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The purposes of this research were 1) to develop a training model to enhancing learning
management competency using Knowledge Creation process and peer assist via wiki for pre-service
teachers; 2) to experimental a training model; 3) to propose a training model. The pilot studies have 3
phases; phase 1 there are pre-service teachers from the faculty of Education, Chulalongkorn University
in education technology and communications major and experts of training, technology, and learning
management; phase 2 there are pre-service teacher from the faculty of Education, Chulalongkorn
University in computer education major; and phases 3 there are experts of training, technology, and
learning management. The statistical methods used to analyze and present the data included
percentage arithmetic mean, standard deviation, t-test for dependent, and analyzed data qualitative
from After Action Review activity. The tools utilized in this research include 5 parts; 1) evaluation of
Training Needs Assessments; 2) evaluation of lesson plan; 3) evaluation of learning management
competency; 4) pre-post testing about learning management competency; 5) After Action Review (AAR).
The research findings show that;
1. The model comprised of 2 parts consisted of 10 components and 3 steps; 1) pre-training
2) training, this step has 4 processes; Socialization Externalization Combination Internalization, and 3)
post training.
2. The result of a training model indicated that the score of learning management competency in
the experimental group is revealed significantly different at Alpha = .01 where the post-test was greater.
3. The result of proposed a training model were evaluated at a very good level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน
ให้ เป็ นพลเมืองที่ดีมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะช่วยสร้ างความเจริ ญยัง่ ยืนให้ กบั ประเทศชาติตอ่ ไปในอนาคต แต่
ในปั จจุบนั คุณภาพการศึกษา กลับ ลดต่าลงซึง่ เห็นได้ จากผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-net) ปี พ.ศ. 2553 และโครงการประเมินนักเรี ยนระหว่างชาติ PISA (Program for
International Students Assessment) ปี พ.ศ. 2552 พบว่าผลการประเมินความสามารถของนักเรี ยน
ไทยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่าสุด ซึง่ ลดต่าลงจากปี พ.ศ.2550 ทุกวิชา โดยผลที่ได้ จากการประเมิน
ดังกล่าวยังเป็ นสิง่ ที่คลาดเคลือ่ นและสวนทางกับเป้าหมายการศึกษาที่ตงไว้
ั้
ปั จจุบนั กาลังก้ าวเข้ าสูก่ ารปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2553-2563) โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อให้ คนไทยได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต ได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนและเป็ น
พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ แม้ วา่ จะมี การปฏิรูปการศึกษาอย่างไรก็ตาม การสัง่ การเชิงนโยบายให้ ครู
พยายามสอนให้ นกั เรี ยนใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รักการอ่า น สามารถคิดวิเคราะห์ได้ อาจเป็ นเพียงภาพในอุดมคติ
เพราะในสภาพจริ งครูจานวนมากไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ นักเรี ยนจึงไม่เกิด
ประสิทธิผลตามนโยบายที่ตงไว้
ั ้ ดังนันครู
้ ผ้ สู อนจึงถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ของการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพ และขับเคลือ่ นให้ การปฏิรูปนโยบายการศึกษาประสบความสาเร็ จ
การจัดการศึกษาไทยในปั จจุบนั ยังพบว่ามีปัญหาในหลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะในเรื่ องของ
ครูผ้ สู อน ซึง่ กาลังเผชิญปั ญหาวิกฤติทงในเรื
ั ้ ่ องคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของเยาวชนทั ้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การ
มหาชน ) (สมศ.) เปิ ดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกทังระดั
้ บการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา พบว่ามีสถาบันการศึกษาที่ไม่ผา่ นการรับรอง ผล คิดเป็ นร้ อยละ
19.59 ในเบื ้องต้ นพบว่ามีปัญหาส่วนมากมาจากคุณภาพ
ของ ครูเป็ นปั จจัยสาคัญ ซึง่
กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดให้ มีการปฏิรูปการผลิตครูและสถาบันผลิตครู โดยกาหนดนโยบายการ
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ผลิตครูให้ ชดั เจน ด้ วยการจัดทายุทธศาสตร์ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547-2556)
และผลิตครูแนวใหม่หลักสู ตร 5 ปี ใน 8 สาขา โดยเริ่ มรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2547 ซึง่ หลักสูตร ดังกล่าวมี
ความเข้ มข้ นตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา มีความทันสมัยสอดคล้ องกับสภาพสังคมปั จจุบนั และ
เน้ นคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพ เน้ นให้ ครูสามารถสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้แนวใหม่ มีควา
มรู้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน มีความรู้ทางวิชาการที่ลกึ ซึ ้ง มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตั ิการสอน และมีเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพครู สามารถพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้และจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึง่ ผลการวิจยั เกี่ยว กับการ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เทียบกับหลักสูตร ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต 4 ปี พบว่า ภาพรวมของ
หลักสูตร 5 ปี มีคณ
ุ ภาพมากกว่า เนื่องจากเนื ้อหาของหลักสูตรมีความครอบคลุมทุกด้ านทังความรู
้
้
ทักษะ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของการออกไปเป็ นครู และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทังยั
้ งมี
ระบบการคัดเลือก การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผล มีระบบปรับปรุงคุณภาพการเรี ยน
การสอน และมีการติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี อย่างเป็ นระบบ และที่สาคัญจากการประเมินผล
นิสติ นักศึกษาที่เรี ยนหลักสูตร 5 ปี พบว่ามีความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะใ นการฝึ กสอน และมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพมากขึ ้น (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2555)
โดยหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ได้ กาหนดว่าผู้เรี ยนในหลักสูตรครุศา สตรปริ ญญา
บัณฑิตจะต้ องเรี ยนในหมวดต่างๆ ดังนี ้ 1) วิชาครู 2) วิชาการศึกษา 3) วิชาเอกเฉพาะ และ 4) วิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นครูที่มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ุ ธรรม 3) คิดเป็ น 4) ทาเป็ น 5) ใฝ่ รู้และรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ 6) มีภาวะผู้นา
อัน ได้ แก่ 1) มีความรู้ 2) มีคณ
ที่มีจิตบริ การ 7) มีสขุ ภาวะ 8) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ 9) ดารงความเ ป็ นไทยในกระแส
โลกาภิวตั น์ 10) มีความเป็ นครู (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553) ซึง่ เป็ นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้ นการส่งเสริ มให้ มีกระบวนการผลิตพัฒนาครูให้ มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานให้ เหมาะกับการเป็ นวิชาชีพชันสู
้ ง สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้ มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูจะต้ องมีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพได้ และจะต้ องมีค วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพ ซึง่ มาตรฐานวิชาชีพครูได้ กาหนดสมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี ้ 1) สามารถนา
ประมวลรายวิชามาจัดทา แผนการเรี ยนรู้รายภาคและตลอดภาค 2) สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน 3) สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้ างสือ่ อุปกรณ์ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ของ
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ผู้เรี ยน 4) สามารถจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และจาแนกระดับการเรี ย นรู้ของผู้เรี ยน
จากการประเมินผล โดยสมรรถนะที่กาหนดดังกล่าวสอดคล้ องกับสมรรถนะประจาสายงานครู
ของสานั กคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ว่าด้ วยเรื่ องของการบริ หารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนรู้ กล่าวว่าผู้ที่จะเป็ นครูจะต้ องมีความสามารถในการสร้ างและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ การ
เรี ยนรู้อย่างสอดคล้ องและเป็ นระบบ จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการใช้ และพัฒนาสือ่
นวัตกรรมเทคโนโลยี และวัดประเมินผลการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และต้ องมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบวัด
และประเมินผลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ (ปช.5.8-1) มีองค์ประกอบหลัก 3 หัวข้ อ ดังนี ้ 1.การเตรี ยม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ 2.การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ 3.การวัดและประเมินผล
สมรรถนะที่ได้ กาหนดไว้ ดงั กล่าวเป็ นการกาหนดเ พื่อให้ ผ้ ทู ี่จะประกอบวิชาชีพครู ในอนาคตมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ครูอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนันสิ
้ ง่ สาคัญของการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ก็คือการพัฒนาครู โดยเน้ นการพัฒนาในทุกด้ าน การส่งเสริ มและการเตรี ยมความพร้ อ มในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเป็ นสิง่ สาคัญ เพราะเป็ นประสบการณ์ที่จะนาไปใช้ ในการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองต่อไปในอนาคตเพื่อก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นครูที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ หลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
ได้ มีการกาหนดไว้ วา่ นิสติ นักศึกษาต้ องมีการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่ อให้ นิสติ นักศึกษามีโอกาส
ฝึ กทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพก่อนที่นิสติ จะสาเร็ จการศึกษา เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมใน
การเป็ นครูมืออาชีพ รวมทังเป็
้ นการเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพครูอย่างได้ ผล (Blackwell, 1982)
ดังนันการฝึ
้
กประสบการณ์วิชาชีพครูจึงถือว่าเป็ นกร ะบวนการที่สาคัญในการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษา ที่จะไปประกอบอาชีพครูในทุกระดับการศึกษา โดยจัดให้ มีการฝึ กประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ของครูอย่างรอบด้ าน เพื่อให้ มีมโนทัศน์ที่ถกู ต้ องและมองเห็นวิถีทางของการ
พัฒนาตนเองให้ เป็ นค รูที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต จา กงานวิจยั การติดตามผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2545 พบปั ญหาเกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ คือนักศึกษามีความรู้ทางวิชาการไม่เพียงพอและขาดความลุม่ ลึกในเนื ้อหาวิชาที่สอน เขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่ถกู ต้ องตามทักษะกระบวนการ และขาดทักษะใ นการผลิตสือ่ และใช้ อุปกรณ์
ในการจัดการเรี ยนการสอน (อ้ างถึงใน ศิลปชัย กงตาล, 2549) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ที่สารวจความ
คิดเห็นของนิสติ ต่อการจัดการฝึ กสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสติ ต้ องการ
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ให้ อาจารย์นิเทศก์ แนะนาเรื่ องการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนการสอน รวมทัง้
แนวทางแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน (สุรัตน์ เรื องชัย , 2546) การ
จัดการเรี ยนการสอนจะประสบความสาเร็ จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้ องอาศัยการวางแผนและการ
จัดเตรี ยมการเรี ยนการสอนที่ดี ดังนันการวางแผนและการจั
้
ดเตรี ยมการเรี ยนการสอนจึงเป็ นขันตอนที
้
่
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรี ยนการสอน หากขาดการวางแผนอาจทาให้ การสอนไม่บรรลุ
ประสิทธิผล ผู้สอนอาจประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทาให้ การเรี ยนการสอนไม่ราบรื่ น (บุญชม ศรี สะอาด ,
2537) แผนการจัดการเรี ยนรู้จึงเป็ นหัวใจของการจั ดการเรี ยนการสอน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2549)
เมื่อมีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้จะช่วยให้ เกิดความมัน่ ใจในกา รสอน เมื่อผู้สอนเกิดความมัน่ ใจก็
จะส่งผลให้ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนราบรื่ น และดาเนินสูเ่ ป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์ (อาภรณ์
ใจเที่ยง, 2540) ดังนันในการ
้
สอนของครู จะต้ องมีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยระบุเนื ้อหา
สาระและจัดกิจกรรมต่างๆให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา โดยคานึงถึงสิง่ ที่ต้องการให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ไว้ โดยละเอียด (สุวฒ
ั นา เอี่ยมอรพรรณ, 2549) การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ อาจทาได้ หลากหลาย
รูปแบบขึ ้นอยู่ กับสถานศึกษา ความเข้ าใจ และความต้ องการของครูแต่ละคน ซึง่ ในคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ มักฝึ กให้ นิสติ นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบละเอียด หรื อตามนโยบาย
การศึกษา โดยส่วนใหญ่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ 1) หัวเรื่ อง 2) มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี ้วัด
3) สาระสาคัญ 4) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 5) สาระการเรี ยนรู้ 6) กิจกรรมการเรี ยนรู้ 7) สือ่ การเรี ยน
การสอน 8) การวัดและประเมินผล (สมนึก ภัททิยธนี, 2546; อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2540)
ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศให้ เป็ นปี แห่งการพัฒนาคุณภาพของครู โดย
มีการการขับเคลือ่ นกระบวนการผลิตครูยคุ ใหม่ และการพัฒนาครูให้ มีความรู้ทางวิชาการทักษะในการ
เรี ยนรู้ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมจึงเป็ น
เครื่ องมือในการยกระดับความสามารถของครูให้ สามารถทางานได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) เพราะการฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความ
ชานาญ ในการทางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในด้ านความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และ
ทัศนคติ (attitude) จนนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ (พงศ์ หรดาล , 2539;
อรจรี ย์ ณ ตะกัว่ ทุง่ , 2540) ซึง่ ในปั จจุบนั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาได้ ตระหนักถึง
ความจาเป็ นในการพัฒนาครูให้ มีคณ
ุ ภาพ จึงนาการฝึ กอบรมมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของครู (สุจินต์ ภิญญานิล , 2552) และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม ให้ กบั นิสติ นักศึกษาที่จะฝึ ก
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ประสบการณ์วิชาชีพครู จึงควรนาการฝึ กอบรมมาใช้ พฒ
ั นา สมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ของนิสติ
นักศึกษาให้ มีความพร้ อม ทันต่อสภาพสังคม และนโยบายทางการศึกษาที่เปลีย่ นแปลง นอกจากนี ้ยัง
จาเป็ นต้ องมีการนาเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายขอ งการฝึ กอบรม (พรรณพิมล เพียรรุ่งโรจน์ , 2547) ซึง่ ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ ามาใช้ ในการฝึ กอบรม อย่างหลากหลาย เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้ การพัฒนาครูมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื่องจากสามารถเอาชนะข้ อจากัดในด้ านเวลา สถานที่ งบประมาณ และ
ข้ อจากัดของวิทยากรที่ให้ การฝึ กอบรมได้ เป็ นอย่างดี ช่วยให้ เกิดความยืดหยุน่ ความหลากหลาย
ความเป็ นธรรมชาติ และช่วยให้ ครูเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเอง ซึง่ จะนาไปสู่
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป (สุจินต์ ภิญญานิล, 2552) ดังนันนอกจากการเตรี
้
ยมความรู้ทางด้ านวิชาการ
และการพัฒนาหลักสูตรให้ แก่นิสติ นักศึกษาที่ต้องฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ ว ควรมีการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ก่อนการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
นอกจากนี ้ในการฝึ กอบรมหากมี เพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญ (Peer Assist Expert) ในเรื่ องนัน้
มาช่วยแบ่งปั นความรู้ประสบการณ์ และคอยให้ คาปรึกษาทาให้ ได้ เรี ยนรู้ก่อนลงมือทา
(Learning
before Doing) จะนาไปสูแ่ นวทางการสร้ างความรู้ใหม่ๆ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือกับปั ญหาใน
การปฏิบตั ิงานได้ (Frank, 2006) ซึง่ วิธีการดังกล่าวนี ้เป็ นส่วนประกอบของเทคนิคการเรี ยนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน (Peer Assist) ซึง่ จะใช้ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็ นหลักเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้วิธีการ
ทางานต่างๆ ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานจริ ง โดยเริ่ มจากการมีปฏิสมั พันธ์ และทากิจกรรมร่วมกัน
เครื่ องมือที่นิยมใช้ ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเน้ นการมีสว่ นร่วม
ของผู้ใช้ ที่เข้ ามาแลกเปลีย่ นแบ่งปั นความรู้ ทากิจกรรมต่างๆ หรื อทางานร่วมกัน ก็คือ วิกิ (Wiki) ซึง่
เป็ นส่วนประกอบของเว็บ 2.0 มีลกั ษณะของความเป็ นเครื อข่ายสังคม เป็ นเครื่ องมือที่มีความคล่องตัว
และสัมพันธ์ กบั การเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ าง ความรู้ด้วยตนเอง (Boulos, Maramba, and
Wheeler, 2006) ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูลและ
ร่วมมือกันทางานได้ โดยไม่มีอุปสรรคในเรื่ องความยุง่ ยากของเทคโนโลยี และช่วยสนับสนุน
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น (Parker and Chao, 2007) โดยใช้ อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) ช่วยให้ มีปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยน และปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเพื่อนใน
การทางานกลุม่ ดีขึ ้น สะดวกในการแบ่งปั นความรู้ และการสือ่ สารของผู้เรี ยน (Lipponent, 2002)
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นอกจากนี ้ วิกิยงั เป็ นพื ้นที่ของความรู้ เพื่อการสือ่ สารและการฝึ กปฏิบตั ิ โดยสมาชิกที่มีความสามารถ
ในระดับที่แตกต่างกันมาร่วมแบ่งปั นความรู้ของตนเองให้ แก่สมาชิกคนอื่นๆ อาจเป็ นความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้ านใดด้ านหนึง่ ที่ตรงกับผู้ที่ต้องการคาแนะนาในเรื่ องนัน้ ในระหว่างก่อนการทางานหรื อ
การลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง
การพัฒนาสมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นิสติ นักศึกษา ก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูถือว่าเป็ นสิง่ ที่สาคัญ นอกจากจะ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมยังช่วยพัฒนาทักษะในการ ออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ สามารถ นาไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ในอนาคตได้ โดย
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ ้นได้ ควรได้ รับการพัฒนาผ่านกระบวนการสร้ างความรู้ เพื่อให้ เกิด
กระบวนการแลกเปลีย่ นความรู้ความคิดใหม่ๆ โดยสิง่ สาคัญก็คือความรู้ ของแต่ละบุคคล โดยการ
เชื่อมโยงความรู้จะผ่านกระบวนการฝึ กปฏิบตั ิและการให้ คาแนะนา ซึง่ ความรู้ในตัวบุคคลจะถูกสร้ าง
ผ่านกลไกการวิ่งระหว่างความรู้และผู้ร้ ู (Brown, 1999) การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) จึง
เป็ นขันตอนของการพั
้
ฒนาและสร้ างความรู้ที่มีการสร้ างสรรค์ขึ ้นจากทักษะและความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลในกลุม่ เป็ นวิธีการพัฒนาความรู้ของแต่ละคนในกระบวนการแลกเปลีย่ นประส บการณ์ระหว่าง
กัน โดยผ่านกระบวนการสร้ างความรู้ 4 ขันตอน
้
(SECI model) ได้ แก่ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
(Socialization) การถ่ายทอดความรู้ (Externalization) การผสานความรู้ (Combination) และการซึม
ซับความรู้ (Internalization) ซึง่ การสร้ างความรู้สว่ นบุคคลเป็ นส่วนหนึ่ งของการจัดการความรู้
(Knowledge Management) โดยกระบวนการสร้ างความรู้ จะต้ องทาต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์ ของ
ความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) และความรู้แบบชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) สลับไปมา
ตามกระบวนการดังกล่าว จนเกิดการสร้ างความรู้ใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งเป็ น วงจรหมุนเวียนตลอดเวลา
(Nonaka and Takeuchi, 1995)
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิทาให้ บุคคลเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการ
กับปั ญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริ งได้ โดยการดึงเอาความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ วเทียบเคียงกับความรู้
ประสบการณ์ที่ได้ ระหว่างการปฏิบตั ิงาน และหลังการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้ างความรู้ใหม่ให้ เกิดขึ ้น และ
แลกเปลีย่ นกันในกลุม่ เพื่อเรี ยนรู้ร่วมกัน พร้ อมหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาหรื อวิธีดาเนินการต่อไป
เมื่อต้ องเจอกับสถานการณ์จริ ง (Marquardt, 1999) โดยการสร้ างความรู้จากการปฏิบตั ิจะเกิด
ประสิทธิภาพได้ บุคคลจะต้ องให้ ความร่วมมือในการดาเนินการ เพื่อให้ เกิดระบบการสร้ างความรู้ขึ ้น
ในกลุม่ เนื่องจากการเรี ยนรู้ร่วมกันทาให้ มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลและแบ่งปั นความรู้ในการทางาน
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ร่วมกัน ได้ สร้ างกระบวนการทางานร่วมกัน มีการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ส่งผลให้ เกิด
ทักษะต่างๆ ตามมาอีกมากมาย (พิชยั ทองดีเลิศ, 2547) ทังนี
้ ้ในการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ
ความรู้และข้ อมูลดังกล่าว อาจใช้ เทคโนโลยีที่และคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
โดยมีบทบาทดังนี ้ 1) การทาหน้ าที่เป็ นตัวกลาง (Intermediation function) คือ เป็ นเครื่ องมือช่วยใ น
การติดต่อระหว่างบุคคลในการทางานร่วมกัน
(Collaborating) 2) การทาหน้ าที่เข้ าสูภ่ ายใน
(Internalization function) คือ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยประสานความคิดและการกระทาผ่านการเรี ยนรู้
เช่น การสืบค้ นความรู้ 3) การทาหน้ าที่นาออกสูภ่ ายนอก (Externalization function) คือ ช่วยให้
บุคคลนาความรู้ออกมาสูภ่ ายนอก เช่น การสร้ างสารระบบความรู้ การจัดการเอกสารและแหล่งที่เก็บ
ข้ อมูล การจัดเชื่อมโยงแผนที่ความรู้อื่นๆ และ 4) การทาหน้ าที่วินิจฉัยตัดสินใจ (Cognition) และช่วย
ในการเรี ยนรู้ (Wilson, 2001)
จากสภาพความเป็ นมาและปั ญหาดังที่กล่าวมานัน้ การพัฒนาและเสริ มสร้ างคุณภาพของครู
นับว่าเป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อการปฏิรูปและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ดีขึ ้น ซึง่ นิสติ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นับว่าเป็ นภาพของครูในอนาคต สมควรที่จะได้ รับการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้และสมรรถน ะในด้ านอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริ มการเป็ นครูที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ดังนันช่
้ วงเวลาที่สาคัญของหลักสูตร คือการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ถือว่าเป็ น
กระบวนการสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนรู้ และ
เสริ มสร้ างความเป็ นครูมืออาชีพ ดังนันก่
้ อนช่วงเวลาดังกล่าว นิสติ นักศึกษา ควรได้ รับการเตรี ยมความ
พร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ เพราะการสร้ างความรู้ในเรื่ องดังกล่าวจะช่วยให้ นิสติ สามารถจัดการกับ
ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นระหว่างฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้ คุ้นเคยกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนจริ ง
ช่วยลดความตึงเครี ยด และทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้ นิสติ
เกิดการสร้ างความรู้ และการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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คาถามการวิจัย
1. รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู มีองค์ประกอบและขันตอนเป็
้
นอย่างไร
2. รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะก ารจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู แล้ วสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้สงู ขึ ้นหรื อไม่
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. เพื่อศึกษาผล การใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการฝึ กอบรม มี 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่
1.ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม
1) หาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม 2)
วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม 3) วิเคราะห์
เนื ้อหา 4) วิเคราะห์งาน 5) ออกแบบพัฒนาสื่อ
2.ขันฝึ
้ กอบรม
1) ปฐมนิเทศ 2) ทดสอบก่อนการฝึ กอบรม
3) เตรี ยมความรู้ ด้านเนือ้ หา 4) ฝึ กอบรมตาม
เนื ้อหา โดยใช้ สื่อประกอบ 5) ทดสอบหลังการ
ฝึ กอบรม 6) ประเมินคะแนนผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
3.ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม
1) ประเมินโครงการ 2) สรุ ปผลโครงการ 3) ให้
ข้ อมูลป้อนกลับ
องค์ประกอบของการฝึ กอบรม
1) วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม 2) หลักสูตรการ
ฝึ กอบรม 3) ลักษณะการทางานและกิจกรรม
4) คุณสมบัติของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม 5)
หน้ าที่ของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม 6) คุณสมบัติ
ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม 7) สื่อประกอบการ
ฝึ กอบรม 8) วิธีการปฏิสมั พันธ์ 9) การ
ประเมินผลการฝึ กอบรม
(พรรณพิมล เพียร รุ่ งโรจน์ , 2547; อรจรี ย์ ณ
ตะกัว่ ทุ่ง , 2540; สุภาณี เส็งศรี , 2554;
นุชนาฏ ใจดารง, 2554)

การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation)
การสร้ างความรู้ เป็ นขัน้ ตอนของการ
พัฒนาและสร้ างความรู้ ซึง่ เกิด จากการ
แบ่งปั น ทักษะ ประสบกา รณ์ และการมี
ปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างกัน ในกลุ่ม เป็ นการ
พัฒนาความรู้ ของแต่ละ บุคคล ซึง่ แต่ละ
บุคคลมีความรู้ เฉพาะของตนเอง (Tacit
Knowledge) นามาแบ่งปั น แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่วมกัน (Explicit Knowledge) ทา
ให้ เกิดการสร้ างความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการสร้ างความรู้ 4 ขัน้ (SECI
model) ได้ แก่
1.การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Socialization)
2.การถ่ายทอดความรู้ (Externalization)
3.การผสานความรู้ (Combination)
4.การซึมซับความรู้ (Internalization)
การสร้ างความรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
จัดการความรู้ โดยกระบวนการสร้ าง
ความรู้ จะต้ องทาต่อเนื่องสลับไป มา จน
เกิดการสร้ างความรู้ ใหม่ๆไม่หยุดนิ่ง เป็ น
วงจรหมุนเวียนได้ ตลอดเวลา (Nonaka
and Takeuchi, 1995,2000; Driver and
Bell, 1986; Prawat and Folden, 1994;
Kukkonen, 2002; ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ ,
2551)

วิกิ (Wiki) เป็ นส่วนประกอบของเว็บ 2.0 มี
ลักษณะของความเป็ นเครื อข่ายสังคม เป็ น
เครื่ องมือที่มีความคล่องตัว สัมพันธ์กบั การ
เรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างความรู้ ด้วย ตนเอง
ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูล ร่ วมมือ
กันทางานได้ โดยไม่มีอปุ สรรคในเรื่ องความ
ยุ่งยากของเทคโนโลยี และช่วยสนับสนุน
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ ดีขนึ ้ ใช้ อานวย
ความสะดวกในการเรี ยนแบบร่ วมมือ
(Collaborative Learning) ช่วยให้ มีปฏิสมั พันธ์
ในการเรี ยน และการทางานกลุ่ม สะดวกในการ
แบ่งปั นความรู้ และการสื่อสารของผู้เรี ยน
(Lipponent, 2002; Boulos, Maramba, and
Wheeler, 2006; Parker and Chao, 2007;
จิรเดช เกิดศรี , สมัญญา พันธุวฒ
ั นา, 2550)
เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็ นเทคนิคใน
การจัดการความรู้ โดยนากลุ่มคนมาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่วมกันเพื่อเสริ มสร้ างทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิ งาน ก่อ นลงมือ ปฏิบตั ิจริ ง โดยมี
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ (Peer Assist Expert) จะคอย
ช่วยเหลือให้ คาแนะนานิสิตผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ตลอดทัง้ กระบวนการ (Collision, Parcell,
Geoff, 2004; Frank, 2006; วิจารณ์ พานิช ,
2547)

รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คือ ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. ความรู้ เกี่ยวกับสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. การจัดการเรี ยนรู้ (ปช.5.8-1) เกณฑ์ดงั นี ้ 1) การเตรี ยมแผนการจัดการเรี ยนรู้ 2) การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ 3) การวัด
และประเมินผล
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้

(Research and Development) โดยกาหนด

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1 นิสติ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
1.2 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ซึง่ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยเงื่อนไข
ในการกาหนดผู้เชี่ยวชาญคือมีความรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานในด้ านที่กาหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรม
1. กลุม่ นิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จานวน 31 คน โดยแบ่งเป็ น วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 14 คน วิชาเอกเทคโนโ ลยีการศึกษา
จานวน 17 คน ตอบแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติดงั นี ้ เป็ นนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมข องรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ
นักศึกษาครู จานวน 9 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม จานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านกา รจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 คน โดย
กาหนดคุณสมบัติดงั นี ้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานในด้ านดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยใช้
การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรม
นิสติ ชันปี
้ ที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสต
ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555 จานวน 14 คน โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
กาหนดคุณสมบัติดงั นี ้ เป็ นนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
ระยะที่ 3 การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ จานวน 3 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้ านการฝึ กอบรม
และด้ านการจัดการเรี ยน รู้ โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) กาหนด
คุณสมบัติดงั นี ้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานในด้ านดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตัวแปรในการวิจัย ได้ แก่
3.1 ตัวแปรต้ น คือ รูปแบบการฝึ กอบรม ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
3.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
คาจากัดความ
รูปแบบการฝึ กอบรม หมายถึง รูปแบบการฝึ กอบรมที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบเพื่อใช้ ในการฝึ กอบรม
เป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ให้ แก่นิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยกระบวนการในการฝึ กอบรมมี 3 ขันตอนได้
้
แก่
1. ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม เป็ นขันตอน
้
ที่ผ้ ดู าเนินการฝึ กอบรมเป็ นผู้ เตรี ยม
ความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม โดยเริ่ มจากการหาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม วิเคราะห์เนื ้อหา
วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม งานมอบหมาย และสือ่ ที่ใช้ ประกอบในการฝึ กอบรม
2. ขันฝึ
้ กอบรม เป็ นขันตอนที
้
่นาแนวคิดของการสร้ างความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการฝึ กอบรม
โดยแบ่งเป็ น 4 กระบวนการ 10 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้ 1) แนะนาแนวทาง 2) สร้ างความสัมพันธ์
3) แบ่งปั นความรู้ 4) เริ่ มต้ นการเขียน 5) แลกเปลีย่ นแบ่งปั น 6) เรี ยนรู้จากประสบการณ์ 7) ผสาน
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ความรู้สแู่ ผนใหม่ 8) ทดสอบความเข้ าใจ 9) นาไปใช้ ปฏิบตั ิ 10) จัดเก็บความรู้ ซึง่ ในการฝึ กอบรมจะมี
การดาเนินการตามลาดับขันตอนที
้
่กาหนด
3. ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม เป็ นขันตอนที
้
่ประเมินผลโครงการฝึ กอ บรมในภาพรวม สรุปผล การ
ฝึ กอบรม และให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการสร้ างความรู้ หมายถึง ขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดการสร้ างความรู้ในตัวบุคคล ซึง่ เกิด
จากการที่นิสติ นักศึกษา และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญมีปฏิสมั พันธ์ กนั ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดย
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญในการจัดการเรี ยนรู้ จะแบ่งปั นประสบการณ์ ความรู้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอน คาแนะนาต่างๆ และตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาคและแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายคาบให้ แก่นิสติ นักศึกษา ทาให้ เกิดการสร้ างความรู้ ขึ ้นในตัวบุคคล ผ่านกระบวนการส ร้ างความรู้
ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. สือ่ สารสัมพันธ์ (Socialization)
2. แบ่งปั นความคิด (Externalization)
3. พิชิตความรู้ (Combination)
4. สูก่ ารนาไปใช้ (Internalization)
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ครูประจาการ ที่มีประสบการณ์ในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และ
เคยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะทาหน้ าที่คอยให้ คาแนะนา แบ่งปั นประสบการณ์ และให้ ความรู้แก่
นิสติ นักศึกษา ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ
วิกิ หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ แลกเปลีย่ นความรู้
ซึง่ เป็ น
เทคโนโลยีการสือ่ สารสองทางบนเว็บ 2.0 มีองค์ประกอบที่ถ่ายทอดเนื ้อหาสาระ เชื่อมโยงสาระการ
เรี ยนรู้ของการฝึ กอบรม เป็ นสือ่ กลางในการแบ่งปั นสือ่ การเรี ยนรู้ แบ่งปั นความรู้และตัวอย่างแผนการ
จัดการเรี ยนรู้รายภาคและรายคาบจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และแผนการจัดการ เรี ยนรู้ที่เขียนโดยนิสติ
นักศึกษาที่เข้ ารับการฝึ กอบรม ซึง่ จะออนไลน์ผา่ นวิกิ
นิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หมายถึง นิสติ นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ที่กาลังจะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในปี การศึกษาถัดไป
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้และความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ โดยมี
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี ้
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1. ประเมินความรู้ พิจารณาจากแบบวัดความรู้เรื่ อง สมรรถนะและ การเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรม จานวน 30 ข้ อ
2. ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
3. ประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ พิจารณาจากการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไป
ทดลองสอนจริ ง ครัง้ ที่1 และครัง้ ที่ 2 ใช้ แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้โดยอ้ างอิงจากแบบวัด
และประเมินผลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปช.5.8-1)
4. สะท้ อนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (After Action Review) เพื่อประเมินเชิงคุณภาพถึงความ
เข้ าใจในความลึกซึ ้งของความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้ตามประมวลรายวิชา
โดยกาหนดเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคที่มีการวางแผนและเขียน ร่วมกัน เป็ นกลุม่ และแผนการ
จัดการเรี ยนรู้รายคาบซึง่ เขียนเป็ นรายบุคคลแล้ วออนไลน์ผา่ นวิกิ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้ 1. หัวเรื่ อง
2. มาตรฐานการเรี ยนรู้ / ตัวชี ้วัด 3. สาระสาคัญ 4. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง 5. สาระก ารเรี ยนรู้
6. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 7. สือ่ การเรี ยนการสอน 8. การวัดและประเมินผล ซึง่ สอดคล้ องตามแนวทาง
และรูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรม
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนาไปใช้ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. รูปแบบการฝึ กอบรมที่ พัฒนาขึ ้น สามารถนาไปใช้ เพื่อส่งเสริ มการสร้ างความรู้ เกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู โดยใช้ วิกิเป็ นเครื่ องมือในการจัดการ ข้ อมูล และ
แบ่งปั นความรู้
3. รูปแบบการฝึ กอบรมที่นาเสนอ สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรม
อื่นๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นิสติ นักศึกษาครูในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตอ่ ไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อ
ส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังใน
้
และต่างประเทศสาหรับการ
วิจยั โดยแบ่งเป็ นลาดับหัวข้ อ ดังนี ้
1. การฝึ กอบรม
1.1 ความหมายของการฝึ กอบรม
1.2 รูปแบบและเทคนิคการฝึ กอบรม
1.3 กระบวนการและขันตอนการฝึ
้
กอบรม
1.4 องค์ประกอบของการฝึ กอบรม
1.5 ข้ อดีข้อจากัดในการฝึ กอบรม
1.6 ความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
2.1 สมรรถนะในด้ านการจัดการเรี ยนรู้
2.2 ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.3 ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.4 องค์ประกอบของการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.5 ขันตอนการเขี
้
ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างความรู้
3.1 ความหมายของความรู้
3.2 ประเภทของความรู้
3.3 การสร้ างความรู้
3.4 เทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการความรู้
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3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.3 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.4 บทบาทในการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
1.1 ความหมายของการฝึ กอบรม
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมไว้ ดงั นี ้
Beach (1970) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้
เรื่ องใดเรื่ อ งหนึง่ โดยเฉพาะ หรื อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคลให้ เปลีย่ นไปในทางที่ต้องการ
(Beach, 1970: 193 อ้ างถึงใน ภาวิณี วรประดิษฐ์ , 2555: ออนไลน์ ) สอดคล้ องกับ สมชาติ กิจยรรยง
(2545) กล่าวไว้ วา่ การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้ าใจ ความชานาญ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ จนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดการเรี ยนรู้
หรื อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิผล และเกิด
ประสิทธิภาพ
Goldstein (1993) การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ เ พื่อสร้ าง
ความรู้หรื อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude)
ที่จะช่วยปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น สอดคล้ องกับ นิรชา ทองธรรมชาติ (2544)
กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ ้น เพื่ อพัฒนาทักษะความชานาญ
ความรู้ที่จะทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ พฤติกรรมการทางานให้ มีประสิทธิภาพ มากขึ ้น ไม่
จากัดการศึกษา สถานที่ เพศ และโอกาส เป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Goldstein, 1993 อ้ างถึงใน
เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี, 2553: ออนไลน์)

สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ (2545) การฝึ กอบรม (Training) จะถูกนามาใช้ ควบคูก่ บั การเรี ยนรู้
(Learning) แต่โดยความหมายนันจะแตกต่
้
างกัน ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่มีแรงจูงใจ มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม และมีความต้ องการในการฝึ กอบรมจะเรี ยนรู้ได้ ดี ซึง่ การฝึ กอบรมนันผู
้ ้ อบรมจะต้ องทาหน้ าที่
ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดการเรี ยนรู้
จากการศึกษาความหมายของการฝึ กอบรมสรุปได้ วา่ การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการพัฒนา
บุคคลให้ มีความรู้ ทักษะ ความชานาญในด้ านต่างๆ อย่างเป็ นระบบ มีขนตอนต่
ั้
อเนื่อง เพื่อสร้ าง
ความรู้ หรื อเพิ่มพูนความรู้ เป็ นการพัฒนาทักษะ พฤติกรรม และเจตคติของผู้เ ข้ ารับการฝึ กอบรมให้
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ
1.2 รูปแบบและเทคนิคการฝึ กอบรม
Johnson and Foa (1996) ได้ แบ่งรูปแบบการฝึ กอบรมเป็ น 4 รูปแบบ ดังนี ้ (Johnson and
Foa, 1996 อ้ างถึงใน ธีระ ประวาลพฤกษ์ , 2538)
1. การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน (Classroom training methods) เป็ นวิธีการอบรมที่ใช้ ตารา
เรี ยน การบรรยาย การสาธิต เป็ นต้ น
2. การเรี ยนรู้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Interactive videodisc) โดยใช้ แผ่นวิดีโอเล่นกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้ าอบรมหรื อผู้เรี ยนจะมีปฏิสมั พันธ์ กบั โปรแกรมในแผ่นวิดีโอด้ วยการตอบ
คาถามตามที่กาหนดไว้ ในโปรแกรม
3. การเรี ยนรู้จากเครื่ องมือจาลองสถานการณ์จริ ง (Face plate simulators) เป็ นการเรี ยนรู้
จากเครื่ องมือจาลองสภาพและสถานการณ์จริ ง โดยให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ฝึกฝน เช่น การฝึ กบิน
ของนักบินฝึ กหัด
4. การเรี ยนรู้ด้วยเครื่ องมือหรื อบุคคลโดยตรง (Hand-on training) หมายถึง การฝึ กงานทุก
รูปแบบโดยผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้จากการใช้ เครื่ องมือหรื อเรี ยนรู้จากบุคลากรภายใต้ คาแนะนาของผู้ฝึก
(Trainer) หรื อผู้นิเทศ (Supervisor)
จากการศึกษาของ เอิร์ล จี . แพลนที และคณะ (อ้ างถึงใน ธีระ ประวาลพฤกษ์ , 2538)
ได้ ศกึ ษาการจัดรูปหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝึ กอบรมของวงการธุรกิจในสหรัฐอเมริ กา พบว่ามี
5 รูปแบบ ซึง่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ กบั ภาครัฐดังนี ้
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แบบที่ 1 แบบไม่มีผ้ ชู ่วย เป็ นแบบการบริ หารการฝึ กอบรมซึง่ ผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ า
หน่วยงานเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตลอด ต้ องทาหน้ าที่ในการฝึ กพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วย ประโยชน์
ของวิธีนี ้คือผู้บงั คับบัญชาของแต่ละคนจะได้ ลงมือสอนแนะผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยตรง ซึง่ เป็ นผู้ทราบ
ปั ญหาแน่นอนและสามารถจัดการแก้ ไขได้ ทนั ที
แบบที่ 2 แบบมีผ้ ชู ่วย คือเป็ นแบบผู้บริ หารการฝึ กอบรมโดยผู้ซงึ่ ทาหน้ าที่รับผิดชอบในเรื่ อง
ของการฝึ กอบรมโดยเฉพาะ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของผู้บงั คับบัญชา แต่มีผ้ ชู ่วยเหลือซึง่ มี
ความถนัดในเรื่ องของการฝึ กอบรมโดยเฉพาะมาช่วยดาเนินการ
แบบที่ 3 แบบผู้บงั คับบัญชาเองได้ รับการสอนและคาแนะนาจากหน่วยงานบุคคากร การ
จัดรูปแบบการฝึ กอบรมแบบนี ้ เป็ นแบบที่ใช้ กันอย่างแพร่หลาย แต่ข้อจากัดคือผู้บงั คับบัญชาจะต้ อง
ได้ รับการอบรมแล้ วจึงจะมาอบรมผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้
แบบที่ 4 แบบเป็ นการบริ การของหน่วยงานฝึ กอบรมโดยเฉพาะ เป็ นแบบการบริ หารการ
ฝึ กอบรมโดยผู้บงั คับบัญชาไม่ได้ ลงมือจัดทาเอง แต่จะมีผ้ เู ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมโดยเฉพาะมาจั ดทา
ซึง่ มีหน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานฝึ กอบรม ไม่วา่ จะเป็ นการสอน การสรรหาวิทยากร การจัดเตรี ยม
สถานที่ เอกสาร อุปกรณ์
แบบที่ 5 แบบจัดตังหน่
้ วยฝึ กอบรมขึ ้นเพื่อการนี ้โดยเฉพาะ ซึง่ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรมพนักงานขององค์กรทังหมดในภาพรวม
้
ซึง่ เป็ นที่ นิยมแพร่หลายในวงราชการ ธุรกิจขนาด
ใหญ่ การจัดรูปแบบการบริ หารการฝึ กอบรมในแบบนี ้ จะได้ ผลที่สดุ สาหรับการอบรมเบื ้องต้ น
ผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ างาน จะเป็ นอิสระไม่กงั วลเกี่ยวกับการจัดการฝึ กอบรมของพนักงานของตน
กิตติ พัช รวิชญ์ (2538) กล่าวถึง ประเภทของเทคนิคการฝึ กอบรม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
โดยยึดวิธีการที่ใช้ เป็ นหลัก คือ
1. กลุม่ วิธีที่เกี่ยวกับการบอก (Telling Methods) กลุม่ นี ้เกี่ยวข้ องกับการพูดและการฟั ง ซึง่
ได้ แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุม่ และเทปบันทึกเสียง
2. กลุม่ วิธีเกี่ยวกับการแสดง (Showing Methods) ได้ แก่ การแสดงสาธิต (Demonstration)
การสังเกตการปฏิบตั ิงาน (On-The-Job Observation)
3. กลุม่ วิธีเกี่ยวกับการกระทา (Doing methods) ได้ แก่ การถามคาถาม การอภิปราย การให้
แก้ ปัญหา การประชุมกลุม่ เล็ก (Buzz groups)
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อาชัญญา รัตน อุบล (2540) กล่าวว่า เทคนิคการฝึ กอบรมแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท โดย
บทบาทสาคัญของผู้ให้ การฝึ กอบรม และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม มีดงั นี ้
1. เทคนิคการฝึ กอบรมที่ให้ ความสาคัญต่อบทบาทของผู้ให้ การฝึ กอบรม หรื อวิทยากร ได้ แก่
การบรรยาย การอภิปรายเป็ นคณะ การประชุมแบบซิมโปเซียม เป็ นต้ น
2. เทคนิคการฝึ กอบรมที่ให้ ความสา คัญต่อบทบาทของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ซึง่ เป็ นวิธีการ
ฝึ กอบรมที่เน้ นผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลาง
และการจัดกิจกรรม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรม เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยมุ่งสร้ างพลังกลุม่ เป็ นการพัฒนากลุม่ ภายใต้ หลักการของ
กระบวนการกลุม่ ทังนี
้ ้ พฤติกรรมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมให้ ตอ่ เนื่อง
เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงค่านิยม และคุณค่าของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
อาพร ดารงทรัพย์ (2537:32) กล่าวถึงประเภทกิจกรรมที่ใช้ ในการฝึ กอบรมดังนี ้ กิจกรรมหรื อ
เกมเป็ นเทคนิคการฝึ กอบรมประเภทเน้ นผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลาง โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ อันเนื่องจากการค้ นพบตนเอง
ซึง่ จะเป็ นแนวทางสูก่ ารพัฒนาตนเอง
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างความรู้จกั คุ้นเคยระหว่างผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม ซึง่ มาจากต่างฝ่ ายต่างแผนก ซึง่ เกมจะช่วยอุ่นเครื่ องและสร้ างบรรยากาศ ในการเปิ ดเผย
ตัวเองให้ ผ้ อู ื่นรู้จกั อันจะเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ การแสดงความคิดเห็น และการทากิจกรรมร่วมกัน
ต่อไป ลักษณะกิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยสร้ างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้ ารับการอบรม
2. กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การเรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมที่เน้ นสาระรวบยอด เพื่อเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้ าใจ และให้ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารงานและ
การดาเนินชีวิต จากแบบสอบถาม คาอธิบายหรื อข้ อสรุปจากการทากิจกรรม
3. กิจกรรมสัน ทนาการหรื อนันทนาการ เป็ นการเสริ มสร้ างบรรยากาศ ให้ มีความสนุกสนาน
เพื่อให้ คลายจากความตึงเครี ยด และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างผู้เข้ ารับการอบรมให้ มากขึ ้น โดย
ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในการรวมกลุม่ หรื อพบปะสังสรรค์ ลักษณะของกิจกรรมและเกม มุ่งให้
เกิดความสนุ กสนาน และผ่อนคลายความตึงเครี ยด สามารถเล่นได้ ในทุกเพศ ทุกวัย เป็ นกิจกรรมที่
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีความเพลิดเพลิน มีการแสดงออกอย่างอิสระส่งเสริ มความเป็ นผู้นา ผู้
ตาม สามารถ ใช้ เป็ นกิจกรรมในห้ องฝึ กอบรม หรื อนอกห้ องฝึ กอบรมได้ อย่างหลากหลาย อาจจะมี
จังหวะดนตรี หรื อเสียงเพลงประกอบได้
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4. กิจกรรมเข้ าจังหวะ เป็ นกิจกรรมที่ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อดนตรี และ
จังหวะที่ใช้ ประกอบ ได้ แก่ เสียงเพลง การเคาะไม้ เคาะเหล็ก ฉิ่งฉาบ กลอง เป็ นต้ น
5. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เป็ นกิจกรรมส่งเสริ มความสามา รถด้ านความแข็งแรงของ
สมรรถภาพทางกาย ส่งเสริ มความเจริ ญของกล้ ามเนื ้อหลักในการเคลือ่ นไหว และความยืดหยุน่ ของ
ข้ อต่อต่างๆ ของร่างกาย
จากการศึกษา รูปแบบและเทคนิค การฝึ กอบรม สรุปได้ วา่ การเลือกรูปแบบในการฝึ กอบรม
อาจจะแตกต่างกันตามความต้ องการของหน่วยงาน องค์กร โดย พิจารณาจากกลุม่ ผู้เข้ ารับการอบรม
รวมถึงข้ อจากัดต่างๆ โดยผู้ฝึกอบรมต้ องเลือกตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการ
ฝึ กอบรม และเหมาะสมกับลักษณะของการฝึ กอบรม ซึง่ รูปแบบการฝึ กอบรม มีหลากหลายรูปแบบ
อาจจาแนกได้ จากสถานที่ที่ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ กิจกรรมที่ใช้ หรื อบทบาทของผู้ดาเนินการ
ฝึ กอบรม เป็ นต้ น
1.3 กระบวนการและขัน้ ตอนการฝึ กอบรม
สานักงาน ก.พ. (2532) กล่าวว่า กระบวนการฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการหรื อขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิ ที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ ทักษะหรื อความชานาญ
ตลอดจนประสบการณ์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
วิจิตร อาวะกุล (2540) กล่าวว่า การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้
ทางธรรมชาติ ทักษะ หรื อความชานาญ ความสามารถของบุคคลให้ มีเทคนิควิชาการ ในการทางาน
เพื่อให้ บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ หรื อเพื่อให้ เกิดทักษะในการทางานอย่างใดอย่างหนึง่
อรจรี ย์ ณ ตะกัว่ ทุง่ (2549) ได้ กล่าวถึงขันตอนการฝึ
้
กอบรม ไว้ ดงั นี ้
1. ขันก่
้ อนการฝึ กอบรม เป็ นขันตอนของการปฐมนิ
้
เทศผู้รับการฝึ กอบรมที่อาจจะจัดใน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อจัดก่ อนในห้ องฝึ กอบรม เป็ นขันตอนการเตรี
้
ยมความพร้ อมของผู้รับการ
ฝึ กอบรมเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจ สร้ างแรงจูงใจในการฝึ กอบรม ทังยั
้ งเป็ นโอกาสที่จะนาวิธีการ
เรี ยนรู้ ให้ ทดลองกิจกรรมและวางแผนการเรี ยนรู้กบั กลุม่ สมาชิกของตนเอง รวมทังเป็
้ นขันที
้ ่จะทาการ
ทดสอบความรู้ก่อนฝึ กอบรม
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2. ขันระหว่
้
างการฝึ กอบรม เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ รู ับการฝึ กอบรมเข้ ารับการอบรมผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่จดั เตรี ยมไว้ ได้ แก่การเรี ยนเนื ้อหาสาระที่เป็ นหลักทฤษฎี การทาแบบฝึ กหัดการ
แลกเปลีย่ นความรู้ผา่ นเครื่ องมือบนเครื อข่าย การส่งงานให้ วิทยากร เป็ นต้ น
3. ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ รู ับผิดชอบการฝึ กอบรมต้ องมีการวัดประเมินผลผู้เข้ า
ฝึ กอบรมโดยมีการทดสอบความรู้ ทักษะ และประเมินการดาเนินการฝึ กอบรมผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
นุชนาฏ ใจดารง (2554) กล่าวว่า รูปแบบการฝึ กอบรมสาหรับใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
กระบวนการก่อนการฝึ กอบรม (Pre Process)
1. การหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need Assessment) หมายถึง สถานการณ์
ที่เป็ นปั ญหาต่อผลสาเร็ จของงาน ซึง่ อาจแก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรม นัน่ คือ สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้น
นันอาจเกิ
้
ดจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสม การค้ นหาความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรมก็คือ การค้ นปั ญหาในการดาเนินงานใดๆ ก็ควรจะต้ องมีการกาหนดจุดประสงค์หรื อ
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ ก่อน แล้ วจึงหาทางดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์นนๆ
ั้
ในการฝึ กอบรม ผู้จดั
ฝึ กอบรมสามารถหา ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมได้ โดยการใช้ แบบสอบถาม ว่ามีความสนใจที่จะ
ฝึ กอบรมในหลักสูตรใดแล้ วนาผลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาข้ อสรุป
2. การวิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม (Trainee Analysis) ก่อนทาการฝึ กอบรมจะต้ องทา
ความเข้ าใจและรู้จกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมก่อ น เพื่อสอบถามสถานภาพของผู้ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมใน
แต่ละหลักสูตร เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จึงสามารถเลือกใช้ สอื่ ในการ
ฝึ กอบรมที่เหมาะสม และจะทาให้ ช่วยการฝึ กอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม มีดงั นี ้
2.1 การวิเคราะห์ทวั่ ไปของผู้เข้ ารับการอบรม
2.2 การระบุความสามารถขันพื
้ ้นฐานของผู้เข้ ารับการอบรม
2.3 กาหนดลักษณะของการฝึ กอบรม
3. การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เป็ นส่วนที่จะให้ รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับหัวข้ อ
ต่างๆ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม การที่จะคัดเลือกหรื อจัดลาดั บของเนื ้อหาในการนาเสนอ ผู้จดั ฝึ กอบรม
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จะต้ องเข้ าใจเนื ้อหานันเป็
้ นอย่างดี และรู้วา่ การจัดลาดับเนื ้อหาจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างไร
บ้ าง การศึกษาและการวิเคราะห์เนื ้อหาที่จะนามาเขียนจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น ต้ องทาความเข้ าใจกับเนื ้อหา
สาระ เพื่อกาหนดให้ ชดั เจนว่าจะให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเรี ยนรู้เนื ้อหาอะไรบ้ าง เรี ยนรู้อะไรก่อนอะไรหลัง
ไม่ให้ สงิ่ ที่ต้องอบรมนันมากหรื
้
อน้ อยเกินไป มีความยากหรื อง่ายเกินไป ซึง่ ผู้ฝึกอบรมต้ องพิจารณา
ความเหมาะสมในการฝึ กอบรมแต่ละครัง้
4. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) หลังจากการหาความต้ องกา รจาเป็ นในการฝึ กอบรม
โดยวิเคราะห์แบบสอบถามแล้ ว ผู้จดั อบรมจะทราบถึงภารกิจหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นปั ญหาและ
มักจะมีหลายกิจกรรมที่ใช้ ในการฝึ กอบรม ดังนันถ้
้ าผู้จดั การฝึ กอบรมทราบถึงระดับความสาคัญของ
แต่ละกิจกรรมก่อน ก็จะทาให้ จดั ลาดับกิจกรรมในหลักสูตรฝึ กอบรมได้ อย่างเหมาะสม
5. การออกแบบและพัฒนาสือ่ ในการฝึ กอบรม (Design & Development) นากระบวนการ
และขันตอนในการพั
้
ฒนาบทเรี ยน ประยุกต์เป็ นขันตอนในการออกแบบและพั
้
ฒนาสือ่ ในการฝึ กอบรม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 การออกแบบเนื ้อหามีลกั ษณะเป็ น Learning Object โดยเนื ้อหามีการ จาแนก
เป็ นหน่วย เพื่อให้ งา่ ยต่อการเรี ยนรู้ และมีวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ในหน่วยการอบรมนันๆ
้ รวมถึงเนื ้อหา
ต้ องมีความถูกต้ องชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์
5.2 การออกแบบโครงสร้ างต้ องคานึงถึงลักษณะการใช้ งานและความสามารถ
ทางการเรี ยนของผู้เข้ ารับการอบรมที่แตกต่างกัน การออกแบบหน้ าจอควรมีการออกแบบที่คานึงถึง
หลักของความสวยงามประกอบกับหลักการเรี ยนรู้ของผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ รวมทังควรมี
้
การ
เลือกสี รูปภาพ ตัวอักษรที่เหมาะสมกับเนื ้อหา การนาเสนอต้ องมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
5.3 การออกแบบบทเรี ยนให้ มีปฏิสมั พันธ์ แล ะการเชื่อมโยง การปฏิสมั พันธ์ กบั
บทเรี ยนเป็ นสิง่ สาคัญที่จะส่งให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเกิดความกระตือรื อร้ น ความสนใจที่จะเรี ยน การ
โต้ ตอบกับบทเรี ยนและการเชื่อมโยงเนื ้อหาที่ดีนนั ้ จะส่งให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเกิดการเรี ยนรู้ที่ดียิ่งขึ ้น
5.4 การออกแบบรูปแบบการนาเสนอบท เรี ยนให้ มีความน่าสนใจ เป็ นส่วนที่จะ
กระตุ้น ผู้เข้ าอบรมเกิดความอยากรู้อยากเรี ยน ลดความเบื่อหน่าย การนาเสนอที่นา่ สนใจ ตื่นตาตื่นใจ
เหมาะสมกับเนื ้อหาบทเรี ยนจะช่วยให้ เกิดความคงทนของการจาเหตุการณ์หรื อเนื ้อหาได้
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กระบวนการฝึ กอบรม (Process)
6. การฝึ กอบรม (Training) ขันตอนของการด
้
าเนินการฝึ กอบรม มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
6.1 เปิ ดรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมโดยให้ ลงทะเบียน
6.2 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม Login เพื่อเข้ าสูเ่ ครื อข่ายฝึ กอบรม
6.3 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทาแบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม
6.4 ดาเนินการฝึ กอบรมตามเนื ้อหาโดยใช้ สอื่ ประกอบการฝึ กอบรม
6.5 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทาแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรมผ่านทางเว็บฝึ กอบรม
6.6 วิทยากรประเมินคะแนนแบบฝึ กหัดและคะแนนทดสอบของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
6.7 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึ กอบรม
กระบวนการหลังการฝึ กอบรม (Post Process)
7. การประเมินผลการฝึ กอบรม (Evaluation) เมื่อเสร็ จสิ ้นการฝึ กอบรม ต้ องมีการวิเคราะห์
ข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึ กอบรม ที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อจัดทารายงาน และเป็ นประโยชน์ใน
การปรับปรุงแก้ ไขโครงการฝึ กอบรม ทังในแง่
้
ของหลักสูตร วิทยากร สือ่ และการบริ
หารโครงการ
ฝึ กอบรม เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมอาจต้ องดาเนินการติดตามผลการฝึ กอบรมต่อไป โดยการ
ประเมินผลมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
7.1 เพื่อทราบสัมฤทธิผลของโครงการฝึ กอบรมนันๆ
้ ว่าเป็ นตามเป้าหมายหรื อไม่
7.2 เพื่อทราบประโยชน์ของโครงการฝึ กอบรมต่อการปฏิบตั ิงานของผู้ เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
7.3 เพื่อทราบผลลัพธ์ หรื อผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการฝึ กอบรม
7.4 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริ หาร
8. การสรุปผลการฝึ กอบรม (Conclusion) ในกรณีของการฝึ กอบรมที่มีการกาหนดเกณฑ์การ
ผ่านการฝึ กอบรมไว้ นอกจากเกี่ยวกับระยะเวลาเข้ ารับการฝึ กอบรม และกาหนดให้ ต้องผ่านการ
ทดสอบ หรื อส่งชิ ้นงาน เป็ นกลุม่ หรื อรายบุคคลก็ตามจึงถือว่าผ่านการฝึ กอบรมนันเมื
้ ่อสิ ้นสุดการ
ฝึ กอบรม ผู้จดั ฝึ กอบรมจะต้ องดาเนินการจัดเก็บข้ อมูลระยะเวลาเข้ าอบรม ผลการทดสอบหรื อผลการ
ประเมินชิ ้นงานที่ได้ จดั ทาขึ ้นของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละราย เพื่อจัดเก็บไว้ เป็ นข้ อมูล สถิติและเพื่อ
แจ้ งผลการฝึ กอบรมรวมทังระยะเวลาเข้
้
าฝึ กอบรมไปยังหน่วยงานต้ นสังกัดต่อไป
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9. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) เป็ นการให้ ข้อมูลย้ อนกลับหลังจากการประเมินผลการ
ฝึ กอบรม เพื่อให้ ทราบถึงข้ อดีและข้ อด้ อยในการฝึ กอบรม หากมีข้อผิดพลาดก็สามารถทาการปรับปรุง
แก้ ไขได้ ในการจัดการฝึ กอบรมในครัง้ ต่อๆ ไป
เครื อวัลย์ ลิม่ อภิชาติ (2537) ได้ เสนอวิธีการเลือกใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมว่า ควรคานึงถึง
ปั จจัยสาคัญต่างๆ ดังนี ้
1. พิจารณาความเหมาะสมของเทคนิคที่จะนามาใช้ ต้ องให้ เหมาะสมกั บลักษณะของหัวข้ อ
วิชาและสอดคล้ องกับความต้ องการของการพัฒนา
2. พิจารณาขนาดของกลุม่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมว่ามีมากน้ อยเพียงใด ลักษณะของการ
ฝึ กอบรมนันเป็
้ นประการใด ควรจะแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยหรื อไม่ กลุม่ ละเท่าใด แล้ วเลือกใช้ เทคนิคการ
ฝึ กอบรมให้ เหมาะสม
3. พิจารณาถึงลัก ษณะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมว่ามีพื ้นฐานความรู้ ความชานาญ
ประสบการณ์แตกต่างหรื อสอดคล้ องกัน ควรเลือกใช้ เทคนิคการฝึ กอบรมแบบใดจึงจะเหมาะสม และ
อานวยประโยชน์สงู สุด
4. พิจารณาถึงความสามารถ ความคุ้นเคยต่อเทคนิคการฝึ กอบรมที่จะนาไปใช้ ว่าผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมคุ้นเคยต่อวิธีการนันๆ
้ หรื อไม่
5. พิจารณาถึงเวลา และอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ วา่ มีเวลาเพียงพอ และสะดวกต่อการจัดหา
หรื อไม่
6. พิจารณาถึงงบประมาณที่มีอยูก่ บั ค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องจัดทาเพียงพอหรื อไม่
7. พิจารณาและประเมินทัศนคติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมว่าเป็ นอย่างไร ปฏิกิริยาไปใน ทาง
ต่อต้ าน เฉื่อยชา หรื อขวนขวาย ใคร่ร้ ูในวิชาการ ทังนี
้ ้ทัศนคติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความสาคัญ
ต่อการเลือกสรรเทคนิคการฝึ กอบรม
สุวิทย์ มูลคา (2544) กล่าวว่า การจัดการฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้
วิทยากรจะต้ องมีบทบาทตังแต่
้ การเตรี ยมหลักสูตรการฝึ กอบรม จัดหาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับการฝึ กอบรม
เตรี ยมโปรแกรมการฝึ กอบรม จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์การฝึ กอบรม สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ไปจนถึง
การประเมินผลการฝึ กอบรม
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จากการศึกษากระบวนการ และขันตอนการ
้
ฝึ กอบรม สรุปได้ ว่า กระบวนการหลักในการ
ฝึ กอบรมมี 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. ขันก่
้ อนการฝึ กอบรม ซึง่ ต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ ทัง้
ผู้ดาเนินการฝึ กอบรม วิทยากร ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม สือ่ กิจกรรมที่ใช้ เป็ นต้ น
2. ขันระหว่
้
างการ
ฝึ กอบรม เป็ นขันที
้ ่มีการดาเนินการฝึ กอบรมตามแผนที่วางไว้ อาจมีการประเมินผลระหว่างการ
ฝึ กอบรม และการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ าร่วมการฝึ กอบรมไปด้ วย 3. ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม เป็ นขันตอน
้
สุดท้ ายในการฝึ กอบรมที่มีการประเมินผลโครงการว่าสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด ซึง่ มีการวิเคราะห์และ
สรุปผลและให้ ข้อมูลย้ อนกลับไปสูผ่ ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางหรื อข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
ครัง้ ต่อไป
1.4 องค์ ประกอบของการฝึ กอบรม
พรรณพิมล เพียรรุ่งโรจน์ (2547) ได้ เสนอองค์ประกอบของการฝึ กอบรมไว้ ดงั นี ้
1) วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
2) หลักสูตรการฝึ กอบรม
3) ลักษณะการทางาน/การทากิจกรรม
4) คุณสมบัติของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม
5) หน้ าที่ของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม
6) คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7) สือ่ ประกอบการฝึ กอบรม
8) วิธีการปฏิสมั พันธ์
9) การประเมินผลการฝึ กอบรม
อนุกลู เยี่ยมพฤกษาวัลย์ (2532) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้ าง
ความคุ้นเคย เพื่อให้ เกิดความกลมกลืนกับความรู้สกึ ของกลุม่ เป้าหมาย และสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ควรประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. กลุม่ เป้าหมาย วิทยากรควรจะศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ เป้าหมายให้ ชดั เจน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการวางแผนจัดกิจกรรม เช่น เพศชายหรื อเพศหญิง แนวโน้ มของกลุม่ อยูใ่ นวัยใด เช่น
วัยหนุม่ สาว วัยกลางคน ทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงประสบการณ์ของผู้เข้ ารับการอบรม ถ้ าในการฝึ กอบรมมีผ้ ทู ี่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เมื่อมีการกล่าวถึงเรื่ องนันวิ
้ ทยากรควรเชิญให้ ขยายความ
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เพิ่มเติมเป็ นการให้ เกียรติแก่สมาชิกผู้เข้ ารับการอบรม ซึง่ จะทาให้ เกิดประโยชน์กบั สมาชิกอื่นด้ วย
2. ระยะเวลา วิทยากรต้ องยึดถือเวลาตามตารางอย่างเคร่งครัด
การบริ หารเวลาที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยสร้ างภาพพจน์ที่ดีทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีเจตคติที่ดีตอ่ วิทยากรด้ วย ในเวลา
ไม่เกิน 30 นาที กิจกรรมอาจจะประกอบด้ วย 1-2 กิจกรรม แต่ถ้ามีเวลาเกิน 30 นาที ควรมีรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เปลีย่ นไป และควรพิจารณาด้ วยว่า กิจกรรมลักษณะใดที่เหมาะสมกับช่วงเวลาใด เช่น
ช่วงเช้ ากิจกรรมจัดได้ หลายรูปแบบ เพราะร่างกาย จิตใจ มีความพร้ อมสูง นอกจากนี ้รอยต่อระหว่าง
กิจกรรมมีการเชื่อมโยงชวนให้ ติดตามตลอดเวลา
3. สถานที่ ควรเลือกใช้ ห้องที่มีขนาดกว้ างพอที่จะจัดกิจกรรมได้ สะดวก เพราะจะต้ องอาศัย
พื ้นที่สาหรับการเคลือ่ นไหว แบ่งกลุม่ ประชุมและอภิปราย ถ้ ามีโต๊ ะควรเป็ นโต๊ ะที่สามารถยกเคลือ่ นที่
รวมกลุม่ ได้ รวดเร็ ว แต่ถ้ามีข้อจากัดในเรื่ องสถานที่ วิทยากรก็ควรจะเลือกหรื อปรับกิจกรรมให้ สามารถ
ใช้ ในพื ้นที่จากัดนันได้
้
4. เครื่ องอานวยความสะดวก เทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ ามากวิทยากรต้ องพยายามนามาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรม ซึง่ สามารถทุน่ เวลา และช่วยในการสือ่ สารชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น สไลด์เครื่ องฉาย
แผ่นใส วิดีโอเทป ฯลฯ
5. ลักษณะกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หรื อจะ
ประสบความล้ มเหลว วิทยากรจะต้ องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการทบทวน ปรั บปรุง ทังก่
้ อน
และหลังการดาเนินกิจกรรม
อรจรี ย์ ณ ตะกัง่ ทุง่ (2540) ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการ
ฝึ กอบรม ซึง่ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับการเรี ยนการสอน หน่วยงาน ฝึ กอบรมได้ เล็งเห็น ถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีการศึกษา ซึง่ จาแนกเทคโนโลยีตามบทบาทในการฝึ กอบรมดังนี ้
1. บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในการเป็ นสือ่ และช่องทางในการฝึ กอบรม วิทยากร ผู้จั ด
หรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ต้ องใช้ สอื่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเ รี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ เป็ นช่องทางในการติดต่อและรับส่งข้ อมูลระหว่างกัน
2. บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในการออกแบบระบบการฝึ กอบรม ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ออกแบบจัดระบบ การดาเนินงาน และการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้ มอง
องค์ประกอบต่างๆ ของการฝึ กอบรมได้ อย่างเป็ นระบบ
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3. บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในการออกแบบ และผลิตสือ่ ในการฝึ กอบรม นอกจากนัก
เทคโนโลยีจะเตรี ยมองค์ความรู้ด้านการจัดระบบออกแบบในการสร้ างรูปแบบการฝึ กอบรมแล้ ว ยังใช้
ออกแบบและผลิตสือ่ ในการฝึ กอบรมด้ วย
4. บทบาทของนักเทคโนโลยี การศึกษาในการกาหนดประสบการณ์การเรี ยนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้จากวิทยากร หรื อแหล่งความรู้ไปยังผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กอบรมประเภทใดก็
ตาม ซึง่ การกาหนดวิธีการในการฝึ กอบรมต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์การเรี ยนรู้
5. บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม หมายถึง การจัด
ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอยูใ่ นลักษณะที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้มากที่สดุ เช่น การจัดสภาพแวดล้ อมใน
ห้ องฝึ กอบรม
จากการศึกษาองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมในการฝึ กอบรม สรุปได้ วา่ มีองค์ประกอบหลัก
ที่ต้องคานึงถึงในการฝึ กอบรมคือ ผู้ดาเนินการฝึ กอบรมควรพิจารณาวางแผน และกาหนดกิจกรรมการ
ฝึ กอบรมให้ มีความเหมาะสมกับเพศ และวัยของกลุม่ เป้าหมาย กาหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ให้ มีความเหมาะสมไม่มากหรื อน้ อยจนเกินไป เลือกใช้ สถานที่ให้ เหมาะสมกับกิจกรรม รวมทัง้
เลือกใช้ เครื่ อง มือ อานวยความสะดวก อุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อการสือ่ สารเนื ้อหาสาระ ให้ มีความชัดเจน
และทุน่ ระยะเวลา โดยกิจกรรมที่ใช้ จะต้ องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ต่อเนื่อง และมีความ
หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความตื่นตัวในการเรี ยนรู้
1.5 ข้ อดีข้อจากัดในการฝึ กอบรม
พงศ์ หรดาล (2539) ได้ กล่าวว่า การฝึ กอ บรมเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้เฉพาะบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อันเหมาะสม จน
ก่อให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และทัศนคติตอ่ การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การฝึ กอบรมเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับองค์ กร เพราะช่วยพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพ ทาให้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ การดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สามารถสรุปคุณค่าของการฝึ กอบรม ได้ ดงั นี ้
1. ช่วยให้ เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ได้ มากขึ ้นโดยใช้ เวลาน้ อยลง เนื่องจากวิทย ากรส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มี
ความรู้ความชานาญเป็ นอย่างดีในเรื่ องที่ให้ การฝึ กอบรม
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2. ช่วยให้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น เนื่องจากการฝึ กอบรมแต่ละครัง้ มีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน
และสอดคล้ องกับงานที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องปฏิบตั ิ การที่บุคลากรได้ เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ที่จาเป็ น
ต่อการทางานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ เป็ นอย่างดี
3. ช่วยให้ บุคลากรได้ พฒ
ั นาตนเอง ทาให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถมากขึ ้นช่วยให้
บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเอง ในขณะเดียวกันหน่วยงานก็เห็นคุณค่าของบุคลากร จึงเป็ นการสร้ าง
ขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. ตอบสนองความต้ องการด้ านแรงงานของหน่วยงานได้ เป็ นอย่างดี โดยผู้สาเร็ จการศึกษา
บางส่วนว่างงาน เนื่องจากสิง่ ที่ศกึ ษาไม่สอดคล้ องกับตลาดแรงงาน และหน่วยงานบางแห่งก็ไม่
สามารถหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้ องการ บางหน่วยงานจึงรับสมัครบุคลากรโดยกาหนด
คุณสมบัติไว้ กว้ างๆ เมื่อได้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับที่กาหนดแล้ ว ก่อนที่จะปฏิบตั ิงานจริ ง
จะต้ องผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานที่จะปฏิบตั ิ
5. ช่วยให้ บุคลากรมีทศั นคติที่ดีตอ่ งาน องค์การ และเพื่อนร่วมงาน กระบวนการฝึ กอบรมจะ
ช่วยให้ บุคลากรเกิดความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยว กับงานที่ทา ช่วยให้ เกิดความรักสามัคคีใน
หน่วยงาน ช่วยลดความเครี ยดในการทางาน ทาให้ บุคลากรมีสขุ ภาพจิตที่ดี
(อ้ างอิงข้ อมูลจาก
http://pirun.ku.ac.th สืบค้ นเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2555)
อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมว่า จาเป็ นในการพัฒนา
ประชากร และบุคลากร ซึง่ ทาให้ เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหลายประการ ดังนี ้
1. การฝึ กอบรมช่วยป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น โดยการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ทัศนคติ
ที่ถกู ต้ อง
2. การฝึ กอบรมเป็ นกรรมวิธีช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นแล้ ว โดยการสร้ างเสริ มความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหาและฝึ กปฏิบตั ิการแก้ ปัญหานันๆ
้
3. การฝึ กอบรมช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะการฝึ กอบรมเป็ นกรรมวิธีที่จดั ขึ ้นในระยะเวลาสัน้
ภายในงบประมาณจากัดและได้ ผลคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์
4. การฝึ กอบรมเป็ นกรรมวิธีที่จ ะช่วยให้ บุคลากรเกิดการเรี ยนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆ
5. การฝึ กอบรมเป็ นกรรมวิธีที่ก่อให้ เกิดความสามัคคี เนื่องจากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีโอกาส
ได้ แลกเปลีย่ นความคิดซึง่ กันและกันผ่านกิจกรรม ก่อให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกันมากขึ ้น
6. การฝึ กอบรมเป็ นกรรมวิธีที่ ช่วยให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความเชื่อมัน่ ในงาน กล้ าที่จะ
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เผชิญปั ญหาและอุปสรรค
7. การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
การฝึ กอบรมเป็ นสิง่ ที่สาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั และหน่วยงานต่างๆ
พยายามให้ ความสาคัญกับการฝึ กอบรมแ ล้ วก็ตาม แต่การฝึ กอบรม อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จ
เท่าที่ควรซึง่ อาจจะประสบกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ อาจสรุปได้ ดงั นี ้ (คูม่ ือนักฝึ กอบรมมืออาชีพ :
การจัดดาเนินการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิผล อ้ างถึงใน ชาญ สวัสดิ์สาลี, 2555)
1. กาลังเจ้ าหน้ าที่ บางหลักสูตร จาเป็ นจะต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่หลายคน เพื่อดาเนินการด้ านต่างๆ
ตลอดทังหลั
้ กสูตร ดังนัน้ ถ้ าการฝึ กอบรมนัน้ มีเจ้ าหน้ าที่ไม่เพียงพอ ก็ทาให้ การดาเนินการในด้ าน
ต่างๆ ไม่ราบรื่ น และอาจไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร
2. งบประมาณ ปกติแล้ วการจัดฝึ กอบรมแต่ละครัง้ จะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายจริ งที่ ใช้ ในการจัด
ดาเนินการฝึ กอบรมและค่าใช้ จ่ายแฝง เช่น เงินเดือน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ฯลฯ ที่หน่วยงานต้ นสังกัดจะต้ อง
จ่ายให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรมทังนี
้ ้ งบประมาณแต่ละหลักสูตร จะมากหรื อน้ อย ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัย
หลายอย่าง เช่น ระยะเวลา กิจกรรมการศึกษา /ดูงาน วิธีการฝึ กอบร ม สถานที่ จานวนผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม ฯลฯ ฉะนัน้ ถ้ ามีงบประมาณในการฝึ กอบรมไม่เพียงพอ ก็อาจเป็ นอุปสรรค ทาให้ ไม่สามารถ
ดาเนินการฝึ กอบรมตามที่ต้องการได้
3. อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการฝึ กอบรมรวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ การฝึ กอบรม
ทุกหลักสูตรจาเป็ นจะต้ องใช้ ทังอุ
้ ปกรณ์ในการฝึ กอบรมและโสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของหลักสูตรฝึ กอบรมว่าเน้ นให้ ความรู้ในเชิงวิชาการ หรื อเน้ นภาคปฏิบตั ิด้วย
4. สถานที่จดั ฝึ กอบรม เป็ นสิง่ สาคัญประการหนึง่ จะต้ องเหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักสูตร
ฝึ กอบรม เรื่ องที่จดั ฝึ กอบรม จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม กลุม่ และระดับของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ฯลฯ
จึงจะช่วยเสริ มให้ การฝึ กอบรมนัน้ บรรลุผลสาเร็ จได้ มากยิ่งขึ ้น
5. เวลา การจัดฝึ กอบรมแต่ละครัง้ จะต้ องมีเวลาเพียงพอสาหรับการเตรี ยมการและ
ดาเนินการต่างๆ ทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังการฝึ กอบรม ซึง่ ขันตอนและกิ
้
จกรรม ดาเนินการของแต่ละ
หลักสูตรย่อมแตกต่างกันและจะใช้ เวลามากน้ อยแตกต่างกันด้ วย
6. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ในการจัดฝึ กอบรมแต่ละครัง้ ถึงแม้ วา่ จะมีปัจจัยต่างๆ อย่าง
เพียบพร้ อมและสามารถดาเนินการในด้ านต่างๆ อย่างดีเยี่ยมเพียงใดก็ตาม การฝึ กอบรมนันอาจจะไม่
้
ประสบความสาเร็ จก็ได้ ถ้ าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไม่ให้ ความร่วมมือในด้ านต่างๆ อย่างจริ งจัง เช่น ไม่ให้
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ความสนใจกับการฝึ กอบรม ขาดฝึ กอบรมบ่อยๆ ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร ไม่
ส่งผลงานตามที่ได้ รับมอบหมาย ฯลฯ
7. วิทยากร วิทยากรจะเป็ นผู้นาเสนอเนื ้อหาสาระ ถ่ายทอดความ รู้และประสบการณ์ รวมถึง
การกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เกิดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาวิชาต่างๆ ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรฝึ กอบรมนัน้
8. ผู้บงั คับบัญชาและหน่วยงานต้ นสังกัดของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม การที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะ
คัดเลือกบุคคลเข้ ารับการฝึ กอบรมขึ ้นอยู่ กับนโยบายของหน่วยงาน ทัศนคติ หรื อวิสยั ทัศของ
ผู้บงั คับบัญชา และประเภทของบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือก เพราะการคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติไม่
ตรงตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรหรื อไม่มีความพร้ อมที่จะเข้ ารับการฝึ กอบรม หรื อไม่เห็นความสาคัญ
ของการฝึ กอบรม โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ ได้ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรหรื อเรื่ องที่
ฝึ กอบรม ก็ยอ่ มจะเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อความสาเร็ จของโครงการฝึ กอบรมนันทั
้ งสิ
้ ้น
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรม อาจกล่าวได้ วา่ ถ้ าผู้รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรม รู้บทบาท
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเป็ นอย่างดี
เห็นความสาคัญ และมีทศั นะคติที่ดี มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดีก็ยอ่ มจะช่วยเสริ มให้ การฝึ กอบรม
นัน้ บรรลุผลสาเร็ จได้ งา่ ยยิ่งขึ ้น แม้ วา่ จะต้ องประสบกับปั ญหาอุปสรรค ก็จะสามารถแก้ ปัญหาได้
10. ความร่วมมือของฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การที่จะจัดฝึ กอบรมแต่ละครัง้ จะต้ องอาศัยความ
ร่วมมือของฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมดถ้
้
าปราศจากความร่วมมือของฝ่ ายต่างๆ แล้ ว การฝึ กอบรมนัน้
ก็ยากที่จะดาเนินการไปได้ อย่างราบรื่ นด้ วยดี
จากการศึกษาข้ อดีข้อจากัดในการฝึ กอบรม พบว่ามีข้ อดีในหลายๆด้ าน ซึง่ การฝึ กอบรมเป็ น
วิธีการที่นิยมใช้ ในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ให้ เหมาะสมและเปลีย่ นแปลงไปสูเ่ ป้าหมายได้ ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ หน่วยงานหรื อองค์กร เป็ นการพัฒนา
ให้ บุคคลากรให้ สามารปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียกันก็มี ข้ อจากัดปั ญหาหรื อ
อุปสรรคที่สามารถทาให้ การฝึ กอบรมไม่ประสบผลสาเร็ จได้ เช่นกัน ดังนันในการวางแผนการ
้
ดาเนินการจะต้ องพิจารณาและคานึงถึงข้ อจากัดด้ วยเช่นกัน
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1.6 ความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม หมายถึง สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาต่อผลสาเร็ จของงานซึ่ งอาจ
แก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรม โดยสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นอาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของผู้ดาเนินการฝึ กอบรมที่จะทาการสารวจค้ นหา
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ซึง่ หมายถึงการค้ นหาสภาวะปั ญหาที่เกี่ยวกับงาน หรื อความต้ องการของ
คนในองค์กร ซึง่ สามารถแก้ ไขและพัฒนา ได้ ด้วยการฝึ กอบรม เพื่อช่วยให้ หน่วยงานสามารถ
ดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายได้ ดีขึ ้น
การค้ นหาความ ต้ องการ จาเป็ นในการฝึ กอบรมก็คือ การค้ นหาปั ญหา ดังนัน้ ผู้ดาเนินการ
ฝึ กอบรม และวิทยากร จึงควรเข้ าใจ ความหมายของคาว่า "ปั ญหา " ซึ่ง ปั ญหาคือ สิง่ ใดก็ตามที่
เบี่ยงเบนไปจากสิง่ ที่พงึ ประสงค์ หรื อ เป้าหมาย ซึง่ การดาเนินงานอาจประส บกับอุปสรรคหรื อปั ญหา
ต่างๆ ทาให้ ผลของการดาเนินงานไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั้
แหล่งข้ อมูลในการสารวจหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
จากข้ อเขียนของนักวิชาการด้ านการบริ หารง านฝึ กอบรม ร่วมกับ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้เขียนเอง แหล่งข้ อมูลในการค้ นหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม อาจมีดงั นี ้
ก. ตัวบุคคล ได้ แก่
- ผู้บริ หารระดับสูงในองค์การ
- ผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาในระดับต่าง ๆ ขององค์กร หรื อหน่วยงาน
- ตัวผู้ปฏิบตั ิงานเอง หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการในระดับต่าง ๆ
- ผู้รับบริ การ หมายถึง ผู้ใช้ ผลิตผลของงาน และรวมไปถึงผู้ปฏิบตั ิงาน
ข. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในองค์กร ได้ แก่
- นโยบายของผู้บริ หารระดับสูงขององค์การซึง่ ได้ เขียนเอาไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- รายงานการประชุมขององค์กรบริ หาร ที่สาคัญ เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณบดี การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการวางแผน หรื องบประมาณ เป็ นต้ น
- ข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และแผนงาน
ขององค์กรหรื อหน่วยงาน
- ข้ อมูลจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Review) รายละเอียดการ
วิเคราะห์งาน (Job Analysis) และรายละเอียดแสดงลักษณะงาน (Job Description)
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- รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ านต่าง ๆ ซึง่ เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงาน
กับมาตรฐานงาน
- รายงานผลการดาเนินงานซึง่ สามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับแผนการดาเนินงานได้
- บันทึกข้ อมูลสถิติตา่ ง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบตั ิงาน เช่น อัตราการลาออก โอนย้ าย
อัตราการลางาน การมาทางานสาย อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
- บันทึกข้ อมูลสถิติเกี่ยวกับการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
- ข้ อมูลจากการประเมินผลการฝึ กอบรมในครัง้ ก่อนๆ ในเรื่ องลักษณะเดียวกัน
วิธีการรวบรวมข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
1. การสังเกต ต้ องเป็ นการสังเกตอย่างมีระบบ คือมีการวางแผนไว้ ลา่ งหน้ า มีการสังเกตหลาย
ครัง้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูล ครบ อาจต้ องมีการตังสมมติ
้
ฐาน แล้ วสังเกตสภาพแวดล้ อมหรื อปั จจัย
องค์ประกอบต่างๆ กัน เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าสภาพการณ์ที่สงั เกตเห็นนันว่
้ าเกิดจากสาเหตุใด
2. การสารวจ ส่วนใหญ่จะเป็ นการสารวจข้ อคิดเห็น โดยอาจทาการสารวจได้ 2 วิธี คือ
2.1 การออกแบบสอบถาม เป็ นวิธีที่สะดวก และนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย แต่มกั จะ
มีปัญหาในการที่จะได้ รับ แบบสอบถามคืน จาเป็ นต้ องวางแผนหา
วิธีการติดตามเพื่อให้ ได้
แบบสอบถามคืนให้ ได้ จานวนตามที่ต้องการ มิฉะนัน้ จะประสบความล้ มเหลว คือ จะไม่ได้ รับข้ อมูล
ตามที่ต้องการ
2.2 การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีที่แน่ใจมากกว่าว่าจะได้ รับข้ อมูลตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่
ถึงแม้ วา่ ข้ อมูลที่ได้ อาจเป็ น ข้ อคิดเห็น มากกว่าข้ อเท็ จจริ งก็ตาม แต่จาเป็ นใช้ เวลาในการดาเนินการ
มาก และควรจะต้ องจัดเตรี ยมการอย่างมีประสิทธิภาพ และข้ อมูลที่ได้ อาจเป็ นข้ อคิดเห็นมากกว่า
ข้ อเท็จจริ ง การสัมภาษณ์อาจแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1. การสัมภาษณ์แบบไม่ได้ ควบคุมการตอบ
2. การสัมภาษณ์แบบกึ่งควบคุมการตอบ
3. การสัมภาษณ์แบบควบคุมการตอบเต็มที่ แต่ละแบบมีลกั ษณะและข้ อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ดังตารางที่ 2.1 ผู้ใช้ จะต้ องพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะสมตามจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ และ
ลักษณะของผู้ตอบ
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ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะและข้ อดี ข้ อเสียของการสัมภาษณ์แบบต่างๆ
หัวข้ อ
บทบาทของผู้
สัมภาษณ์

การจดบันทึก
ผลดี

ผลเสีย

1. การสัมภาษณ์ แบบไม่ ได้
ควบคุมการตอบ
ให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์นาทาง
เพียงแต่ให้ เข้ าเข้ าเรื่ องเอง ผู้
สัมภาษณ์ถามคาถามกว้ าง ๆ
และเปิ ดโอกาสให้ ตอบได้ โดย
อิสระ
จดตามที่พดู ทันที

2. การสัมภาษณ์ แบบกึ่ง 3. การสัมภาษณ์ แบบควบ
ควบคุมการตอบ
คุมการตอบเต็มที่
เตรี ยมเค้ าโครงของคาถาม เตรี ยมคาถามโดยละเอียด
และช่วยถามนาเพื่อให้ ได้ และครบถ้ วน
ประเด็นสาคัญ ๆ

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู อบแสดง
ความรู้สกึ และความคิดเห็น
อย่างเต็มที่
อาจได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อ
อาจไม่ตรงตามที่ต้องการ ยาก
ในการแยกประเภทข้ อมูลที่ได้

ได้ ทงการแสดงความรู
ั้
้ สกึ
และปั ญหาที่สาคัญ ๆ

จดย่อ ๆ ขณะสัมภาษณ์

ใช้ แบบฟอร์ มช่วยในการ
จดได้
ง่ายที่จะแยกเรื่ องและจัด
กลุม่ ข้ อมูลที่ได้

ต้ องแยกประเภทข้ อมูลที่ได้ ได้ รับข้ อมูลเฉพาะที่ตงค
ั้ า
อย่างระมัดระวัง
ถาม จะไม่ได้ รับข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องและข้ อคิดเห็น
อื่นที่เป็ นประโยชน์

3. การทดสอบ เป็ นวิธีการรวบรวมข้ อมูลที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ กบั งานทางเทคนิคหรื องานที่
ต้ องใช้ ทกั ษะ มีการลงมือปฏิบตั ิให้ เป็ นผลงานไ ด้ ชดั เจน ถ้ าเป็ นงานในลักษณะอื่น ๆ เช่น งานบริ หาร
ทัว่ ไป หรื องานที่ต้องอาศัยการติดต่อประสานงาน อาจใช้ วิธีการนี ้ไม่ได้ ผล
4. การประชุมในลักษณะการระดมสมอง เป็ นการทุกคนในที่ประชุมเสนอความคิดเห็นให้ มาก
ที่สดุ โดยไม่คานึงถึงความถูกผิด เพื่อให้ ได้ แนวคิดอย่างกว้ างขวางที่สดุ
จากนัน้ รวบรวม และนามา
วิเคราะห์โดยละเอียด แบ่งแยกประเภท และพิจารณาร่วมกับข้ อมูลอื่นๆ ด้ วย
5. การประชุ มสัมมนา เพื่อขอคว ามคิดเห็นจากผู้บริ หารหรื อผู้แทน จากหน่วยงานต่ างๆ ใน
องค์กร ต้ องมีการแจ้ ง จุดประสงค์ของการประชุมให้ เข้ าใจถึงความสาคั ญในการหาความจาเป็ นของ
การฝึ กอบรมว่าเพื่อให้ การฝึ กอบรมสามารถแก้ ปัญหาขององค์การได้ ตรงจุด
6. การตังคณะกรรมการศึ
้
กษาวิเคราะห์หาควา มต้ องการ จาเป็ นในการฝึ กอบรม อาจเป็ น
คณะกรรมการที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อพิจารณาในด้ านการพัฒนาบุคลากรโดยรวม ทาหน้ าที่วิเคราะห์ถึงความ
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จาเป็ นในการฝึ กอบรม และอาจมีผ้ เู ชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมด้ วย เพื่อที่จะได้ มีมมุ มองที่ หลากหลาย
ในการเปรี ยบเทียบทาให้ เห็นปั ญหาได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
จากการศึกษาเกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ น ในการฝึ กอบรม สรุปได้ วา่ การหาความต้ องการ
จาเป็ นในการฝึ กอบรมเป็ นสิง่ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อการวางแผนในการฝึ กอบรมเพื่อให้ บรรลุตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความต้ องการขององค์กร และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเอง ซึง่ สารวจและวิเคราะห์
ได้ นนั ้ ไม่จาเป็ นต้ องเกิดจากสภาพปั ญหาเชิงลบเสมอไป อาจเป็ นปั ญหาในเชิงพัฒนา และการสารวจ
หาเพื่อหาความ ต้ องการ จาเป็ น ในการฝึ กอบรม หากทิ ้งช่วงระยะเวลาไว้ นานข้ อมูลอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพการณ์ อาจจะต้ องมีการสารวจซ ้าเพื่อให้ ตรงกับสิง่ ที่ต้องการพัฒนา
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศิลปชัย กงตาล (2549) ได้ พฒ
ั นารูปแบบการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมครูฝึกสอน
ดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูดนตรี ทงใน
ั้
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนาไปพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเตรี ยม
ครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ การดาเนินการวิจยั มี 5 ขันตอน
้
คือ 1) ศึกษาสมรรถนะและ
วิเคราะห์หลักสูตรดนตรี 2) สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อกาหนดรูปแบบการอบรม 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินโครงร่างรูปแบบ 4) ทดลองรูปแบบที่สร้ างขึ ้น 5) ประเมินผลรูปแบ บโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การ
เก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ และทาแบบสอบถาม จากนักศึกษาครูดนตรี 248
คน และอาจารย์ดนตรี 63 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจานวน 19 แห่ง โดยใช้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเป็ นกลุม่ ทดลอง และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร
ค์เป็ นกลุม่ ควบคุม
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะหลักของครูดนตรี ประกอบด้ วย 5 ด้ าน และความรู้ที่ทาให้ เกิดสมรรถนะ
นันมี
้ 16 เรื่ อง ซึง่ รูปแบบการฝึ กอบรมมุ่งแก้ ไขปั ญหาจุดอ่อนของนักศึกษา ทบทวนความรู้ทกั ษะดนตรี
ต่างๆ โดยเน้ นแกนสมรรถนะหลัก ซึง่ ผลปรากฏว่า หลังการทดลอง นัก
ศึกษาในกลุม่ ทดลองมี
สมรรถนะหลักสูงกว่านักศึกษากลุม่ ควบคุม นักศึกษากลุม่ ทดลองทุกคนสามารถแก้ ไขจุดอ่อนของ
ตนเองได้ ตามกระบวนการและวิธีการอบรมที่เป็ นหัวใจสาคัญในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ รูปแบบโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมครูฝึกสอนดนตรี ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้จะช่ วยเตรี ยมให้ ครูฝึกสอนมีความ
เชื่อมัน่ ในตนเองและในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาคุณลักษณะของการเป็ นครูดนตรี ที่ดี เพื่อเตรี ยมเข้ าสูก่ าร
ประกอบอาชีพครูดนตรี ตอ่ ไปในอนาคต
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นุชนาฎ ใจดารง (2554) ได้ ทาการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบ e-Training สาหรับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาและประเมินรู ปแบบของ e-training ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน รูปแบบ
e-Training ได้ สงั เคราะห์ขึ ้นจากการศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวข้ องและคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ข้ อมูลที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยผู้วิจยั ซึง่ ได้
ออกแบบให้ ใช้ สาหรับการประเมินและระบุคา่ ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ
e-Training ที่
พัฒนาขึ ้นโดยผู้วิจยั ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีสว่ นประกอบหลัก 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่
เป็ นกระบวนก่อนการฝึ กอบรม ส่วนที่เป็ นกระบวนการอบรม และส่วนกระบวนการหลังฝึ กอบรม ผล
การประเมิ นความเหมาะสมของรูปแบบ e-Training ที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก รูปแบบ e-Training ที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรม
สาหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สุภาณี เส็งศรี (2554) ได้ พฒ
ั นารูปแบบกระบวน การฝึ กอบรมครูประจาการเพื่อพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนากระบวนการฝึ กอบรมครูประจาการเพื่อพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ 2) กาหนดกระบวนการฝึ กอบรมครูประจาการในการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3) ทดลองใช้ และประเมินกระบวนการฝึ กอบรมครูประจาการเพื่อพั ฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา
การวิจยั 2 ปี มีนาคม 2552- มีนาคม 2554 โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่จาแนกตามขันตอนการวิ
้
จยั คือ
1) ผู้บริ หารสถานศึกษา ครูประจาการ และผู้ดาเนินการฝึ กอบรม จานวน 21 คน 2) กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการฝึ กอบรมและการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และก ารบริ หารจัดการจานวน 17 คน ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม จานวน 270 คน คือ ครูประจาการ 3 กลุม่ ในสถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ จาแนกเป็ นสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 90 คน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝึ กอบรม
และการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 5 คน โดยผลการ วิจยั พบว่า การฝึ กอบรมครูประจาการเพื่อ
พัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มีลกั ษณะผสมผสาน
1. ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรมครูประจาการ ประกอบ ด้ วยนโยบาย คณะทางานจัดการ
อบรม แผนการอบรม หลักสูตร วิทยากร ครูประจาการ สือ่ และเทคโนโลยีการอบรม กิจกรรมการ
อบรม งบประมาณ ผลงาน ระยะเวลา และการบริ หารจัดการ
2. กระบวนการอบรมครูประจาการประกอบด้ วย 4 ขันตอนคื
้
อ กาหนดนโยบายและแต่งตัง้
คณะทางาน เตรี ยมความพร้ อมและกาหนดแนวทางการอบรม ดาเนินการอบรมแบบมีสว่ นร่วมเพื่อ
สร้ างประสบการณ์ และตรวจติดตามปรับปรุงและเสริ มแรงพัฒนา ซึง่ การดาเนินการนันจะ
้
มีกิจกรรม
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แบบผสมผสานทังเผชิ
้ ญหน้ า เรี ยนรู้ด้วยตนเองผ่านสือ่ แบบออฟไลน์ และมีปฏิสมั พันธ์ ผา่ นเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
3. ผลการทดลองใช้ และประเมินกระบวนการพบว่าสามารถใช้ ได้ ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการตรวจติดตาม ปรับปรุงเสริ มแรงและพัฒนา ครูประจาการพึงพอใจกับผลงานของตนมาก
4. ผลงานได้ รับการรับรองกระบวนการจากผู้ทรงคุณวุฒิวา่ สามารถนาไปใช้ ในการอบรมครู
ประจาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Hanbing (2009) ได้ ทาการวิจยั เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการฝึ กอบรมครูออนไลน์ ใน
ประเทศจีน และวิเคราะห์ระดับการฝึ กอบรม เพื่ออธิบายปั ญหาของการฝึ กอบรมครูในองค์กรต่างๆ ใน
ด้ านข้ อมูลพื ้นฐาน กระบวน และวิธีฝึกปฏิบตั ิตามรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็ จ ซึง่
รวบรวและสังเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรต่างๆและ สถาบันฝึ กอบรมครู และมีการออกแบบ
รูปแบบการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากก ารวิจยั พบว่า การเรี ยน
อีเลิร์นนิ่ง เป็ นวิธีการหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้อย่างท้ าทายของครูในประเทศจีน และจากรูปแบบที่ได้
ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ทาให้ เห็นว่าการใช้ เทคโนโลยีในการฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึง่ ที่เหมาะสม อย่างไรก็
ตามการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรมครูในประเทศจีนก็ยงั มีความจากัดในเรื่ องความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยี ซึง่ รูปแบบการฝึ กอบรมนี ้สามารถแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ โดยการนาไปใช้ หรื อพัฒนาไปสู่
การศึกษาทางไกล ควรมีผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญในการให้ คาแนะนา และอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาช่วยในการฝึ กปฏิ บัติให้ กบั หน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆ จะช่วยทาให้ การ
พัฒนาคุณภาพของครูนนดี
ั ้ ขึ ้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ เห็นถึงการดาเนินการวิจยั และพัฒนารูปแบบการ
ฝึ กอบรมที่ประกอบด้ วยรูปแบบ และขันตอนการน
้
าไปใช้ ซึง่ กระบวนการในการฝึ กอบรมจะมีความ
สอดคล้ องกัน การฝึ กอบรมจึงเป็ นวิธีการในการพัฒนาบุคลากร วิธีการหนึง่ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
ครู หรื อผู้ที่ยงั ขาดประสบกาณ์ในเรื่ องต่างให้ มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ ้น
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2. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.1 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้ บุคคลสามารถ
สร้ างผลงานได้ โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึง่ ได้ มักจะต้ องมีองค์ประกอบของทังความรู
้
้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ
ด้ วย
McClelland (1970) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard อธิบายไว้ วา่ สมรรถนะเป็ น
คุณลักษณะของบุคคลเกี่ ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน (Other Characteristics) เป็ น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้ บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย ซึง่ เกิดจากแรงผลักดันเบื ้องลึก (Motives) อุปนิสยั (Traits) ภาพลัก ษณ์
ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) ที่แตกต่างกันทาให้ แสดง
พฤติกรรมการทางานที่ตา่ งกัน (McClelland อ้ างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ,
2553)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2553) ได้ กาหนดสมรรถนะของครู ซึง่
ประกอบด้ วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงาน ดังนี ้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้ วย 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 การบริ การที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็ นทีม
1.5 จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้ วย 6 สมรรถนะ คือ
2.1 การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรี ยน
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2.3
2.4
2.5
2.6

การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
ภาวะผู้นาครู
การสร้ างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู้

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้ อกา หนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พงึ
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้ องประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม เพื่อให้ เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้ างค วามเชื่อมัน่ ศรัทธาให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ
จากวิชาชีพได้ วา่ เป็ นบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบสังคมได้ วา่ การที่กฎหมายให้ ความสาคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา และกาหนดให้ เป็ นวิชาชีพควบคุมนัน้ เนื่อ งจากเป็ นวิชาชีพที่มีลกั ษณะเฉพาะ ต้ องใช้
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิช าชีพ
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้ มี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้ อกาหนดสาหรับผู้ที่จะเข้ ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้ องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประ กอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานแสดงว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้ อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ให้ เกิดผล
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด พร้ อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ ทังความช
้
านาญเฉพาะด้ านและความชานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3. มาตรฐานการปฏิบตั ิตน หมายถึง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็ นแนวทางและข้ อพึงระวังในการประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อดารงไว้
ซึง่ ชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่ครุ ุสภากาหนด
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มาตรฐานวิชาชีพครู ได้ กาหนดมาตรฐานความรู้ที่ครุ ุสภารับรองไว้ โดยผู้ป ระกอบวิชาชีพครู
จะต้ องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรี ยนรู้
4. จิตวิทยาสาหรับครู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การบริ หารจัดการในห้ องเรี ยน
7. การวิจยั ทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเป็ นครู
ซึง่ ข้ อกาหนดผู้ประกอบวิชาชีพครู ในมาตรฐานข้ อที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ได้ กาหนดไว้ วา่ ผู้
ประกอบวิชาชีพครู จะต้ องมีความรู้ดงั ต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู้และการสอน
2. รูปแบบการเรี ยนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน
3. การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
4. การบูรณาการเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
5. การบูรณาการการเรี ยนรู้แบบเรี ยนรวม
6. เทคนิค และวิทยาการจัดการเรี ยนรู้
7. การใช้ และการผลิตสือ่ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู้
8. การจัดการเรี ยนรู้แบบยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
9. การประเมินผลการเรี ยนรู้
และมีสมรรถนะตามที่กาหนดดังนี ้
1. สามารถนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรี ยนรู้รายภาคและตลอดภาค
2. สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
3. สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้ างสือ่ อุปกรณ์ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
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4. สามารถจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และจาแนกระดับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
จากการประเมินผล
จากการศึกษาสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ สรุปได้ วา่ สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ คือ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้
สามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละหน่วยงานจะกาหนดเกณฑ์สมรรถนะที่
แตกต่างกันแต่จะมีความสอดคล้ องกัน
2.2 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
กรมวิชาการ (2545) ได้ ให้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ คือผลของการเตรี ยมการว าง
แผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ โดยนาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้คาอธิบายรายวิชา
และกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเขียนเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปตามศักยภาพของผู้เรี ยน
สถาบันพัฒนาความก้ าวหน้ า (2545: 69) ได้ ให้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ว่าเป็ น
แผนงานหรื อโครงการที่ครูผ้ สู อนได้ เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้
ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึง่ อย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อนาผู้เรี ยนไปสูจ่ ุดประสงค์การเรี ยนรู้และจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2530) ได้ อธิบายว่า แผนการสอน คือสิง่ ที่ระบุกระบวนการสอน กล่าวถึง
กระบวนการสอนที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในการสอนจริ งของครู เพื่อให้ ครูผ้ สู อนได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
กมลมนัส บัณฑิตยานนท์ (2551) ให้ ความหม ายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ไว้ วา่ เป็ นแผนที่
ผู้สอนจัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการเรี ยนรู้แต่ละรายวิชา โดยที่ครูจะออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสม
เริ่ มตังแต่
้ กาหนดเนื ้อหาสาระให้ สอดคล้ องกับเวลาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เน้ นให้
นักเรี ยนรู้จกั คิด ศึกษาค้ นคว้ า วิเครา ะห์ วิจารณ์ข้อมูล และนามาสังเคราะห์เป็ นความรู้ของตนเอง มี
การเลือกใช้ สอื่ หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมและมีการประเมินผลตามสภาพจริ ง
จากการศึกษาความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ สรุปได้ วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู้หรื อ
แผนการสอน คือ แผนซึง่ ครูผ้ สู อนจัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยผู้สอนจะ
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ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมโดยกาหนดเนื ้อหาสาระ กิจกรรม สือ่ การเรี ยนรู้ แหล่งการ
เรี ยนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเนื ้อหาที่ต้องการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
2.3 ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
บุญชม ศรี สะอาด (2537) การจัดการเรี ยนการสอนจะประสบความสาเร็ จได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้ องอาศัยการวางแผนและการจัดเตรี ยมการเรี ยนการสอนที่ดี ดังนันการวางแผนและ
้
การจัดเตรี ยมการเรี ยนการสอนจึงเป็ นขันตอนที
้
่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรี ยนการสอน
เนื่องจากหากขาดการวางแผนแล้ วอาจจะทาให้ การสอนเกิดความล้ มเหลวหรื อไม่บรรลุประสิทธิผล
ผู้สอนอาจจะประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทาให้ การสอนไม่ราบรื่ น
สุวฒ
ั นา เอี่ยมอรพรรณ (2549) กล่าวว่า ในการสอนของครูต้องจัดทาแผน การสอน หรื อ
เรี ยกว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยระบุเนื ้อหาสาระ และจัดกิจกรรมต่างๆให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหานันๆ
้
โดยคานึงถึงสิง่ ต่างๆ ที่ควรกาหนดให้ นกั เรี ยนรู้ไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยละเอียด
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2549) กล่าวว่า การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้นนเป็
ั้
นหัวใจของการ
จัดการเรี ยนการสอน เป็ นการนาหลักสูตรไปใช้ ในระดับชันเรี
้ ยน เพื่อเป็ นแนวทางนาหลักสูตรหรื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู้มาใช้ ในห้ องเรี ยนจริ ง
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) กล่าวว่า การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนจะช่วยให้ เกิดความ
มัน่ ใจและเกิดความเชื่อมัน่ ในการสอน เ มื่อผู้สอนเกิดความเชื่อมัน่ ย่อมสอนได้ อย่างราบรื่ นไม่ติดขัด
เพราะเตรี ยมทุกอย่างไว้ แล้ ว ทาให้ การสอนดาเนินสูเ่ ป้าหมายได้ สมบูรณ์
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2547) ได้ อธิบายความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ไว้ วา่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นครู แบบมืออาชีพ มีการเตรี ยมการ
ล่วงหน้ า แผนการเรี ยนรู้ของครูสะท้ อนให้ เห็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สือ่ นวัตกรรม
2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ช่วยส่งเสริ มให้ ครูได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สือ่ นวัตกรรมและวิธีการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
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3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ทาให้ ครูที่ทาการสอนแทนสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ อย่างมัน่ ใจ
และมีประสิทธิภาพ
4. แผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นหลักฐานที่แสดงข้ อมูลด้ านการเรี ยนการสอน การวัดการ
ประเมินผล ที่จะนาไปใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการเรี ยนรู้ต่อไป
5. แผนการจัดการเรี ยนรู้แสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู สามารถนาไปเสนอเป็ น
ผลงาน และขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สุพล วังสินธ์ (2536) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกุญแจดอกสาคัญที่ทาให้ การเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ สรุปไว้ ดงั นี ้
1. ทาให้ เกิดการวางแผนวิธีเรี ยนที่ดี ผสมผสานความรู้และจิตวิทยาการศึกษา
2. ช่วยให้ ครูมีคมู่ ือการสอนที่ทาด้ วยตนเองล่วงหน้ า และมีความมัน่ ใจในการสอน
3. ส่งเสริ มให้ ครูมีความรู้ความเข้ าใจในด้ านของหลักสูตร วิธีสอนการวัดผลและประเมินผล
4. เป็ นคูม่ ือสาหรับผู้มาสอนแทน
5. เป็ นหลักฐานแสดงข้ อมูลที่ถกู ต้ องเที่ยงตรง เป็ นประโยชน์ตอ่ วงการศึกษา
6. เป็ นผลงานทางวิชาการแสดงความชานาญความเชี่ยวชาญของผู้สอน
ถ้ าครูได้ เขียน แผนกา รสอนและใช้ แผนการสอนที่จดั ทาขึ ้น แผนการสอนดังกล่าวจะเกิด
ประโยชน์ดงั นี ้ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544)
1. ครูร้ ูวตั ถุประสงค์การสอน
2. ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยความมัน่ ใจ
3. ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
4. ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. ถ้ าครูประจาชันไม่
้ ได้ สอน ครูที่มาทาการสอนแทนสามารถสอนแทนได้ ตาม
จากการศึกษาความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ สรุปได้ วา่ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
มีความสาคัญอย่างยิ่งและเป็ นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน นามาซึง่ การสอนที่มี
ประสิทธิภาพและความมัน่ ใจของครูผ้ สู อนที่จะสามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีทิศทางบรรลุ
วัตถุประสงค์ และประสบความสาเร็ จ
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2.4 รูปแบบและองค์ ประกอบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ทิศนา แขมมณี (2546) การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ (lesson plan) อาจทาได้ หลากหลาย
รูปแบบขึ ้นอยูก่ บั สถานศึกษา ความเข้ าใจ และความต้ องการของครูแต่ละคน ซึง่ ในคณะครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ มกั ฝึ กให้ นิสิ ตเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบละเอียด หรื อตามนโยบายการศึกษา
ส่วนใหญ่แผนการจัดการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบดังนี ้ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื ้อหา กิจกรรม
การเรี ยนการสอน สือ่ และอุปกรณ์ การวัดและการประเมินผล และบันทึกหลังสอน
แผนการเรี ยนรู้ (Lesson Plan) โดยการบูรณาการของหน่วยศึกษานิเทศก์ มีองค์ประกอบ
9 หัวข้ อ ดังนี ้ (สาลี รักสุทธี และ คณะ, 2541)
1. สาระสาคัญ (Concept) เป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการของเรื่ องหนึง่ ที่ต้องการให้ เกิด
กับนักเรี ยน เมื่อเรี ยนตามแผนกาสอนแล้ ว
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Learning Objective) เป็ นการกาหนดจุดประสงค์ที่ต้องการให้ เกิด
กับผู้เรี ยน เมื่อเรี ยนจบตามแผนการสอนแล้ ว
3. เนื ้อหา (Content) เป็ นเนื ้อหาที่จดั กิจกรรมและต้ องการให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Instructional Activities) เป็ นการสอนขันตอนหรื
้
อกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึง่ นาไปสูจ่ ุดประสงค์ที่กาหนด
5. สือ่ และอุปกรณ์ (Instructional Media) เป็ นสือ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่กาหนดไว้
6. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็ นการกาหนดขันตอนหรื
้
อ
วิธีการวัดและประเมินผล ว่านักเรี ยนบรรลุจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน แยก
เป็ นก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังสอน
7. กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมที่บนั ทึกการตรวจแผนการสอน
8. ข้ อเสนอแนะของผู้บงั คับบัญชา เป็ นการบันทึกตรวจแผนการสอนเพื่อเสนอแนะหลังจากได้
ตรวจสอบความถูกต้ อง การกาหนดรายละเอี ยดในหัวข้ อต่างๆ ในแผนการสอน
9. บันทึกการสอน เป็ นการบันทึกของผู้สอน หลังจากนาแผนการสอนไปใช้ แล้ วเพื่อเป็ นการ
ปรับปรุงและใช้ ในครัง้ ต่อไป มี 3 หัวข้ อ คือ
9.1 ผลการเรี ยน เป็ นการบันทึกผลการเรี ยน 3 ด้ าน คือด้ านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และ
ทักษะพิสยั ซึง่ กาหนดในขันกิ
้ จกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมิน
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9.2 ปั ญหาและอุปสรรค เป็ นการบันทึก ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในขณะสอน
ก่อนสอน และหลังทาการสอน
9.3 ข้ อเสนอแนะ /แนวทางแก้ ไข เป็ นการบันทึกข้ อเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปรับปรุงการ
เรี ยนการสอน ให้ เกิดการเรี ยนรู้ บรรลุจุดประสงค์ของบทเรี ยนที่หลักสูตรกาหนด
องค์ประกอบหลักของแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีดงั นี ้
1. หัวเรื่ อง
2. มาตรฐารการเรี ยนรู้ / ตัวชี ้วัด
3. สาระสาคัญ
4. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. สาระการเรี ยนรู้
6. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7. สือ่ / แหล่งการเรี ยนรู้
8. การวัดและประเมินผล
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537) กล่าวว่า การเขียนแผ นการจัดกา รเรี ยนรู้ ที่ดีนนควรเขี
ั้
ยน ให้
ครอบคลุมเนื ้อหา และต้ องไม่ระบุพฤติกรรมของครูลงในแผนการจัดการเรี ยนรู้ เน้ นนักเรี ยนเป็ นผู้แสดง
ครูเป็ นเพียงผู้แนะนา ครูไม่จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามแบบแผนแต่ควร จะต้ องพิจารณา และปรับใช้ ให้
เหมาะสมแก่บุคคล โอกาส และสถานที่ จึงจะถื อได้ วา่ เป็ นครูที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้ จริ ง การ จัดทา
ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะและรูปแบบใด จะต้ องคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี ้เป็ นสาคัญ
1. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ต้องชัดเจน
2. กิจกรรมควรนาไปสูผ่ ลการเรี ยนตามจุดประสงค์ได้ จริ ง
3. ระบุพฤติกรรมนักเรี ยนและพฤติกรรมครูผ้ สู อนอย่างชัดเจน ในการอานวยความสะดวกแก่
นักเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้
4. สือ่ การเรี ยนการสอนจะต้ องมีคณ
ุ ค่า มีความหลากหลาย ทังของจริ
้
ง ภาพ แผนภูมิ เอกสาร
และใบความรู้
5. วิธีการวัดประเมินผลควรชัดเจนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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สมนึก ภัททิยธนี (2546) ได้ กล่าวถึง ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดีต้องมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. เนื ้อหาต้ องเขียนเป็ นรายคาบ หรื อรายชัว่ โมง โดยเขียนให้ สอดคล้ องกับชื่อเรื่ องให้ อยูใ่ น
โครงการสอน และเขียนเฉพาะเนื ้อหาสาระสาคัญพอสังเขป
2. ความคิดรวบยอด ต้ องเขียนให้ ตรงกับเนื ้อหาที่จะสอน ถือว่าเป็ นหั วใจของเรื่ อง ครูต้องทา
ความเข้ าใจในเนื ้อหาที่จะสอนจนสามารถเขียนความคิดรวบยอดได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ต้ องเขียนให้ สอดคล้ อง กลมกลืนกับความคิดรวบยอด ไม่ใช่เขียน
ตามอาเภอใจไม่ใช่เขียนสอดคล้ องเฉพาะเนื ้อหาที่จะสอนเท่านันเพราะจะได้
้
เฉพาะพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับความรู้ความจา สมองหรื อการพัฒนาของนักเรี ยนจะไม่ได้ รับการพัฒนาเท่าที่ควร
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยยึดเทคนิคการสอนต่างๆ ที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
5. สือ่ ที่ใช้ ควรเลือกให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา สือ่ ดังกล่าวต้ องช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจใ น
หลักการได้ งา่ ย
6. การวัดผล โดยคานึงถึงเนื ้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และช่วงที่ทา
การวัด ทังก่
้ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพื่อตรวจสอบว่าการสอนของครูบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
แผนการเรี ยนรู้ที่เขียนเสร็ จแล้ ว ผู้เขียนควรตรวจสอบอี กครัง้ ว่าแผนที่เขียนนันยั
้ งมีข้อใดที่
บกพร่อง หรื อควรปรับปรุง โดยมีหลักการ ดังนี ้ (สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา, 2545: 108-116)
1. จุดประสงค์การเรี ยน รู้ จุดประสงค์ที่ดีนนจะต้
ั ้ องมีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการ ครอบคลุม
พฤติกรรม 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ เจตคติ เพราะทัง้ 3 ด้ านเป็ นองค์ประกอบเพื่อ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเป็ นจุดหมายสูงสุดของการศึกษา อย่างไรก็ตามในแผนการ
จัดการ
เรี ยนรู้ หรื อบันทึกการสอน อาจไม่จาเป็ นครบองค์ประกอบ 3 ด้ านนี ้เสมอไป ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เวลา เนื ้อหา
และวัยของผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนอาจจะพูดตอบ หรื อเขียนตอบก็ได้ ความเหมาะสม และวัยของผู้เรี ยน
2. เนื ้อหาสาระ เนื ้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีนนั ้ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการคือ ความ
ถูกต้ อง ความครอบคลุม และความชัดเจน ดังนี ้
2.1 ความถูกต้ อง หมายถึง เนื ้อหาสาระตรงกับหลักวิชา
2.2 ความครอบคลุม หมายถึง เนื ้อหาตามหัวข้ อนันมี
้ มากพอที่จะก่อให้ เกิดความคิด
รวบยอดได้ หรื อไม่
2.3 ความชัดเจน หมายถึง การที่เนื ้อหามีแบบแผนของการนาเสนอสาระที่ไม่สบั สน
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3. กิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ดี จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตินา่ สนใจ มี
ความเหมาะสม และสร้ างสรรค์ ดังนี ้
3.1 ความน่าสนใจ หมายถึง กิจกรรมที่นามาใช้ ชวนให้ นา่ ติดตามไม่เบื่อหน่าย
3.2 ความเหมาะสม หมายถึง กิจกรรมที่นามาใช้ จะต้ องทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ตาม
จุดประสงค์ได้ จริ ง
3.3 ความคิดริ เริ่ ม หมายถึง การที่นาเอากิจกรรมใหม่ๆ ที่ท้าทายมาสอดแทรกช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู้
4. สือ่ การเรี ยนการสอน สือ่ การเรี ยนการสอนที่ดีจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติของความน่าสนใจ ความ
ประหยัดและการช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ เร็ ว ดังนี ้
4.1 ความน่าสนใจ หมายถึง สือ่ นันช่
้ วยให้ นา่ ติดตาม ไม่นา่ เบื่อ ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้
ได้ เร็ ว จะต้ องใช้ ได้ ผลในการทาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ได้ จริ ง และตรงกับเนื ้อหาที่ใช้ เรี ยน
4.2 ความประหยัด หมายถึง สือ่ ที่ใช้ นนราคา
ั้
อยูใ่ นระดับสถานศึกษารับผิดชอบได้
5. การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลที่ระบุไว้ ในแผนการเรี ยนรู้ที่ดีควรมีคณ
ุ สมบัติ
ของความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ และความสามารถประยุกต์ได้ ดังนี ้
5.1 ความเที่ยงตรง หมายถึง เครื่ องมือ วิธีการที่ใช้ ในการวัดผลของแต่ละแผนนันต้
้ อง
สอดคล้ องและตรงตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ ในแผนการเรี ยนรู้นนๆ
ั ้ และรวมทังตรงตามเนื
้
้อหาที่
ใช้ ประกอบการสอน
5.2 ความเชื่อถือได้ หมายถึง เครื่ องมือ วิธีการที่ใช้ ในการวัดผลของแต่ล ะแผนนันๆ
้
ต้ องสอดคล้ อง และตรงตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ ในแผนการเรี ยนรู้นนๆ
ั ้ รวมทังตรงตามเนื
้
้อหา
ที่ใช้ ประกอบการสอน
5.3 ความสามารถประยุกต์ได้ หมายถึง การที่ประเมินที่ระบุไว้ สามารถประเมินได้ จริ ง
6. ความสอดคล้ องขององค์ประกอบต่างๆ ความสอดคล้ องของแผนการเรี ยนรู้ ใ ห้ พิจารณา
ความสอดคล้ องของเรื่ องจุดประสงค์การเรี ยนการสอน เนื ้อหาสาระกิจกรรมการเรี ยนการสอน สือ่ การ
เรี ยนการสอน ประเมินผลตลอดทังแผนนั
้
น้ แนวทางการประเมินแผนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
จากการศึกษาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้สรุปได้ วา่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดี
จะต้ องมีอ งค์ประกอบครบถ้ วน ได้ แก่ 1. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 2. กิจกรรมการเรี ยนรู้
3. ระบุ
พฤติกรรมนักเรี ยนและพฤติกรรมครูผ้ สู อน ในการอานวยความสะดวกแก่นกั เรี ยน 4. สือ่ การเรี ยนการ
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สอนจะต้ องมีความหลากหลาย 5.วิธีการวัดผลควรชัดเจนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
สอดคล้ องขององค์ประกอบต่างๆ ซึง่ จะแสดงถึงความพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้

6.ความ

2.5 ขัน้ ตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ เสนอแนะในการเขียนแผนการสอน
หรื อแผนการเรี ยนรู้ ไว้ วา่ ควรให้ เป็ นระบบ ซึง่ เริ่ มจากศึกษาหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้ อ งสภาพแวดล้ อม
และตัวผู้เรี ยนจึงดาเนินการเขียนแผนการเรี ยนรู้ไปใช้ ประกอบการสอน เมื่อเสร็ จจากการนาแผนการ
เรี ยนรู้ไปใช้ ประกอบการสอนแล้ ว ควรสรุปผลการใช้ และนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการพัฒนาแผนการ
เรี ยนรู้ตอ่ ไป (รุจิร์ ภูส่ าระ, 2545)
หลักการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ มี 7 ขัน้ 1) กาหนดหัวเรื่ อง (Heading) 2) กาหนด
สาระสาคัญของบทเรี ยน (Concept) 3) กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Objective) 4) กาหนดเนื ้อหา
สาระ (Content) 5) กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (Activities) 6) กาหนดสือ่ การเรี ยนรู้ (Material
& Media) 7) กาหนดการวัดและประเมินผลการเรี ยน (Assessment) (สมนึก ภัททิยธนี , 2546 ; สาลี
รักสุทธี และคณะ, 2541; อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2540 ; บุญชม ศรี สะอาด, 2537)
จากการศึกษาขันตอนการเขี
้
ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้ สรุปได้ วา่ ควรเขียนตามลาดับขัน้ ซึง่ มี
อยู่ 7 ขันตอนได้
้
แก่ 1) กาหนดหัวเรื่ อง (Heading) 2) กาหนดสาระสาคัญของบทเรี ยน (Concept) 3)
กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Objective) 4) กาหนดเนื ้อหาสาระ (Content) 5) กาหนดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน (Activities) 6) กาหนดสือ่ การเรี ยนรู้ (Material & Media) 7) กาหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน (Assessment)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิชิต สุรัตน์เรื องชัย และ ชลันดา พันธุ์พานิช (2544) ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นของนิสติ ที่
มีตอ่ การจัดการฝึ กสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความต้ องการ ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของนิสติ ที่ มีตอ่ การจัดการฝึ กสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี การศึกษา 2544 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ได้ แก่นิสติ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชันปี
้ ที่ 4 ที่ออกฝึ กสอนในภาคเรี ยนปลายปี การศึกษา 2544 จานวน 252
คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แก่ แบบสอบถามที่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นมาจานวน 1 ฉบับ
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ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ นิสติ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดการฝึ กสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ควรจัด
ในภาคต้ นของปี การศึกษา นิสติ เห็นว่าประโยชน์ที่ได้ รับจากการไปฝึ กสอน นิสติ ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า ได้ ประโยชน์หลายประการ ได้ แก่ ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และต้ องการให้ อาจารย์นิเทศกแนะนาเรื่ องการเขียนแผนการสอนและการจัดการ
เรี ยนการสอน สาหรับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างฝึ กสอนได้ แก่ ปั ญหาการได้ รับมอบหมายวิชาไม่
ตรงกับสาขาที่เรี ยน ปั ญหาไม่สามารถเขียนแผนการสอนได้ ตามความต้ องการของอาจารย์พี่เลี ้ยง
งานวิจยั การติดตามผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันราชภัฏนครปฐม (2545) พบ
ปั ญหาการสอนคือ นักศึกษามีความรู้ในวิชาที่สอนไม่แน่นพอ ขาดความลุม่ ลึกในเนื ้อหาวิชาที่สอน
เขียนแผนการสอนตามทักษะกระบวนการไม่ถกู ต้ อง และขาดทักษะใน การผลิตสือ่ และใช้ อุปกรณ์ จึง
ถือได้ วา่ ขันตอนของการเตรี
้
ยมตัวก่อนออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูนนมี
ั ้ ความสาคัญมาก เพราะ
จะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมให้ นิสติ นักศึกษาในทุกๆ ด้ าน (อ้ างถึงใน ศิลปชัย กงตาล, 2549)
สุมาลี เชื ้อชัย (2551) ได้ พฒ
ั นารูปแบบการฝึ กอบรมและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
กระบวนการเรี ยนรู้โดยการสังเกตผ่านเครื อข่าย สาหรับนิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการฝึ กอบรมการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้โดยการ
สังเกตผ่านเครื อข่ายสาหรับนิสติ คณะครุศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
1. องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้ วย 10 องค์ประกอบ ได้ แก่ วัตถุประสงค์ ชนิดของการ
เรี ยนรู้ หลักสูตรการฝึ กอบรม บทบาทผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม บทบาทของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม บทบาท
ของผู้เชี่ยวชาญ /วิทยากร การปฏิสมั พันธ์ ผา่ นเว็บ เครื อข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบ
เครื อข่าย ปั จจัยสนับสนุนการฝึ กอบรมผ่านเว็บ และการประเมินผลการฝึ กอบรม
2. วิธีการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ก่อนการฝึ กอบรม การเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนเข้ ารับการฝึ กอบรม ส่วนที่ 2 ระหว่างฝึ กอบรม ได้ แก่ ให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ สงั เกตตัวแบบและศึก ษา
เนื ้อหา บันทึกผลการสังเกต ทาแบบฝึ กหัดฝึ กเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ อภิปรายกลุม่ ย่อยเพื่อสรุป
หลักการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน และส่วนที่ 3 ขันประเมิ
้
นผลการฝึ กอบรม
3. กิจกรรมการฝึ กอบรม ได้ แก่ กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมของผู้เข้ า ร่วมการฝึ กอบรม กิจกรรม
นาเสนอผลงาน และกิจกรรมบนเครื อข่ายตามกระบวนการเรี ยนรู้โดยการสังเกต ซึง่ มีวิธีการฝึ กอบรม
ได้ แก่ ผู้เข้ าฝึ กอบรมศึกษาเนื ้อหาตามที่กาหนดไว้ ในเว็บไซต์ฝึกอบรม และลิงค์ที่กาหนดไว้ โดยใช้
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เครื่ องมือต่างๆ ได้ แก่ กระดานสนทนา กระดานส่งงาน เป็ นต้ น ซึง่ ผลการทดลองการ ใช้ รูปแบบพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความรู้และการทดสอบเขียนแผนการสอนหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ เห็นถึงสภาพปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู ของนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึง่
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นสิง่
ที่กาหนดรายละเอียดการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ที่จะสามารถนาการจัดการเรี ยนรู้ไปสูเ่ ป้าหมายได้
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างความรู้
3.1 ความหมายของความรู้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 ได้ ให้ ความหมาย ความรู้ (Knowledge) คือ
สิง่ ที่สะสมจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้ นคว้ า หรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิ
้
งปฏิบตั ิ และ
ทักษะความเข้ าใจ หรื อสารสนเทศที่ได้ รับมาจากประสบการณ์ การได้ ยิน การได้ ฟัง การคิด หรื อ การ
ปฏิบตั ิ
Marquardt (1996) ได้ ให้ ความสาคัญของความรู้เพราะสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมที่แข่งขันกัน
ด้ วยความรู้ หรื อที่เรี ยกว่าสังคมฐานความรู้ การพัฒนาองค์กรในทุกด้ านจึงตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
ความรู้และความเชี่ยวชาญทังสิ
้ ้น ความรู้นนเป็
ั ้ นสิง่ ที่เกิดจากสมองของมนุษย์ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่มีอยูใ่ นตัว
บุคคลเรี ยกว่าความรู้ แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) และจะคงอยูใ่ นสมองมนุษย์จนกว่าจะหาวิธีการ
ที่จะดึงความรู้นนออกมาเก็
ั้
บไว้ ในสิง่ ที่เป็ นรูปธรรม เช่น การเขียนเป็ นตัวหนังสือ การทาออกมาใน
รูปแบบสือ่ ต่างๆ ซึง่ ทาให้ กลายเป็ นความรู้ แบบชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge)
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความรู้ สรุปได้ วา่ ความรู้เป็ นสิง่ ที่บุคคลสะสมจาก
การศึกษาเล่าเรี ยน ประสบการณ์ ความสามารถ และความเข้ าใจ ตลอดจนสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการได้ ยิน
ได้ ฟัง มองเห็น ซึง่ ในปั จจุบนั ความรู้ เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในสังคมของการแข่งขัน เราจึงควรพัฒนา
ความรู้ และดึงความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลออกมาให้ เป็ นความรู้ที่ชดั แจ้ ง และนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กรได้
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3.2 ประเภทของความรู้
ความรู้ สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ สองประเภท คือ ความรู้แ บบชัดแจ้ ง (Explicit
Knowledge) และความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) ความรู้แบบชัดแจ้ ง คือความรู้ที่เขียนอธิบาย
ออกมาเป็ นตัวอักษร เช่น คูม่ ือปฏิบตั ิงาน หนังสือ ตารา เว็บไซด์ บล็อก ฯลฯ ส่วนความรู้แบบฝั งลึก คือ
ความรู้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน ไม่ได้ ถอดออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบางครัง้ ก็ไม่สามารถถอดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรได้ ความรู้ที่สาคัญส่ว นใหญ่ มีลกั ษณะเป็ น ความรู้แบบฝั งลึก อยูใ่ น คนทางาน และ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่ อง จึงต้ องอาศัยกลไกแลกเปลีย่ นความรู้
ความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ คา พูดได้ มี
รากฐานมาจากการกระทาและประสบการณ์ มีลกั ษณะเป็ นความเชื่อ ทักษะ และเป็ นอัตวิสยั
(Subjective) ต้ องการการฝึ กฝนเพื่อให้ เกิดความชานาญ มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องส่วนบุคคล มีบริ บท
เฉพาะ (Context-specific) ทาให้ เป็ นทางการและสือ่ สาร ออกมาได้ ยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับ
ทางการค้ า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องต่างๆ การเรี ยนรู้ขององค์กร ความรู้แบบ
ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่รวบรวมได้ งา่ ย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้ วิธีการดิจิทลั
มีลกั ษณะเป็ นวัตถุดิบ (Objective) เป็ นทฤษฏี สามารถแปลงเป็ นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็ น
ทางการ ไม่จาเป็ นต้ องอาศัยการปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร
กระบวนการทางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร
Nonaka and Takeuchi (1995) กล่าวว่า ความรู้ ถูกสร้ างจากความเชื่อและศรัทธา จนเกิด
เป็ นความมุ่งมัน่ ในการนามาปฏิบตั ิของบุคคลที่มีตอ่ ข้ อมูลที่ไหลเวียนอยู่ มี 2 รูปแบบ คือความรู้แบบ
ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) และความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) ความรู้แบบชัดแจ้ ง คือ
ความรู้ที่รวบรวมได้ งา่ ย จัดระบบและถ่ายทอดความรู้ได้ งา่ ย มีลกั ษณะ เป็ นวัตถุดิบ แปลงเป็ นรหัสใน
การถ่ายโอนได้ สามารถเขียนอธิบายออกมาเป็ นตัวอักษร และไม่จาเป็ นต้ องอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้อื่นในการถ่ายทอดความรู้ เช่น คูม่ ือปฏิบตั ิงาน หนังสือ ตารา เว็บไซต์ บล็อก เป็ นต้ น ส่วนความรู้
แบบฝั งลึก คือ ความรู้ที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคล มี พื ้นฐานมาจากการกระทา และประสบการณ์ที่ผา่ นมา มี
ลักษณะเป็ นความเชื่อ และเป็ นเอกลักษณ์ของบุคคล มีบริ บทเฉพาะ เป็ นทางการและค่อนข้ างสือ่ สาร
ยาก เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องต่างๆ วิจารณญาณ วัฒนธรรมในองค์กร ความรู้ที่สาคัญส่วน
ใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นความรู้แบบฝั งลึกอยูใ่ นตัวบุคคล ซึง่ หมายถึงผู้ปฏิบตั ิงาน หรื อผู้เชี่ยวชาญในแต่ล ะ
เรื่ อง จึงต้ องอาศัยกลไกการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อแบ่งปั นความรู้ระหว่างกัน
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จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของความรู้ สรุปได้ วา่ ความรู้มี 2 ประเภท ได้ แก่ ความรู้แบบ
ฝั งลึกที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล ไม่สามารถอธิบายได้ เป็ นความรู้ที่เก็บสะมามานาน จาการปฏิบตั ิงาน การ
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ และอีกประเภทหนึง่ ก็คือ ความรู้แบบชัดแจ้ งซึง่ เป็ นความรู้ที่สามารถมองเห็น
รวบรวมได้ งา่ ย และสามารถถ่ายโอนไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ ซึง่ ในปั จจุบนั ความรู้เป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อสังคมของการ
แข่งขัน เร าจึงควรมีการนาความรู้ที่อยูใ่ นตัวบุคคลออกมาเพื่อใช้ ในการพัฒนาศักยภาพของคนใน
องค์กรซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้ สงู ขึ ้น
3.3 กระบวนการสร้ างความรู้
การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) เป็ นขันตอนของการพั
้
ฒนาและการสร้ างความรู้ที่
สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่จากทักษะและความสัมพันธ์ ระหว่างคนในองค์กร เป็ นวิธีการพัฒนาความรู้ของแต่
ละคนในกระบวนการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ซึง่ ทฤษฎีที่สาคัญที่เกี่ยวกับหลักการของการสร้ าง
ความรู้ (Knowledge Creation) โดยผ่านกระบวนการสร้ างความรู้ (Nonaka and Takeuchi, 1995)
ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นแบ่งปั นความรู้ 4 ขันตอน
้
หรื อที่เรี ยกว่า SECI model ได้ แก่ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
(Socialization) การถ่ายทอดความรู้ (Externalization) การผสานความรู้ (Combination) และ และซึม
ซับความรู้ (Internalization) การสร้ างความรู้สว่ นบุคคลเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดการความ รู้ โดย
กระบวนการสร้ างสรรค์ความรู้ จะต้ องทาต่อเนื่องซึง่ ตามหลักการของ Nonaka and Takeuchi
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ ของความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) และความรู้แบบชัดแจ้ ง
(Explicit Knowledge) ที่สลับไปมาตามกระบวนการดังกล่าว จนเกิดการสร้ างความรู้ใหม่ๆ ไม่ หยุดนิ่ง
เป็ นวงจรหมุนเวียนได้ ตลอดเวลา
กระบวนการสร้ างความรู้ คือ การกระทาของผู้เรี ยนที่แสดงถึงการมีปฏิสมั พันธ์ ซงึ่ กันและกัน
ระหว่างความรู้แบบฝั งลึก และความรู้ที่ชดั แจ้ ง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน และนาเสนอเป็ นเกลียวความรู้
(SECI’s Model) คือ ส่วนของการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (Socialization) เป็ นกระบวนการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ทักษะ แนวคิด ของผู้ที่สอื่ สารระหว่างกัน หรื อถ่ายทอดจากสมองคนๆ หนึง่ ไปสูส่ มองคน
อีกหลายๆคน โดยจัดให้ คนมีปฏิสมั พันธ์ กนั ในรูปแบบต่างๆ ส่วนของการถอดความรู้
(Externalization) เป็ นกระบวนการแลกเปลีย่ นความรู้ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคลให้ อยูใ่ นรูปแบบที่สามารถ
ถ่ายทอดให้ เข้ าใจได้ งา่ ย หรื อความรู้ที่เข้ ารหัส ซึง่ เป็ นความรู้ที่สามารถแลกเปลีย่ นกันได้ โดยง่ายผ่าน
วิธีการทางด้ านเทคโนโลยีสอื่ สารและสารสนเทศ รวมทังสามารถน
้
าไปจัดเก็บได้ ส่วนของการผสาน
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ความรู้ (Combination) เป็ นกระบว นการรวมความรู้ในแขนงต่างๆ ที่เป็ นความรู้ที่ชดั แจ้ งเข้ าด้ วยกัน
และนามาสร้ างจัดหมวดหมู่เป็ นความรู้ใหม่ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะช่วยให้ เข้ าถึงความรู้
ได้ งา่ ยและรวดเร็ วขึ ้น และส่วนของการดึงความรู้ไปใช้ (Internalization) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้จาก
การกระทา ซึ่ งเป็ นการเปลีย่ นความรู้ที่ชดั แจ้ ง ที่อยูใ่ นรูปของเอกสารให้ อยูใ่ นรูปทักษะหรื อ
ความสามารถของบุคคล ให้ กลับไปเป็ นความรู้โดยนัยที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคลเป็ นความรู้ที่ฝังลึกในตัว
บุคคลอีกครัง้ หนึง่ (Driver and Bell, 1986; Prawat and Folden, 1994; Nonaka and Takeuchi,
2000; Kukkonen, 2002; วรวรรณ วาณิชย์เจริ ญชัย, 2548)
ตามรูปแบบของเซซี (SECI Model) ของ Nonaka และTakeuchi ความรู้ทงแบบฝั
ั้
งลึกและ
ความรู้แบบชัดแจ้ งจะมีการแปรเปลีย่ นถ่ายทอดไปตามกลไกต่างๆ เช่น
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
การถ่ายทอดความรู้ การผสานความรู้ และซึมซับความรู้
Nonaka กล่าวว่า ในการบริ หารจัดการความรู้นนั ้ จาเป็ นต้ องมีการผสมผสานความรู้ทงั ้ 2
ประเภทเข้ าด้ วยกัน ในรูปแบบกระบวนการ SECI อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สดุ

ภาพที่ 2.1 แบบจาลอง SECI สาหรับการถ่ายโอนความรู้
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จากภาพที่ 2.1 เป็ นแบบจาลองนี ้อธิบายวิธีการถ่ายโอนความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึง่ มี
4 รูปแบบ สาหรับความรู้ทงั ้ 2 ประเภท ทังความรู
้
้ แบบฝั งลึกและความรู้แบบชัดแจ้ ง
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) เป็ นการสร้ างความรู้ด้วยการแบ่งปั นประสบการณ์
ด้ วยการพบปะสมาคม หรื อมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น เช่น การพูดคุย การใช้ เวลาอยูด่ ้ วยกัน การสอนงาน
การฝึ กงาน เป็ นต้ น ซึง่ จะมีการแบ่งปั นความรู้ที่อยูใ่ นตัวบุคคลไปให้ ผ้ อู ื่น โดยให้ ดตู วั อย่างการทางาน
ของต้ นแบบนัน้ ซึง่ เป็ นการแบ่งปั นและสร้ างความรู้ จากความรู้แบบชัดแจ้ งไปสูค่ วามรู้แบบฝั งลึกโดยมี
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่สอื่ สารระหว่างกัน
2. การถ่ ายทอด ความรู้ (Externalization) เป็ นการถ่ายทอดความรู้ โดยการอธิบายหรื อ
ถ่ายทอดความรู้ที่อยูใ่ นตัวบุคคลออกมาให้ เป็ นที่ประจักษ์ เพื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ รับการแบ่งปั น คือความรู้แบบ
ฝั งลึกที่เกิดขึ ้นจะถู กเปลีย่ นไปเป็ นความรู้ที่ชดั เจ น ด้ วยการแปลงสิง่ ที่เรารู้ออกมาเป็ น แนวคิด ภาษา
สัญลักษณ์ เช่น คูม่ ือ ตารา ภาพ การบันทึกเสียง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นการแบ่งปั นและสร้ างความรู้จากการ
แปลงความรู้แบบฝั งลึกไปสูค่ วามรู้แบบชัดแจ้ งโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ผสานความรู้ (Combination) เป็ นการผสมผสานโดยการนาความรู้ที่ชดั แจ้ งมาสร้ างสรรค์
หรื อเปลีย่ นแปลงให้ เป็ นความรู้ที่ชดั แจ้ งเรื่ องใหม่ๆ มีความซับซ้ อนมากขึ ้น เป็ นขันตอนมากขึ
้
้น เพื่อให้
สามารถนาความรู้นนไปปฏิ
ั้
บตั ิได้ งา่ ยขึ ้น ซึง่ เป็ นการแบ่งปั นและสร้ างความรู้จากความรู้แบบ ชัดแจ้ ง
ไปสูค่ วามรู้แบบฝั งลึก โดยรวบรวมความรู้ แบบชัดแจ้ งที่เรี ยนรู้มาสร้ างเป็ นความรู้ ใหม่ๆ
4. การนาความรู้ไปใช้ (Internalization) เป็ นการนาความรู้ที่ได้ มาใหม่ไปใช้ ปฏิบตั ิหรื อลง
มือทาจริ งๆ จนกลายเป็ นความรู้ของตนเอง คือ การเปลีย่ นแปลงจากความรู้ที่ชดั แจ้ งให้ เป็ นความรู้ที่ฝัง
ลึกอยูใ่ นตัวบุคคล ซึง่ มักเกิดจากการเรี ยนรู้บางสิง่ บางอย่าง นอกจากนี ้ยังมีการสะท้ อนออกมาด้ วย
การปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นการแบ่งปั นและสร้ างความรู้จากความรู้แบบชัดแจ้ งไปสูค่ วามรู้แบบฝั งลึกโดยมักจะ
เกิดจากการนาความรู้ที่เรี ยนรู้มาไปปฏิบตั ิจริ ง
จากการศึกษา เกี่ยวกับ กระบวนการสร้ างความรู้ สรุปได้ วา่ การสร้ างความรู้ในตัวบุคคลเป็ น
การเรี ยนรู้ผา่ นทักษะความสัมพันธ์ ของคนในองค์กร เป็ นความสัมพันธ์ ของความรู้แบบฝั งลึกและ
ความรู้แบบชัดแจ้ งวนเวียนสลับไปมา และจะต้ องมีเครื่ องมือที่ใช้ เป็ นสือ่ กลางในการถ่ายทอดความรู้
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ออกมา และเกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน โดยกระบวนการสร้ างความรู้ มี 4 ขันตอน
้
คือ 1) แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ 2) ถ่ายทอดความรู้ 3) ผสานความรู้ 4) การนาความรู้ไปใช้ และท้ ายที่สดุ ก็จะ
กลายมาเป็ นความรู้ที่อยูใ่ นตัวบุคคล
3.4 เทคโนโลยีท่ ใี ช้ ในการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2546) การรวบรวมการจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้ าถึงข้ อมูล เพื่อสร้ าง
เป็ นความรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีด้านข้ อมูล และคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบ และดาเนินการแบ่งปั นความรู้ ซึง่ ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการ
จัดการเกี่ยวกับความรู้อย่างหลากหลาย
Wilson (2001) ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีบทบาทในการจัดการความรู้ 4 ส่วนคือ
1. การทาหน้ าที่เป็ นตัวกลาง (Intermediation function) คือ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการติดต่อ
ระหว่างบุคคล ได้ แก่ การทางานร่วมกัน (Collaborating)
2. การทาหน้ าที่เข้ าสูภ่ ายใน (Internalization function) คือ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยประสาน
ความคิดและการกระทาผ่านการเรี ยนรู้ เช่น การสืบค้ นความรู้
3. การทาหน้ าที่นาออกสูภ่ ายนอก (Externalization function) คือ ช่วยให้ บุคคลนาความรู้
ออกมาสูภ่ ายนอก เช่น การสร้ า งสารระบบความรู้ การจัดการเอกสารและแหล่งที่เก็บข้ อมูล การจัด
เชื่อมโยงแผนที่ความรู้อื่นๆ
4. การทาหน้ าที่วินิจฉัยตัดสินใจ (Cognition) เป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและ
ช่วยเหลือในการเรี ยนรู้
Bollinger and Smith (2001) ได้ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีซงึ่ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
อย่างหนึง่ ที่จะช่วยให้ การจัดการความรู้ประสบความสาเร็ จ จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณในการนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดการความรู้
ซึง่ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ อง และมีบทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้ วย 3 ส่วนดังนี ้
1. เทคโนโลยีการสือ่ สาร (Communication Technology) ที่จะช่วยให้ สามารถเข้ าถึงความรู้
ต่างๆ ได้ งา่ ยขึ ้น สะดวกขึ ้น รวมทังสามารถติ
้
ดต่อสือ่ สารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ค้ นหาข้ อมูล
และความรู้ที่ต้องการ เช่น ระบบห้ องสมุดดิจิตอล ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
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2. เทคโนโลยีการทางานร่วมกัน (Collaborative Technology) ช่วยให้ การประสานการทางาน
ร่วมกันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่ องระยะทาง เช่น Video Conference, Bulletin
Board and Screen Sharing เป็ นต้ น
3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้
ต่างๆ ให้ สามารถนาความรู้ออกมาใช้ ได้ งา่ ย สะดวก เช่น ระบบดาต้ าแวร์ เฮาส์ และระบบดาต้ าไมนิ่ง
เป็ นต้ น
Damsgard and scheeper (2001) (Damsgard and scheeper, 2001 อ้ างถึงใน บุญชู
บุญลิขิตศิริ , 2553) ได้ มีแนวคิดของการนาอินทราเน็ ตเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการสร้ างความรู้
โดยใช้ ประโยชน์ ดังนี ้
1. ใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล (Publishing) เป็ นการใช้ เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูล เช่น
โฮมเพจ จดหมายข่าว และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
2. การจัดการข้ อมูล (Transacting) เป็ นการใช้ เทคโนโลยีอินทราเน็ ตในการจัดการข้ อมูลบน
อินทราเน็ต และระบบฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ขององค์กรอื่น เช่น การกรอกข้ อมูลผ่านแบบฟอร์ บนเว็บ
3. การมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) เป็ นการใช้ เทคโนโลยีในการมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลอื่น และ
กลุม่ คนในหน่วยงานหรื องค์กร เช่น ผ่านการอภิปรายกลุม่ บนกระดาน ข่าว หรื อการระดมความคิด
ร่วมกัน เป็ นต้ น
4. การค้ นหาข้ อมูล (Searching) เป็ นการใช้ เทคโนโลยีในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เช่น การใช้
search Engine, ดัชนี, Search Agent เป็ นต้ น
5. การบันทึกข้ อมูล (Recording) เป็ นการใช้ ทคโนโลยีในการบันทึกหน่วยความจาขององค์กร
ในฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกการทางาน กระบวนการ ทางธุรกิจ เป็ นต้ น
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ตารางที่ 2.1 แสดงเครื่ องมือทางสารสนเทศสาหรับใช้ ในการสร้ างความรู้
(“Primer on Knowledge Management” Singapore Productivity and Standard Board, 2001)
การสร้ างความรู้
ประเภทของเครื่องมือเทคโนโลยี
(Knowledge Creation)
สารสนเทศ
Data/Knowledge bases
Case-based reasoning
Visual maps
Metadata repositories
Directories
Workflow Management System
Weblog
Wikipedia

การใช้ งานเครื่องมือ
เพื่อช่วยสร้ างความรู้
ความคิดใหม่ๆ
เพื่อช่วยกลัน่ กรองและจัดข้ อมูล
เพื่อช่วยวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมิน
ผนวกกับความรู้ที่มีอยู่

วิกิ (Wiki) คือ ลักษณะของเว็บไซต์แบบหนึง่ ที่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ เพิ่ม และแก้ ไขเนื ้อหาได้ โดยง่าย
ซึง่ บางครัง้ ไม่จาเป็ นต้ องมีการลงทะเบียนเพื่อแก้ ไข ด้ วยความง่ายในการแก้ ไขและโต้ ตอบ วิกิเว็บไซต์
มักจะ ถูกนามาใช้ ในการร่วมเขียนบทความ นอกจากนี ้ วิกิ ยัง หมายถึงวิกิซอฟต์แวร์ ซงึ่ เป็ นตัว
ซอฟต์แวร์ รองรับการทางานระบบนี ้ หรื อยังสามารถหมายถึงตัวเว็บไซต์เองที่นาระบบนี ้มาใช้ งาน
ระบบวิกิที่มีชื่อเสียงที่สดุ คือ วิกิพีเดีย
วิกิเป็ นเครื่ องมือที่ดีที่ในการนามาใช้ ฝึกอบร ม เพราะง่ายในการพัฒนาด้ วยตนเอง และการ
แบ่งปั นความรู้ที่มีอยูภ่ ายในสูส่ าธารณะ ซึง่ จุดแข็งของวิกิคือการแบ่งปั นความรู้อย่างง่ายและประหยัด
ค่าใช้ จ่าย แต่ข้อเสียก็คือข้ อมูลอาจจะมีความผิดพลาด หรื อไม่ถกู ต้ อง (Rita, 2006)
วิกิเป็ นเครื่ องมือทางเว็บ 2.0 ที่ปรากฏออกมาเป็ นรุ่นแรกๆ และถูกนามาใช้ (Adie, 2006) เป็ น
เครื่ องมือที่มีความคล่องตัว และสัมพันธ์ กบั การเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
(Boulos, Maramba, and Wheeler, 2006) และเป็ นเครื่ องมือที่ไม่ยงุ่ ยากในด้ านเทคนิค ตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ ู เรี ยนสามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูลและร่วมมือกันทางานได้ ดี โดยไม่มี
อุปสรรคในเรื่ องความยุง่ ยากของเทคโนโลยี (Kirkpatrick, 2006) วิกิมีสว่ นประกอบที่ใช้ ในการ
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ปรับปรุง สนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สาร และสนับสนุน
การเรี ยนรู้แบบร่วมมื อ (Parker and Chao, 2007) วิกิสามารถใช้ อานวยความสะดวกในการเรี ยน รู้
แบบร่วมมือ และช่วยให้ ปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยนระหว่างเพื่อนดีขึ ้น รวมถึงความสะดวกในการแบ่งปั น
ความรู้ ทักษะความรู้ในระหว่างการติดต่อสือ่ สารของผู้เรี ยน (Lipponent, 2002) วิกิสามารถเป็ นพื ้นที่
ของความรู้เพื่อการสือ่ สาร การฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ สมาชิกสามารถแบ่งปั นความรู้ของตนเองให้ แก่สมาชิกคน
อื่นๆ ในกลุม่ เป็ นความรู้เฉพาะแต่ละบุคคล สามารถทางานและอภิปรายร่วมกัน (Schaffert, Bischof,
และคณะ, 2006)
เทคโนโลยีที่นิยมนามาใช้ ในการจัดการความรู้ ได้ แก่ Mediawiki, TWiki, Dokuwiki ซึง่ วิกิ
นับว่าเป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการความรู้ (KM Tools: Knowledge Management Tools) ที่มี
ประสิทธิภาพสูงเครื่ องมือหนึง่ โ ดยเฉพาะหน่วยงานที่กาหนดแนวทาง ของการจัดการความรู้ ใน
ลักษณะการร่วมกันสร้ างสรรค์ แบ่งปั นความรู้ผา่ นสือ่ ออนไลน์
วิกิ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ดงั นี ้
1. วิกิ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและผู้ สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เนื่องจาก เป็ นแหล่งรวบรวม
เนื ้อหาด้ านต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ร้ ู หรื อผู้มีประสบการณ์ เนื ้อหาต่างๆ มีการตรวจสอบโดยผู้เขียน
หลายคนร่วมมือกัน ดังนัน้ เนื ้อหาที่ได้ จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ มีความถูกต้ องสมบูรณ์ ดังนัน้
แหล่งข้ อมูลในเว็บไซต์ประเภทวิกิจึงสามารถใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และอ้ างอิงในการเรี ยนการสอนได้
2. วิกิ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้แบบร่วมมือกัน ทาให้ เกิด
ความรู้ใหม่ได้ เนื่องจากหลักการของวิกิ คือการให้ เสรี แก่ผ้ ใู ช้ ในการสร้ างและแก้ ไขเนื ้อหา เราจึงใช้ วิกิ
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกิจกรรมการการเรี ยนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น
2.1 Workgroup Assignment - การมอบหมายงานเป็ นกลุม่
2.2 Project-Based Learning - การเรี ยนการสอนโดยใช้ โครงการเป็ นฐาน
2.3 Constructivist Paradigm - การเรี ยนรู้แบบสรรค์สร้ างองค์ความรู้
2.4 Cooperative/Collaborative Paradigm - การเรี ยนรู้แบบร่วมมือกัน
3. วิกิ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ทังความรู
้
้ แบบชัดแจ้ งและความรู้ แบบ
ฝั งลึก รวมทังน
้ าไปใช้ ในการจัดการองค์ความรู้เฉพาะกลุม่ ที่มีความสนใจในด้ านเดียวกัน
จากการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการความรู้ สรุปได้ วา่ วิกิ เป็ นเป็ นเครื่ องมือใน
การจัดการความรู้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการสือ่ สาร เป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้ างความรู้ด้วย
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ความร่วมมือกัน และเป็ นเครื่ องมือสาหรับการแลกเปลีย่ นความรู้ภายใน และเขียนความรู้ที่มีถ่ายทอด
ออกมาเป็ นความรู้ที่สามารถเห็นได้ ชดั เจน และมีการจัดการเนื ้อหารวมเข้ าเป็ นหนึง่ เดียว
จะเห็นได้ วา่ เทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการจัดการความรู้ขององค์กรนันประกอบด้
้
วยเทคโนโลยีที่
สามารถครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ได้ มากที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ ดังนันไอซี
้ ทีจึงมี
บทบาทสาคัญในเรื่ องของการจัดการความรู้ เพราะอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทัว่ โลกเข้ า
ด้ วยกันทาให้ กระบวนการแลกเปลีย่ นความรู้ สามารถทาได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยัง ช่วยให้ การนาเสนอ
สามารถเลือกได้ หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมชัน่ เสีย ง วิดีโอ ซึง่ ช่วยให้ การเรี ยนรู้ง่ าย
ยิ่งขึ ้น ช่วยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรู้และสารสนเทศต่างๆ (Knowledge storage and
maintenance) และช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการในกระบวนการจัดการความรู้ จึงนั บได้ วา่
เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Donna (2011) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ วิกิเป็ นเครื่ องมือของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ร่วมกัน
เป็ น
เครื่ องมือในการสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และการเรี ยนรู้แบ บร่วมกัน โดยที่วิกิมีคณ
ุ สมบัติที่
หลากหลาย ในลักษณะของการแบ่งปั นข้ อมูลในลักษณะร่วมมือกัน การทางานร่วมกับคนที่แตกต่าง
จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้มากขึ ้น เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันโดยตรง ซึง่ ในการใช้ กบั นักเรี ยนที่มี
ระดับสูงขึ ้นข้ อมูลที่แบ่งปั นร่วมกันก็จะมีมากขึ ้ น วิกิสามารถใช้ ในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ผา่ น
คอมพิวเตอร์ ซึง่ ส่งผลให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุม่ ส่งผลให้ เกิดการช่วยเหลือ การแบ่งปั น และการ
สร้ างความรู้ แก่ผ้ เู รี ยน วิกิถกู นามาใช้ ในการศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะงานด้ านการเขียน
กลายเป็ นเครื่ องมื อที่มีผ้ ใู ช้ ป ระโยชน์อย่างมากมาย ในการสะท้ อนความคิด ในการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหา
และการเผยแพร่สสู่ าธารณะ เป็ นต้ น
Lamb (2004) ได้ กล่าวถึงจุดแข็งของการนาวิกิมาใช้ ในการสอนทักษะเรื่ องการเขียน ดังนี ้
1. วิกิช่วยกระตุ้นการเขียน เพราะสนุกและเป็ นเครื อข่างสังคมความรู้
2. วิกิ เป็ นเครื่ องมือที่มีคา่ ใช้ จ่าย น้ อย แต่สง่ ผลมากในการสือ่ สารและเป็ นเครื่ องมือของการ
เรี ยนรู้แบบร่วมกัน
3. วิกิเป็ นเครื่ องมือที่มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การติตามอ่านในปริ มาณมาก
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4. วิกิไม่ได้ อยูใ่ นรูปแบบของสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ แต่เป็ นการอานวยความสะดวกใน
กระบวนการเขียน
5. วิกิเป็ นเครื่ องมือที่ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนได้ อย่างกว้ างขวาง
จากการ วิจยั ของ Donna (2011) ได้ ตังระบบของการเขี
้
ยนโดยใช้ ความรู้เป็ นฐานเป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ใน 1 ภาคการศึกษา ปี 2010 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการเขียนว่านักศึกษามี
ความสนใจในการเขียนตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์เป็ นอย่างไร นักศึกษาที่ใช้ การเขียนมีผลการเรี ยนรู้
เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับห้ องเรี ยนที่ไม่มีการเขียนบนวิกิ นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช่วิกิ
เป็ นเครื่ องมือในการเขียน 8 สัปดาห์ และสิง่ ที่นกั ศึกษาได้ รับจากการเขียนคืออะไร วิกิช่วยสนับสนุน
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ รับเนื ้อหาความรู้ที่มากขึ ้นหรื อไม่ ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าวิกิช่วยให้ ผล
การเรี ยนรู้สงู ขึ ้นกว่าการเรี ยนที่ไม่มีการเขียนบนวิกิในสองภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
คิดเป็ น 44
เปอร์ เซ็นต์ และนักศึกษาไม่เคยใช้ วิกิในการเขียนมาก่อ นคิดเป็ น 100 เปอร์ เซนต์ และนักศึกษาส่วน
ใหญ่คิดเป็ น 66 เปอร์ เซ็นต์ ชอบวิกิในการที่เข้ าไปอ่านสิง่ ที่เพื่อนคนอื่นเขียนไว้ และการสารวจความ
พึงพอใจทังหมดคิ
้
ดเป็ น 38 เปอร์ เซนต์ รู้สกึ ไม่คอ่ ยพอใจกับการใช้ วิกิ และ 72 เปอร์ เซ็นต์
Kevin and Joseph (2007) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการใช้ วิกิเป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนการสอน ดังนี ้
ใช้ ในการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และการเรี ยนรู้แบบร่วมกัน และใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความรู้ของ
ตนเอง เป็ นเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ ทัศนคติ และการมีปฏิสมั พันธ์ จากการศึกษา Duffy and
Bruns ได้ ให้ แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ วิกิในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. นักเรี ยนสามารถใช้ วิกิในการพัฒนางานได้ ด้ วยการใช้ วิกิเป็ นพื ้นที่ในการเขียนและเก็บ
เอกสาร
2. นักเรี ยนสามารถสรุปความคิดจากการอ่านของตนเองไว้ บนวิกิได้
3. วิกิสามารถเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้สาธารณะ และนักเรี ยนสามารถเข้ ามาแก้ ไขในส่วนของ
ตนเอง และทุกคนสามารถเข้ ามาแสดงความคิดเห็นได้
4. ครูสามารถใช้ วิกิเป็ นแหล่งความรู้ และเป็ นแหล่งสะท้ อนการปฏิบตั ิ ในการแสดงผลเป็ น
เอกสาร
5. วิกิสามารถเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการนาเสนอในการประชุม และนักเรี ยนสามารถแสดงความ
คิดเห็น และปรับแก้ เนื ้อหาการนาเสนอได้
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6. วิกิเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการเรี ยนรู้แบบเป็ นกลุม่ โดยสมาชิกกลุม่ จะแก้ ไขอยูใ่ นคอมพิวเตอร์
ของตัวเอง ทุกคนที่ร่วมทางานก็จะเห็นถึงสิง่ ที่เปลีย่ นแปลง และร่วมกันพัฒนาแก้ ไขข้ อมูล รายบุคคล
โดยมีวิกิเป็ นสือ่ กลาง
จากงานวิจยั จะเห็นว่ามีการนาทคโนโลยีมาใช้ เป็ นสือ่ กลางในการเขียน ซึง่ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดีขึ ้น ซึง่ วิกิเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และการเรี ยนรู้แบบร่วมกัน และใช้
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความรู้ของตนเอง เป็ นเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ ทัศนคติ และการมี
ปฏิสมั พันธ์ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้
4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
4.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็ นเทคนิค หนึง่ ที่ใช้ ในการจัดการความรู้ (Knowledge
management) เป็ นการเรี ยนรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ (Learning before Doing) โดยมีการสร้ างให้ เกิด
กลไกการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ซึง่ เป็ นเพื่อนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนันมาก่
้ อน มา
แบ่งปั นประสบการณ์ความรู้ที่ตรงกับสิง่ ที่จะต้ องทา เป็ นกลไกการเรี ยนรู้ก่อนลงมือทา และเรี ยนรู้
วิธีการทางานต่างๆ จากการมีปฏิสมั พันธ์ ในกา รทากิจกรรมร่วมกันซึง่ นาไปสูแ่ นวทางการแก้ ปัญหา
และการสร้ างความรู้ใหม่ๆ (Frank, 2006) เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนถูกพัฒนาและใช้ ครัง้ แรกในบริ ษัท
British Petroleum Amoco (BP) โดยถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้การทางานก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง โดยเชิญทีมที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาช่วยแบ่งปั นความรู้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การทางาน การเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีลกั ษณะดังนี ้
1. เป็ นเทคนิคที่ใช้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
2. เป็ นความร่วมมือ และเป็ นการให้ ความช่วยเหลือ
3. สิง่ ที่ได้ รับคือการเรี ยนรู้จากทีมที่ให้ การช่วยเหลือ
4. ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเลือกทีมที่เข้ ามาช่วยได้ เอง
5. เป็ นการเรี ยนรู้ที่ใช้ เพื่อการแก้ ปัญหา
6. รายงานและให้ คาแนะนาเพียงภายในกลุม่ เท่านัน้
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Kent (2000) เพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ การทางานประสบความสาเร็ จ จากการ
พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ควา มรู้ ในส่วนที่มีการร้ องขอความช่วยเหลือ ความรู้จากการปฏิบตั ิ
เป็ นบทเรี ยนในการเรี ยนรู้และมากไปกว่านันคื
้ อเป็ นประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึง่ ลักษณะของเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบด้ วย 3 สิง่ ต่อไปนี ้
1. มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง มีภารกิจ และท้ าทาย
2. มีการช่วยเหลือจากทีม ผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ซึง่ การดาเนินการต้ อง ระบุความเป็ นไปได้
และสิง่ ใหม่ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
3. เสนอการแบ่งปั นการเรี ยนรู้และการพัฒนาอย่างเข้ มข้ น เสนอสิง่ ใหม่เสมอ มีการติดต่อ
สตาฟ หุ้นส่วน ผู้สนับสนุน และลูกค้ า
โครงสร้ างของ ทฤษฎีการเรี ยน รู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้ า งง่ายไม่ซบั ซ้ อน และเป็ นการ
แบ่งปั นประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ การแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์นนสามารถน
ั้
าไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานได้ จริ ง โดยเริ่ มจากความต้ องการเพื่อนที่จะให้ ความช่วยเหลือ แบ่งปั นสิง่ ที่ร้ ูและเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน จากนันก้
้ อจะแบ่งปั นความรู้ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานต่อไป ซึง่ จะทาให้
เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยผู้ที่เป็ นเพื่อนมาให้ ความช่วยเหลืออาจอยูใ่ นตาแหน่งงานเดียวกัน ทางาน
ด้ วยกัน หรื ออาจจะเป็ นการฝึ กของทังคู
้ ใ่ นการที่คิดและพัฒนาสิง่ ใหม่ และในทางปฏิบตั ิก็มี
12
ขันตอนด้
้
วยกันที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานที่ดี (BP’s peer assist Process)
1. ตังวั
้ ตถุประสงค์ให้ ชดั เจน
2. ตรวจสอบว่าใครมีปัญหาและต้ องการความช่วยเหลือ
3. ระบุผ้ ทู ี่จะช่วยเหลือ และสนับสนุน
4. กาหนดระยะเวลา และตารางในการปฏิบตั ิ
5. เลือกกลุม่ คนที่มีความหลากหลายในการฝึ กปฏิบตั ิ
6. ตัดสินใจให้ ชดั เจนว่าจะทาอย่างไรให้ ประสบผลสาเร็ จ
7. วางแผนระยะเวลาที่จะใช้ ทากิจกรรมร่วมกัน
8. จัดและให้ เวลากับการร่วมกิจกรรม
9. แบ่งเวลาออกเป็ น 4 ส่วนในการเร่มแบ่งปั นประสบการร์ และความรู้
10. กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนถามคาถามว่าต้ องการที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใด
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11. วิเคราะห์วา่ ได้ เกิดการเรี ยนรู้อะไรบ้ างจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
12. สะท้ อนการเรี ยนรู้ ว่าได้ เรี ยนรู้สงิ่ ใด สิง่ นันเป็
้ นประโยชน์อย่างไร และจะนามาใช้ อย่างไร
วิธีการใดที่ดีที่สดุ
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สรุปได้ วา่ เพื่อนช่วยเพื่อน
เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ หรื อขาดประสบการณ์ จะ เรี ยนรู้ประสบการณ์
ความรู้ตา่ ง ๆ จากเพื่อนที่มีความรู้เรื่ องนัน้ โดยเฉพาะ อาจเป็ นการ กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ก่อนการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึง่ ยังเป็ นวิธีการที่ช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ ที่เข้ มแข็งให้ กบั
องค์กรอีกด้ วย
4.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน นับเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการขับเคลือ่ นการ
จัดการความรู้ โดยอาศัยคนเป็ นธงนา และขับเคลือ่ น (People Driven) ผ่านการสร้ างเครื อข่าย
เชื่อมโยงแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกันก่อนการทากิจกรรมใดๆ ซึง่ การใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วย
เปลีย่ นความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้ กลายมาเป็ นความรู้ที่ถ่ายทอดได้ (Explicit
Knowledge) และความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ร่วมกัน เมื่อผ่านการใช้ งานจริ งก็จะกลายเป็ น
ความรู้ที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่เพิ่ม มากขึ ้น จึงเป็ นการเพิ่มจานวนผู้ที่มีความรู้ มาก
ขึ ้น และเมื่อมีความรู้ก่อนการปฏิบตั ิหรื อรู้ก่อนทาก็จะช่วยให้ การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สาโรจน์ เกษมสุขโชติกลุ (2554) กล่าวถึง ข้ อดีของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนไว้ วา่
1. เป็ นกลไกการเรี ยนรู้ก่อนลงมือปฏิบตั ิ (Learning before Doing)
2. ช่วยให้ ทีมเจ้ าบ้ านได้ รับความช่วยเหลือ ความคิดเห็น และมุมมองจากผู้ช่วยทีมภายนอก
ซึง่ อาจนาไปสูแ่ นวคิดในการแก้ ปัญหา หรื อวิธีการในการทางานใหม่ๆ
3. เป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างที มเจ้ าบ้ านและทีมผู้ช่วยซึง่ เป็ นทีมเยือน
ก่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่นาไปสูก่ ารสร้ างความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน ซึง่ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ โดยใช้
เทคนิค เพื่อ นช่วยเพื่อนจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทีมผู้ขอความช่วยเหลือ และทีมผู้ช่วย เพราะ สุดท้ ายเมื่อ
ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทังสองฝ่
้
ายจะได้ รับความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ร่วมกัน
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ประโยชน์ของการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
1. เป็ นการเรี ยนลัดวิธีการเรี ยน การทางานต่างๆ ที่เราอาจจะ ไม่มีความรู้หรื อไม่ เคยรู้ มาก่อน
สิง่ เหล่านี ้จะมาจากประสบการณ์ เทคนิควิธีตา่ งๆของคูเ่ พื่อนช่วยเพื่อน หรื อทีมเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เป็ นการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ มุมมองความคิดต่างๆร่วมกันเพื่อช่วยกันพัฒนา
ความรู้เดิมที่มีอยูใ่ ห้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สร้ างความสัมพันธ์ และความสามัคคี เพราะกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนต้ องเกิดจากการ
ทางานเป็ นคูห่ รื อเป็ นทีม ดังนันการมี
้
ปฏิสมั พันธ์ อนั ดีตอ่ กันย่อมทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ที่ดีตามมา
จากการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สรุปได้ วา่
เป็ นการ
เรี ยนรู้ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเน้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้ก่อนการปฏิบตั ิ โดยใช้ ความ รู้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญมาแบ่งปั นให้ กบั ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ผา่ นกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4.3 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
ขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ว่าอะไรคือโจทย์ที่เราต้ องการเรี ย นรู้ เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมาก เป็ น
ประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับวิธีการทางาน เช่น ปั จจัยแห่งความสาเร็ จมีอะไรบ้ าง มีขนตอนอย่
ั้
างไร
2. ขันด
้ าเนินการ
2.1 ใครเป็ นผู้ร้ ู
2.2 ใครเป็ นผู้ดาเนินการ
2.3 ใครเป็ นผู้ร่วมประสบการณ์
2.4 กาหนดบทบาทของแต่ละฝ่ าย
สิง่ สาคัญในขันตอนการด
้
า เนินการ คือ ผู้ดาเนินรายการ ต้ องมีการสร้ างบรรยากาศที่ดี คือ
มีความเป็ นกันเอง ผ่อนคลาย การตังค
้ าถามต้ องไม่วิชาการมากเกินไป ควรใช้ คาถามง่ายๆ สะท้ อน
การปฏิบตั ิจริ ง ด้ วยถ้ อยคาที่ปลดปล่อยความรู้ที่ฝังลึกภายในออกมา (ศุภวัลย์ พลายน้ อย, 2551)
Sivasilam (1973) กล่าวถึง ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่จะต้ องมีการดาเนินการ
ตามลาดับขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ชี ้แนะและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มองเห็นความสาคัญ และเกิดความเชื่อมัน่ ว่าตัวเองจะได้ รับ
ประโยชน์จากการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการสอน โดยการจัดกลุม่ และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หน้ าที่ของ
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ผู้นาในการเรี ยนให้ เข้ าใจ
3. คอยให้ คาแนะนา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนที่เป็ นผู้นาทางการเรี ยนได้ มีโอกาสพบปะ
แลกเปลีย่ น และให้ คาปรึกษา
4. การประเมินผลการเรี ยนของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ เดือนละครัง้ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ย นได้ แข่งขัน
กันเอง
5. มีการเตรี ยมแหล่งข้ อมูลให้ เพียงพอ เช่น หนังสือ คูม่ ือ และวารสารต่างๆ รวมถึงอุปรณ์ ใน
การจัดกาเรรี ยนรู้
6. จัดเรี ยงลาดับเนื ้อหาที่จะสอนเป็ นบทย่อยๆ ตามความเหมาะสม
7. เตรี ยมแบบฝึ กหัดประกอบการเรี ยนตลอดจนเตรี ยมแบบทดสอบและในขณะเดียวกัน
จะต้ องมีการกาหนดเรื่ องการให้ คะแนน ผลสอบ
8. ในการเลือกผู้เรี ยนผู้สอน ผู้เรี ยนผู้เรี ยน เพื่อจัดกลุม่ หรื อจับคู่ ผู้สอนจะต้ องอธิบายให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง
จากการศึกษาเกี่ยวกับขันตอน
้
การ เรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สรุปได้ วา่
ดาเนินงานควร มีการวางวัตถุประสงค์ และกาหนดบทบาทของแต่ละฝ่ ายให้ ชดั เจน
คุณสมบัติที่เหมาะสม และมีการดาเนินการภายใต้ การจัดบรรยากาศที่ดี

ขันตอนการ
้
และตรงตาม

4.4 บทบาทในการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
ช่วงที่ 1 ทีมเหย้ า (เจ้ าของโครงการที่จะทา) ว่ามีแนวคิดและความต้ องการในโครงการอย่างไร
มีข้อมูลพื ้นฐาน สถานการณ์ปัญหา บริ บทที่เกี่ยวข้ องอย่างไร
ช่วงที่ 2 ทีมเยือน (ทีมที่มีประสบการณ์ทามาก่อน ) ซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อห้ ได้ ข้อมูลที่
เพียงพอสาหรับการให้ คาแนะนาหรื อแลกเปลีย่ นความรู้
ช่วงที่ 3 ทีมเยือนเสนอมุมมองต่อแนวทางการดาเนินโครงการของทีมเหย้ าตามความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาของตน
ช่วงที่ 4 แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั ระหว่าง 2 ทีม
เพื่อนที่ให้ การช่วยเหลือในกลุ่ ม ควรมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้ (Trotzor, 1977 อ้ างถึงใน ศิวนิต
อรรถวุฒิกลุ , 2551)
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1. รู้จกั ตนเอง หมายถึง รู้จุดแข็งจุดอ่อน แรงจูงใจ และความต้ องกา รของตนเอง มีความ
ชัดเจน และเห็นคุณค่าของการรู้จกั ตนเอง
2. มีความยืดหยุน่ หมายถึง สามารถที่จรับความคิดหรื อทรรศนะต่างๆ โดยไม่เอากฎเกณฑ์
และมาตรฐานความคิดของตนไปตัดสินความคิดนันๆ
้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารยอมรับและเปิ ดเผยข้ อมูลของ
เพื่อนสมาชิก
3. มองโลกในแง่ดี หมายถึง มี ทัศนคติที่ดี มองเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น ในการให้
คาปรึกษาและให้ คาแนะนา
4. มีทา่ ทีที่อบอุ่นและมีความใส่ใจ หมายถึง ท่าทีที่แสดงถึงความใส่ใจการยอมรับ อาจ
แสดงออกได้ หลายทาง ทังสี
้ หน้ า ท่าทาง คาพูด เป็ นต้ น
5. มีจิตใจมัน่ คงและกลมกลืน หมายถึง รู้สกึ มัน่ คงพอใน การที่จะดาเนินชีวิตของตนเองอย่าง
เหมาะสม และสามารถอยูร่ ่วมกับคนอื่นได้ อย่างมีความสุข
6. มีความอดทน โดยเฉพาะเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่มีความเงียบ ผู้ให้ การช่วยเหลือที่ดีจะไม่
พูดเพื่อทาลายความเงียบ แต่จะอดทนรอที่จะรับฟั ง
7. มีใจเที่ยงตรง หมายถึง เมื่อรู้ปัญหาของ ผู้อื่นเหมือนรับรู้ปัญหาของตนเอง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ สญ
ู เสียความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถประเมินสถานการณ์ ด้ อย่างมีเหตุผลและ
ปราศจากอคติ
ประเภทของการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. การสอนแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
เป็ นกิจกรรมอย่างหนึง่ ที่จดั ใ ห้ ผ้ เู รี ยนได้ ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน คือ เพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะ
เก่งช่วยอ่อน ซึง่ เป็ นวิธีการที่ผ้ เู รี ยนให้ ความสนใจมาก คนเก่งจะจัดกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถของผู้เรี ยน โดยเฉพาะวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการ
คิด วางแผ น ปฏิบตั ิ และประเมินผล ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ ได้ พิจารณา และค้ นพบความรู้
ความสามารถของตนเอง และการเห็นคุณค่าตนเอง ต่อความสาเร็ จในการเรี ยนการสอน สิง่ เหล่านี ้จะ
ช่วยหล่อหลอมให้ ผ้ เู รี ยน รักและมีความพร้ อมที่จะเรี ยน มีความสุขในการเรี ยนรู้ และร่วมกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
การสอนด้ วยวิธีการให้ เพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการที่ม่งุ ให้ นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจต่อการเรี ยนมาก
ขึ ้น เนื่องจากนักเรี ยนทุกคนเป็ นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรี ยนการสอน การนาวิธีการสอนแบบ
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เพื่อนช่วยเพื่อนมาช่วยแก้ ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน ควรจะต้ องสร้ างแรงจูงใจแก่เพื่อนนักเรี ยนที่
ช่วยสอน ให้ ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนทังรู้ ปธรรมและนามธรรม ซึง่ เป็ นบันไดขันแรกแห่
้
งความสาเร็ จ
ด้ วยการหากิจกรรมที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนพร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรี ยน
อย่างเต็มใจและพึงพอใจ ผู้สอนจะมี บทบาทสาคัญในการส่งเสริ มพัฒนาทักษะความสามารถของ
ผู้เรี ยนให้ เต็มศักยภาพ ด้ วยการออกแบบกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ มีความสุข การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุข ทังกายและใจนั
้
น้ จะเริ่ มจากการ
สร้ างความศรัทธาทังต่
้ อตัว ผู้สอน และต่อวิชาที่เรี ยน ให้ เกิดในตัวผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นถึงความ
จริ งใจของผู้สอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ต้ องยอมรับว่าผู้เรี ยนเป็ นมนุษย์ที่มีศกั ยภาพ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้เรี ยนในลักษณะกัลยาณมิตร และเข้ าใจใน
ความเป็ นตัวเขา นอกจากนัน้ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรื อการให้ ผ้ เู รี ยนช่วยสอนกันเองนี ้ เป็ น
วิธีการที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประโยชน์ทางด้ านวิชาการด้ วยกันทัง้ 2 ฝ่ าย การเรี ยนการสอนแบบนี ้ได้
มีการพัฒนาและนามาใช้ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและ
วิธีการได้ รับการ
ตอบสนองความต้ องการในระดับแรกๆ ก่อนเท่านัน้ เมื่อก้ าวผ่านขันหนึ
้ ง่ ไป มนุษย์เราจะมีความ
ต้ องการสูงขึ ้นไปทีละขันเพิ
้ ่มขึ ้นไปเรื่ อยๆ ผู้ศกึ ษาได้ คิดค้ นนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน การสร้ าง
เว็บไซต์ ภาษาHTML ด้ วยการดัดแปลงกระบวนการสอนซ่อมเสริ มแบบเพื่ อนช่วยเพื่อน มาบูรณาการ
เข้ ากับวิธีการดาเนินธุรกิจเครื อข่าย Direct Sales (ขายตรง)ด้ วยการสร้ างกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยส่วนรวมสูงขึ ้น และเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่า รวมถึงนักเรี ยนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้ สามารถเรี ยนรู้ผา่ นตามเกณฑ์การ
ประเมินจุดประสงค์
2. การให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
การให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การให้ ความช่วยเหลือทางด้ านจิตใจ และเป็ น
รากฐานสาคัญในการสนับสนุนผู้รับคาปรึกษาให้ ดาเนินชีวิตอย่างอิสระ โดยปฏิสมั พันธ์ ที่จะให้ และ รับ
ความช่วยเหลือเท่าเทียมกันอย่างเพื่อน ได้ มาฟั งความรู้สกึ และเล่าเรื่ องราวของตนเอง เพื่อสนับสนุนซึง่
กันและกัน เพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความเข้ มแข็ง สามารถดารงชีวิตได้ อย่างอิสระ
การให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกระบวนกา รให้ คาปรึกษาฉันเพื่อน มีผ้ รู ับฟั งเรี ยกว่า
ผู้ให้ คาปรึกษาแบบเพื่อน (Peer Counselor) กับผู้เล่าเรื่ อง เรี ยกว่า “ผู้รับคาปรึกษาแบบเพื่อน ”
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(Client) โดยแบ่งเวลาฝ่ ายละเท่าๆกัน และสลับบทบาทระหว่างผู้เล่าเรื่ องกับผู้รับฟั งตามเวลาที่กาหนด
เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์แ ละสนับสนุนซึง่ กันและกัน จะส่งผลที่พงึ พอใจแก่ผ้ รู ับคาปรึกษาฉัน
เพื่อน ได้ รับรู้และเข้ าใจเรื่ องราวของตนอย่างแท้ จริ ง ทาให้ ยอมรับและรักตนเอง นามาซึง่ ความเชื่อมัน่
ในตนเอง กล้ าที่จะเผชิญความเปลีย่ นแปลงต่างๆและสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
แต่การปรึก ษาของผู้เชียวชาญ หรื อหมอผู้รับคาปรึกษาจะเป็ นฝ่ ายที่จะนัง่ รับฟั งเรื่ องราวต่างๆเพียง
ฝ่ ายเดียว และผู้เชียวชาญหรื อหมอจะเป็ นคนให้ คาแนะนาเพื่อให้ ปฏิบตั ิตามเท่านัน้ ดังนันการให้
้
คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะสร้ างความเข้ าใจ ทัศนคติตา่ งๆและก่อให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ที่ ดีตอ่
กันระหว่างผู้รับและผู้ให้ มากกว่าการให้ คาปรึกษาแบบเป็ นผู้รับคาปรึกษาเพียงอย่างเดียว
ข้ อตกลง หรื อข้ อสัญญาในการให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีข้อที่ควรปฏิบตั ิทงหมด
ั้
4 ข้ อ ดังนี ้
1. แบ่งเวลาโดยเท่าเทียมกัน การให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ ความสาคัญกับการแบ่ง
เวลาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั ได้ อย่างเต็มที่ สิง่ หนึง่ ที่ต้องเสมอ
ภาคกันไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม ทังสองฝ่
้
ายมีเวลาเท่าเทียมกัน โดยการที่ให้ ผ้ ขู อรับคาปรึกษาเป็ นผู้
กาหนดว่าต้ องการเวลาเท่าไหร่ แต่ต้องไม่นานเกินไป และตกลงเวลากันอย่างเท่าเทียม
2. รักษาความลับเป็ นส่วนตัว การให้ คาปรึกษาต้ องรับประกันได้ วา่ ผู้ให้ คาปรึกษาจะไม่
เปิ ดเผยหรื อพูดเรื่ องของผู้มารับคาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องเก็บเป็ นความลับและต้ องเคารพความ
เป็ นส่วนตัวของผู้ที่รับคาปรึกษาเสมอ เพราะเป็ นการทาให้ เกิดการไว้ วางใจและรู้สกึ ปลอดภัยทางด้ าน
จิตใจแก่ผ้ มู ารับคาปรึกษา ที่ต้องมีกฎข้ อนี ้เพราะว่า จะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษากล้ าที่จะพูดเรื่ องส่วนตัว
และสามารถปลดปล่อยได้ อย่างเต็มที่ ไม่เกิดความกังวล
3. ไม่ปฏิเสธ ไม่ตาหนิ เมื่อมีผ้ มู าขอรับคาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องแส ดงให้ ผ้ มู ารับคา
ปรึกษารับรู้วา่ เรายินดีที่จะรับฟั งปั ญหาของเขาและเชื่อในสิง่ ที่เขาพูดอย่างตังใจ
้ เมื่อฟั งแล้ วต้ องไม่
ตาหนิหรื อวิจารณ์ และไม่ปฏิเสธในสิง่ ที่เขาเล่ามา ที่ต้องมีกฎข้ อนี ้เพราะว่า หากผู้รับคาปรึกษาถูก
ปฏิเสธ หรื อถูกตาหนิเขาจะรู้สกึ ว่าตัวเองไม่มีความสาคัญ ทาให้ ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
4. ไม่ให้ คาแนะนา ไม่ชี ้ทางแก้ ไข ผู้ให้ คาปรึกษาเมื่อได้ รับฟั งปั ญหาจากผู้มาขอคาปรึกษา
แล้ ว จะต้ องไม่แสดงความคิดเห็นหรื อแนะนาวิธีการแก้ ปัญหา เพราะการแนะนาอาจจะไม่เหมาะสม
และไม่ถกู ต้ องสาหรับคนที่มาขอคาปรึกษาเสมอไป เพราะผู้ที่จ ะเข้ าใจปั ญหานันได้
้ ดีและจะแก้ ปัญหา
นันได้
้ ก็ต้องเป็ นตัวของผู้รับคาปรึกษาเอง โดยเราจะต้ องเชื่อมัน่ ว่ามนุษย์ทกุ คนมีพลัง มีความสามารถ
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ที่จะแก้ ปัญหาของตนเอง อย่างน้ อยการที่เขาได้ มีโอกาสระบายความรู้สกึ ออกมา ก็จะสามารถทาให้
เขาได้ เรี ยบเรี ยงปั ญหาและเห็นปั ญหาของเขาเอง และในเมื่อเขาเห็นชัดว่า ปั ญหาของเขาคืออะไร ใน
ที่สดุ เขาก็จะสามารถแก้ ไขปั ญหานันได้
้ และจะเป็ นการเรี ยกความเชื่อมัน่ ของตัวเองกลับคืนมาด้ วย
3. กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
กลวิธีการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นคูห่ รื อกลุม่ ย่อย
ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม คอยช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีการผลัดเปลีย่ นกันเป็ นผู้สอนและ
ผู้เรี ยน เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทเรี ยน ครูผ้ สู อนมีบทบาทหน้ าที่เป็ นพียงผู้ให้
คาแนะนาและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
นักการศึกษาหลายท่านได้ ประมวลการสอนที่มีแนวคิดจากกลวิธีการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนไว้ มากมาย มีรายละเอียดดังนี ้
1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชัน้ (Class wide-Peer Tutoring) เป็ นการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ทังสองคนที
้
่จบั คูก่ นั มีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน โดยให้ ผ้ ู เรี ยนทังสองสลั
้
บบทบาทเป็ นทังนั
้ กเรี ยน
ผู้สอนที่คอยถ่ายทอดความรู้ให้ กนั
2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับชัน้ (Cross-Age Peer Tutoring) เป็ นการสอนที่มีการจับคู่
ระหว่างผู้เรี ยนที่มีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ ผ้ เู รี ยนที่มีระดับอายุสงู กว่าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอนและให้
ความรู้ ซึง่ ผู้เรี ยนทังสองคนไม่
้
จาเป็ นต้ องมีความสามารถทางการเรี ยนที่แตกต่างกันมาก
3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็ นการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความสามารถ
ทางการเรี ยนสูงกว่าเลือกจับคูก่ บั ผู้เรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนต่ากว่าด้ วยความสมัครใจของ
ตนเอง แล้ วทาหน้ าที่สอนในเรื่ องที่ตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทกั ษะที่ดี
4. การสอนโดยบุคคลทางบ้ าน (Home-Based Tutoring) เป็ นการสอนที่ให้ บุคคลที่บ้านของ
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการสอน ให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานของ
ตนระหว่างที่บุตรหลานอยูท่ ี่บ้าน
หลักการใช้ กลวิธีการเรี ยนรู้แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน การให้ เพื่อนช่วยเพื่อนจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนัน้ ควรดาเนินไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. เพื่อนผู้สอนจะต้ องมีทกั ษะที่จาเป็ น เช่น ความเข้ าใจในจุดประสงค์ของการสอนจาแนกได้
ว่า คาตอบที่ผิดและคาตอบที่ถกู ต่างกั นอย่างไร รู้จกั การให้ แรงเสริ มแก่เพื่อนผู้เรี ยน รู้จกั บันทึก
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ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนของเพื่อนผู้เรี ยน และมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั เพื่อนผู้เรี ยน
2. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้เพื่อให้ บุคคลทังสองช่
้
วยกันบรรลุเป้าหมาย
ในการเรี ยน
3. ครูเป็ นผู้กาหน ดขันตอนในการสอนให้
้
ชดั เจนและให้ เพื่อนผู้เรี ยนดาเนินการตามขันตอน
้
เหล่านัน้
4. สอนทีละขันหรื
้ อทีละแนวคิดจนกว่าเพื่อนผู้เรี ยนเข้ าใจดีแล้ ว จึงสอนขันต่
้ อไป
5. ฝึ กให้ เพื่อนผู้สอนเข้ าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผู้เรี ยนด้ วยว่า พฤติกรรมใดแสดง
ว่าเพื่อนผู้เรี ยนไม่เข้ าใจ ทังนี
้ ้จะได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
6. เพื่อนผู้สอนควรบันทึกความก้ าวหน้ าในการเรี ยนของเพื่อนผู้เรี ยนตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้
7. ครูผ้ ดู แู ลรับผิดชอบจะต้ องติดตามผลการสอนของเพื่อนผู้สอนและการเรี ยนของเพื่อน
ผู้เรี ยนด้ วยว่าดาเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรื อไม่
8. ครูให้ แรงเสริ มแก่ทงั ้ 2 คนอย่างสม่าเสมอ
9. ช่วงเวลาในการให้ เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ควรใช้ เวลานานเกินไป งานวิจยั ระบุวา่ ระยะเวลาที่มี
ประสิทธิภาพในการให้ เพื่อนช่วยเพื่อนในระดับชันประถมศึ
้
กษาอยูร่ ะหว่าง 15-30 นาที
10. เพื่อนผู้สอนมีการยกตัวอย่างประกอบการสอน จึงจะช่วยให้ เพื่อนผู้เรี ยนเรี ยนเข้ าใจเนื ้อหา
ได้ ดียิ่งขึ ้น
สรุปได้ วา่ การเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นเทคนิคการเรี ยนการสอนอย่างหนึง่ ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน เพื่อส่งเสริ มความสามารถของผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการคิด วางแผน
ปฏิบตั ิ และประเมินผล ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ และค้ นพบความรู้ความสามารถของตนเอง ซึง่ การ
กาหนดบทบาทของเพื่อนช่วยเพื่อน อาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือเพื่อนที่ไม่มีประสบการณ์ (ทีมเหย้ า )
ต้ องการความช่วยเหลือ และเพื่อนผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ (ทีมเยือน) ที่จะทาหน้ าที่เป็ นเพื่อนที่
ให้ ความช่วยเหลือ ช่วยถ่ายทอดและแบ่งปั นความรู้ ซึง่ ในการกาหนดบทบาทเราสามารถกาหนดได้
จากวิธีการจัดการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรม เป็ นต้ น

69

4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Tharp and Gallimore (1988) กล่าวว่า ครูเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาความรู้ นาไปสู่
โครงสร้ างของการปฏิบตั ิ เพราะครูจะเป็ นผู้ประยุกต์ใช้ ความรู้ใหม่ และสมรรถนะในการสอนที่มีอยูใ่ น
ตนเอง แต่ในความเป็ นจริ งคือครูไม่สามารถนาความรู้ใหม่ๆไปใช้ ให้ ประสบความสาเร็ จได้ หลายๆ
เหตุผลอาจมาจากการที่ไม่มีบุคคลอื่นๆมาสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ให้ มากขึ ้น และไม่สา มารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
ในงานวิจยั ของ Stephanie and Babara (2000) ได้ อ้างถึง LaBosky (1994) ซึง่ กล่าวไว้ วา่
การพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายเป็ นการสนับสนุนให้ นิสิ
ตนักศึกษาครูให้ เติบโตมากขึ ้น
ประกอบด้ วยปั จจัย ที่ช่วยสนับสนุน ต่อไปนี ้ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ปฏิ สัมพันธ์ ภายในกลุม่
การเขียน หรื อการปฏิบตั ิงานร่วมกัน Wynn (1998) ได้ กล่าวว่าผู้ที่ทาหน้ าที่ในการสนับสนุนและ
อานวยความสะดวก ให้ กบั นิสติ นักศึกษาครู ไม่ พียงแต่ทาให้ โครงสร้ างในการเรี ยนรู้จากเพียง แค่ใน
ห้ องเรี ยนเกิดการแปลีย่ นแปลงแต่ยงั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นิสติ นักศึ กษาครู มีการพบปะแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมที่ทาร่วมกัน ซึง่ นิสติ นักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้
สะท้ อนความคิดเห็นว่า การมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และการสังเกตการสอนช่วย ให้
รู้สกึ ดี และเข้ าใจระบบการเรี ยนการสอนมากขึ ้น เกิดกา รเรี ยนรู้ ลดความกลัว หรื อกังวลใจ ทาให้ เกิด
ความมัน่ ใจมากขึ ้นในการปฏิบตั ิงานและการจัดการสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ การเรี ยนรู้จากบุคคลอื่น ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่มีความหลากหลาย เป็ นประโยชน์ตอ่ วิธี การปฏิบตั ิที่มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น
ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ (2551) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการเรี ยนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้ าง
พฤติกรรมการสร้ างความรู้ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นการวิจยั และพัฒนา ซึง่ ผลการวิจยั ระบุถึง
เพื่อนผู้เชี่ยว ชาญดังต่อไปนี ้ ผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ให้ คาปรึกษา ให้
คาแนะนา ช่วยเหลือเกี่ยวกับสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการทางานที่ตรงกับความต้ องการ
ของเพื่อนร่วมเรี ยนรู้ และเปิ ดโอกาสให้ เพื่อนร่วมเรี ยนรู้ได้ พบปะเพื่อปรึกษาได้ ในทุกช่วงเวลาที่เพื่ อน
ร่วมเรี ยนรู้ต้องการ โดยกาหนดคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญมีดงั นี ้ 1) มีความเต็มใจ
และสมัครใจที่จะให้ ความช่วยเหลืออย่างจริ งจัง 2) มีเจตคติที่ดี และจิตสานึกที่ดีในการเรี ยนรู้แบบ
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เพื่อนช่วยเพื่อน 3) มีความรู้ทกั ษะประสบการณ์ในการทางานที่ตรงกับปร ะเด็นกับที่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้
ต้ องการ 4) มีทกั ษะความสามารถในการแสวงหาแลกเปลีย่ น และจัดเก็บการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ 5) มี
ท่าทีที่อบอุ่น มีความใส่ใจ กระตือรื อร้ นในการให้ ความช่วยเหลือ 6) มีวิจารณญานและไหวพริ บในการ
ตอบคาถาม 7) มีทกั ษะการสือ่ สารผ่านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 8) สามารถให้ คาปรึกษา และพร้ อมที่
จะให้ ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ได้ กาหนดบทบาทของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญดังนี ้
1) รับผิดชอบเข้ าร่วมกิจกรรมตามกระบวนการ 2) สร้ างปฏิสมั พันธ์ อนั ดีให้ เกิดความรู้สกึ ใกล้ ชิดและ
ไว้ วางใจ 3) กระตุ้นสร้ างแรงจูงใจให้ เพื่ อนร่วมเรี ยนรู้ซกั ถาม 4) เปิ ดโอกาสให้ เพื่อนร่วมเรี ยนรู้ได้ มี
โอกาสซักถามปั ญหา และข้ อสงสัยตลอดเวลา 5) ติดตามให้ คาแนะนา ช่วยเหลือ และป้อนข้ อมูลกลับ
ตามที่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้ต้องการ 6) แนะนาสาระความรู้ แหล่งข้ อมูล และทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ 7) ให้ คาแนะนาและประเมินผลงานแก่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทาให้ เห็นความสาคัญของบทบาทเพื่อนช่วยเพื่อนในการที่
จะส่งเสริ มให้ เกิดสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คือเพื่อนจะทาหน้ าที่ให้ คาแนะนา ประสบการณ์ ความรู้ที่
มีความพร้ อมในการช่วยเหลือ ดูแล สาคัญต่อการพัฒนาบุคคลไปสูเ่ ป้าหมาย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการฝึ กอบรม
เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ
สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งวิธีดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะ ที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ระยะ ที่ 3 การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1 นิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
1.2 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ซึง่ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยเงื่อนไข
ในการกาหนดผู้เชี่ยวชาญคือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านที่กาหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรม
1. กลุม่ นิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จานวน 31 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 14 คน วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 17 คน
ตอบแบ บสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม โดยกาหนดคุณสมบัติดงั นี ้ เป็ นนิสติ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมของ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ
นักศึกษาครู จานวน 9 คน ประกอบด้ วย
1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน
2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม จานวน 3 คน
3) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 คน
โดยกาหนดคุณสมบัติดงั นี ้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรม
นิสติ ชันปี
้ ที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555 จานวน 14 คน โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
กาหนดคุณสมบัติดงั นี ้ เป็ นนิสติ นักศึกษาคณะครุศ าสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
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ระยะที่ 3 การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ
นักศึกษาครู จานวน 3 คน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้ านการฝึ กอบรม
และด้ านการจัดการเรี ยนรู้
ตัวแปรในการวิจัย ได้ แก่
1. ตัวแปรต้ น คือ รูปแบบการฝึ กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่าน
วิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
วิธีดาเนินการวิจัย แบ่งเป็ น 3 ระยะแสดงเป็ นแผนภาพ ดังนี ้
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ระยะที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการ
ฝึ กอบรม
1. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
2.ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
3. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการสร้ างความรู้
4. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ น ในการฝึ กอบรม
1. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
2. กาหนดประเด็นคาถาม เพื่อพัฒนาแบบสอบถาม
3. ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ แบบสอบถาม และ
ปรับแก้ ตามคาแนะนา
4. ให้ นิสติ ทาแบบ สอบถาม ความต้ องการจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ผลการดาเนินการ
องค์ประกอบของรูปแบบ
การฝึ กอบรมฯ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม
ความต้ องการจาเป็ น
ในการฝึ กอบรมฯ

ขัน้ ที่ 3 พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรม
1. กาหนดกรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม
2. ร่างรูปแบบการฝึ กอบรม
3. กาหนดประเด็นแบบประเมินรูปแบบ
4. นาแบบประเมินให้ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
และปรับแก้ ตามคาแนะนา

ร่างรูปแบบฝึ กอบรม
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ฯ

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบความสอดคล้ องของรูปแบบการฝึ กอบรม
1. ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้ อง (IOC) รูปแบบการ
ฝึ กอบรม
2. ปรับแก้ รูปแบบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบฝึ กอบรม
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ฯ
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ระยะที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ขัน้ ที่ 1 พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาทฤษฎี เทคนิค และวิธีการในการออกแบบเครื่ องมือ
วิจยั ได้ แก่ วิกิ แผนการฝึ กอบรม สื่อ
3. ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ปรับแก้ ตามคาแนะนา
ขัน้ ที่ 2 พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. ร่างแบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ปรับแก้ ตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ปรับแก้ ตามคาแนะนา
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมฯ
1. ฝึ กอบรมตามขันตอน
้
1) สื่อสารสัมพันธ์ 2) แบ่งปั น
ความคิด 3) พิชิตความรู้ 4) สูก่ ารนาไปใช้
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
3. ทดสอบทักษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1, 2
4. ทดสอบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ (Micro Teaching)
5. สะท้ อนการเรี ยนรู้ (After Action Review)
ขัน้ ที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
1. นาคะแนนทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
2. สรุปผล

ผลการดาเนินการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
วิกิ แผนการฝึ กอบรม สื่อ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล

คะแนนความรู้
คะแนนทักษะในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
สะท้ อนการเรี ยนรู้

ผลของสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้
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ระยะที่ 3 การนาเสนอรูปแบบรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ระยะที่ 3 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย

ผลการดาเนินการ

ขัน้ ที่ 1 ร่างแบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรมฯ ปรับแก้
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้ แบบประเมินรับรองรูปแบบ
การฝึ กอบรมฯ

ขัน้ ที่ 2 ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรมฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการ
ฝึ กอบรมฯ

ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรับรองรูปการฝึ กอบรมฯ
และปรับแก้ รูปแบบตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

ขัน้ ที่ 4 นาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ฯ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การฝึ กอบรมฯ
รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถะการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยกระ บวนการสร้ าง
ความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษา
ครู
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษา
ครู โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ระยะนี ้แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1. นิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชันปี
้ ที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษา จานวน 31 คน แบ่งเป็ นวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 14 คน วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
จานวน 17 คน ได้ มาจากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนด
คุณสมบัติดงั นี ้ เป็ นนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน เพื่อประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของรูปแบบการฝึ กอบรม ซึง่
ได้ มาจากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แก่
2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้ านการใช้ เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ไม่น้อยกว่า 2 ปี จานวน 3 คน
2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ มี ความรู้ความเชี่ยวชาญด้ าน
การฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี จานวน 3 คน
2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ไม่น้อยกว่า 2 ปี จานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในระยะนี ้ ได้ แก่
1. แบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need Assessment) สาหรับ
นิสติ นักศึกษาครู แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้ 1) ข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป 2) สมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ที่
เป็ นจริ ง-สมรรถนะที่คาดหวัง 3) ความต้ องการในการฝึ กอบรม
2. แบบประเมิน ความสอดคล้ อง ของรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
1. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการฝึ กอบรม ซึง่ ประกอบด้ วย ความหมาย รูปแบบ กระบวนการ
องค์ประกอบ ขันตอน
้
ข้ อดีข้อจากัดในการฝึ กอบรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ประกอบด้ วย สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ ลักษณะ ขันตอนการ
้
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการทฤษฎีการสร้ างความรู้ ซึง่ ประกอบด้ วย ความหมาย การสร้ าง
ความรู้ เทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการความรู้ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4. ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึง่ ประกอบด้ วย ความหมาย
วัตถุประสงค์ ขันตอน
้
และบทบาทของการจัดการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
(Training Need
Assessment) เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิสาหรับนิสติ นักศึกษาครู
1. ศึกษาข้ อมูล แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
2. กาหนดประเด็นคาถามเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาแบบสอบถามความ
ต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
3. นาแบบ สอบถาม ที่ได้ ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมด้ าน
เนื ้อหาของแบบสอบถาม และปรับแก้ ตามคาแนะนา
4. ให้ นิสติ ที่กาลังศึกษาในชันปี
้ ที่ 4 คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
ทาแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
5. วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบ สอบถามความต้ องการจาเป็ น แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้ 1) ข้ อมูล
พื ้นฐานทัว่ ไป 2) สมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ที่เป็ นจริ ง -สมรรถนะที่คาดหวัง 3) ความต้ องการใน
การฝึ กอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย่ ร้ อยละ และวิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ น โดยใช้
สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ซึง่ สูตรในการคานวนมีดงั นี ้ (นงลักษณ์ วัรัชชัย และ
สุวิมล ว่องวาณิช, 2548)
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(PNI Modified)= (I-D)
D
เมื่อ (PNI Modified)
I
D

แทน
แทน
แทน

ดัชนีเรี ยงลาดับความสาคัญของความต้ องการจาป็ น
ค่าเฉลีย่ (𝑥 ) ของสภาพที่คาดหวัง
ค่าเฉลีย่ (𝑥 ) ของสภาพที่เป็ นจริ ง

การให้ คะแนนน ้าหนักตามสภาพที่คาดหวังของนิสติ นักศึกษาคณครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ตามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
สภาพที่คาดหวัง
ระดับ 5
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันมากที
้
่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันมาก
้
ระดับ 3
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันปานกลาง
้
ระดับ 2
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อยที่สดุ
แล้ วนาคะแนนที่รวบรวมทังหมด
้
นามาหาค่าเฉลีย่ (𝑥 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
นามาแปลความได้ ดงั นี ้คือ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543)
4.51- 5.00
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันมากที
้
่สดุ
3.51-4.50
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันมาก
้
2.51-3.50
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันปานกลาง
้
1.51- 2.50
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อย
1.00-1.50
หมายถึง
ควรมีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อยที่สดุ
สภาพที่เป็ นจริง
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีสมรรถนะด้ านนันมากที
้
่สดุ
มีสมรรถนะด้ านนันมาก
้
มีสมรรถนะด้ านนันปานกลาง
้
มีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อย
มีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อยที่สดุ
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แล้ วนาคะแนนที่รวบรวมทังหมด
้
นามาหาค่าเฉลีย่ (𝑥 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
นามาแปลความได้ ดงั นี ้คือ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543)
4.51- 5.00
หมายถึง
มีสมรรถนะด้ านนันมากที
้
่สดุ
3.51-4.50
หมายถึง
มีสมรรถนะด้ านนันมาก
้
2.51-3.50
หมายถึง
มีสมรรถนะด้ านนันปานกลาง
้
1.51- 2.50
หมายถึง
มีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อย
1.00-1.50
หมายถึง
มีสมรรถนะด้ านนันน้
้ อยที่สดุ
ขัน้ ที่ 3 พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับสาหรับนิสติ นักศึกษาครู มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. กาหนดกรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม
2. นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นมาร่างรูปแบบการฝึ กอบรม
ตามกรอบแนวคิด
3. กาหนดประเด็นคาถาม เพื่อพัฒนาแบบประเมินความสอดคล้ องรูปแบบการฝึ กอบรม
4. นาแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรมฯ ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมด้ านเนื ้อหา และปรับแก้ ตามคาแนะนา
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบความสอดคล้ องของรูปแบบการฝึ กอบรม
1. ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม ด้ านเทคโนโลยีการศึกษ า และด้ านการจัดการเรี ยนรู้
จานวน 9 คน ประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ระหว่างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับข้ อคาถามที่ต้องการ
ประเมินรูปแบบการฝึ กอบรมฯ โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง และกาหนดระดับความเหมาะสมดังนี ้
+1 หมายถึง
แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
-1
หมายถึง
คาถามนันไม่
้ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยพิจารณาความสอดคล้ องของคาถาม
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึ่ งผลการวิเคราะห์คา่ IOC ทัง้ 3 หัวข้ อ อยู่ในช่วง
กับร่างรูปแบบ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
0.8-1.0

81

2. ปรับแก้ รูปแบบการฝึ กอบรม เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ฯ ตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ก่อนและ
หลังการฝึ กอบรม และศึกษาผลของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น ในการทดลองใช้ รูปแบบการ
ฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการ เรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ระยะนี ้ ได้ แก่
1. นิสติ ชันปี
้ ที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา
255 5 จานวน 14 คน โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนด
คุณสมบัติดงั นี ้ เป็ นนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ชันปี
้ ก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ระยะนี ้ ได้ แก่
1. วิกิ แผนการฝึ กอบรม สือ่ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
1.1 วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร เนื ้อหา และวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ศึกษาทฤษฎี ข้ อมูล เทคนิค และวิธีการในการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1.3 ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ วิกิ แผนการฝึ กอบรม และสือ่
ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในระยะนี ้ ได้ แก่
1. แบบประเมินความสอดคล้ องของเครื่ องมือ ได้ แก่ วิกิ แผนการฝึ กอบรม และสือ่ ที่ใช้ ใน การ
ฝึ กอบรม มีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังนี ้
1.1 ร่างแบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของวิกิ แผนการฝึ กอบรม สือ่ และ
เอกสารการฝึ กอบรม ปรับแก้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ าน การฝึ กอบรม จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
และความถูกต้ องของภาษา และประเมินแบบวัดโดยใช้ การประเมินความสอดคล้ อง (IOC)
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เมื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ เครื่ องมือ โดยพิจารณาความสอดคล้ อง
ของคาถามกับเครื่ องมือ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ IOC = 0.85
1.3 ปรับแก้ ให้ เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึ กอบรม เรื่ องสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ มีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังนี ้
2.1 ร่างแบบทดสอบ เรื่ องสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน
35 ข้ อ เป็ นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีโครงสร้ างเนื ้อหาดังต่อไปนี ้
2.1.1 วิธีการสอน เทคนิคการสอน
2.1.2 ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.1.3 องค์ปนะกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.1.4 แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.2 ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
ความถูกต้ องของภาษา และประเมินแบบ ทดสอบโดยใช้ การประเมินความสอดคล้ อง (IOC)
เมื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยพิจารณาความสอดคล้ องของ
แบบทดสอบสอบ (IOC) ทีม่ ีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ IOC = 0.87
2.3 ปรับแก้ แบบทดสอบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 นาไปทดลองกับกลุม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 17 คน
พบว่าแบบทดสอบมีความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ตามเกณฑ์ที่กาหนด คือมีระดับ
ความยากง่ายอยูใ่ นช่วง 0.2-0.8 มีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 2.0 ขึ ้นไป และหาค่าความเที่ยง
โดยใช้ สตู ร KR-20 ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน ซึง่ จากการวิเคราะห์คา่ ความเที่ยงของแบบทดสอบที่
มีระบบการให้ คะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถูก 1) ข้ อสอบมีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.6897 ซึง่ ได้ ตดั
ข้ อสอบที่มีคา่ อานาจจาแนกต่ากว่า 0.2 ออกจานวน 5 ข้ อ เหลือข้ อสอบที่นาไปใช้ วดั ความรู้
ทังหมด
้
จานวน 30 ข้ อ
สูตร KR-20 ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน ในกรณีที่คา่ ความยากง่ายของข้ อสอบแต่ละข้ อไม่เท่ากัน
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Rtt =
เมื่อ

Rtt
K
P
q
S2

K
 pq 
1 Z 
K  1 
S 

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ความเที่ยงของแบบทดสอบ
จานวนข้ อสอบ
ความยากง่ายของข้ อสอบแต่ละข้ อ (สัดส่วนที่ตอบถุก)
สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p)
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ

3. แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.1 ร่างแบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.2 ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
ความถูกต้ องของภาษา และประเมินแบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC)
เมื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยพิจารณาความสอดคล้ องของ
คาถามกับ ร่างแบบประเมินแผน การจัดการเรี ยนรู้ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการ
วิเคราะห์ดชั นีคา่ ความสอดคล้ อง (IOC) = 0.85 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.3 ปรับแก้ แบบประเมินตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4. แบบวัดและประเมินผลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ใช้ แบบวัดและปร ะเมินผลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ (ปช.5.8-1) อ้ างอิงจาก คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีหวั ข้ อในการประเมิน 3 ประเด็นดังนี ้ 1) การเตรี ยม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ 2) การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ 3) การวัดและประเมินผล
5. แบบบันทึกสะท้ อนการเรี ยนรู้ หลังการปฏิบตั ิ (AAR)
ร่างแบบบันทึกสะท้ อนการเรี ยนรู้ หลังการปฏิบตั ิ เพื่อใช้ วดั ข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดย
กาหนดประเด็นคาถามดังตอไปนี ้ 1) สิง่ ที่คาดหวังว่าจะได้ จากกิจกรรม 2) สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง 3)
อะไรเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่ทาให้ เกิดขึ ้น 4) คาแนะนาในการพัฒนาต่อไป 5) สิง่ ที่ได้ รับจาก
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ และปรับแก้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ขัน้ ตอนดาเนินการวิจัย
การดาเนินการในขันทดลองจะใช้
้
แผนการวิจยั กลุม่ เดียววัดสองครัง้ มีการทดสอบก่อนและ
หลัง การ ฝึ กอบรม (One-Group Pretest and Posttest Design) โดยทดลองกับนิ สิตคณะ
ครุศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 14 คน
การฝึ กอบรม

E

O1 X

O2

E
O1
X
O2

แทน กลุม่ ทดลอง
แทน การวัดค่าตัวแปรตามครัง้ ที่ 1
แทน ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรจัดกระทา
แทน การวัดค่าตัวแปรตามครัง้ ที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ เปรี ยบเทียบ และ หาความสัมพันธ์ ของคะแนนในการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ t-test for dependent
samples (paired t-test)
2. วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบความรู้ก่อนฝึ กอบรม (Pre-Test) และหลังฝึ กอบรม
(Post-Test) เรื่ อง สมรรถนะและ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ t-test for dependent
samples (paired t-test)
3. วิเคราะห์คะแนนในการจัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ที่ประเมินโดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ t-test for dependent samples (paired t-test)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากกิจกรรม สะท้ อนการเรี ยนรู้ หลังการปฏิบตั ิ (AAR) โดยใช้
แบบคาถาม 5 ข้ อ
4.1 สิง่ ที่คาดหวังว่าจะได้ จากกิจกรรม
4.2 สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง
4.3 อะไรเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่ทาให้ เกิดขึ ้น
4.4 คาแนะนาในการพัฒนาต่อไป
4.5 สิง่ ที่ได้ รับจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ
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ระยะที่ 3 การนาเสนอรูปแบบรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ขันนี
้ ้ ได้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ซึง่ ได้ มาจากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ าน ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
จานวน 3 คน
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
1. ร่างแบบประเมินรับร องรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
1.1 กาหนดประเด็นคาถามเพื่อพัฒนาแบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรมฯ
1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม ป รับแก้ แบบ
รับรองรูปแบบการฝึ กอบรมฯ ตามคาแนะนาของอาจารย์
2. ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ประเมิน รับรองรูปแบบการฝึ กอบรม เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
การให้ คะแนนตามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้ อย
เหมาะสมน้ อยที่สดุ
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แล้ วนาคะแนนที่รวบรวมทังหมด
้
นามาหาค่าเฉลีย่ (𝑥 ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
นามาแปลความได้ ดงั นี ้คือ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543)
4.51- 5.00
หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สดุ
3.51-4.50
หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสมมาก
2.51-3.50
หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง
1.51- 2.50
หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสมน้ อย
1.00-1.50
หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสมน้ อยที่สดุ
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรับรองรูปแบบฯ ปรับแก้ ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ รูปแบบ
มีความสมบูรณ์มากขึ ้น เมื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ซึง่ ผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ (𝑥 ) = 4.82 อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก สามารถนาไปใช้ ในการฝึ กอบรมได้
4. นาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสร้ าง
ความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และ
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดกา รเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ดังนัน้ ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ระยะ ที่ 3 การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี สภาพปั ญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาทฤษฎี สภาพปั ญหา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อ
ต่างๆ ต่อไปนี ้
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ สรุปได้ วา่ สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้ บุคคลสามารถ
สร้ างสรรค์ผลงานออกมา ซึง่ เมื่อกล่าวถึงสมรรถนะของครู ก็คือการที่บุคคลมีความพร้ อมในการที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูซงึ่ ประกอบไปด้ วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของความเป็ นครู
ซึง่ มาตรฐานวิชาชีพครูได้ กาหนดสมรรถนะของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูไว้ หลายด้ าน สอดคล้ องกับ
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีการกาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงานของ
ครูไว้ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ทาหน้ าที่ในการผลิตครูก็มีการกา หนดไว้ เช่นกัน ดังนันสมรรถนะการ
้
จัดการเรี ยนรู้ คือ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ การ
เลือกใช้ และพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอน รวมถึงกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ครูผ้ สู อนหรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูจะต้ องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงา นในหัวข้ อดังกล่าว ตามเกณฑ์สมรรถนะที่แต่ละ
หน่วยงาน หรื อสถาบันทางการศึกษากาหนดไว้ ซึง่ จะคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนด้ วย
โดยสอดคล้ องกับการประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ระบุไ ว้ ในแบบวัดและประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
(ปช.5.8-1) ดังนี ้ 1) การเตรี ยมแผนการจัดการเรี ยนรู้ 2) การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ และ 3) การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้ที่ดีจะต้ องมีการเตรี ยมตัวด้ านความรู้ ประสบการณ์
และทักษะในการเขียนแผนกา รจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่นิยมใช้ มี
องค์ประกอบดังนี ้ 1) หัวเรื่ อง 2) มาตรฐานการเรี ยนรู้ 3) สาระสาคัญ 4) จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5) สาระการเรี ยนรู้ 6) กิจกรรมการเรี ยนรู้ 7) สือ่ การเรี ยนรู้ 8) การวัดและประเมินผล
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กอบรม สรุปได้ วา่ การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่จดั ขึ ้น
เพื่อให้ บุคคลเกิดความรู้ความเข้ าใจ ความชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการทางานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ น
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ระบบและเป็ นขัน้ ตอน มีรูปแบบในการฝึ กอบรมที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ เทคนิค วิธีการของ
วิทยากรผู้ให้ การฝึ กอบรม โดยทุกกระบวนการที่ใช้ ในการฝึ กอบรมนันสอดคล้
้
องตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดทัศนคติและ พฤติกรรมเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึง่ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมสามารถแบ่งกระบวนการของการฝึ กอบรมเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม (Pre training process)
1. หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need Assessment)
2. วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม (Trainee Analysis)
3. วิเคราะห์เนื ้อหาในการฝึ กอบรม (Content Analysis)
4. วิเคราะห์งานในการฝึ กอบรม (Task Analysis)
5. พัฒนาสือ่ ในการฝึ กอบรม (Design & Development)
ขันที
้ ่ 2 ขันฝึ
้ กอบรม (Training process)
1. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ (Registration)
2. ทดสอบก่อนการฝึ กอบรม (Pre-test)
3. ดาเนินการฝึ กอบรมตามรูปแบบการฝึ กอบรมที่ออกแบบไว้ (Training)
4. ทดสอบหลังการฝึ กอบรม (Post-test)
5. สะท้ อนการเรี ยนรู้ (After Action Review)
ขันที
้ ่ 3 ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม (Post training process)
1. ผู้เข้ ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจในการฝึ กอบรม (Trainee Evaluation)
2. ผู้จดั การฝึ กอบรมประเมินผลโครงการ (Evaluation)
3. สรุปผลการฝึ กอบรม (Conclusion)
4. ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback)
3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้ างความรู้ สรุปได้ วา่ การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation)
เป็ นขันตอนของการพั
้
ฒนาและการสร้ างความรู้ขึ ้นใหม่ จากทักษะและความสั มพันธ์ ระหว่างคนใน
องค์กร เป็ นวิธีการพัฒนาความรู้ของแต่ละบุคคลในกระบวนการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ โดยผ่าน
กระบวนการสร้ างความรู้ 4 ขันตอน
้
หรื อที่เรี ยกว่า SECI model ได้ แก่
1. การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (Socialization)
2. การถ่ายทอดความรู้ (Externalization)
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3. การผสานความรู้ (Combination)
4. การซึมซับความรู้ (Internalization)
การสร้ างความรู้สว่ นบุคคลเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดการความรู้ โดยกระบวนการสร้ างความรู้
จะต้ องทาอย่างต่อเนื่อง เป็ นความสัมพันธ์ ของความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) และความรู้แบบ
ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) ที่ส ลับไปมา ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ จนเกิดการสร้ างความรู้
ใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง เป็ นวงจรหมุนเวียนตลอดเวลา
4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สรุปได้ วา่ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer
Assist) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็ นก ารเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้อื่นก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ (Learning before doing) โดยมีบุคคลที่ทาหน้ าที่เป็ น
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนันมาก่
้ อน มาแบ่งปั นประสบการณ์ ความรู้ที่ตรงกับ
สิง่ ที่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้จะต้ องปฏิบตั ิ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้วิธีการทางานต่างๆ จากการมีปฏิสมั พันธ์ หรื อ
การทากิจกรรมร่วมกันซึง่ นาไปสูแ่ นวทางการแก้ ปัญหา และการสร้ างความรู้ใหม่ๆ ก่อนการปฏิบตั ิงาน
จริ ง (Frank 2006) การใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยเปลีย่ นความรู้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) ให้ เป็ นความรู้ที่ถ่ายทอดได้ (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ร่วมกัน เมื่อผ่านการใช้ งานจริ งก็จะกลายเป็ นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่เพิ่ม
จานวนมากขึ ้น จึงเป็ นการเพิ่มจานวนผู้ร้ ูมากยิ่งขึ ้น และเมื่อมีความรู้ก่อนการปฏิบตั ิงาน ก็จะช่วยให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5. ผลการศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรมสรุปได้ วา่ วิกิเป็ นเครื่ องมือทางเว็บ 2.0
และนิยมนามาใช้ ในการจัดการความรู้ เป็ นเครื่ องมือที่มีความคล่องตัว และสัมพันธ์ กบั การเรี ยนรู้ที่
ผู้เรี ยนสามารถสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Boulos, Maramba and Wheeler, 2006) ไม่ยงุ่ ยากในด้ าน
เทคนิค ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูล และร่วมมือกัน
ทางานได้ ดี โดยไม่มีอุปสรรคในเรื่ องความยุง่ ยากของเทคโนโลยี (Kirkpatrick, 2006) ช่วยสนับสนุน
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ ดี ขึ ้น เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สาร และสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือ (Parker and Chao, 2007) ช่วยให้ ปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยนและการทางานกลุม่ ดีขึ ้น และเป็ น
พื ้นที่ของความรู้เพื่อการสือ่ สาร การฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ ส่งเสริ มให้ สมาชิกสามารถแบ่งปั นความรู้ของตนเอง
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ให้ แก่ สมาชิกคนอื่นๆ ได้ ทาให้ เกิดเป็ นความรู้เฉพาะแต่ละบุคคล (Tacit Knowledge) เทคโนโลยีที่
นิยมนามาใช้ ในการจัดการความรู้กนั มาก
วิกิ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ดงั นี ้
1. วิกิ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เป็ นแหล่งรวบ รวมเนื ้อหาด้ าน
ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ร้ ู หรื อผู้มีประสบการณ์ เนื ้อหาต่างๆ มีการตรวจสอบโดยผู้เขียนหลายคน
ร่วมมือกัน ดังนันเนื
้ ้อหาที่ได้ จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ มีความถูกต้ องสมบูรณ์ จึงสามารถใช้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ และเป็ นแหล่งอ้ างอิงในการเรี ยนการสอนได้
2. วิกิ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้แบบร่วมมือกัน ทาให้ เกิด
ความรู้ใหม่ได้ เนื่องจากหลักการของวิกิ คือการให้ เสรี แก่ผ้ ใู ช้ ในการสร้ างและแก้ ไขเนื ้อหา เราจึงใช้ วิกิ
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกิจกรรมการการเรี ยนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
3. วิกิ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรทังประเภทองค์
้
ความรู้ประเภทชัดแจ้ ง
(Explicit Knowledge) และความรู้ประเภทฝั งลึก (Tacit Knowledge) รวมทังน
้ าไปใช้ ในการจัดการ
องค์ความรู้เฉพาะกลุม่ ที่สนใจในด้ านเดียวกัน
ตอนที่ 2 ศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need Assessment)
เพื่อ ส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
เก็บข้ อมูล กับ กลุม่ นิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยี และ
สือ่ สารการศึกษา ชันปี
้ ที่ 4 จานวน 31 คน ดังนี ้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 14 คน และวิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา จานวน 17 คน ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางที่ 4.1-4.6
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไป
ตารางที่ 4.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการศึกษา

รวม

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
รวม

3
11
14

5
12
17

8
23
31

25.8
74.2
100
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า นิสติ ชันปี
้ ที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวนทังหมด
้
31 คน เป็ นเพศชายจานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.8 และเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.2
ตารางที่ 4.2 ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
GPA 3.51-4.00
GPA 3.01-3.50
GPA 2.51-3.00
GPA 2.00-2.50
รวม

จานวน
15
14
2
0
31

ร้ อยละ
48.3
45.2
6.5
0
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นิสติ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จานวน 31 คน มีผลการเรี ยนเฉลีย่ 3.514.00 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.3 ผลการเรี ยนเฉลีย่ 3.01-3.50 จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ
45.2 และผลการเรี ยน 2.51-3.00 จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.5
ตารางที่ 4.3 อันดับการเลือกเรี ยนคณะครุศาสตร์
อันดับ
จานวน
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
รวม

15
9
6
1
31

ร้ อยละ
48.4
29
19.4
3.2
100

จากตารางที่ 4.3 นิสติ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จานวน 31 คน มีลาดับการเลือกเรี ยนคณะ
ครุศาสตร์ ดงั นี ้ เลือกเป็ นอันดับที่ 1 จานวน 15 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 48.4 เลือกเป็ นอันดับที่ 2 จานวน 9
คน คิดเป็ นร้ อยละ 29 เลือกเป็ นอันดับที่ 3 จานวน 6 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 19.4 เลือกเป็ นอันดับที่ 4
จานวน 1 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 3.2
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ตารางที่ 4.4 สมรรถนะที่จาเป็ นในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
สมรรถนะ

อันดับ 1 ร้ อยละ อันดับ 2 ร้ อยละ

1. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรี ยนรู้
4. จิตวิทยาสาหรับครู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การบริ หารจัดการห้ องเรี ยน
7. การวิจยั ทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเป็ นครู
ทัง้ หมด

2
0
15
0
0
2
0
0
12
31

6.5
0
48.4
0
0
6.5
0
0
38.6
100

8
0
11
4
0
7
0
0
1
31

26
0
35.5
12.9
0
22.6
0
0
3
100

จากตารางที่ 4.4 นิสติ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จานวน 31 คน ได้ จดั ลาดับสมรรถนะที่จาเป็ นใน
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเลือกสมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 48.4 และเลือกสมรรถนะด้ านความเป็ นครูเป็ นอันดับที่ 1 จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.6 และเลือกสมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้เป็ นอันดับที่ 2 จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 35.5 และเลือกสมรรถนะด้ านภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู เป็ นอันดับที่ 2 จานวน 8 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 26
ตอนที่ 2

สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 4.5 สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการจัดการเรี ยนรู้
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รายการสมรรถนะ
1.นิสติ มีความรู้ด้านทฤษฎีการเรี ยนรู้และทฤษฎีการ
สอน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ได้
2.นิสติ สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรี ยน
การสอนที่หลากหลายได้
3.นิสติ มีความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ได้
4.นิสติ สามารถออกแบบเครื่ องมือ และการ
ประเมินผลของผู้เรี ยนได้
5.นิสติ สามารถบูรณาการเนื ้อหาในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ และบูรณาการการเรี ยนรู้แบบเรี ยนรวม นาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้
6.นิสติ สามารถออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ได้
เหมาะสมกับวัยและความต้ องการของผู้เรี ยน
7.นิสติ มีความรู้ด้านรูปแบบการเรี ยนรู้และการพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้
8.นิสติ สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยยึด
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
9.นิสติ สามารถเลือกใช้ พัฒนาสือ่ ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนได้

สมรรถนะ
ที่เป็ นจริง

สมรรถนะที่
คาดหวัง

ค่ าความ
แตกต่ าง

ค่ าPNI

ลาดับ
ความ
จาเป็ น

𝑥1
3.13

𝑥2
4.26

𝑥 2-𝑥 1
1.13

0.36

1

3.16

4.26

1.10

0.35

2

3.19

4.29

1.10

0.34

3

3.16

4.23

1.07

0.34

3

3.06

4.07

1.01

0.33

4

3.23

4.23

1.00

0.31

5

3.29

4.23

0.94

0.29

6

3.38

4.19

0.81

0.24

7

3.58

4.16

0.58

0.16

8
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า นิสติ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จานวน 31 คน ได้ ตอบแบบสอบถาม ซึง่ ค่า
ดัชนี PNI Modified ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ เรี ยงลาดับความจาเป็ นได้ ดงั นี ้
1. นิสติ มีความรู้ด้านทฤษฎีการเรี ยนรู้และทฤษฎีการสอน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้ (PNI=0.36)
2. นิสติ สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนที่หลากหลายได้ (PNI=0.35)
3. นิสติ มีความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้ (PNI=0.34)
4. นิสติ สามารถออกแบบเครื่ องมือ และการประเมินผลของผู้เรี ยนได้ (PNI=0.34)
5. นิสติ สามารถบูรณาการเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และบูรณาการการเรี ยนรู้
แบบเรี ยนรวม นาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้ (PNI=0.33)
6. นิสติ สามารถออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ได้ เหมาะสมกับวัย และความต้ องการของผู้เรี ยน
(PNI=0.31)
7. นิสติ มีความรู้ด้านรูปแบบการเรี ยนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้ (PNI=0.29)
8. นิสติ สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ (PNI=0.24)
9. นิสติ สามารถเลือกใช้ พัฒนาสือ่ ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ (PNI=0.16)
โดยนาผลที่ได้ ไปปรับเนื ้อหา และกิจกรรมในการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
จาเป็ น โดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน
เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู้ เครื่ องมือการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
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ตอนที่ 3 ความต้ องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 4.6 ความต้ องการในการฝึ กอบรมของนิสติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการที่ต้องการ
ต้ องการฝึ กทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ต้ องการฝึ กทักษะการเขียนแผนและนาไปทดลองสอนจริ ง
ต้ องการฝึ กอบรมการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ต้ องการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ครูผ้ เู ชี่ยวชาญ
ต้ องการแลกเปลีย่ นความรู้ในการเขียนแผนกับเพื่อนนิสติ
ต้ องการไปร่วมสังเกตการณ์การสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ
ต้ องการศึกษาแบบอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้จากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ
ต้ องการดูตวั อย่างสือ่ การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย

𝑥
4.45
4.42
4.39
4.38
4.29
4.26
4.13
4.00

S.D.
0.50
0.56
0.56
0.50
0.64
0.51
0.62
0.58

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า นิสติ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จานวน 31 คน ได้ ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้ องการในการฝึ กอบรมในระดับมาก ดังนี ้ต้ องการฝึ กทักษะในการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ต้ องการฝึ กทักษะการเขียนแผนและนาไปทดลองสอนจริ ง ต้ องการฝึ กอบรมการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ต้ องการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ครูผ้ เู ชี่ยวชาญ ต้ องการแลกเปลีย่ นความรู้ในการเขียน
แผนกับเพื่อนนิสติ ต้ องการไปร่วมสังเกตการณ์กา รสอนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ ต้ องการศึกษาแบบอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้จากครูผ้ เู ชี่ยวชาญ ต้ องการดูตวั อย่างสือ่ การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ นาข้ อมูลนี ้ไปออกแบบกระบวนการฝึ กอบรมที่มีการนาไปใส่ใน
ขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้ 1. สือ่ สารสัมพันธ์ (Socialization) 2. แบ่งปั นความคิด (Externalization) 3. พิชิต
ความรู้ (Combination) 4. สูก่ ารนาไปใช้ (Internalization) ซึง่ มีการกาหนดบทบาทของเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ ามาช่วยแบ่งปั นความรู้ในทุกขันตอน
้
กิจกรรมการสังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ในโรงเรี ยนต่างๆ ปรากฏอยูใ่ นขันพิ
้ ชิตความรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ อยูใ่ นขันตอนของ
้
การแบ่งปั นความคิด พิชิตความรู้ และขันตอนสุ
้
ดท้ ายก็คือการนาแผนนันไปใช้
้
ในการทดลองสอนอยู่
ในขันตอนของ
้
สูก่ ารนาไปใช้
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ตอนที่ 3 ร่ างรูปแบบการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ
สาหรับสาหรับนิสติ นักศึกษาครู
Tacit Knowledge
Socialization (แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ )
ขันที
้ ่ 1 สื่อสารสัมพันธ์
o แนะนาแนวทาง (ปฐมนิเทศ)
o สร้ างความสัมพันธ์ (กิจกรรมสัมพันธ์ )
แผนเบื ้องต้ น)

Internalization (การนาไปใช้ )
ขันที
้ ่ 4 สูก่ ารนาไปใช้
o ทดสอบความเข้ าใจ (แบบทดสอบ)
o นาไปใช้ ปฏิบตั ิ (ทดลองสอน)
o จัดเก็บความรู้ (สะท้ อนสิง่ ที่ได้ รับ)

Combination (ผสานความรู้ )
ขันที
้ ่ 3 พิชิตความรู้
o เรี ยนรู้จากประสบการณ์
(ศึกษาแผนและสังเกตการสอนครูประจาการ)
o ผสานความรู้ (รวบรวมความรู้ที่ได้ รับ )
o มุง่ สูแ่ ผนใหม่ (เขียนแผนใหม่ อาจารย์ประเมิน)

Explicit Knowledge

แผนภาพที่ 4.1 แสดงร่างรูปแบบการฝึ กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

o แบ่งปั นความรู้ (แนะนาการใช้ โปรแกรม การเขียน

Externalization (ถ่ายทอดความรู้)
ขันที
้ ่ 2 แบ่งปั นความคิด
o เริ่มต้ นการเขียน (เขียนแผนของตนเอง)
o แลกเปลี่ยนแบ่งปั น (แชร์ แผนบนวิกิ)
o ประสานความคิดเห็น (เสนอแนะความคิดเห็น )
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ระยะเวลา

กระบวนการสร้ างความรู้
1.สื่อสารสัมพันธ์
(Socialization)

สัปดาห์ที่ 3-4

Tacit ----- Tacit

ขัน้ เตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ กอบรม

สัปดาห์ที่ 1-2

Explicit ----- Tacit
Knowledge
Explicit ---- Explicit

ขัน้ ฝึ กอบรม

สัปดาห์ที่ 6-7

Tacit ---- Explicit

ขัน้ หลังการเฝึ กอบรม

สัปดาห์ที่ 8-9

1) แนะนาแนวทาง
(ผู้ฝึกอบรม)

ปฐมนิเทศ

2) สร้ างความสัมพันธ์
(ผู้ฝึกอบรม/ครู ประจาการ)

 กิจกรรมสัมพันธ์
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์
อบรมออนไลน์ผา่ นวิกิ
 หน่วยที่ 1 วิธีการสอน
 หน่วยที่ 2 ความหมายและความสาคัญของแผน

3) แบ่ งปั นความรู้
(ผู้ฝึกอบรม)

2.แบ่ งปั นความคิด
(Externalization)

สัปดาห์ที่ 5

รายละเอียดขัน้ ตอน

4) เริ่ มต้ นการเขียน
(นิสิต/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)

5) แลกเปลี่ยนแบ่ งปั น
(นิสิต/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)

3.พิชิตความรู้
(Combination)

4.สู่การนาไปใช้
(Internalization)

6) เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์
(นิสิต/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)
7) ผสานความรู้ สู่แผน
ใหม่
(นิสิต/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)
8) ทดสอบความเข้ า ใจ
(ผู้ฝึกอบรม)

 วัตถุประสงค์
 ปฏิทินการอบรม

 การใช้ Wiki / Login
 Pre-Test (Online)

 หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของแผน
 หน่วยที่ 4 แนวทางการเขียนแผน
ครู ประจาการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาค
นิสิต
(รายกลุม่ )
ครู ประจาการ
แบ่งปั นแผนการจัดการเรี ยนรู้
ออนไลน์บนวิกิ
นิสิต
ให้ ข้อเสนอแนะ/ปรับแก้
นิสิต
 ศึกษาแผนครู ประจาการราย
คาบ
 สังเกตการณ์การสอนครู
ประจาการ
นิสิต
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายคาบ
(รายบุคคล)
แบบทดสอบความเข้ าใจเรื่ องการเขียนแผน (Post - Test)
(Online)

9) นาไปใช้ ปฏิบัติ
(นิสิต/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)

นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปทดลองสอน
/ปรับแก้
(ใช้ แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ปช.5.8-1)

10) จัดเก็บความรู้
(นิสิต/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)

After Action Review สะท้ อนการเรี ยนรู้

แผนภาพที่ 4.2 แสดงร่างรูปแบบระยะเวลาในการฝึ ก
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1.เตรียมความพร้ อมก่ อนการฝึ กอบรม
วิทยากร/ผู้สอน

ผู้เข้ าฝึ กอบรม
1.สื่อสารสัมพันธ์ (Socialization)

วิเคราะห์ TNA

แนะนาแนวทาง

วิเคราะห์เนือ้ หา

ปฐมนิเทศ

อธิบายวัตถุประสงค์
กาหนดปฏิทิน
แนะนาการใช้ Wiki

แนะนาการอบรม
การสมัคร Login
Pre Test

1. กิจกรรมสัมพันธ์
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แบ่งปั นความรู้
ประจาการ
หน่วยที่ 1 วิธีการสอน
สื่อเสริม
ไม่เข้ าใจ
หน่วยที่ 2 ความหมายและ
ความสาคัญของแผน
เข้ าใจ
หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของ
แผน
หน่วยที่ 4 แนวทางการเขียน
2.แบ่ งปั นความคิด (Externalization)
แผน
นิสิต (รายกลุ่ม)
เริ่ มต้ นการเขียน
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาค
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
แลกเปลี่ยนแบ่งปั น
นิสิต (รายกลุ่ม)
แบ่งปั นแผนบนวิก/ิ คอมเมนต์ให้
ข้ อเสนอแนะกัน
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
สร้ างความสัมพันธ์

เตรี ยมครู ผ้ สู อน

2. ขัน้ ฝึ กอบรม

3.พิชิตความรู้ (Combination)
เรี ยนรู้ จากปสก.
ผสานความรู้ สู่แผนใหม่

ศึกษาแผนจากครู ประจาการ

ครู ให้ คาแนะนา

สังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ให้ คาแนะนา

เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายคาบ

นิสติ ปรับแก้

3. ขัน้ หลังการฝึ กอบรม
4.สู่การนาไปใช้ (Internalization)

ไม่ผ่าน

ทดสอบความเข้ าใจ

แบบทดสอบเรื่ องการเขียนแผน Post test

นาไปใช้ ปฏิบตั ิ

นาแผนฯไปทดลองสอน/ปรับแก้

จัดเก็บความรู้

(AAR) สะท้อนการเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 4.3 แสดงร่างขันตอนการฝึ
้
กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้

ซ่ อมเสริ ม

ผ่าน

สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้
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ส่ วนที่ 1 องค์ ประกอบของรูปแบบการฝึ กอบรม หมายถึง องค์ประกอบที่เป็ นกรอบ
แนวคิดหลักของการสร้ างรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
1. วัตถุประสงค์ การฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ในด้ านความรู้ ทักษะ
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ มีความพร้ อมก่อนฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2. ชนิดของการเรียนรู้ คือ การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนที่มีคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
มีการนาเทคนิคการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ และใช้ กระบวนการสร้ างความรู้ในการออกแบบ
ขันตอนการฝึ
้
กอบรม
3. หลักสูตรการฝึ กอบรม มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้
โดยเนื ้อหาจะเป็ นการเตรี ยมความรู้ในด้ านเทคนิควิธีการในการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ และทักษะความสามารถในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีเพื่อนผู้เชี่ยวชาญร่ วมถ่ายทอดแบ่งปั น
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับวิทยากร
4. ลักษณะการทางาน /การทากิจกรรม มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีปฏิสมั พันธ์ กบั
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ การทางานมีทงในห้
ั ้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน โดยจะเขียนแผนการจัดการเรี ยน
เรี ยนรู้ ทังรายกลุ
้
ม่ และรายบุคคลออนไลน์ผา่ นวิกิ รวมถึงมีกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ (ทดลองสอน
รายบุคคล) ภายในห้ องเรี ยน
5.บทบาทของผู้เข้ า รับการ ฝึ กอบรม มีบทบาทในการเรี ยนรู้ตามขันตอนการฝึ
้
กอบรมที่
กาหนด โดยให้ ความร่วมมือทุกกิจกรรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และให้ ความร่วมมือกับวิทยากร
ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แบ่งปั นความรู้ความคิดที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้
6. บทบาทของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม มีบทบาทเป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม วางแผนและเตรี ยม
ความพร้ อมในการฝึ กอบรม อานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ
ประสานงานวิทยากร ควบคุมการฝึ กอบรมทุกขันตอน
้
คอยสนับสนุนให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาแก่
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ตลอดจนประเมินผลโครงการ
7. บทบาทของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ มีบทบาทเป็ นวิทยากรร่วมในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และคอยให้ คาแนะนาเรื่ องการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
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8. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บนวิกิ ใช้ วิกิเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนก ารจัดการ
ข้ อมูลและความรู้ที่มีการแบ่งปั นออกมา จัดให้ มีกิจกรรมเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค (กลุม่ )
และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ (เดี่ยว) ตามองค์ประกอบที่กาหนด โดยนิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
จะเขียนแผนและแบ่งปั นโดยออนไลน์แผนไว้ บนวิกิ
9. ปั จจัยสนับสนุนการฝึ ก อบรม ประกอบด้ วย แหล่งความรู้ที่เกี่ ยวข้ องกับสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ รวมถึงแหล่งเรี ยนรู้จากโรงเรี ยนต่างๆ
10. การประเมินผล มีการประเมินผลการฝึ กอบรม ทังทดสอบความรู
้
้ และทักษะปฏิบตั ิใน
ด้ านสมรรถนะการจัดการรู้ สะท้ อนการเรี ยนรู้ของผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรม (After Action Review) และ
ประเมินผลการดาเนินการฝึ กอบรม
ส่ วนทื่ 2 ขัน้ ตอนการฝึ กอบรม หมายถึง วิธีการจัดดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ มีลาดับขันตอนในการฝึ
้
กอบรมดังนี ้
1. ขัน้ เตรียมความพร้ อมก่ อนการฝึ กอบรม (Pre-Training) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
1.1 เตรี ยมความพร้ อมทังด้
้ านเนื ้อหา วิทยากร /ผู้ฝึกอบรม วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมโดยหาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training need Assesment)
1.2 เตรี ยม ความพร้ อมผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม แบ่งเป็ นขัน้ ด้ วยกระบวนการสร้ าง
ความรู้ ดังนี ้
้
อย คือ
ขันสื
้ อ่ สารสัมพันธ์ (Socialization) แบ่งเป็ น 3 ขันตอนย่
1.แนะนาแนวทาง เป็ นขันตอนที
้
่อธิบายให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เข้ าใจวัตถุประสงค์
ของการฝึ กอบรม ขันตอนและกระบวนการฝึ
้
กอบรม ระยะเวลาในการฝึ กอบรม กา รล็อกอิน เข้ าสู่
ระบบ แนะนาการใช้ วิกิ และทดสอบความรู้ ด้านสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ก่อน
เข้ ารับการฝึ กอบรม
2. สร้ างความสัมพันธ์ เป็ นขันตอนที
้
่จดั ให้ มีกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างนิสติ และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญ และมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ และการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
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3. ขันแบ่
้ งปั นความรู้ เป็ นขั น้ ตอนที่ วิทยากรผู้สอน จะถ่ายทอดความรู้ความรู้ ใน 4
หัวข้ อ คือ 1) วิธีการและเทตนิคการสอน 2) ความหมายและความสาคัญของแผน การจัดการ
เรี ยนรู้ 3) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4) วิธีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ขัน้ ฝึ กอบรม (Training Process)
ขันแบ่
้ งปั นความคิด (Externalization) แบ่งเป็ น 2 ขันตอนย่
้
อย คือ
1. เริ่ มต้ นการเขียน เป็ นขันของการที
้
่เพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้ คาแนะนาใน การเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยนิสติ จะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค โดยแบ่งกลุม่ 3-4 คน
2. แลกเปลีย่ นแบ่งปั น เป็ นขันตอนที
้
่ เพื่อนผู้เ ชี่ยวให้ ดตู วั อย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ราย
ภาค นิสติ แบ่งปั นแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคบนวิกิ การให้ คาแนะนาจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
และให้ ข้อเสนอแนะจาเพื่อนนิสติ ปรับแก้ ตามคาแนะนา
้
อย คือ
ขันพิ
้ ชิตความรู้ (Combination) แบ่งเป็ น 2 ขันตอนย่
1. เรี ยนรู้จากประสบการณ์ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมศึกษาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้รายคาบจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และสังเกตการสอนในห้ องเรี ยน จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
2. ผสานความรู้สแู่ ผนใหม่ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จะนาความรู้จาก
กระบวนการทังหมดมาเขี
้
ยนแผนการจัดการ เรี ยนรู้รายคาบ โดยจะออนไลน์ไว้ บนวิกิ และเพื่อน
นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้ คาแนะนา จากนันนิ
้ สติ จะปรับแก้
3. ขัน้ หลังการฝึ กอบรม (Post –Training)
ขันสู
้ ก่ ารนาไปใช้ (Internalization) แบ่งเป็ น 3 ขันตอนย่
้
อย คือ
1. ทดสอบความรู้หลังการฝึ กอบรม เป็ นขันตอนที
้
่นิ สิตผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ ทดสอบ
ความรู้เรื่ องสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. นาไปปฏิบตั ิ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ ทดลองจัดการเรี ยนรู้ (Micro
Teaching)
3. จัดเก็บความรู้ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ สะท้ อ นการเรี ยนรู้จากการ
ฝึ กอบรมในภาพรวม สิง่ ที่คาดหวัง สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ปั จจัยที่สง่ ผลให้ ประสบความสาเร็ จ และ
คาแนะนาในการจัดอบรมครัง้ ต่อไป
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ตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ตามกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
โดยแบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของรูปแบบการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
1. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม
2. ประเมินกระบวนการฝึ กอบรม ขันตอน
้
และกิจกรรมการฝึ กอบรม
3. ประเมินการใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม
โดยให้ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ระหว่างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อคาถามที่ต้องการประเมินรูปแบบการฝึ กอบรมฯ จานวน 9 คน ประกอบด้ วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจั ดการเรี ยนรู้
จานวน 9 คน โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง และกาหนดระดับความเหมาะสมดังนี ้
+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันสอดคล้
้
องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
คาถามนันไม่
้ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง

โดยพิจารณาความสอดคล้ องของคาถามกับร่างรูปแบบ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป
ตาราง 4.7 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

ประมาณค่ าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

1. การออกแบบรูปแบบการ
ฝึ กอบรมโดยรวม มีความเหมาะสม
กับการส่งเสริมสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้
2. รูปแบบการฝึ กอบรม มีความ
+1
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรม

+1

+1 +1

+1

+1

+1

+1 +1

ค่ า
IOC

แปลผล

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้
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3. ขันตอนของการฝึ
้
กอบรมตาม
กระบวนการสร้ างความรู้ทงั ้ 4
ขันตอนมี
้
ความเหมาะสม
4. การแบ่งเนื ้อหา และการลาดับ
เนื ้อหาในการฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสม
5. วิธีการที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
เหมาะสมกับการส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้
6. สื่อที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสม
7. กิจกรรมในการฝึ กอบรม
เหมาะสมกับการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการจัดการเรี ยนรู้
รวม

ประมาณค่ าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ค่ า
IOC

แปลผล

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

0

0.77

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1

+1

+1

+1

+1 +1

1

0

0

+1 +1

+1

+1

+1

+1 +1

0.77

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1

+1

+1

+1

0

0.88

ใช้ ได้

1+1+1+0.77+1+0.77+0.88 = 0.92
7

+1

+1

ใช้ ได้

ใช้ ได้

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประเมินค่าความ
สอดคล้ อง รูปแบบการฝึ กอบรมนี ้ โดยรูปแบบมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรม ขันตอนของการฝึ
้
กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ ทงั ้ 4 ขันตอน
้
การแบ่งเนื ้อหาและการ
ลาดับเนื ้อหาในการฝึ กอบรมมีความเหมาะสม วิธีการที่ใช้ ในการฝึ กอบรมเหมาะสม สือ่ ที่ใช้ ในการ
ฝึ กอบรมมีความเหมาะสม กิจกรรมในการฝึ กอบรมเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ ได้ โดยพิจารณา
ความสอดคล้ องของคาถามกับร่างรูปแบบ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ IOC
อยูใ่ นช่วง 0.8-1.0 โดยค่าประเมินความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 0.92 รูปแบบสามารถนาไปใช้ ได้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรม มีดงั นี ้
ควรมีการอธิบายการใช้ เครื่ องมือแต่ละขันตอนให้
้
ชดั เจนยิ่งขึ ้น ควรอธิบายเนื ้อหาการฝึ กอบรม
ระบุกิจกรรมที่ใช้ ในแต่ละขัน้ เพื่อจะได้ พฒ
ั นาว่ากิจกรรมเหมาะสมหรื อไม่ ควรมีแผนกิจกรรมการจัด
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กิจกรรมในการฝึ กอบรมทุกกิจกรรมน่าจะระบุวตั ถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู้ สือ่ ที่ใช้ บทบาทผู้เข้ าอบรม
บทบาทผู้จดั อบร ม บทบาทเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมแต่ละขันแนบ
้
ประกอบรูปแบบ เพื่อให้ ผ้ นู าไปใช้ เข้ าใจและสามารถดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้
จากการประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการฝึ กอบรม และคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ได้ มีการนาไปปรับและเตรี ยมเรื่ องแผนการฝึ ก อบรมให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น ระบุบทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการฝึ กอบนรม ตลอดจนกาหนดขันตอนการฝึ
้
กอบรมให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น
ตารางที่ 4.8 ประเมินกระบวนการฝึ กอบรม ขันตอน
้
และกิจกรรมการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน
1. ขัน้ เตรียมความพร้ อมก่ อนการ
ฝึ กอบรม
1.1 หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
1.2 วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
1.3 วิเคราะห์เนื ้อหาในการฝึ กอบรม
1.4 วิเคราะห์งานและกิจกรรมในการ
ฝึ กอบรม
1.5 การออกแบบและพัฒนาสื่อในการ
ฝึ กอบรม
2. ขัน้ ฝึ กอบรม
2.1 สื่อสารสัมพันธ์ (Socialization)
2.1.1 แนะนาแนวทาง
2.1.2 สร้ างความสัมพันธ์
2.1.3 แบ่งปั นความรู้
2.2 แบ่งปั นความคิด (Externalization)
2.2.1 เริ่มต้ นการเขียน
2.2.2 แลกเปลี่ยนแบ่งปั น
2.3 พิชิตความรู้ (Combination)
2.3.1 เรี ยนรู้จากประสบการณ์

ประมาณค่ าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6
7
8
9
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ค่ า
IOC

แปลผล

1

ใช้ ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1

0

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0.77

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได

106

หัวข้ อการประเมิน
2.3.2 ผสานความรู้ สูแ่ ผนใหม่

ประมาณค่ าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6
7
8
9
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ค่ า
IOC

แปลผล

1

ใช้ ได้

2.4 สูก่ ารนาไปใช้ (Externalization)
2.4.1 ทดสอบความเข้ าใจ
2.4.2 นาไปใช้ ปฏิบตั ิ

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.4.3 จัดเก็บความรู้ (AAR)

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

3.2 สรุปผลการฝึ กอบรม

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

3.3 นาเสนอผลการฝึ กอบรม

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

1+1+1+1+0.77+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1= 0.99
19

ใช้ ได้

3. ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม
3.1 ประเมินผลโครงการฝึ กอบรม
3.1.1 โดยผู้เข้ ารับการอบรม
3.1.2 โดยผู้จดั โครงการฝึ กอบรม

รวม

จากตารางที่ 4.8 พบว่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประเมินค่าความ
สอดคล้ องของกระบวนการฝึ กอบรม ขันตอน
้
และกิจกรรมการฝึ กอบรม โดยพิจารณาความสอดคล้ อง
ของคาถามกับร่างรูปแบบ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ IOC อยูใ่ นช่วง 0.8-1.0
โดยค่าประเมินความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 0.99 รูปแบบสามารถนาไปใช้ ได้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
อาจจะมีกิจกรรมกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลีย่ นแบ่งปั น และสร้ างความรู้ใหม่ เช่น อาจเสริ ม
แรงจูงใจ เร้ าให้ เกิดการคิดและแบ่งปั นความรู้ของแต่ละคนออกมา
จากการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึ กอบรม ขันตอน
้
กิจกรรมการฝึ กอบรม และ
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญได้ มีการนาไปปรับขันตอนและกระบวนการฝึ
้
กอบรมเพิ่มเติมในส่วนของการ
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลีย่ นแบ่งปั น และสร้ างความรู้ใหม่
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ตารางที่ 4.9 การใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน
1. รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
สามารถนาไปใช้ ฝึกอบรมได้ จริง
2. เครื่ องมือที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนาไปใช้
ในการฝึ กอบรมได้ จริง
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสมในการส่งเสริมสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้
4. รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
สามารถส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ได้ จริง
รวม

1
+1

ประมาณค่ าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2
3
4
5
6
7
8
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ค่ า
IOC

แปลผล

9
+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

0

+1

0.77

ใช้ ได้

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

+1

0.44

ใช้ ไม่ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

1+0.77+0.44+1= 0.80
4

จากตารางที่ 4.9 พบว่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประเมิน ค่าความ
สอดคล้ อง การใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม พบว่ารู ปแบบการฝึ กอบรมนี ้สามารถนาไปใช้ ได้ โดย
พิจารณาความสอดคล้ องของคาถามกับร่างรูปแบบ (IOC) ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์
ค่า IOC อยูใ่ นช่วง 0.8-1.0 โดยค่าประเมินความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 0.80 รูปแบบสามารถ
นาไปใช้ ได้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรม
รูปแบบของเครื่ องมือที่ใช้ ยงั ไม่คอ่ ยชัดเจนและแผนการฝึ กอบรมควรเพิ่มระยะเวลาเป็ น 8-10
สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ วิกิ สามารถตอบสนองต่อการจัดการฝึ กอบรมดังกล่าวได้
จากการประเมินความเหมาะสมของการใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม และคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ มีการนาไปปรับเพิ่มเติมในส่วนของการออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรมว่าจะ
กาหนดให้ มีคณ
ุ สมบัติอะไรบ้ าง และเพิ่มเวลาในการฝึ กอบรมเป็ น 10 สัปดาห์

ใช้ ได้
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ตารางที่ 4.10 การใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม
เพศ/วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
ชาย
หญิง
รวม

3
11
14

ร้ อยละ
21
79
100

จากตารางที่ 4.10 พบว่า นิสติ ชันปี
้ ที่ 4 วิชาเอกคอม พิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวนทังหมด
้
14 คน เป็ นเพศชายจานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21และเพศหญิง
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79
ตารางที่ 4.11 ความถี่ของการเข้ าร่วมการฝึ กอบรม
ครัง้ ที่
1

จานวนผู้เข้ าร่ วม
14

ร้ อยละ
100

2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

12
14
11
14
13
14
12
14
14
13.2

85.71
100
78.57
100
92.85
100
85.71
100
100
94.28
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความถี่ในการเข้ าร่วมการฝึ กอบรมจานวน 10 ครัง้ ของนิสติ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชันปี
้ ที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 14 คน พบว่านิสติ เข้ า
ร่วมการฝึ กอบรมเฉลีย่ 13.2 หรื อ ร้ อยละ 94.28
ตอนที่ 2 ศึกษาผลการทดลองใช้ รูปแบบการฝึ กอบรม
ตารางที่ 4.12 คะแนนความรู้จากแบบทดสอบ เรื่ องการเขียนแผนและสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนฝึ กอบรม
หลังฝึ กอบรม

n
14
14

𝑥
13.00
14.50

S.D.
1.300
1.091

t

sig

-4.837

.000*

* CRITERIA=CI(.9900)

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรมและ
หลังการฝึ กอบรมพบว่า นิสติ โดยภาพรวมมีคะแนนความรู้เรื่ องการเขียนแผนและสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้หลังการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.13 คะแนนจากการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
คะแนนการเขียนแผน
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2

n
14
14

𝑥
6.85
8.65

S.D.
.540
.609

t

sig

-10.411

.000*

* CRITERIA=CI(.9900)

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1
และครัง้ ที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม นิสติ มีคะแนนการเขียนแผนการจัดกา รเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 2 สูงกว่าครัง้ ที่ 1
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.14 คะแนนสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จากการทดลองสอน (Micro Teaching)
จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
คะแนนการสอน
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2

n
14
14

S.D.
.435
.397

𝑥
6.62
8.91

t

sig

-21.605

.000*

* CRITERIA=CI(.9900)

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จากการ
ทดลองสอนก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมพบว่า โดยภาพรวมนิสติ มีคะแนนการสอนหลังการ
ฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.15 คะแนนสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จากการสอนของตนเองและจากเพื่อนนิสติ
ผู้ประเมิน
ตนเอง
เพื่อนนิสติ

n
14
14

𝑥
9.12
9.19

S.D.
.462
.308

t

sig

-.701

.496

Correlations
.671

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จากการ
ทดลองสอนหลังการฝึ กอบรม คะแนนที่นิสติ ประเมินตนเอง และเพื่อนนิสติ ประเมินพบว่า นิสติ ประเมิน
คะแนนตนเองไม่แตกต่างจากเพื่อนนิสติ ประเมิน และมีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของคะแนนพบว่ามี
ความสัมพันธ์ กนั ในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.16 ประเมินผลความพึงพอใจในการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

1. ท่านมีความรู้ความเข้ าใจก่อนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผน และสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้มากน้ อยเพียงใด
2. ท่านได้ รับความรู้ ความเข้ าใจหลังการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนและ
สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้มากน้ อยเพียงใด
3. ประโยชน์ของเนื ้อหาวิชาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคตได้ มากน้ อยเพียงใด
4. ระยะเวลาการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมกับเนื ้อหาที่กาหนดไว้
มากน้ อยเพียงใด
5. การจัดแบ่งเวลาในการฝึ กอบรมเหมาะสมกับเนื ้อหา
มากน้ อยเพียงใด
6. เทคนิคและวิธีการที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
7. คูม่ ือ และเอกสารประกอบการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
8. สือ่ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
9. วิทยากรและเพื่อนผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
10. การศึกษาและการสังเกตการสอนนอกสถานที
มีค่ วามเหมาะสมมากน้ อยเพี
ยงใด
11. การฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้มากน้ อย
เพียงใด
12. การฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ตรงตามความคาดหวังของท่านมากน้ อยเพียงใด
รวม

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล

2.93
4.13

ปาน
กลาง
มาก

3.87

มาก

3.93

มาก

4.07

มาก

3.73

มาก

3.53
4.13
3.69
3.93
4.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.87
3.85

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.16 พบว่า นิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั ้ นปี ที่ 4 วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ ประเมินผลความพึงพอใจในการฝึ กอบรมโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 อยูใ่ นระดับ พึง
พอใจมาก
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กิจกรรมสะท้ อนการเรียนรู้ (After Action Review)
1. สิง่ ที่คาดหวังว่าจะได้ รับจากกิจกรรม
- ได้ เรี ยนรู้ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการจัดการเรี ยนรู้ การคุมชันเรี
้ ยนและการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
- ได้ พฒ
ั นาสมรรถนะในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะของความเป็ นครู
- ได้ มีประสบการณ์จากการสังเกตการสอน และได้ แลกเปลีย่ นความรู้จากกลุม่ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
- ได้ พฒ
ั นาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ในด้ านที่หลากหลาย มีประโยชน์ตอ่ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ และการเป็ นครูในอนาคต
- ได้ เรี ยนรู้วิธีการสอน การบริ หารจัดการห้ องเรี ยน และการเตรี ยมตัวในการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์
- ได้ เรี ยนรู้จากการทดลองสอน และจะนามาปรับปรุงแก้ ไข ให้ ดีขึ ้น เมื่อไปฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
2. สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง
- ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ ความห มาย ความสาคัญ องค์ประกอบและ กระบวนการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
- ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน เทคนิคการสอนแบบต่างๆ เครื่ องมือ และ
อุปกรณ์ที่มีการนามาใช้
- ได้ เห็นสือ่ การเรี ยนการสอนแ ละโปรแกรมการเรี ยนการสอน ที่ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน
- เกิดความตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่ และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเป็ นครู
- ได้ รับคาแนะนาในการจัดการเรี ยนรู้ และการเตรี ยตัวออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
- ได้ รับ คาแนะนา ในการเขียน แผนการจัดการเรี ยนรู้ และสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ การ
ทดลองสอน ทาให้ เห็นจุดเด่น จุดด้ อย และจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง
- ได้ เรี ยนรู้จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญโรงเรี ยนต่างๆ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ และมีโอกาสได้ เห็น
การจัดการเรี ยนการสอนในสภาพจริ ง
- ได้ ทดลองเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค แผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ และทดลองสอน
จริ งกับเพื่อนนิสติ
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3. อะไรเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่ทาให้ เกิดขึ ้น
- ได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่มีความหลากหลาย ทังจากอาจารย์
้
ผ้ สู อน วิทยากร เพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนนิสติ
- ประสบการณ์และสิง่ ที่ได้ รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
- การที่ได้ ไปเห็นการจัดการเรี ยนเรี ยนการสอนสภาพจริ งของโรงเรี ยน ทาให้ มีความตื่นตัว และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองให้ มากขึ ้นกว่าที่คาดหวังไว้
- การฝึ กอบรมนี ้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง และสามารถให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นร่วมในการ
แบ่งปั นประสบการณ์ความรู้ให้ แก่กนั
- บรรยากาศในการฝึ กอบรมไม่เครี ยด มีความยืดหยุน่ สูง กิจกรรมมีความหลากหลาย วิทยากร
และผู้ฝึกอบรมมีความเป็ นกันเอง
- มีทศั นคติที่ดีตอ่ การเป็ นครู และอยากที่จะพัฒนาตนเองมากขึ ้น
4. คาแนะนาในการพัฒนาต่อไป
- อาจมีการจัดการฝึ กอบรมด้ วยวิธีการที่มีความหลากหลายมากขึ ้น เพื่อที่จะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
- อาจจัดให้ มีโอกาสได้ ไปสังเกตการสอนของพี่นิสติ บ้ าง เพื่อจะได้ เห็นการเตรี ยมตัว การเตรี ยม
ความพร้ อม และบรรยากาศการเรี ยนการสอนในขณะฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
- ในการจัดการเรี ยนสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชนปี
ั ้ อื่นๆ อยากให้ มีการทดลองเขียนแผนการสอน
วิชานันไปด้
้ วย เพื่อเป็ นการฝึ กทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
5. สิง่ ที่ได้ รับจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนนิสติ
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
- ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับกลวิธีในการจัดการเรี ยนการสอน และเห็นภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
ในบริ บทที่หลากหลาย
- ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี เทคนิคการสอน โปรแกรมใหม่ๆ ที่สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนได้
- ได้ รับความรู้ในเรื่ องของหลักสูตร ที่จะนามาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้
- ได้ รับความรู้และประสบการณ์ การสอนโดยตรงจากพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และคาแนะนาที่เป็ น
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-

ประโยชน์ตอ่ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในด้ านต่างๆ
ได้ พฒ
ั นาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จาการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และการทดลองสอน
การให้ คาแนะนาของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อที่จะเป็ นครูที่ดีตอ่ ไปในอนาคต
ได้ รับความรู้เรื่ องประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ และการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ได้ เห็นเทคนิคการนาสังคมออนไลน์มาใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้สอนสามารถ
ออกแบบเพื่อนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้
ได้ รับความรู้เรื่ องการจัดสภาพห้ องเรี ยนให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และสามารถจัดการห้ องเรี ยนให้
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้

เพื่อนนิสติ
- ได้ เรี ยนรู้ถึงแนวทางการสอนของเพื่อนแต่ละคน เทคนิค และวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย
- ได้ มีการแบ่งปั นความรู้และช่วยเหลือซึง่ กันและกันทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
- ได้ เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ ไข และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้จากข้ อเสนอแนะและ
คาแนะนาของเพื่อน
- ได้ เห็นถึงลักษณะการสอนที่แตกต่างไปจากแนวความคิดของตนเอง ตามบริ บทเนื ้อหาที่
แตกต่างกันออกไป สามารถนาไปประยุกต์ใช้ พฒ
ั นาการสอนของตนเองได้
ระยะที่ 3 การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจั ดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ
สาหรับนิสิตนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ฯ ผู้วิจยั นาผลที่ได้
จากการศึกษาผลของการใช้ รูปแบบ มาปรับปรุงแก้ ไข แล้ วนาเสนอให้ ผ้ ู ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
ประเมินรับรองรูปแบบ ซึง่ ผลการประเมินรับรองรูปแบบแสดงในตารางที่ 4.19 ดังนี ้
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ตารางที่ 4.17 คะแนนความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบและคาอธิบาย
3. แผนภาพแสดงรูปแบบ
4. องค์ประกอบของรูปแบบการฝึ กอบรม
4.1 สือ่ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
4.2 ชนิดของการฝึ กอบรม
4.3 แหล่งการเรี ยนรู้
4.4 การวัดและประเมินผล
5. ขันตอนของรู
้
ปแบบการฝึ กอบรม
5.1 สือ่ สารสัมพันธ์
5.2 แบ่งปั นความคิด
5.3 พิชิตความรู้
5.4 สูก่ ารนาไปช้
6. รูปแบบการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้ สง่ เสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
7. โดยภาพรวมของรูปแบบการ ฝึ กอบรมฯ
สามารถนาไปใช้ ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
รวม

ค่ าเฉลี่ย
𝒙

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.

แปล
ความหมาย

4.67
5.00

.58
0

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.67

.58

มากที่สดุ

4.33
4.67
5.00
4.67

.58
.58
0
.58

มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

5.00
5.00
5.00
5.00

0
0
0
0

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

5.00

0

มากที่สดุ

4.67

.58

มากที่สดุ

4.82

มากที่สดุ

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ในภาพรวมของการประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ฯ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมมาก ที่สดุ แสดงว่า
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง
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นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญยังให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบและการนารูปแบบไป
ใช้ ในสถานการณ์จริ ง โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. ควรอธิบายของรายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ ประกอบการฝึ กอบรมให้ ชดั เจนมากขึ ้น กาหนด
บทบาท และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญให้ ชดั เจนมากขึ ้น
2. การเลือกเนื ้อหาที่จะนามาใช้ ในการ ฝึ กอบรมควรมีความหลากหลาย น่าสนใจ ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางการศึกษา และจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ จริ งมากขึ ้น

บทที่ 5
ผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ตอนที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผลของรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรร ถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ตอนที่ 2 รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ าง
ความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. ขันตอนของรู
้
ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
ตอนที่ 3 การนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครูไปใช้ ปฏิบัติ
1. วิธีการนารูปแบบรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ไปใช้
2. เงื่อนไขของการนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ไปใช้

ด้ วย
ด้ วย
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ตอนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน
ให้ เป็ นพลเมืองที่ดีมีคณ
ุ ภาพ แต่วิกฤตการณ์ทางสังคมในปั จจุบนั ก่อให้ เกิดปั ญหาในหลายด้ าน อีกทัง้
คุณภาพการศึกษาก็มีแนวโน้ มลดต่าลง ไม่สอดคล้ องกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาครั ้ งที่ 1 ที่
มุ่งหมายให้ เกิดการเรี ยนการสอนมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในระดับสากล (พ.ศ.2542-2551) และ
ปั จจุบนั กาลังก้ าวเข้ าสูก่ ารปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2553-2563) ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อให้ คนไทยได้
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต ได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน และเป็ นพลเมืองโลกที่
สมบูรณ์ ไม่วา่ การปฏิรูปการศึกษาจะมีนโยบายเปลีย่ นไปอย่างไรก็ตาม ในสภาพจริ งครูจานวนมาก
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ นักเรี ยนจึงไม่เกิดประสิทธิผลตามนโยบายที่วางไว้ การ
เตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ครูผ้ สู อนจึงถือเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญต่อกา รจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และ
ขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาให้ ประสบความสาเร็ จ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2546 มาตรา 49 กาหนดให้ มีมาตรฐานวิชาชีพ คือครูต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะประกอบวิชาชีพได้ และต้ องมีความชานาญในการประกอบวิชาชีพเป็
นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่กาหนดไว้ แบ่งออกเป็ นสมรรถนะในด้ านต่างๆ ซึง่ สมรรถนะหลักที่สาคัญในการประกอบ
วิชาชีพครู คือสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ กาหนดเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ (ปช.5.8-1) ไว้ ดงั นี ้ 1.การเตรี ยมแผนการจั ดการเรี ยนรู้ 2.การ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ 3.การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวกาหนด
เพื่อให้ นิสติ นักศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิ
หน้ าที่ครูอย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ หลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาได้ กาหนดว่านิสติ นักศึกษาต้ องฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนที่จะสาเร็ จการศึกษา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นครูมือ
อาชีพ
การจัดการเรี ยนการสอนจะประสบความสาเร็ จและมีประสิทธิภาพได้ จะต้ องมีการวางแผน
และการเตรี ยมการเรี ยนการสอนที่ดี (บุญชม ศรี สะอาด, 2537) แผนการจัดการเรี ยนรู้จึงเป็ นหัวใจของ
การจัดการเรี ยนการสอน เมื่อมีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้จะช่วยให้ เกิดความมัน่ ใจในการสอน และ
จะทาให้ การจัดการเรี ยนรู้ราบรื่ น และดาเนินสูเ่ ป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์ (อาภรณ์ ใจเที่ยง , 2540)
การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่
มพูนความถนัด ความชานาญ ในการทางานให้ มี
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ประสิทธิภาพมากขึ ้น เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้
(knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) ที่เหมาะสม จึงถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการยกระดับ
ความสามารถของครูให้ สามารถทางานได้ ตามมาตร ฐานที่กาหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2554)
และในการพัฒนาคุณภาพของครูต้องมีการนาเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาใช้ (พรรณพิมล
เพียรรุ่งโรจน์, 2547) เพราะช่วยลดข้ อจากัดในด้ านเวลา สถานที่ งบประมาณ ช่วยให้ เกิดความยืดหยุน่
หลากหลาย ช่วยให้ ครูเกิดทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง (สุจินต์ ภิญญานิล, 2552)
นอกจากนี ้นิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จาเป็ นจะต้ องออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ จนนาไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นนวัตกรรม ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ ้นได้ นิสติ
จะต้ องได้ รับการพัฒนาผ่านกระบวนการสร้ างความรู้ (Knowledge Creation Process) เพื่อให้ เกิด
กระบวนการแลกเปลีย่ นความรู้ความคิดใหม่ๆ และเกิดการสร้ างความรู้ในตัวบุคคล ซึง่ การสร้ าง
ความรู้ เป็ นขันตอนที
้
่มีการสร้ างสรรค์จากทักษะและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในกลุม่ โดยผ่าน
กระบวนการสร้ างความรู้ 4 ขันตอน
้
(SECI model) ได้ แก่ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (Socialization) การ
ถ่ายทอดความรู้ (Externalization) การผสานความรู้ (Combination) และการซึมซับความรู้
(Internalization) ซึง่ การสร้ างความรู้จะต้ องทาต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์ ของความรู้แบบฝั งลึก
(Tacit Knowledge) และความรู้แบบชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) สลับไปมาจนเกิดการสร้ างความรู้
ใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งเป็ นวงจรหมุนเวียนตลอดเวลา (Nonaka and Takeuchi, 1995) การสร้ างความรู้
จากการปฏิบตั ิจะเกิดประสิทธิภาพได้ บุคคลจะต้ องให้ ความร่วมมือในการดาเนินการ ทังการ
้
แลกเปลีย่ นข้ อมูล และการแบ่งปั นความรู้ ทังนี
้ ้ในการรวบรวมจัดเก็บความรู้ อาจนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเกี่ยวกับความรู้ ซึง่ เครื่ องมือที่นิยมใช้ ก็คือ วิกิ (Wiki) ซึง่ มีลกั ษณะของความเป็ น
เครื อข่ายสังคม คล่องตัว ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูล และร่วมมือกันทางานได้ อานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็ นพื ้นที่ของความรู้เพื่อการสือ่ สารและ
การฝึ กปฏิบตั ิ โดยสมาชิกสามารถแบ่งปั นความรู้ของตนเองให้ แก่สมาชิกคนอื่นๆได้ อาจเป็ นความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้ านใดด้ านหนึง่ และในกระบวนการดังกล่าวหากมีเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญ (Peer
Assist Expert) ในเรื่ องนันมาช่
้ วยแบ่งปั นความรู้ประสบการณ์ และคอยให้ คาปรึกษา ก็จะทาให้ เกิด
การเรี ยนรู้ก่อนลงมือปฏิบตั ิ (Learning Before Doing) ซึง่ วิธีการดังกล่าวเป็ นส่วนประกอบหนึง่ ของ
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ที่ใช้ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็ นหลัก เพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
วิธีการทางานต่างๆ ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิจริ ง โดยเริ่ มจากการมีปฏิสมั พันธ์ และการทากิจกรรมร่วมกัน ซึง่ จะ
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นาไปสูก่ ารสร้ างความรู้ใหม่ๆ เพื่อเตรี ยมรับมือกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานได้ (Frank, 2006)
จากสภาพความเป็ นมาและปั ญหาดังที่กล่าวมานัน้ การพัฒนาและเสริ มสร้ างคุณภาพของครู
นับว่าเป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อการปฏิรูปและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ดีขึ ้น ซึง่ นิสติ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ควรที่จะได้ รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ และสมรรถนะใน
ด้ านอื่นๆ ให้ มีความพร้ อมมากที่สดุ เพราะการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพนันอาจมี
้
อุปสรรคปั ญหาเกิดขึ ้น
หากนิสติ ขาดความรู้และขาดการเตรี ยมความพร้ อมในเบื ้องต้ น อาจส่งผลเสียต่อเจตคติหรื อความ
ตังใจในการเป็
้
นครูที่ดีตอ่ ไปในอนาคต ดังนันก่
้ อนช่วงเวลาดังกล่าว นิสติ นักศึกษาควรได้ รับการเตรี ยม
ความพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ เพราะจะช่วยให้ นิสติ สามารถจัดการกับปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นระหว่างฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ดี ลดความตึงเครี ยด และทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้ นิสติ เกิดการสร้ างความรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอ บรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ การฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
รูปแบบที่ได้ จากการวิจยั ในครัง้ นี ้คือ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
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ตอนที่ 2
รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และ
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ประกอบด้ วยรายละเอียด 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1
องค์ประกอบของรูปแบบการฝึ กอบรม และส่วนที่ 2 ขันตอนของรู
้
ป แบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ
นักศึกษาครู
ส่ วนที่ 1 องค์ ประกอบของรูปแบบการฝึ กอบรม หมายถึง องค์ประกอบที่เป็ นกรอบ
แนวคิดหลักของการสร้ างรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
1. วัตถุประสงค์ การฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ในด้ านความรู้ ทักษะ
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นิสติ นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มีความพร้ อมก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. ชนิดของการเรียนรู้ ใช้ การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน โดยใช้ เวลา 10 สัปดาห์ มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ า
รับการฝึ กอบรมมีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยนาเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ และฝึ กอบรม
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้
3. หลักสูตรการฝึ กอบรม ผู้เข้ าฝึ กอบรมคือนิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดย
มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเนื ้อหาจะเป็ นการเตรี ยมความรู้ใน
ด้ านเทคนิควิธีการในการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และ ทักษะความสามารถใน
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีเพื่อนผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ
วิทยากร
4. ลักษณะการทางาน /การทากิจกรรม มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีปฏิสมั พันธ์ กบั
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ การทางานมีทงในห้
ั ้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน โดยจะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้
รายกลุม่ และรายบุคคลโดยออนไลน์ผา่ นวิกิ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะช่วยดูและให้ คาแนะนาทังใน
้
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ห้ องเรี ยน และในวิกิ
5.บทบาทของผู้เข้ าฝึ กอบรม มีบทบาทในการเรี ยนรู้ตามขันตอนการฝึ
้
กอบรมที่กาหนด โดย
ให้ ความร่วมมือทุกกิจกรรมการฝึ กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และให้ ความร่วมมือกับวิทยากร
ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แบ่งปั นความรู้ความคิดที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ร่วมกับ
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ
6. บทบาทของผู้ดาเนินการฝึ กอบรม มีบทบาทเป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม วางแผนและเตรี ยม
ความพร้ อมในการฝึ กอบรม อานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ
ประสานงานวิทยากร โรงเรี ยนเครื อข่าย ควบคุมการฝึ กอบรมทุกขันตอน
้
คอยสนับสนุนให้ คาแนะนา
และให้ คาปรึกษาแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ตลอดจนประเมินผลโครงการ สรุปผล และให้ ผลป้อนกลับ
7. บทบาทของเ พื่อนผู้เชี่ยวชาญ มีบทบาทเป็ นวิทยากรร่วมในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และคอยให้ คาแนะนาเรื่ องการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ และการทดลองสอน (Micro teaching)
8. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บนวิกิ ใช้ วิกิ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดกา ร
ข้ อมูลและความรู้ที่มีการแบ่งปั นออกมา จัดให้ มีกิจกรรมเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค (กลุม่ )
และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ (เดี่ยว) ตามองค์ประกอบที่กาหนดในการฝึ กอบรม ดังนี ้ 1) หัวเรื่ อง
2) มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี ้วัด 3) สาระสา คัญ 4) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 5) สาระการเรี ยนรู้ 6)
กิจกรรมการเรี ยนรู้ 7) สือ่ การเรี ยนรู้ 8) การวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึง่ นิสติ จะเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้รายภาคร่วมกัน (กลุม่ )และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ 2 ครัง้ (เดี่ยว ) และแบ่งปั นโดย
ออนไลน์แผนไว้ บนวิกิ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปั นแผนตัวอย่างของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญที่ได้ เขียน
ตามบริ บทของแต่ละโรงเรี ยน และจะช่วยให้ คาแนะนานิสติ ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค
และรายบุคคล
9. ปั จจัยสนับสนุนการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย แหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ จากอินเทอร์ เน็ต สือ่ ประกอบการฝึ กอบรม คูม่ ือ ความรู้
สือ่ จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งเรี ยนรู้จากโรงเรี ยนต่างๆ
10. การประเมินผล มีการประเมินผลการฝึ กอบรม ทังทดสอบความรู
้
้ และทักษะปฏิบตั ิใน
ด้ านสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ สะท้ อนการเรี ยนรู้ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (After Action Review)
และประเมินผลการฝึ กอบรม และประเมินความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม
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ส่ วนที่ 2 ขัน้ ตอนการฝึ กอบรม หมายถึง วิธีการจัดดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ มีลาดับขันตอนในการฝึ
้
กอบรมดังนี ้
1. ขัน้ เตรียมความพร้ อมก่ อนการฝึ กอบรม (Pre-Training) แบ่งออกเป็ น 5 ตอน
1.1 หาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training need Assessment) โดยศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ กาหนดประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้ อง ให้ นิสติ นักศึกษาทาแบบ
ประเมินความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม โดยสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป สมรรถนะที่เป็ นจริ ง และ
สมรรถนะที่คาดหวัง รวมถึงความต้ องการในการฝึ กอบรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย่ ร้ อยละ
และค่าดัชนี PNI Modified
1.2 วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม (Trainee Analysis) โดยเข้ าไปสังเกตผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ใน ห้ องที่มีการเรี ยนการสอนปกติ วิเคราะห์ลกั ษณะของผู้เข้ ารับการอบรมจากการสังเกต
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์พดู คุยกับอาจารย์ผ้ สู อน
1.3 วิเคราะห์เนื ้อหาในการฝึ กอบรม (Content Analysis) โดยกาหนดกรอบของเนื ้อหาจาก
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ แล้ ววิเคราะห์วา่ เนื ้อหาที่จะใช้ มี มากน้ อยเพียงใด มีหวั ข้ ออะไรบ้ าง ทาการเลือก
เนื ้อหา ที่มีความถูกต้ องเหมาะสม ทันสมัยน่าสนใจ มีความสอดคล้ องกัน และไม่สบั สน
1.4 วิเคราะห์งานและกิจกรรมในการฝึ กอบรม (Task Analysis) วิเคราะห์และเลือกกิจกรรมที่
ใช้ ให้ เหมาะสมกับวัยของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม มีกิจกรรมกระ ตุ้นความสนใจ ให้ การเสริ มแรงทางบ วก
และกระตุ้นให้ นาเสนอความคิดอย่างสร้ างสรรค์
1.5 พัฒนาสือ่ ในการฝึ กอบรม (Design & Development of training Materials) กาหนดหรื อ
เลือกสือ่ ที่จะนามาใช้ ให้ เหมาะสม เนื ้อหาถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
2. ขัน้ ฝึ กอบรม (Training Process)
2.1 ขัน้ สื่อสารสัมพันธ์ (Socialization) เป็ นขันตอนแรกของการสร้
้
างความรู้ ด้ วยการ
แบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ แนวคิด โดยจัดปฐมนิเทศให้ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและนิสติ ได้ เข้ าใจ
แนวทาง วัตถุประสงค์ และขันตอนการฝึ
้
กอบรม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม ให้ มีปฏิสมั พันธ์
ร่วมกันระหว่างเพื่อนผู้เชี่ยวชาญและนิสติ และให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) แนะนาแนวทาง เป็ นขันตอนที
้
่อธิบายให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรม ขันตอนและกระบวนการฝึ
้
กอบรม ระยะเวลาในการฝึ กอบรม การ Login เข้ าสูร่ ะบบ แนะนา
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การใช้ วิกิ และทดสอบความรู้ด้านสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ก่อนเข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
2) สร้ างความสัมพันธ์ เป็ นขันตอนที
้
่จดั ให้ มีกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างนิสติ และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญโดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะมาเป็ นทีมเยือนและแบ่งปั นความรู้ให้ กบั ทีมนิสติ ซึง่ เป็ นทีมเหย้ า
และ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3) ขันแบ่
้ งปั นความรู้ เป็ นขันตอนที
้
่วิทยากรหรื อผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ความรู้ใน 4 หัวข้ อ
คือ 1) วิธีการ และเทคนิคการสอน 2) ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ 3)
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4) วิธีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ จะมีการใช้ สอื่ และ
คูม่ ือประกอบการฝึ กอบรม
2.2 ขัน้ แบ่ งปั นความคิด (Externalization) เป็ นขันตอนของการถ่
้
ายท อดความรู้ ความคิด
ภายในแต่ละบุคคลออกมา (Tacit Knowledge) เพื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความรู้และประสบการณ์นนั ้ ซึง่
ความรู้ในตัวบุคคลทังเพื
้ ่อนผู้เชี่ยวชาญและนิสติ จะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ และนามาออนไลน์ไว้ บนวิกิเพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างกัน และมีการให้ คาแนะนาจากเพื่อน
นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) เริ่ มต้ นการเขียน เป็ นขันของการที
้
่เพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้ คาแนะนาในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ นิสติ จะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค โดยแบ่งกลุม่ 3-4 คน ช่ว ยกันคิด
และวางแผน และเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ ครัง้ ที่ 1 เป็ นรายบุคคล
2) แลกเปลีย่ นแบ่งปั น เป็ นขันตอนที
้
่เพื่อนผู้เชี่ยวชาญให้ ดตู วั อย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ราย
ภาค และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ นิสติ แบ่งปั นแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคและรายคาบโดย
ออนไลน์ไว้ บนวิกิ และจะมีการให้ คาแนะนาจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และให้ ข้อเสนอแนะจากเพื่อนนิสติ
ปรับแก้ ตามคาแนะนา
2.3 ขัน้ พิชิตความรู้ (Combination) เป็ นขันตอนของการผสมผสานความรู
้
้ จากที่นิสติ ได้ มี
ประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบในครัง้ ที่ 1 การศึกษาแผนแล ะการสังเกตการ
สอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยไปเยือนโรงเรี ยนต่างๆ นาความรู้ที่ได้ รับและคาแนะนามาปรับแก้ ไข
และเขียนแผนการเรี ยนรู้รายคาบครัง้ ที่ 2 อีก 1 แผน แบ่งเป็ น 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) เรี ยนรู้จากประสบการณ์ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมศึกษาแผนการจัดก าร

125

เรี ยนรู้รายคาบจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และสังเกตการสอนในห้ องเรี ยน จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
2) ผสานความรู้สแู่ ผนใหม่ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จะนาความรู้จาก
กระบวนการทังหมดมาเขี
้
ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ ครัง้ ที่ 2 โดยจะออนไลน์ไว้ บนวิกิ เพื่อน
นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้ คาแนะนา จากนันนิ
้ สติ จะปรับแก้ ตามคาแนะนา
2.4 ขัน้ สู่การนาไปใช้ (Internalization) เป็ นขันตอนของการน
้
าความรู้ที่ได้ รับมาไปใช้ ปฏิบตั ิ
จริ ง จนกลายเป็ นความรู้ของตนเอง ซึง่ เกิดจากการเรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ จากเพื่อนนิสติ วิทยากรผู้ฝึกอบร ม
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ เกิดการสร้ างเป็ นความรู้และสะท้ อนออกมาด้ วยการปฏิบตั ิ ซึง่ นิสติ จะทาการ
ทดลองสอนให้ เพื่อนนิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญประเมินคะแนนสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ตามแบบวัด
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปช 5.8-1) ซึง่ แบ่งเป็ น 3
ขันตอนดั
้
งนี ้
1) ทดสอบความรู้หลังการฝึ กอบรม เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ ทดสอบ
ความรู้เรื่ องสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบทดสอบจานวน 30 ข้ อ
2) นาไปปฏิบตั ิ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ ทดลองสอน (Micro Teaching)
กับเพื่อนนิสติ ที่เข้ ารับการฝึ กอบรม
3) จัดเก็บความรู้ เป็ นขันตอนที
้
่นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ สะท้ อนการเรี ยนรู้จากการ
ฝึ กอบรมในภาพรวม สิง่ ที่คาดหวัง สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ปั จจัยที่สง่ ผลให้ ประสบความสาเร็ จ และคาแนะนา
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดอบรมในครัง้ ต่อไป
3. ขัน้ หลังการฝึ กอบรม (Post –Training)
3.1 ประเมินผลโครงการ โดยประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
3.2 สรุปผลการฝึ กอบรม จากการประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม และผู้จดั อบรม
3.3 ให้ ข้อมูลป้อนกลับ นาเสนอผลที่ได้ รับ สิง่ ที่เกิดขึ ้น ข้ อควรปรับปรุงหรื อพัฒนาในครัง้ ต่อไป
ส่ วนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
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1) กระบวนการในการฝึ กอบรมมี 3 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม (Pre-Training Process)
1) หาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
2) วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
3) วิเคราะห์เนื ้อหาในการฝึ กอบรม
4) วิเคราะห์งาน
5) พัฒนาสือ่ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
2. ขันฝึ
้ กอบรม (Training)
1) แนะนาแนวทาง: ปฐมนิเทศ ทดสอบความรู้ก่อนการฝึ กอบรม
2) สร้ างความสัมพันธ์ : กิจกรรมสัมพันธ์
3) แบ่งปั นความรู้ : เตรี ยมความรู้ด้านเนื ้อหา
4) เริ่ มต้ นการเขียน: เขียนแผนรายภาค (กลุม่ ) และเขียนแผนรายคาบ ครัง้ ที่ 1 เพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญแนะนา/ปรับแก้
5) แลกเปลีย่ นแบ่งปั น: แบ่งปั นแผนผ่านวิกิ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญแนะนา/ปรับแก้
6) เรี ยนรู้จากประสบการณ์ : ศึกษาแผนและสังเกตการสอนของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
7) ผสานความรู้สแู่ ผนใหม่: เขียนแผนรายคาบ ครัง้ ที่ 2 (เดี่ยว) แนะนา/ปรับแก้
8) ทดสอบความเข้ าใจ: ทดสอบความรู้หลังการฝึ กอบรม
9) นาไปใช้ ปฏิบตั ิ: ทดลองสอน (Micro Teaching) /ปรับแก้ แผนการจัดการเรี ยนรู้
10) จัดเก็บความรู้ : การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (After Action Review)
3. ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม (Post Training Process)
1) ประเมินผลโครงการ
2) สรุปผลการฝึ กอบรม
3) ให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feed Back)
การร่า งรูปแบบการฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ ได้ ใช้ แนวคิดการสร้ างความรู้ (Knowledge Creation)
ในการวางแผนการฝึ กอบรม โดยแบ่งขันตอนเนื
้
้อหาการฝึ กอบรม ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ ซึง่
หมายถึงขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดการสร้ างความรู้ในตัวบุคคล ซึง่ เกิดจากการที่นิสติ นักศึกษา และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน ผ่านกระบวนการสร้ างความรู้ซงึ่ แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
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1. สือ่ สารสัมพันธ์ (Socialization)
3. พิชิตความรู้ (Combination)

2. แบ่งปั นความคิด (Externalization)
4. สูก่ ารนาไปใช้ (Internalization)

การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของกลุม่ นิสติ นักศึกษา เกิดจากการแบ่งปั นความรู้ระหว่าง
นิสติ นักศึกษา และการช่วยเหลือของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญในการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ได้
แบ่งปั นประสบการณ์ ความรู้ และตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายคาบให้ แก่นิสติ นักศึกษา ทาให้ เกิดการสร้ างความรู้ขึ ้น ผ่านกระบวนการสร้ างความรู้
เทคนิคที่มีการนามาใช้ ในการฝึ กอบรมครัง้ นี ้คือ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน คือ มีเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญ (Peer Assisted Expert Group) ที่มีประสบการณ์ในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นครู
ประจาการในโรงเรี ยน และเค ยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่ ถือเป็ นทีมเยือนที่ถกู เชิญมาโดยจะทา
หน้ าที่ให้ คาแนะนา แบ่งปั นประสบการณ์ และให้ ความรู้แก่นิสติ นักศึกษาซึง่ เป็ นทีมเหย้ าที่จะเรี ยนรู้
และเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เทคโนโลยีที่นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารและเป็ นสือ่ กลางในการเขียนแผนการ
จักการเรี ยนรู้ในระหว่างการฝึ กอบรม คือ วิกิ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ การสือ่ สารสองทางบนเว็บ 2.0 มี
องค์ประกอบที่ถ่ายทอดเนื ้อหาสาระ เชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู้ของการฝึ กอบรม เป็ นสือ่ กลางในการ
แบ่งปั นสือ่ การเรี ยนรู้ แบ่งปั นความรู้แล ะตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคและแผนการจัดการ
เรี ยนรู้รายคาบจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เขียนโดยนิสติ นักศึกษาที่เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม โดยจะออนไลน์สงิ่ ที่เขียน รวมถึงคาแนะนาต่างๆ ไว้ บนวิกิ
ผู้ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมคือนิสติ นักศึกษา คณะครุศา สตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่กาลังจะฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในปี การศึกษาถัดไป ซึง่ มีความจาเป็ นจะต้ องพัฒนาสมรรถนะ ด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง รูปแบบการประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ทงด้
ั ้ านความรู้และทักษะความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการฝึ กอบรม
1. ประเมินความรู้ พิจารณาจากแบบทดสอบความรู้ เรื่ องสมรรถนะและการเขียนแผนการ
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จัดการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรม จานวน 30 ข้ อ
2. ประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ พิจารณาจากการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ที่ 1 และ
ครัง้ ที่ 2 โดยใช้ แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้โดยอ้ างอิงจากแบบวัดและประเมินผล
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปช.5.8-1)
3. ประเมินความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้ตามประมวลรายวิชาโดยกาหนดเป็ น
แผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคที่มีการวางแผนและเขียนเป็ นกลุม่ และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบซึง่
เขียนเป็ นรายบุคคลแล้ วออนไลน์ผา่ นวิกิ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้ 1.หัวเรื่ อง 2.มาตรฐานการเรี ยนรู้ /
ตัวชี ้วัด 3.สาระสาคัญ 4.ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง 5.สาระการเรี ยนรู้ 6.กิจกรรมการเรี ยนรู้ 7.สือ่ การ
เรี ยนการสอน 8.การวั ดและประเมินผล ซึง่ สอดคล้ องตามแนวทางและรูปแบบของแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรม
4.สะท้ อนการเรี ยนรู้ (After Action Review) เป็ นการสะท้ อนการเรี ยนรู้และความเข้ าใจเชิงลึก
มากขึ ้น ตลอดจน ได้ เห็นภาพของสิง่ ที่คาดหวัง สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง และสิง่ ที่เป็ นอุป สรรรค ตลอดจนการ
นาเสนอแนวทางของการพัฒนาในครัง้ ต่อไป
รูปแบบการฝึ กอบรม
Training Model
โมเดลการฝึ กอบรม

การฝึ กอบรมแบ่ งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
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ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม (Pre-training)
1. หาความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment)
1) ศึกษาข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2) กาหนดประเด็นคาถามเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
3) ให้นิสิตทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
4) วิเคราะห์ข้อมูล
2. วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainee Analysis)
1) ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2) ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4) ลักษณะทางกายภาพ เพศ อายุ การศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สารวจด้วยแบบสอบถามความต้องการ
จาเป็นในการฝึกอบรม

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้

3. วิเคราะห์เนื้อหาในการฝึกอบรม (Content Analysis)
1) เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีมากน้อยเพียงใด
2) เนื้อหามีความเหมาะสมและชัดเจนเพียงใด
3) เนื้อหาครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
วิเคราะห์และจัดเตรียมเนื้อหา

4. วิเคราะห์งานและกิจกรรมในการฝึกอบรม (Task Analysis)
1) วิเคราะห์ว่ากิจกรรมและงานมอบหมายในการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
2) วิเคราะห์ว่ากิจกรรมที่ใช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือไม่
3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
4) ต้องมีการจัดเตรียมกิจกรรมในการฝึกอบรมอย่างไรบ้าง
5. ออกแบบสื่อในการฝึกอบรม (Design Materials)
1) กาหนดขอบข่ายเนื้อหา
2) วิเคราะห์ว่าสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
3) วิเคราะห์ว่าสื่อเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
4) ต้องมีการจัดเตรียม และพัฒนาสื่อในการฝึกอบรมอย่างไร

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
จัดเตรียมกิจกรรมและงานมอบหมายใน
การฝึกอบรม
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
จัดเตรียมสื่อในการฝึกอบรม
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ขั้นฝึกอบรม (Training)
1. สื่อสารสัมพันธ์ (Socialization)
สื่อสารสัมพันธ์ (Socialization) เป็น ขั้นตอนแรกของ การสร้า งความรู้ ด้วยการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ แนวคิด
โดยผู้จัดฝึกอบรมจัดปฐมนิเทศให้เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและนิสิตได้มีโอกาสทาความรู้จักกัน จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญและนิสิต และผู้ฝึกอบรมเตรียมเนื้อหาในการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎีที่จะ ช่วยสนับสนุนสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) แนะนาแนวทาง 2) สร้างความสัมพันธ์ 3) แบ่งปันความรู้
1) แนะนาแนวทาง

ปฐมนิเทศ

1) อธิบายวัตถุประสงค์
3) กาหนดปฏิทินการอบรม
5) แนะนาการใช้ Wiki

2) แนะนาการอบรม
4) การสมัคร Login
6) Pre Test

2) สร้างความสัมพันธ์

1) กิจกรรมสัมพันธ์ 2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูประจาการ

3) แบ่งปันความรู้

หน่วยที่ 1 วิธีการสอน เทคนิคการสอน
หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของแผน

1.
2. แบ่งปันความคิด (Externalization)

หน่วยที่ 2 ความหมายและความสาคัญของแผน
หน่วยที่ 4 แนวทางการเขียนแผน

แบ่งปันความคิด (Externalization) เป็นขั้นตอนของการถ่ายทอดความรู้ ความคิดภายในแต่ละบุคคลออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์นั้น ซึ่งความรู้ในตัวบุคคล ทั้ง เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และนิสิต จะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ และนามา
ออนไลน์ไว้บนวิกิเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และมีการให้คาแนะนาจากเพื่อนนิสิตและเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เริ่มต้น
การเขียน 2) แลกเปลี่ยนแบ่งปัน

1) เริ่มต้นการเขียน

2) แลกเปลี่ยนแบ่งปัน

นิสิต (รายกลุ่ม)

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคร่วมกัน

เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ/แบ่งปันบนวิกิ

นิสิต (รายบุคคล)

แบ่งปันแผนบนวิกิ / คอมเมนต์ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ

นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนครั้งที1่

3. พิชิตความรู้ (Combination)

บันทึกหลังสอน

ปรับแก้แผนที1่

พิชิตความรู้ (Combination) เป็นขั้นตอนของการผสมผสานความรู้ จากที่นิสิตได้มีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งที่ 1
การศึกษาแผนและการสังเกตการณ์การสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยนาความรู้ที่ได้รับและคาแนะนามาปรับแก้ไข และเขียนแผนการเรียนรู้รายค าบ
ครั้งที่ 2 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
1) เรียนรู้จากประสบการณ์ 2) ผสานความรู้ สู่แผนใหม่

1) เรียนรู้จากประสบการณ์
2) ผสานความรู้ สู่แผนใหม่

ศึกษาแผนจากครูประจาการ
สังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อนนิสิตให้คาแนะนา

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ

เพื่อนผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา
นิสิตปรับแก้
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4. สู่การนาไปใช้ (Internalization)
สู่การนาไปใช้ (Internalization) เป็นขั้นตอนของการนาความรู้ที่ได้รับมาไปใช้ปฏิบัติจริง จนกลายเป็นความรู้ของตนเอง ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
จากเพื่อนนิสิต วิทยากรผู้ฝึกอบรม และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ เกิดการสร้างเป็นความรู้และสะท้อนออกมาด้วยการปฏิบัติ ความรู้มักจะเกิดจากการนาความรู้ที่
เรียนรู้มาไปปฏิบัติจริง ซึ่งนิสิตจะทาการทดลองสอนให้เพื่อนนิสิต และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญประเมินคะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
(ปช.5.8-1) ซึง่
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1) ทดสอบความเข้าใจ 2) นาไปใช้ปฏิบัติ 3) จัดเก็บความรู้

1) ทดสอบความเข้าใจ
2) นาไปใช้ปฏิบัติ

แบบทดสอบความรู้เรื่องการเขียนแผน Post test
(Online)
นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนครั้งที่ 2

3) จัดเก็บความรู้

After Action Review สะท้อนการเรียนรู้

ไม่ผ่าน
ผ่าน
บันทึกหลังสอน

ซ่อมเสริ ม
ปรับแก้แผนที่ 2

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ขั้นหลังการฝึกอบรม (Post-training process)
1) ประเมินผลโครงการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินโครงการ

2) สรุปผลการฝึกอบรม

รายงาน/นาเสนอผลการฝึกอบรม

3) ให้ข้อมูลย้อนกลับ

นิสิต/อาจารย์ผู้สอน/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 3 การนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาครู ไปใช้ ปฏิบัติ
1. วิธีการนารูปแบบรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ไปใช้

ด้ วย

1.1 ผู้ที่นารูปแบบการฝึ กอบรมไปใช้ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมในขันก่
้ อนการฝึ กอบรม ทัง้
ในด้ านเครื่ องมือ หาความต้ องการจาเป็ น เนื ้อหา สือ่
และโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการ
ฝึ กอบรม ได้ แก่ ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และควร
อธิบายขันตอนการใช้
้
วิกิในการแบ่งปั นแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องได้ ทราบด้ วย
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1.2 ผู้ที่นารูปแบบการฝึ กอบรมไปใช้ ควรตรวจสอบความพร้ อมของนิสติ นักศึกษา และความ
พร้ อมของเครื่ องมือ และโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการทากิจกรรม ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ ที่นิสติ
นักศึกษาจะต้ องใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ต รวมถึงการล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบวิกิด้วย
1.3 ผู้ที่นารูปแบบการฝึ กอบรมไปใช้ ควรมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการฝึ กอบรม
ขันตอนต่
้
างๆ และกิจกรรมของรูปแบบการฝึ กอบรม ให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ อง เช่น วิทยากร เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
นิสติ นักศึกษา เป็ นต้ น โดยชี ้ให้ เห็นประโยชน์ที่จะได้ รับจากการฝึ กอบรมด้ วยรูปแบบนี ้ เพราะการจัด
กิจกรรมการฝึ กอบรมนันจะเกิ
้
ดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับความร่วมมือจากทุกฝ่ าย
1.4 ผู้สอนที่นารูปแบบการฝึ กอบรมไปใช้ ควรมีการเก็บข้ อมูลและตรวจสอบการมีสว่ นร่วม
ของนิสติ นักศึกษา และผลที่ได้ จากการฝึ กอบรม โดยเปรี ยบเทียบทังก่
้ อนและหลังการฝึ กอบรม กระตุ้น
ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมแสดงความคิดอย่างสร้ างสรรค์ตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล สังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม หากมีปัญหาเกิดขึ ้นผู้สอนก็จะสามารถแก้ ไข
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ทนั ท่วงที
2. เงื่อนไขของการนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ไปใช้

ด้ วย

2.1 รูปแบบการฝึ กอบรม แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม
2) ขันฝึ
้ กอบรม 3) ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม โดยมี การนา กระบวนการสร้ างความรู้ มาผสานอยูใ่ นขัน้
ฝึ กอบรม 10 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) แนะนาแนวทาง 2) สร้ างความสัมพันธ์ 3) แบ่งปั นความรู้ 4) เริ่ มต้ นการ
เขียน 5) แลกเปลีย่ นแบ่งปั น 6) เรี ยนรู้จากประสบการณ์ 7) ผสานความรู้ สูแ่ ผนใหม่ 8) ทดสอบความ
เข้ าใจ 9) นาไปใช้ ปฏิบตั ิ 10) จัดเก็บความรู้
2.2 ในการนารูปแบบการฝึ กอบรมไปใช้ ควรมีความพร้ อมในด้ านเครื่ องมือที่จาเป็ น เช่น
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ และการติดต่อสือ่ สาร
ของนิสติ นักศึกษา ผู้ดาเนินการฝึ กอบรม และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
2.3 ผู้สอนที่นารูปแบบการฝึ กอบรมไปใช้ ควรมีการแนะนาแหล่งการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ และสือ่ การเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ ้น
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2.4 การนารูปแบบการการฝึ กอบรมไปใช้ ควรใช้ เป็ นส่วนประกอบหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
ของคณะครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ นิสติ นักศึกษา ได้ เรี ยนรู้และพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ก่อนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยประสานความร่วม
มือจากเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน การสอนมาช่วยแบ่งปั นความรู้ และคอยให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ด้านต่างๆ ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ก่อนการ
ปฏิบตั ิจริ ง โดยส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และเสริ มสร้ างทั ศนคติที่ตอ่ การประกอบ
วิชาชีพครูในอนาคตด้ วย
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บทที่ 6
อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
กระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิสาหรับนิสติ นักศึกษ
าคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ผลการทดลองใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนนสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้หลังการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
สอดคล้ องกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการฝึ กอบรมของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ อยูใ่ นร ะดับดีมาก (𝑥 = 4.82)
จากผลการศึกษาในขันต้
้ นแสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการฝึ กอบรมสามารถนาไปใช้ ได้ โดยมีขนตอนของ
ั้
การฝึ กอบรม 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กอบรม (Pre-Training) แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้ (นุชนาฏ
ใจดารง, 2554)
ตอนที่ 1 หาความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม ซึง่ ทาให้ ทราบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ที่
เป็ นจริ ง และความต้ องการในการฝึ กอบรม พบว่า นิสติ กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่าสมรรถนะด้ านการ
จัดการเรี ยนรู้ มีความจาเป็ นต่อการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมากที่สดุ (ร้ อยละ 48) ซึง่ สอดคล้ องกับ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการวัดประเมินสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสติ ที่
ออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยกาหนดประเด็นในการประเมินดังนี ้ 1) การเตรี ยมแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ 2) การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ 3) การวัดและประเมินผล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นามาออกแบบ
กระบวนการฝึ กอบรม ผสานกับแนวคิดการสร้ างความรู้ (Nonaka and Takeuchi, 1995) โดยมี 4
ขันตอน
้
คือ1.สือ่ สารสัมพันธ์ (Socialization)
2.แบ่งปั นความคิด (Externalization) 3.พิชิตความรู้ (Combination) 4.สูก่ ารนาไปใช้
(Internalization)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม (Trainee Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลนิสติ ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมว่ามีลกั ษณะอย่างไร สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน และสัมภาษณ์อาจารย์ประจา
วิชา ซึง่ มีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมจานวนทังหมด
้
14 คน เพศหญิงจานวน 11 คน และเพศชายจานวน 3
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คน มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการเขี ยนแผนและสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ก่อนการฝึ กอบรมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (𝑥 = 2.93)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื ้อหาในการฝึ กอบรม (Content Analysis) จากการประเมินสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ที่นิสติ ต้ องการพัฒนา 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ด้ านทฤษฎีการเรี ยนรู้ และทฤษฎีการสอน
(ค่าPNI=0.36) 2) ด้ านการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ (ค่า PNI=0.35) และ
3) ด้ านเทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู้ (ค่า PNI=0.34) เครื่ องมือและการประเมินผลของผู้เรี ยน
(ค่าPNI=0.34) ซึง่ นามาใช้ ในการกาหนดขอบเขตเนื ้อหาในการฝึ กอบรม ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั้
ตอนที่ 4 วิเคราะห์งานและกิจกรรมในการฝึ กอบรม (Task Analysis) ให้ เหมาะสมกับผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรม และมอบหมายงานให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาและความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม โดย
มอบหมาย
ให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทฤษฎีการสอน และเทคนิคการจั ดการ
เรี ยนรู้ ตามลาดับความต้ องการจาเป็ นของการประเมินสมรรถนะที่เป็ นจริ ง- สมรรถนะที่คาดหวังของ
นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ตอนที่ 5 ออกแบบและพัฒนาสือ่ ในการฝึ กอบรม (Design Materials) ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับเนื ้อหาในการฝึ กอบรม และลักษณะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม โดยเ ลือกวิกิมาใช้ เป็ น
เครื่ องมือสนับสนุนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้และแบ่งปั นความรู้ระหว่างเพื่อนผู้เชี่ยวชาญและ
นิสติ เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ไม่ยงุ่ ยากในด้ านเทคนิค ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรี ยน ทาให้
ผู้เรี ยนสามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูลและร่วมมือกันทางานได้ ดี (Boulos, Maramba, & Wheeler, 2006)
2. ขันฝึ
้ กอบรม (Training) แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้ (Nonaka and Takeuchi, 1995)
2.1 ขันสื
้ อ่ สารสัมพันธ์ (Socialization) ได้ มีการนาเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) มา
ใช้ ในการฝึ กอบรมโดยมีเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญ มาช่วยแบ่งปั นความรู้ประสบการณ์และให้ คาปรึกษา
แก่นิสติ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ก่อนลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นเทคนิคที่ใช้ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้วิธีการทางานต่างๆ ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิจริ ง โดยเริ่ มจากการมีปฏิสมั พันธ์ และการทา
กิจกรรมร่วมกัน (Frank, 2006) แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) แนะนาแนวทาง ได้ มีการอธิบายให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ และ
เห็นความสาคัญของการฝึ กอบรม ขันตอนและกระบวนการฝึ
้
กอบรม

136

2) สร้ างความสัมพันธ์ จัดให้ มีกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างนิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในเรื่ อง การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ แรงจูงใจ
และความภาคภูมิใจในการเป็ นครู การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ
ห้ องเรี ยน เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี และสือ่ ที่นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ นิสติ มีการ
สะท้ อนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
“…ได้รบั คาแนะนาในการจัดการเรี ยนรู้และการเตรี ยมตัวในการฝึ กประสบการณ์
วิ ชาชี พครู...”
“…เกิ ดความตระหนักในบทบาทหน้าที ่ และมี ทศั นคติ ทีด่ ีต่อการเป็ น...ครู...”
3) ขันแบ่
้ งปั นความรู้ ในขันนี
้ ้วิทยากรจะถ่ายทอดความรู้ใน 4 หัวข้ อ ที่สอดคล้ องกับ
สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ และลาดับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนา คือ 1) วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน 2) ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ 3) องค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ 4) แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยจะมีการใช้ สอื่ เอกสาร แหล่ง
การเรี ยนรู้ และคูม่ ือประกอบการฝึ กอบรม ซึง่ จะทาให้ นิสติ ได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาและทางานตามที่มอบหมาย
2.2 ขันแบ่
้ งปั นความคิด (Externalization) นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญแบ่งปั นความรู้ ความคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และออนไลน์ไว้ บนวิกิ เพื่ อแลกเปลีย่ น
ความรู้ระหว่างกัน และมีการให้ คาแนะนาจากเพื่อนนิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) เริ่ มต้ นการเขียน นิสติ จะเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค โดยแบ่งกลุม่ 3-4 คน
ช่วยกันคิดและวางแผนหน่วยการจัดการเรี ยนรู้ จากนันเพื
้ ่อนผู้เชี่ ยวชาญจะให้ คาแนะนาเพิ่มเติม
หลังจากนันนิ
้ สติ จะทดลองเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ ครัง้ ที่ 1 และออนไลน์ไว้ บนวิกิ ซึง่ นิสติ
มีการสะท้ อนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
“…ได้พฒ
ั นาเกี ่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ได้เรี ยนรู้รูปแบบและเทคนิคการ
สอนต่างๆ...”
2) แลกเปลี่ ยนแบ่งปั น เป็ นขันตอนที
้
่เพื่อนผู้เชี่ยวชาญให้ ดตู วั อย่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู้รายภาค และแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบของตนเอง ออนไลน์ไว้ บนวิกิ หลังจากนันเพื
้ ่อน
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ผู้เชี่ยวชาญได้ ทาการตรวจประเมินคะแนนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ของนิสติ และให้ คาแนะนา
ในการปรับแก้ ผา่ นวิกิ ซึง่ ผลคะแนนการเขียนแผนของนิสติ ในครัง้ ที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥 =6.85,
SD=.540)
2.3 ขันพิ
้ ชิตความรู้ (Combination) เมื่อนิสติ ได้ มีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้รายคาบในครัง้ ที่ 1 และได้ ศกึ ษาแผนและการสังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดย ไป
สังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญในโรงเรี ยนต่างๆ หลังจากนันได้
้ ดาเนินการเขียนแผนการเรี ยนรู้
รายคาบครัง้ ที่ 2 แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) เรี ยนรู้จากประสบการณ์ นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ศกึ ษาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และสังเกตการสอนในห้ องเรี ยนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ มีการพูดคุยซักถาม
เกี่ยวกับการจัดการห้ องเรี ยนในสภาพจริ ง ซึง่ นิสติ มีการสะท้ อนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
“…ได้เห็นสือ่ การเรี ยนการสอนและโปรแกรมการเรี ยนการสอนต่างๆ ทีเ่ พือ่ น
ผูเ้ ชี ่ยวชาญแนะนาให้ใช้...”
“…ได้เรี ยนรู้จากเพือ่ นผูเ้ ชี ่ยวชาญโรงเรี ยนต่างๆ และเห็นการจัดการเรี ยนการสอนใน
สภาพจริ ง...”
“…การได้ไปเห็นการจัดการเรี ยนการสอนในสภาพจริ งของโรงเรี ยน ทาให้มีความ
ตืน่ ตัว และตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองให้มากขึ้นกว่าทีค่ าดหวังไว้...”
2) ผสานความรู้สแู่ ผนใหม่ นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม นาความรู้จากกระบวนการ
ทังหมดมาเขี
้
ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ ครัง้ ที่ 2 และออนไลน์ไว้ บนวิกิ เพื่อนนิสติ และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญจะเข้ ามาให้ คาแนะนาและข้ อเสนอแนะ รวมถึงประเมินคะแนนการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ในครัง้ ที่ 2 จากนันนิ
้ สติ ปรับแก้ ตามคาแนะนา เพื่อเตรี ยมตัวสูก่ ารทดลองสอน ซึง่ จากการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 2 (𝑥 =8.65, SD=.609) แตกต่างจากคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1 (𝑥 = 6.85, SD=.540) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ ผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 2 สูงกว่าคะแนนการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1
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2.4 ขันสู
้ ก่ ารนาไปใช้ (Internalization) นิสติ ได้ นาความรู้ที่ได้ รับมาไปใช้ ปฏิบตั ิด้วยการ
ทดลองสอนให้ เพื่อนนิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ การประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ในขันนี
้ ้
แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ทดสอบความเข้ าใจ มีการทดสอบความรู้หลังการฝึ กอบรมเรื่ องสมรรถนะและการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 30 ข้ อ พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการฝึ กอบ รม (𝑥 =14.50,
SD=1.091) แตกต่างจากคะแนนเฉลีย่ ก่อนการฝึ กอบรม (𝑥 =13.00, SD=1.300) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากหลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนการฝึ กอบรม
2) นาไปใช้ ปฏิบตั ิ นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทดล องสอน โดยประเมินคะแนน
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ตามแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ปช.5.8-1) โดยสอนกับเพื่อนนิสติ ที่เข้ ารับการฝึ กอบรม ซึง่ นิสติ มีการเตรี ยมตัวในการ
จัดการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก จากการเก็บข้ อมูลพบว่าคะแนน สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จาก
การทดลองสอนของนิสติ หลังการฝึ กอบรม (𝑥 = 8.91, SD = 0.397) ได้ คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าการทดลอง
สอนก่อนการฝึ กอบรม (𝑥 =6.63, SD=0.435) ซึง่ คะแนนสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ที่วดั ได้ จากการ
ทดลองสอนมีความสอดคล้ องกับคะแนนเฉลีย่ จากแบบวัดอื่นๆ อย่ างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึง่ นิสติ มีการสะท้ อนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
“…การทดลองสอนทาให้เห็น จุดเด่น จุดด้อย และจุดทีค่ วรพัฒนาของตนเอง และได้
เห็นวิ ธีการสอนทีห่ ลากหลายของเพือ่ นๆ ...”
3) จัดเก็บความรู้ หลังจากเสร็ จสิ ้นการฝึ กอบรมนิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไ ด้ สะท้ อน
การเรี ยนรู้จากการฝึ กอบรมในภาพรวม และเป็ นการทบทวนสิง่ ที่ได้ ปฏิบตั ิจากสิง่ ที่คาดหวัง สิง่ ที่
เกิดขึ ้นจริ ง สิง่ ที่เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดอุปสรรคหรื อประสบผลสาเร็ จ และข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ต่อไป
3. ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม (Post –Training)
มีการประเมินผลโครง การ โดยประเมินประสิทธิผลซึง่ พบว่าคะแนนสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้จากการวัดความรู้และทักษะในการจัดการเรี ยนรู้หลังการฝึ กอบรม ได้ คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อน
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การฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ฝึ กอบรมพบว่าความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 3.85)
“…ประสบการณ์ และสิ่งทีไ่ ด้รบั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง ในการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พครู...”
“…การฝึ กอบรมนีส้ ามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง และสามารถให้ทกุ คนได้มี
ส่วนร่วมในการแบ่งปั นประสบการณ์ ความรู้ให้แก่กนั บรรยากาศการฝึ กอบรมไม่เครี ยด เพือ่ น
ผูเ้ ชี ่ยวชาญมี ความเป็ นกันเอง มี กิจกรรมทีห่ ลากหลาย...”
จากการอภิปรายผลการศึกษาการใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมฯ ในขันต้
้ น มีความสอดคล้ องกับ
การศึกษางานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ที่พบว่าการฝึ กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้
ทัง้ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. สือ่ สารสัมพันธ์ (Socialization) 2. แบ่งปั นความคิด (Externalization) 3. พิชิต
ความรู้ (Combination) 4. สูก่ ารนาไปใช้ (Internalization) และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ก่อนการปฏิบตั ิ และส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาสมรร ถนะด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้ที่มากขึ ้น โดยมีวิกิเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดการข้ อมูล และแบ่งปั นความรู้ที่อยูภ่ ายในตัว
บุคคล ให้ เป็ นความรู้ที่ถกู ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนผ่านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้และ
สามารถแบ่งปั นไปสูผ่ ้ อู ื่นได้
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ในการจัดการฝึ กอบรมควรมีระบบในการสนับสนุนการติดต่อประสานงานกับนิสติ ที่สาเร็ จ
การศึกษาไปแล้ ว และประกอบอาชีพครู ที่จะทาหน้ าที่เป็ นเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาแบ่งปั น
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ หรื อการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้ กบั นิ สิตรุ่น
ปั จจุบนั ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ กบั นิสติ รุ่นพี่รุ่นน้ อง และเป็ นการส่งเสริ มให้ นิสติ ได้ เกิด
การเรี ยนรู้ก่อนการไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูจริ ง
ข้ อเสนอแนะการทาวิจัยต่ อไป
ควรมีการศึกษารูปแบบและแนวทางการฝึ กอบรมโดยพัฒนาสมรรถนะที่กาหนดให้ มีตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู หรื อสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) ได้ กาหนดไว้ เพื่อพัฒนาให้ นิสติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ ไปสูก่ ารเป็ น
ครูที่มีคณ
ุ ภาพ
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149

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้
และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยการ คิรีรัตน์

โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายมัธยม

4. อาจารย์ ดร.บุญเรื อง เนียมหอม

ข้ าราชการบานาญ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง

6. อาจารย์ ดร. ยุรวัฒน์ คล้ ายมงคล

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

7. อาจารย์ ปิ ยานี จิตร์ เจริญ

โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายประถม

8. อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

9. อาจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขติ ศิริ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10. อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ ลัญฉวรรธนะกร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายชื่อเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
โรงเรียนที่ให้ ความร่ วมมือในการสังเกตการสอน
1. โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
2. โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
3. โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
4. โรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ครูประจาการ (เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ)
1. อาจารย์สพุ ีรา ดาวเรื อง

โรงเรี ยนราชินี

2. อาจารย์วชิ ยั สีสดุ

โรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3. อาจารย์บวร คุ้มสิริพทิ กั ษ์

โรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

4. อาจารย์เกษม สวัสดี

โรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

5. อาจารย์ชตุ วิ ฒ
ั น์ สุวตั ถิพงศ์

โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย

6. อาจารย์อมั รินทร์ อาพลพงษ์

โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม

7. อาจารย์ ปิ ยานี จิตร์ เจริญ

โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
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- แบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
- แบบรับรองร่ างรูปแบบการฝึ กอบรม
- แบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรม (ขัน้ สุดท้ าย)
- แบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
- แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมินแบบทดสอบความรู้
- แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
- แบบบันทึกการสังเกตการสอน
- แบบบันทึกสะท้ อนกิจกรรมการเรียนรู้
- แบบประเมินโครงการฝึ กอบรม
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แบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
แบบสอบถามนิส1.ิตคณะครุศาสตร์ เรื่องความต้ องการในการฝึ กอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่ งเสริมสมรรถนะด้ านการจัดการเรียนรู้
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี ้แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที ่ 1
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที ่ 2
สมรรถนะทางวิชาชี พครูดา้ นการจัดการเรี ยนรู้
ตอนที ่ 3
ความต้องการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
2. โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หรือ เติมข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริง หรือ จัดเรี ยงลาดับตามความ
ต้ องการหรื อความคิดเห็นของท่านตามที่ระบุไว้ ในคาถามแต่ละข้ อ กรณีที่ท่านมีความต้ องการหรื อความคิดเห็น
เพิม่ เติม โปรดระบุในช่องว่างที่กาหนดให้
3. คาตอบของท่านมีคณ
ุ ค่ายิ่งต่อการพัฒนาโครงการและการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านการจัดการเรี ยนรู้
ของนิสติ คณะครุศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอให้ ท่านตอบคาถามโดยอิสระและตรงตามความเป็ นจริง
คาตอบของท่านจะใช้ ประโยชน์เพื่อการวิจยั และนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.

เพศ ( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
อายุ ( ) 1.น้ อยกว่า 20 ปี
( ) 2. อายุ 20 - 22 ปี
( ) 3. อายุ 23 - 25 ปี
้ ที่ 5
ชันปี
้
( ) 1.ชันปี
้ ที่ 1 ( ) 2.ชันปี
้ ที่ 2 ( ) 3.ชันปี
้ ที่ 3 ( ) 4.ชันปี
้ ที่ 4 ( ) 5.ชันปี
สาขาวิชา
( ) 1.ปฐมวัย
( ) 2.ประถมศึกษา
( ) 3.มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
( ) 4.มัธยมศึกษาสังคมศาสตร์
( ) 5.สุขศึกษาพลศึกษา ( ) 6.ศิลปศึกษา
( ) 7.ดนตรี ศกึ ษา
( ) 8.ธุรกิจศึกษา
( ) 9.จิตวิทยา
( ) 10.เทคโนโลยีการศึกษา( ) 11.การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ( ) 12.อื่นๆ………………
5. ผลการศึกษา ( ) GPA 2.00-2.50 ( ) GPA 2.51-3.00 ( ) GPA 3.01-3.50 ( ) GPA 3.51-4.00
6. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูควรมีความรู้ใดต่อไปนี ้ จงเรี ยงลาดับความสาคัญ
( ) 1.ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู ( ) 2.การพัฒนาหลักสูตร
( ) 3.การจัดการเรี ยนรู้
( ) 4.จิตวิทยาสาหรับครู ( ) 5.การวัดและประเมินผลการศึก ษา
( ) 6.การบริหารจัดการในห้ องเรี ยน ( ) 7.การวิจยั ทางการศึกษา
( ) 8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( ) 9.ความเป็ นครู
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ตอนที่ 2

สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้

โปรดเขียนเครื่ องหมาย  เพื่อประเมิน (1) สมรรถนะทางวิชาชีพของครูของท่านตามความเป็ นจริง และ
(2) สมรรถนะที่ท่านเห็นว่าจาเป็ นต้ องพัฒนาในการปฏิบตั งิ านในประเด็นต่อไปนี ้
สมรรถนะของท่ านที่เป็ นจริง
สมรรถนะที่จาเป็ นต้ องพัฒนา
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
รายการสมรรถนะ
ที่สดุ

กลาง

ที่สดุ

ที่สดุ

กลาง

1.นิสิตมีความรู้ ด้านทฤษฎีการเรี ยนรู้ และทฤษฎีการ
สอน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ได้
2.นิสิตมีความรู้ ด้านรู ปแบบการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ได้
3. นิสิตสามารถออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่หลากหลายได้
4. นิสิตสามารถออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ ได้
เหมาะสมกับวัยและความต้ องการของผู้เรี ยน
5.นิสิตสามารถบูรณาการเนือ้ หาในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ และบูรณาการการเรี ยนรู้ แบบเรี ยนรวม นาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ได้
6.นิสิตมีความรู้ ด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ได้
7.นิสิตสามารถเลือกใช้ พัฒนาสื่อที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนได้
8.นิสิตสามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยยึด
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้
9.นิสิตสามารถออกแบบเครื่ องมือ และการ
ประเมินผลของผู้เรี ยนได้

ตอนที่ 3 ความต้ องการฝึ กอบรมเพื่อสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  เพื่อประเมินความต้ องการก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ท่านต้ องการได้ รับ
การพัฒนาด้ านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้ อต่อไปนี ้ในระดับใด

ที่สดุ
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วิธีการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

1.ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
2.ท่านมีความเข้ าใจองค์ประกอบของการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้และสามารถเขียนได้
3.ท่านคิดว่าทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้จาเป็ น
ต่อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
4.ท่านคิดว่าหากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบ
และการเขียนแผนจากครูผ้ เู ชี่ยวชาญจะทาให้ ท่านเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
5.ท่านคิดว่าหากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบ
และการเขียนแผนจากเพื่อนนิสติ จะทาให้ ท่านเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
6.ท่านคิดว่าหากมีการให้ ดตู วั อย่างการออกแบบและการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้จากครูผ้ เู ชี่ยวชาญจะทาให้ ท่าน
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
7.ท่านคิดว่าหากมีการไปร่วมสังเกตการณ์การสอนจากครู
ผู้เชี่ยวชาญจะทาให้ ท่านออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
8.ท่านคิดว่าหากมีการฝึ กการเขียนแผนและมีการทดลอง
สอนจริงก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะทาให้ ท่าน
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
9.ท่านคิดว่าการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ออนไลน์ สะดวก และตรงกับความต้ องการของท่าน
10.ท่านคิดว่าสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายในการฝึ กอบรม จะ
ทาให้ ท่านออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
11.หากมีการฝึ กอบรมเรื่ องการออกแบบและการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบออนไลน์ ท่านสนใจเข้ าร่วม
12.ท่านคิดว่านิสติ ที่ต้องฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูควรเข้ า
ร่วมในการฝึ กอบรมเรื่ องการเขียนแผน จะทาให้ ออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
ขอขอบคุณความร่ วมมือของท่ านในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวอรญา อานาจเจริ ญพร นิสิตปริ ญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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แบบรับรองร่ างรูปแบบการฝึ กอบรม (ขัน้ ทดลอง)
แบบประเมินโครงร่ างรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ
สาหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

เสนอโดย

สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย กระบว นการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
A TRAINING MODEL TO ENHANCE LEARNING MANAGEMENT
COMPETENCY USING KNOWLEDGE CREATION PROCESS AND PEER
ASSIST VIA WIKI FOR PRE-SERVICE TEACHERS
นางสาวอรญา อานาจเจริญพร
นิสติ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้ จากการประเมินจะนาไปปรับปรุงแก้ ไขรูปแบบการฝึ กอบรมให้ มีความสมบูรณ์
ก่อนนาไปทดลองใช้ จริง
คาชีแ้ จง
1. แบบประเมินฉบับนี ้เป็ นแ บบประเมินโครงร่างรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ ท่านได้ พจิ ารณาความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรการฝึ กอบรม และขันตอ
้
นกิจกรรมของการ
ฝึ กอบรม แบบประเมินประกอบด้ วยคาถามจานวน 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม
ตอนที่ 2 ประเมินกระบวนการฝึ กอบรม ขันตอน
้
และกิจกรรมการฝึ กอบรม
ตอนที่ 3 การใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม
2. เอกสารที่แนบมาให้ พจิ ารณา ได้ แก่
1. โครงร่างรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และ
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เพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. คาอธิบายรายละเอียดโครงร่างรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
3. ท่านสามารถ เขียนข้ อความ สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายใดๆ เพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมในเอกสารได้
โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้ อมเขียนข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนาไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้
+1
หมายถึง
แน่ใจว่าหัวข้ อการประเมินมีความเหมาะสม
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าหัวข้ อการประเมินมีความเหมาะสมหรื อไม่
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าหัวข้ อการประเมินไม่มีความเหมาะสม
ชื่อผู้ประเมินรูปแบบ
………………………………………………………………………………...……
ตาแหน่ง
………………………………………………………………………………...……
สถานที่ทางาน
………………………………………………………………………………...……
ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม
คาชีแ้ จง ขอให้ ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการฝึ กอบรม มี ความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด โดย
ทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
หัวข้ อการประเมิน
+1
0
-1
(เหมาะสม)

1. การออกแบบรูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม มีความ
เหมาะสมกับการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
2. รูปแบบการฝึ กอบรม มีความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
3. ขันตอนของการฝึ
้
กอบรมด้ วยกระบวนการสร้ าง
ความรู้ทงั ้ 4 ขันตอนมี
้
ความเหมาะสม
4. การแบ่งเนื ้อหา และการลาดับเนื ้อหาในการฝึ กอบรม
มีความเหมาะสม
5. วิธีการที่ใช้ ในการฝึ กอบรมเหมาะสมกับการส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
6. สื่อที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความเหมาะสม
7. กิจกรรมในการฝึ กอบรมเหมาะสมกับการส่งเสริม
สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้

(ไม่ แน่ ใจ)

(ไม่ เหมาะสม)
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 ประเมินกระบวนการฝึ กอบรม ขัน้ ตอน และกิจกรรมการฝึ กอบรม
คาชีแ้ จง ขอให้ ท่านพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการฝึ กอบรม ขันตอน
้
และกิจกรรมการฝึ กอบรม มีความ
เหมาะสมมากน้ อยเพียงใด โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
หัวข้ อการประเมิน
1. ขัน้ เตรียมความพร้ อมก่ อนการฝึ กอบรม
1.1 หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
1.2 วิเคราะห์ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
1.3 วิเคราะห์เนื ้อหาในการฝึ กอบรม
1.4 วิเคราะห์งานและกิจกรรมในการฝึ กอบรม
1.5 การออกแบบและพัฒนาสื่อในการฝึ กอบรม
2. ขัน้ ฝึ กอบรม
2.1 สื่อสารสัมพันธ์ (Socialization)
2.1.1 แนะนาแนวทาง
2.1.2 สร้ างความสัมพันธ์
2.1.3 แบ่งปั นความรู้
2.2 แบ่งปั นความคิด (Externalization)
2.2.1 เริ่มต้ นการเขียน
2.2.2 แลกเปลี่ยนแบ่งปั น
2.3 พิชิตความรู้ (Combination)
2.3.1 เรี ยนรู้จากประสบการณ์
2.3.2 ผสานความรู้ สูแ่ ผนใหม่
2.4 สูก่ ารนาไปใช้ (Externalization)
2.4.1 ทดสอบความเข้ าใจ
2.4.2 นาไปใช้ ปฏิบตั ิ
2.4.3 จัดเก็บความรู้ (AAR)

ความคิดเห็น
+1
(เหมาะสม)

0
(ไม่ แน่ ใจ)

-1
(ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ
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3. ขัน้ หลังการฝึ กอบรม
3.1 ประเมินผลโครงการฝึ กอบรม
3.1.1 โดยผู้เข้ ารับการอบรม
3.1.2 โดยผู้จดั โครงการฝึ กอบรม
3.2 สรุปผลการฝึ กอบรม
3.3 นาเสนอผลการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 การใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม
คาชีแ้ จง ขอให้ ท่านพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผลการฝึ กอบรม มีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
หัวข้ อการประเมิน

ความคิดเห็น
+1
(เหมาะสม)

0
(ไม่ แน่ ใจ)

-1
(ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถ
นาไปใช้ ฝึกอบรมได้ จริง
2. เครื่ องมือที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนาไปใช้ ในการฝึ กอบรม
ได้ จริง
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมในการ
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
4. รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ได้ จริง
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………………………
(………………………………………………….)
วันที่…………………………………….....
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แบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึ กอบรม (ขัน้ สุดท้ าย)
แบบประเมินรับรองรูปแบบ (รอบสุดท้ าย)
สาหรับการวิจยั เรื่ อง รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ
สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
การนาสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ง เสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
A PROPOSED TRAINING MODEL TO ENHANCING LEARNING
MANAGEMENT COMPETENCY USING KNOWLEDGE CREATION AND
PEER ASSIST VIA WIKI FOR PRE-SERVICE TEACHERS
อาจารย์ ท่ ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตรจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
ผู้วจิ ัย
นางสาวอรญา อานาจเจริญพร
นิสติ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้รับรองรูปแบบ
ตาแหน่ ง
สถานที่ทางาน

…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………

คาแนะนาการรับรองรูปแบบการฝึ กอบรม
1. การรับรองรูปแบบ หมายถึง การรับรองรูปแบบ การฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2. แบบรับรองฉบับนี ้มีข้อคาถามเพื่อการรับรองรูปแบบ โปรดรับรองรูปแบบตามระดับที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
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ระดับการรับรอง

ข้ อคาถาม

เหมาะสม
น้ อยที่สุด
1

เหมาะสม
น้ อย
2

เหมาะสม
ปานกลาง
3

เหมาะสม
มาก
4

เหมาะสม
มากที่สุด
5

บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบและคาอธิบาย
3. แผนภาพแสดงรูปแบบ
4. องค์ประกอบของรูปแบบการฝึ กอบรม
4.1 สื่อที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
4.2 ชนิดการฝึ กอบรม
4.3 แหล่งการเรี ยนรู้
4.4 การวัดและประเมินผล
4.5 บทบาทเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
5. ขันตอนของรู
้
ปแบบการฝึ กอบรม
5.1 สื่อสารสัมพันธ์
5.2 แบ่งปั นความคิด
5.3 พิชิตความรู้
5.4 สูก่ ารนาไปใช้
6. รูปแบบการฝึ กอบรมมีความเหมาะสม
ต่อการนาไปใช้ สง่ เสริมสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
7. โดยภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรม
สามารถนาไปใช้ ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
8. ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเพื่อการพัฒนารูปแบบก ารฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
กระบวนการสร้ างความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 1 ภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

หัวข้ อการประเมิน

+1
(เหมาะสม)

ความคิดเห็น
0
-1
(ไม่ แน่ ใจ) (ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการฝึ กอบรม
2. หลักการและแนวคิดพื ้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการฝึ กอบรม
3. กระบวนการฝึ กอบรม 3 ขันตอน
้
4. ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการฝึ กอบรม
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
5. การประเมินผลการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการฝึ กอบรม

หัวข้ อการประเมิน

+1
(เหมาะสม)

ความคิดเห็น
0
-1
(ไม่ แน่ ใจ) (ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. บทบาทของผู้สอน
2. ทักษะการใช้ เครื่ องมือในการฝึ กอบรม
3. บทบาทของนิสติ นักศึกษา
4. บทบาทของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

162

ตอนที่ 3 กระบวนการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

+1
(เหมาะสม)

ความคิดเห็น
0
(ไม่ แน่ ใจ)

+1
(เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. ขันสื
้ ่อสารสัมพันธ์
1.1 แนะนาแนวทาง
1.2 สร้ างความสัมพันธ์
1.3 แบ่งปั นความรู้
2. ขันแบ่
้ งปั นความคิด
2.1 เริ่มต้ นการเขียน
2.2 แลกเปลี่ยนแบ่งปั น
3. ขันพิ
้ ชิตความรู้
3.1 เรี ยนรู้จากประสบการณ์
3.2 ผสานความรู้ สูแ่ ผนใหม่
4. ขันสู
้ ก่ ารนาไปใช้
4.1 ทดสอบความเข้ าใจ
4.2 นาไปใช้ ปฏิบตั ิ
4.3 จัดเก็บความรู้
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระบวนการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ ในรูปแบบการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

+1
(เหมาะสม)

ความคิดเห็น
0
-1
(ไม่ แน่ ใจ) (ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. เครื่ องมือในการจัดการข้ อมูล WIKI
2. สื่อที่ใช้ ประกอบในการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในรูปแบบการเรี ยนฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 5 การประเมินผลการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

ความคิดเห็น
+1
(เหมาะสม)

0
(ไม่ แน่ ใจ)

-1
(ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. ประเมินความรู้ก่อนการฝึ กอบรม
2. ประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม
2.1 การมีสว่ นร่วมในการฝึ กอบรม
2.2 บันทึกการสังเกตการสอน
3. การประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
3.1 ประเมินผลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
4. ประเมินโครงการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 6 การใช้ งานรูปแบบการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

+1
(เหมาะสม)

ความคิดเห็น
0
-1
(ไม่ แน่ ใจ) (ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

1. รูปแบบการฝึ กอบรม ที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถ
นาไปใช้ ฝึกอบรมได้ จริง
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสม
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
4. รูปแบบการฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถ
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ได้ จริง
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้ งานตามรูปแบบการเรี ยนฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถน ะการจัดการเรี ยนรู้และเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาครู ข้ าพเจ้ ามีความเห็นว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………
☐ รูปแบบมีความเหมาะสมดีแล้ ว สามารถนาไปใช้ ทดลองได้
☐ รูปแบบมีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะก่อนนาไปทดลองใช้
☐ รูปแบบยังไม่มีความเหมาะสม

ลงชื่อ ……………………………………………
(………………………………………………….)
วันที่…………………………………….....
ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นอย่างมาก
นางสาวอรญา อานาจเจริญพร
ผู้วจิ ยั
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แบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบประเมินเครื่องมือ รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ
สาหรับนิสิตนักศึกษายคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

เสนอโดย

สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการ
สร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
A TRAINING MODEL TO ENHANCE LEARNING MANAGEMENT
COMPETENCY USING KNOWLEDGE CREATION PROCESS AND PEER
ASSIST VIA WIKI FOR PRE-SERVICE TEACHERS
นางสาวอรญา อานาจเจริญพร
นิสติ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
เพื่อประเมินเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสร้ าง
ความรู้ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสติ นักศึ กษาครู ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้ จากการ
ประเมินจะนาไปปรับปรุงแก้ ไขเครื่ องมือให้ มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้ จริง
เครื่องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
คาชีแ้ จง ขอให้ ท่านพิจารณาความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม มีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านโปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน
พร้ อมเขียนข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้
+1
หมายถึง
แน่ใจว่าหัวข้ อการประเมินมีความเหมาะสม
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าหัวข้ อการประเมินมีความเหมาะสมหรื อไม่
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าหัวข้ อการประเมินไม่มีความเหมาะสม
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ความคิดเห็น
หัวข้ อการประเมิน
1.สื่อประกอบการฝึ กอบรม
1.1 สื่อมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
1.2 สื่อมีเนือ้ หาที่ถกู ต้ องเหมาะสม
1.3 สื่อมีความชัดเจนเข้ าใจง่าย
1.4 สื่อมีความหลากหลาย และน่าสนใจ
1.5 สื่อมีความเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
2. WIKI
2.1 ตัวอักษร
2.1.1 ขนาดมีความเหมาะสม
2.1.2 สีมีความเหมาะสม
2.1.3 รู ปแบบอักษรมีความเหมาะสม
2.1.4 ลักษณะเด่นชัด อ่านง่าย
2.2 ภาพ/กราฟิ ก
2.2.1 ภาพสามารถสื่อความหมายได้ ชดั เจน
2.2.2 สอดคล้ องกับเนือ้ หา
2.2.3 มีความน่าสนใจ
2.2.4 มีขนาดเหมาะสม
2.3 รายการ
2.3.1 แบ่งเป็ นข้ อย่อยได้ ครบคลุมประเด็นสาคัญ
2.3.2 วางตาแหน่งได้ เหมาะสมทาความเข้ าใจได้ ง่าย
2.3.3 มีขนาดที่เหมาะสมกับหน้ าจอ
2.4 การเชื่อมโยง
2.4.1 การเชื่อมโยงมีความถูกต้ องเหมาะสม
2.4.2 การเชื่อมโยงมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
2.5 บทเรี ยน/กิจกรรม
2.5.1 บทเรี ยนและกิจกรรมน่าสนใจ
2.5.2 มีการแสดงโครงสร้ างบทเรี ยนที่เป็ นภาพรวม
2.6 การนาเสนอเนือ้ หา
2.6.1 การนาเสนอเนือ้ หามีความน่าสนใจ
2.6.2 การนาเสนอเนือ้ หามีความชัดเจนเข้ าใจง่ายสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
2.7 กิจกรรมการฝึ กอบรม
2.7.1 กิจกรรมการฝึ กอบรมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
2.7.2 กิจกรรมการฝึ กอบรมเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

+1
(เหมาะสม)

0
(ไม่ แน่ ใจ)

-1
(ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ
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ความคิดเห็น
หัวข้ อการประเมิน

+1
(เหมาะสม)

0
(ไม่ แน่ ใจ)

-1
(ไม่ เหมาะสม)

ข้ อเสนอแนะ

2.8 การติดต่ อสื่อสาร
2.8.1 การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ ว
2.8.2 การติดต่อสื่อสารสามารถทาได้ ตลอดเวลา
2.8.3 การติดต่อสื่อสารอานวยความสะดวกต่อการแบ่งปั น
ความรู้
2.8.4 มีช่องทางที่อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมและมี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน
2.9 การให้ ผลย้ อนกลับ
2.9.1 การให้ ผลย้ อนกลับมีความชัดเจนถูกต้ อง
2.9.2 การให้ ผลย้ อนกลับมีวิธีการที่เหมาะสม
2.10 การทดสอบ
2.10.1 การทดสอบสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.10.2 การทดสอบมีจานวนข้ อที่เหมาะสม
2.10.3 มีการชี ้แจงเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์แบบทดสอบ
อย่างชัดเจน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………………………
(………………………………………………….)
วันที่…………………………………….....
ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบคุณท่านเป็ นอย่างสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมืออันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นอย่างมาก
อรญา อานาจเจริญพร
ผู้วจิ ยั
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แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 1 ขอให้ ท่านประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ อง ของวัตถุประสงค์การสอน เนื ้อหา กิจกรรมการสอน
สื่อและการประเมินผลโดยทาเครื่ องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความเหมาะสม
รายการ
1.สาระสาคัญ
1.1 แสดงความคิดรวบยอดของสาระการเรียนรู้ได้ ชดั เจน
1.2 สอดคล้ องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวัง
2.1 ถูกต้ องตามหลักการเขียน ใช้ ภาษาได้ ถกู ต้ องชัดเจน
2.2 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทกุ ด้ าน
3.สาระการเรี ยนรู้
3.1 เนื ้อหาสาระถูกต้ องตามหลักวิชาการ ทันสมัย
3.2 มีความครบถ้ วนเพียงพอต่อการสร้ างความรู้ใหม่ๆ และเกิดทักษะหรือ
พฤติกรรมที่ต้องการ
3.3 สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้
3.4 ชัดเจน ไม่สบั สน
3.5 สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.1 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.2 สอดคล้ องกับความสนใจ ความสามารถ และวัยของผู้เรียน
4.3 เวลา สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสภาพแวดล้ อมที่ใช้ มีความเหมาะสม
4.4 น่าสนใจ จูงใจให้ กระตือรือร้ นที่จะเรียนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างอิสระ
และสร้ างสรรค์
4.5 มีกิจกรรมบูรณาการที่เหมาะสม
4.6 มีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาความคิด
5. สื่อและแหล่ งการเรี ยนรู้
5.1 สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของห้ องเรียน
5.2 สอดคล้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้
5.3 ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีวดั และเครื่องมือวัดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
6.2 วิธีวดั และเครื่องมือมีความสอดคล้ องกับธรรมชาติของวิชา
6.3 .ใช้ วิธีวดั และประเมินผลหลากหลาย
6.4 เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้ องกับระดับการเรียนรู้ และ
ความสามารถของผู้เรียน

มากที่สุด
(5 คะแนน)

มาก
(4 คะแนน)

ปานกลาง
(3 คะแนน)

น้ อย
(2 คะแนน)

น้ อยที่สุด
(1 คะแนน)
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แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ (ปช.5.8-1)
แบบวัดและประเมินผลด้ านทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรี ยนรู้
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการวัดและประเมิน

ระดับคะแนน
4

3

2

1

0

หมายเหตุ/
ข้ อเสนอแนะ

1. การเตรี ยมแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
1.2 การกาหนดกิจกรรมนาเข้ าสู่บทเรี ยน
1.3 การกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เนือ้ หาสาระ และสื่อ
1.4 การกาหนดการประเมินผล
สรุ ปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
2. การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้
2.1 การนาเข้ าสู่บทเรี ยน
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.3 การสื่อสาร / อธิบายและบุคลิกภาพ
2.4 การใช้ สื่อการเรี ยนการสอน
2.5 การคุมชันเรี
้ ยนและการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
2.6 ความสอดคล้ องกับแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.7 การสร้ างแรงเสริ มและกาลังใจ
2.8 การมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยน
2.9 การสรุ ปบทเรี ยน
สรุ ปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
3. การวัดและประเมินผล
3.1 การประเมินความรู้ พื ้นฐานของนักเรี ยนก่อนสอบ
3.2 การประเมินความรู้ ของนักเรี ยนระหว่างการเรี ยนการสอน
3.3 การประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
สรุ ปในภาพรวม (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
4. สรุ ปคุณภาพของทักษะและสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ (ระดับคะแนนเฉลี่ย) =
ข้ อเสนอแนะ.………………………………………………………………………………………………………………………………
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การนาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการสร้ างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่ านวิกิ
สาหรับนิสิตนักศึกษาครู

เนื่องด้วยดิฉนั นางสาวอรญา อานาจเจริ ญพร นิสิตระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโน โลยีและสื่ อสาร
การศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาลังทาวิทยานิพนธ์เรื่ องการนาเสนอรู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ตามกระบวนการสร้างความรู้และเพื่อนผูเ้ ชี่ยวชาญผ่านวิกิ สาหรับนิสิตนักศึกษาคณะ
ครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิพนธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นิสิตคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการ
สร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการวิจยั โดยเครื่ องมือใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบทดสอบความรู้เรื่ องสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสร้างเนื้อหาความตรงเชิง
เนื้อหา และการใช้ภาษาของเครื่ องมือฉบับนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
อรญา อานาจเจริ ญพร
ผูว้ ิจยั
ตารางผังแบบทดสอบความรู้
องค์ ประกอบที่ต้องการวัด
ปรนัย
1. วิธีการสอน
2. ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
4. การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
รวม

นา้ หนัก
(%)

จานวน
ข้ อสอบ

23
17
23
37
100

8
6
8
13
35
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1. ข้ อใดคือลักษณะการสอนแบบบรรยาย
ก. ผู้สอนอธิบาย เนื ้อหาสาระที่ต้องการสอนแก่ผ้ เู รี ยน √
ข. ผู้สอนแสดงสิง่ ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนสรุ ปบทเรี ยน
ค. ผู้สอนให้ ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี หรื อข้ อสรุป และยกตัวอย่างเพื่อให้ เข้ าใจมากขึ ้น
ง. การสอนที่จดั ผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ให้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. การสอนเรื่ องโปรแกรม PowerPoint และต้ องการให้ นกั เรี ยนนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ควรใช้ วิธีการสอนใด
ก. สอนโดยบรรยายและการทดลอง
ข. สอนโดยการสาธิตและการทดลอง √
ค. สอนโดยการใช้ เกมและการอภิปรายกลุม่ ย่อย
ง. สอนโดยการบรรยายและการสาธิต
3. วิธีสอนแบบนิรนัยต่างจากวิธีการสอนแบบอุปนัยอย่างไร
ก. วิธีสอนแบบนิรนัยจะสอนจากหลักการไปสูต่ วั อย่างย่อยๆ แต่วิธีการสอนแบบอุปนัยจะสอนจาก
ตัวอย่างย่อยๆแล้ วนาไปสรุปหลักการ √
ข. วิธีสอนแบบอุปนัยจะสอนจากหลักการไปสูต่ วั อย่างย่อยๆ แต่วิธีการสอนแบบนิรนัยจะสอนจาก
ตัวอย่างย่อยๆแล้ วนาไปสรุปหลักการ
ค. วิธีสอนแบบอุปนัยและวิธีสอนแบบนิรนัย มีวิธีการสอนเหมือนกัน
ต่างกันที่การใช้ ตวั อย่างต่างประเภทกัน
ง. วิธีสอนแบบนิรนัย และวิธีสอนแบบอุปนัย มีวิธีสอนที่เหมือนกันต่างกันที่การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
4. วิธีการสอนแบบใดที่โดยพื ้นฐานต้ องใช้ สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา
ก. การสอนแบบใช้ เกม (Game)
ข. การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry Method) √
ค. การสอนแบบใช้ คาถาม (Questioning Method)
ง. การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
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5. วิธีการสอนแบบใดที่มีกระบวนการที่แตกต่างจากวิธีการสอนทั ้งหมด
ก. การจัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการกลุม่ (Group Process)
ข. การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning)
ค. การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method) √
ง. การจัดการเรี ยนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming Method)
6. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประกอบด้ วยขั ้นใดบ้ าง
ก. Engagement Exploration Explanation Elaboration Evaluation √
ข. Explanation Elaboration Enhancing Entrance Evaluation
ค. Engagement Entrance Exploration Exit Evaluation
ง. Exploration Experimental Engagement Entrance Elaboration
7. วิธีการสอนใดที่ไม่เหมาะสมกับการสอนเรื่ องการออกแบบเว็บไซต์มากที่สดุ
ก. การสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)
ข. การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
ค. การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry Method) √
ง. การสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)
8. หากนักเรี ยนไม่เข้ าใจเรื่ องการเขียนโปรแกรมจะใช้ วิธีการสอนใดจึงจะดีที่สดุ
ก. การสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)
ข. การสอนแบบใช้ คาถาม (Questioning Method)
ค. การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry Method)
ง. การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) √
9. แผนการจัดการเรี ยนรู้ (Lesson plan) หมายถึงอะไร
ก. การวางแผนสาหรับผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนวางแผนการเรี ยนของตนเอง
ข. การวางแผนสาหรับการสอนของครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ค. แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาซึง่ โรงเรี ยนจัดทาขึ ้น
ง. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ครูผ้ สู อนจัดทาขึ ้น √
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10. แผนการจัดการเรี ยนรู้เปรี ยบเสมือนเข็มทิศหมายความว่าอย่างไร
ก. แผนการจัดการเรี ยนรู้คือแนวทางในการสอนเพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
ข. แผนการจัดการเรี ยนรู้เปรี ยบเสมือนเข็มทิศสาหรับการเดินทางของครู √
ค. แผนการจัดการเรี ยนรู้คือวิธีการสอนของครู
ง. แผนการจัดการเรี ยนรู้คือแนวทางในการทางานของครู
11. แผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจของการจัดการเรี ยนรู้ หมายความว่าอย่างไร
ก. เป็ นสิง่ สาคัญในการชี ้วัดความสาเร็ จของครูในการจัดการเรี ยนการสอน
ข. เป็ นสิง่ สาคัญในการชี ้วัดความเข้ าใจของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
ค. เป็ นสิง่ สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ √
ง. เป็ นสิง่ สาคัญในการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
12. สิง่ ใดที่ขาดไม่ได้ ในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ก. สือ่ การเรี ยนรู้
ข. กิจกรรมการเรี ยนรู้ √
ค. สาระสาคัญ
ง. การวัดและประเมินผล
13. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการหมายถึงข้ อใด
ก. มีการนาเนื ้อหาจากหลายกลุม่ สาระมาบูรณาการในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ข. มีการนาวิธีการเรี ยนการสอนทีห่ ลากหลายมาบูรณาการในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ค. มีการนาสือ่ และแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
ง. ถูกต้ องทุกข้ อ √
14. วัตถุประสงค์ของการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้คานึงถึงสิง่ ใดเป็ นสาคัญ
ก. การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน √
ข. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ค. วิธีการสอนของครู
ง. หลักสูตรสถานศึกษา

174

15. ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ควรอยู่ในองค์ประกอบใด
ก. ต้ นเรื่ อง
ข. หัวเรื่ อง √
ค. หัวข้ อเรื่ อง
ง. หน่วยการเรี ยนรู้
16. มาตรฐาน ท 4.1 เข้ าใจธรรมชาติของภาษา คือ องค์ประกอบใดของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ก. หัวเรื่ อง
ข. สาระสาคัญ
ค. มาตรฐานการเรี ยนรู้ √
ง. กิจกรรมการเรี ยนรู้
17. ผลการเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยนหลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ คือองค์ประกอบใดของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
ก. สาระการเรี ยนรู้
ข. มาตรฐานการเรี ยนรู้
ค. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง √
ง. การประเมินผล
18. ข้ อใดคือสาระการเรี ยนรู้
ก. มาตรฐาน ว.5.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต
ข. จานวน 1-10 เป็ นจานวนที่เพิ่มขึ ้นทีละ 1 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบอาจมีค่าเท่ากัน
ค. ผู้เรี ยนสามารถทาแบบฝึ กหัดได้ ถกู ต้ อง
ง. คาคล้ องจอง ลักษณะของคาคล้ องจอง และการเขียนคาคล้ องจองโดยใช้ ทานองเพลงเป็ นสือ่ √19. การ
วัดประเมินผลมีความสาคัญอย่างไร
ก. เป็ นสิง่ ที่กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ข. ใช้ กาหนดเนื ้อหาและขอบเขตการเรี ยนรู้
ค. ใช้ ประเมินคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ง. ใช้ ประเมินว่านักเรี ยนบรรลุจดุ ประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้ตามที่ระบุไว้ หรื อไม่ √
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20. เพราะเหตุใดจึงต้ องมีการระบุมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด
ก. เพื่อกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ข. เพื่อกาหนดขอบเขตเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ √
ค. เพื่อกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู้
ง. เพื่อกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
21. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต้ องคานึงถึงสิง่ ใดเป็ นสาคัญ
ก. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ √
ข. มาตรฐานการเรี ยนรู้
ค. ตัวชี ้วัด
ง. การวัดและประเมินผล
22. สิง่ ที่ควรคานึงถึงมากที่สดุ ในการเลือกใช้ สอื่ ประกอบการเรี ยนการสอน
ก. เข้ าใจได้ ง่าย
ข. วัสดุหาได้ ง่าย ประหยัด
ค. ความถูกต้ องของเนื ้อหา √
ง. ความทันสมัย และหลากหลาย
23. ข้ อใดไม่ ใช่ แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ก. เขียนหัวข้ อเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู้ โดยมีเพียงเนื ้อหาย่อยของหัวเรื่ องนั ้น √
ข. เขียนกิจกรรมเป็ นข้ อตามลาดับขั ้นของการจัดการเรี ยนรู้
ค. ระบุสอื่ ที่ใช้ จริ งในการจัดการเรี ยนรู้
ง. เขียนผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังให้ สมบูรณ์ทั ้ง 3 องค์ประกอบ
29. กิจกรรมในขั ้นสรุปที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ครูเป็ นผู้สรุปเนื ้อหาทั ้งหมด
ข. พยายามสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสรุปเนื ้อหาที่เรี ยนด้ วยตนเอง
ค. ให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด
ง. ครูและนักเรี ยนร่ วมกันสรุปเนื ้อหาที่เรี ยนทั ้งหมด √
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30. หากรูปภาพที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้มีหลายชนิดควรเขียนในสือ่ การเรี ยนรู้อย่างไร
ก. ระบุลกั ษณะของรูป เช่น รูปเด็กหญิง √
ข. ไม่ต้องระบุลกั ษณะของภาพ
ค. ระบุว่าภาพแต่ละภาพใช้ ในขั ้นตอนใด
ง. ไม่ต้องระบุรูปภาพ
31. “ตรวจแบบฝึ กหัดเรื่ องหลักในการออกแบบบทเรี ยนช่วยสอน” ควรระบุเครื่ องมือที่ใช้ อย่างไร
ก. แบบประเมิน
ข. เกณฑ์การให้ คะแนน √
ค. แบบสังเกต
ง. แบบสอบถาม
32. สาระสาคัญต่างจากสาระการเรี ยนรู้ อย่างไร
ก. สาระสาคัญคือความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน ส่วนสาระการเรี ยนรู้คือเนื ้อหาในการ
จัดการเรี ยนรู้ √
ข. สาระการเรี ยนรู้คือความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน ส่วนสาระสาคัญคือเนื ้อหาในการ
จัดการเรี ยนรู้
ค. สาระการเรี ยนรู้คือ ผลการเรี ยนทีต่ ้ องการให้ เกิดกับผู้เรี ยนหลังจากการเรี ยนรู้ตามกลุม่ สาระ ส่วน
สาระสาคัญคือเนื ้อหาในการจัดการเรี ยนรู้
ง. สาระการเรี ยนรู้คือความคิดรวบยอดหรื อหลักการที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยนส่วนสาระสาคัญ คือผล
การเรี ยนที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยนหลังจากการเรี ยนรู้ตามกลุม่ สาระ
33. ขั ้นตอนแรกในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้คือข้ อใด
ข. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ √
ก. กาหนดเนื ้อหาที่จะสอน
ค. ศึกษาวิธีสอน
ง. กาหนดการประเมินผล
34. เหตุใดการกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้จงึ เป็ นขั ้นตอนแรกในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ก. เพราเป็ นแนวทางที่ปฏิบตั ิกนั มา
ข. เพราะเป็ นการวางเป้าหมายในการจัดการเรี ยนรู้
ค. เพราะการกาหนดจุดประสงค์เป็ นกระบวนการที่นาไปกาหนดสาระการเรี ยนรู้ √
ง. เป็ นการกาหนดสาระการเรี ยนรู้
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35. ขั ้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ก. กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ กาหนดสาระการเรี ยนรู้ กาหนดกิจกรรม
ข. กาหนดจุดประสงค์ กาหนดกิจกรรม และกาหนดวิธีการประเมินผล √
ค. กาหนดสือ่ การสอน และกาหนดวิธีการประเมินผล
ง. กาหนดจุดประสงค์ กาหนดสระสาคัญ และกาหนดกิจกรรม
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ผู้บนั ทึก................................................................รหัสนิสติ .....................................

กิจกรรมสะท้ อนการเรี ยนรู้ (AAR)
1. ความคาดหวังจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้

2. สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง/สิง่ ที่ได้ รับ/ปั ญหาที่เกิดขึ ้น

3. อะไรเป็ นปั จจัยทาให้ เกิดสิง่ นัน้

4. ในครัง้ ต่อไปเราควรปรับปรุง แก้ ไขหรื อพัฒนาอะไรให้ ดีขึ ้น

5. สิง่ ที่ได้ รับจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ /เพื่อนนิสติ
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ผูบ้ นั ทึก................................................................รหัสนิ สิต.....................................

แบบบันทึกความรู้จากการสังเกตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนิสิต
ระดับชั้น...............................วิชา..............................................................วนั .......................................เวลา...................................
อาจารย์ผสู ้ อน .....................................................................โรงเรี ยน...........................................................................................
ขั้นนำ เวลาที่ใช้..........................................................
กิจกรรม
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
สื่ อที่ใช้
.......................................................................................................................................................................................................................................
ขั้นสอน เวลาที่ใช้..........................................................
กิจกรรม
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
สื่ อที่ใช้
........................................................................................................................................................................................................................................
ขั้นสรุ ป เวลาที่ใช้..........................................................
กิจกรรม
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
สื่ อที่ใช้
........................................................................................................................................................................................................................................
การวัดและประเมินผล
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
สิ่ งที่นิสิตคิดว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตนเอง
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แบบประเมินโครงการฝึ กอบรม
แบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึ กอบรม
“เพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สาหรับนิสิตนักศึกษาก่ อนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ”
********************************
กรุณาให้ ความเห็นในแบบประเมินผลนี ้ โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สดุ
มากที่สุด
หัวข้ อการประเมิน
1. ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจ
ก่อนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผน และสมรรถนะใน
การจัดการเรี ยนรู้ มากน้ อยเพียงใด
2. ท่านได้ รับความรู้ ความเข้ าหลั
ใจ งการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนและสมรรถนะ
ในการจัดการเรี ยนรู้ มากน้ อยเพียงใด
3. ประโยชน์ของเนือ้ หาวิชาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ในอนาคตได้ มากน้ อยเพียงใด
4. ระยะเวลาการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมกับเนือ้ หาที่กาหนดไว้ มากน้ อยเพี
ด ยงใ
5. การจัดแบ่งเวลาในการฝึ กอบรมเหมาะสมกับเนือ้ หา
มากน้ อยเพียงใด
6. เทคนิคและวิธีการที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
7. คู่มือ และเอกสารประกอบการฝึ กอบรมมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
8. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมีความเ
หมาะสมมากน้ อยเพียงใด
9. วิทยากรและเพื่อนผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
10. การศึกษาและการสังเกตการสอนนอกสถานที่มีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
11. การฝึ กอบรมในครัง้ นีส้ ่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ มากน้ อย
เพียงใด
12. การฝึ กอบรมในครัง้ นีต้ รงตามความคาดหวังของท่านมากน้ อยเพียงใด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

ข้ อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
- ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพร่ างรูปแบบการฝึ กอบรม
- ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการฝึ กอบรม
- ตารางแสดงผลการรับรองรูปแบบการฝึ กอบรม (ขัน้ สุดท้ าย)
- ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการเขียนแผน
- ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความรู้
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ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการฝึ กอบรม
หัวข้ อการประเมิน

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

1.สื่อประกอบการฝึ กอบรม

1.1 สื่อมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
1.2 สื่อมีเนื ้อหาที่ถกู ต้ องเหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

ใช้ ได้

1.3 สื่อมีความชัดเจนเข้ าใจง่าย
1.4 สื่อมีความหลากหลาย และน่าสนใจ
1.5 สื่อมีความเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

+1
0
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
0.67
1

ใช้ ได้

+1
0
0
0

+1
+1
+1
+1

-1
+1
+1
-1

0.33
0.67
0.67
0.33

ใช้ ไม่ได้

0
0
0
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
0
+1

0.67
0.67
0.33
1

ใช้ ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
-1

1
1
0.33

ใช้ ได้

2.4.1 การเชื่อมโยงมีความถูกต้ องเหมาะสม
2.4.2 การเชื่อมโยงมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

ใช้ ได้

2.5 บทเรียน/กิจกรรม
2.5.1 บทเรี ยนและกิจกรรมน่าสนใจ
2.5.2 มีการแสดงโครงสร้ างบทเรี ยนที่เป็ นภาพรวม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

2. WIKI
2.1 ตัวอักษร

2.1.1 ขนาดมีความเหมาะสม
2.1.2 สีมีความเหมาะสม
2.1.3 รูปแบบอักษรมีความเหมาะสม
2.1.4 ลักษณะเด่นชัด อ่านง่าย

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้

2.2 ภาพ/กราฟิ ก

2.2.1 ภาพสามารถสื่อความหมายได้ ชดั เจน
2.2.2 สอดคล้ องกับเนื ้อหา
2.2.3 มีความน่าสนใจ
2.2.4 มีขนาดเหมาะสม

ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้

2.3 รายการ

2.3.1 แบ่งเป็ นข้ อย่อยได้ ครบคลุมประเด็นสาคัญ
2.3.2 วางตาแหน่งได้ เหมาะสมทาความเข้ าใจได้ ง่าย
2.3.3 มีขนาดที่เหมาะสมกับหน้ าจอ

ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้

2.4 การเชื่อมโยง
ใช้ ได้

ใช้ ได้
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หัวข้ อการประเมิน

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

2.6 การนาเสนอเนือ้ หา

0

+1

+1

0.67

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.7.1 กิจกรรมการฝึ กอบรมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การ

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.7.2 กิจกรรมการฝึ กอบรมเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.8.1 การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.8.2 การติดต่อสื่อสารสามารถทาได้ ตลอดเวลา

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.8.3 การติดต่อสื่อสารอานวยความสะดวกต่อการแบ่งปั น

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.9.1 การให้ ผลย้ อนกลับมีความชัดเจนถูกต้ อง

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.9.2 การให้ ผลย้ อนกลับมีวธิ ีการที่เหมาะสม

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.10.1 การทดสอบสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.10.2 การทดสอบมีจานวนข้ อที่เหมาะสม

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2.6.1 การนาเสนอเนื ้อหามีความน่าสนใจ
2.6.2 การนาเสนอเนื ้อหามีความชัดเจนเข้ าใจง่ายสอดคล้ อกับ
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
2.7 กิจกรรมการฝึ กอบรม

เรี ยนรู้
2.8 การติดต่ อสื่อสาร

ความรู้
2.8.4 มีช่องทางที่อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมและมี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน
2.9 การให้ ผลย้ อนกลับ

2.10 การทดสอบ

2.10.3 มีการชี ้แจงเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์แบบทดสอบ
อย่างชัดเจน

184

ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการเขียนแผน
รายการ

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่

แปลผล

1
+1

+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

3. ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
3.1 ถูกต้ องตามหลักการเขียน และใช้ ภาษาได้ ถกู ต้ องชัดเจน
3.2 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู้ทกุ ด้ าน

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

4.สาระการเรียนรู้
4.1 เนื ้อหาสาระถูกต้ องตามหลักวิชาการ ทันสมัย
4.2 มีความครบถ้ วนเพียงพอต่อการสร้ างความรู้ใหม่ๆ และ
ก่อให้ เกิดทักษะหรื อพฤติกรรมที่ต้องการ
4.3 ชัดเจน ไม่สบั สน

+1

+1

0

0.67

ใช้ ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

4.4 สามารถนาไปใช้ ได้ จริง

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

5.กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
5.2 สอดคล้ องกับความสนใจ ความสามารถ และวัยของผู้เรี ยน

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

5.3 เวลา สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสภาพแวดล้ อมที่ใช้ มีความ
เหมาะสม
5.4 น่าสนใจ จูงใจให้ กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรม
อย่างอิสระและสร้ างสรรค์
5.5 มีกิจกรรมบูรณาการที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย

+1

-1

+1

0.33

ใช้ ไม่ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

5.6 มีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาความคิด

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

5.7 สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

1.องค์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบมีความครบถ้ วน
1.2 ความสอดคล้ องขององค์ประกอบต่างๆ
2.สาระสาคัญ
2.1 แสดงความคิดรวบยอดของสาระการเรี ยนรู้ได้ ชดั เจน
2.2 สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง

2

ค่า
IOC

3
1

+1

ใช้ ได้
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6. สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
6.1 สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของห้ องเรี ยน
6.2 สอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

6.3 ส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

6.4 ตรงตามเนื ้อหาการเรี ยนรู้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

6.5 มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นตามการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน

0

+1

+1

0.67

ใช้ ได้

7. การวัดและประเมินผล
7.1 วิธีวดั และเครื่ องมือมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
7.2 วิธีวดั และเครื่ องมือมีความสอดคล้ องกับธรรมชาติของวิชา

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

7.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ขันน
้ า ขัน้
สอน ขันสรุ
้ ป
7.4 เครื่ องมือวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย ครอบคลุม
ด้ านความรู้ เจตคติ และทักษะกระบวนการ
7.5 เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้ องกับระดับการเรี ยนรู้ และ
ความสามารถของผู้เรี ยน

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ

รายการ

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่

ค่า
IOC

แปลผล

ข้ อที่ 1
ข้ อที่ 2
ข้ อที่ 3
ข้ อที่ 4
ข้ อที่ 5
ข้ อที่ 6
ข้ อที่ 7
ข้ อที่ 8
ข้ อที่ 9
ข้ อที่ 10
ข้ อที่ 11
ข้ อที่ 12
ข้ อที่ 13
ข้ อที่ 14
ข้ อที่ 15
ข้ อที่ 16

1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

2
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1

0.67
0.67
1
0.67
0.67
1
0.33
1
1
0
1
1
0.67
0.67
0.67
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ข้ อที่ 17
ข้ อที่ 18
ข้ อที่ 19
ข้ อที่ 20
ข้ อที่ 21
ข้ อที่ 22
ข้ อที่ 23
ข้ อที่ 24

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

1
1
1
1
0.67
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ข้ อที่ 25
ข้ อที่ 26

0
+1

+1
+1

+1
+1

0.67
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ข้ อที่ 27
ข้ อที่ 28

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ข้ อที่ 29
ข้ อที่ 30
ข้ อที่ 31
ข้ อที่ 32
ข้ อที่ 33
ข้ อที่ 34
ข้ อที่ 35

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ภาคผนวก ง
- แผนการฝึ กอบรม
- วิกิ
- สื่อประกอบการฝึ กอบรม
- ภาพประกอบการฝึ กอบรม
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แผนฝึ กอบรม ครัง้ ที่ 1
ขันสื
้ ่อสารสัมพันธ์ (Socialization): 1) แนะนาแนวทาง 2) สร้ างความสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าอบรมเข้ าใจวัตถุประสงค์ แนวทาง ขันตอน
้
และวิธีการฝึ กอบรม
2. ผู้เข้ าอบรมได้ เข้ าใจบทบาทในการฝึ กอบรม มีปฏิสมั พันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญ
สื่อประกอบ
1. PowerPoint แนะนาวิธีการฝึ กอบรม
2. แนะนาไซต์วกิ ิ และวิธีการใช้ วกิ ิในการแบ่งปั นความรู้
เนือ้ หา
1. ทาความเข้ าใจวิธีการและแนวทางการฝึ กอบรม
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรม
1. วิทยากรทาการแนะนาผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ แนวทาง ขันตอน
้
และวิธีการฝึ กอบรม
2. แนะนาให้ นิสติ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม รู้จกั กับเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ กิจกรรมสัมพันธ์
3. จัดกิจกรรมให้ นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่อไปนี ้
 ความภาคภูมใิ จ/แรงบันดาลใจในการเป็ นครู
 การเตรี ยมความพร้ อมในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
4. แนะนาวิธีการใช้ วกิ ิ ขันตอนการ
้
Login การเขียน การแบ่งปั นสื่อ และการเขียนแผนบนไซต์วกิ ิ
5. ให้ นิสติ และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญทดสอบระบบ และLogin
6. ทดสอบความรู้เรื่ องสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ก่อนการฝึ กอบรม (Pre Test
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แผนฝึ กอบรม ครัง้ ที่ 2
ขันสื
้ ่อสารสัมพันธ์ (Socialization): 3) แบ่งปั นความรู้
เทคนิค และวิธีจดั การเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าอบรมสามารถอธิบายเทคนิค และวิธีจดั การเรี ยนรู้แบบต่างๆ ได้
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถวิเคราะห์ขนตอนในการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้แบบต่างๆ ได้
3. ผู้เข้ าอบรมสามารถเลือกใช้ วธิ ีการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาในการเรี ยนการสอนได้
สื่อประกอบ
1. PowerPoint เรื่ อง วิธีสอน
2. วิดทิ ศั น์เรื่ องการสอนคอมพิวเตอร์
เนือ้ หา
1. การสอนรูปแบบต่างๆ
2. องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู้
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรม
1. วิทยากร/เพื่อนผู้เชี่ยวชาญให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเสนอรูปแบบหรื อวิธีการสอนที่ร้ ูจกั พร้ อมอธิบายลักษณะวิธีการ
สอนนัน้
2. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมชมวิดทิ ศั น์การสอนแล้ วอภิปรายประเด็นต่อไปนี ้
 วิดีทศั น์ที่ได้ ชมเป็ นการสอนด้ วยวิธีการใด
 วิธีการสอนดังกล่าวมีข้อดี ข้ อเสียอย่างไร
3. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมศึกษา PowerPoint เรื่ องวิธีสอน
4. แล้ วเลือกวิธีสอนที่ตนเองสนใจ 3 วิธี พร้ อมให้ เหตุผล และให้ ออกแบบว่าจะนาไปสอนเรื่ องอะไร
มีวธิ ีการสอนอย่างไร
5. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมแต่ละคนเลือกวิธีการสอนที่น่าสนใจมากที่สดุ มานาเสนอ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมคนอื่นๆ
ได้ ร่วมกันอภิปราย และให้ คาแนะนา
6. สรุปกิจกรรมการฝึ กอบรม ทบทวนความรู้เรื่ องวิธีสอน
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แผนฝึ กอบรม ครัง้ ที่ 3
ขันสื
้ ่อสารสัมพันธ์ (Socialization): แบ่งปั นความรู้
ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถอธิบายความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
2. ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถวิเคราะห์ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
3. ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถระบุองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
สื่อประกอบ
1. PowerPoint เรื่ อง ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
และองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และรายคาบ
เนือ้ หา
1. ความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรม
1. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมแบ่งเป็ นอภิปรายกันว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้คืออะไร มีความสาคัญอย่างไร
2. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมศึกษา PowerPoint เรื่ องความหมายและความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมช่วยกันระบุองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ และอธิบายว่าแต่ละส่วนคืออะไร
มีวธิ ีการเขียนอย่างไร
3. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมศึกษา PowerPoint เรื่ อง องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
4. ให้ ผ้ อู บรมดูตวั อย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้หลากหลายรูปแบบ และให้ ดตู วั อย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้
จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
5. อธิบายวิธีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ
6. สรุปกิจกรรมการฝึ กอบรม
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แผนฝึ กอบรม ครัง้ ที่ 4-5
ขันแบ่
้ งปั นความคิด (Socialization): เริ่มต้ นการเขียน แลกเปลี่ยนแบ่งปั น
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถเขียนรายละเอียดในหัวข้ อต่างๆ ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
2. ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคได้
3. ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบได้
สื่อประกอบ
1. PowerPoint เรื่ อง การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และรายคาบ
เนือ้ หา
1. วิธีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรม
1. ให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมแบ่งเป็ นกลุม่ 3-4 คน จับฉลากหัวข้ อเรื่ อง
2. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาคร่วมกัน บนวิกิ
3. ให้ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ ช่วยกันให้ คาแนะนา และเสนอแนะเพิม่ เติม
4. สมาชิกแต่ละกลุม่ ทาการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะและคาแนะนา
5. จากนันแบ่
้ งหัวข้ อในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค
6. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเขียนแผนการเรี ยนรู้รายคาบครัง้ ที่ 1 ของตนเองและออนไลน์ไว้ บนวิกิ
7. ให้ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ ช่วยกันให้ คาแนะนา และเสนอแนะเพิม่ เติม
8. ผู้เข้ ารับการอบรมปรับแก้ แผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบของตนเองตามคาแนะนา
9. สรุปกิจกรรมการฝึ กอบรมวิธีการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
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แผนฝึ กอบรม ครัง้ ที่ 6-7
ขันพิ
้ ชิตความรู้ (Combination): เรี ยนรู้จากประสบการณ์ ผสานความรู้สแู่ ผนใหม่
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าอบรมได้ มีโอกาสศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้และสังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ในโรงเรี ยนต่างๆ
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับ นามาปรับใช้ ในการเขียนแผนการจัด
การเรี ยนรู้ของตนเองได้
สื่อประกอบ
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้จากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
2. ตัวอย่างสื่อที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
เนือ้ หา
สังเกตการณ์สอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ
ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง
กิจกรรม
1. ให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมเดินทางไปสังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ จานวน 2-4 ครัง้
โรงเรี ยนที่ให้ ความร่วมมือดังนี ้
 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
 โรงเรี ยนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 โรงเรี ยนมาแตเดอีวทิ ยาลัย
2. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมบันทึกสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการสังเกตการสอน
3. ผู้เข้ าอบรมซักถามข้ อสงสัยจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่นามาใช้
และการจัดการห้ องเรี ยน
4. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเขียนแผนการเรี ยนรู้รายคาบครัง้ ที่ 2 ของตนเองและออนไลน์ไว้ บนวิกิ
5. ให้ เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ ช่วยกันให้ คาแนะนา และเสนอแนะเพิม่ เติม
6. ผู้เข้ ารับการอบรมปรับแก้ แผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบของตนเองตามคาแนะนา
7. สรุปกิจกรรมการสังเกตการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
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แผนฝึ กอบรม ครัง้ ที่ 8-9
ขันสู
้ ก่ ารนาไปใช้ (Internalization): ทดสอบความเข้ าใจ นาไปใช้ ปฏิบตั ิ จัดเก็บความรู้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าอบรมได้ ทดสอบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ทงด้
ั ้ านความรู้ และด้ านทักษะในการปฏิบตั ิ
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้จากการทดลองสอนและคาแนะนาจาก
เพื่อนผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนนิสติ
3. ผู้เข้ าอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองได้
สื่อประกอบ
1. ใบแจ้ งเกณฑ์ในการประเมินคะแนนทดลองสอน
2. แบบทดสอบความรู้เรื่ องการเขียนแผนและสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ 30 ข้ อ
เนือ้ หา
1. ทดสอบความรู้ และทดลองสอนเพื่อประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
2. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง
กิจกรรม
1. ทดสอบความรู้เรื่ องการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบทดสอบจานวน 30 ข้ อ (Post-test)
2. ผู้เข้ ารับการอบรมทดลองสอนเพื่อประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้รายบุค คล คนละ 20 นาที และรับคา
แนะนาเพิม่ เติมจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนนิสติ
3. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมบันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู้เพื่อนาไปปรับใช้ ในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
4. สะท้ อนการเรี ยนรู้ (After Action Review) ในประเด็นต่อไปนี ้
สิง่ ที่คาดหวังในการฝึ กอบรม
สิง่ ที่ได้ รับ/เกิดขึ ้นจริงในการฝึ กอบรม
ปั ญหาหรื ออุปสรรค
5. ผู้เข้ ารับการอบรมปรับแก้ แผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบของตนเองตามคาแนะนา
6. สรุปกิจกรรมการสังเกตการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
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ตัวอย่ างเครื่องมือที่ใช้ ในการฝึ กอบรม

หน้ าแรก

เข้ าสู่หน้ าแรก

196

ล็อกอินเข้ าสู่ระบบ

อธิบายวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการฝึ กอบรม

197

นิสิตลงทะเบียน

เพื่อนผู้เชี่ยวชาญลงทะเบียน

198

เนือ้ หาการฝึ กอบรม

กระตุ้นความสนใจด้ วยสื่อมัลติมีเดีย

199

ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ จากเพื่อนผู้เชีย่ วชาญ

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาค

200

201

202

203

204

สังเกตการสอนจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ

205

สื่อสารสัมพันธ์

206

กิจกรรมทดลองสอน

207

ตัวอย่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาคจากเพื่อนผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ า
ลาดับ
สัปดาห์ ท่/ี
ที่
วันเดือนปี

โรงเรียนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลือกเรียนวิชา Design Web ชัน้ ม. 4- 5
หน่ วยการเรียนรู้เรื่อง

เวลาคาบ หมายเหตุ

แนะนารายวิชา การออกแบบเว็บไซต์
1

1/ 26/10/2555 แบบทดสอบก่อนเรี ยน

2

ทาความรู้จกั กับเว็บไซต์ ส่วนบุคคล About me
ทาความรู้จกั กับเว็บไซต์สาหรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนด้ วย
2

2/ 2/11/2555

Edmodo

2

ความรู้เบื ้องต้ นในการออกแบบเว็บไซต์ Web Design
การใช้ งานโปรแกรมตกแต่งภาพ Gimp ความสามารถโดยรวมของ
GIMP การติดตังโปรแกรม
้
GIMP รู้จกั กับหน้ าต่างในการตกแต่ง
ภาพ Image Window หลักการสร้ างงานกราฟิ กและการใช้ งาน
เครื่ องมือพื ้นฐาน การกาหนดมุมมอง การซูมย่อ-ขยายภาพ
3

3/ 9/11/2555

การเปลี่ยนขนาด การปรับหมุนภาพ การทางานกับ สี เลือกสี
การเทสีด้วย การเทสีแบบไล่เฉดสีด้วย Blend Tool การระบายสี

2

ด้ วย Painting Tool การวาดเส้ นด้ วย Ink Tool การลบภาพที่ไม่
ต้ องการ
การย้ อนกลับการทางานทีละขันตอน
้
การย้ อนกลับการทางานใน
หลายขันตอน
้
การตัดภาพเฉพาะส่วน
4

4/ 16/11/2555

-----หยุดเรียนเนื่องในวันกีฬาสี -----

2

การทางานกับเลเยอร์ ความหมายของ Layer การซ้ อนภาพด้ วยเล
เยอร์ การสร้ างเลเยอร์ การใช้ งานเลเยอร์ รวมเลเยอร์ การตัดแต่ง
5

5/ 23/11/2555 ภาพเฉพาะส่วน การเลือกพื ้นที่ภาพ การสร้ างข้ อความตกแต่งภาพ
เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ ปรับเลเยอร์ ที่ซ้อนให้ มองทะลุถึง
กัน ทาความเข้ าใจกับ Layer Blending Mode

2
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6

6/ 30/11/2555

-----หยุดเรียนเนื่องในวันเตรียมกิจกรรมนิทรรศการโรงเรียน----

2

ตกแต่งภาพด้ วยการรี ทชั
Retouch เทคนิคการแต่งภาพสาหรับ GIMP
7

7/ 07/12/2555 การทาสาเนาภาพด้ วย Clone Tool

2

การตกแต่งภาพอย่างสร้ างสรรค์ด้วยฟิ ลเตอร์
การนาภาพกราฟิ กไปใช้ งาน
ทาความรู้จกั กับ CMS เช่น Joomla mambo หรื อ wordpress
8

8/ 14/12/2555 การจาลอง Server โดยใช้ Xampp การสร้ างฐานข้ อมูล database

2

โดยใช้ phpmyadmin การติดตัง้ CMS : Joomla
ลาดับ
ที่

สัปดาห์ ท่/ี
วันเดือนปี

หน่ วยการเรียนรู้เรื่อง

9

9/ 21/12/2555

-----หยุดเรียนเนื่องในวันฉลองพระคริสตสมภพ-----

2

-----หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่ -----

2

10

10/
28/12/2555

เวลาคาบ หมายเหตุ

การออกแบบ Front End หรื อ Frontpage ของ Joomla
11

11/

การจัดวาง ตาแหน่ง Module ต่างๆ , Menu เมนู ,

04/01/2556

และ Content เนื ้อหา การเพิม่ Content , Article ,

2

การสร้ าง Read more…
12
13

14
15

12/
11/01/2556
13/
18/01/2556
14/
25/01/2556
15/

รู้จกั การสร้ าง Section , Category เพื่อจัดหมวดหมูใ่ ห้ กบั Article
การจัดหน้ า Frontpage การใช้ Comtrol panel
การจัดการระบบ Message

2
2

ชนิดของ Joomla Extension
1. Module 2. Component 3. Plug-in

2

การจัดการ Template
การออกแบบ Story Board สาหรับสร้ างเว็บไซต์

2
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01/02/2556
16
17
18

16/
08/02/2556
17/
15/02/2556
18/
22/02/2556

Project สร้ างเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 1

2

Project สร้ างเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 2

2

Project สร้ างเว็บไซต์ และประเมินผลการเรี ยนการสอน

2
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวอรญา อานาจเจริ ญพร เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2530 ที่จงั หวัดนนทบุรี สาเร็ จ
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2553 และเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน ปี การศึกษา
2554 ปั จจุบนั ทางานอยูท่ ี่โรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียนวิทยาลัย เป็ นครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

