก็คือ 10 คะแนน 4
ลูกก็คือ 8 คะแนนเอา 2 คนมารวมกันเลยก็ตดั สินคู่นีไ้ ด้ 9 ไปเลยอะไรอย่างนีค้ ือเราจะได้เรียนรูจ้ ากเด็กด้วย...
เราต้องคานึงถึงตัวเด็กเป็ นสาคัญเพราะว่าเราจะประเมินเขาแต่ถา้ เกิดไม่ให้เขาร่วมในการประเมินของเรา ร่วม
ในเกณฑ์ ร่วมในอะไรของเราอย่ างนีเ้ ขาก็จ ะไม่แ ฮปปี ้ ตัวเราเองก็ คือ วัดได้ตามที่เราวัดแต่ เขามีทักษะหรือ
ศักยภาพในด้านทีเ่ รายังมองไม่เห็นเราก็ตอ้ งตรงนัน้ มาวัดและตัดสินด้วย เราโตขึน้ จะเดิมจากทีเ่ ราเรียน” (หญิง
นุย้ )
“สัปดาห์สดุ ท้ายของการจัดการเรียนการสอนหนูก็จดั ให้เด็กเขาประเมินผูส้ อนด้วยค่ะ เป็ น
กิจกรรม “Feedback จากเด็ก” หนูเอามาจากเพจ inskru.com ไว้เป็ นข้อมูลมาพัฒนาการสอนของตัวเองใน
เทอมหน้าค่ะ” (หนูนยุ้ )

2.2 ด้านทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (positive feedback)
เป็ นการให้ขอ้ มูลถึงพฤติกรรมของผูเ้ รียนว่ามีพฤติกรรมที่ดีนนั้ อย่างไร ช่วยให้ผูเ้ รียนได้มองเห็น
ตนเอง ทราบผลการทางาน และช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขนึ ้ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ดีนนั้ ต่อ โดยเป็ นการให้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษามีการสะท้อนผลการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
ทราบโดยเป็ นการชื่นชมและให้ขอ้ เสนอแนะบอกจุดดีจุดด้อยของงาน ทัง้ ในรูปแบบของคาพูด การ
คัดเลื อกชิ น้ งานมาเป็ น ตัวอย่าง ผ่ านการเขียนข้อความ และการให้ รางวัล เช่ น ดาวสะสมเมื่ อ
ทางานได้ดี ช่ วยให้นักเรีย นมองเห็น ตนเอง เกิดการพัฒ นาตนเองและเปลี่ ยนแปลงการเรียนรู ้
พฤติกรรมต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึน้ และเกิดแรงจูงใจจากการได้รบั กาลังใจ การชื่น ชมจากครู
ส่งผลนักเรียนตัง้ ใจเรียนตัง้ ใจทางาน และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ ดังคาอธิบายนี ้
“อย่างในห้องจะมีเด็กคนนึงทีเ่ รียนค่อนข้างช้าค่ะ แล้วพอเขาได้คะแนนดีขนึ้ หนูก็จะชื่นชม
เขาหน้าห้องและบอกว่า เพราะหนูตงั้ ใจฟังและขยันฝึ กทาโจทย์เลยทาให้รอบนีไ้ ด้คะแนนดีขึน้ มาก...หนูสงั เกต
เขาก็ดูตงั้ ใจและมีพฒ
ั นการดีขนึ้ มากขึน้ ” (หนูนยุ้ )
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“อย่างชิน้ งานทีเ่ ด็กทาได้ดี หนูก็จะคัดเลือกผลงานไปติดบอร์ดในห้องเรียน แล้วก็อธิบายเขา
ว่าทาไมถึงได้รบั เลือก แล้วผลงานที่ไม่ได้รบั เลือกมีจุดตรงไหนบกพร่องบ้าง หนูก็จะให้ขอ้ เสนอแนะกลับไป ให้
กาลังใจในการทางานส่งครัง้ ต่อไปค่ะ เด็กเขาก็กระตือรือร้นอยากให้ผลงานได้รบั เลือกก็พยายามมากขึน้ ค่ะ” (ใบ
หยก)
“เวลาหนูตรวจการบ้าน แล้วเห็นว่าเด็กทางานไม่เรียบร้อย เช่น ขีดเส้นใต้แบบไม่ใช้ไม้บรรทัด
หรือบวกลบเลขแล้วลืมเครือ่ งหมายทดบ้าง หนูก็จะเขียนข้อความเตือนในสมุดก็มีบา้ งค่ะ และถ้าทาได้ดหี นูก็จะ
ให้การเสริมแรงเป็ นดาว สะสมแต้มแล้วมาแลกของรางวัลแบบนีค้ ่ะ” (รถเบ้นท์)
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ส่วนที่ 2 ปั ญหาที่เกิดขึน้ ของนักศึกษาครู ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล อันนาไปสู่การปรับโปรแกรมการทดลอง จากการติดตามผลของการเกิด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู สัมภาษณ์นกั ศึกษาครูและการ
สังเกตชั้น เรีย นโดยผู้วิจัย ครู พ่ี เลี ย้ งและอาจารย์นิ เทศ พบปั ญ หาของนัก ศึก ษาครู ท่ีเกิด ขึน้ ใน
ระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เกิดความรู ส้ ึกหมดไฟ 2)
ไม่สามารถควบคุมชัน้ เรียนได้ 3)มีการประเมินในแบบดัง้ เดิม และ4) การขาดสื่อและอุปกรณ์ไอทีท่ี
ช่วยสนันสนุนการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน จากปั ญหาที่เกิดขึน้ จึงนามาสู่การปรับโปรแกรมการพัฒ นา
ดังนี ้
1.เกิดความรู้สึกหมดไฟ เป็ นความรูส้ กึ ของนักศึกษาครู ที่เกิดขึน้ ในช่วงก่อนลง
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ซึ่งจากการสนทนาพบว่า นักศึกษาครูเกิดความรูส้ ึกเหนื่อย
ล้า หมดไฟ หมดแรงบันดาลใจในการสอน อันเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการเรียน จากการส่ง
งานในปี 4 การสอบปลายภาคที่ผ่านพ้นไปโดยไม่มีช่วงเวลาพักเตรียมความพร้อม วางแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน ซึ่งเมื่อสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิน้
นักศึกษาครูตอ้ งถูกส่งตัวไปโรงเรียนทันที ดังคาอธิบายนี ้
“รูส้ ึกเหนือ่ ยล้า หมดไฟมากครับ... พอสอบปลายภาคเสร็จพวกผมก็ตอ้ งลงโรงเรียนเลย เฮ้อ
อออ!!!...” (ฟุตบอล)
“ถ้าหนู ไปโรงเรียนวัน นีห้ นู ยังไม่ รูเ้ ลยว่า หนู จะต้อ งท าอะไร วางแผนอะไรหรือ ว่าจะต้อ ง
จัดการกับชัน้ เรียนยังไง ว่าเราจะทาอะไรจะบรรลุเป้าหมายของเรา...” (เม็ดทราย)

2.ไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ คือการที่นกั ศึกษาครูยงั ไม่สามารถจัดการชัน้
เรียนได้ และไม่สามารถควบคุมชัน้ เรียน เกิดขึน้ ในช่วงแรกของการลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
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ในโรงเรียน ซึ่งจากการสังเกตชัน้ เรียนและการสัมภาษณ์นกั ศึกษาครู พบว่า ยังไม่สามารถจัดการ
ชัน้ เรียนได้ดีพอ ทาให้ชนั้ เรียนเกิดความวุ่ นวายในบางช่วงของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู ้
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“ปัญหาทีพ่ บขณะนีเ้ ลยคือ การควบคุมชัน้ เรียนค่ะ ยังทาได้ไม่ค่อยดี ต้นชั่วโมงสมาธิยงั อยู่กบั เรา
แต่พอช่วงท้ายๆคาบเริ่มไม่ค่อยสนใจไม่ตงั้ ใจ” (ใบหยก)
“หนูกงั วลเรือ่ งการควบคุมชัน้ เรียนทีส่ ดุ ค่ะ หนูยงั ทาได้ไม่ค่อยดี บางทีใช้เทคนิคซ้าๆ เด็กก็เริ่มเบื่อ
ก็ตอ้ งพยายามหาเทคนิคใหม่ๆมาดึงดูดความสนใจของนักเรียน” (เฟี่ อง)
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3. มีการประเมินในแบบดั้งเดิม คือการที่นักศึกษาครู ยังมีการประเมินในรู ป
แบบเดิม เช่น การสังเกตผูเ้ รียนในชัน้ เรียนโดยใช้แบบสังเกต ประเมินผูเ้ รียนจากการตอบคาถาม
การท าใบงานและตรวจแบบฝึ ก หัด แต่ มี นัก ศึก ษาครู บ างส่วนที่ มี ก ารประยุก ต์ใช้เทคนิ ค การ
ประเมินเพื่อพัฒนา เช่น เทคนิคไฟจราจรเพื่อประเมินการเรียนรูใ้ นชั่วโมงเรียน เทคนิคคู่คิด เทนนิค
นักเรียนลับ เทคนิคการสะท้อนผล เป็ นต้น
“...ปัญหาทีพ่ บคือเด็กไม่กล้าทีจ่ ะตอบคาถามว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนเขาไม่กล้าถามเพราะ
เด็กห้องนีจ้ ะติดนิสยั ไม่กล้าแสดงออกทุกคนเลยจะมีหวั หน้าห้องทีก่ ล้าแสดงออกหน่อย เพราะว่าเคยเป็ นหัวหน้า
ห้องมา เด็กผ่ านชัน้ เรียน ป.3 มาที่ค รู ดุมากไม่ กล้าแสดงความคิดเห็ นของตัวเองก็เลยปรับ เปลี่ยนให้เด็ก มี
โพสอิทอ่ะค่ะหรือว่าเป็ นกระดาษให้เด็กเขียนว่าสงสัยเรื่องอะไรแล้วมาหนีบไว้ แล้วเราก็สามารถอธิบายเพิ่มเติม
ตอนนัน้ ได้เลย...” (นินวิ ) (ใช้เทคนิคการประเมินเพือ่ พัฒนา: ประยุกต์ใช้เทคนิคไฟจราจร)
“ ของหนูเด็กโตหน่อยค่ะ บางทีหนูก็ให้เขาได้เขียนสะท้อนสิ่งทีเ่ รียนโดยใช้โพสอิทบ้าง ใช้ใบ
กิจกรรมสะท้อนผลบ้างค่ะ ก็ให้เขียนสิ่งที่เขาสงสัยมาติดกระดาน เด็กก็ได้สะท้อนตัวเขาเองว่าเขารู ห้ รือยังไม่รู ้
อะไร...(หนูจอย) (ใช้เทคนิคการประเมินเพือ่ พัฒนา: ประยุกต์ใช้เทคนิคสะท้อนคิด)

4. การขาดสื่อและอุปกรณ์ไอทีที่ช่วยสนั นสนุ นการเรียนรู้ในชั้นเรียน คือ
การที่นักศึกษาครู บางส่วนไม่ มีการนาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ เนื่องจาก
โรงเรียนบางแห่งมีสื่อและอุปกรณ์ไอทีช่วยสนันสนุนการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
พร้อมใช้ และไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู ้ ดังคาอธิบายนี ้
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“อย่างโรงเรียนหนูค่ะ เป็ นโรงเรียนขนาดเล็กในห้องจะมีทีวีเก่าๆเครื่องนึง แต่ก็ใช้ได้ไม่ได้ค่ะ
ยิ่งอินเทอร์เน็ตไม่ตอ้ งพูดถึงค่ะอาจารย์ ไม่ค่อยมีสญ
ั ญาณเลยค่ะ หนูเลยไม่ค่อยได้ใช้สอื่ เทคโนโลยีสอนค่ะ” (นิ
นิว)
“...อุปกรณ์ไอทีในห้องเรียนไม่มีอะไรเลยค่ะ จะไปใช้หอ้ งคอมทีก็ตอ้ งเช็คตารางว่ามีนกั เรียน
มาเรียนมัย้ ก็ค่อนข้างลาบากค่ะ เวลาทีอ่ อกแบบกิจกรรมการสอนเลยต้องเน้นไปทีส่ อื่ ทามือมากกว่าค่ะ” (หนู
จอย)
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ผูว้ ิจัยจึงได้นาผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณ ภาพ การจดบันทึกข้อมูลและ
ถอดเทปเสี ย งสัม ภาษณ์ แ บบค าต่ อ ค ามาท าการวิเคราะห์ปั ญ หา จึ ง น ามาสู่ก ารปรับ เปลี่ ย น
โปรแกรมการพัฒนา ดังตาราง 24
ตาราง 24 ผลการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ปั ญหาที่เกิดขึน้
1. เกิ ด ความรู้ สึ ก หมดไฟ หมายถึ ง
ช่ ว งเวลาที่ นั ก ศึ ก ษ าครู ไ ด้ ต รวจสอบ
ประสบการณ์ เดิ ม ตรวจสอบความรู ส้ ึ ก
ต่ า งๆของตนเองก่ อ นเข้า รับ การพั ฒ นา
ตามโปแกรมและเกิดขึน้ ในช่วงก่อนลงฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
2. มี ปั ญ หาเรื่อ งการควบคุ ม ชั้ น เรีย น
ยังไม่สามารถควบคุมชัน้ เรียนได้ดีนกั

ช่วงเวลาการเกิด
เกิดขึน้ ในช่วงก่อนลง
ฝึ ก ป ระ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียน
เป็ นช่ ว งรอยต่ อ การ
จบชัน้ ปี ท่ี 4 และขึน้ ปี
ที่ 5
เกิ ด ขึ ้น ในช่ ว งลงฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ใ นโรงเรี ย นใน 1
เดือนแรก

การปรับโปแกรมฯ
ให้ครูตน้ แบบได้เล่าประสบการณ์ของการ
สอบบรรจุ การเข้ า รับ ราชการครู (ครู
ผู้ช่ ว ย) บรรยากาศของการจัด การเรีย น
การสอนในโรงเรียนแรกบรรจุ เพื่อกระตุน้
และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักศึกษาครู
ที่กาลังหมดไฟ
1. จั ด เวที ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ าได้ ส ะท้ อ นคิ ด
ปั ญ ห า ที่ เกิ ด ขึ ้ น แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ เทคนิ ค ต่ า งๆที่ ใ ช้ แ ล้ ว
ประสบความสาเร็จจากเพื่อนนักศึกษาครู
ทั้งเทคนิคการควบคุมชั้นเรียน การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู ้ การวัดและประเมิน
เพื่ อ พั ฒ นาและการให้ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บ
อย่ า งสร้า งสรรค์ และด าเนิ น การในช่ ว ง
เดือนที่ 2 ของการมาเข้าร่วมสัมมนาของ
มหาวิทยาลัย
2. สร้า งกลุ่ ม ส าหรับ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
แชร์เทคนิควิธีการ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ “นักศึกษาครูยคุ ใหม่”
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ตาราง 24 (ต่อ)
ปั ญหาที่เกิดขึน้
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ช่วงเวลาการเกิด
การปรับโปแกรมฯ
3. ปั ญหาการขาดสื่อและอุปกรณ์ เกิ ด ขึ ้น ในช่ ว งลงฝึ ก เสริม เติมเต็มเทคนิคการเปลี่ยนห้องเรียน
ไอทีท่ีช่วยสนั นสนุ นการเรียนรู้ใน ประสบการณ์วิชาชีพ ที่น่ า เบื่ อให้เป็ น ห้องเรีย นที่ ส นุก ยุค ไอที
จากวิทยากรโดยเน้นสื่อ ICT ในรู ป แบบ
ชั้นเรียน นักศึกษาครูบางส่วนไม่ มีการ ครูในโรงเรียน
Unplug และดาเนินการในช่วงเดือนที่ 2
นาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ข อ ง ก า ร ม า เข้ า ร่ ว ม สั ม ม น า ข อ ง
เรี ย นรู ้ เนื่ อ งจากโรงเรี ย นบางแห่ ง ไม่ มี
มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพียงพอ และไม่ มี
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อินเตอร์เน็ตสาหรับพร้อมใช้
4. ปั ญหาด้านการประเมินในแบบ
ดั้ ง เดิ ม นัก ศึก ษาครู ส่ ว นใหญ่ ยัง มี ก าร
ประเมินผูเ้ รียนในแบบเดิม คือ มีการสังเกต
ผู้ เ รี ย นในชั้ น เรี ย นโดยใช้ แ บบสั ง เกต
ประเมินผูเ้ รียนจากการตอบคาถาม การทา
ใบงานและตรวจแบบฝึ กหัด แต่มีนกั ศึกษา
ครูบางส่วนที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประเมินเพื่อพัฒ นา เช่น เทคนิคไฟจราจร
เพื่ อ ประเมิ น การเรี ย นรู ้ใ นชั่ ว โมงเรี ย น
เทคนิ ค คู่ คิ ด เทนนิ ค นัก เรีย นลับ เทคนิ ค
การสะท้อนผล เป็ นต้น

เกิ ด ขึ ้น ในช่ ว งลงฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ในโรงเรียนใน 1-2
เดือนแรก

1. จั ด เวที ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ าได้ ส ะท้ อ นคิ ด
ปั ญ ห า ที่ เกิ ด ขึ ้ น แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ เทคนิค ต่างๆการประเมิ น
ต่ า งๆที่ ใ ช้แ ล้ว ประสบความส าเร็จ จาก
เพื่อนนักศึกษาครู ทั้งเทคนิคการควบคุม
ชั้น เรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้
การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาและการให้
ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บ อย่ า งสร้า งสรรค์ และ
ดาเนินการในช่วงเดือนที่ 2 ของการมาเข้า
ร่วมสัมมนาของมหาวิทยาลัย
2. แลกเปลี่ย นเรีย นรู ้ แชร์เทคนิ ควิธีก าร
แหล่งเรียนรู ต้ ่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
“นักศึกษาครูยคุ ใหม่”
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพในส่วนนีเ้ ป็ นการค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับ
ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ ิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประสบการณ์ของนักศึกษาครู จากการเข้า ร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และส่วนที่
2 ผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ กับผูเ้ รียน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ประสบการณ์ของนักศึกษาครู จากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา
พฤติ ก รรมการจั ด การเรียนรู้ เพื่ อ ผู้ เรี ยนในยุ ค ดิ จิทั ลสาหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู ในขั้ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประสบการณ์ของนักศึกษาครูในส่วนนี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์และนาเสนอผล
ที่ม่งุ สะท้อนให้เห็นระดับขัน้ พัฒนาการของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของ
นักศึกษาครู ตัง้ แต่ช่วงระยะแรกของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน จนกระทั่งการ
ฝึ กประสบการณ์เสร็จสิน้ 1 ภาคเรียน นั้นคือเป็ นช่วงการเข้า ร่วมโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยนาเสนอผลพัฒนาการ 5 ช่วง ดังนี ้
ช่วงแรก ภาวะวิกฤตหมดไฟ
ช่ ว งภาวะวิ ก ฤตหมดไฟ เป็ นความรู ้สึ ก ของนั ก ศึ ก ษาครู เมื่ อ ได้ต รวจสอบ
ประสบการณ์ ตรวจสอบความรู ส้ ึก ต่างๆของตนเองในช่ วงแรกของการเข้ารับ การพัฒ นาตาม
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัด การเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และเกิดขึน้ ในช่วงก่อนลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ซึ่ง
จากการสนทนาพบว่า นักศึกษาครูเกิดความรูส้ ึกเหนื่อยล้า หมดไฟ หมดแรงบันดาลใจในการสอน
อันเนื่องจากความเหนื่อยล้า จากการเรียน จากการส่งงานในปี 4 การสอบปลายภาคที่ผ่านพ้นไป
โดยไม่มีช่วงเวลาพักเตรียมความพร้อม หรือวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน ซึ่งนักศึกษาครู
ต้องออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนทันที ดังคาอธิบายนี ้
“รูส้ ึกเหนือ่ ยล้า หมดไฟมากครับ... พอสอบปลายภาคเสร็จพวกผมก็ตอ้ งลงโรงเรียนเลย เฮ้อ
อออ!!!...” (ฟุตบอล)

183
“ถ้าหนู ไปโรงเรียนวัน นีห้ นู ยังไม่ รูเ้ ลยว่า หนู จะต้อ งท าอะไร วางแผนอะไรหรือ ว่าจะต้อ ง
จัดการกับชัน้ เรียนยังไง ว่าเราจะทาอะไรนะแล้วมันก็จะบรรลุเป้าหมายของเรา...” (เม็ดทราย)
“หนูไม่คดิ อะไรเลยค่ะ ตัง้ ใจจะไปสอนให้ผ่านปี 5 ไวๆอย่างเดียวเลยค่ะ ” (หนูจอย)
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ช่วงทีส่ อง เกิดการเปลี่ยนกรอบความคิด
ช่วงที่สอง เกิดการเปลี่ยนกรอบความคิด เป็ นช่วงที่นักศึกษาครู ได้รบั การสร้าง
แรงบันดาลใจ-จุดประกายความฝัน และเริ่มซึบซับตัวแบบจากครูตน้ แบบ (Role Model) เป็ นช่วง
ของการเปลี่ยนความคิดภายหลังจากนักศึกษาครู เกิดความรู ส้ ึกหมดไฟ เหนื่อยล้ากับภาระงาน
และการสอบที่เพิ่มผ่านพ้นไป ซึ่งในช่วงนีผ้ วู้ ิจัยได้ปรับโปรแกรมการพัฒนา โดยมุ่งให้นกั ศึกษาครู
เกิดเกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังใจขึน้ อีกครัง้ (กิจกรรมครัง้ ที่ 2 สร้างการเปลี่ยนแปลง) โดยให้ครู
ต้นแบบได้เล่าประสบการณ์ของการสอบบรรจุ การเข้ารับราชการครู (ครู ผูช้ ่วย) บรรยากาศของ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแรกบรรจุ เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ครูท่กี าลังหมดไฟ
เกิดแรงบันดาลใจจากครู ต้นแบบ (Role Model)
แรงบัน ดาลใจจากครู ต้น แบบ หมายถึ ง การได้เห็ น ตัว แบบจากครู ท่ี ป ระสบ
ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้ มาจุดประกายทัง้ ใน
มุม มองความเชื่ อ แนวปฏิบัติ เทคนิ คต่างๆ วิธีการ
แก้ปัญ หาต่างๆ ช่วยให้นักศึกษาครูมีพลังใจต่อการ
ลงฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ละออกแบบการ
จัดการเรียนรู ส้ าหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล รวมทัง้ การ
ได้รบั ข้อเสนอแนะจากครูตน้ แบบที่มีความน่าเชื่อถือ
ทาให้นักศึกษาครู เกิดกาลังใจ เกิดแรงบันดาลใจใน
การจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั และเกิด
พลังใจต่อการลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่งจากการสนทนาพบว่า นักศึกษา
ครู เกิ ด แรงบั น ดาลใจ มี ไ ฟในการสอนมากขึ ้น มี
แหล่ ง ข้อ มูล ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการฝึ ก
ประสบการณ์ทั้ง แผน สื่อการเรียนรู ้ ใบงาน วิธีการ
จัดการกับผูเ้ รียนในหลากหลายรูปแบบ ดังคาอธิบาย

184
นี ้
“ของผมก็ได้แรงบันดาลใจ” (ยังโอม)
“จากทีค่ ดิ ว่าจะฝึ กให้จบๆแต่ว่ารูส้ กึ ว่าได้ไฟเยอะเลยค่ะ” (หนูจอย)
“หนูรูส้ ึกมีไฟ ได้แหล่งแผน แหล่งสื่อ ใบงาน วิธีการจัดการกับเด็กในรู ปแบบที่เป็ นปัจจุบัน
มากขึน้ ” (ทุกคน)
3279251908

ซึ่งเมื่อนักศึกษาครูเกิดแรงบันดาลใจ มีไฟในการทางาน ได้ซึบซับตัวแบบจากครู
ต้นแบบ เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ต่อการจัดการเรียนรู ข้ องตนเองให้ประสบความสาเร็จ
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“ตืน่ ตาตืน่ ใจมากค่ะ หนูอยากสอนได้เก่งแบบครูววิ ฒ
ั น์” (ใบหยก)
“รู ส้ ึกว่าครู ในอุดมคติมีอยู่จริงครับ ได้แรงบันดาลใจมากๆครับ ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี ้
(ยิม้ )” (ฟุตบอล)

ช่วงเตรียมตัวสู่บทบาทใหม่ เป็ นช่วงที่นักศึกษาครู เกิดความตระหนัก เริ่มมีการ
คิดวางแผน วางเป้าหมายของการสอนอย่างเป็ นระบบเกิดขึน้ โดยเริ่มตัง้ แต่วางโครงสร้างรายวิชา
เตรียมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ รวมทัง้ การใช้สื่อการเรียนรู แ้ ละสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการรู ้ และมีเป้าหมายชัดเจนว่า เข้าชัน้ เรียนในวันแรก เริ่มจากการทาความรู จ้ ัก
ผูเ้ รียน วิเคราะห์ผเู้ รียนก่อน เช่น ใช้เทคนิคโปสเตอร์เซลฟี่ , ตาราง 4 ช่อง เป็ นต้น ดังคาอธิบายนี ้
“…คือหยุด 3 วันก็คอื วันที่ 1 กับวันที่ 2 ก็จะทาแผน ส่วนวันที่ 3 ก็คอื จะทาสือ่ แล้วก็ทาการ์ด
เสริมแรงไปแจกแล้วก็น่าจะเป็ นสติ๊กเกอร์แปะค่ะก็เป็ นรางวัลให้กบั เด็ก ...ทาแผนแล้วก็จดั เรียงว่าคาบแรกเราก็
จะวิเคราะห์ผเู ้ รียนในรูปแบบไหนเพราะว่าได้ไอเดียจากครูววิ ฒ
ั น์มาเยอะค่ะ...” (นุ๊กนิก)
“...หนู ตงั้ ใจว่าจะแบ่ งหน่ วย แบ่งโครงสร้างให้ชัด เจน แล้วก็วางแผนว่าเราจะใช้เทคนิค
ตรงไหนในแผนไหนอย่างนีค้ ่ะแล้วก็คาบแรกเนี่ยวันแรกเนีย่ อาจจะทาก็คือหนูจะสละเวลา 1 คาบค่ะ สละสัก
คาบนึงเพือ่ ทาความรูจ้ กั กับเด็กของเราให้ชดั เจนมากขึน้ อะไรอย่างนี”้ (เม็ดทราย)
“หนูจะเตรียมแผนการสอนแล้วก็เตรียมโครงสร้างรายวิชาอะไรอย่างนีไ้ ว้ให้เหมาะสมแบบว่า
เราจะสอนอะไร คิดว่าจะคิดกิจกรรมคาบแรกอ่ะค่ะก็คอื เหมือนจะทาความรูจ้ กั กับเด็กก่อนแล้วก็จะคิดกิจกรรมที่
สนุก คือแบบอยากให้เด็กรูส้ กึ ว่าวิชาทีเ่ ราสอนน่าเรียนอะไรอย่างนีน้ ่ะค่ะ” (ใบหยก)

การก่ อรู ป ของกรอบความคิด ใหม่ เป็ น การเปลี่ ยนแปลงภายในจิ ต ใจ ซึ่งเป็ น
ศักยภาพส่วนบุ ค คล อัน เป็ น ปั จ จัย ที่ ช่ วยให้นัก ศึก ษาครู ส ามารถค้น หาทางเลื อ กเพื่ อ ก าหนด

185
บทบาทใหม่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิใหม่ของตนเองได้ โดยนักศึกษาครู มองว่าตนเอง
ประสบความสาเร็จในเรื่องความคิดเปลี่ยน จากเดิม ที่คิดว่าทาไม่ได้ ทาสื่อไม่เก่ง ออกแบบงาน
ไม่ ได้ แต่สิ่งที่เปลี่ ยนคือ “ความกล้า” แล้วทาให้ “ความคิด” เปลี่ยน ใจก็เปลี่ยน โดยสิ่งที่ทาให้
เปลี่ยนแปลงคือ การมองเห็นแนวทางจากครู ต้นแบบ (ครู วิวัฒ น์) และการได้รบั เทคนิควิธี การ
จัดการเรียนรู ต้ ่างๆ มาจุดไฟจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทา เป็ นประสบการณ์ท่ี ได้ฝึก
ปฏิบตั ิและซึมซับมาเรื่อยๆ ดังคาอธิบายนี ้
3279251908
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“ก็ดีมากค่ะอาจารย์ ก็ประสบความสาเร็จจากเดิม จากที่ตัวเองคิดว่าทาไม่ได้ หนูคิดว่า
ตัวเองมีอะไรทีเ่ ปลีย่ นไปมากๆเลย ก็คอื “ความกล้า” ค่ะอาจารย์ กล้าแล้วความคิดเปลีย่ นอันดับแรก ตอนแรกที่
คิด คือทาไม่ได้หรอก ทาสือ่ ก็ไม่ได้ ทาสือ่ ไม่เก่ง เมือ่ ก่อนก็อยู่กลุ่มกับเพือ่ น เพือ่ นให้ทา เพือ่ นเป็ นคนโยนงานให้
ทา หนูไม่ออกแบบ หนูออกแบบไม่เป็ น คือความคิดทีเ่ ปลีย่ นว่าเราได้แล้วอะไรประมาณนี”้ (หนูจอย)
“ผูน้ าสนทนา: อะไรที่เป็ นตัวจุดประกายที่ทาให้หนูจอยคิดว่าทาได้แล้วหนูจอยเปลี่ยน...(หนู
จอย)หนูคิดว่าหนูเห็นแนวทาง ซึ่งตอนแรกหนูไม่เห็นแนวทาง...ผูน้ าสนทนา: แนวทางจากไหนคะ ...(หนูจอย)
แนวทางตอนทีอ่ าจารย์ววิ ฒ
ั น์มาเลยค่ะ คือสือ่ เยอะมากนีเ่ รามีตวั อย่างแล้วนะเมือ่ ก่อนไม่รูจ้ ะไปดูจากไหนหนูคดิ
ว่าเมือ่ ก่อนหนูปิดมากเลยค่ะอาจารย์ รูส้ กึ ว่ามาเปิ ดตอนอาจารย์ววิ ฒ
ั น์มาก็คอื เราเห็นแล้วเดีย๋ วเราก็เอาอันนีม้ า
ดูมาเป็ นแนวทาง มาเป็ นแบบอย่างแล้วเราก็เปลีย่ นเป็ นของเรา...” (หนูจอย)
“...ครัง้ แรกก่อนเข้าโครงการครัง้ แรกที่เข้ามาเราจะเป็ นยังไง เข้ามาแล้วจะได้อะไรไหม ได้
เรียนรู อ้ ะไรบ้าง แต่พอผ่านมามันก็เหมือนได้เทคนิค ได้การจัดการชัน้ เรียน ได้การจัดบรรยากาศชัน้ เรียน สรุป
บทเรียนพวกไฟจราจร ได้ใช้เกมใช้สอื่ ทีอ่ าจารย์คณ
ุ ครูหลายท่านให้มาอะไรอย่างนีร้ ู ส้ กึ ว่ามันปรับเปลีย่ นมากขึน้
เพราะว่าเราจัดการกับเด็กได้ควบคุมชัน้ เรียนได้เรามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายอะไรอย่างนีค้ รับ
เปลีย่ นไปเรือ่ ย... เป็ นเทคนิคทีม่ นั ใช้ได้” (วินนี)่

ช่วงทีส่ าม ช่วงเกิดความรู้ความเข้าใจ
เป็ นช่วงที่นกั ศึกษาครูได้เติมเต็มยุทธวิธีสาหรับใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั (กิจกรรมครัง้ 4-7 การเสริมสร้างความชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล เรื่ อ ง Learning Style & Teaching Style การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ม า
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การเสริมสร้างความชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุ ก
(Active Learning) เพื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล การเสริม สร้างความช านาญด้านการประเมิ น เพื่ อ
พัฒ นา (Formative Assesment)และเทคนิ คการให้ข้อ มูล ป้อ นกลับ อย่างสร้า งสรรค์ (positive
feedback) และการได้พบกับประสบการณ์แห่งความสาเร็จ และการได้รบั การยอมรับ จากบุคคล

186
ใกล้ชิด และการได้รบั การเสริมต่อจากบุคคลใกล้ชิด ส่งผลให้นกั ศึกษาครูเกิดความรูค้ วามเข้าใจใน
บทบาทของการจัดการเรียนรูแ้ นวใหม่ และเกิดความมั่นใจในบทบาทใหม่ของตนเอง
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การเติมเต็มยุทธวิธีสาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
เป็ นการที่นักศึกษาครู ได้รบั เทคนิควิธี การต่างๆ อันเป็ นเครื่องมื อ เป็ นกลยุทธ์ส าหรับใช้จัดการ
เรียนรูใ้ นช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ซึ่งจากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการตาม
โปรแกรม ครัง้ ที่ 4-7 นัก ศึก ษาครู ได้รับ การเติ ม เต็ ม เรื่องการเสริม สร้างความชานาญด้านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เรื่อง Learning Style & Teaching Style, การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาออกแบบการจัดการเรียนรู ้, การออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
Learning) เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั , การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) และเทคนิค
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Positive feedback) ซึ่งช่วยให้นักศึกษาครู มี เครื่องมื อ
สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู ้ ได้ฝึกปฎิบตั ิจนเกิดทักษะและความชานาญ สามารถวางแผนแนว
ทางการจัดการเรียนรู ไ้ ด้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ส่งผลให้นกั ศึกษาครู เกิดความ
มั่นใจต่อการเปลี่ยนแปลงในบทบาทใหม่ของตนเอง
ซึ่งข้อมูลจากการสนทนา การสะท้อนคิด และการสังเกตในชั้นเรียนจริง พบว่า
นักศึกษาครู ได้นาเทคนิคที่ได้เรียนรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามสไตล์การสอนของตนเอง ทั้ง
เทคนิ ค การสร้างบรรยากาศการเรีย นรู ้ เทคนิค การจัดการชั้น เรียน เช่ น เทคนิ คการ์ดเพิ่ ม พลัง
เทคนิคบอร์ดเกม เทคนิคการให้การเสริม แรงด้วยรางวัลอเวนเจอร์ เทคนิคการประเมิ นผลเพื่ อ
พัฒ นา เช่น เทคนิคไฟจราจร เทคนิคนักเรียนลับ และมี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการ
จัดการเรียนรู ม้ ากขึน้ เช่น เก็บคะแนนผ่าน Classdojo เช็คชื่อใช้ตรวจงานตรวจสอบความเข้าใจ
ผ่านแอพ Picker เล่มเกมทบทวนความรูจ้ ากโปแกรม kahoot เป็ นต้น ทาให้บรรยากาศในชัน้ เรียน
สนุกสนาน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ ดังคาอธิบายนี ้
“...หนูได้ไอเดียจากครู วิวฒ
ั น์ (เทคนิคการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุก, เกม, สื่อการจัดการเรียนรู ,้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู )้ มาเยอะมากก็
เลยต้องไปเรียงว่าเทอม 1 เราจะใช้แค่ไหนทีเ่ ป็ นแบบแรงเสริม
หรือจะใช้กิจกรรมแค่ไหนเพือ่ ทีจ่ ะได้เอาไปดึงดูดเด็ก(การสร้าง
บรรยากาศในชัน้ เรียน)ค่ะ...” (เม็ดทราย)...(ข้อมูลช่วงระหว่าง
เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรม)
“หนูนาเทคนิคไฟจราจรมาใช้ในขัน้ สรุปการ
เรียนในชั่วโมง..หนูก็จะเคลียร์คนทีไ่ ม่เข้าใจเขาก็จะเคลียร์ก่อน

187
ไฟแดงไม่เข้าใจในเรือ่ งอะไรบ้าง ก็จะใช้กิจกรรมยกตัวอย่างในบนกระดานอีกครัง้ หนึ่งซ้าๆอีกครัง้ นึง ไฟเหลืองใช่
ไหมเด็กก็จะมาติดจานวนนึงอันนีเ้ ขาก็เคลียร์ไป ส่วนไฟเขียวคือก็ประเมินตัวเองแล้วว่าเขาเข้าใจชั่วโมงนี ้ หนูก็
ต่อยอดทันทีว่าไหนลองคิดคาเพิ่มเติมนอกเหนือจากนีซ้ ิมีอะไรบ้าง หนูก็จะต่อยอดการใช้เทคนิคไฟแดงประเมิน
เด็กไม่ใช่ประเมินแค่เขารู ไ้ ม่รู ้ เข้าใจไม่เข้าใจแต่ยงั สามารถตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดว้ ย เด็กคนที่
อ่อนหน่อยเขาก็ได้เคลียร์ เด็กคนที่เก่งแล้วเขาก็ตอ้ งเรียนรู ไ้ ด้มากขึ้นอย่างนีค้ ่ะ” (นุ๊กนิก)... (เป็ นเทคนิคการ
ประเมินเพือ่ พัฒนา:ข้อมูลช่วงฝึ กประการณ์ในโรงเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์)
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การได้ พบกั บ ประสบการณ์แห่ งความสาเร็จ และการได้รับ การยอมรั บ
เป็ นการที่นักศึกษาครูได้รบั ประสบการณ์ท่ีดีจากการลงไปฝึ กปฏิบตั ิการสอนในโรงเรียน โดยการ
ยอมรับ นี ้อ าจจะอยู่ในรู ป ของการยกย่ อ งชมเชย การได้รบั ค าชื่ น ชม การให้ก าลัง ใจหรือ การ
แสดงออกอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อทางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผล
สาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั ความสาเร็จในงานด้วย ทัง้ การได้รบั การยอมรับจากนักเรียน
ที่ตนสอน ได้รบั การยอมรับ จากเพื่อนนักศึกษาครู จากผู้ท่ีม าขอคาปรึกษา และจากครู พ่ี เลี ย้ ง
ส่ง ผลให้นัก ศึ ก ษาครู เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง ค้น พบความสามารถของตนเอง เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในตนเองจนพบแนวทางแห่งความสาเร็จด้วยตนเอง
การได้รับการยอมรับจากนักเรียน เป็ นความรูส้ ึกด้านบวกของนักศึกษา
ครู ที่เกิดจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อความรู ส้ ึก คือ นักเรียนที่ตนสอน ให้การยอมรับ การชื่นชม
ส่งผลนักศึกษาครู เกิดแรงจูงใจ เกิดพลังใจที่ดีในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนใน
ครัง้ ต่อๆไป ดังคาอธิบายนี ้
“หนูมีความสุขมากครับที่ได้สอน เหนื่อยที่เตรียมการสอนแต่พอสอนเสร็จก็หาย
เหนือ่ ยเลยครับ เพราะแค่นกั เรียนบอกอยากเรียนกับครูวนิ นีอ่ กี แค่นกี ้ ็หายเหนือ่ ยเลยครับ (ยิม้ )” (วินนี)่
“เด็กเหมือนเขาเคยเจอกับหนูมาเมื่อปี 4เขาจะรู จ้ ักคุน้ ชินครัง้ แรกที่เขาเจอพวกหนู
คือเขาจะกลัวเพราะว่าครูหยิ่ง จากทีห่ นูบอกกับอาจารย์ว่าหนูทากิจกรรมเปิ ดใจหลังจากนัน้ เด็กอ่ะเขาจะมีความ
อยากเรียนกับหนู ...จนทุกวันนีค้ ่ะเวลาเข้าห้องไปเด็กจะถามตลอดว่าครู วนั นีม้ ีกิจกรรมอะไรเหมือนเขาตืน่ เต้น
ตลอดเวลาว่าได้เรียนกับครูลนุ้ ว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรมาให้เราทา” (เม็ดทราย)
“นักเรียนบอกชอบอยากเรียนกับครูหนูจอยอะไรประมาณนีค้ ่ะ ความเหน็ดเหนื่อย
จากสิ่งทีท่ า หนูก็หายเหนือ่ ยไปเลยค่ะ(ยิม้ )” (หนูจอย)

การได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักศึกษาครู เป็ นความรูส้ ึกด้านบวกของ
นักศึกษาครู ที่เกิดจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อความรู ส้ ึก คือ เพื่อนนักศึกษาครู ได้รบั การยอมรับ
ด้วยการขอคาปรึกษา รวมทัง้ เทคนิคการจัดการเรียนรูต้ ่างๆ ได้เป็ น โค้ชให้กบั เพื่อน ส่งผลนักศึกษา

188
ครู เกิดความภาคภูมิ ใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังใจที่ดีในการพัฒ นาตนเองในการ
จัดการเรียนการสอนในครัง้ ต่อๆไป ดังคาอธิบายนี ้
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“มีเพือ่ นโทรมาปรึกษาค่ะ ก็คอื ว่าเด็กไม่ฟังอะไรอย่างนีค้ ่ะเลยให้คาแนะนาเกีย่ วกับ
เรื่องการ์ดไปแล้วเพือ่ นก็เอาไปใช้แล้ว มันได้ผลทัง้ ติวแล้วก็เตยค่ะ
แต่เตยไม่แน่ใจว่าใช้หรือยังแต่ติวเอาไปใช้แล้วได้ผลคือเด็กไม่ฟัง
แล้วก็ทางานไม่ได้เลยก็เลยส่งการ์ดไปให้แล้วก็บ อกว่าเนี่ยการ์ด
แล้วก็บอกเขาไปว่าใช้ยงั ไงวิธีการใช้หรือว่าจะเอาไปปรับยังไงก็ได้”
(หญิงนุย้ )
“ของหนู เพื่ อ นอี ก โรงนึ ง ก็ จ ะโทรมา
ปรึกษาเพราะสอนเนือ้ หาเดียวกันว่าจะออกแบบกิจกรรมยังไงดี หนู
ก็ได้แลกเปลีย่ นกับเพือ่ น แบ่งปันเทคนิคอย่างการ์ดเพิ่มพลัง และก็เทคนิคไฟจราจรแบบนีค้ ่ะให้เพือ่ นลองไปใช้
ในชัน้ เรียน ...หนูก็สกึ ภูมิใจมากค่ะทีไ่ ด้ช่วยเพือ่ น” (นุ๊กนิก)
“หนูก็เหมือนกันรู ส้ ึกเหมือนวินนีเ่ ลย... ว่าเฮ้ยเราชนะอะ! สามารถเอาเด็กอยู่ หนู
ได้เทคนิคต่างๆจากที่เข้าโครงการ แต่เพือ่ นคนอืน่ ๆจะมีปัญหาเด็กแบบนัน้ แบบนีใ้ นกลุ่มไลน์ ซึ่งเพือ่ นก็จะมา
ปรึกษา หนูก็ให้คาแนะนาเทคนิควิธีทหี่ นูเคยใช้...ภูมิใจในตัวเองค่ะทีท่ าได้” (เม็ดทราย)

การได้รับการยอมรับจากครู พี่เลีย้ ง เป็ นความรูส้ ึกด้านบวกของนักศึกษา
ครู ที่เกิดจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อความรูส้ ึก คือ ครูพ่ีเลีย้ ง ครูในสายชัน้ ครูในโรงเรียน ให้การ
ยกย่องชมเชย ได้รบั คาชื่นชม ได้รบั คาแนะนา รวมทัง้ การดูแล การใส่ใจ การให้กาลังใจหรือการ
แสดงออกอื่นๆ ทั้งทางคาพูดและการกระทาที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับ ส่งผลให้นักศึกษาครู เกิด
พลังใจที่ดีในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในครัง้ ต่อๆไป ดังคาอธิบายนี ้
“ ครู พเี่ ลีย้ งนอกจากให้กาลังใจ คอยดูแลให้คาปรึกษาตลอดค่ะทุกเรื่อง อย่างหนู
สอนเขาก็จะชมว่าทาได้ดีในจุดไหนบ้าง แล้วต้องปรับอะไรบ้าง เป็ นข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรค่ะ หนูเลยไม่
ค่อยเกรงในขณะสอนสามารถสอนได้เต็มทีค่ ่ะ...หนูเชือ่ คาพูดนึงทีบ่ อกว่าเด็กฝึ กสอนอ่ะจะมีบคุ ลิกคล้ายกับครู พี่
เลีย้ งคือได้ครู พี่เลีย้ งยังไงก็จะเป็ นแบบนัน้ เหมือนเราสังเกตเขาดูเขาเป็ นต้นแบบเป็ นคนแรกอะไรอย่างนีค้ ่ะ”
(เม็ดทราย)
“คุณครู พี่เลีย้ งเขาคอยให้กาลังใจ ส่วนมากจะพูดคุยว่าถ้าเหนื่อยเราจะทายังไง
หรือว่าข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเนีย้ ค่ะ เขาก็จะคอยบอกว่าทุกคนเขาผ่านเรื่องที่เราผ่านมาแล้วทัง้ นัน้
อะไรอย่างนีอ้ ่ะค่ะ เขาจะคอยให้กาลังใจ จะเหมือนยกตัวอย่างสถานการณ์ทผี่ ่านมาได้ให้ค่ะ...หนูรูส้ กึ อบอุ่นมาก
ค่ะรู ส้ ึกว่าเราไม่ได้ไปสอนคนเดียว เขาจะคอยเป็ นเหมือนเพื่อน เพื่อนในการท างานของเราตลอดเลยค่ะให้
คาแนะนาค่ะ” (นุ๊กนิก)

189
“...คือด้วยความที่โรงเรียนมัน เป็ นโรงเรียนเล็ก ๆ หนู คิด ว่าครู พี่เลีย้ งก็มี บทบาท
สาคัญอย่างหนึ่งแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือครู บริเวณในโรงเรียนอย่างสาหรับหนูอ่ะสามารถปรึกษาได้ทุกคนไม่ใช่
เฉพาะครูพเี่ ลีย้ ง จะคอยให้คาปรึกษาหนูตลอดมีอะไรทีแ่ บบว่าเราเหนือ่ ยเราไปพูดกับเขาได้ เขาก็จะมีอะไรให้พี่
ช่วยไหม...บริบทครู ในโรงเรียนอ่ะถ้าอยู่กนั เป็ นแบบครอบครัวมันจะมีความรู ส้ ึกที่เราอบอุ่นเรากล้าที่จะพูด”
(เฟื่ อง)
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การได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากครู พี่เลีย้ งและอาจารย์นิเทศ
การเสริม ต่อการเรียนรู จ้ ากบุคคลใกล้ชิ ด เป็ น การให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
จากผู้ท่ีมีศักยภาพสูงกว่า ได้แก่ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา จะเป็ นผูใ้ ห้การ
ช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาครูในระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆลดลงเมื่อนักศึกษาครูทาได้ ในขณะที่
การพัฒนาทางการจัดการเรียนรู จ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้ และสุดท้ายการเสริมต่อจะยุติลงเมื่อนักศึกษาครู
สามารถกระท าได้ด้ว ยตนเอง ซึ่ง ในช่ ว งแรกของการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย น
นักศึกษาครูยงั ได้รบั การเสริมต่อการเรียนรูท้ งั้ ในรูปแบบทางการและไม่เป็ นทางการจากครูพ่ีเลีย้ ง
อาจารย์นิเทศ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึ่งจากการสนทนา พบว่า ครูพ่ีเลีย้ งและอาจารย์นิเทศ
ผู้ซ่ึงเป็ นบุคคลใกล้ชิ ด ในขณะที่ นักศึกษาครู ลงฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู ในโรงเรีย น คอยให้
คาแนะนา ให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุนทั้งเรื่องแผนการจัดการเรียนรู ้ การ
จัดการเรียนรู ้ งานในหน้าที่ครูและงานอื่นๆคอยเป็ นพี่เลีย้ ง เป็ นโค้ชในการทางานเสมอ รวมทัง้ ให้
ความชื่นชมเมื่อทางานได้ดี และให้ขอ้ เสนอแนะในเชิงบวก ทาให้นกั ศึกษาครูรูส้ ึกมีกาลังใจ อบอุ่น
ใจ มีความสุข และพร้อมพัฒนาตนเองในการเรียนรูง้ านครูต่อไป ดังคาอธิบายนี ้
“ครู พี่เลี ย้ ง คื อ จะให้ค าปรึ ก ษาตลอดค่ ะ เขาจะพยายามช่ ว ยเหลื อ เวลาเราเกิ ด ปั ญ หา
เพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็ นมือใหม่เขาจะเป็ นโค้ชให้เสมอ...หนูรูส้ กึ อบอุ่นมากค่ะรู ส้ กึ ว่าเราไม่ได้ไปสอนคนเดียว
อ่ะค่ะเขาจะคอยเป็ นเหมือนเพือ่ น เพือ่ นในการทางานของเราตลอดเลยค่ะ” (นุ๊กนิก) ...(การเสริมต่อการเรียนรู ้
จากครูพเี่ ลีย้ ง แบบไม่เป็ นทางการ: ข้อมูลช่วงฝึ กประการณ์ในโรงเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์)
“วัน นีห้ นู ได้รบั การนิเทศจากครู พี่เลี ย้ ง อาจารย์
นิเทศและผอ.ครัง้ แรก หนูตนื่ เต้นมากค่ะ ...ครู พเี่ ลีย้ งเขาชมว่าเตรียม
ตัว มาดี แล้ว ก็ บ อกว่ า หนู ส อนได้ดี ก ว่ า ที่ค าดเอาไว้ม าก สามารถ
ควบคุ ม ชั้ น เรี ย นได้ ดี กิ จ กรรมหลากหลายน่ า สนใจ แล้ ว ก็ มี
ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การออกแบบกิ จ กรรมในขั้น สอน...หนู ห าย
ตืน่ เต้นแล้วค่ะ ก็หายเหนือ่ ยเลยค่ะ จะพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึน้
เรือ่ ยๆค่ะ” (รถเบ้นซ์) ...(การเสริมต่อการเรียนรูจ้ ากครูพเี่ ลีย้ ง อาจารย์
นิเทศแบบเป็ นทางการ: ข้อมูลช่วงฝึ กประการณ์ในโรงเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์)
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ช่วงทีส่ ี่ เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
ช่ ว งการเกิ ด พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ผู้เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล เป็ นช่ ว งที่
นักศึกษาครูเกิดการเรียนรู ้ จากได้รบั ประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงเข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมฯ
รวมทัง้ ได้รบั การเสริมต่อการเรียนรูจ้ ากครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ และบุคคลใกล้ชิดอื่นๆ จนเปลี่ยน
กรอบแนวคิดเดิม เปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ทัง้
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ปรับเปลี่ยนการวัดและประเมิ นผลเพื่อพัฒ นาให้สอดคล้องกับ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ซึ่งในส่วนนีเ้ ป็ นการนาเสนอผลลัพธ์ข องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล เป็ นการสะท้องผลจากครู พ่ี เลีย้ งและนักศึกษาครู ถึงผลลัพ ธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ หลังจากผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในโรงเรียนผ่านมา 1 ภาค
เรียน ดังนี ้
มุ ม มองของครู พี่ เลี้ยงต่ อ ผลลั พ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลง ภายหลัง ผ่านการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักศึกษาครู มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ท้ ่ีดีมากขึน้ มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ีคานึงถึงการเรียนรู ข้ อง
นักเรียนมากขึน้ จากช่วงแรกมีการใช้สื่อการเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอนน้อย นักศึกษาครู มี
การเรี ย นรู ้ม ากขึ ้น รู ้ว่ า จะต้อ งใช้สื่ อ การเรี ย นรู ้ก ระตุ้น เด็ ก อย่ า งไร มี เกมเข้า มาสอดแทรก
ปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่เสมอ สามารถใช้สื่อการเรียนรู ด้ ึงความสนใจของผูเ้ รียนได้ เป็ นจุดที่ช่วยให้
ผูเ้ รียนมีการพัฒนาขึน้ และสามารถควบคุมชัน้ เรียนได้อย่างดี ดังคาอธิบายนี ้
“ครูได้เห็นหนูจอยตัง้ แต่ตอนเขามาสังเกตการสอนตอนปี 4
ทดลองสอน 2 ครัง้ และหลังจากทีเ่ ขามาฝึ กสอน ช่วงแรกๆ เดือนแรกเดือนที่
2 เดือนที่ 3 มาจนถึงตอนนีเ้ ขามีพฒ
ั นาการขึ้นมาก ...เดิมแรกๆเขาจะใช้สื่อ
น้อยก่อนเพราะเขายังไม่รูว้ ่าจะต้องจับจุดยังไงพอหลังๆเขาเริ่มรูแ้ ล้วเขาใช้สอื่
กระตุน้ เด็กเขาก็จะหาเรื่อยๆมีเกมเข้ามาเพิ่มมากขึน้ สือ่ เขาก็จะเยอะมากคือ
เขาจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดๆ” (ครูพเี่ ลีย้ งหนูจอย)
“...เวลาสอนสือ่ เขาค่อนข้างเยอะๆ หลากหลายค่ะ ทาเอง
เราก็คอยดูอ่ะใช้ได้เขาคิดไอเดียของเขาเองนะ เราไม่ค่อยได้อะไรมากมายเรา
ก็แค่มองว่าจริงๆเน้นแค่ว่าคุณคุมเด็กอยู่ไหมเพราะเด็กทีน่ คี่ ่อนข้างจะคุมยาก
ยากมากบอกเลยว่ายากมาก เขาก็สามารถทาได้เขาก็ไปเอาสื่อต่างๆมาเรา
เห็นสือ่ โอเคใช้ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไร...เด็กก็จะชอบ มันเป็ นจุดทีเ่ ด็กๆอ่ะพัฒนาขึน้ .” (ครูพเี่ ลีย้ งหนูจอย)
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นอกจากนีย้ ังมีความเป็ นครูท่ีมีความ Active มากกว่าช่วงแรกๆ มีพัฒนาการใน
การสอนดีมาก มีการใช้กิจกรรมหลากหลาย พยายามใช้เทคนิคมาดึงดูดใจหรือควบคุมชัน้ เรียน มี
การเสริม แรงให้รางวัล กับ นัก เรีย น และมี ก ารใช้ กิ จ กรรมในการประเมิ น เด็ ก ในทัน ที ส่ง ผลให้
นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู ้ ดังคาอธิบายนี ้
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“...ต่ า งจากตอนแรกๆตรงที่ ว่ า เขา Active ขึ้น เขา
Active ขึ้นคือ ปี แรกๆเขากลัว เขาจะกลัวหนูตื่นเต้นจังเลยนะหนูอย่าง
นัน้ อย่างนีห้ นูตนื่ เต้น ด้วยความทีเ่ ขาไม่เคยสอนบอก…โอ๊ยปกติ!!!... แต่
จริงๆแล้วเวลาสอนจริงบรรยากาศก็ราบรืน่ ” (ครูพเี่ ลีย้ งนุ๊กนิก)
“เขามีพฒ
ั นาการในการสอนดีมาก มีการใช้กิจกรรม
หลากหลายใช่ไหมคะ เขามีเทคนิคอะไรในการดึงดูดใจหรือควบคุมชัน้
เรียน บางทีเขาก็จะมีเสริมแรงให้มีรางวัลเขาจะชอบซือ้ รางวัลมาให้...เขา
มีการใช้กิจกรรมในการประเมินเด็กในทันที ก็เขาก็ขึน้ คะแนนให้เด็กเห็น
เขาก็ ใช้โปรแกรมที่เป็ น ตัว การ์ตู น เปลี่ย นร่างได้อ ะ (classdojo) เวลา
แข่งขันกิจกรรมเขาก็อ่ะกลุ่มนีไ้ ด้เท่านีใ้ ห้เด็กเห็นเขาก็จะลุน้ กิจกรรมเขา
เด็กก็มีความตืน่ เต้นสนุกไปกับเขา” (ครูพเี่ ลีย้ งนุ๊กนิก)

นอกจากนี ม้ ี ความโดดเด่นด้านการนาเทคโนโลยีม าประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้ จากเดิมเป็ นฟิ วเจอร์บอร์ด (ในช่วงทดลองสอนชัน้ ปี ท่ี 4) เปลี่ยนเป็ นแอพพลิเคชั่นมาดึงดูด
ผูเ้ รียนมากขึน้ มีการใช้เทคนิคที่หลายหลากมาสอน เช่น วิชาประวัติศาสตร์ พุทธประวัติ มีการใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติมาช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ ใช้เทคนิคต่างๆให้เข้าถึงเด็กประถม สอน
สิ่งที่เป็ นนามธรรมใช้ผเู้ รียนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ดังคาอธิบายนี ้
“ตอนแรกๆทีเ่ ขามาสือ่ ของ
เขายังไม่ค่อยแบบว่าโดดเด่นเท่าไหร่นะที่หนู
เคยให้คาแนะน าไปแบบเหมือนเป็ นฟิ วเจอร์
บอร์ดเป็ นอะไรอย่างนีเ้ ขาก็คงยังไม่กล้าที่จะ
ขอใช้จ อคอมพิ ว เตอร์ อ ะไรอย่ า งนี ้อ าจจะ
เป็ นไปได้ในเรื่องของสื่อแต่ก่อน (ปี 4)...ใช่ๆ
พอมาตอนหลังคื อ แนะน าไปแล้ว โอ้โหอัน นี ้
เด่นมาเลยค่ะกลับมาเปลี่ยนมาเป็ นอีกคนนึง
เลยค่ะกลายมาเป็ นอีกคนนึงและสือ่ อันนัน้ คือ
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เปลีย่ นมาเป็ นดิจิตอลดีกว่าใช้แอพดีกว่า” (ครูพเี่ ลีย้ งวินนี)่
“ก็เขามีแอพของเขามานีแ่ หละ (zipgrade, Quizz) ตืน่ ตาตืน่ ใจเปิ ดแล้วก็เป็ นเปิ ดให้ดูในจอ
ค่ะแล้วก็ตอบคาถามผ่านจอแล้วก็ว่าใครจะได้กี่คะแนนแล้วก็จะขึน้ ผ่านจออย่างนีค้ ่ะชอบมากเด่นมากคุณครูทุก
คนเขาก็ชอบว่าโดดเด่น” (ครูพเี่ ลีย้ งวินนี)่
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มุมมองของนักศึกษาครู ต่อผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ประสบความสาเร็จใน
เรื่องความคิดเปลี่ยน ในมุมมองของนักศึกษาครู คิดว่าตนเองประสบความสาเร็จในเรื่องความคิด
เปลี่ยน จากเดิมคิดว่าทาไม่ได้ ทาสื่อไม่เก่ง ออกแบบงานไม่ได้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ “ความกล้า” แล้ว
ทาให้ “ความคิด” เปลี่ยน ใจก็เปลี่ยน โดยสิ่งที่ทาให้เปลี่ยนแปลงคือ การมองเห็นแนวทางจากครู
ต้นแบบ (ครู วิวัฒน์) มาจุดไฟจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทา เป็ นประสบการณ์ท่ีตอ้ งลง
มือทาและซึมซับมาเรื่อยๆ ดังคาอธิบายนี ้
“ก็ดมี ากค่ะอาจารย์ ก็ประสบความสาเร็จจากเดิมทีแ่ บบคิดว่าตัวเองทาไม่ได้แล้วอยู่ดีๆก็มา
คิดว่าก็ทาได้” (หนูจอย)
“จากที่ตวั เองคิดว่าทาไม่ได้หนูคิดว่าตัวเองมีอะไรที่เปลี่ยนไปมากๆเลย ก็คือความกล้าค่ะ
อาจารย์ กล้าแล้วความคิดอ่ะเปลีย่ นอันดับแรกตอนแรกคือทาไม่ได้หรอก ทาสือ่ ก็ไม่ได้ ทาสือ่ ไม่เก่ง เมือ่ ก่อนก็
อยู่กลุ่มกับเพือ่ น เพือ่ นให้ทา เพือ่ นเป็ นคนโยนงานให้ทา หนูไม่ออกแบบ หนูออกแบบไม่เป็ น เพือ่ นโยนมาหนูก็
จะทาหน้าทีอ่ นั นีก้ ็จะทาแค่อนั นัน้ ไม่ได้ออกแบบแต่คืออันนีส้ ามารถออกแบบได้ระบายสีดว้ ยอันนีค้ ือออกแบบ
เอง คือความคิดทีเ่ ปลีย่ นว่าเราได้แล้วอะไรประมาณนี”้ (หนูจอย)
“ผูน้ าสนทนา: อะไรที่เป็ นตัวจุดประกายที่ทาให้หนูจอยคิดว่าทาได้แล้วหนูจอยเปลี่ยน...(หนู
จอย)หนูคิด ว่าหนูเห็ นแนวทางตอนแรกหนู ไม่เห็นแนวทาง...ผู้น าสนทนา: แนวทางจากไหนคะ ...(หนูจอย)
แนวทางตอนทีอ่ าจารย์ววิ ฒ
ั น์มาเลยค่ะอาจารย์ก็คอื สือ่ เยอะมากนีเ่ รามีตวั อย่างแล้วนะเมือ่ ก่อนไม่รูจ้ ะไปดูจาก
ไหนหนูคิดว่าเมือ่ ก่อนหนูปิดมากเลยค่ะอาจารย์ รู ส้ กึ ว่ามาเปิ ดตอนอาจารย์ววิ ฒ
ั น์มาก็คอื เราเห็นแล้วเดีย๋ วเราก็
เอาอันนีม้ าดูมาเป็ นแนวทาง มาเป็ นแบบอย่างแล้วเราก็เปลีย่ นเป็ นของเรา...” (หนูจอย)
“ผูน้ าสนทนา: คิดว่าแล้วตอนฝึ กสอนมองภาพตัวเองเป็ นยังไงคะ...ก่อนทีจ่ ะออกมาฝึ กใช่ไหม
คะก็อยากได้ A แค่นนั้ อยากได้เกรด A หนูไม่ได้มองภาพทีเ่ ราจะทาอะไรกับเด็กอยากมาสอนแล้วก็อยากจบแค่
นัน้ ค่ะอาจารย์อนั นีค้ ือยอมรับความจริง...หลังจากนัน้ ก็คือแบบเปลีย่ นตรงทีเ่ ด็กมีความสุขค่ะอาจารย์หนูก็เลย
ตัง้ ใจมากขึน้ ก็คอื มันต้องเตรียมก่อนเหมือนเรามีแรงบันดาลใจในการเตรียม การตัง้ ใจมากขึน้ แรงบันดาลใจจาก
เด็ก...เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเรียนคณิตเขาคิดว่ามันน่าเบือ่ เพราะว่าไม่คอ่ ยมีกิจกรรมทีเ่ ขาผ่านมาน่ะค่ะ เขาบอก
ว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมพอเหมือนได้เล่นเกมอะ หนูอ่ะจะให้เด็กเขียนความรูส้ กึ ทุกคาบๆเขาก็บอกว่า เขาชอบนะเขา
แบบเรียนเหมือนเล่นอะไรประมาณนีค้ ่ะแต่ได้ความรู”้ (หนูจอย)
“ผูน้ าสนทนา: เหนื่อยไหมที่ตอ้ งทากิจกรรมในทุกๆครัง้ ... (หนูจอย) จริงอ่ะก็สนุกนะคะบางที
เอาจริงๆก็เหนื่อยเหนื่อยตอนเตรียมแต่ว่าก็สนุกดีก็ดีกว่าไม่ทา...มีความสุขค่ะมันเปลี่ยนไปมากเลยคือหนูไม่
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อะไรนะคิดว่าใจหนูอ่ะมันเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนเนี่ยอันนีค้ ือหนูคิดว่าหนูประสบความสาเร็จมากเลยเรื่อง
ความคิดเปลี่ยน ความคิดมันไม่ได้แบบคนอืน่ มาพูดให้เราแล้วเราจะเปลีย่ นตามนัน้ ในขณะนัน้ เลยคือมันต้อง
แบบสะสมมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ มันต้องแบบทาให้เราแบบเหมือนเราไปประสบเจอกับมัน มันถึงจะแบบเริ่มซึม
ซับมาเรือ่ ยๆอันนีค้ อื สาหรับหนูนะคะ” (หนูจอย)
“ผูน้ าสนทนา: คือเริ่มซึมซับมาตัง้ แต่ตอนที่เข้าโครงการใช่ไหม... (หนูจอย) ใช่ค่ะตัง้ แต่ของ
อาจารย์ววิ ฒ
ั น์คือแบบมันเริ่มเปลีย่ นมาตอนนัน้ ค่ะ ก็คือวันแรกทีอ่ าจารย์พูดเราก็ยงั งงอยู่ทาไมต้องเป็ นเรา พอ
อาจารย์ววิ ฒ
ั น์มาโอเครูเ้ ลยว่าอาจารย์อ่ะเอาแบบครูทเี่ ขาเป็ นแรงบันดาลใจมาจุดไฟให้เรา” (หนูจอย)
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นอกจากนีน้ ักศึกษาครูรูส้ ึกภาคภูมิ ใจในตนเอง จากเป็ นคนไม่ค่อยเป็ นที่จดจา
ของครู อาจารย์ ได้ถูกเลือกเป็ นนักศึกษาครู ตน้ แบบ ได้รบั การชื่นชมจากอาจารย์ และได้รบั การ
ยอมรับจากเพื่อนนักศึกษา ทางด้านของการจัดการเรียนรู ้ ได้เห็นทิศทาง แนวการสอนที่ชัดเจน
มากขึน้ รูส้ ึกว่าตนเองมี “ของ” หมายถึงมีเทคนิควิธี การที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรูม้ ีองค์ความรู ้
ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้นกั เรียนมีความสุขในการเรียนรู ้ ดังคาอธิบาย
นี ้
“หนูรูส้ กึ ภูมิใจค่ะ ทีห่ นูทาได้ หนูเป็ นคนทีเ่ หมือนเวลาเรียนอาจารย์จะจาหนู่ไม่ค่อยได้ เพราะ
หนูเป็ นคนเงียบๆ นั่งอยู่มุมห้องอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะจาหนูไม่ค่อยได้ แล้วพอหนูถูกเลือกให้เป็ น Best ก็รูส้ ึก
ภูมิใจมากค่ะ เพราะหนูพยายามพัฒนาตัวเอง นาสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการเข้าโครงการ ตัง้ แต่ที่ครู วิวฒ
ั น์มาจุด
ประกาย ให้เทคนิคต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์ผเู ้ รียน การควบคุมชัน้ เรียน แหล่งสืบค้นสือ่ แบ่งปันสือ่ การเรียนรู ้
มากมาย รวมทัง้ อาจารย์พลที่ให้ความรู เ้ กี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เทคนิคการวัดประเมินเพือ่ พัฒนาจากอาจารย์บีต่างๆ อย่างเทคนิคไฟจราจรหนูก็นามา
ปรับใช้ แล้วเด็กเขาชอบ หนูก็มีความสุขในการสอนค่ะ ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะทีเ่ ลือกหนูเข้าโครงการ ช่วย
ให้หนูมีทศิ ทางมีแนวทางในการสอนมากขึน้ เพราะทีแรกหนูไม่รูว้ ่าควรจะเริ่มยังไง คิดว่าจะตัง้ ใจสอนอย่างเดียว
แต่ไม่รูว้ ่าจะต้องทาอย่างไรก่อนดีค่ะเหมือนมีส่งิ ทีเ่ รียนอยูเ่ ยอะแยะไปหมด แต่ไม่รูจ้ ะเอามาใช้ยงั ไง ต้องขอบคุณ
มากอาจารย์มากๆเลยนะคะ...อีกอย่างทีห่ นูภูมิใจคือ เพือ่ นค่ะอย่างเบริด์ เนีย๊ ะก็จะโทรมาถามว่า เฮ้ยสอนแบบนี ้
ทายังไง ใช้กิจกรรมอะไร จะควบคุมชัน้ เรียนอย่างไร มีสอื่ อะไรบ้างอย่างนีค้ ่ะ หนูรูส้ กึ ว่าหนูมีของ พอเข้ารับการ
อบรมแล้วหนูรูว้ ่าควรจะใช้ของในส่วนไหนบ้าง แล้วหนูก็เติมเต็มพยายามเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองตลอดค่ะ หนูรูส้ ึก
แฮปปี ้ มี ค วามสุข ...แล้ว ก็ ช่ ว งเวลาที่เหนื่อ ยอะไรอย่ า งนี ค้ ่ ะ เด็ ก ก็ บ อกว่ า อยากเรีย นกับ ครู นุ๊ก นิ ก อี ก เขา
feedback มาหนูรูส้ กึ หายเหนือ่ ยอะไรประมาณนีค้ ่ะ มีกาลังใจมากค่ะ” (นุ๊กนิก)

นอกจากนีน้ กั ศึกษาครูรูส้ ึกว่าได้คน้ พบตนเองว่าจะเป็ นครูแบบไหน เห็นแนวทาง
ของตนเอง การจัด การเรีย นการสอนมี ระบบขั้น ตอนที่ ชัด เจนมากขึน้ จากเดิ ม รวมทั้ง การวัด

194
ประเมินผลนักเรียนที่ไม่ ใช่พิจารณาผลการสอบเพียงอย่างเดียว ยังสามารถใช้เทคนิคต่างๆมา
ประเมินเพื่อดูพัฒ นาการของผูเ้ รียนได้ และได้รบั พลังใจที่ดีจากนักเรียน รู ส้ ึกอิ่มใจหายเหนื่อยที่
นักเรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และภาคภูมิใจที่เห็นนักเรียนที่ตนสอนนัน้ ทาได้ ดังคาอธิบายนี ้
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“ก็ถา้ พูดถึงว่าค้นเจอหนูก็ว่าค้นเจอแล้วว่าหนูเป็ นครูแบบไหน เป็ นครู ก็จะเป็ นสไตล์เหมือน
เป็ นตัวของตัวเรามากกว่าเอาความเป็ นตัวเราออกมาแล้วก็แบบสอนเด็กให้สนุกมากกว่าถ้าเรามีความ relax กับ
เด็กอะไรอย่างนี ้ สอนเป็ นตัวเราเด็กก็อยากจะเรียนกับเรา...” (วินนี)่
“ผูน้ าสนทนา: อันนีค้ รูถามย้อนเนาะตัง้ แต่วนั แรกเลยก่อนทีเ่ ข้าโครงการมาจนถึงวันนีเ้ ดือนที่
3 เดือนที่ 4 แล้วอ่ะเทอมนึงแล้ว ครัง้ แรกเนีย่ วินนีม่ ีความคิดยังไงแล้วจนวันนีม้ ีความคิดยังไง เปลีย่ นไปไหม...
(วินนี)่ ... ก่อนเข้าโครงการก็อย่างทีเ่ คยคุยกันในรอบก่อนๆ ครัง้ แรกทีเ่ ข้ามาเราจะเป็ นยังไง เข้ามาแล้วจะได้อะไร
ไหม ได้เรียนรู อ้ ะไรบ้าง แต่พอผ่านมามันก็เหมือนได้เทคนิค ได้การจัดการชัน้ เรียน ได้การจัดบรรยากาศชัน้ เรียน
ได้ใช้เกมใช้สอื่ ทีอ่ าจารย์คณ
ุ ครู หลายท่านให้มาอะไรอย่างนีร้ ู ส้ กึ ว่ามันปรับเปลีย่ นมากขึน้ เพราะว่าเราจัดการกับ
เด็กได้ควบคุมชัน้ เรียนได้ เรามีการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายอะไรอย่างนีค้ รับ การสอนเปลีย่ นไปมาก
ครับ...” (วินนี)่

ช่วงทีห่ ้า สู่การก่อรู ปของจิตวิญญาณครู
จิตวิญญาณของความเป็ นครู เป็ นคุณลักษณะส่วนตัว เป็ นการตระหนักรู ้ และปฏิบตั ิ
ตนบทวิถีของความเป็ นครู เช่น ทางานเพื่อเด็ก เป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิทยาในการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน มีความผูกพันระหว่างครู กับศิษย์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และพัฒ นา
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง ภายหลัง จากการฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารสอนในโรงเรีย นผ่ า นไป 1 ภาคเรีย น
นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณของความเป็ นครูท่คี ่อยๆเด่นชัดมากขึน้
“ฝึ กสอนทีแรกหนูกงั วลมากค่ะว่าจะรอดไหม แต่ตอนนีห้ นูรูส้ ึกภูมิใจที่ตวั เองทาได้ คิดว่า
ตัวเองเป็ นครูจริงๆทีพ่ ร้อมพัฒนาตัวเองค่ะ” (หนูจอย)
“ณ ตอนนีผ้ ่านมา 1 เทอม รู ส้ ึกว่าตัวเองเป็ นครู เต็มตัว ...รักและศรัทธาในวิชาชีพนีค้ รับ”
(หญิงนุย้ )
“หนูภูมิใจมากค่ะ เวลาทีส่ อนแล้วนักเรียนเขาทาได้และรอคอยทีจ่ ะเรียนกับเรา เป็ นกาลังใจ
ให้หนูอยากพัฒนาตัวเองเพือ่ เขาค่ะ” (นินวิ )
“ทุกครัง้ ทีส่ อนหนูจะนึกถึงเด็กก่อน นึกถึงว่าเป็ นเด็กอ่ะแล้วถ้าครูพูดแบบนีเ้ ราจะเข้าใจไหม
อะไรอย่างนี ้ เลยต้องพยายามเตรียมตัวให้มากครับ เพราะอยากให้เขาได้(เกิดการเรียนรู)้ ...” (วินนี)่

195
ระดับขัน้ พัฒนาการพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษา
ครู ตั้งแต่ ช่ วงระยะแรกของการออกฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ครู ในโรงเรีย น จนกระทั่ง การฝึ ก
ประสบการณ์เสร็จสิน้ 1 ภาคเรียน ดังภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 13 ระดับขัน้ พัฒนาการของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของ
นักศึกษาครู
จากข้อมูลระดับขัน้ พัฒนาการพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของ
นัก ศึ ก ษาครู สะท้อ นให้เห็ น ถึ ง กระบวนการของการพั ฒ นานัก ศึก ษาครู ยุ ค ใหม่ สู่ก ารพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ใ้ นยุคดิจิ ทัล ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ครู ในโรงเรียน ผ่าน
เนือ้ หา (Content) ตัวแทน (Agent) และกลวิธี (Tactic) ดังภาพประกอบ 14

Content
สร้างแรงบันดาลใจ จุด
ประกายความฝัน

ช่วงที่ 1 ช่วงภาวะ
วิกฤตหมดไฟ

Tactic
กระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

Agent
ตนเอง

ช่วงที่ 5 การก่อรูปของจิตวิญญาณครู

กระบวนการพัฒนานักศึกษาครู
ยุคใหม่ สู่การพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล: ขั้น
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียน

ช่วงที่ 2 เกิดการ
ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด

Content
การก่อรูปของจิตวิญญาณ
ครู

ช่วงที่ 4 เกิดพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล

ช่วงที่ 3 เกิดความรู้
ความเข้าใจ

Agent
วิทยากรเชี่ยวชาญ ครู
ต้นแบบ (Role Model)
เพื่อนนักศึกษาครู

Tactic
การได้พบ
ประสบการณ์
ความสาเร็จด้วย
ตนเอง, การเสริมต่อ

Agent
ตนเอง, ครูพี่เลีย้ ง, อาจารย์
นิเทศ,เพื่อนนักศึกษาครู,
นักเรียน

Content
การปฏิบตั ิบัติการสอน
จริงในชัน้ เรียน

Tactic
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ, ฝึ กปฏิบตั ิ
เสร้มสร้างความมั่นใจ, การ
สะท้อนคิด

ภาพประกอบ 14 กระบวนการของการพัฒนานักศึกษาครูยคุ ใหม่ส่กู ารพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นยุคดิจิทลั ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียน

Agent
ครูตน้ แบบ (Role Model)

Tactic
เติมไฟฝัน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ความเป็ น
ครู

Content
แนวทางความเป็ นครู เห็นตัวแบบที่
ประสบความสาเร็จในการจัดการ
เรียนรู ้ การเสริมสร้าง Self-efficacy

Agent
ตัวแบบจากครูตน้ แบบ
(Role Model) เพื่อน
นักศึกษาครู
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Content
การเติมเต็มยุทธวิธี เทคนิค
การจัดการเรียนรู ้
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Tactic
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
, การสะท้อนคิด
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับผู้เรียน
ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผูเ้ รียน เป็ นการสะท้องผลจากครูพ่ีเลีย้ ง นักศึกษาครู และนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาซึ่งเป็ นผูท้ ่ีนกั ศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มทดลองที่เป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ นผูจ้ ดั การ
เรี ย นรู ้ ถึ ง ผลลัพ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ ในชั้น เรี ย น ในด้า นความสุข ในการเรี ย นรู ้ และ
พัฒนาการทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังนี ้
ความสุข เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ และผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น เป็ นความรู ส้ ึก
ด้านบวกของผู้เรียนที่มี ต่อครู ผูส้ อน การเรียน และวิชาที่เรียน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผูเ้ รียนรู ส้ ึก มี
ความสุขในการเรียนรู ้ มีเจตคติท่ีดีต่อผูส้ อนและวิชาที่เรียน ตัง้ ใจเรียนและสนใจเรียนวิชาเรียนมาก
ขึน้ แม้วิชานัน้ จะเป็ นวิชาที่น่าเบื่อ หรือเป็ นนามธรรม เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชา
พระพุทธศาสนา นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาผลการตรวจชิน้ งาน และผลคะแนนสอบของนักเรียน
พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนชิน้ งานที่สูง และผลคะแนนสอบเพิ่มสูงขึน้ (พิจารณาหลักฐานคะแนน
ประเมินชิน้ งานต่างๆ และผลการเรียนของนักเรียน) ดังคาอธิบายดังนี ้
“เด็กมีความสุขค่ะ เด็กสนุกค่ะเด็กชอบ เด็กชอบเล่นกิจกรรมตอบคาถามคือกล้าเล่นกับเขา
กล้าพูดคุยอะไรอย่างนีค้ ่ะกล้าทากล้าแสดงออกมีกิจกรรมทุกกิจกรรมทีห่ นูจอยเป็ นคนทาคือเด็กชอบอ่ะค่ะ...”
(ครูพเี่ ลีย้ งจอย)
“สนุกๆเพราะตอนนัน้ สอนป.2 อ่ะ เด็กเล็กๆเขาก็ชอบในกิจกรรมเขาก็นู่นนี่น่นั มีส่วนร่วม
ด้วยกันดี อย่างเช่น เขาทาอะไรบิงโกอ่ะบิงโกภาษาไทยให้เด็กเล่นเด็กก็ชอบ...บรรยากาศในชัน้ เรียนก็สนุกๆ
ใช้ได้” (ครูพเี่ ลีย้ งนุ๊กนิก)
“ผูน้ าสนทนา: นักเรียนทีเ่ ขาเรียนกับวินนีเ่ ป็ นยังไงบ้างคะ…(ครูพเี่ ลีย้ งวินนี)่ โอ๊ย!!!... ชอบสิ
ชอบครูวนิ นีไ่ ม่ค่อยชอบครูปเู พราะว่าครูปอู ่ะไม่ค่อยทากิจกรรมหรอกเรียนอย่างเดียว...” (ครูพเี่ ลีย้ งวินนี)่
“เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเรียนคณิตเขาคิดว่ามันน่าเบือ่ เพราะว่าไม่ค่อยมีกิจกรรม ทีผ่ ่านมานะ
คะ เขาบอกว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมพอเหมือนได้เล่นเกมอะ หนูอ่ะจะให้เด็กเขียนความรู ส้ ึกทุกคาบๆเขาก็บอกว่า
เขาชอบนะเขาแบบเรียนเหมือนเล่นอะไรประมาณนีค้ ่ะแต่ได้ความรู.้ ..ในมุมมองหนูคดิ ว่าเด็กเปลีย่ นไปประมาณ
80 เปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะคะ …รู ส้ กึ ว่าเขาสนุกเขาอยากเรียนน่ะ ในเมื่อก่อนเขาคิดว่ามันน่าเบือ่ คิดแต่เลขๆ” (หนู
จอย)

ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการทากิจกรรม “กิจกรรมวาดสุขจากชัน้
เรียน” โดยให้กลุ่มเขียนสะท้อนความรู ส้ ึกและเล่าบรรยากาศในชั้นเรียนของคุณ ครู นักศึกษาที่
นักเรียนชื่นชอบ พร้อมทัง้ บรรยายประกอบภาพ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ช่ืนชอบการทากิจกรรม มี
เกมใหม่ๆมาให้เล่น ครู สอนเข้าใจ มีความสุขที่ได้เรียนกับคุณครูนักศึกษา บรรยากาศในชัน้ เรียน
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“ผมชอบตอนครูสอน ครูสอนเข้าใจ ใครไม่เข้าใจครูก็กลับมาสอนใหม่อีกรอบจนกว่าพวกผม
จะเข้าใจ และรู ส้ ึกสนุกมาก
ครับ และครู ยัง มี เกมมาให้
เล่น ถ้าเรียนกับครูหนูจอยอีก
เรื่อ ยๆจะมี เกมมาให้เล่ น อีก
มากมาย และยังมีเกมใหม่ๆ
เช่ น บั น ไดงู และบิ ง โก ที่
คุณครูเอามาทาเป็ นเกม เช่น
การตัดทอนเศษส่วน เป็ นต้น
ผมอยากให้ครู สอนที่นี่ต่อไป
เรือ่ ยๆ เพือ่ ครูจะได้สอนเด็กที่
ขึ้นมาชัน้ ป. 6 และเป็ นครู ที่
ดี ข องเด็ ก ๆทุ ก คนนะครั บ
และครูยงั เป็ นแรงบันดาลใจของนักเรียนด้วย” (นักเรียนครูหนูจอย)
“หนูรูส้ ึกว่าครูหนูจอยสอนหนูเข้าใจคะเวลาทีห่ นูเรียนกับครูจอยครูจอยสอนเข้าใจครูจอยทา
ให้หนูมีความสุข หนูชอบเกมบันไดงูมากทีส่ ดุ ค่ะ มันสนุกมากเกมนีท้ าให้มีความสุขทีส่ ดุ หนูอยากให้ครู จอยสอน
หนูแบบนีต้ ลอดค่ะ ...ครูหนูจอยทาให้หนูยิม้ ได้ทุกวันค่ะ หนูสญ
ั ญาว่าต่อไปนีห้ นูจะตัง้ ใจทางาน หนูจะไม่ดอื ้ ไม่
ซน หนูจะตัง้ ใจเรียน หนูจะเป็ นแบบครูจอยให้ได้ค่ะ รักครูนะคะ” (นักเรียนครูหนูจอย)
“วันหนึ่งในวิชาภาษาไทย เป็ นวันทีผ่ มชอบมากๆ เพราะได้ทากิจกรรมหนึ่งกิจกรรม ชือ่ ว่าบิง
โกคาราชาศัพท์ กฎกติกามีอยู่ว่าคุณครู จะพูดคาราชาศัพท์ วางตามคาที่ครู พูด วันนัน้ เป็ นวันที่ผมชอบมากๆ
เพราะได้ทากิจกรรมอย่างสนุกกับเพือ่ นๆมากมาย และเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งทีผ่ มชอบมากๆ และผมอยากให้มี
กิจกรรมทีส่ นุกแบบนีอ้ กี และได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายทีส่ นุกมากๆ เช่น โจรสลัดทายคายืมจากประเทศต่างๆ
...” (นักเรียนครูน๊กุ นิก)
“สนุกสนาน ได้ความรู ้ และได้รบั ฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆด้วย สนุก เพราะครู วินนี่ทา
ท่าทางหุ่นยนต์ สนุกมากๆเลยค่ะ หนูได้ความรูจ้ ากครูวนิ นีค่ ่ะ” (นักเรียนครูวนิ นี)่
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การศึกษาวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการ
จั ด การเรี ย นรู ้เ พื่ อ ผู้เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาครู โดยใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู ้ โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั 4 ประการ คือ
1) เพื่อค้นหาและทาความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล สาหรับนักศึกษาครู สาหรับการพัฒ นาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลัง
การทดลอง และติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 3) เพื่อติดตามประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูในระหว่างเข้า
ร่วมโปรแกรม และ 4) เพื่อค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ด าเนิ น การออกแบบการวิ จัย ผสานวิ ธี ส อดแทรก (The Intervention Design) ตาม
แนวคิด ของเครสเวลล์ (Creswell, 2015) โดยออกแบบการวิจัยเชิ ง ทดลองส าหรับ การพัฒ นา
นักศึกษาครู ดว้ ยแบบแผนการทดลองที่มีการวัดก่อน หลัง และติดตามผลการทดลอง (PretestPosttest with Follow-up Design) โดยดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ช่วง
ก่อนการทดลอง ช่วงระยะทดลองและช่วงติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อนาข้อมูลมา
สร้าง เสริม และสนับสนุนผลการวิจยั เชิงทดลองและเพื่อการตอบคาถามการวิจัยได้อย่างชัดเจน
และลุ่มลึกมากขึน้ ทัง้ นีง้ านวิจยั นีผ้ ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ก่อนเริ่มดาเนินการวิจยั และผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยระยะก่อนการทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาและทา
ความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับ
นักศึกษาครู สาหรับการพัฒนาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิทลั เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยดาเนินการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แบบเจาะจงจากผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครูประกอบด้วย 1) กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ในหน่ ว ยผลิ ต และพั ฒ นาครู 8 คน ได้แ ก่ ผู้บ ริห ารคุ รุ ส ภา คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบงานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกมาจาก
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อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีสอนในคณะครุ ศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เป็ นอาจารย์ท่มี ีประสบการณ์ในการนิเทศและดูแลนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี 2) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของกลุ่มผูใ้ ช้ครู จานวน 5 คน
ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครูพ่ีเลีย้ ง ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีประสบการณ์ใน
การนิเทศและดูแลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี 3) นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5
กลุ่มที่เข้ารับการพัฒนาในฐานะผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงสาหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรู ป
จานวน 11 คน และ4) นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา จานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ ิจัยใช้ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู สาหรับ ผูบ้ ริหารคุรุสภา/คณบดี
คณะครุศาสตร์ 2) แบบสนทนากลุ่มการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครู สาหรับครู พ่ี เลีย้ งและอาจารย์นิเทศสถานศึกษา/ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลกับ อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบงานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศ
มหาวิทยาลัย กลุ่ม ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครู พ่ีเลี ย้ ง 3) แบบ
สนทนากลุ่มการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู สาหรับ
นักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลกับ กลุ่ม ของนักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 และ 4) แบบ
สนทนากลุ่มการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึ กษาครู สาหรับ
นักเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรูใ้ นยุคดิจิทัล และการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู ในมิติ
ขององค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษา
ครู ผ่ านมุม มองของผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง 5) ตัวผู้วิจัย 6) ผูจ้ ดบันทึกการสนทนากลุ่ม 7) ผู้อานวยความ
สะดวกและผูช้ ่วยดาเนินการสนทนากลุม่ 8) เครื่องบันทึกเสียง
วิเคราะห์ข้อ มูล การวิจัยเชิ ง คุณ ภาพโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content
Analysis) โดยเริ่มต้นจาก การถอดเทปแบบคาต่อคา ถอดรหัส หาหัวข้อย่อย หัวข้อหลัก ประเด็น
ย่อยและประเด็นหลัก ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสาม
เส้า (Data Triangulation) และวิธียืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking) โดยกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขัน้ ตอน
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั ระยะการทดลองมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ครู หลังการทดลอง และติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุม โดยก าหนดสมมติ ฐ านการทดสอบไว้ 2 ประการ คื อ 1) นั ก ศึ ก ษาครู ก ลุ่ม ทดลองมี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั หลังการทดลอง และติดตามผลหลังการทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และ 2) นักศึกษาครูกลุม่ ทดลอง มีความคงทนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั โดยการวิจยั ระยะนี ้ เป็ นการพัฒนานักศึกษาครูโดยใช้โปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูท่ีผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลจากผลการวิจยั ใน
ระยะที่ 1 และด าเนิน การพัฒ นานักศึกษาครู ในช่ วงการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู เต็ม รู ป ใน
โรงเรียน จานวน 9 ครัง้ รวมระยะเวลา 39 ชั่วโมง และดาเนินการติดตามผลการทดลอง 1 ภาค
เรียน ดาเนินการทดลองด้วยแบบแผนการทดลองที่มีการวัดก่อน หลัง และติดตามผลการทดลอง
(Pretest-Posttest with Follow-up Design) โดยเก็บข้อมูลก่อนทดลอง (Pre-test) ภายหลังเสร็จ
สิน้ การทดลอง (Post-test) และหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์ (Follow-up) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลองเป็ นนักศึกษาครู ชั้นปี ท่ี 5 ที่อยู่ใ นระหว่างออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู เต็ม รู ปใน
สถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 และการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
คัดเลือกตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน จากนั้นแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
โดยทาการสุ่ม อย่างง่ายเพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม โดยดาเนินการสุ่ม ทีละสาขาวิช า
จนกระทั่งได้จานวนกลุ่มทดลอง จานวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 15 คน โดยกลุ่มทดลอง
ได้รบั การพัฒ นาตามโปรแกรมการพัฒ นาพฤติก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิ จิ ทัล
สาหรับนักศึกษาครูในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และกลุ่ มควบคุมเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้รบั การ
พัฒนาตามโปรแกรม
และในระหว่างเข้ารับการพัฒนา ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับกลุ่มทดลอง
โดยใช้วิธีการสนทนากลุม่ เพื่อติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมกับนักศึกษาครูกลุ่มทดลองเพื่อนา
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพมาเสริม สนับสนุนผลเชิงปริมาณ และการปรับโปรแกรมการทดลอง
นอกจากนีย้ ังเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพิ่มเติมกับนักศึกษา
ครู ที่มีผลคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสูงที่สุด และมี
คะแนนจากผลการสังเกตพฤติกรรมและผลการประเมินของอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย และครู พ่ี
เลีย้ งสูงที่สุด จานวน 3 คน ได้รบั เลือกเป็ นนักศึกษาครู ต้นแบบ (Best Practice) ครู พ่ีเลี ย้ งของ
นักศึกษาครู ตน้ แบบ จานวน 3 คน และนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาที่นักศึกษาครูตน้ แบบเป็ น
ผูส้ อนจานวน 3 ห้องเรียน เพื่อค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการ
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พัฒ นาพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ส าหรับ นัก ศึก ษาครู ในขั้น การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้เครื่องมือการวิจยั ดังนี ้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิ จั ย ระยะที่ 2 ประกอบด้ว ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง คื อ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู และเครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล 2) แบบสนทนากลุ่มในการติดตามประเมินผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูในระหว่างเข้า
ร่วมโปรแกรม 3) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผลการเข้าร่วมพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ตน้ แบบ 4) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผล
การเข้า ร่ว มพัฒ นาพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรี ย นในยุค ดิ จิ ทัล ส าหรับ ครู พ่ี เลี ้ย งของ
นักศึกษาครูตน้ แบบ และ5) แบบสนทนากลุม่ ผลการเข้าร่วมพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ที่นักศึกษาครู ตน้ แบบเป็ นผูส้ อน 6) ตัว
ผูว้ ิจยั 7) ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา 8) เครื่องบันทึกเสียง
วิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบวัด
ซ า้ (One-way MANOVA with Repeated measures) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รู ป และวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)โดยเริ่มต้นจาก
การถอดเทปแบบคาต่อคา ถอดรหัส หาหัวข้อย่อย หัวข้อหลัก ประเด็นย่อยและประเด็นหลัก ผูว้ ิจยั
ดาเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation)
และวิธียืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking) โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขัน้ ตอน
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สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
1.ผลการค้นหาองค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาครูยคุ ใหม่
จากการศึกษามุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครู
พบว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูยุคใหม่
ได้แ ก่ 1) มี ก ารวางแผนการจัด การเรี ย นรู ก้ ่ อ นสอน 2) มี วิ ธี ก ารจัด การเรีย นรู ท้ ่ี เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ ข องผู้เรีย น 3) การสร้า งบรรยากาศในชั้น เรีย นที่ เอื ้อ ต่ อ การเรีย นรู ้ 4) มี ก ารวัด และ
ประเมิ นผลที่หลากหลายและเหมาะสม และ5) มี ทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่ อกระตุ้นการ
เรียนรู ้
2. ผลการค้นหาเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของ
นักศึกษาครูยคุ ใหม่
จากการศึกษามุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครู
พบว่า เงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 2 ประเด็น (Sub-theme) ได้แก่ 1) เงื่อนไขตัวบุคคล และ 2) เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม
และบุคคลใกล้ชิด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 เงื่อนไขตัวบุคคล เป็ นเงื่อนไขสาเหตุจากตัวบุคคลที่ทาให้นักศึกษาครู มี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลแสดงออกแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย
เงื่อนไขส่วนสนับสนุน ดังนี ้ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง 3) การ
ประสบความสาเร็จในการสอน และเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรค ได้แก่ 1) ความวิตกกังวลต่อการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2) การปรับตัวในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
2.2 เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิ ด เป็ นเงื่อนไขสาเหตุจาก
สภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาครูในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ในโรงเรียน ประกอบด้วยเงื่อนไขที่สนันสนุน ได้แก่ 1) กาลังใจจากบุคคลใกล้ชิ ด 2) การให้การ
เสริม แรงทางบวก และเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรค 1) ความแตกต่างของนักเรียนในชั้นเรียน และ2)
ภาระงานของโรงเรียน
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
1.สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ผลการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังการทดลอง
และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ ระหว่างนักศึกษาครูกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักศึกษาครู กลุ่มทดลองมีพ ฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลองทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่า
กลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 (Multivariate F-test = 4.99, p = .00) โดย
ขนาดอิทธิ พ ล (Effect size) มี ค่าเท่ากับ .51โดยเมื่ อพิ จารณารายตัวแปร พบว่า กลุ่ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลด้านการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ หลังการทดลอง และ ติดตามผลหลัง
ทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี ้ พฤติกรรม
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ตามแนวทางการประเมินเพื่อการ
พัฒ นา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ กลุ่ม ทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
1.2 ผลการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล ส าหรับ
นักศึกษาครูในกลุม่ ทดลอง มีความคงทนหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์
ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล พบว่า นัก ศึ ก ษาครู มี ค วามคงทนของพฤติ ก รรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั (หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (Multivariate F test = 8.20, p = .01) โดยขนาดอิทธิพล (Effect
size) มีค่าเท่ากับ .93
เมื่ อพิจ ารณารายตัวแปร พบว่า กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะ
จัดการเรียนรู ้ ด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ และพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อ
ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ด้า นการประเมิ น ตามแนวการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 (หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์) ยกเว้น
พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุค ดิจิทัลด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่าง
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สร้างสรรค์ พบนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F =17.16, p = .00) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม และเพิ่มขึน้ เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนพฤติกรรมหลังการทดลอง
แสดงว่าผลของโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีผลต่อ ความคงทนของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่
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2.สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการค้นหาคาอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยนาเสนอผลพัฒนาการ 5 ช่วง ดังนี ้
ช่วงแรก ภาวะวิกฤตหมดไฟ เป็ นความรู ส้ ึกของนักศึกษาครู เมื่ อได้ตรวจสอบ
ประสบการณ์ ตรวจสอบความรู ส้ ึก ต่างๆของตนเองในช่ วงแรกของการเข้ารับ การพัฒ นาตาม
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และเกิดขึน้ ในช่วงก่อนลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน ซึ่ง
จากการสนทนาพบว่า นักศึกษาครูเกิดความรูส้ ึกเหนื่อยล้า หมดไฟ หมดแรงบันดาลใจในการสอน
อันเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการเรียน จากการส่งงานในปี 4 การสอบปลายภาคที่ผ่านพ้นไป
โดยไม่มีช่วงเวลาพักเตรียมความพร้อม หรือวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน ซึ่งนักศึกษาครู
ต้องออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนทันที
ช่วงที่สอง เกิดการเปลี่ยนกรอบความคิด เป็ นช่วงที่นักศึกษาครู ได้รบั การสร้าง
แรงบันดาลใจ-จุดประกายความฝัน และเริ่มซึบซับตัวแบบจากครูตน้ แบบ (Role Model) เป็ นช่วง
ของการเปลี่ยนความคิดภายหลังจากนักศึกษาครู เกิดความรู ส้ ึกหมดไฟ เหนื่อยล้ากับภาระงาน
และการสอบที่เพิ่มผ่านพ้นไป ซึ่งในช่วงนีผ้ วู้ ิจัยได้ปรับโปรแกรมการพัฒนา โดยมุ่งให้นกั ศึกษาครู
เกิดเกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังใจขึน้ อีกครัง้ (กิจกรรมครัง้ ที่ 2 สร้างการเปลี่ยนแปลง) โดยให้ครู
ต้นแบบได้เล่าประสบการณ์ของการสอบบรรจุ การเข้ารับราชการครู (ครู ผูช้ ่วย) บรรยากาศของ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแรกบรรจุ เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ครูท่กี าลังหมดไฟ
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ช่วงที่สาม ช่วงเกิดความรู ค้ วามเข้าใจ เป็ นช่วงที่นักศึก ษาครู ได้เติมเต็มยุทธวิธี
ส าหรับ ใช้ในการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล (การเสริม สร้างความช านาญด้า นการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เรื่อง Learning Style & Teaching Style การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การเสริมสร้างความชานาญด้านการออกแบบ
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุ ก (Active Learning) เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล การเสริมสร้างความชานาญ
ด้านการประเมิ นเพื่ อพัฒ นา (Formative Assesment) และเทคนิคการให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ (Positive feedback) และการได้พบกับประสบการณ์แห่งความสาเร็จ และการได้รบั
การยอมรับจากบุคคลใกล้ชิด และการได้รบั การเสริมต่อจากบุคคลใกล้ชิด ส่งผลให้นักศึกษาครู
เกิดความรู ค้ วามเข้าใจในบทบาทของการจัดการเรียนรู แ้ นวใหม่ และเกิดความมั่นใจในบทบาท
ใหม่ของตนเอง
ช่ ว งที่ สี่ เกิ ด พฤติ กรรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล ช่ วงการเกิ ด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เป็ นช่วงที่นกั ศึ กษาครูเกิดการเรียนรู ้ จากได้รบั
ประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงเข้ารับการพัฒ นาตามโปรแกรมฯ รวมทั้งได้รบั การเสริมต่อการเรียนรู ้
จากครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ และบุคคลใกล้ชิดอื่นๆ จนเปลี่ยนกรอบแนวคิดเดิม เปลี่ยนความรู ้
ความเข้าใจ จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรีย นรู ้ ทัง้ การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ซึ่งในส่วนนีเ้ ป็ น
การนาเสนอผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เป็ น
การสะท้องผลจากครูพ่ีเลีย้ งและนักศึกษาครูถึ งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ หลังจากผ่านการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในโรงเรียนมา 1 ภาคเรียน
ช่วงที่หา้ สู่การก่อรู ปของจิตวิญญาณครู โดยจิตวิญญาณของความเป็ นครู เป็ น
คุณลักษณะส่วนตัว เป็ นการตระหนักรู ้ และปฏิบตั ิตนบทวิถีของความเป็ นครู เช่น ทางานเพื่อเด็ก
เป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิทยาในการสอน มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีความผูกพันระหว่างครูกบั
ศิษย์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครูและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนในโรงเรียนผ่านไป 1 ภาคเรียน นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณของความเป็ นครูท่คี ่อยๆเด่นชัดมาก
ขึน้
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อภิปรายผล
ส่วนที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
งานวิจยั เรื่องนีเ้ ป็ นการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของ
นักศึกษาครู ซึ่งถือได้ว่าเป็ นนักศึกษายุคใหม่ท่ีตอ้ งมีคณ
ุ ลักษณะ มีทกั ษะเทคนิคการจัดการเรียนรู ้
ที่ ส อดคล้อ งกับ คุณ ลัก ษณะของผู้เรี ย นที่ เปลี่ ย นไป โดยผู้วิ จัย น าเสนอผลการอภิ ป รายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
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SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

1.องค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลของ
นักศึกษาครู ยุคใหม่
การศึกษานีเ้ ป็ นผลการค้นหาองค์ประกอบของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครูยุคใหม่ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ที่ช่วยให้ผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด ประกอบด้วย1) มีการวางแผนการจัดการเรียนรู ้
ก่อนสอน มี การวิเคราะห์ผู้เรีย นก่อนสอน สามารถวางแผนการจัด การเรีย นรู ใ้ ห้สอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรู ้ และความต้องการของผูเ้ รียน 2) มีวิธีการจัดการเรียนรูแ้ ละวิธีการถ่ายทอดที่
เหมาะสมกั บ ธรรมชาติ ข องผู้เ รี ย น ปรับ จากการสอนไปสู่ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้เชิ ง รุ ก ( Active
Learning) คอยเป็ น ผู้อานวยความสะดวกให้ผู้เรีย นสร้างองค์ค วามรู ด้ ้วยตนเอง 3) การสร้า ง
บรรยากาศในชั้น เรี ย นที่ เ อื ้อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ จั ด กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การเรี ย น สร้า ง
สิ่งแวดล้อมดิจิทลั เพื่อการเรียนรู ้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ 4) มี
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม เน้นดูการพัฒนาของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องตลอด
การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู ้ และ5) มีทักษะการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
เพื่อกระตุน้ การเรียนรู ้ ซึ่งนักศึกษาครูยุคใหม่ในยุคดิจิทลั ต้องมีวิธีคิดที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มี
จิตวิญ ญาณความเป็ นครู ใช้แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นเป็ นตัวขับเคลื่อนการเรียนรู อ้ ย่างมี
ชี วิ ต ชี ว า มี ค วามใฝ่ รู แ้ ละมี ก ารเรีย นรู อ้ ยู่ต ลอดเวลา นอกจากนี ้ต้องเป็ น นัก ออกแบบ เป็ น ผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นนักกิจกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีม าสร้างสรรค์การออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้ การสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู ต้ ลอดเวลา ทั้งนี ้ รัฐพล พรหม
สะอาด สุรชัย มี ช าญ และ อรอุม า เจริญ สุข (2561) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู ้ ไว้ว่าเป็ นทั้ง
ศิลปะและยุทธศาสตร์ท่ีสาคัญ ของการจัดการเรียนรู ้ ผูส้ อนต้องทราบว่าจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู อ้ ย่างไร ใช้วิธีการใดในการเสนอ หรือสร้างประสบการณ์ให้แก่ผูเ้ รียน วิธีการที่เหมาะสม
อาจจะใช้วิธีการเดียว หรือหลายวิธีในการสอนแต่ละครัง้ โดยจะต้องเป็ นเนือ้ หาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของเนือ้ หาวิชา ผูเ้ รียน สภาพห้องเรียน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี กาหนด
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ไว้ ผูส้ อนต้องให้ความสาคัญกับผูเ้ รียน โดยจัด กิจกรรมให้ผเู้ รียนได้คิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง ครูตอ้ งรูจ้ กั ผูเ้ รียนเป็ นอย่างดีดว้ ยการวิเคราะห์ผเู้ รียน เพราะการวิเคราะห์ผเู้ รียนจะทา
ให้ ค รู ส ามารถเลื อ กและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ใ ห้เ หมาะสมกั บ ผู้เรี ยนแต่ ล ะวั ย ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ครูตอ้ งมีความรู ใ้ นจิตวิทยาการรเรียนรู ้ มีการให้ผลการเรียนรูป้ ้อนกลับ
แก่ผเู้ รียน และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ล้วต้องมีการวัดและประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนว่ามีผล
การเรียนรูใ้ นระดับใด และนาผลที่ได้มาตัดสินระดับความสามารถ และพัฒนาการต่างๆของผูเ้ รียน
(วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์, 2555; ศศิธร เวียงวะลัย, 2556) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วทัญญู ขลิบ
เงิน (2556) ซึ่งได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็ นครูของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูยุคใหม่
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 2)
การจั ด การชั้น เรี ย น 3) ความรับ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ค รู และ 4) การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
นอกจากนีแ้ นวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2560) ซึ่งได้เสนอทักษะที่จาเป็ นสาหรับครูไทยใน
มิติของเทคโนโลยีว่า ครู ตอ้ งมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีซ่ึงเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นสาหรับครู เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2552) รวมทัง้ มีองค์ความรูด้ า้ นการออกแบบ
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) ต้องทาหน้าที่เป็ นโค้ชคอยให้คาแนะนาผูเ้ รียนเกิดการ
เรียนรู อ้ ย่างเต็มตามศักยภาพ นอกจากนีต้ อ้ งทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กหรือเป็ นโค้ช (Coach) เป็ นผูช้ ่วย
แนะ ปรับจากการสอนไปสู่การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก ด้วยการทางานและเรียนรูเ้ ป็ นทีม แลกเปลี่ยน
เรียนรู ก้ ับเพื่ อนครู ท่ี เรีย กว่า PLC (2555) (นวพร ชลารัก ษ์ , 2558; วิจ ารณ์ พานิช , 2555) ทั้ง นี ้
สอดคล้องกับ อติพร เกิดเรือง (2561) ได้เสนอว่า ต้องจัดการเรียนรู เ้ น้นการจัดการเรียนรู ต้ ลอด
ชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู ใ้ ห้มากที่สุด
ครู เป็ น เพี ย งผู้ชี ้แ นะแนวทางในการเรีย นรู ้ต ามหลัก สู ต ร รวมทั้ง เป็ น นัก ประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา
(Formative Assessment) และมุ่งการวัดผลและการประเมิ นผลเพื่อดูการพัฒ นามากกว่าการ
วัดผลสัมฤทธิ์
2.เงือ่ นไขพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู
ยุคใหม่
เงื่อนไขพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู ยุค
ใหม่ เกิดจากสาเหตุทงั้ ภายในตัวบุคคล และเงื่ อนไขด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งใน
แต่ละด้านประกอบด้วยเงื่อนไขที่เป็ นตัวสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
ของนักศึกษาครู ผลการอภิปรายปรากฏดังนี ้
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(1) เงื่อนไขภายในตัวบุคคลที่สนับสนุนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ครู ได้แก่ 1) การมี ค วามเชื่ อมั่น ในตนเอง 2) มี ก ารรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง 3) การได้รับ
ประสบการณ์ความสาเร็จในการสอน ทัง้ นีก้ ารที่นักศึกษาครู มีการเตรียมความพร้อมที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกในการจัดการเรียนรู ้ นอกจากนีก้ ารได้รบั ประสบการณ์ความสาเร็จในการ
สอน ได้รบั การยอมรับจากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ นักเรียนที่ตนสอน ซึ่งหาก
นักศึกษาครูรบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทางานต่างๆ
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จะส่งผล
ให้นักศึกษาครู รูส้ ึกอิ่มเอม ภาคภูมิใจในตนเอง มีพลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura, 2000) เชื่อว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองนั้น มี
ผลต่อการกระทาของบุคคล ดังนั้นสิ่งที่จะกาหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก คนที่รบั รู ว้ ่า
ตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย และจะประสบความสาเร็จในที่สุด
โดยเสนอว่าการใช้คาพูดชักจูงร่วมกับการได้รบั ประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จย่อมให้ผลดีใน
การพัฒนาพัฒนาการรับรู ค้ วามสามารถของตน สอดคล้องกับ โมราน และ ฮอย (Moran, 2001)
ได้เสนอว่า การรับรูค้ วามสามารถในตนเองของครู มีผลต่ อพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน และ
เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในการกาหนดการสอนในชัน้ เรียน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของคา
มาร์ค (Çakmak, 2011) ทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในอนาคตของสไตล์
การสอนของอาจารย์ ตามมุมมองของนักศึกษา พบว่าหนึ่งในลักษณะของครูท่ีประสบความสาเร็จ
ได้แก่ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) ซึ่งคุณ ลักษณะเหล่านีส้ ่งผลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพของครู
(2) เงื่อนไขภายในส่วนบุคคลที่เป็ นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาครู ได้แก่ 1) ความวิตกกังวลต่อการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และ2) การปรับตัว
ในช่ ว งการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น ทั้ ง นี ้อ าจอาจเกิ ด จากการปรับ ตั ว กั บ
สภาพแวดล้อมใหม่ บทบาทใหม่ท่ีไม่คนุ้ เคย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชี พ ครู และอาจส่งผลต่ อพฤติก รรมการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ใหม่ ได้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุขรัก สร้อยทอง (2543) ซึ่งพบว่าความวิตกกังวลในการสอน มี
ความสัม พัน ธ์เชิ งผกผัน กับสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธนพล บรรดาศักดิ์
กนกอร ชาวเวียง นฤมล จันทรเกษม สมหวัง โรจนะ และกนกพร เทียนคา (2560) พบว่า ปั จจัย
ภายนอก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ และกลุ่ม
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เพื่อน และลักษณะอาจารย์ บุคลิ กภาพของอาจารย์ท่ีเป็ นกัน เอง ไม่ กดดัน นักศึกษา จะทาให้
นักศึกษามีความสุข นอกจากนีล้ กั ษณะของอาจารย์ท่ีเข้าใจธรรมชาตินักศึกษา รักและเอาใจใส่
นักศึกษา จะส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวและดาเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีความสุข
(3) เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดที่สนับสนุนพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู ได้แก่ 1) กาลังใจจากบุคคลใกล้ชิด 2) การให้การเสริมแรงทางบวก
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากนักศึกษาครูเมื่อได้รบั กาลังใจ รวมทัง้ คาแนะนาจากครูพ่ีเลีย้ งและอาจารย์นิเทศ
เพื่อนนักศึกษาครู ช่วยเสริมสร้างพลังใจให้กบั นักศึกษาครูในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียน นอกจากนีก้ ารได้รบั การเสริมแรงทางบวก ช่วยให้นักศึกษาครูให้เกิดความรูส้ ึกพึงพอใจ
ส่งผลให้นักศึกษาครูแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆเพิ่มมากขึน้ เช่น ถ้อยคาที่แสดงความรูส้ ึกที่ดี การกล่าว
ชื่นชม ให้กาลังใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร วงค์ตาคา (2562) พบว่าการให้รางวัลใน
การเสริมแรงทางบวกช่วยพัฒนาความมั่นใจในของนักศึก ษา สอดคล้องกับสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
(2553) ที่กล่าวว่า ตัวเสริมแรงที่เป็ นคาพูด สิ่งของหรือคะแนนจะทาให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่มี
ความถี่เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของการเสริมต่อการเรียนรู ข้ องไวก็อตสกี ้
(Vygotsky, 1980) ที่ ก ล่า วว่า การช่ วยให้ผู้เรีย นได้รับ ความช่ ว ยเหลื อ และท างานภายใต้พื ้น ที่
รอยต่อพัฒ นาการ (ZPD) ของตนเอง การได้รบั การสนับสนุนการเรียนรู ้ จากการช่วยเหลือของ
ผูส้ อนหรือผู้ท่ีมี ศักยภาพที่สูงกว่า จะช่ วยให้ผู้เรียนทางานให้สาเร็จ จนเกิดมั่นใจและสามารถ
กระทาได้ดว้ ยตนเอง (จักรพันธ์ สีหานาถ และรินรดี ปาปะใน, 2560; ธนรัตน์ แต้วัฒ นา สมยศ
เจตน์เจริญรักษ์ และธีรพงษ์ วิรยิ านนท์, 2555)
(4) เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดที่เป็ นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู ได้แก่ 1) ความแตกต่างของนักเรียนในชัน้ เรียน และ2) ภาระงานของ
โรงเรียน ทั้งนีอ้ าจเนื่ องจากนักศึกษาครู กาลังก้าวสู่การเปลี่ยนบทบาทของการเป็ นครู ใหม่ ใน
โรงเรียน ต้องปฏิบตั ิงานทัง้ งานสอน งานดูแลนักเรียน และงานครูอ่ืนๆ โดยอุปสรรคที่เป็ นข้อกังวล
ของนักศึกษาครูใหม่ คือ ชัน้ เรียนที่นกั เรียนมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการควบคุมชัน้ เรียน และ
การจัดการเรียนรูข้ องครู ใหม่ท่ียงั ไม่สามารถหาเทคนิควิธีการจัดการชัน้ เรียนได้ดีนกั รวมทัง้ ภาระ
งานที่ถูกมอบหมายจากทางโรงเรียนที่ นอกเหนือจากการสอน ยัง ต้องรับ ผิดชอบงานอื่นๆของ
โรงเรีย น เช่ น งานโครงการต่ างๆ งานวิช าการโรงเรีย น กิ จ กรรมนักเรียน ค่าย ติ วสอบ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียนด้านต่างๆ และงานอื่นๆ เป็ นต้น อาจเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนรู ข้ องนักศึกษาครูซ่งึ อยู่ในบทบาทของการเป็ นครูใหม่ ดังผลงานวิจยั ของ ประวีนา เอี่ยมยี่ส่นุ
(2560) พบว่า ปั ญ หาอันดับแรกของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ปั ญ หาด้านตัวนักเรียน
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และกิ จ กรรมของโรงเรี ย นมากเกิ น ไปท าให้ไ ม่ มี เวลาในการเตรี ย มการสอน สอดคล้อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ชาตรี ฝ่ ายตาคา และวรรณทิพา รอดแรงค้า (2548) พบว่า กิจกรรมของโรงเรียน
เป็ นอุปสรรคในการสอนโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ นอกจากนี ้ ชาตรี ฝ่ ายคาตาและ
คณะ (2553) ได้สังเคราะห์งานวิจัยซึ่งได้เสนอแนวทางใหม่ ในการดาเนินการฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ สรุ ป ได้ว่ า การฝึ ก สอนจะประสบความส าเร็จ มากน้อ ยเพี ย งใดขึ น้ อยู่ กับ โรงเรีย นฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพ สถาบันผลิ ตครู ควรร่วมมื อกับโรงเรียน โดยควรจัดให้มี ผู้ประสานงานใน
โรงเรียน เพื่อทาหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการผลิตครู
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ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั ผสานวิธีสอดแทรก ซึ่งผูว้ ิจยั ออกแบบการทดลอง
ที่มีการวัดก่อน หลัง และติดตามผลการทดลอง (Pretest-Posttest with Follow-up Design) และ
ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในช่วงระยะทดลอง และ หลังการทดลอง เพื่อนาข้อมูลมา เสริม
และสนับสนุนผลการวิจัยเชิงทดลองและเพื่อการตอบคาถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและลุ่มลึก
มากขึน้ ดังนัน้ ในการอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2 ผูว้ ิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยร่วมกันระหว่าง
ผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระหว่างการทดลอง รวมทั้งผลการวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ค าอธิ บ ายเชิ ง ลึก หลัง การทดลองเกี่ ย วกับ ผลจากการเข้า ร่ว มโปรแกรมการพัฒ นา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู โดยนาเสนอการอภิปราย
ตามสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1
1.1 ผลการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังการทดลอง
และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ ระหว่างนักศึกษาครูกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักศึกษาครู กลุ่มทดลองมีพ ฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลองทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่า
กลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 (Multivariate F-test = 4.99, p = .00) โดย
ขนาดอิทธิ พ ล (Effect size) มี ค่าเท่ากับ .51โดยเมื่ อพิ จารณารายตัวแปร พบว่า กลุ่ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลด้านการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะจัดการเรียนรู ้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ หลังการทดลอง และ ติดตามผลหลัง
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ทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี ้ พฤติกรรม
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ตามแนวทางการประเมินเพื่อการ
พัฒ นา และด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ กลุ่ม ทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า ผลการทดสอบหลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทงั้ ในภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั หลังทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่า
กลุม่ ควบคุมทัง้ ในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
อาจเนื่องจากโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ถูกออกแบบมาบนพืน้ ฐานของการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะแรกซึ่งเป็ นการค้นหาองค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล จึงช่วยให้สามารถออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการ
และบริบทของนักศึกษาครู ก ลุ่มทดลอง ดังข้อค้นพบ ซึ่งพบปั ญ หาที่เกิดขึน้ ตั้งแต่ช่วงรอยต่อใน
ระยะแรก และในระหว่างช่วงการลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนของนักศึกษาครู อัน
นาไปสู่การปรับโปรแกรมการทดลอง ทั้งนีจ้ ากการติดตามผลของการเกิดพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิ ทัล ของนักศึกษาครู ด้วยการสังเกตชั้นเรียนโดยผูว้ ิจัย ครู พ่ีเลีย้ งและ
อาจารย์นิ เทศ พบปั ญ หาของนักศึก ษาครู ท่ี เกิ ด ขึน้ ในระหว่างการฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ ใน
โรงเรียน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เกิดความรูส้ ึกหมดไฟ 2) ไม่สามารถควบคุมชัน้ เรียนได้ 3)มีการ
ประเมินในแบบดัง้ เดิม และ4) การขาดสื่อและอุปกรณ์ไอทีท่ีช่วยสนันสนุนการเรียนรูใ้ นชั้นเรียน
ทัง้ นีช้ ่วงรอยต่อของการลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน นักศึกษาเกิดความรู้สึกเหนื่อย
ล้า หมดไฟ ซึ่งเป็ นความรูส้ ึกของนักศึกษาครู ที่เกิดขึน้ ในช่วงก่อนลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ในโรงเรียน ซึ่งจากการสนทนาพบว่า นักศึกษาครูเกิดความรูส้ ึกเหนื่อยล้า หมดไฟ หมดแรงบันดาล
ใจในการสอน อันเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการเรียน จากการส่งงานในปี 4 การสอบปลายภาค
ที่ผ่านพ้นไปโดยไม่มีช่วงเวลาพักเตรียมความพร้อม หรือวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน ซึ่ง
นัก ศึก ษาครู ต้อ งออกฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในโรงเรีย นทัน ที ผู้วิจัย จึ ง ได้ด าเนิ น การปรับ
กิจกรรมในโปรแกรม โดยให้ครูตน้ แบบ (Role Model) ได้เล่าประสบการณ์ของการสอบบรรจุ การ
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เข้ารับราชการครู (ครู ผูช้ ่วย) บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแรกบรรจุ เพื่อ
กระตุน้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักศึกษาครูท่กี าลังหมดไฟ
นอกจากนีใ้ นช่วงลงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนใน 1-2 เดือนแรก ยังพบว่า
นักศึกษาครู นนั้ ไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ คือ การที่นักศึกษาครู ยังไม่สามารถจัดการชั้น
เรียนได้ดีพอ ส่งผลให้ชนั้ เรียนเกิดความวุ่นวายในบางช่วงของการจั ดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภ าพของการจัดการเรียนรู ้ และยัง มี การประเมินในรู ป แบบเดิม เช่น การ
สังเกตผูเ้ รียนในชัน้ เรียนโดยใช้แบบสังเกต ประเมินผูเ้ รียนจากการตอบคาถาม การทาใบงานและ
ตรวจแบบฝึ กหัด แต่มีนักศึกษาครูบางส่วนที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนา เช่น
เทคนิคไฟจราจรเพื่อประเมินการเรียนรูใ้ นชั่วโมงเรียน เทคนิคคู่คิด เทคนิคนักเรียนลับ เทคนิคการ
สะท้อนผล เป็ นต้น และพบปั ญหาว่านักศึกษาครูบางส่วนไม่มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งมีสื่อและอุปกรณ์ไอที ช่วยสนันสนุนการเรียนรูใ้ น
ชั้นเรียน มี อุป กรณ์ไม่ เพี ย งพอ พร้อมใช้ และไม่ มี อิ นเทอร์เน็ ตที่ เอือ้ ต่อการจัด การ ผู้วิจัยจึ ง ได้
ดาเนินการปรับกิจกรรมในโปรแกรม โดย 1) จัดเวทีให้นกั ศึกษาได้สะท้อนคิดปั ญหาที่เกิดขึน้ และ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้แล้วประสบความส าเร็จ จากเพื่อนนักศึกษาครู ทั้ง
เทคนิคการควบคุมชัน้ เรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาและการ
ให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 2) นักศึกษาครู ได้รบั การเสริม และเติมเต็มเทคนิคการเปลี่ยน
ห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็ นห้องเรียนที่สนุกยุคไอที จากวิทยากรโดยเน้นสื่อ ICT ในรูปแบบ Unplug
และ3) สร้างกลุ่มสาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ แชร์เทคนิควิธีการ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์ “นัก ศึ ก ษาครู ยุ ค ใหม่ ” โดยด าเนิ น การในช่ ว งเดื อ นที่ 2 ของการมาเข้า ร่ว มสัม มนาของ
มหาวิทยาลัย อาจเป็ นไปได้ว่าการติดตาม การกระตุน้ เติม เต็มเสริม ต่อในช่วงระยะแรก ทาให้
นักศึกษาครู ทราบจุดดี จุดอ่อน จุดด้อยของตนเอง รวมทั้งการได้รบั ความช่วยเหลือ ตลอดจน
ค าแนะน าเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาประสบปั ญ หา ช่ ว ยให้นั ก ศึ ก ษาเห็ น แนวทาง เห็ น วิ ธี ก ารที่ ป ระสบ
ความสาเร็จจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สะท้อนคิดต่างๆ อาจช่วยทาให้นกั ศึกษาเกิดความมั่นใจใน
ตนเองต่อการจัดการเรียนรู ้ มีกาลังใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทิพา
พร สุจารี (2551, p. 133) พบว่า การให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนาเมื่อนักศึกษาประสบปั ญหา
เกี่ ย วกับ การฝึ ก งาน จึ ง ท าให้นั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บัติ อ ย่ า งเป็ น ระบบและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนีก้ ารเอาใจใส่ของที่ปรึกษาประจาหน่วยงาน ส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการฝึ กประสบ
การวิช าชีพ ของนักศึกษา เนื่องจากที่ปรึกษาประจาแต่ละหน่วยงานมี บทบาทส าคั ญ ในการให้
คาปรึกษา และคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมทัง้ การให้แนวทางการปรับตัวเข้ากับบริบท
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สิ่ ง แวดล้อ ม ดัง นั้น หากนั ก ศึ ก ษาได้รับ การเอาใจใส่ และค าแนะน าที่ ดี จ ากที่ ป รึก ษาประจ า
หน่วยงานแล้ว จะทาให้นกั ศึกษาเกิดความมั่นใจในการปฏิบตั ิงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การทางาน ช่วยให้นกั ศึกษามีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และทางานได้อย่างมีความสุข
และเมื่อนักศึกษาครูกลุ่มทดลองได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูใ้ หม่ และ
ประสบความส าเร็จ ในแนวทางที่ เลือกใช้ อาจส่ง ผลให้นักศึกษาครู เกิด ความเชื่ อมั่นในตนเอง
ค้นพบความสามารถของตนเอง เกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง มีความเชื่อ หรือความมั่นใจ
ว่าตนเองมีความสามารถที่จะจัดการเรียนรู ไ้ ด้ดี จะแสดงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู จ้ นประสบ
ผลสาเร็จ ได้ผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองจนพบแนวทางแห่งความสาเร็จ
ด้วยตนเอง
ดังนั้นเมื่อนักศึกษาครู กลุ่มทดลองที่เข้ารับการพัฒนาเกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ความเชื่อนีจ้ ึ งมีอิทธิพลต่อรู ปแบบการคิด และอารมณ์ความรู ส้ ึก อันจะนาไปสู่การ
กาหนดพฤติกรรม นอกจากนีก้ ารรับรูค้ วามสามารถยังเป็ นตัวกาหนดว่าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
กดดันหรือล้มเหลวหลายครัง้ นักศึกษาครู จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและฝึ กฝน
ตนเองเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่มีอิทธิพล หากนักศึกษาครู รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถ
มากก็จะยิ่งทุ่มเทความพยายาม มีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆอย่างไม่ย่อท้อ ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1978)
ซึ่งได้อธิบายว่าถ้าบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะ
เกิดขึน้ สูง ก็มีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมแน่นอน แต่หากมีเพียงด้านใดสูงหรือต่า บุคคลนัน้ มี
แนวโน้ม จะไม่ แ สดงพฤติ ก รรม ซึ่ง ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองนั้น
Bandura เสนอว่ามีอยู่ดว้ ยกัน 4 ปั จจัยดังนี ้ 1. ประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จ ซึ่งแบนดูราเชื่อ
ว่าเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เนื่องจาก
เป็ นประสบการณ์โดยตรง ความสาเร็จทาให้เพิ่ม ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขา
สามารถที่ จ ะท าได้ บุ ค คลที่ รับ รู ว้ ่าตนเองมี ค วามสามารถนั้น จะไม่ ย อมแพ้อ ะไรง่ ายๆ แต่ จ ะ
พยายามทางานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ 2) การใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้
สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน และได้รบั ผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทาให้ผทู้ ่ีสงั เกต
ฝึ กความรูส้ ึกว่า เขาก็จะสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ 3)
การใช้คาพูดชักจูง เป็ นการบอกว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ในการที่จะ
ทาให้คนเราสามารถที่จะพัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ซึ่งถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้
ร่วมกับการทาให้บุคคลมีป ระสบการณ์ของความสาเร็จ ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆสร้างความสามารถ
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ให้กบั บุคคล อย่างค่อยเป็ นค่อยไปและให้เกิดความสาเร็จตามลาดับขัน้ ตอน พร้อมทัง้ การใช้คาพูด
ชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมจะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน และ 4) การกระตุน้ ทาง
อารมณ์จะทาให้การรับรูค้ วามสามารถของตนดีขึน้ อันจะทาให้การแสดงออกถึงความสามารถดี
ขึน้ ด้วย (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉราพร บุญญพนิช (2547)
ทาการศึกษาเรื่องปั จจัยทางจิ ตสังคมที่มี ความสัม พันธ์ต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ ของครู ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 พบว่า
กลุ่มครู ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนน้อย ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานาย ได้แก่ เจตคติต่อ
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การสนับสนุนทางสังคม และความเชื่ออานาจในตน สามารถ
ทานายพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญได้รอ้ ยละ 56.80
ด้ว ยเหตุผ ลข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า นั ก ศึ ก ษาครู ก ลุ่ ม ทดลองที่ เข้า รับ การพั ฒ นาตาม
โปรแกรม ซึ่งลักษณะของโปรแกรมนีไ้ ด้ถกู ออกแบบมาบนพืน้ ฐานของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจึง
ช่ วยให้ส ามารถออกแบบกิจ กรรมได้สอดคล้องกับ ความต้องการและสอดคล้องกับ บริบ ทของ
นักศึกษาครู นอกจากนีก้ ารติดตามผลของการเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิ จิ ทัล ของนั ก ศึ ก ษาครู การตรวจสอบประสบการณ์ การกระตุ้น เติ ม เต็ ม เสริม ต่ อ ทั้ง ในช่ ว ง
ระยะแรก และช่วงการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู เต็ม รู ปในโรงเรียน ช่วยทาให้พ บปั ญ หาและ
อุปสรรคของการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู นอกจากนีย้ งั ช่วยให้นกั ศึกษาครูทราบจุดดี จุดด้อย
ของตนเอง รวมทั้งการได้รบั ความช่วยเหลือ ตลอดจนคาแนะนาเมื่อนักศึกษาครู ประสบปั ญหา
การได้เติมเต็มยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูเ้ พิ่มเติม ช่วยให้นกั ศึกษาครูได้เห็นแนวทาง เห็นวิธีการที่
ประสบความสาเร็จจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สะท้อนคิดต่างๆ จากเพื่อนนักศึกษาครู ครูพ่ีเลี ้ ยง
และอาจารย์นิเทศ อาจช่วยทาให้นกั ศึกษาเกิดความมั่นใจในตนเองต่อการจัดการเรียนรู ้ มีกาลังใจ
ในการพัฒนาตนเอง เกิด การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหา
กดดันหรือล้มเหลวหลายครัง้ นักศึกษาครู จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและฝึ กฝน
ตนเองเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพล หากนักศึกษาครู รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถ
มากก็จะยิ่งทุ่มเทความพยายาม มีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆอย่างไม่ย่อท้อ จึงส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู อ้ ย่างคงทน ดังผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิ จิ ทัล หลังทดลอง และติ ดตามผลหลังทดลอง 2
สัป ดาห์ ของนักศึก ษาครู ก ลุ่ม ทดลองสูง กว่ากลุ่ม ควบคุม ทั้ง ในภาพรวมและรายด้าน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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สมมติฐานข้อที่ 2
1.2 ผลการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล ส าหรับ
นักศึกษาครูในกลุม่ ทดลอง มีความคงทนหลังสิน้ สุดการทดลอง 2 สัปดาห์
ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล พบว่า นัก ศึ ก ษาครู มี ค วามคงทนของพฤติ ก รรมการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั (หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (Multivariate F test = 8.20, p = .01) โดยขนาดอิทธิพล (Effect
size) มีค่าเท่ากับ .93
เมื่ อพิจ ารณารายตัวแปร พบว่า กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ ด้านลักษณะ
จัดการเรียนรู ้ ด้านการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ และพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อ
ผู้เรีย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ด้า นการประเมิ น ตามแนวการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 (หลังการทดลอง และติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์) ยกเว้น
พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่ าง
สร้างสรรค์ พบนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F =17.16, p = .00) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์ พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม และเพิ่มขึน้ เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนพฤติกรรมหลังการทดลอง
แสดงว่าผลของโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลสาหรับ
นักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีผลต่อ ความคงทนของพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครูกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่
2
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจิ ทัล สาหรับนักศึกษาครู ซึ่งเป็ น โปรแกรมเสริม หลักสูตร ในช่ วงระหว่างการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ซึ่งเป็ นชุดกิจกรรมสาหรับสร้างการเรียนรู ้ให้กบั นักศึกษาครู กลุ่มทดลองตามความถนัด
หรือ สไตล์การสอนในการถ่ายทอดความรูท้ ่ีเป็ นแบบฉบับของตนเอง สาหรับการพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู ใ้ ห้เหมาะกับ ผู้เรีย น โดยเป็ น กระบวนการที่ พัฒ นาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรีย นรู ส้ ู่ก าร
เปลี่ ยนแปลง ของเมอซิ โรว์ (Mezirow, 2000) โดยเป็ น การเรียนรู เ้ กี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษาครูกลุ่มทดลอง ซึ่งได้ทาการตรวจสอบมุมมองของตนเอง และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล
ของการเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับโอซัลลิแวน (O'Sullivan, 2005, p. 76) ได้กล่าวว่า
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การเรียนรู เ้ กี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงนั้น เกี่ ย วข้อ งกับ ประสบการณ์การเปลี่ย นแปลงเชิ ง ลึกใน
โครงสร้างพืน้ ฐานของความคิด ความรู ส้ ึก และ การกระทา เป็ นการเปลี่ยนแปลงของจิตสานึกที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้อ งกับ ความเข้า ใจในตัว เรา
ความสัมพันธ์ของเรากับผูค้ นอื่นและกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือเป็ นการเปลี่ยนแนวความคิด ความเชื่อ
เปลี่ยนกรอบความคิดเดิม ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนที่เกิดภายในตัวของนักศึกษาครู เอง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชนัดดา ภูหงษ์ทอง (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่องการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมี
ส่วนร่วมเพื่ อพัฒ นาปฏิ บัติการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ครู ผ่านวิธีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า การพัฒ นาปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู สามารถนาไปสู่ปฏิบัติการที่มี
ความสมเหตุส มผล ความยั่ง ยืนและมี ผลิ ตภาพ นอกจากนีย้ ังพบว่ามี ง านวิจัยมากมายทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศที่ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงมาทาความเข้าใจอธิบาย
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ดังเช่นงานวิจยั ของของไฮเดลโกะและคณะ (Hidalgo, 2018, pp.
20-30) ซึ่งได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษา: กรณี ศึกษา
“การสอนของครูเพื่อการสอน” งานวิจยั ของพีรเทพ รุง่ คุณากร (2556) ได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรูส้ กู่ าร
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) มาแนวคิดในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของสตรีไทยที่ถูก
กระทาความรุนแรงจากคู่ครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตนเป็ นผูท้ ่ีมีความเชื่อมั่น มี
ทัศนความเสมอภาค และทักษะชีวิตมากขึน้ งานวิจยั ของสมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ กาญจนา ภูครอง
นาค (2560) ทาการศึกษาวิเคราะห์ความรู เ้ กี่ ยวกับการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง ตามแนวจิตต
ปั ญ ญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรงและงานวิจัยของพงศ์รชั ต์ธวัช วิวังสู อาชัญญา รัตน
อุบล และ พรรณี บุญ ประกอบ (2557) ท าการพัฒ นารู ปแบบการเรียนรู เ้ พื่ อการเปลี่ ยนแปลง
ภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผูต้ ิดสุรา เป็ นต้น
ผลการนาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ในการวิจัยครัง้ นี ้
ส่ ง ผลให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงภายในตั ว นั ก ศึ ก ษาครู ใ นทิ ศ ทางบวก ทั้ ง ในแง่ ข องความคิ ด
ความรูส้ กึ รวมทัง้ พฤติกรรม ดังข้อมูลจากผลการวิจยั ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ในภาพรวมและรายด้านหลังการทดลอง และระยะติดตามผลหลัง
ทดลอง 2 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่น
คือโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทั ลสาหรับนักศึกษาครู ซึ่ง
พัฒ นาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับการเสริม ต่อการเรียนรู ้ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ทั้งในด้านการออกแบบการจัดการ
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เรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัล และด้านการวัดและประเมิ นผลเพื่ อพัฒ นาการเรียนรู ไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิผ ล ดังผลการอภิปรายตามระดับขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู ตัง้ แต่ช่วงระยะแรกของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียน จนกระทั่งการฝึ กประสบการณ์เสร็จสิน้ 1 ภาคเรียน ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเบือ้ งหลัง
ดังนี ้
ขัน้ การเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม
การเปลี่ ย นกรอบความคิ ด เดิ ม เป็ นช่ ว งที่ ส าคั ญ มาก ตามทฤษฎี ข องเมอซิ โรว์
(Mezirow. 1991) ก าหนดไว้ว่ า ขั้ น แรกนี ้ เป็ นขั้ น “ภาวะวิ ก ฤติ ท่ี ท าให้ สั บ สน (Disorienting
dilemma)” ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ส าคัญ มากสาหรับทฤษฎี นี ้ ที่ ทาให้บุคคลเผชิญ วิกฤตในชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดความเศร้าใน หรือกังวลอย่างรุ นแรง หรือเผชิญกับประสบการณ์ท่ีเบี่ยน
เบนออกไปจากความคาดหวัง รวมทัง้ ขัน้ ที่สอง คือการตรวจสอบความรูส้ ึกต่างๆของตนเอง ได้แก่
ความกลัว ความรูส้ ึกผิด ความอาย ถือเป็ นขัน้ ที่บุคคลได้พิจารณาถึงสาเหตุของความรูส้ ึกต่างๆที่
เกิดขึน้ กับตน โดยในโปรแกรมการพัฒ นาครัง้ นีใ้ ช้กิจกรรม “สภาวะสับสน” (ได้แก่ ครู ในดวงใจ
ความรู ้สึ ก อึ ด อั ด ใจจากประสบการณ์ ท างลบต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย นที่ ไ ม่ ป ระสบ
ความส าเร็จ การตรวจสอบความรู ส้ ึกและความกัง วลใจต่อการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู ใน
สถานศึกษา) ซึ่งจากการดาเนินการ พบว่า นักศึกษาครู ได้ถูกกระตุน้ ความสงสัยใคร่รู ้ และสร้าง
ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ สภาวะวิ ก ฤตที่ ท าให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ต่ อ การเป็ น ครู ได้
ตรวจสอบความรูส้ ึกต่างๆของตนเอง สะท้อนอารมณ์ ความรูส้ กึ ของตนเอง ความรูส้ กึ อึดอัดใจจาก
ประสบการณ์ทางลบต่อการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จ ผ่านกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ จึงอาจช่วยให้นักศึกษาครูได้ตระหนักถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ทัง้ ความรูส้ ึกนึกคิด
เจตคติ ด้วยตัวเอง และร่วมกันแบ่งปั นความคิดที่นาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับลาดับขัน้ การเปลี่ยนแปลงขัน้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 4 ตามแนวคิดของเมอซิ
โรว์ (Mezirow. 1991) ในการประเมินเชิงวิพากษ์ในความเชื่อของบุคคล (Critical assessment of
assumtions) และ การยอมรับ ความทุ ก ข์ หรื อ ไม่ พ อใจนั้ น และแลกเปลี่ ย นกระบวกการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง (Recognition of one’s discontent and the process of transfprmation are
shared) ซึ่งการแลกเปลี่ ยนกับบุคคลอื่นๆ นีช้ ่วยให้บุคคลได้ม องโลกในมุมมองใหม่ ซึ่งช่วยให้
นักศึกษาครู สามารถค้นหาทางเลือกเพื่ อกาหนดบทบาทใหม่ และการเปลี่ยนแปลงส าหรับการ
ปฏิ บัติ ใหม่ ข องตนเองได้ ซึ่ง ช่ วยให้นักศึกษาครู ได้เกิด การการเปลี่ ยนแปลงแนวความคิด เดิ ม
(Mindset change) ซึ่งการพัฒนาในขัน้ นีส้ อดคล้องกับ ลาดับขัน้ การเปลีย่ นแปลงขัน้ ที่ 5 และขัน้
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ที่ 6 ตามแนวคิดของเมอซิโรว์ (Mezirow. 1991) ซึ่งนักศึกษาครู ได้สารวจหน้าที่ของบทบาทใหม่
ความสัม พันธ์ใหม่ และการปฏิบัติใหม่ (Exploration of options for new roles, ralationships ,
and actions) รวมทั้ง เกิ ด การวางแผนแนวทางปฏิ บัติ ใหม่ ข องตนเอง (Planning a course of
action)
นอกจากนีก้ ารได้เห็นตัวแบบจากครูท่ีประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้ ทัง้ ใน
มุมมองความเชื่อความคาดหวัง แนวปฏิบตั ิ เทคนิคต่างๆ วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูใ้ นชั้นเรียนจริงกั บนักเรียนในยุค
ดิจิ ทัล จะช่ วยให้นักศึกษาครู มี พ ลังใจต่อการลงฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู และออกแบบการ
จัดการเรียนรู ส้ าหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล นอกจากนีก้ ารได้รบั ข้อเสนอแนะจากตัวแบบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ทาให้นักศึกษาครู เกิดกาลังใจ เกิดความตระหนักและพยายามที่จะการจัดการเรียนรู ้
สาหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทัลให้ประสบความสาเร็จมากขึน้ และส่งเสริมการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองของนักศึกษาครู ช่วยกาหนดทิศทางความเข้มของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
ในยุค ดิ จิ ทัล ของนัก ศึก ษาครู ไ ด้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู ท้ างปั ญ ญาสัง คม (Social
learning theory) ของแบนดูรา (Bandufia, 1986) ที่ว่า บุคคลต้นแบบเป็ นแหล่งสาคัญของการ
พัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล
ขัน้ การเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ
1.การเติมเต็มยุทธวิธีสาหรับใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
เมื่อนักศึกษาครูเกิดการเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเองแล้ว ก็เปิ ดใจและพร้อมเติม
เต็มแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ส้ าหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล โดยการเติมเต็ม ยุทธวิธี
ส าหรับ ใช้ในการจัด การเรี ย นรู เ้ พื่ อ ผู้เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทัล ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ข องเมอซิ โรว์
(Mezirow. 1991) ในขัน้ ที่ 7 การได้มาซึ่งความรู ้ และทักษะเพื่อส่งเสริมแผนการปฏิบตั ิให้สมั ฤทธิ์
ผล (Acquira knowledge and skills for implementing one’s plan) ซึ่ ง เป็ นขั้น ที่ นั ก ศึ ก ษาครู
ได้รบั วิธีการเรียนรูท้ ่ีหลากหลายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนในยุคใหม่ เพื่อให้
ได้รบั ความรู แ้ ละทักษะเฉพาะ โดยเป็ นการเติม เต็ม เทคนิควิธีการ กลยุทธ์ และเครื่องมือต่างๆ
เพื่อให้นกั ศึกษาครูนาไปประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียน รวมทัง้ การ
ได้ทดลองแสดงบทบาทใหม่ช่วั คราว (Provisional trying of new roles) ในขัน้ ที่ 8 เป็ นการเติมเต็ม
จากบุคคลใกล้ชิ ด ซึ่งช่วยให้นักศึกษาครู เข้าใจ ได้ปรับแก้ บทบาทใหม่ จนเกิดความมั่นใจ ซึ่ง
ข้อมูล จากการสนทนา การสะท้อนคิด และการสังเกตในชั้นเรียนจริง พบว่า นักศึกษาครู ได้ นา
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เทคนิ คที่ได้เรียนรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในชั้น เรียนตามสไตล์การสอนของตนเอง ทั้งเทคนิ คการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู ้ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน เช่ น เทคนิคการ์ดเพิ่ ม พลัง เทคนิคบอร์ดเกม
เทคนิคการให้การเสริมแรงด้วยรางวัลอเวนเจอร์ เทคนิคการประเมินผลเพื่อพัฒนา เช่น เทคนิคไฟ
จราจร เทคนิคนักเรียนลับ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู ม้ ากขึน้ เช่น
เก็บคะแนนผ่าน Classdojo เช็คชื่อใช้ตรวจงานตรวจสอบความเข้าใจผ่านแอพ picker เล่มเกม
ทบทวนความรูจ้ ากโปแกรม kahoot เป็ นต้น เป็ นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก ที่ช่วยทาให้บรรยากาศใน
ชัน้ เรียนสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิจริง และมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึน้ สอดคล้องกับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2560) ซึ่งได้เสนอทักษะที่จาเป็ นสาหรับครูไทยใน
อนาคต (C-Teacher) ดังนี ้ 1) Content ครู ต้องมี ความรู แ้ ละทักษะในเรื่องที่สอนเป็ น อย่างดี 2)
Computer (ICT) ครู ต้องมี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการจัดการเรียนการสอน 3)
Constructionist ครูผูส้ อนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่าผูเ้ รียนสามารถสร้างองค์ความรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง 4)
Connectivity ครู ต้องสามารถจัด กิ จ กรรมให้เชื่ อ มโยงระหว่า งผู้เรีย นด้วยกัน ผู้เรีย นกับ ครู ครู
ภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ ่ีเป็ นประโยชน์ 5) Collaboration ครู มี
บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นลักษณะการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ 6) Comunication ครูตอ้ งมี
ทักษะการสื่อสารทัง้ การบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ และการนาเสนอ รวมทัง้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ เพื่อถ่ายทอดความรูใ้ ห้นกั เรียนได้อย่างเหมาะสม 7) Creativity
ครู ต้อ งออกแบบสร้างสรรค์กิ จ กรรมการเรีย นรู ้ จัด สภาพแวดล้อ มที่ เอื ้อ ต่ อ การเรีย นรู ้ และ8)
Caring ครู ต้องมี มุฑิ ต าจิ ตต่ อนักเรียน ต้องแสดงออกถึง ความรัก ความห่ วงใยอย่ างจริง ใจต่ อ
นักเรียน เป็ นต้น นอกจากนี ้ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2557) ได้ระบุว่า ด้วยสภาพและวิธีการ
เรียนรูท้ ่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ครูตอ้ งพัฒนาตนเอง พร้อมทัง้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดรับวิธี การเรียนรู ข้ องผู้เรียน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาตนเอง เรียนรูเ้ ทคนิค รูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน ดังนัน้ สื่อ ICT จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ครู ในยุค
ปั จ จุบันต้องมีอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งครู จาเป็ นต้องใช้ในการพัฒ นาสื่อการเรียนการสอน การ
จัดการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู ้ และการจั ดสภาพแวดล้องการเรียนรูใ้ ห้เหมาะกับลักษณะของ
ผูเ้ รียนยุคใหม่ ที่กระแสเทคโนโลยีถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้ นอกจากนี ้ กระบวนการเรียนรูข้ อง
นักเรียน เป็ นสิ่งสาคัญที่ครูตอ้ งทาความเข้าใจ การวัดประเมินผลต้องเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา
ใช้วิธี ก ารที่ ห ลากหลายควบคู่กับไป เพื่ อวัด ทั้ง ความรู ้ ทักษะและเจตคติของนัก เรียน (ภาสกร
เรืองรอง และคณะ, 2557; ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2556) ดังนัน้ การเติมเต็มยุทธวิธีสาหรับใช้ในการ
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จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล จึงเป็ นการเติมเต็มความรู ค้ วามเข้าใจ การใช้เทคนิควิธีการ
กลยุท ธ์ และเครื่อ งมื อ ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ทัก ษะการจัด การเรีย นรู ข้ องครู ยุค ใหม่ เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียนของตนเอง เมื่อ นักศึกษาครู ได้เติมเต็มยุทธวิธี
สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั (กิจกรรมในโปรแกรมฯครัง้ 4-7 การเสริมสร้าง
ความชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล เรื่อง Learning Style &
Teaching Style การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีม าออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การเสริม สร้างความ
ชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล การ
เสริมสร้างความชานาญด้านการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assesment) และเทคนิคการให้
ข้อมูล ป้อ นกลับ อย่างสร้างสรรค์ (positive feedback)) จึ งอาจช่ วยให้นักศึกษาครู ได้มี เทคนิ ค
วิธีการ มีกลยุทธ์ต่างๆ และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการเรียนรู ข้ องครู ยุคใหม่
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียนของตนเอง เกิดความรูค้ วามเข้าใจใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และการวัดประเมินผูเ้ รียนตามแนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้ และเกิดความมั่นใจต่อการจัดการเรียนการสอน
2.การได้พบกับประสบการณ์แห่งความสาเร็จ และการได้รบั การยอมรับ จากบุคคล
ใกล้ชิด
การได้พบกับประสบการณ์แห่งความสาเร็จ และการได้รบั การยอมรับ จากบุคคล
ใกล้ชิด สอดคล้องกับทฤษฎีของเมอซิโรว์ (Mezirow. 1991) ในขัน้ ที่ 9 เป็ นการสร้างศักยภาพ หรือ
ความมั่น ใจในบทบาทใหม่ และความสัม พัน ธ์ใหม่ (Building competence in new roles and
relationships) เป็ น การที่นักศึกษาครู ได้รบั ประสบการณ์ท่ีดีจากการลงไปฝึ กปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน โดยการยอมรับนีอ้ าจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย ได้รบั คาชื่นชม การให้กาลังใจ
หรือการแสดงออกอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั ความสาเร็จในงานด้วย ทัง้ การได้รบั การยอมรับจาก
นักเรียนที่ตนสอน ได้รบั การยอมรับจากเพื่อนนักศึกษาครู จากผูท้ ่ีมาขอคาปรึกษา และจากครู พ่ี
เลีย้ ง ส่งผลให้นกั ศึกษาครู มีความสุขในการทางาน สามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข เกิด
แรงจูงใจ เกิดพลังใจที่ดีในการพัฒ นาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในครัง้ ต่อๆไป และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองจนพบแนวทางแห่งความสาเร็จด้วยตนเอง จนกระทั่งบูรณาการความคิด
หรือมุมมองใหม่ไปสู่การจัดการเรียนรู ไ้ ด้ สอดคล้องกับทฤษฎีของเมอซิโรว์ (Mezirow. 1991) ใน
ขั้นที่ 10 นอกจากนีย้ ัง สอดคล้องกับแนวคิดความสุขในการทางาน (Happiness at work) ตาม

222

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

แนวคิดของ Manion (อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว , 2551, p. 39) ได้อธิบายไว้ว่าการประสบ
ความสาเร็จในงาน (Achievement) ทาให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข สนุกสนาน เกิด
ผลลัพ ธ์ก ารท างานไปในทางบวก ท าให้รู ้สึ ก มี คุณ ค่ า มี ค วามภาคภู มิ ใ จในการพั ฒ นาและ
เปลี่ ย นแปลงสิ่ งต่ างๆ เพื่ อ ปฏิ บัติ งานให้ส าเร็จ มี ค วามก้าวหน้า นอกจากนี ้ การเป็ น ที่ ยอมรับ
(Recognition) การรับรู ว้ ่าตนเองได้รบั การยอมรับและเชื่อถือจากผูร้ ่วมงาน ผูร้ ่วมงานได้รบั รู ถ้ ึ ง
ความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบตั ิของตน ได้รบั ความคาดหวังที่ดีในการปฏิบตั ิงานและ
ความไว้ว างใจ ส่ ง ผลให้บุ ค คลมี ค วามสุ ข ในการท างาน ซึ่ ง น ามาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ ดังงานวิจัยของสุทิศา จันทรบุตร (2550) พบว่า ปั จจัยด้านความส าเร็จของงาน
ปั จ จัยด้านการได้รบั การยอมรับนับ ถื อ เป็ น ปั จ จัยกระตุ้นต่ อการปฏิ บัติงานของบุค ลากร และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรรถพร คงเขียว (2554) พบว่า ปั จจัยด้านความสาเร็จของงาน ปั จจัย
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทางาน
3. การเสริมต่อการเรียนรูจ้ ากบุคคลใกล้ชิด
นอกจากนี ้ในงานวิจัย ครั้ง นี ้ผู้วิจัย ได้ใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารเสริม ต่ อ การเรียนรู ้
(Scaffolding) ของไวก๊ อตสกี ้ (Vygotsky, 1980) ซึ่งมี รากฐานมาจากทฤษฎีทางวัฒ นธรรมเชิ ง
สัง คม (Sociocultural theory) มาเป็ น กลยุท ธ์ส าหรับ การสร้า งการเรีย นรู ท้ ่ี เหมาะสมกับ พื ้น ที่
รอยต่อพัฒ นาการของนักศึกษาครู (Zone of Proximal Development) โดยทฤษฎี นีเ้ ชื่ อว่าการ
เรียนรูข้ องมนุษย์เป็ นกระบวนการทางสังคม โดยใช้หลักสาคัญคือการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม โดย
ให้ผูท้ ่ีมีศักยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรู ใ้ ห้กับผูท้ ่ีมีศักยภาพต่ากว่า
การเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆลดลงในขณะที่การพัฒนาการเรียนรูจ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้ และสุดท้ ายการเสริม
ต่อจะยุติลงเมื่อผูท้ ่ีมีศักยภาพต่ากว่าสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง (Vygotsky, 1980) ซึ่งจากการ
ได้รบั การเสริมต่อจากบุคคลใกล้ชิดในช่วงที่นักศึกษาครูฝึกปฏิบตั ิการสอน ทัง้ จากครู พ่ีเลีย้ งและ
อาจารย์นิเทศ คอยให้คาแนะนา กระตุน้ ให้นักศึกษาครูเกิดความท้าทาย ให้ความช่วยเหลือเมื่อ
นักศึกษาครูเกิดปั ญหา และประเมินเพื่อการพัฒ นา รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและกาลังใจตลอด
ช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้สงู ขึน้ ไปได้ตามศักยภาพของ
นักศึกษาครู แต่ละบุคคล ดังงานวิจัยของดวงกมล สวนทอง (2557) ซึ่งได้ทาการวิจัยและพัฒนา
รู ปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ ที่ส่งเสริม จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียน
บทความเชิ งวิ ชาการของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ใช้รูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด์มีค่าเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
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สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกตัวแปร ภายหลังการทดลอง และตลอดระยะเวลา 3 เดือนในระยะติดตาม
ผล และงานวิจยั ของวัชรพงษ์ หวันสมาน และ ชลลดา เลาหวิริยานนท์ (2559) ที่ได้ศึกษาการเสริม
ต่อศักยภาพทางการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเฉพาะกิจผ่านเฟซบุก้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า วิธีการสอน
อ่ า นโดยใช้ก ระบวนการเสริม ต่ อ ศั ก ยภาพทางการเรี ย นรู ้ผ่ า นเฟซบุ้ก ช่ ว ยให้ก ลุ่ ม ทดลองมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับพืน้ ฐานเรียนรู ภ้ าษาอังกฤษเฉพาะกิจได้ดี มีผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่าหากนักศึกษาครูได้รบั การเสริมต่อจากบุคคลใกล้ชิด ทัง้ จากครู
พี่เลีย้ ง และอาจารย์นิเทศ ช่วยเสริมต่อการเรียนรู ้ ช่วนชีแ้ นะ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา รวมทัง้ ให้
ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุนทัง้ เรื่องแผนการจัดการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้ งานในหน้าที่ครู
และงานอื่นๆ คอยเป็ นพี่เลีย้ ง เป็ นโค้ชในการทางาน รวมทัง้ ให้ความชื่นชมเมื่อทางานได้ดี สร้าง
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรและให้ขอ้ เสนอแนะในเชิงบวก อาจทาให้นักศึกษาครู รูส้ ึกมีกาลังใจ
อบอุ่นใจ มีความสุข ช่วยให้นกั ศึกษาครูเกิดกระบวนการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับตนเองด้วย รวมทัง้ ได้
กาลังใจ คาแนะนาที่ดี การช่วยเหลือจากครูพ่ีเลีย้ ง และอาจารย์นิเทศก็ส่งผลให้นกั ศึกษาครูมีพลัง
ใจในการพั ฒ นาตนเอง และพร้อ มพัฒ นาตนเองในการเรีย นรู ง้ านครู ต่ อ ไป ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจัยของ ประยูร เชาวนีนาท (2560) พบว่า การชีแ้ นะทาให้นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้รบั ความรู ้ และความมั่นใจในการพัฒนางานสอน และช่วยให้งานในการจัดการเรียนรู ้
เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของการฝึ กวิชาชีพครู นอกจากนีก้ ารชีแ้ นะยังช่วยให้นกั ศึกษาครูได้รบั
แนวทางในการจัดการเรียนรู ้ เขียนแผนจัดการเรียนรู ้ และนาไปใช้สอนได้ดีขึน้ โดยผลจากการ
สัมภาษณ์ให้ขอ้ สนับสนุนว่าผูร้ บั การชีแ้ นะก็รูส้ ึกนทางที่ดี และมีเจตคติท่ีดีต่องานด้านการสอน
และผลงานที่ ต นเองท าส าเร็จ กิ จ กรรมการชี ้แนะ จึ งส่ง ผลให้นัก ศึก ษาผู้รับ การชีแ้ นะประสบ
ความสาเร็จด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัยของสจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) พบว่า นักศึกษามีความ
ต้องการนิเทศด้วยความเป็ นกัลยาณมิตร และรูส้ ึกอบอุ่นที่ได้รบั ความความช่วยเหลือ และอยู่ใน
ระดับความต้องการมาก นอกจากนีก้ ารนิเทศมีบทบาทสาคัญ ที่ทาให้นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิช าชีพ ครู ได้ปฏิบัติหน้าที่ครู และหน้าที่ส่งเสริม ความเป็ นครู ได้ประสบความสาเร็จ กล่าวคือผู้
นิเทศจะดาเนินการนิเทศด้วยวิธีการช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนาให้นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปรัปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึน้
โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่การจัดการเรียนรูเ้ น้นการจัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 นักศึกษาต้องการ
ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู ้ ดังที่ กรัณย์พล วิวรรธมงคล (2553, p. 312) ได้กล่าวว่า ครูพ่ีเลีย้ ง
มีสว่ นสาคัญต่อการประสบความเร็จในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ีเลีย้ งจะเป็ นผูใ้ ห้ความ
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ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาได้เป็ นอย่างดี ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาครู มากขึน้ สอดคล้อง
กับ ข้อมูล ของ เล็ กฤทัย ขันทองชัย จิ รพัน ธุ์ ศรีส มพัน ธุ์ และธั น ว์รชั ต์ สิน ธนะกุล (2561) ซึ่ง ได้
อธิบายว่าบทบาทของอาจารย์นิเทศถือเป็ นส่วนสาคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒ นาทักษะที่จาเป็ นให้ครู ฝึกสอนประสบความสาเร็จในการฝึ กประสบการณ์การสอนวิชาชีพ
และสอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของ ทิ พ าพร สุจ ารี (2551, p. 133) พบว่ า ความเอาใจใส่ข อง
อาจารย์นิเทศ จัดเป็ นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการฝึ กประสบการวิชาชีพของนักศึกษา
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ขัน้ การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ผลลัพ ธ์ก ารพัฒ นาพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นเพื่ อผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล พบว่ า
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ในภาพรวม หลังการทดลอง และติดตามผล
หลังทดลอง 2 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05
ส่วนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่ อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ในภาพรวม และรายด้าน
ไม่ พ บความแตกต่างรายคู่ตามช่ วงเวลาของการวัด แต่ มี ค ะแนนเฉลี่ ยเพิ่ ม สูงขึน้ กว่าก่อนการ
ทดลองทุกด้าน ดังภาพประกอบ กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั จาแนกตามช่วงเวลาของการวัดของกลุ่มทดลอง (ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผลหลังทดลอง 2 สัปดาห์)
สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทัล ดังข้อมูลสนับสนุนจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี ้ นักศึกษาครูกลุ่มที่
เข้ารับการพัฒ นามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ท้ ่ีดีมากขึน้ มี การออกแบบการ
จัดการเรียนรู ท้ ่ีคานึงถึงการเรียนรู ข้ องนักเรียนมากขึน้ จากช่วงแรกมีการใช้สื่อการเรียนรู ใ้ นการ
จัดการเรียนการสอนน้อย นักศึกษาครู มีการเรียนรู ม้ ากขึน้ โดยรูว้ ่าจะต้องใช้สื่อการเรียนรู ก้ ระตุน้
เด็กอย่างไร มีเกมเข้ามาสอดแทรก ปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่เสมอ สามารถใช้สื่อการเรียนรู ด้ ึงความ
สนใจของผูเ้ รียนได้ เป็ นจุดที่ช่วยให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาขึน้ และสามารถควบคุ มชัน้ เรียนได้อย่างดี
นอกจากนีย้ งั มีความเป็ นครูท่ีมีความ Active มากกว่าช่วงแรกๆ มีพัฒนาการในการสอนดีมาก มี
การใช้กิจกรรมหลากหลาย พยายามใช้เทคนิคมาดึงดูดใจหรือควบคุมชัน้ เรียน มีการเสริมแรงให้
รางวัลกับนักเรียน และมีการใช้กิจกรรมในการประเมินเด็กในทันที ส่งผลให้นกั เรียนมีความสุขและ
สนุกในการเรียนรู ้ นอกจากนีม้ ีความโดดเด่นด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้ จากเดิมเป็ นฟิ วเจอร์บอร์ด (ในช่วงทดลองสอนชัน้ ปี ท่ี 4) เปลี่ยนเป็ นแอพพลิเคชั่นมาดึงดูด
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ผูเ้ รียนมากขึน้ มีการใช้เทคนิคที่หลายหลากมาสอน เช่น วิชาประวั ติศาสตร์ พุทธประวัติ มีการใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติมาช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ ใช้เทคนิคต่างๆให้เข้าถึงเด็กประถม สอน
สิ่งที่เป็ นนามธรรมใช้ผเู้ รียนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
ผลข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัฐพล พรหมสะอาด สุรชัย มีชาญ และ อร
อุม า เจริญ สุข (2561) ซึ่ง ได้พัฒ นาตัว บ่ ง ชี ้ส มรรถนะด้านการจัด การเรีย นรู ข้ องนัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู ้ การพัฒ นานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และการวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ส้ อดคล้องกับ จิติมา วรรณศรี (2552) ได้กล่าวถึงสมรรถนะ
ครู ท่ีพึงประสงค์ดา้ นทักษะการจัดการเรียนรู ้ ว่าประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสอน คือ
ทักษะในการวางแผนและออกแบบการสอน ทัก ษะการสอน สามารถวิเคราะห์และแก้ปั ญ หา
รวมทัง้ ทักษะการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) ทักษะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย และนาผลการประเมิน
ไปใช้ว างแผนพั ฒ นาผู้เรีย น และ3) ด้า นการจัด การชั้น เรีย น สามารถสร้า งบรรยากาศ และ
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เอื อ้ ต่ อ การเรียนรู ้ สามารถจัดการพฤติ กรรมที่ เป็ น ปั ญ หาของผู้เรียนในชั้น เรีย น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชรอยวรรณ ประเสริฐผล อนุช า กอนพ่วง วิทยา จันทร์ศิลา และ
ฉลอง ชาตรู ประชีวิน (2556) พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรูข้ องครู ใหม่ ประกอบด้วย 7
สมรรถนะ ได้แก่ 1) ความรู แ้ ละทักษะในการใช้ห ลักสูต รเพื่ อการจัด การเรียนรู ้ 2) ความรู แ้ ละ
ทะกษะการออกแบบการจัด การเรีย นรู ้ 3) ความรู แ้ ละทัก ษะในการจัด กระบวนการเรีย นรู ้ 4)
ความรู แ้ ละทักษะในการพัฒ นาสื่ อและเทคโนโลยีการเรียนรู ้ 5) ความรู แ้ ละทักษะนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ 6) ความรูแ้ ละทักษะในการวิจัยทางการศึกษา และ7) คุณลักษณะของครู
ใหม่ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของทัศณรงค์ จารุ เมธีชน (2556) ซึ่งพบว่า สมรรถนะตามสาย
งาน (Job Competency) ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ สามารถออกแบบการเรียนรู อ้ ย่าง
สอดคล้องและเป็ นระบบ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แสวงหาแหล่งเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน 2) การบริหารจัดการชัน้ เรียน มีตวั บ่งชีด้ งั นี ้ เข้าใจธรรมชาติของ
ผูเ้ รียน การปลูกฝั งคุณ ธรรม จริยธรรมให้แก่ผูเ้ รียน สามารถช่วยเหลือผูเ้ รียนและพัฒ นาได้ตาม
ศักยภาพ สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนให้มี คุณ ภาพชีวิตที่ดีขั้น และส่งเสริม ความ
ถนัดลัความสนใจของผูเ้ รียน 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ มีความสามารถในการออกแบบ
วางแผน การวัดและประเมินผล นาเครื่องมือมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ การวิคราะห์
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ข้อมูล การตีความ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ วัดประเมินได้ตามสภาพจริงและนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผูเ้ รียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรูแ้ ละหลักสูตร 5) การวิจยั 6) ภาษาและเทคโนโลยี
มีความสามารถใช้ทกั ษะทางภาษา และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) การถ่ายทอดความรู ้ มีความสามารถในการถ่ายทอด
เนือ้ หาได้ลกึ ซือ้ บูรณาการความรูไ้ ด้อย่างเป็ นระบบ เรียบเรียบเนือ้ หาจากง่ายไปยากได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ยั ง ช่ ว ยให้นั ก ศึ ก ษาครู ท่ี เข้า รับ การพั ฒ นา เกิ ด การก่ อ รู ป ของจิ ต
วิญญาณครู โดยเกิดการตระหนักรู ้ และปฏิบตั ิตนบทวิถีของความเป็ นครู เช่น ทางานเพื่อเด็ก เป็ น
แบบอย่างที่ดี มีจิตวิทยาในการสอน มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีความผูกพันระหว่างครู กับ
ศิษย์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครูและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนในโรงเรียน นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู ท่ีค่อยๆเด่นชัดมากขึน้ สอดคล้องกับ
ทัศนะของพระมหาวุฒิชยั (ว.วชิรเมธี) (2553) ที่ว่า ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครูจะต้องเด่นใน
เรื่องวิชาการ (รูล้ กึ รูจ้ ริง รูก้ ว้าง) มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู ้ และมีใจเมตตาต่อศิษย์ รักศิษย์ดงั
ลูก นอกจากนีผ้ ลการวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของจิตวิญญาณความเป็ นครู ของ ธรรมนันทิกา
แจ้งสว่าง ดุษฎี โยเหลา ปกรณ์ สิงห์สรุ ียา และนิยะดา จิตต์จรัส (2555) ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์
ของการเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณของความเป็ นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา พบว่า การเป็ น
ครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ประกอบด้วย การตระหนักรู ใ้ นความเป็ นครู การปฏิบตั ิตนบนวิถี
ความเป็ นครู การมีเป้าหมายการทางานเพื่อเด็ก และการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักและเมตตา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาครูกลุ่มทดลองที่เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะตามสายงานด้านการจัดการเรียนรูข้ องครูใหม่ ทัง้ ในด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียนยุคใหม่ และการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมินเพื่อ
พัฒนา และเกิดจิตวิญญาณของความเป็ นครูค่อยๆเด่นชัดมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึน้ อย่างคงทนแม้ช่วงเวลาเปลี่ยนไป
ดังนั้นการพัฒ นานักศึกษาครู ดว้ ยโปรแกรมการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่ อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ซึ่งพัฒ นามาจาก
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรีย นรู ้สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงของเมอซิ โรว์ (Mezirow, 2000) เป็ น การเปลี่ ย น
แนวความคิด ความเชื่อ เปลี่ยนกรอบความคิดเดิม ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนที่เกิดภายในตัวของนักศึกษา
ครู เอง จนเปลี่ยนความรู ค้ วามเข้าใจ และขั้นสุดท้ายนักศึกษาครู เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
จัด การเรียนรู ท้ ่ี เหมาะสมเพื่ อผู้เรียนในยุค ดิจิ ทัล ร่วมกับ แนวคิ ดทฤษฎี การเสริม ต่อการเรียนรู ้
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(Scaffolding) ของไวก๊ อ ตสกี ้ (Vygotsky, 1980) มาเป็ น กลยุท ธ์ส าหรับ การสร้า งการเรีย นรู ้ท่ี
เหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อพัฒนาการของนักศึกษาครู (Zone of Proximal Development) จากผูท้ ่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครู ได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ ง นักเรียน อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
เป็ นต้น ซึ่งกระบวนการนีเ้ ป็ นการพัฒ นาที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษาครู
และช่วยให้นักศึกษาครู เกิดกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมกับตนเองด้วย ผ่านการฝึ กปฏิบัติการ
สอนจริง ในช่วงการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 1 ภาค
เรียน ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่ีให้นักศึกษาครู ได้เผชิญ กับการจัดการเรียนรู ใ้ นบริบทจริง จึ งช่วยให้
นักศึกษาครู เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกระบวนการทางความคิด และเกิดประสบการณ์
ใหม่ขึน้ มา จากการเผชิญ ปั ญ หา เผชิญ ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง อันเป็ นการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในตัว นัก ศึ ก ษาครู ในทิ ศ ทางบวก ทั้ง ในแง่ ข องความคิ ด ความเชื่ อ ความรู ค้ วามเข้า ใจ
ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ที่ ช่วยใช้นกั ศึกษาครู เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้
อย่างครบถ้วนในทุกด้านอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาข้างต้น ได้สอดคล้องกับ ผลการวิจัย ของไฮ
เดลโกะและคณะ (Hidalgo, 2018) ซึ่งได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษา “การสอนของครูเพื่อการสอน” ได้ให้ขอ้ ค้นพบที่สนับสนุนว่า อาจารย์
ผู้ส อนสามารถใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ส้ ู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง (TL), เทคนิ ค การเสริม ต่ อ การเรี ย นรู ้
(Scaffolding) และกลยุ ท ธ์ ก ารวิ จั ย อื่ น ๆ จะเป็ นประโยชน์ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลั ย
นอกจากนี อ้ าจารย์ผู้ส อนที่มี ป ระสบการณ์จ ะได้ประโยชน์ในการพัฒ นาแนวการสอนและการ
พัฒนาวิชาชีพ หากพร้อมรับการพัฒนา

228

3279251908

SWU iThesis gs571120053 dissertation / recv: 11092563 13:50:28 / seq: 107

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
ข้อค้นพบเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล สาหรับ
นักศึกษาครู ซึ่งในการนากระบวนการดังกล่าวไปใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนา
นักศึกษาครู เช่น คณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่เป็ นแหล่งประสบการณ์วิชาชีพครู
ควรดาเนินการ ดังนี ้
1. คณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่เป็ นแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ ครู
ควรออกแบบกิจกรรมขัน้ การพัฒนานักศึกษาครู ในระยะแรกก่อนการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ที่เน้นการให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนความเชื่อในแบบเดิมก่อน โดยครูตน้ แบบ
ซึ่งเป็ นผู้ท่ีมี อิทธิพ ลสาคัญ ต่อการเปลี่ยนวิธีคิดและความเชื่อของนักศึกษาครู มาช่วยสร้างแรง
บันดาลใจและเป็ นตัวแบบที่ดีให้กบั นักศึกษาครู และควรดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
การออกแบบกิจกรรม หรือหลักสูตรการพัฒนา ที่ช่วยให้นักศึกษาครู ได้รบั ประสบการณ์ท่ีประสบ
ความสาเร็จในระยะแรกของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน จะช่วยให้นักศึกษาครูเกิด
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อแสดงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ไ้ ด้อย่างคงทน
และมีประสิทธิภาพ
2. ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย เป็ นบุคคลใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาครู
ในช่ วงของการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ในโรงเรีย น ควรสร้างบรรยากาศในการนิ เทศแบบ
กัลยาณมิตร การให้คาชีแ้ นะในเชิงบวก จะเป็ นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาครูเกิด
ความมั่ น ใจ และส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู ้ข องนั ก ศึ ก ษาครู อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีเ้ พื่อให้กระบวนการของการนิเทศเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ อาจมีการเพิ่ม
กระบวนการหรือแนวปฏิ บัติท่ี ดีในการสอนงาน (Coaching) และการเป็ น พี่ เลี ย้ ง (Montoring)
ให้กบั ครูพ่เี ลีย้ ง และอาจารย์นิเทศของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3. สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒ นานักศึกษาครู
เช่น คณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถนากระบวนการที่ได้จากการพัฒ นาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒ นาพฤติ กรรมการจัด การเรีย นรู ส้ าหรับ นักศึก ษาครู ยุค ใหม่ โดยอาจเพิ่ ม กระบวนการ
พัฒ นาการเป็ นครู ผู้มี จิตวิญ ญาณความเป็ นครู เข้ามาในช่วงของกระบวนการพัฒ นาเพื่ อช่ วย
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็ นครูได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
4. สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒ นานักศึกษาครู
เช่ น คณะครุ ศ าสตร์/ศึ ก ษาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการที่ ได้จ ากการพัฒ นาโปรแกรมไป
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูส้ าหรับนักศึกษาครูยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 และสามารถขยายผลไปสู่หน่วยผลิตและพัฒ นานักศึกษาครู
อื่นๆ เช่น นักศึกษาครู ท่ีส อนในระดับปฐมวัย นักศึกษาครู ท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา และการ
พัฒนานักศึกษาครูหลักสูตรใหม่ 4 ปี หรือนักศึกษาครูในกลุม่ อื่นๆได้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยทาครั้งต่อไป
จากการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้กาหนดบทบาทของผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นา
นักศึกษาครูในช่วงการทดลอง จึงมีขอ้ จากัดในเรื่องของการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ดังนัน้ การวิจยั
ครัง้ ต่อไป อาจออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
โดยก าหนดให้ผู้ท่ี มี ส่วนเกี่ ย วข้อง เข้ามามี ส่วนร่วมในการศึก ษา เก็ บ รวบรวมข้อมูล และเป็ น
นักวิจยั ร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ข.
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย
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ภาคผนวก ค.
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
1. รศ.ดร.วินยั ดาสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
3. ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแนวคาถามสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และแบบวัดพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั สาหรับนักศึกษาครู
1. ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
สานึกสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
2. ผศ.ดร.นริสรา พึง่ โภสภ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
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ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มหน่วยผลิตและพัฒนาครู: ผู้บริหาร
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา
2. ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ให้หลักในกลุ่มหน่วยผลิตและพัฒนาครู: กลุ่มอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
1. ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์
อาจารย์นิเทศกลางสอนวิชาการบริหารจัดการชัน้ เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์
อาจารย์นิเทศกลาง สอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ผศ.ภัทรพงษ์ ยิ่งดานุ่น
อาจารย์นิเทศกลางและนิเทศสาขา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. อาจารย์ ณัฐณิชาช์ เสารักษา
อาจารย์นิเทศกลางและนิเทศสาขา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ให้หลักในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตครู: กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครูพี่เลีย้ ง
1. รองผูอ้ านวยการสันต์ชยั รามะนพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสรรพสามิตรบารุง
2. ครูพชั รวัฒน์ ภิญญวัฒนพงษ์
อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ ง
รองฝ่ ายวิชาการโรงเรียนวัดพระขาว
3. ครูทศั นีย ์ รุง่ อนันต์
ครูพ่เี ลีย้ ง โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎบารุง)
4. ครูมาลิณี ชมภูวิเศษ
อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
5. ครูนอ้ งนุช จาปาสัก
อาจารย์นิเทศสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ ง
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ภาคผนวก ง.
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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แบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่ ผู้เรียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู
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คาชีแ้ จง
แบบวัดฉบับนีป้ ระกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
ขอให้ท่านนึกถึงช่วงที่ท่านได้ทดลองปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียน พร้อมทัง้ อ่านข้อความใน
แต่ ล ะข้อ และท าเครื่อ งหมาย  ในช่ อ งที่ ต รงกับ พฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี เป็ น จริง และ
สภาพการณ์ในชัน้ เรียนของท่านมากที่สดุ กรุณาทาให้ครบทุกข้อ การตอบของท่านไม่มีคาตอบใด
ที่ถูกหรือผิด แต่เพื่อใช้ในการศึกษาองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั ให้มีความชัดเจนและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการวิจยั ซึ่งผลของข้อมูลนีผ้ วู้ ิจยั จะเก็บรักษา
ข้อมูลเป็ นความลับ และนามาใช้สาหรับการวิจยั เท่านัน้
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่
อัจฉราพรรณ กันสุยะ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสนักศึกษา...........................................
1) เพศ 
หญิง

ชาย
2) สาขาวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  พลศึกษา
 การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  การประถมศึกษา
 การศึกษาปฐมวัย  คอมพิวเตอร์ศกึ ษา  การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
3) วิชาทีไ่ ด้รับมอบหมายให้สอนในช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์
 วิชาสังคมศึกษา
 วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 วิชาศิลปะ
4) ระดับชั้นทีส่ อนในช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ประถมศึกษาปี ท่ี 1  ประถมศึกษาปี ท่ี 2  ประถมศึกษาปี ท่ี 3
 ประถมศึกษาปี ท่ี 4  ประถมศึกษาปี ท่ี 5  ประถมศึกษาปี ท่ี 6
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ปฎิบตั ิเป็ นประจา
ปฎิบตั ิบ่อยครัง้
ป ฏิ บั ติ บ้ า งแล้ ว แ ต่
โอกาส
ปฎิบตั ิบางครัง้
ไม่ปฎิบตั ิเลย

หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เป็ นประจาทุกครัง้ (ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เป็ นบ่อยครัง้ หรือเกือบทุกครัง้ (ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 60-79)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ บ้างแล้วแต่โอกาส (ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 40-59)
หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เป็ นน้อยครัง้ หรือนานๆครัง้ (ปฏิบตั ิรอ้ ยละ 20-39)
หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบตั ิตามข้อความนัน้ เลย (ปฏิบตั ินอ้ ยกว่าร้อยละ 20)
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ระดับการปฏิบตั ิ
ข้อความ

1. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
1.1 ด้ า น ก ารวางแผ น การจั ด ก ารเรี ย น รู้
(instruction planing)
1. ฉั น ส ารวจเกี่ ย วกั บ ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ข อง
ผูเ้ รียนก่อนวางแผนการจัดการเรียนรู ้
2. ฉัน เก็บ ข้อมูล เกี่ ยวกับ ความต้องการในการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนก่อนวางแผนการจัดการเรียนรู ้
3. ฉันประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านของ
นักเรียน เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรู ้
ของผูเ้ รียนก่อนสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
4. ในการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ฉั น จะ
ค านึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ข องผู้เรี ย นประกอบการ
ออกแบบ
5. ฉั น วิ เคราะห์ลัก ษณะการเรีย นรู ้ข องผู้เรีย น
ก่อนจัดการเรียนรู ้

ประจา บ่อยครัง้

บ้าง บางครัง้
ไม่
แล้วแต่
ปฎิบตั ิ
โอกาส
เลย
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6. ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ ฉัน จะคานึ งถึง
ความต้องการของผูเ้ รียนประกอบการออกแบบ
7. ฉัน เปิ ด โอกาสให้ผู้เรีย น เลื อ กกิ จ กรรมการเรีย นรู ้
ต่างๆ ตามความสนใจ ก่อนจัดการเรียนรู ้
8. ฉัน ออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิ คการ
จัด การเรี ย นรู ้ท่ี ห ลากหลายโดยค านึ ง ถึ ง ผู้เรี ย นเป็ น
สาคัญ
9. ในแผนการจัดการเรียนรู ฉ้ ันใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ น
เค รื่ อ งมื อ ช่ วย ค้ น ห าข้ อ มู ล (search engine เช่ น
google, sanook, yohoo, website อื่ น ๆ) ช่ ว ยในการ
ออกแบบการเรียนรู ้
10. ในแผนการจัดการเรียนรู ้ ฉัน ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทลั เป็ นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
1.2 ด้านลักษณะจัดการเรียนรู้ (instruction
charactertistic)
11. ฉั น จั ด ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด ค ว า ม รู ้
ความสามารถ เพื่อกาหนดเนือ้ หาสาระในการเรียนรู ้
12. เมื่ อ นั ก เรีย นเข้า ใจเนื ้อ หาที่ เรี ย นแล้ว ฉั น จะปรับ
เนือ้ หาให้สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รียน
13. ฉั น จัด การเรี ย นรู ้ท่ี ส่ ง เสริม ความถนั ด และความ
สนใจของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
14. ในการจัดการเรียนรู แ้ ต่ละครัง้ ฉันใช้เทคนิควิธีการ
สอนมากกว่า 3 วิธี

ประจา บ่อย บ้าง บาง
ครัง้ แล้วแต่ ครัง้
โอกาส

ไม่
ปฎิบั
ติเลย
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15. ไม่ ว่ า จะเป็ นการสอนในหั ว ข้อ ไหน ฉั น ก็ ใ ช้ก าร
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายทุกครัง้
16. ในการจัด การเรีย นรู ้ ฉัน จะออกแบบกิ จ กรรมการ
เรียนรู โ้ ดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ดิจิทัลเป็ นส่วนหนึ่งใน
การสอน
17. ฉันประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยจัดการเรียนรู ้
เพื่อให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ิจริง
18. ฉัน บู รณาการสื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในจัด การ
เรียนรูเ้ พื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถค้นหาความรูท้ งั้
ในและนอกห้องเรียน
19. ในการสอนแต่ล ะครัง้ ฉัน จะคัดสรรสื่อดิจิ ทัลแบบ
ออฟไลน์ เช่ น ซี ดีเพลง/ภาพยนตร์/เรื่อ งสั้น บทเรีย น
พาวเวอร์พ อยท์ (power point) บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป
(CAI) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ อีบ๊คุ (e-book) หรือ
อื่นๆ เป็ นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู ้
20. ในการสอนแต่ล ะครัง้ ฉัน จะคัดสรรสื่อดิจิ ทั ลแบบ
ออนไลน์ต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยู
ทู ป ทวิ ต เตอร์ หรื อ เวปไซด์ ต่ า งๆ เป็ นเครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการเรียนรู ้
21. ฉันจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั และแหล่งการ
เรียนรู ท้ ่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ด้ ้วย
ตนเอง

ประจา บ่อย บ้าง
ครัง้ แล้วแต่
โอกาส

บาง
ครัง้

ไม่
ปฎิบั
ติเลย
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22. ฉันคอยสังเกต ให้คาแนะนาแก่ผเู้ รียนในขณะลง
มือทางาน
23. เมื่อผูเ้ รียนไม่เข้าใจเนือ้ หา ฉันจะคอยให้แนะนา
แนะแนวทาง จนเขาสามารถแก้ปั ญ หาๆได้ด้ว ย
ตนเอง
1.3 ด้ า นการจั ด บรรยากาศในการจั ด การเรี ย นรู้

(instruction atmosphere)

24. ฉัน จัด ห้อ งเรียนให้เป็ น สถานี เรียนรู ้ (learning
stations) หรื อ ศูน ย์ค วามสนใจ (Interest centers)
แบบดิจิทลั
25. ฉันสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ที่เอือ้ ให้ผูเ้ รียน
ปฏิบตั ิกิจกรรมโดยไม่รูส้ กึ ตึงเครียด
26. ฉันมักใช้เทคนิคเกม เพลง กิจกรรมการเล่น หรือ
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการ
น าเข้า สู่บ ทเรีย น เพื่ อ สร้างบรรยากาศในชั้น เรีย น
ก่อนเรียน
27. เมื่ อต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นท ากิ จ กรรมกลุ่ ม มี
ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบระหว่างกัน ฉันจะจัดให้ผเู้ รียนนั่ง
เป็ นกลุม่ ย่อย
28. เมื่ อต้องจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ฉันจัด
กลุม่ ผูเ้ รียนแบบคละความสามารถ
29. ฉันจัดวางที่น่ ัง เพื่อให้ผูเ้ รียนมองเห็นกระดาน
หรือจอภาพในตาแหน่งที่เห็นได้ท่วั ทัง้ ชัน้ เรียน

ประ
จา

บ่อย บ้าง
ครัง้ แล้วแต่
โอกาส

บาง
ครัง้

ไม่
ปฎิบตั ิ
เลย
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30. ฉั น จั ด สภาพห้อ งเรี ย นให้มี สื่ อ การเรี ย นรู ้ท่ี
ผู้เรียนสามารถเรียนรู ด้ ้วยตนเองได้หลากหลาย
ทาง โดยผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นเป็ นกลุ่ ม หรื อ
รายบุคคลได้
31. ในห้องเรียน ฉันจะติดใบความรูพ้ ร้อมคิวอาร์
โค้ด หรื อ เว็ ป ไซด์ เพื่ อ ส่ ง เสริม การเรี ย นรู ใ้ ห้กับ
ผูเ้ รียน
32. เมื่อต้องการสร้างประสบการณ์ให้กับผูเ้ รียน
ฉันประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ยูทูป
กูเกิลเอิรท์ หรืออื่นๆ เข้ามาสร้างการเรียนรูเ้ สมือน
จริง
33. ฉันตกแต่งห้องเรียนด้วยการประยุกต์ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น คิวอาร์โค้ด หรือเว็ปไซด์
แหล่ ง การเรี ย นรู ต้ ่ า งๆ เป็ น ต้น เพื่ อ สร้า งความ
สนใจให้กบั ผูเ้ รียน
2. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล
2.1 ด้านการเลื อกใช้วิธี การวัดและ
ประเมิ น ผลการจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวทางการ
ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ( Formative
Assessment)
34. เมื่ อ ผู้ เ รี ย นก าลั ง ปฏิ บั ติ ง านหรื อ น าเสนอ
ผลงาน ฉั น จะท าการประเมิ น ผลไปด้ ว ยการ
สังเกต ซักถาม จดบันทึกร่วมด้วย
35. ฉัน ใช้ค ะแนนจากผลการสอบ ส าหรับ การ
ตัดสินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพียงวิธีเดียว

ประจา บ่อยครัง้

บ้าง บางครัง้
ไม่
แล้วแต่
ปฎิบตั ิ
โอกาส
เลย
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36. ฉันใช้ผลงานของนักเรียน พิจารณาร่วมกับ
คะแนนจากผลการสอบ เพื่อดูความก้าวหน้า
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
37. เมื่อผูเ้ รียนทางานผิดหรือไม่ เข้าใจเนือ้ หา
ฉันจะอธิบายให้ขอ้ เสนอเสนอแนะในทันที
38. ฉันนาข้อมูลจากการสอบถาม การสังเกต
จากชัน้ เรียน มาใช้เพื่อปรับปรุ งวิธีการสอนใน
ครัง้ ต่อไป
39. เมื่อสิน้ สุดการสอนในแต่ละครัง้ ฉันจะให้
ผูเ้ รียนทา AAR ในการเรียนรู ้
40. ฉันติดตามการทางานของผูเ้ รียน หลังจาก
ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษางานอย่างต่อเนื่อง
41. ฉันประยุกต์ใช้สื่อสัมคมออนไลน์ เช่น เฟ
ซบุ๊ก ไลน์ หรือ เวปไซด์ต่ างๆ เป็ นช่ องทางใน
การให้คาแนะนาและให้คาปรึกษากับผูเ้ รียน
42. ฉั น ประยุ ก ต์ใช้สื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เช่ น kahoot, quiz, zipgrade, google from
มาใช้ตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียน
43. เมื่ อต้องการความรวดเร็วและแม่ นยาใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ฉันจะใช้สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการวัดและ
ประเมินผล
2.2 ด้านทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ (positive feedback)

ประจา บ่อยครัง้

บ้าง
แล้วแต่
โอกาส

บางครัง้

ไม่
ปฎิบตั ิ
เลย

254
ระดับการปฏิบตั ิ
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44. เมื่อผูเ้ รียนทางานหรือทาชิน้ งานได้ดี ฉันจะ
ชื่นชมพร้อมทัง้ บอกข้อดีของชิน้ งาน
45. ฉั น ให้ค าชื่ น ชมกระบวนการท างานของ
ผูเ้ รียน มากกว่าผลสาเร็จของงาน
46. เมื่ อผูเ้ รียนส่งงาน/ชิน้ งาน ฉันจะให้หาจุด
ผิดและข้อผิดพลาดของงานก่อน
47. เมื่อผูเ้ รียนนาชิน้ งาน/รายงานมาส่ง ฉันให้
ข้อ เสนอแนะป้ อ นกลั บ ทุ ก ครั้ง (feedback)
เพื่อให้ผเู้ รียนนาไปปรับปรุงงาน
48. แม้จะพบข้อผิดพลาดของงาน/ชิน้ งานมาก
ฉัน พยายามหาข้อ ดี ข องงาน/ชิ น้ งาน เพื่ อ ให้
ผูเ้ รียนมีกาลังใจในการแก้ไขปรับปรุงงาน
49. ฉันให้กาลังใจผูเ้ รียนในการทางาน แม้จ ะ
พบข้อบกพร่องของงาน/ชิน้ งาน
50. บ่อยครัง้ ที่ผูเ้ รียนได้รบั คาติชมผลงานด้วย
การเสริมแรงทั้งทางคาพูด และ/หรือการเขียน
ความคิดเห็นจากฉัน

ประจา บ่อยครัง้

บ้าง
แล้วแต่
โอกาส

บางครัง้

ไม่
ปฎิบตั ิ
เลย

255
ตัวอย่างโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
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แนวคิดและหลักการ
ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุก
ภูมิภาคโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลให้จานวนความรูเ้ พิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วทุกวัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ในยุ ค ศตวรรษที่ 21 นี ้ ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม รวมทั้ ง “เด็ ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล ( Digital
Generation)” ซึ่งเมื่อเด็กยุคดิจิทลั ถูกหล่อหลอมและเติบโตขึน้ มาในสิ่งแวดล้อมแบบดิจิทลั วิธีการ
รับรู ้ วิธีการเรียนรู ้ รวมถึงวิธีการคิดของเด็กยุคนีย้ ่อมแตกต่างไปดัวยเหตุนีก้ ารจัดการเรียนรูข้ องครู
จึ ง ต้อ งปรับ เปลี่ ย นกระบวนทัศน์ใหม่ โดยให้ความส าคัญ กับ “การเรีย น” มากกว่า “การสอน”
ส่ ง เสริม ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ใ ห้กั บ ผู้เรี ย นมากกว่ า การให้เนื ้อ หาวิ ช าเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ครู ผู้ส อน
เปลี่ยนเป็ นผู้ “จัดการเรียนรู ”้ ดังนัน้ บทบาทและลักษณะของครูในยุคดิจิทัลจึงต้อง “เปลี่ยนวิธีคิด
(Mindset) และปรับ วิธี ส อน” ด้ว ยและการที่ ค รู จ ะสนองต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าวอย่ า ง
สมบู ร ณ์ ไ ด้ จ าเป็ นต้ อ งมี ก ระบวนการพั ฒ นาหรื อ สร้า งครู ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะมี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล และควรเกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ทาง
ในระบบของการผลิตและพัฒ นาครู โดยพัฒ นานักศึกษาครู ให้มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
การพัฒนานักศึกษาครูสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ซึ่งเป็ นโปรแกรมเสริมหลักสูตร ในช่วงระหว่างการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 5 โดยเป็ นชุดกิจกรรมสาหรับการสร้างการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาครูตามความถนัด หรือสไตล์การสอนในการถ่ายทอดความรูท้ ่เี ป็ นแบบฉบับของ
ตนเอง ในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะกับเด็กยุคดิจิทัล โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ของ
กลุ่มที่มีบทบาทใกล้ชิดกับการพัฒนานักศึกษาครูในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยกลุ่มผู้
ที่มีศกั ยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรู ้ ได้แก่ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
อาจารย์นิเทศสถานศึกษา ครู พ่ีเลีย้ ง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ในกระบวนการที่อยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรู ป โดยใช้การช่วยเหลือในหลากหลาย
รูปแบบ ที่คานึงถึงพัฒนาการและความสามารถของนักศึกษาครูแต่ละบุคคล โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด
ทฤษฎีของสไตล์การสอน (Teaching Styles) ของกราชา (Anthony. F Grasha, 2002) เป็ นทฤษฎี
เบือ้ งหลังของการศึกษาครั้งนี ้ ซึ่งเป็ นวิถี ทางในการแสดงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ใ้ นแบบผู้
อานวยความสะดวก (Facilitator) และใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) ของ
ไวก๊อตสกี ้ (Vygotsky, 1980) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางวัฒนธรรมเชิงสังคม (Sociocultural
theory) ถูกนาไปใช้เพื่อช่วยสร้างการเรียนรู ท้ ั้งนีก้ ารช่ วยเหลือนั้นต้องเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อ
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พัฒ นาการของนัก ศึ ก ครู (Zone of Proximal Development) ซึ่ง ทฤษฎี นี ้เชื่ อ ว่ า การเรีย นรู ข้ อง
มนุษย์เป็ นกระบวนการทางสังคม โดยใช้หลักสาคัญ คือการมี ปฏิสัม พันธ์เชิงสังคม โดยให้ผู้ท่ีมี
ศักยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูท้ ่ีมีศักยภาพต่ากว่า การเสริม
ต่อนีจ้ ะค่อยๆลดลงในขณะที่การพัฒนาการเรียนรู จ้ ะค่อยๆเพิ่มขึน้ และสุดท้ายการเสริมต่อจะยุติ
ลงเมื่อผูท้ ่มี ีศกั ยภาพต่ากว่าสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง ผูว้ ิจยั จึงใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการ
เรียนรู ้ (Scaffolding) มาเป็ นกลยุทธ์ (Teaching strategy) ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณ ภาพใน
สนามวิจยั กับกลุม่ ของหน่วยผลิตและพัฒนานักศึกษาครูและกลุม่ ผูใ้ ช้ครู เพื่อค้นหา ทาความเข้าใจ
องค์ประกอบและเงื่อนไขของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกสาหรับการออกแบบพัฒ นาโปรแกรมและแบบวัดพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
โดยการพัฒ นานักศึก ษาครู ในการศึก ษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้แ นวคิด ทฤษฎีก ารเรียนรู ส้ ู่การ
เปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ (Mezirow, 2000) เป็ นการเปลี่ยนแนวความคิด ความเชื่อ เปลี่ยนกรอบ
ความคิดเดิม (Affective Attributes หรือ Mindset Change) ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนที่เกิดภายในตัวของ
นักศึกษาครูเอง จนเปลี่ยนความรู ค้ วามเข้าใจ (Cognitive Attributes) และขัน้ สุดท้ายนักศึกษาครู
เกิ ดการเปลี่ ยนพฤติก รรมการจัด การเรียนรู ท้ ่ี เหมาะสมเพื่ อ ผู้เรีย นในยุค ดิ จิ ทัล (Psychomotor
Attributes) ซึ่งจะช่วยใช้นักศึกษาครูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ อย่างครบถ้วนในทุกด้าน (Holistic
Change) อย่างยั่งยืน นอกจากนีย้ ังใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) ของไว
ก๊อตสกี ้ (Vygotsky, 1980) มาเป็ นกลยุทธ์สาหรับการสร้างการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมกับพืน้ ที่รอยต่อ
พัฒ นาการของนักศึก ษาครู (Zone of Proximal Development) จากผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ ย วข้องกับ การ
พัฒนานักศึกษาครู ได้แก่ อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย ครูพ่ีเลีย้ ง นักเรียน เป็ นต้น ซึ่งกระบวนการนี ้
เป็ นการพัฒนาที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษาครู และช่วยให้นกั ศึกษาครูเกิด
กระบวนการเรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับตนเองด้วย
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
เหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาครู ใน
ขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

258
เนือ้ หาสาหรับการพัฒนา
1. การออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2. วิธีการประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)
3. ทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
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การดาเนินการพัฒนา
การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาครู ในขัน้ การ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดาเนินการพัฒนาใน 3 ลักษณะ คือ การทากิจกรรม การฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการและการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียน
ผู้เข้าร่วมการพัฒนา
กลุ่มเป้ าหมายสาหรับการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายสาหรับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่
1. นักศึกษาครูชนั้ ปี ท่ี 5 ที่อยู่ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ที่นกั ศึกษาครูกลุม่ ทดลองเป็ นครูผสู้ อน
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่ว มวิจัย เป็ น กลุ่ม ผู้ท่ี ดูแ ลนัก ศึก ษาครู ก ลุ่ม ทดลอง ในระหว่า งการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียน ได้แก่
1. อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
2. ครูพ่เี ลีย้ ง
การประเมินผล
1. ประเมินก่อนและหลังการพัฒนา ได้แก่ ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทัลสาหรับนักศึกษาครู สนทนากลุ่ม (Focus groups) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview)
2. ประเมิ นระหว่างการพัฒ นา ได้แก่ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ สังเกตการจัดการ
เรียนรู ้ และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ลักษณะของโปรแกรม
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โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
ครู ในขั้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นโปรแกรมเสริมหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒ นา
นักศึกษาครูให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั ของนักศึกษาครู ในขัน้
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผูว้ จั ยั ได้ศึกษาแนวการสร้างโปรแกรมโดยประยุกต์แนวคิดการ
จัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับหน่วยผลิตและพัฒนา
นักศึกษาครู และกลุ่มผูใ้ ช้ครูในสนามวิจยั และส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรีย นรูข้ อง
นัก ศึก ษาครู โดยการประยุก ต์ใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรีย นรู ส้ ู่การเปลี่ย นแปลง (Transformative
Learning) ร่วมกับแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding)
โดยใช้หลักการของทฤษฎีการเรียนรูส้ ู่การเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์ (Mezirow. 2000)
นามาใช้เป็ น กระบวนการในการพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุคดิจิ ทัลในทุกด้าน
(Holistic Change) โดยเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียน
ในยุคดิจิทลั (Affective Attributes) เปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั (Cognitive Attributes) จนขัน้ สุดท้ายนักศึกษาครูเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล (Psychomotor Attributes) โดยอาศัยการเรียนรูผ้ ่านการ
สื่อสาร (Communicative Learning) ระหว่างเพื่อนนักศึกษาครู นักศึกษาครูกบั อาจารย์นิเทศ และ
ครู พ่ีเลีย้ งเป็ นต้น จนได้มติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิการสอนจริง ในช่วง
การออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่ีให้นักศึกษาครู ได้เผชิญกับการสอนใน
บริบทจริง จะช่วยให้นกั ศึกษาครูเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกระบวนการทางความคิด และ
เกิดประสบการณ์ใหม่ขึน้ มา จากการเผชิญปั ญหาเผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
4 ขัน้ ตอนของการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ภาวะที่ทาให้สบั สน เป็ นการสร้างความตระหนักในสิ่งที่ไม่สอดคคล้องกันระหว่าง
การคิด ความรูส้ กึ การปฏิบตั ิหรือการตระหนักในภาพที่มีอยู่ก่อน
ขัน้ ที่ 2 การใคร่ครวญตนเอง เป็ นการตรวจสอบความรูส้ ึกต่างๆของตนเอง การไตร่ตรอง
อย่างใคร่ครวญด้วยตนเอง แบ่งปั นความคิดที่นาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่น แบ่งปั นความคิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการเปลี่ยนแปลงของกรณี อ่ืนๆที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน และค้นหาทางเลือกเพื่อกาหนดบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบตั ิใหม่
ขัน้ ที่ 3 การสารวจและวางแผนแนวปฏิบตั ิใหม่ เป็ นการสารวจความรูก้ ับผูอ้ ่ืนเพื่อค้นหา
สิ่งที่ยังไม่ เหมาะสม แลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ วางแผนแนวปฏิบัติใหม่
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ค้นหาความรูแ้ ละพัฒนาทักษะเพื่อนาไปใช้ตามที่ระบุในแผน ค้นหาความรูท้ างเทคนิคเพื่อทาให้
ตนเองชานาญ สามารถที่จะนาความรูไ้ ปปฏิบตั ิได้
ขัน้ ที่ 4 การยอมรับและปรับแนวปฏิบตั ิใหม่ เป็ นการสร้างความมั่นใจในบทบาทใหม่และ
ความสัม พัน ธ์ใหม่ บูรณาการความคิ ดหรือ มุม มองใหม่ ไปสู่เป้าหมายของแต่ล ะบุคคล มี ก าร
เสนอแนะในความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันละกัน จนเกิดพลังกลุ่มที่เข้มแข็ง นามาสู่ความเชื่อมั่นใน
การสร้างความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ ง ในขั้ น ที่ 1 และขั้ น ที่ 2 เป็ นขั้ น การปรับ เปลี่ ย นกรอบความคิ ด เดิ ม (Affective
Attributes/Mindset Change) และการปรับ เปลี่ ย นความรู ค้ วามเข้า ใจ (Cognitive Attributes)
ของนักศึกษาครู ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล ส่วนในขัน้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 4
เป็ นขัน้ ตอนของการวางแผนเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึ่งในขัน้ ที่ 3 และ4 นีผ้ วู้ ิจยั ใช้แนวคิดทฤษฎีการ
เสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) ตามแนวคิดของไวก๊อตสกี ้ (Vygotsky, 1978)นามาใช้สาหรับ
การเสริมสร้างการพัฒ นาการเรียนรู ต้ ามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้การมีปฏิสัม พันธ์เชิ ง
สังคม ของกลุ่มที่มีบทบาทใกล้ชิดกับการพัฒนานักศึกษาครูในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรู ป โดยกลุ่มผูท้ ่ีมีศักยภาพสูงกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรู ้ ได้แก่ อาจารย์
นิเทศมหาวิทยาลัย ครูพ่เี ลีย้ งหรืออาจารย์นิเทศสถานศึกษา เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด
และให้การช่วยเหลือเสริมต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาครูในกระบวนการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการ
ออกฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ครู ในชั้นปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยใช้การช่ วยเหลื อในหลากหลาย
รู ป แบบ โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ พื ้น ที่ รอยต่ อ พั ฒ นาการของนั ก ศึ ก ษาครู (Zone of
Proximal Development) โดยการเสริมต่อนีจ้ ะค่อยๆลดลงในขณะที่การพัฒนาการเรียนรูจ้ ะค่อยๆ
เพิ่มขึน้ และสุดท้ายการเสริมต่อจะยุติลงเมื่อผูน้ กั ศึกษาครูม่นั ใจและสามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง
โดยลาดับขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยเทคนิค 5 วิธีการดังนี ้ 1) การได้เห็นตัว แบบ
หรือความสาเร็จของเพื่อน 2) การตัง้ เป้าหมายความสาเร็จในแต่ละขัน้ 3) การได้รบั ประสบการณ์
ความสาเร็จด้วยตนเอง 4) การกระตุน้ ลักษณะใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 5) การเรียนรูท้ างสังคม ช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาซึ่งกันและกัน และลดความช่วยเหลือลง โดยครู พีเ้ ลีย้ ง อาจารย์นิเทศสถานศึกษา
และอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย คอยให้คาแนะนา กระตุน้ ให้นักศึกษาครู เกิดความท้าทาย ให้
ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาครูเกิดปั ญหา และประเมินเพื่อการพัฒนา รวมทัง้ คอยให้คาแนะนา
และกาลังใจตลอดช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งข้อมูลภาพรวมของกรอบกิจกรรมใน
โปรแกรมฯ แสดงดังตารางต่อไปนี ้
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ เปลี่ยนกรอบควำมคิ ดเดิ ม (Affective Attributes)
ครัง้ ที่ 1
1. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาครูเกิด เมื่อเริม่ ดาเนินกิจกรรมการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ น
สภาวะสับสน ความคุ้ น เคยต่ อ กั น และ กั น เอ ง ข อ ง ก ลุ่ ม ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ เกิ ด
ส ร้ า ง บ ร รย า ก า ศ ที่ เป็ น ความคุ้น เคยต่ อ กัน จะช่ ว ยให้ นั ก ศึก ษาครูเกิ ด
กันเองของกลุ่ม
ความไว้วางใจต่อการเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่งึ กัน
2. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาครูเกิด และกัน ซึง่ ช่วยให้การดาเนินกิจกรรมราบรื่นอย่าง
ความไว้วางใจและเข้าใจถึง มีค วามหมายตลอดการเข้า ร่ ว มโปรแกรมและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในงานวิจยั ครัง้
3. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู มี นี้
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ เกี่ ย ว กั บ
นอกจากนี้ กิ จ กรรม “สภาวะสั บ สน” เป็ น
สภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิดการ กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสงสัยให้นักศึกษาครู
เปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญต่อการ เกิด ขึ้น “รู้สึก เอ๊ ะ!!!”และมีป ระสบการณ์ เกี่ยวกับ
เป็ นครู
สภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ต่อการเป็ นครู เพื่อเป็ นการสร้างความตระหนักใน
สิง่ ที่ไม่สอดคคล้องกันระหว่างการคิด ความรู้สึก
การปฏิบตั หิ รือการตระหนักในภาพทีม่ ีอยู่ก่อนอัน
เป็ นประโยชน์ ต่ อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
เดิม (Mindset change)

ผลทีเ่ กิดขึน้
6. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เกิ ด ค ว า ม
ไ ว้ ว า ง ใ จ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ถึ ง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
7. นักศึกษาครูเกิดความคุน้ เคย
ต่ อ กัน และสร้า งบรรยากาศที่
เป็ นกันเองของกลุ่ม
8. นั ก ศึ ก ษ าครู ไ ด้ ต รวจสอบ
ประสบการณ์ เดิ ม ตรวจสอบ
ค วาม รู้ สึ ก ต่ างๆ ข อ งต น เอ ง
เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ต่อการ
เป็ นครู

ระยะเวลา
4 ชัวโมง
่

โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ เปลี่ยนกรอบควำมคิ ดเดิ ม (Affective Attributes)
ครัง้ ที่ 2
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ เมื่อ นัก ศึกษาครูมีป ระสบการณ์ เกี่ยวกับ สภาวะ
ส ร้ า ง ก า ร ตรวจสอบความรู้สึก ต่ างๆ วิกฤตทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญต่อการ
เปลีย่ นแปลง
ของตนเอง
เป็ นครูแล้ว เขาควรตรวจสอบความรูส้ กึ ต่างๆของ
2. เพื่อ แบ่ ง ปั น ความคิด ที่ ตนเอง สะท้ อ นอารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง
น า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ความรู้สึก อึด อัด ใจจากประสบการณ์ ท างลบต่ อ
เปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับ การจั ด ก ารเรี ย น รู้ ใ น ชั ้น เรี ย น ที่ ไม่ ป ระสบ
บุคคลอื่น
ความสาเร็จ ผ่านกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ จะ
3. เพื่อค้นหาทางเลือกเพื่อ ช่ ว ย ให้ เข า ต ระห นั ก ถึ งสิ่ ง ที่ เข า ค ว รต้ อ ง
ก าหนดบทบาทใหม่ และ เปลี่ยนแปลง ทัง้ ความรูส้ กึ นึกคิด เจตคติ ด้วยตัว
การเปลี่ ย นแปลงส าหรับ ของเขาเอง และร่วมกันแบ่งปั นความคิดทีน่ าไปสู่
การปฏิบตั ใิ หม่
กระบวนการเปลีย่ นแปลงแลกเปลีย่ นกับบุคคลอื่น
ซึง่ ช่วยให้เขาสามารถค้นหาทางเลือกเพื่อกาหนด
บทบาทใหม่ และการเปลี่ย นแปลงส าหรับ การ
ปฏิบตั ใิ หม่ของตนเองได้

ผลทีเ่ กิดขึน้
1. นั ก ศึก ษาครูไ ด้วิเคราะห์ แ ละ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ความเชื่อเดิม
9. นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย น
มุมมองกับเพื่อนนักศึกษาครู
10. นั ก ศึก ษาครู ป รับ หรือ บู ร ณา
การความเชื่อ ของตนมาใช้ เป็ น
ทางเลือกเพื่อกาหนดบทบาทของ
ตนใหม่ และเปลี่ย นแนวปฏิ บ ัติ
ใหม่ (เปลีย่ นกรอบความคิดเดิม)

ระยะเวลา
4 ชัวโมง
่
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ เปลี่ยนกรอบควำมคิ ดเดิ ม (Affective Attributes)
ครัง้ ที่ 3
1. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู มี การได้เห็นตัวแบบจากครูท่ปี ระสบความสาเร็จใน
ส่ ง เสริ ม Self- พ ลั ง ใ จ ต่ อ ก า ร ล ง ฝึ ก การจัด การเรีย นรู้ ทัง้ ในมุ ม มองความเชื่อ ความ
efficacy
ประสบการณ์ วชิ าชีพครูและ คาดหวั ง แนวปฏิ บ ั ติ เทคนิ ค ต่ า งๆ วิ ธี ก าร
การจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรับ แก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาการฝึ กประสบการณ์
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
วิชาชีพครูในสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูใ้ น
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ ชัน้ เรีย นจริง กัน นั ก เรีย นในยุ ค ดิจิท ัล จะช่ ว ยให้
เห็ น ตั ว แ บ บ ที่ ป ร ะ ส บ นั ก ศึก ษาครูมีพ ลังใจต่ อการลงฝึ ก ประสบการณ์
ความส าเร็จ ในการจัด การ วิชาชีพครูและออกแบบการจัดการเรียนรูส้ าหรับ
เรียนรู้
ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค ดิ จิ ท ั ล น อ ก จ าก นี้ ก า รได้ รั บ
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ก ารรั บ รู้ ข้อเสนอแนะจากตัวแบบทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ ทาให้
ความสามารถของตนเอง นักศึก ษาครูเกิดกาลังใจ เกิด ความตระหนักและ
ของนั ก ศึ ก ษาครู มี ต่ อ การ พยายามทีจ่ ะการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนในยุค
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ดิจทิ ลั ให้ประสบความสาเร็จมากขึ้น และส่งเสริม
ในยุคดิจทิ ลั
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองของนักศึกษาครู
ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นเบื้องต้นในการเรียนรู้ และเป็ นสิง่
ที่ก าหนดทิศ ทางความเข้ม ของพฤติ ก รรมการ
จัด การเรี ย นรู้ ส าหรับ ผู้ เ รีย นในยุ ค ดิ จิ ท ั ล ของ
นักศึกษาครู

หมายเหตุ
16 พ.ค.
2562

ผลทีเ่ กิดขึน้
นั ก ศึ ก ษ า ค รู มี ก า ร รั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง และมี
ความมั่นใจต่อการจัดการเรียนรู้
เพิ่มมากขึน้

ระยะเวลา
4 ชัวโมง
่
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
ครัง้ ที่ 4
1. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าค รู มี นั ก ศึก ษาครู ไ ด้ ส ารวจความรู้แ ละค้ น หา
การเสริมสร้าง
ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ ตนเองถึงสิ่ง ที่ต้ อ งพัฒ นา รวมทัง้ ทัก ษะ/
ความชานาญด้าน สไตล์ ก ารเรีย นของผู้ เ รีย น เทคนิคที่ช่วยเสริมสร้างความชานาญ เช่น
การออกแบบการ (Learning Style) และสไตล์ แนวคิดการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนใน
จัดการเรียนรูเ้ พื่อ การสอนของครู (Teaching ยุคดิจทิ ลั การวิเคราะห์สไตล์การเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั Style)
ผู้เรียน การรู้จกั สไตล์การสอนของตนเอง
เรื่อง Learning
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ค รู การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
Style & Teaching สามารถวิเคราะห์ สไตล์ก าร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาออกแบบการ
Style
เรีย นของผู้ เ รีย นและสไตล์ จัดการเรียนรูฯ้ ลฯ และสามารถนาความรูท้ ่ี
การสอนของตนเองได้
ได้ร ับ มาประยุ ก ต์ โดยการวางแผนแนว
ครัง้ ที่ 5 การเสริมสร้าง 1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ค รู ม ี ท างการจั ด ก ารเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย น
ความชานาญด้านการ ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ แผนการจัด การเรีย นรู้ และทดลองสอน
ออกแบบการจัด การ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมา นอกจากนี้นั กศึกษาครูยงั เกิด ความมั ่นใจ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ต่ อ การเปลี่ย นแปลงในบทบาทใหม่ ข อง
ดิ จิ ทั ล เรื่ อ ง ก า ร ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 2. เพื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค รู ตนเอง ผ่ า นการเสริม ต่ อ การเรีย นรู้จ าก
มาออกแบบการจัดการ สามารถออกแบบการจัดการ เพื่อน ครูพเ่ี ลีย้ ง อาจารย์นิเทศ
เรียนรู้
เ รี ย น รู้ โ ด ย ก า ร ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ม า
ออกแบบการจัดการเรียนรูไ้ ด้
4. นั ก ศึ ก ษ าค รู เ กิ ด ทั ก ษ ะ /
เทคนิ ค ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
ช าน าญ อั น ส่ ง ผ ลต่ อการมี
พฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
5. นั ก ศึ ก ษ า ค รู ส า ม า ร ถ
วางแผนแนวทางการจัด การ
เรีย นรู้แ ละการเขีย นแผนการ
จัด การเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุ ด
ดิจทิ ลั ได้
6. นัก ศึก ษาครูเกิดความมัน่ ใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
ใหม่ของตนเองด้วยการทดลอง
สอน ผ่ านการเสริ ม ต่ อการ
เรียนรูจ้ ากเพื่อน ครูพเ่ี ลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศ

3 ชัวโมง
่

3 ชัวโมง
่

ผลทีเ่ กิดขึน้

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
ค รั ้ง ที่ 6 ก า ร 1. เพื่อให้นักศึกษาครูมีความรู้
เสริมสร้างความ ค ว า ม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ช า น า ญ ด้ า น ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
การออก แบ บ รุ ก ( Active Learning) เ พื่ อ
ก า ร จั ด ก า ร ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั ผ่านตัวแบบ
เรี ย น รู้ เ ชิ งรุ ก 2. เพื่อให้นั กศึกษาครูสามารถ
(
Active ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
Learning) เพื่ อ รุ ก ( Active Learning) เ พื่ อ
ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั ได้
ดิจทิ ลั
3. นั ก ศึก ษาครู ส ามารถเขีย น
แผนการจัด การเรีย นรู้เชิ ง รุ ก
( Active Learning) ส า ห รั บ
ผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาครูเกิดความ
เชื่ อ มั น่ ใน ต น เอ งต่ อ ก า รมี
พฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู้
เพื่ อ ผู้ เ รีย นในยุ ค ดิ จิ ท ั ล ผ่ า น
การทดลองสอน และการเสริม
ต่อการเรียนจากอาจารย์นิเทศ

แนวคิด
(6 ชัวโมง)
่

ระยะเวลา
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กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขัน้ ปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Attributes)
ครัง้ ที่ 7
2. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าครู มี นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ พ ั ฒ นาทั ก ษะ/เทคนิ ค ที่ ช่ ว ย
การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เสริม สร้า งความช านาญด้ า นการประเมิ น เพื่ อ
ความชานาญ
การป ระเมิ น เพื่ อพั ฒ น า พัฒนา (Formative Assesment) และเทคนิคการ
ด้านการ
( Formative Assesment) ให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ อย่ า งสร้ า งสรรค์ (positive
ประเมินเพื่อ
และเทคนิ ค การให้ ข้ อ มู ล feedback) ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นหลัก การประเมิ น ชัน้
พัฒนา
ป้ อนกลับ อย่ า งสร้า งสรรค์ เรีย นในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าความรู้ท่ี
(Formative
(positive feedback)
ได้ ร ั บ ม าป ระยุ ก ต์ ใน ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู้ ไ ด้
Assesment)
3. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาครูเกิด นอกจากนี้นักศึกษาครูยงั เกิดความมั ่นใจต่อการ
และเทคนิคการ ทักษะเกี่ยวกับการประเมิน เปลีย่ นแปลงในบทบาทใหม่ของตนเองด้านทักษะ
ให้ขอ้ มูล
เพื่ อ พั ฒ น า (Formative การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assesment)
ป้ อนกลับอย่าง Assesment) และมี ท ั ก ษ ะ และทักษะการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่าง (positive feedback)
(positive
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( positive
feedback)
feedback)

ผลทีเ่ กิดขึน้
นักศึกษาครูเกิดทักษะเกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ เมิ น เพื่ อ พั ฒ น า
(Formative Assesment) แ ล ะ
ทัก ษะการให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( positive
feedback)

ระยะเวลา
(6 ชัวโมง)
่
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2 ชัวโมง
่

ค รั ้ ง ที่ 8 1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู เกิ ด
ป ฏิ บั ติ ก า ร เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการ
จั ด ก า รเรี ย น รู้ จัด การเรียนรู้ จากการเผชิญ
จริง ในชั น้ เรีย น ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
ของครูใหม่
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า เกิ ด
พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
มั ่นใจในบทบาทใหม่ นามาสู่
ความ เชื่ อมั น่ ในการสร้ า ง
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
เปลีย่ นแปลง

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอนเป็ นครัง้ แรกใน
บทบาทของครูใหม่ในโรงเรียนจริง ซึ่งจากการเผชิญ
ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง นักเรียนครูฝึกประสบการณ์
จะเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ
กระบวนการทางความคิด และเกิดประสบการณ์ใหม่
และเมื่อเขาประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้
ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จและมีความมั ่นใจในบทบาท
ใหม่ ข องเขา จนน ามาสู่ ค วามเชื่อ มัน่ ในการสร้า ง
ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง

ระยะเวลา

กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขั้นพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล (Psychomotor Attributes)

ผลทีเ่ กิดขึน้
1. นั ก ศึ ก ษ าเกิ ด ก ารพั ฒ น า
พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู้เพื่อ
ผู้ เรี ย น ใน ยุ ค ดิ จิ ท ั ล เกิ ด ก าร
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างความ
ติ ด ค วาม เชื่ อ จาก ก ารเผ ชิ ญ
ประสบการณ์ ป ฏิ บั ติก ารจัด การ
เรียนรูใ้ นชัน้ เรียนจริง
2. นักศึกษาครูเกิดความมั ่นใจใน
บทบาทใหม่มากขึ้นกว่าเดิม จาก
เสริมต่อการเรียนรูจ้ ากเพื่อน ครูพ่ี
เลีย้ ง อาจารย์นิเทศ
3. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เ กิ ด ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเพื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจทิ ลั
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3 ชัวโมง
่

เมื่อ นักศึกษาครูปฏิบัติการสอนผ่านไป 1 เดือน ใน
บทบาทของครูนักศึกษาในโรงเรียนจริง นักศึกษาครู
ฝึ ก ประสบการณ์ จ ะได้เผชิญ ประสบการณ์ เผชิญ
ปั ญหาด้วยตนเอง โดยมีครูพ่เี ลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
มหาวิท ยาลัยคอยเสริม ต่อ การเรียนรู้ ให้คาแนะน า
ช่วยเหลือและกาลังใจ และค่อยๆลดความช่วยเหลือ
ลงเมื่อเห็นว่าเขาท าได้ ช่วยให้นักศึกษาครูเกิดการ
เรีย นรู้ใหม่ กระบวนการทางความคิด เกิด ความ
เชื่อ มั ่นในการสร้างความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั

ครัง้ ที่ 9
สะท้ อ นผลของ
บทบาทใหม่ ต่ อ
จั ด ก า รเรี ย น รู้
จริงในชัน้ เรียน

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู เห็ น
ตัว แบบหรือ ความสาเร็จของ
เพื่ อ น ต่ อ พ ฤ ติ ก รรม ก า ร
จัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจทิ ลั
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาครู เกิ ด
ค ว า ม มั น่ ใจ ใน ก า รแ ส ด ง
พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั นามา
สู่ ค วามเชื่ อ มั น่ ในการสร้ า ง
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
เปลีย่ นแปลง

ระยะเวลา

กิจกรรม
เป้ าหมายกิจกรรม
แนวคิด
ขั้นพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจทิ ัล (Psychomotor Attributes) (ต่อ)

ผลทีเ่ กิดขึน้
1. นักศึกษาครูเกิดความมั ่นใจใน
การแสดงพฤติก รรมการจัด การ
เรี ย นรู้ เ พื่ อผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ท ั ล
น ามาสู่ค วามเชื่อ มั ่นในการสร้า ง
ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง
2. นั ก ศึ ก ษ า ค รู เ กิ ด ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเพื่อผูเ้ รียนในยุค
ดิจทิ ลั

โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาครูเกิดความไว้วางใจและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. เพื่อให้นกั ศึกษาครูเกิดความคุน้ เคยต่อกัน และสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเองของกลุม่
3. เพื่อให้นักศึกษาครู มีประสบการณ์เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญต่อการเป็ นครู
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แนวความคิด
เมื่อเริ่มดาเนินกิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเองของกลุ่ม สร้างสัมพันธภาพเกิด
ความคุน้ เคยต่อกัน จะช่วยให้นักศึกษาครูเกิดความไว้วางใจต่อการเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่ึงกัน
และกัน ซึ่งช่วยให้การดาเนินกิจกรรมราบรื่นอย่างมีความหมายตลอดการเข้าร่วมโปรแกรมและ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในงานวิจยั ครัง้ นี ้
นอกจากนีก้ ิจกรรม “สภาวะสับสน” เป็ นกิจกรรมที่ช่วยกระตุน้ ความสงสัยให้นักศึกษาครู
เกิดขึน้ “รูส้ กึ เอ๊ะ!!!”และมีประสบการณ์เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ต่อการเป็ นครู เพื่อเป็ นการสร้างความตระหนักในสิ่งที่ไม่สอดคคล้องกันระหว่างการคิด ความรูส้ ึก
การปฏิบตั ิหรือการตระหนักในภาพที่มีอยู่ก่อนอันเป็ นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
เดิม (Mindset change)
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์ทใี่ ช้
1. โจทย์ทายใจ
2. กระดาษพรู๊ฟ/สี
3. วีดีโอเรื่องสัน้ “สะท้อนการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาของรุน่ พี่ชนั้ ปี ท่ี 5”
4. ภาพเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการเรียนรู ข้ องนัก เรียนในชั้น เรียนจ านวนกลุ่ม ละ 10 ภาพ
จานวน 2 ชุด
5. กระดาษ A4
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การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม และผูด้ าเนิน
กิจกรรม
2. บันทึกการสนทนา
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม 1 คู่หู-รู้ใจ (30 นาที)
1. วิทยากรแนะนาตนเองและทีมงาน
2. สมาชิกแนะนาตนเอง
3. วิทยากรให้ผูร้ ่วมกิจกรรมทุกคนพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาครู เพื่อค้นหาคู่หู โดยผูร้ ่วม
กิจกรรมเลือกเพื่อนที่คิดว่ารูใ้ จกันมากที่สดุ มาเป็ นคู่หู
4. เมื่ อสมาชิกได้คู่หูแล้ว ให้แต่ละคู่ช่ วยกันเลือกหมวดทายใจ เช่ น อาหารที่ชอบ แนว
เพลงที่ชอบ สถานที่ท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบ โดยวิทยากรเป็ นผูอ้ ่านคาถาม แล้วให้แต่ละคู่ตอบ/เลือก
คาตอบ พร้อมกัน หากคู่ใดตอบได้ตรงกันมากที่สดุ จะได้เป็ นสุดยอด “คู่ใจ” ประจาวัน
5. วิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสรุ ปสิ่งที่ได้รบั จากการทากิจกรรม และเตรียม
ความพร้อมเข้าสูก่ ิจกรรมต่อไป
6. วิทยากรชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และสิทธิของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
กิจกรรม 2 มุมมองการฝึ กประสบการณ์งานครู (1 ชั่วโมง 30 นาที)
1. นักศึกษาครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนั่งล้อมวง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปสังเกต
การสอนและทดลองฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมา ด้วยการสนทนาเชิงวิพากษ์
2. วิทยากรบันทึกประเด็นที่ได้จากการสนทนาบนกระดาน
3. นั ก ศึ ก ษาครู ร่ว มกั น รับ ชมภาพบรรยากาศและคลิ ป วี ดี โอเรื่ อ งสั้น “สะท้อ นการ
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาของรุน่ พี่ชนั้ ปี ท่ี 5”
4. สนทนากลุ่ม โดยวิทยากรตัง้ คาถาม เกี่ยวกับความคาดหวังต่อการฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ในสถานศึกษาในอนาคต
- ท่านคาดหวังต่อการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในครัง้ นีอ้ ย่างไรบ้าง
- ภาพที่ท่านคิดหรือคาดหวัง เหมือน/สอดคล้อง หรือแตกต่าง/ขัดแย้ง จากการชม
วีดีโอเรื่องสัน้ “สะท้อนการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาของรุน่ พี่ชนั้ ปี ท่ี 5”
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กิจกรรม 3 ครู พันธุเ์ ก่ากับนักเรียนพันธุใ์ หม่ (2 ชั่วโมง)
1. วิทยากรบรรยายและอภิปรายร่วมกับนักศึกษาครูเกี่ยวกับลักษณะของคนในแต่ละเจนเนอ
เรชั่นในประเด็น ดังนี ้
1.1 ครูพ่ีเลีย้ ง และครู ในโรงเรียนอยู่ในเจนเนอเรชั่นใด และเราควรปฏิบตั ิตนอย่างไรเมื่อ
ต้องทางานร่วมกับคนในเจนเนอเรชั่นนี ้
1.2 นักเรียนที่เราสอนอยู่ในเจนเนอเรชั่นใด และเราควรปฏิบตั ิตนอย่างไรเมื่อต้องสอนทา
นักเรียนในเจนเนอเรชั่นนี ้
2. นักศึกษาครูชมคลิปวิดีโอ “พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนในยุค 4.0”
3. นั ก ศึ ก ษาครู ร่ว มแลกเปลี่ ย นลัก ษณะของนั ก เรี ย นในชั้น เรี ย นในปั จ จุ บัน ที่ พ บ ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Poll.EV
4. นักศึกษาครูรว่ มกันสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยใช้คาถามเปิ ดประเด็น ดังนี ้
“นักเรียนในยุคก่อน & นักเรียนในยุคปัจจุบนั แตกต่างกันอย่างไร”
“ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งเกิดขึน้ บ้าง”
5. นักศึกษาครูเขียนสิ่งที่คิดลงในกระดาษโพสต์อิท แล้วนาไปติดกระดาษพรู๊ฟ พร้อมทัง้ ตัว
แทนนาเสนอข้อมูล
6. วิทยากรและนักศึกษาครู ร่วมกันสรุ ป พฤติกรรมการเรียนรู แ้ ละลักษณะการเรียนรู ข้ อง
นักเรียนในยุคต่างๆ และสิ่งที่ขอ้ งใจ (รูส้ กึ เอ๊ะ!)
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กิจกรรมครั้งที่ 2
เรื่อง “สร้างการเปลี่ยนแปลง”

3279251908

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาครูได้ตรวจสอบความรูส้ กึ ต่างๆของตนเอง
2. เพื่อแบ่งปันความคิดที่นาไปสูก่ ระบวนการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น
3. เพื่อค้นหาทางเลือกเพื่อกาหนดบทบาทใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสาหรับการปฏิบตั ิใหม่
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แนวความคิด
เมื่อนักศึกษาครูมีประสบการณ์เกี่ยวกับสภาวะวิกฤตที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ต่อการเป็ นครู แล้ว เขาควรตรวจสอบความรู ส้ ึกต่างๆของตนเอง สะท้อนอารมณ์ ความรู ส้ ึกของ
ตนเอง ความรู ส้ ึกอึดอัดใจจากประสบการณ์ทางลบต่อการจัดการเรียนรู ใ้ นชั้นเรียนที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ผ่ า นกิ จ กรรมแสดงบทบาทสมมติ จะช่ ว ยให้เขาตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง ที่ เขาควรต้อ ง
เปลี่ยนแปลง ทัง้ ความรูส้ กึ นึกคิด เจตคติ ด้วยตัวของเขาเอง และร่วมกัน แบ่งปั นความคิดที่นาไปสู่
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ซึ่งช่ วยให้เขาสามารถค้นหาทางเลือ กเพื่ อ
กาหนดบทบาทใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสาหรับการปฏิบตั ิใหม่ของตนเองได้
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์ทใี่ ช้
1. ใบกิจกรรม “เรื่องเล่าจากชัน้ เรียน”
2. ใบงานเดี่ยว
3. ใบงานกลุม่
4. ดวงใจ
5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ้
การประเมินผล
1. สังเกตอารมณ์ของผูร้ ว่ มกิจกรรมขณะแสดงบทบาทสมมติ
2. การตอบคาถามผ่านใบงานเดี่ยวและใบงานกลุม่
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3. แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
กิจกรรม ครู พันธุ ์ “เก๋า” กับนักเรียนพันธุใ์ หม่ (ยุคดิจิทัล)
1. แบ่งนักศึกษาครูออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 7-8 คน
2. วิทยากรสร้างประสบการณ์ให้นกั ศึกษาครูเกิดความรูส้ ึกอึดอัดใจและรับประสบการณ์
ทางลบต่อการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จ ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ โดย
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมมี ส่วนร่วมกับบทละครทุกคน
3. นั ก ศึ ก ษาครู ท่ี ไ ด้ รับ บทบาทต่ า งๆ สะท้ อ นอารมณ์ ความรู ้สึ กของตนเองต่ อ
ประสบการณ์ในการแสดงบทบาท
4. แบ่งนักศึกษาครูออกเป็ นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 3-4 คน
5. วิทยากรมอบโจทย์ให้แต่ละกลุ่มออกแบบชัน้ เรียน โดยศึกษา “เรื่องเล่าจากชัน้ เรียน”
ซึ่งจะกล่าวถึงพฤติกรรมนักเรียนในยุคเจนเรชั่น Z รู ปแบบต่างๆ เช่น นักเรียนไม่ชอบวิชาที่เรียน
นักเรียนไม่ชอบจดไม่ชอบครูบรรยาย นักเรียนไม่สนใจเรียน นักเรียนมีสมาธิในการเรียนน้อย เป็ น
ต้น” อย่างใคร่ครวญ โดยนักศึกษาครูแต่ละคนตอบคาถามในใบงานเดี่ยวก่อน ให้สมาชิกกลุ่มฟั ง
แล้วจึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มโดยทาใบงานกลุ่ม พร้อมทัง้ กลุ่มร่วมกันออกแบบกิจกรรม
ในชัน้ เรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน ดังนี ้
ใบงานเดี่ยว
5.1 นัก เรีย นในปั จ จุบัน มี ลัก ษณะการเรียนรู เ้ ช่ น นั้น จริงหรือไม่ อย่ างไร (พิ จ ารณา
ใคร่ครวญในเนือ้ หา)
5.2 ทาไมคุณ จึ ง มี มุม มองเช่ น นั้น มี เหตุก ารณ์อ ะไรที่ ท าให้คุณ มี มุม มองอย่ างนั้น
(พิจารณาใคร่ครวญฐานคิด)
5.3 ลองทบทวนว่ารูส้ กึ อย่างไรต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
5.4 สิ่งที่เกิดขึน้ มีผลต่อเราอย่างไร
5.5 เรามีความตัง้ ใจจะทาอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึน้
ใบงานกลุม่
5.6 สมาชิกกลุม่ รูส้ กึ อย่างไร ต่อเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึน้
5.7 ควรแก้ปัญหานีอ้ ย่างไร
6. แต่ละกลุ่มนาเสนอวิธีคิด จากใบงาน และการออกแบบกิจกรรมในชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
อธิบายแนวคิดเบือ้ งหลังของการออกแบบ โดยสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนแนววิธีการของแต่ละกลุม่ ที่
แตกต่างกัน
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7. วิทยากรทาการคัดเลือก กลุ่มที่สามารถการออกแบบกิจกรรมในชัน้ เรียนที่สมาชิกชื่น
ชอบที่สดุ โดยนักศึกษาครูแต่ละคนจะได้รบั โควตา ดวงใจคนละ 2 ดวง ให้เลือกติดดวงใจ ให้กลุ่ม
ที่ตนเองชื่นชอบ โดยกลุ่มใดที่ได้รบั ดวงใจมากที่สุด จะได้รบั รางวัล ครูพันธุ์ “เก๋า” และคาชมเชย
จากวิทยากรและสมาชิก
8. วิทยากรสรุปกิจกรรม และให้นกั ศึกษาครูทบทวนตนเอง โดยจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มุมมองด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู ้
3279251908
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บทละครบทบาทสมมติ “เรื่องเล่าจากชั้นเรียนครู สมศรี”
บทบาทเป็ นครู สมศรี: เป็ นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษา 3
วันหนึ่ง ครูสมศรีได้รบั มอบหมายจากครูสมใจ ขอให้ช่วยสอนแทนแบบกระทันหันในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน เนื่องจากครู สมใจต้องดูแล
ฝึ กซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค
3279251908

บทบาทของนักเรียนในชัน้ เรียน: นักเรียนในชัน้ เรียนของครูสมศรี จานวน 18 คน
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1. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน

2. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู 3. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน คอยตอบคาถามทุกครัง้ สอน มีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน

4. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน ชอบทากิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ครูให้ทา
7. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน

5. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน ส่งงานทุกครัง้ ที่ครู
มอบหมาย
8. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน

10. เป็ นเด็กไม่รบั ผิดชอบงาน 11. ครูให้ทาอะไรก็ไม่ทา
ไม่ทางานส่งเลย

6. เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนขณะครู
สอน
9. เป็ นเด็กไม่ตงั้ ใจเรียน
นั่งเล่นไม่สนใจเรียน
12. เข้ากับเพื่อนๆในชั้นเรียน
ไม่ได้

13. เวลาครู ให้ท างานกลุ่ม 14. นั่ง หลับ เพราะไปขายถั่ว 15. เหม่ อ ลอย สมาธิ ห ดหาย
มักไม่ถกู เลือกให้รว่ มกลุม่
ช่วยแม่
มองท้ อ งฟ้ า สายลม และ
แสงแดด
16. สะกิดเพื่อนคุยตลอดเวลา 17. ชอบ ชวนเพื่ อนเล่ น ไม่ 18. สมาธิสนั้ ไม่อยู่น่งิ
สนใจเรียน
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ใบงานเดี่ยว เรื่องเล่าจากชั้นเรียนครู สมศรี
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คาชีแ้ จง ให้เขียนตอบในทุกประเด็น เพื่อเตรียมเล่าให้สมาชิกกลุม่ ฟั ง
1. นักเรียนในปั จจุบนั มีลกั ษณะการเรียนรูเ้ ช่นนัน้ จริงหรือไม่อย่างไร (พิจารณาใคร่ครวญ
ในเนือ้ หา)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ทาไมคุณจึงมีมมุ มองเช่นนัน้ มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้คณ
ุ มีมมุ มองอย่างนัน้ (พิจารณา
ใคร่ครวญฐานคิด)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ลองทบทวนว่ารูส้ กึ อย่างไรต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. สิ่งที่เกิดขึน้ มีผลต่อเราอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. เรามีความตัง้ ใจจะทาอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึน้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบงานกลุ่ม เรื่องเล่าจากชั้นเรียนครู สมศรี
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คาชีแ้ จง ให้เขียนตอบในทุกประเด็น จากความคิดเห็นของสมาชิกกลุม่
1. สมาชิกกลุม่ รูส้ กึ อย่างไร ต่อเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึน้
คนที่ 1
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คนที่ 2
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คนที่ 3
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คนที่ 4
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ควรแก้ปัญหานีอ้ ย่างไร
คนที่ 1
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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คนที่ 2
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คนที่ 3
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คนที่ 4
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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บันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ความเชื่อเดิม

ความเชื่อใหม่

แนวปฏิบตั ิ
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ท่านเกิดการเรียนรูอ้ ย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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กิจกรรมครั้งที่ 8
เรื่อง “ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนของครู ใหม่”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษาครู เกิ ด เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการจัด การเรีย นรู ้ จากการเเผชิ ญ
ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
3. เพื่ อ ให้นัก ศึก ษาเกิ ด ความมั่น ใจในบทบาทใหม่ น ามาสู่ค วามเชื่ อ มั่น ในการสร้า ง
ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิด
เมื่อนักศึกษาครู ปฏิบตั ิการสอนเป็ นครัง้ แรกในบทบาทของครู ใหม่ในโรงเรียนจริง ซึ่งจาก
เผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเอง นักเรียนครูฝึกประสบการณ์จะเกิดการเรียนรู ้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้า งหรื อ กระบวนการทางความคิ ด และเกิ ด ประสบการณ์ ใ หม่ และเมื่ อ เขาประสบ
ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในบทบาทใหม่ของ
เขา จนนามาสูค่ วามเชื่อมั่นในการสร้างความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา 1 เดือน
สื่อ/อุปกรณ์ทใี่ ช้
1. บันทึกผลการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ (สาหรับนักศึกษาครู)
2. แบบประเมินผูส้ อน (สาหรับนักเรียน)
3. แบบประเมิ น พฤติก รรมการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อผู้เรียนในยุค ดิจิ ทัลของนักศึกษาครู
(สาหรับครูพ่เี ลีย้ งและอทจารย์นิเทศก์)
4. แบบบันทึกผลการสะท้อนคิด (AAR)
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครูในชัน้ เรียน
2. ข้อมูลจากผูเ้ รียนในชัน้ เรียน
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3. ผลการสะท้อนของครูพ่เี ลีย้ ง อาจารย์นิเทศ ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
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ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนของครู ใหม่
1. นักศึกษาครูลงปฏิบตั ิการสอนจริงในชัน้ เรียนเป็ นครัง้ แรก โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้
ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว นามาจัดการเรียนรู ก้ บั นักเรียน พร้อมทัง้ บันทึกผลการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้
รายสัปดาห์ จานวน 4 ครัง้
2. นักวิจัย อาจารย์นิ เทศ ครู พ่ี เลี ย้ ง ร่วมกัน สัง เกตการจัด การเรีย นรู ข้ องนัก ศึก ษาครู
พร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลการแสดงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
3. เมื่อนักศึกษาครูปฏิบตั ิการสอนเรียบร้อยแล้ว สะท้อนผลการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
ครัง้ แรกร่วมกันกับนักวิจยั อาจารย์นิเทศ และครูพ่เี ลีย้ ง
4. นักวิจยั อาจารย์นิเทศ และครูพ่เี ลีย้ ง ร่วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ เสริมต่อการเรียนรู ้ และให้
กาลังใจ
5. นักศึกษาครูเขียนการทบทวนหลังปฏิบตั ิ (AAR) โดยตอบประเด็น 5 ประเด็น ดังนี ้
- เป้าหมายของการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในครัง้ แรกของท่าน คืออะไร
- สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร
- สิ่งใดที่เกินความคาดหวัง
- สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คืออะไร
- คิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไปอย่างไร
หมายเหตุ นักศึกษาครู ก็จะปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามปกติ อาจารย์นิเทศและครู
พีเ่ ลีย้ งก็ให้การเสริมต่อการเรียนรู จ้ นครบประมาณ 1 เดือน
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สาหรับนักศึกษาครู

บันทึกในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 
ผูบ้ นั ทึก...........................................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ..............
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1. ความประทับใจที่เกิดขึน้ ในการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. จุดเด่นในการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. จุดด้อยในการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ผลที่เกิดขึน้ กับนักเรียนในชัน้ เรียนที่ท่านสอน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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5. ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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6. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. ความรูส้ กึ ของนักศึกษาครูท่ไี ด้รบั ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมจากนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ครูพ่ี
เลีย้ ง อาจารน์นิเทศก์ และบุคคลอื่นๆในโรงเรียน ในช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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สาหรับนักเรียน

แบบประเมินผู้สอน
ชื่อครู นักศึกษา......................................................................................................................
โรงเรียน................................................................................................................................
สอนวิชา..........................................................................................ชั้น.................................
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คาชีแ้ จง ขอให้นกั เรียนประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูนกั ศึกษา โดยทาเครื่องหมาย
 ลงในช่องการปฏิบตั ิท่สี อดคล้องกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
ระดับการประเมิน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
มาก
ปาน
น้อย
ที่สดุ

มาก

กลาง

น้อย

ที่สดุ

1. ครูสอบถามความสนใจต่อเนือ้ หาการเรียนของนักเรียน
ก่อนสอน
2. ครู ใช้วิธีการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
3. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยให้เข้าใจในเนือ้ หา
4. ครูให้นกั เรียนทางานร่วมกันทัง้ กลุ่มและรายบุคคล
5. ครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนหาความรูจ้ ากแหล่งการเรียนรู ้
ต่างๆ ทัง้ ในและนอกห้องเรียน
6. ครูให้คาแนะนา ช่วยเหลือ หรืออานวยความสะดวกแก่
นักเรียนในการเรียน
7. ครู มีการประเมินผลการเรียนรู ข้ องนักเรียนในระหว่าง
การสอน เช่น การซักถาม เล่นเกม ท ากิ จกรรม หรือใช้สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทลั
8. ครูให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน
9. ครูให้คาชื่นชม เมื่อนักเรียนทางาน/ชิน้ งานได้ดี
10. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนของครู

สิ่งทีน่ ักเรียนประทับใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
อันดับ 1..............................................................................................................................................
อันดับ 2..............................................................................................................................................
อันดับ 3 .............................................................................................................................................

สาหรับครูพ่เี ลีย้ ง/อาจารย์นิเทศ
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่ ผู้เรียนในยุคดิจิทัลของนักศึกษาครู
ชือ่ นักศึกษา...................................................................สาขาวิชา.........................................
หน่วยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียน.................................................................................
สอนวิชา.........................................เรื่อง..................................................ชั้น........................
ผู้ประเมิน  ครู พ่เี ลีย้ ง/อาจารย์นิเทศสถานศึกษา  อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย
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รายการสังเกตการปฏิบตั ิ
3. พฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
1.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (instruction planing)
1. นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2. นัก ศึก ษาออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู ้โดยใช้เทคนิ ค การจัด การเรีย นรู ้ท่ี
หลากหลายโดยคานึงถึงผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3. ในแผนการจัดการเรียนรู ้ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็ นเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
1.2 ด้านลักษณะจัดการเรียนรู้ (instruction charactertistic)
4. มีการใช้เทคนิควิธีการสอนมากกว่า 3 วิธี
5. มีการประยุกต์สื่อดิจิทัลแบบออฟไลน์ เช่น ซีดีเพลง/ภาพยนตร์/เรื่องสั้น
บทเรี ย นพาวเวอร์พ อยท์ (power point) บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป (CAI) บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์บนเว็บ อีบ๊คุ (e-book) หรืออื่นๆ เป็ นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู ้
6. มีการประยุกต์สื่อดิจิทัลแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ เฟ
ซบุ๊ก ไลน์ ยูทปู ทวิตเตอร์ หรือเวปไซด์ต่างๆ เป็ นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู ้
7. ให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการใช้และปฏิบตั ิต่อสื่อการสอน

ปรากฏ

ไม่
ปรากฏ
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รายการสังเกตการปฏิบตั ิ
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1.3 ด้านการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ (instruction atmosphere)
8. มีการใช้เทคนิคเกม เพลง กิจกรรมการเล่น หรือสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ้ เพื่อสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียน
9. มีการสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียนเอือ้ ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิกิจกรรมโดยไม่รูส้ ึก
ตึงเครียด
10. มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น คิว
อาร์โค้ด หรือ เว็ป ไซด์แ หล่ งการเรีย นรู ต้ ่ างๆ เป็ น ต้น เพื่ อสร้างความสนใจให้กับ
ผูเ้ รียน
4. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผู้เรียนในยุคดิจทิ ัล
2.1 ด้านการเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
ทางการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)
11. มีการซักถาม โดยให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นหรือร่วมอภิปราย
12. มีการประเมินพัฒนาการและผลงานของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องตลอดการ
จัดการเรียนรู ้
13. มีการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น kahoot, quiz, zipgrade,
google from มาใช้ตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียน
2.2 ด้านทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (positive feedback)
14. มี ก ารอธิ บ ายให้ข้อ เสนอแนะทัน ที เมื่ อ ผู้เรีย นท างานผิ ด หรือ ไม่ เข้า ใจ
เนือ้ หา
15. มีการแสดงท่าทีสนับสนุน ยกย่อง ชมเชยเมื่อผูเ้ รียนทางาน/ชิน้ งาน หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์

ปรากฏ

ไม่
ปรากฏ

































กระบวนการนิเทศ
1. นักศึกษามีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูท้ ่โี ด่ดเด่นอย่างไรบ้าง
1.1 ด้านพฤติกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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1.2 พฤติกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครูครัง้ นีม้ ีอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. ท่านได้ให้คาแนะนาเสริมต่อนักศึกษาในเรื่องใดบ้าง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลงชื่อ
..................................................................
(.................................................................)
วันที่...........................................................
ครูพ่เี ลีย้ ง/อาจารย์นิเทศ
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แบบบันทึกผลการทบทวนการปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review: AAR)
เรื่อง ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนของครู ใหม่
ประเด็น

ผลการทบทวน
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1. เป้าหมายของการฝึ ก ............................................................................................
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในครั้ง ............................................................................................
แรกของท่าน คืออะไร
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย ............................................................................................
คืออะไร
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. สิ่งใดที่เกินความ
............................................................................................
คาดหวัง
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. สิ่งที่ไม่บรรลุ
............................................................................................
เป้าหมาย คืออะไร
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
5. คิ ด จะป รั บ เป ลี่ ย น ............................................................................................
พฤติ ก รรมการจั ด การ ............................................................................................
เรี ย น รู ้ ใ น ค รั้ ง ต่ อ ไ ป ............................................................................................
อย่างไร
............................................................................................

ชื่อ-สกุล............................................................................................................
กิจกรรมครั้งที่ 9
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาครู เห็ นตัวแบบหรือความส าเร็จ ของเพื่ อนต่อพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อผูเ้ รียนใน
ยุคดิจิทลั นามาสูค่ วามเชื่อมั่นในการสร้างความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
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แนวความคิด
เมื่อนักศึกษาครูปฏิบตั ิการสอนผ่านไป 1 เดือน ในบทบาทของครู นกั ศึกษาในโรงเรียนจริง
นักเรียนครูฝึกประสบการณ์จะได้เผชิญประสบการณ์เผชิญปั ญหาด้วยตนเอง โดยมีครูพ่ีเลีย้ งและ
อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยคอยเสริมต่อการเรียนรู ้ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือและกาลังใจ และค่อยๆ
ลดความช่วยเหลือลงเมื่อเห็นว่าเขาทาได้ ช่วยให้นกั ศึกษาครูเกิดการเรียนรูใ้ หม่ กระบวนการทาง
ความคิด เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
เพื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์ทใี่ ช้
1. กระดาษแข็งสีขาวขนาด A3/สี/กาว
2. คลิปวิดีโอการประมวลภาพบรรยากาศฯ
3. คลิปวิดีโอการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนของนักศึกษาครูตน้ แบบ (Best Pactise)
4. ตารางบันทึกผลสรุป Story Telling รายบุคคล
5. โปสการ์ดส่งกาลังใจ
การประเมินผล
1. สังเกตการสะท้อนคิดความรูส้ กึ ต่อการฝึ กปฏิบตั ิการสอน และปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่
2. ผลการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling) รายบุคคล
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ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรม สะท้อนผลของบทบาทใหม่ต่อจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียน
1. นักศึกษาครู รบั ชมคลิปวิดีโอการประมวลภาพบรรยากาศของการเข้ารับการพัฒ นา
ภาพบรรยากาศการสอนในชัน้ เรียนของนักศึกษาครูในโรงเรียน
2. วิทยากรจัดกิจกรรม “สร้างกาลังใจ” โดยให้นกั ศึกษาครูทาบอร์ดภาพจากกระดาษ A3
ที่เตรียมให้ แล้วให้สมาชิกเขียนข้อความให้กาลังใจ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนจนครบทุกคน พร้อมทัง้
เปิ ดเพลงสร้างบรรยากาศให้เกิดความรูส้ ึกอบอุ่น และเสริมกาลังใจ
3. นั ก ศึ ก ษาครู น่ ั ง ล้อ มวงสะท้อ นคิ ด ความรู ้สึ ก ต่ อ การฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารสอน และการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่
4. นั ก ศึ ก ษาครู เขี ย นเรื่ อ งเล่ า เร้า พลัง (Story telling) รายบุ ค คล โดยเลื อ กภาพถ่ า ย
ประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ ที่ตนประทับใจ มีความสุข และประสบความสาเร็จเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของ
การจัดการเรียนรู ้ รวมทัง้ แลกเปลี่ยนกลยุ ทธ์ เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ เทคนิคการควบคุมชัน้ เรียน
ฯลฯ ร่วมกันในกลุม่ การ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาซึ่งกันและกัน
5. นักศึกษาครู ร่วมแนะนา แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน การควบคุมชั้นเรียน ฯลฯ ที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนของตนที่ประสบความสาเร็จ
6. สมาชิกรับชมคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนของนักศึกษาครูท่มี ีผลการประเมิน
จากครู พ่ีเลีย้ งและอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีของพฤติกรรมการจัดการ
เรี ย นรู ้เพื่ อ ผู้เรี ย นในยุ ค ดิ จิ ทัล พร้อ มทั้ง นั ก ศึ ก ษาครู ต้น แบบ (Best Pactise) เล่ า สะท้อ นคิ ด
ความรูส้ กึ ต่อสมาชิก และเรื่องที่ตนอยากเล่าและแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิก
7. นักศึกษาครูกาหนดความสาเร็จของตนเองในระยะต่อไปของช่วงการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูจริงเต็มรูป ในสถานศึกษา
8. นัก วิ จัย อาจารย์นิ เทศมหาวิ ท ยาลัย และครู พ่ี เลี ย้ ง ร่ว มให้ข้อ คิ ด ข้อ แนะน า และ
กาลังใจให้แก่นกั ศึกษาครู ผ่านโปสการ์ดส่งกาลังใจ
9. ปิ ดกิจกรรม
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ตารางบันทึกผลสรุป Story Telling รายบุคคล
 ชื่อผู้เล่า
 ประเด็นความสาเร็จ
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 กระบวนการสู่ความสาเร็จ
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 เทคนิค/กลยุทธ์แห่ง
ความสาเร็จ

 เครื่องมือ/นวัตกรรมที่ใช้

 สมรรถนะ(ความรู้/ทักษะ/
ทัศนคติ หรือความเชื่อของผู้เล่า

 ใครมีส่วนร่วมในความสาเร็จ

ผูบ้ นั ทึก..........................................................
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เรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling)
ผูเ้ ล่า...............................................................
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ภาพเรื่องราวทีส่ ร้างความประทับใจ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบกิจกรรม

กาหนดความสาเร็จของตนเองในระยะต่อไป
ช่วงฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา
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เป้ ำหมำยต่อกำรเป็ นครูมืออำชีพ
ของข้ำพเจ้ำ
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ข้ำพเจ้ำไปถึงเป้ ำหมำยแน่ นอน
เพรำะ
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
ผู้บนั ทึก............................................................
วันที่..................................................................
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...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
ครูยุคใหม่
...........................
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ภาคผนวก จ.
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ผูเ้ รียนในยุคดิจิทลั สาหรับนักศึกษาครู ในขัน้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีผลความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
รายการพิจารณา
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ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม ผลความ
คิดเห็น
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ขั้นเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม (Affective Attributes/Mindset Change)
ครั้งที่ 1 สภาวะสับสน
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
ครั้งที่ 2 สร้างการเปลี่ยนแปลง
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
ครั้งที่ 3 ส่งเสริม Self-efficacy
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
ขั้นเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม (Affective Attributes/Mindset Change)
ครั้งที่ 4 การเสริมสร้างความชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล เรื่อง Learning Style & Teaching Style
0
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
0.67
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
0
3. การประเมินผล
+1
+1
0.67
ใช้ได้
0
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
+1
0.67
ใช้ได้
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ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม ผลความ
คิดเห็น
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ครั้งที่ 5 การเสริมสร้างความชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาออกแบบการจัดการเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
ขั้นปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Attributes)
ครั้งที่ 6 การเสริมสร้างความชานาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก (Active
Learning) เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
ครั้งที่ 7 การเสริมสร้างความชานาญด้านการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assesment)
และเทคนิคการให้ข้อมูลป้ อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (positive feedback)
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
ขั้นพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล (Psychomotor Attributes)
ครั้งที่ 8 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนของครู ใหม่
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
1.00
ใช้ได้
3. การประเมินผล
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
0
+1
0.67
ใช้ได้
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ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

3279251908

ครั้งที่ 9 สะท้อนผลของบทบาทใหม่ต่อจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียน
1. วัตถุประสงค์
+1
+1
+1
2. แนวความคิด
+1
+1
+1
3. การประเมินผล
+1
0
+1
4. ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
+1
0
+1

รวม

ผล
ความ
คิดเห็น

1.00
1.00
0.67
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ พื่อผูเ้ รียนในยุคดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาครู มี ผ ลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มี ค่าอานาจ
จาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.41-0.66 และมีค่าความเชื่อมัน้ ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.95
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ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9
ข้อที่ 10
ข้อที่ 11
ข้อที่ 12
ข้อที่ 13
ข้อที่ 14
ข้อที่ 15
ข้อที่ 16
ข้อที่ 17
ข้อที่ 18
ข้อที่ 19
ข้อที่ 20
ข้อที่ 21

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0

IOC

r

1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67

0.57
0.50
0.56
0.42
0.48
0.53
0.62
0.56
0.46
0.59
0.48
0.57
0.61
0.49
0.41
0.61
0.61
0.62
0.62
0.63
0.65

ผลความ
คิดเห็น
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อที่ 22
ข้อที่ 23
ข้อที่ 24
ข้อที่ 25
ข้อที่ 26
ข้อที่ 27
ข้อที่ 28
ข้อที่ 29
ข้อที่ 30
ข้อที่ 31
ข้อที่ 32
ข้อที่ 33
ข้อที่ 34
ข้อที่ 35
ข้อที่ 36
ข้อที่ 37
ข้อที่ 38
ข้อที่ 39
ข้อที่ 40
ข้อที่ 41
ข้อที่ 42
ข้อที่ 43
ข้อที่ 44
ข้อที่ 45
ข้อที่ 46
ข้อที่ 47
ข้อที่ 48

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
0

IOC

r

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67

0.49
0.51
0.47
0.51
0.51
0.44
0.52
0.47
0.63
0.66
0.54
0.56
0.65
0.42
0.49
0.53
0.58
0.55
0.57
0.56
0.57
0.56
0.50
0.43
0.42
0.59
0.50

ผลความ
คิดเห็น
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อที่ 50

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
0
+1
0
+1

IOC

r

0.67
0.67

0.51
0.49

ผลความ
คิดเห็น
ใช้ได้
ใช้ได้
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คณบดีคณะครุ ศาสตร์ : ...ครู รุ่นใหม่มนั จะเป็ นอย่างนี ้
นะก็คือเทคโนโลยีมนั จะมีมนั หนีไม่ได้หรอกที่ครู ยงั ต้อง องค์ประกอบ มีความรูใ้ น
จัดสถานการณ์หรือจัดสื่อเรียนรูท้ ่มี นั เป็ นดิจิทลั อ่ะ ให้ส่ง
การใช้
งานโดยผ่านระบบเครือข่ายเนี่ยครูตอ้ งสร้างห้องเรียนให้
เทคโนโลยี
เป็ น ดิจิ ทัลสร้างห้องแชทสร้างห้องส่งงาน สร้างพวกนี ้
แสดงว่ า ครู ต้ อ งมี ค วามรอบรู ้ นอกจากรู ้ใ นเนื ้ อ หา
วิชาเอกตัวเองเนี่ย ต้องรู เ้ ทคนิคพืน้ ฐานของการสื่อสาร
เครือข่ายเช่นเขาเรียก e-Learning หรือห้องเรียนดิจิทัล
หรือห้องเรียนอะไรก็แล้วแต่มีหลายชื่อมันหนีไม่พน้ นะว่า
บางที เราสอนไว้เราอาจจะต้องถ่ ายคลิ ป เก็บ ไว้เพื่ อให้
เด็กได้มาทบทวนเรื่องการเรียนต้องมีอ่ะ ...หรือพวกเป็ น
Active Learning อะไรที่มีพ วกนีม้ ัน หนี ไม่ได้นะ ต้องมี องค์ประกอบ มีความรูใ้ น
การเก็บข้อมูลที่มนั เป็ นในรูปดิจิตอล ที่นเี ้ ก็บได้คนน่ะคน
การใช้การ
ต้องมีทกั ษะถ่ายแล้วแปลงเป็ นดิจิตอลสามารถติดต่อได้
จัดการ
ใส่ เสี ย งได้ ตั ด ต่ อ วี ดี โ อได้ แ ล้ ว ก็ ว างในเครื อ ข่ า ยได้
เรียนรูเ้ ชิงรุก
จัดระบบได้ จัดระบบในห้องได้ จัดระบบทาข้อสอบได้
อะไรแบบนี ค้ รู ยุคใหม่มันต้องมีความรู ม้ ากกว่าศาสตร์
ของตัวเองนะ แต่ศาสตร์ของตัวเองมันมีอ่ะแต่มันต้องมี องค์ประกอบ มีความรู ้
อี ก ศาสตร์นึ ง คื อ ศาสตร์ก ลาง คื อ ศาสตร์ท่ี มั น เป็ น
มากกว่า
ทางด้านเทคโนโลยีหรือดิจิตอลเนี่ย
ศาสตร์ของ
ตัวเอง

หัวข้อหลัก

- การ
จัดการ
เรียนรู ้
- สร้างสื่อ
ดิจิทลั
- สร้าง
บรรยากาศ
การเรียนรู ้

การจัดการ
เรียนรู ้

การใช้
เทคโนโลยี
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ผู้ น าสนทนา: ในช่ วงแรกอ่ะ ค่ะ ที่ เขาถูก ปล่อยตัวจาก
มหาวิทยาลัยไปเป็ นครู ใหม่อย่างนีค้ ่ะ จากที่สมั ผัสอ่ะค่ะ
เขามีความกังวลในเรื่องอะไรบ้างคะ
ผู้บ ริหารสถานศึกษา1: ก็เรื่องการปรับตัวกับโรงเรียน
กลัวจะคุมเด็กไม่ได้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนอย่างที่
อาจารย์ว่าเขาจะคุมเด็กไม่ได้การปรับตัวต่างๆอะไรอย่าง
นีน้ ะครับ การมาโรงเรียนแต่เช้าอะไรอย่างนีต้ รวจเอกสาร
ตรวจงานอะไรพวกนีม้ นั มีหมดทุกเรื่อง
ผู้บริหารสถานศึกษา2: กังวลว่าระเบียบของโรงเรียนจะ
เป็ นยังไงแล้วเขาจะทาตัวไม่ถกู
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา1: แต่ เขาก็ จ ะปรับ ตั ว ได้ น ะ
ประมาณซักเดือนนึงเขาก็จะลงตัวเขาก็จะรู แ้ ล้วครับและ
ตรงนีไ้ ม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับ
ผู้บริหารสถานศึกษา2: ที่โรงเรียนเวลาจัดเขาลงนะเรา
จะจัดคู่กับครู ประจาวิชาที่เขาลงเลยแล้วก็เวลามีเวรเป็ น
เวรโรงเรียนอะไรเอ่ยเราก็จะให้เขาติดคู่กับครู พ่ีเลีย้ งไป
เลย เราก็บอกว่าเธอจะต้องดูครู พ่ีเลีย้ งเธอไว้เป็ นตัวแบบ
ตั ว อย่ า งให้ดี แ ล้ว ก็ ท าตามเวลาเขาให้ท าเธอต้อ งท า
อย่างเช่น สถิตินกั เรียน เวลาเขาให้เธอทาเธอก็ตอ้ งทามี
บางรุ ่น เนี่ ยบอกว่าหนูทาไม่ได้หนูทาไม่เป็ น เฮ้ยเธอมา
ฝึ กงานเธอไม่ใช่ว่าเป็ นมาก่อนทาไม่ได้ทาไม่เป็ นก็ตอ้ งทา
ต้องฝึ กทาไป
ครู พี่เลี้ยง5: ที่โรงเรียนก็ดูแลอย่างลูกเลยเลีย้ งแบบลูก
เลยแบบเขาดีอ่ะเนอะเด็กดีก็โอเค

ประเด็น
หลัก

เงื่อนไข

ประเด็น
ย่อย

หัวข้อหลัก

- อุปสรรค
การ
- ตัว
ปรับตัวใน
บุคคล
ช่วงแรก
ของการ
ฝึ กฯ
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ผู้ น าสนทนา: อย่ างนัก ศึ ก ษาฝึ ก สอนอย่ า งนี ้ค่ ะ ใน
ช่วงแรกๆที่เขาลงไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่นะคะ
ที่ ส ะท้อนมาคื อเขาจะไม่ ม่ ัน ใจในตัวเองนะคะแต่ ถ้า
สมมุติว่าเราอยากจะสร้างหรือพัฒ นาเขาเนี่ ย ให้เขา
รู จ้ ักเชื่อมั่นในตนเองรับรู ค้ วามสามารถของตนเองได้
คุณครู คิดว่าเราควรจะทายังไงให้เขาเกิดความเชื่อมั่น
ตรงนัน้ ได้
ผู้บริหารสถานศึกษา1: ก็อย่างในขณะที่สอนถ้าเขา
โอเคก็ตอ้ งชื่นชมเขาล่ะเนาะให้กาลังใจเขาว่าเขาสอน
ได้ดี แล้วก็ ถ้าสอนพลาดก็ บ อกว่ า หนู เสริม ตรงนี ้อี ก
หน่อยนึงหนูจะสอนดีมากเลยก็ จะต้องบอกลักษณะ
แบบนีไ้ ปเชิงบวก อย่าไปติตรงๆพูดในเชิงบวก เพราะ
ทุกคนต้องพลาดอยู่แล้วนักศึกษาฝึ กสอนเขายังไม่มี
ประสบการณ์ยิ่งถ้าดุยิ่งเกร็งครัง้ ต่อไปจะเกร็งนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ เด็กเขาจะไม่ค่อยมั่นใจแค่ช่วงประมาณ
เดือนแรก 2 เดือนแรกนั่นแหละครับพอเริ่มชินเขาก็จะ
โอเคและ
ผู้น าสนทนา: อาจารย์มองว่าคาพูดของครู พ่ี เลีย้ งนี่
เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ที่ จะท าให้เขารู ส้ ึกเกิดความ
เชื่อมั่น
ครูทุกคน : ใช่ๆ ต้องชีแ้ นะในลักษณะเชิงบวก
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา2: ครู พ่ี เลี ้ย งคื อ ไงอ่ ะ ต้อ งให้
กาลังใจต้องเสริมแรงบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลง
โรงเรียนวันแรกปั๊ บเนี่ยเวลาเราจะปฐมนิเทศคือเราจะ
หั ก เอาเลยก็ ไ ม่ ไ ด้ เราค่ อ ยๆพู ด ค่ อ ยๆอธิ บ ายคื อ
เหมือนกับสร้างบรรยากาศให้เขาไม่เกร็งไม่เครียดอ่ะ
เขาก็จะค่อยๆปรับตัวๆ ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเธอต้องอย่าง
นัน้ เธอต้องอย่างนีเ้ ด็กจะกลัวแล้วก็ไม่มีความมั่นใจ

ประเด็น
หลัก

เงื่อนไข

เงื่อนไข

ประเด็น
ย่อย

หัวข้อหลัก

- สนับสนุน การชื่นชม/
- บุคคลใกล้ชดิ ให้กาลังใจ

- สนับสนุน
ให้กาลังใจ
- บุคคลใกล้ชดิ

ให้การ
เสริมแรง
ทางบวก
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การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระยะที่ 1: สนทนากลุ่มนักศึกษาครู

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระยะที่ 1: สนทนากลุ่มผูผ้ ลิตและพัฒนานักศึกษาครู และกลุ่มผูใ้ ช้
นักศึกษาครู
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