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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ 2) ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญในด้ านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อรู ปแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 45 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบประเมินการปฎิบตั ิ และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ สถิติ
ทดสอบที (t-test) แบบ Paired samples t – test ผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบที่พัฒนามีองค์ประกอบหลัก
4 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมพัฒนา และการวัดและประเมินผล สําหรับกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 8 กิจกรรม มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้ แก่ เนื ้อหา / ความคิดรวบยอด
จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม สื่อในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ผลการ
ทดลองใช้ รูปแบบที่พฒ
ั นา พบว่า 1) ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มีความรู้ และ
ทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้ รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบ 2) หลังการใช้ รูปแบบ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มีพฒ
ั นาการด้ านความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญสูงขึ ้น 3) นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ารู ปแบบมี
ประโยชน์และให้ ความรู้ อยู่ในระดับมาก และรู ปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม, การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
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ABSTRACT
This study aimed 1) to develop a model for developing the behavior in Learner- Centered
Instruction for pre-service teachers, 2) to study effects resulting from experimental implementation of
the developed model in dimensions of knowledge, performance skills and attitudes of pre-service
teachers towards the Learner- Centered Instruction, and 3) to survey opinions of pre-service teachers
towards the developed model. The research tools was knowledge test, attitude test, practice
evaluation form and an opinion questionnaire. The findings revealed as follows: The developed model
contains 4 major elements: principles / rationales, objectives / goals, activities in development ,
measurement and evaluation. In order to develop learning management skills, it includes 8 activities
consisting of contents / concepts, objectives, activity guidelines, time for activity, media used in
activity, and measurement and evaluation. From experimental implementation, the results are: 1) preservice teachers’ knowledge and attitudes before and after using the developed model are
significantly different at statistical level .05. Thus, those after are higher than those before. 2) after
using the developed model, pre-service teachers’ teaching skills in Learner- Centered Instruction are
higher developed. 3) pre-service teachers’ view at the very agreeable level that the developed model
is useful and informative and at the agreeable level that the developed model is suitable.
Keywords: Behavioral Model, Learner- Centered
E-mail : sangduan_noi@hotmail.com

บทนํา
การศึก ษาเป็ นกระบวนการหนึ่ ง ที่ สํ า คัญ ของชี วิ ต ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประเทศจะ
เจริ ญก้ าวหน้ ามัน่ คง มีความสงบสุข ย่อมขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของประชากรภายในประเทศ เป้าหมายการศึกษาจึง
ต้ องเป็ นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง ทัง้ นี ก้ ารจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2545) มาตรา 22 ให้ ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ โดย
ยึ ด หลัก ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามสํ า คัญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และผู้ที่มี
บทบาทสําคัญของการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางคือครู ครู จะต้ องเข้ าใจความต้ องการและความ
สนใจของเด็ก เด็กจะเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดีโดยผ่านกิจกรรมที่เด็กลงมือกระทํา (learning by doing) ศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ จึงอยู่ที่ตัวเด็ก (child-centered) นับว่าเป็ นการเปลี่ยนบทบาทในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจากผู้รับมาเป็ น
ผู้เรี ยน และเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็ นผู้จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ (ทิ ศนา และคณะ , 2541) ดังนัน้
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บทบาทของครู จึงต้ องเปลี่ยนแปลงไป ครู จะมีภาระหนักที่จะต้ องเตรี ยมการสอน เตรี ยมความพร้ อม

ครู ที่มี

ความรู้ ความสามารถและมีความชํานาญเพียงพอก็จะสามารถส่งเสริ มผู้เรี ยนไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อผู้เรี ยนและผู้เรี ยนสามารถนําความรู้
ไปใช้ ในชีวิตจริ งได้
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนาศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตครู โดยการจัดหลักสูตรการเรี ยน
การสอน และกิจกรรมนิสิต ที่ม่งุ ส่งเสริ มและพัฒนานิสิตครู ให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ลักษณะครู ที่ดีตามที่สงั คมคาดหวังให้
เป็ นผู้ที่รอบรู้ ในวิทยาการต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผ้ เู รี ยนได้ มีความรู้ ดีในเรื่ องที่สอน มีศาสตร์ การถ่ายทอด
ความรู้ ซึ่งเป็ นศาสตร์ ที่สําคัญที่ต้องมีการปลูกฝั งให้ ผ้ ูที่จะเป็ นครู ได้ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็ นครู รู้ บทบาท
หน้ าที่ของผู้ให้ ที่เปี่ ยมด้ วยเมตตาธรรม รู้ จักและเข้ าใจผู้เรี ยน ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่จูงใจให้ ผ้ ูเรี ยนเชื่อถือและ
เคารพศรั ทรา ฉะนัน้ ผู้ที่จะเป็ นครู จะต้ องตระหนักตนเองอยู่เสมอว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับมอบภารกิ จอันใหญ่ หลวงที่
จะต้ องสร้ างเด็กให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตการสอนของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ สอนโดยวิธีการบรรยาย การบอกความรู้ ให้ นกั เรี ยนจดจํา และ
ลอกเลียนแบบ นักเรี ยนไม่มีอิสระในการเรี ยนรู้ ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง จึงส่งผลให้ นกั เรี ยน
ขาดการพัฒนากระบวนการคิด ไม่สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ ด้วยตนเอง ดังนันจากหลั
้
กการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลางเพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ผู้วิจยั ในฐานะอาจารย์นิเทศก์ จึงสนใจที่จะวิจัย
รู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เป็ นผู้ที่มี ค วามรู้ และมี ค วามสามารถในการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ การพัฒนาเด็ก ให้ มีคุณ ภาพ รู้ จัก
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนและความสามารถเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนารู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2. ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
ในด้ านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
3. ศึกษาความคิดเห็นต่อรู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
คําถามการวิจัย
1. รู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ มีองค์ประกอบ
อะไรบ้ าง มีขนตอนในการพั
ั้
ฒนาอย่างไร และมีวิธีการจัดกิจกรรมอย่างไร
2. การใช้ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญในด้ านความรู้
ความสามารถ และทัศนคติตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญมีผลเป็ นอย่างไร
3. ผลของความคิดเห็นต่อรู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญเป็ นอย่างไร
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้ วย
4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis: R 1 ) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้ ในการพัฒนารู ปแบบ
ขันตอนที
้
่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D 1 ) เป็ นการสร้ างและพัฒนารู ปแบบ และ
เครื่ องมือวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วยแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบประเมินการปฏิบัติและแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ขัน้ ตอนที่ 3 การนํ าไปใช้ (Implement: R 2 ) เป็ นการนํ ารู ป แบบที่ พัฒ นาไปใช้ กับ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จํานวน 45 คน ขันตอน
้
ที่ 4 การประเมิน (Evaluation:D 2 ) เป็ นการประเมินรู ปแบบและนําเสนอรู ปแบบ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังแผนภาพที่ 1
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
1. กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ

ครูเป็ นผู้อํานวยความสะดวกให้ แก่

1.1 ด้ านความรู้ 1.2 ด้ านความสามารถ 1.3 ด้ านทัศนคติ

ผู้เรียน จัดประสบการณ์การเรียนรู้

2. กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ

อย่างหลากหลายโดยยึดหลักความ

2.1 หลักการ 2.2 จุดมุง่ หมาย 2.3 กิจกรรมพัฒนา 2.4 การวัดและประเมินผล

แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริ มให้

3. สร้ างกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนลงมือปฎิบตั ิ และแสวงหา

3.1 ตังเป
้ ้ าหมายในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

ความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด

3.2 กําหนดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ โดยกําหนดองค์ประกอบที่สาํ คัญของกิจกรรมดังนี ้

เรียนรู้อย่างมีความสุข มีการวัดผล

3.2 1. เนื ้อหาสาระ / ความคิดรวบยอด 3.2.2. จุดประสงค์ 3.2.3. แนวการจัดกิจกรรม 3.2.4. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ประเมินผลตามสภาพจริ ง

3.2.5. สื่อในการจัดกิจกรรม 3.2.6. การวัดและประเมินผล

6. ประเมินความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการจัดการเรี ยนการสอน

Development (Chickering, 1969) :

7. ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบ

การพัฒนาการบุคลิกภาพของบุคคล

8. ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ของนิสิตฝึ กประสบการณ์

เกิดขึ ้นได้ ตลอดชีวิต ผลของการ

วิชาชีพครู

พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลอาจ

The Theory of Student
Involvement (Astin, 1984): ผลของ
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษาเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับ
ปริมาณและคุณภาพในการมีสว่ นร่วม
ของนักศึกษา

3. ทัศนคติ

5. นํารูปแบบไปทดลองใช้ (implement)

Chickering’s Theory of Student

ขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อมที่ได้ รับ

2. ความสามารถ

4. ประเมินร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ (pilot study) กิจกรรมพัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนานิสิต

เกิดขึ ้นได้ ทั ้งทางบวกและทางลบ

การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
ของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ในด้ าน
1. ความรู้

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น โดยนิสิตนักศึกษาหรื อสถาบันการศึกษา เพื่อการ

องค์ประกอบในการสร้ างรูปแบบ (Joyce & Weil, 1986 )

พัฒนานิสิตนักศึกษาในทุก ๆ ด้ าน เพื่อให้ นิสิตนักศึกษามีความพร้ อม

1. Orientation to the Model การอธิบายความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่าง ๆ

ในด้ านการศึกษา การใช้ ชีวิตในสถาบันการศึกษา การประกอบอาชีพ

ของรูปแบบการสอน

โดยให้ นิสิตนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ และไม่มีการนับ

2. The Model of Teaching การอธิบายรายละเอียดของรูปแบบ

หน่วยกิต ประเภทของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่จดั ขึ ้นมีหลากหลายรูปแบบ

3. Application เป็ นการอธิบายถึงวิธีการใช้ รูปแบบการสอนที่เหมาะสม

มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษาที่แตกต่างกัน

4. Instructional and Nurturant Effects เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ผลการวิจัยและอภิปราย
การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
รู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นสํ า คั ญ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลักคือ 1) หลักการของรู ปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
3)กิจกรรมพัฒนา 4) การวัดและประเมินผล และมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดใน
การพัฒนารู ปแบบตามแนวคิด รู ปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาของมิลเลอร์ และพริ นซ์ (Miller and Prince,
1976) ซึง่ เป็ นรู ปแบบการพัฒนานักศึกษาที่สามารถนํามาใช้ ในการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็ น
โครงการส่ง เสริ มการพัฒ นานัก ศึก ษาของสมาคมบุค ลากรอุด มศึก ษาแห่ งประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (American
College Personal Association) และรู ปแบบการสอนของจอยซ์ และเวล (Joyce & Weil, 1986) ซึง่ เป็ นรู ปแบบ
การสอนที่ เน้ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เน้ นการฝึ กและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบที่มีความประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรู ปแบบที่พฒ
ั นามีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
หลักการ
1. รู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ นี ้ เป็ นการสอนโดยการใช้ กิจกรรม (activity
based) ควบคู่ไปกับการบรรยาย เพื่อให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ด้วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสอนโดยการใช้ กิจกรรมจะเน้ นให้ นิสิตได้ ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking)
และการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง โดยใช้ กิจกรรม/สื่อหลายรู ปแบบ ใช้ เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือและกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ นิสิตเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข และกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ (active learning) ตลอดจนสามารถประเมินผล
การเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจและทัศนคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2. เพื่ อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ในประเด็นการ
วางแผนกิจกรรม การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ การใช้ สื่อการเรี ยนการสอน บทบาทในกระบวนการเรี ยนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนา
เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ นิสิตมีความรู้ มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญและเกิดทัศนตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 4 กิจกรรมหลัก และ 8 กิจกรรมย่อย ได้ แก่ กิจกรรม
ที่ 1 ชักจูงจิตใจ 1.1 คุณค่าความเป็ นครู 1.2 บรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ กิจกรรมที่ 2 ให้ ความรู้ 2.1 กิจกรรม
น่าสนใจเด็กใส่ใจเรี ยนรู้ 2.2 เด็กกับครู ต้องรู้ ใจกัน กิจกรรมที่ 3 นําสูก่ ารปฎิบตั ิ 3.1 การวางแผนกิจกรรม 3.2 การ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ 3.3 สื่อการสอน กิจกรรมที่ 4 ขจัดสิ่งกีดขวาง 4.1 การประเมินผล แต่ละกิจกรรมมี
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องค์ประกอบ ดังนี ้ เนื ้อหา / ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม สื่อใน
การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล โดยมีหลักการในการจัดกิจกรรม คือ 1) มีรูปแบบที่หลากหลายและใช้ สื่อ
หลายรู ปแบบ 2) ให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ได้ ร่วมคิด ร่ วมทํากิจกรรม ร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3) ให้
นิสิตเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม 4) ให้ นิสิตได้ ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) 5) ให้ นิสิตฝึ ก
กระบวนการในการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง 6) ให้ นิสิตเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข และกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ (active
learning) และ 7) ให้ นิสิตสามารถประเมินผลการเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
การวัดและประเมินผล
1. ด้ านความรู้ (knowledge)ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2. ด้ านความสามารถ (ability) ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
3. ด้ านทัศนคติ (attitude) ต่อจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
การทดลองใช้ รูปแบบ
ผลการทดลองใช้ รูปแบบ พบว่า ก่อนการใช้ รูปแบบและหลังการใช้ รูปแบบ นิ สิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู มีความรู้ เกี่ยวกับจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการใช้ รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้ รูปแบบ ด้ านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
พบว่านิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มีพฒ
ั นาการความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญที่
สูงขึ ้น และมีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้ รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้ รูปแบบ ทัง้ นี ้
เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญทัง้ 8 กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
เป็ นกิจกรรมที่ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระ การฝึ กปฏิบตั ิ และการสร้ างเจตคติที่ดี อีกทังแนวทางในการจั
้
ด
กิจกรรมของวิทยากรซึง่ เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ได้ ดําเนินกิจกรรมที่มีการผสมผสานการให้
แนวคิด ทฤษฎีกบั การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของนิสิต (activity based) จึงส่งผลให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ มี
พัฒนาการด้ านความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญที่สงู ขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีการมี
ส่วนร่ วมของนักศึกษาของแอสติน (Astin, 1984) ที่พบว่า ผลของการเรี ยนรู้ และการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับปริ มาณและคุณภาพในการมีสว่ นร่ วมของนักศึกษา นอกจากนี ้ แนวทางในการจัด
กิจกรรมจะใช้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้ เรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ ได้ เรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการกลุ่ม ทําให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข และสามารถประเมินผลได้ ด้วย
ตนเอง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง การอภิปราย การฝึ กวิเคราะห์ ตลอดจนการเสนอรายงาน
กลุม่ ดังนัน้ ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรม จึงทําให้ นิสิตได้ รับความรู้ ผ่านประสบการณ์ จากกิจกรรมต่างๆ ที่
ให้ ทงสาระและความเพลิ
ั้
ดเพลิน นอกจากนี ้ยังได้ เรี ยนรู้ เทคนิควิธีสอน และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรู ปแบบ ซึง่
เป็ นตัวอย่างในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ จึงส่งผลให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู มี
ความรู้ ความเข้ าใจเพิ่มขึน้ และเกิ ดทัศนคติที่ดี ต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ สอดคล้ องกับ
สณิสา สุมิรัตนะ (2548,บทคัดย่อ) และ อัครยา สังขจันทร์ (2545, บทคัดย่อ) ที่ทําการวิจยั การจัดการเรี ยนรู้ โดย
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธ์ ทางการ
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

เรี ยนที่สงู ขึ ้นและมีพฤติกรรมด้ านความตังใจในการเรี
้
ยน ความรับผิดชอบที่ดี และเกิดความรู้ สึกที่ดีต่อการเรี ยนรู้
สําหรับผลการศึกษาด้ านความคิดเห็น พบว่านิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ทําให้ นิสิตได้ รับความรู้ และประโยชน์จากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมและมีข้อเสนอแนะว่า มีความประสงค์ให้ วิทยากรเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ตรงในการสอนคณิตศาสตร์ โดย
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
รู ปแบบการพัฒ นาพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่ เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็ นสํ าคัญ ของนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนา ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมพัฒนา
การวัดและประเมินผล ส่งผลให้ นิสิตฝึ กประสบการณ์ มีพฒ
ั นาการในด้ านความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนการสอน และมีทศั นคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางสูงขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั
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