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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  1) พฒันารูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญั  2) ศกึษาผลของการใช้รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัในด้านความรู้ ความสามารถ และทศันคติ และ 3) ศกึษาความคิดเห็นต่อรูปแบบ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ

ความรู้  แบบวดัทศันคติ แบบประเมินการปฎิบติั และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test) แบบ  Paired samples t – test ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบท่ีพัฒนามีองค์ประกอบหลกั  

4 องค์ประกอบ คือ หลกัการ จุดมุ่งหมาย  กิจกรรมพฒันา และการวดัและประเมินผล สําหรับกิจกรรมพฒันา

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ จํานวน 8 กิจกรรม มีองค์ประกอบท่ีสําคญั ได้แก่ เนือ้หา / ความคิดรวบยอด 

จดุประสงค์ แนวการจดักิจกรรม ระยะเวลาการจดักิจกรรม สื่อในการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล  ผลการ

ทดลองใช้รูปแบบท่ีพฒันา พบว่า 1) ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้ และ

ทศันคติแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่ก่อนการใช้

รูปแบบ  2) หลงัการใช้รูปแบบ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีพฒันาการด้านความสามารถในการจดัการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัสงูขึน้ 3) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ารูปแบบมี

ประโยชน์และให้ความรู้อยู่ในระดบัมาก และรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  

คาํสาํคัญ : รูปแบบการพฒันาพฤติกรรม, การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั                       
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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) pre-

service 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  
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บทนํา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญของชีวิต ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศจะ

เจริญก้าวหน้ามัน่คง มีความสงบสขุ ย่อมขึน้อยู่กบัคณุภาพของประชากรภายในประเทศ เป้าหมายการศกึษาจึง

ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างแท้จริง ทัง้นีก้ารจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี, 2545) มาตรา 22 ให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดย

ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ   และผู้ ท่ีมี

บทบาทสําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางคือครู ครูจะต้องเข้าใจความต้องการและความ

สนใจของเด็ก เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านกิจกรรมท่ีเด็กลงมือกระทํา (learning by doing) ศนูย์กลางการ

เรียนรู้จึงอยู่ท่ีตัวเด็ก (child-centered) นับว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากผู้ รับมาเป็น

ผู้ เรียน และเปลี่ยนบทบาทจากผู้ สอนมาเป็นผู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ทิศนา และคณะ , 2541) ดังนัน้

mailto:sangduan_noi@hotmail.com
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บทบาทของครูจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ครูจะมีภาระหนกัท่ีจะต้องเตรียมการสอน เตรียมความพร้อม    ครูท่ีมี

ความรู้ความสามารถและมีความชํานาญเพียงพอก็จะสามารถส่งเสริมผู้ เรียนไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ

ได้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ตอ่ผู้ เรียนและผู้ เรียนสามารถนําความรู้

ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตครู โดยการจัดหลกัสตูรการเรียน 

การสอน และกิจกรรมนิสิต ท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนานิสิตครูให้เป็นผู้ มีคณุลกัษณะครูท่ีดีตามท่ีสงัคมคาดหวงัให้

เป็นผู้ ท่ีรอบรู้ในวิทยาการตา่งๆ ท่ีสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ เรียนได้  มีความรู้ดีในเร่ืองท่ีสอน มีศาสตร์การถ่ายทอด

ความรู้ ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีสําคัญท่ีต้องมีการปลูกฝังให้ผู้ ท่ีจะเป็นครูได้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู รู้บทบาท

หน้าท่ีของผู้ ให้ท่ีเป่ียมด้วยเมตตาธรรม รู้จกัและเข้าใจผู้ เรียน ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีจูงใจให้ผู้ เรียนเช่ือถือและ

เคารพศรัทรา ฉะนัน้ผู้ ท่ีจะเป็นครูจะต้องตระหนักตนเองอยู่เสมอว่าเป็นผู้ ท่ีได้รับมอบภารกิจอันใหญ่หลวงท่ี

จะต้องสร้างเดก็ให้มีคณุภาพ มีความสามารถในการเรียนรู้  ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์จากการสงัเกตการสอนของนิสิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ สอนโดยวิธีการบรรยาย การบอกความรู้ให้นกัเรียนจดจํา และ

ลอกเลียนแบบ นกัเรียนไมมี่อิสระในการเรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง จึงส่งผลให้นกัเรียน

ขาดการพฒันากระบวนการคิด ไมส่ามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้จากหลกัการจดัการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้ วิจยัในฐานะอาจารย์นิเทศก์จึงสนใจท่ีจะวิจัย

รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

เพ่ือให้นิสิตเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ รู้จัก

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. พฒันารูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  

 2. ศกึษาผลของการใช้รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั

ในด้านความรู้ ความสามารถ และทศันคติตอ่การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 3. ศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั 

คาํถามการวิจัย 

 1. รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั มีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง มีขัน้ตอนในการพฒันาอย่างไร และมีวิธีการจดักิจกรรมอย่างไร 

 2. การใช้รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัในด้านความรู้ 

ความสามารถ และทศันคติตอ่การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมีผลเป็นอย่างไร 

 3. ผลของความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัเป็นอย่างไร 
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วิธีการศึกษา 

 การศกึษาครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ประกอบด้วย   

4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ (Analysis: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ     

ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันา (Design and Development: D1) เป็นการสร้างและพฒันารูปแบบ และ

เคร่ืองมือวิจยั ซึง่ประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ แบบประเมินการปฏิบัติและแบบสอบถาม

ความคิดเห็น ขัน้ตอนท่ี 3 การนําไปใช้ (Implement: R2) เป็นการนํารูปแบบท่ีพัฒนาไปใช้กับนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  จํานวน 45 คน  ขัน้ตอน

ท่ี  4 การประเมิน (Evaluation:D2) เป็นการประเมินรูปแบบและนําเสนอรูปแบบ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย              

ดงัแผนภาพท่ี 1 
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

ครูเป็นผู้ อํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้ เรียน จดัประสบการณ์การเรียนรู้

อยา่งหลากหลายโดยยดึหลกัความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล สง่เสริมให้

ผู้ เรียนลงมือปฎิบตัิ และแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด

เรียนรู้อยา่งมีความสขุ มีการวดัผล 

ประเมินผลตามสภาพจริง 

 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. กําหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ 

   1.1 ด้านความรู้   1.2 ด้านความสามารถ   1.3 ด้านทศันคต ิ

2. กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 

   2.1 หลกัการ   2.2 จดุมุง่หมาย   2.3 กิจกรรมพฒันา    2.4 การวดัและประเมินผล 

3. สร้างกิจกรรมพฒันา 

   3.1 ตัง้เป้าหมายในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

   3.2 กําหนดกิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยกําหนดองค์ประกอบที่สาํคญัของกิจกรรมดงันี ้

       3.2 1. เนือ้หาสาระ / ความคิดรวบยอด   3.2.2. จดุประสงค์   3.2.3. แนวการจดักิจกรรม    3.2.4. ระยะเวลาการจดักิจกรรม 

       3.2.5. สื่อในการจดักิจกรรม   3.2.6. การวดัและประเมินผล 

4. ประเมินร่างรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญและทดลองใช้ (pilot study) กิจกรรมพฒันา 

5. นํารูปแบบไปทดลองใช้ (implement) 

6. ประเมินความรู้ ความสามารถ และทศันคติในการจดัการเรียนการสอน 

7. ประเมินความคิดเห็นตอ่รูปแบบ 

8. ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั ของนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

 

ทฤษฎีการพัฒนานิสิต 

Chickering’s Theory of Student 

Development (Chickering, 1969) : 

การพฒันาการบคุลิกภาพของบคุคล 

เกิดขึน้ได้ตลอดชีวิต  ผลของการ

พฒันาบคุลิกภาพของบคุคลอาจ

เกิดขึน้ได้ทัง้ทางบวกและทางลบ  

ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมที่ได้รับ 

The Theory of Student 

Involvement (Astin, 1984): ผลของ

การเรียนรู้และการพฒันาบคุลิกภาพ

ของนกัศกึษาเป็นสดัสว่นโดยตรงกบั

ปริมาณและคณุภาพในการมีสว่นร่วม

ของนกัศกึษา  

 

แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมตา่ง ๆ ที่จดัขึน้ โดยนิสิตนกัศกึษาหรือสถาบนัการศกึษา เพ่ือการ

พฒันานิสิตนกัศกึษาในทกุ ๆ ด้าน เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษามีความพร้อม     

ในด้านการศกึษา  การใช้ชีวิตในสถาบนัการศกึษา  การประกอบอาชีพ 

โดยให้นิสิตนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  และไมมี่การนบั

หน่วยกิต ประเภทของกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาที่จดัขึน้มีหลากหลายรูปแบบ 

มีวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมและพฒันานกัศกึษาที่แตกตา่งกนั 

แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

องค์ประกอบในการสร้างรูปแบบ (Joyce & Weil, 1986 ) 

1. Orientation to the Model การอธิบายความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่ง ๆ 

ของรูปแบบการสอน   

2. The Model of Teaching  การอธิบายรายละเอียดของรูปแบบ  

3. Application เป็นการอธิบายถึงวธีิการใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสม 

 4. Instructional and Nurturant Effects  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ

ของนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชพีครู ในด้าน 

1. ความรู้ 

2. ความสามารถ 

3. ทศันคต ิ

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ผลการวิจัยและอภปิราย 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบ  

 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ ของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกัคือ 1) หลกัการของรูปแบบ  2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 

3)กิจกรรมพฒันา  4) การวดัและประเมินผล  และมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด ทัง้นีเ้น่ืองจาก ผู้ วิจยัใช้แนวคิดใน

การพฒันารูปแบบตามแนวคิด รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาของมิลเลอร์และพรินซ์   (Miller and Prince, 

1976) ซึง่เป็นรูปแบบการพัฒนานักศกึษาท่ีสามารถนํามาใช้ในการพฒันานกัศึกษาในระดบัอดุมศกึษา และเป็น

โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาของสมาคมบุคลากรอุดมศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American 

College Personal Association) และรูปแบบการสอนของจอยซ์  และเวล  (Joyce & Weil, 1986) ซึง่เป็นรูปแบบ

การสอนท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  เน้นการฝึกและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของรูปแบบท่ีมีความประสงค์ในการพฒันาความสามารถในการการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรูปแบบท่ีพฒันามีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

  หลักการ  

  1. รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้นี ้เป็นการสอนโดยการใช้กิจกรรม (activity 

based) ควบคู่ไปกบัการบรรยาย เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัและ

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. การสอนโดยการใช้กิจกรรมจะเน้นให้นิสิตได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) 

และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม/สื่อหลายรูปแบบ ใช้เรียนรู้แบบร่วมมือและกระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้อย่างมีความสขุ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active learning) ตลอดจนสามารถประเมินผล

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  จุดมุ่งหมาย 

  1. เพ่ือพฒันาความรู้ ความเข้าใจและทศันคติตอ่การจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

  2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ในประเด็นการ

วางแผนกิจกรรม การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอน บทบาทในกระบวนการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล 

  กจิกรรมพัฒนา 

  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัและเกิดทศันตคติท่ีดีตอ่การจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลกั และ 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม

ท่ี 1 ชกัจูงจิตใจ  1.1 คณุค่าความเป็นครู   1.2 บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมท่ี 2 ให้ความรู้  2.1 กิจกรรม

น่าสนใจเดก็ใสใ่จเรียนรู้  2.2 เดก็กบัครูต้องรู้ใจกนั  กิจกรรมท่ี 3 นําสูก่ารปฎิบติั  3.1 การวางแผนกิจกรรม 3.2 การ

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 3.3 สื่อการสอน  กิจกรรมท่ี 4 ขจดัสิ่งกีดขวาง  4.1 การประเมินผล แต่ละกิจกรรมมี
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องค์ประกอบ ดงันี ้ เนือ้หา / ความคิดรวบยอด  จดุประสงค์  แนวการจดักิจกรรม ระยะเวลาการจดักิจกรรม สื่อใน

การจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล โดยมีหลกัการในการจดักิจกรรม คือ 1) มีรูปแบบท่ีหลากหลายและใช้สื่อ

หลายรูปแบบ  2) ให้นิสิตได้เรียนรู้แบบร่วมมือ ได้ร่วมคิด ร่วมทํากิจกรรม ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3) ให้

นิสิตเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 4) ให้นิสิตได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) 5) ให้นิสิตฝึก

กระบวนการในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 6) ให้นิสิตเรียนรู้อย่างมีความสขุ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active 

learning) และ 7) ให้นิสิตสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  การวัดและประเมินผล 

1. ด้านความรู้ (knowledge)ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2. ด้านความสามารถ (ability) ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  

3. ด้านทศันคติ (attitude) ตอ่จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั    

การทดลองใช้รูปแบบ 

 ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ก่อนการใช้รูปแบบและหลงัการใช้รูปแบบ นิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มีความรู้เก่ียวกบัจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 โดยหลงัการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่ก่อนการใช้รูปแบบ   ด้านความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีพฒันาการความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัท่ี

สงูขึน้ และมีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ทัง้นี ้

เน่ืองจากกิจกรรมพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัทัง้ 8 กิจกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระ การฝึกปฏิบติั และการสร้างเจตคติท่ีดี อีกทัง้แนวทางในการจดั

กิจกรรมของวิทยากรซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ ได้ดําเนินกิจกรรมท่ีมีการผสมผสานการให้

แนวคิด ทฤษฎีกบัการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของนิสิต (activity based) จึงส่งผลให้นิสิตฝึกประสบการณ์ มี

พฒันาการด้านความสามารถในการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัท่ีสงูขึน้  ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการมี

ส่วนร่วมของนักศึกษาของแอสติน  (Astin, 1984)  ท่ีพบว่า  ผลของการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพของ

นกัศกึษาเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัปริมาณและคณุภาพในการมีสว่นร่วมของนกัศกึษา นอกจากนี ้แนวทางในการจดั

กิจกรรมจะใช้การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เรียนรู้

แบบร่วมมือ ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถประเมินผลได้ด้วย

ตนเอง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง การอภิปราย การฝึกวิเคราะห์ ตลอดจนการเสนอรายงาน

กลุม่ ดงันัน้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรม จงึทําให้นิสิตได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ให้ทัง้สาระและความเพลิดเพลิน นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้เทคนิควิธีสอน และการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ ซึง่

เป็นตวัอย่างในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั จึงส่งผลให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี

ความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึน้ และเกิดทัศนคติท่ีดี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  สอดคล้องกับ    

สณิสา  สมิุรัตนะ (2548,บทคดัย่อ) และ อคัรยา สงัขจนัทร์ (2545, บทคดัย่อ) ท่ีทําการวิจยัการจดัการเรียนรู้โดย

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั พบว่า หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ทางการ
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เรียนท่ีสงูขึน้และมีพฤติกรรมด้านความตัง้ใจในการเรียน ความรับผิดชอบท่ีดี และเกิดความรู้สกึท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

สําหรับผลการศกึษาด้านความคิดเห็น พบว่านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการจดักิจกรรม

การพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ทําให้นิสิตได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมและมีข้อเสนอแนะว่า มีความประสงค์ให้วิทยากรเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ตรงในการสอนคณิตศาสตร์โดย

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีผู้ วิจยัพฒันา ซึ่งมีองค์ประกอบหลกั คือ   หลกัการ  จดุมุ่งหมาย  กิจกรรมพฒันา 

การวดัและประเมินผล  ส่งผลให้นิสิตฝึกประสบการณ์ มีพฒันาการในด้านความรู้ ความสามารถในการ

จดัการเรียนการสอน และมีทศันคตติอ่การจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางสงูขึน้ 
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