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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและ
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป โดยการวิจยั ครั้งนี้ มี
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนิ นงานวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา
ที่มีหลักการสาคัญ 4 ประการได้แก่ การเตรี ยมการ การวางแผน การดูแลให้คาปรึ กษา และการประเมินผล และเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินสมรรถนะการสอน 2) แบบประเมินสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยน 3) แบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และ 4) แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ
ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา และใช้เทคนิ คการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทั้ง 10 คน มีพฒั นาการสมรรถนะการสอนและสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
จากระดับปานกลางไปยังระดับสู ง ทั้งนี้ การให้คาปรึ กษาแนะนารายบุคคลอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอเป็ นกระบวนการ
สาคัญในการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ลงสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
คาสาคัญ: สมรรถนะการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2564 | 45

ผลการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาเพือ่ ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Abstract
The purpose of this research was to study the effects of mentoring model for enhancing competency in teaching
and classroom action research of general science student teachers. The research sample consisted of 10 student teachers at
a secondary school in Phetchabun province. The instruments used in this research comprised 2 types: The first type was the
treatment instrument, which was a manual for using the mentoring model for enhancing competency in teaching and
classroom action research of general science student teachers. It had four main principles: preparation, planning, provision
of care and consulting, and evaluation. The second type was the data collecting instrument, which consisted of the
following: (1) a form to assess teaching competency; (2) a form to assess classroom action research competency; (3) a form
for participatory classroom observation; and (4) a semi-structured interview form. The researcher analyzed quantitative
data with descriptive statistics of percentage, and mean; and analyzed qualitative data with content analysis method and
triangulation technique. The research findings showed that after being mentored by using the mentoring model, all 10
student teachers had increased their teaching competency and action research competency from the moderate level to the
high level. As such, the provision of advices and consulting to each individual student closely and regularly proved to be
an important process in really motivating their learning towards practice.
Keywords: Competency in teaching, Classroom action research, Student teachers, General science

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สมรรถนะการสอนเป็ นคุณลักษณะสาคัญของครู ที่พึงมี เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ครู จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสอน โดยเริ่ มจากการวางแผนการสอน การเลือกรู ปแบบ
เทคนิ ค วิธีการสอน การเลื อกใช้สื่อและวิธีการประเมิ นให้เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระตามธรรมชาติ ของวิชา (Berry,
Loughran, & van Driel, 2008; Shulman, 1986) นอกจากนี้ การวิจยั ในชั้นเรี ยนก็มีความสาคัญต่อวงการวิชาชี พครู เป็ น
อย่างยิ่งเช่ นกัน เนื่ องจากครู จาเป็ นต้องพัฒนาวิธีการสอน การจู งใจให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความอยากรู ้ อยากเรี ยน การพัฒนา
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นผูส้ อนนักศึกษาครู และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป พบว่า มีนกั ศึกษาเป็ นจานวนมากที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถนะทางการสอนและการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน โดยมีปัญหาสาคัญ คือ นักศึกษาไม่สามารถกาหนดปั ญหาการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนที่สอดคล้องกับบริ บทของ
นักเรี ยนได้ และนักศึกษาไม่สามารถวางแผนการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ขาดการใช้ภาษาและคาถามกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เข้าใจได้โดยง่าย นักศึกษาไม่สามารถเลือกเทคนิควิธีการสอน
เลือกสื่ อและเลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอน ทาให้เกิดปัญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ
ผูว้ ิจยั มีความตระหนักในปั ญหาของนักศึกษาและได้พิจารณาถึงวิธีการแก้ปัญหา พบว่า การพัฒนาครู ให้มี
สมรรถนะการสอนและเป็ นครู นกั วิจยั ได้มีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการเริ่ มพัฒนาตั้งแต่กระบวนการในการผลิตครู
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เพื่อให้ตระหนักถึ งความสาคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยน และพัฒนาความสามารถที่จะทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในขณะฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู (Guyton & McIntyre, 1990) หัวใจสาคัญของการเริ่ มสารวจประเด็นทาวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้น คือ
การสะท้อนถึ งการสอนของตนเองเป็ นลาดับแรก โดยนักศึ กษาจะต้องระบุจุดอ่ อนในการสอนของตนเองผ่านการ
สะท้อนความคิด ผ่านเพื่อนผูว้ ิพากษ์ ได้แก่ ครู พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ หรื อแม้กระทัง่ เพื่อนนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ใน
โรงเรี ยนเดียวกัน และอีกสิ่ งหนึ่งที่สาคัญคือการระบุจุดอ่อนในการสอนผ่านผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ฉะนั้นการพัฒนา
สมรรถนะการสอนจึงต้องใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น การนิเทศการสอน การร่ วมมือกับเครื อข่ายวิชาชีพ การสอดแทรก
ประสบการณ์ และการให้คาปรึ กษาแนะนา (Marlene & Mchenry, 2002)
การให้คาปรึ กษาแนะนาเป็ นกระบวนการที่สามารถนามาใช้ในการช่วยเหลือนักศึกษาที่เผชิญปั ญหา โดยอาศัย
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา ตลอดจนการสารวจและทาความเข้าใจปั ญหา สาเหตุและ
ความต้องการ วางแผนแก้ไขปั ญหา จนพบแนวทางปฏิบตั ิได้จริ ง (Roger & Barrie, 2007) ผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทาคู่มือแบบ
แผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศ ผ่านขั้นตอนของกระบวนการวิจยั และพัฒนามาก่อนหน้านี้ สาหรับในงานวิจยั นี้
ผูใ้ ห้การปรึ กษา คือ อาจารย์นิเทศก์ และผูร้ ับการปรึ กษา คือ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป ซึ่ งอาจารย์นิเทศก์เป็นบุคคลที่มีทกั ษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้นกั ศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู วิทยาศาสตร์ ได้พฒั นาทั้งทางอาชี พและเรื่ องส่ วนตัว ช่ วยเหลื อและเอื้ ออานวยให้นกั ศึ กษา
สารวจและทาความเข้าใจปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และความต้องการของตน ตลอดจนสามารถหาวิธีแก้ไขปั ญหา
เหล่านั้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ
คู่ มื อที่ กล่ าวถึ งข้างต้น ผู ้วิ จัยน าหลักการส าคัญ จาก Roger and Barrie (2007) มาปรั บปรุ งและใช้ในการ
ดาเนิ นการ 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรี ยมการ ซึ่ งสามารถทาให้นกั ศึกษากาหนดประเด็นการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ดว้ ยการ
วิพากษ์สภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยนจากประสบการณ์ สอนของนักศึ กษาที่ ผ่านมา 2) ระยะวางแผน ในระยะนี้
นักศึกษาจะได้ฝึกการออกแบบวางแผน และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เชื่อมโยงกับประเด็นการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ซึ่ งนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ความรู ้ ในเนื้ อหา ความรู ้ เกี่ ยวกับวิธีสอน และการเลือกใช้สื่อและการวัดและประเมินผล
ควบคู่กนั ไปด้วย 3) ระยะดู แลให้คาปรึ กษา เป็ นขั้นตอนที่ผูว้ ิจยั จะต้องคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดและใช้คาถาม
กระตุ ้นให้นักศึ กษาเกิ ดการสะท้อนความคิ ดหลังจากได้ปฏิ บตั ิ การสอนและการทาวิจัยในชั้นเรี ยน และ 4) ระยะ
ประเมิ นผล เป็ นขั้นตอนที่ ผูว้ ิจยั ให้ผลย้อนกลับแก่ นักศึ กษาเพื่อให้นักศึ กษาเกิ ดการตระหนักรู ้ ในตนเองและนามา
ปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งที่ยงั บกพร่ องได้
ด้วยแบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไปที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนในด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การนาเข้าสู่
เนื้ อหาของบทเรี ยน การใช้ภาษาและคาถามกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และสามารถเลือกเทคนิ ควิธีการสอน เลือกสื่ อ
และเลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอน ทั้งนี้ การคอยกากับติดตามดูแลให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดจะ
ทาให้นกั ศึกษาสามารถวางแผนการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของตนเอง ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปั ญหากับบริ บทของ
ชั้นเรี ยนตนเองได้ เนื่ องจากรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ ผ่านทางประสบการณ์และการมี ปฏิ สัมพันธ์ในการได้รับการให้
คาปรึ กษาดูแล จะทาให้นกั ศึกษาได้คิดและตั้งคาถามในตัวเอง ดังนั้นนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สาขาวิชา
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วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป จะต้องคานึงถึงสิ่ งที่ตนเองทาและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสิ่ งที่
ทาหรื อสิ่ งที่ปฏิบตั ิ จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู ้
ดังนั้น จากปั ญหาที่นกั ศึกษาไม่สามารถกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยนและไม่สามารถเขียนแผนการสอน
ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ ขาดการใช้ภาษาและคาถามกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เข้าใจได้
โดยง่าย และไม่สามารถเลือกเทคนิ ควิธีการสอน เลือกสื่ อและเลือกวิธีการประเมินได้เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระที่สอน
ผูว้ ิจยั จึ งมีความประสงค์ที่จะนาคู่มือแบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศ มาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั คิดว่าแบบแผนที่พฒั นาขึ้นนี้ น่าจะใช้พฒั นาสมรรถนะของการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนไป
ได้พร้อม ๆ กัน เพราะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนก็เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการสอนเป็ นงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ผูว้ ิจยั จึง
ต้องการศึกษาผลของการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศที่ส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

นิยามศัพท์ เฉพาะ
สมรรถนะการสอน หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของนักศึกษาวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปที่ แสดงถึ งความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุ ณลักษณะสาคัญดังนี้
1) สามารถวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน 2) นาเข้าสู่ เนื้ อหาของบทเรี ยนได้น่าสนใจ 3) มีการใช้ภาษาและคาถาม
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างเข้าใจได้โดยง่าย และ 4) สามารถเลือกเทคนิ ควิธีการสอน เลือกสื่ อและเลือกวิธีการ
ประเมินได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอน
สมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของนักศึกษาวิชาฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ท ั่ว ไปที่ แ สดงถึ ง 1) การระบุ ปั ญ หาที่ จ ะท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นได้อ ย่า งชัด เจน
โดยเข้าใจความเป็ นมาของปั ญหาการการวิจยั 2) สามารถระบุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 3) การกาหนดประชากร
และกลุ่ มตัวอย่าง 4) สร้ างและหาคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ในการวิจยั การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั
5) การเก็บข้อมูลวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และ 6) การอภิปรายผลและการสรุ ปผลการวิจยั ได้อย่าง
สอดคล้องกัน
แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา หมายถึ ง คู่มือที่ใช้ในการนิ เทศการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
นักศึกษาครู สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป โดยแบ่งเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรี ยมการ เป็ นการกาหนดประเด็นการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยการวิพากษ์สภาพปัญหาจากประสบการณ์สอนซึ่งจะต้องมากจากความต้องการและความสนใจ
ของนักศึกษาเอง 2) ระยะวางแผน เป็ นการวางแผนและออกแบบเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับงานวิจยั ในชั้นเรี ยน 3) ระยะดูแลให้คาปรึ กษา เป็นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั จะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยให้
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คาแนะนาและใช้คาถามกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนความคิด เกี่ยวกับการสอนของตัวนักศึกษาเอง และเชื่อมโยงไปสู่
วิธีการแก้ปัญหาที่นกั ศึกษานามาออกแบบดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนของตนเอง 4) ระยะประเมินผล เป็ นขั้นตอนที่
ผูว้ ิจยั ให้ผลย้อนกลับแก่ นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิ ดการตระหนักรู ้ ในตนเอง และนามาปรั บปรุ งแก้ไขสิ่ งที่ ยงั
บกพร่ องได้ ซึ่งในระยะนี้จะเป็ นการยุติการให้คาปรึ กษา

วิธีดาเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ชั้นปี ที่ 5 จานวน
ทั้งสิ้ น 55 คน ในคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ชั้นปี ที่ 5 จานวน
10 คน ซึ่ งได้มาจากอาสาสมัครในการสมัครใจเข้าร่ วมงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาตนเองทางด้านสมรรถนะการสอน
และสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการดาเนิ นการวิจัย คื อ คู่มือการใช้แบบแผนให้
ค าปรึ กษาแนะน า ซึ่ งเป็ นแบบแผนที่ ผูว้ ิ จัยน าไปใช้ใ ห้การนิ เทศนักศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปทั้ง 10 คน และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบประเมิ นสมรรถนะการสอน
2) แบบประเมิ นสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน 3) แบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมี ส่วนร่ วม และ 4) แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้าง มีข้นั ตอนดาเนินการสร้างและรายละเอียดของเครื่ องมือแต่ละชนิด ดังนี้
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินการวิจัย
คู่มือการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา ผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์เอกสารตารา ของ Roger and Barrie
(2007) และสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิ งลึกจากบุคคลที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
ทาให้ได้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์และสารสนเทศในการพัฒนาแบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาของนักศึกษาวิชาชี พครู สาขา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป จากนั้นออกแบบและพัฒนาแบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา ซึ่ งในขั้นตอนนี้แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
1) การร่ างและพัฒนาแบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาการด าเนิ นการสอนและการวิ จัยในชั้นเรี ยน 2) นาต้นแบบที่
พัฒนาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) และ
นาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้
พบว่า คู่มือการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.8 โดยลักษณะของ คู่มือการใช้แบบ
แผนให้ค าปรึ กษาแนะน านี้ เป็ นรู ปแบบในการนิ เทศการสอนและการท าวิ จัยในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาครู สาขา
วิ ทยาศาสตร์ ท วั่ ไป โดยแบ่ งเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรี ยมการ ระยะวางแผน ระยะดู แลให้คาปรึ กษา และระยะ
ประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1) ระยะเตรี ยมการ นักศึกษาวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปที่สมัครใจเข้าร่ วมวิจยั
10 คน จะร่ วมกาหนดประเด็นการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยการวิพากษ์สภาพปั ญหาจากประสบการณ์การสังเกตการสอนจริ ง
ในชั้นเรี ยน ซึ่ งจะต้องมากจากความต้องการและความสนใจ นักศึกษาจะได้รับการชักจูงให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี หาก
ประเด็นการวิจยั ตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผา่ นมาก็จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควร
จะมีการเริ่ มต้นในสิ่ งเหล่านี้อย่างเหมาะสม
2) ระยะวางแผน ซึ่ งการวางแผนการสอน วางแผนการเขียนโครงร่ างวิจยั ในชั้นเรี ยน การให้คาแนะนาปรึ กษา
โดยจะต้องให้นกั ศึกษาเกิ ดความเข้าใจตนเองและรู ้ ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสิ นใจของตนเองได้
นักศึกษาต้องเกิ ดคาถามว่าทาไมจึ งจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ และจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเรี ยนรู ้ และจะสู ญเสี ย
ประโยชน์อะไรบ้างถ้าไม่ได้เรี ยนรู ้สิ่งเหล่านั้น นักศึกษาจึงจะมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่เขาต้องการเรี ยนรู ้ และพึง
พอใจมากกว่าจะให้ผอู ้ ื่นมากาหนดให้ และมักมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้จากภายในตนเองมากกว่าแรงจูงใจภายนอก
3) ระยะดูแลให้คาปรึ กษา ประชุมก่อนการให้คาแนะนาปรึ กษา สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สะท้อนผลร่ วมกัน โดยการสะท้อนคิดในระยะนี้ มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากการที่นกั ศึกษาได้นาประสบการณ์ของ
ตัวเองออกมานาเสนอร่ วมกับเพื่อน ๆ จะทาให้รู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่ วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสาคัญที่มีคน
ฟังเรื่ องราวของตนเองและได้มีโอกาสรับรู ้เรื่ องของคนอื่น ซึ่ งจะทาให้มีความรู ้เพิ่มขึ้นทาให้สัมพันธภาพในกลุ่มผูเ้ รี ยน
ดีข้ ึน
4) ระยะประเมินผล เป็ นการประเมินสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน หลังจากใช้แบบแผนให้
คาปรึ กษาแนะนาโดยให้นกั ศึกษาแต่ละคนได้ฝึกการสะท้อนตนเอง ทาความเข้าใจตนเองว่ามีการพัฒนาจากเดิ มเป็ น
อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แบบประเมินสมรรถนะการสอน เป็ นแบบประเมินความสามารถเกี่ยวกับสมรรถนะในการสอนของนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป โดยให้อาจารย์นิเทศก์เป็นผูป้ ระเมิน โดยแบบประเมินนี้ มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ งเป็ นการประเมิ นระดับพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ การสอน ตาม
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่กาหนด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีสมรรถนะการสอน
ต่ามาก คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีสมรรถนะการสอนต่า คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีสมรรถนะการสอน
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีสมรรถนะการสอนสู ง คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีสมรรถนะการ
สอนสู งมาก ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruency: IOC) ทั้งนี้พบว่า แบบประเมินสมรรถนะการสอน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
2) แบบประเมินสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นแบบประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ มีเกณฑ์การให้คะแนนมี
ลักษณะเป็ นคะแนนรู บิค (Rubric Scoring) 3 ระดับ ตามรายการประเมิน 8 รายการ ได้แก่ (1) ชื่ อเรื่ องการวิจยั (2) ความ
เป็ นมาของปั ญหาการวิจยั (3) วัตถุประสงค์ของการวิจยั (4) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (5) การระบุเครื่ องมือ
ในการวิจยั (6) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั (7) การเก็บข้อมูลวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
(8) การอภิปรายผลและการสรุ ปผลการวิจยั และ (9) ข้อเสนอแนะของการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุ ณภาพของแบบประเมิ น ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรี ยน ดังนี้ ระดับคะแนน 17.00-24.00 หมายถึ ง
สมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีคุณภาพสู ง ระดับคะแนน 09.00-16.00 หมายถึง สมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมี
คุณภาพมีปานกลาง ระดับคะแนนต่ากว่า 08.00 หมายถึง สมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีคุณภาพต่า ผูว้ ิจยั นาแบบ
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ประเมิ นที่ สร้ างขึ้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการศึ กษา ตรวจสอบความถู กต้องและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency :
IOC) ทั้งนี้พบว่า แบบประเมินสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
3) แบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม เป็นการสังเกตที่ผวู ้ ิจยั เข้าไปฝังตัว สังเกตชั้นเรี ยนจนนักศึกษาครู และ
นักเรี ยนในชั้นเรี ยน รู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่มีผวู ้ ิจยั เข้ามาอยูใ่ นชั้นเรี ยนด้วย ผูว้ ิจยั ใช้บนั ทึกเหตุการณ์ในห้องเรี ยนซึ่ง
เกี่ ยวข้องกับบริ บทการจัดการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ขณะที่สอน เช่ น การนาเข้าสู่
บทเรี ยน รู ปแบบการสอน การใช้คาถามกระตุน้ การคิด สื่ อการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั นาแบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมที่สร้ างขึ้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruency: IOC) ทั้งนี้ พบว่า แบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.8-1.00
4) แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครู เกี่ยวกับการสอนและการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน เช่ น การเตรี ยมการสอนและการปฏิบตั ิการสอน และปั จจัยที่มีผลต่อการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้ างที่ สร้ างขึ้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการศึ กษา ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruency: IOC) ทั้งนี้พบว่า แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.8-1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลตลอดปี การศึ กษากับนักศึ กษาชั้นปี ที่ 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ที่ ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู จานวน 10 คน เป็ นการเลือกแบบเจาะจงที่สมัครใจเข้าร่ วมการพัฒนาสมรรถนะการสอนและ
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน 1) ผูว้ ิจยั ใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา เป็นคู่มือที่ใช้ในการนิ เทศการสอนและการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนระหว่างผูว้ ิจยั กับนักศึกษาครู 2) ผูว้ ิจยั สังเกตการสอนของนักศึกษา ด้วยแบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม
คนละ 3 ครั้ง พร้อมบันทึกวิดีทศั น์และสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง หลังการสอนของนักศึกษาแต่ละคน
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณคนละ 30 นาที 3) ผูว้ ิจยั ประเมินสมรรถนะการสอน ด้วยแบบประเมินสมรรถนะการสอนและประเมิน
สมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยแบบประเมินสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน หลังจากการนิ เทศทุกครั้ง จานวน
ทั้งสิ้ น 3 ครั้ง และ 4) นาข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลและการตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือ
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยสถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้ อหา โดยการอ่าน จับใจความ ตีความและจับประเด็นเรื่ องราว รวมทั้งการค้นหาแบบแผนของพฤติกรรม จนนาไปสู่
ข้อสรุ ป
ทั้งนี้เพื่อทาให้ขอ้ มูลที่สรุ ปได้มีความน่าเชื่อถือ ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยอาศัย
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่ งวิธี (Method Triangulation) เช่น
แบบประเมิ นสมรรถนะการสอนและการทาวิ จัยในชั้นเรี ยน แบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมี ส่ วนร่ วม แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ในการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เพื่อดูวา่ ผลสรุ ปจะไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ รวมทั้งใช้การตรวจสอบกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Member Checking)
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ผลการวิจยั
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั นาคู่มือแบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาไปใช้ในการนิ เทศ และเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการท าวิ จัยในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป โดยผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือทั้ง 4 ชนิ ด ได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะการสอน
แบบประเมินสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน แบบสังเกตชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ซึ่ ง
ได้ผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 สมรรถนะการสอนของนักศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไปจาแนกตาม
นักศึกษารายคน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
นักศึกษา
ระดับ
ระดับ M
ระดับ
M
SD
M
SD
SD
3.40 0.30 ปานกลาง 3.70 0.63
สู ง
4.30 0.50
สู ง
คนที่ 1
3.40 0.55 ปานกลาง 3.50 0.41
สู ง
4.40 0.40
สู ง
คนที่ 2
2.50 0.40 ปานกลาง 3.60 0.51
สู ง
4.30 0.50
สู ง
คนที่ 3
2.50 0.70 ปานกลาง 3.50 0.50
สู ง
4.70 0.42
สู งมาก
คนที่ 4
2.60 0.67 ปานกลาง 3.20 0.70
ปาน 4.10 0.62
สู ง
คนที่ 5
กลาง
2.70 0.70 ปานกลาง 3.40 0.50
ปาน 4.40 0.54
สู ง
คนที่ 6
กลาง
2.80 0.40 ปานกลาง 3.50 0.60
สู ง
4.60 0.58
สู งมาก
คนที่ 7
2.50 0.54 ปานกลาง 3.60 0.50
สู ง
4.60 0.60
สู งมาก
คนที่ 8
2.80 0.84 ปานกลาง 3.70 0.50
สู ง
4.50 0.51
สู งมาก
คนที่ 9
2.90 0.40 ปานกลาง 3.50 0.61
สู ง
4.70 0.40
สู งมาก
คนที่ 10
คะแนนเฉลีย่
2.81 0.55 ปานกลาง 3.52 0.55
สู ง
4.46 0.50
สู ง
จากตารางที่ 1 คะแนนสมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไปจากการประเมิ นในครั้ งที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (M= 2.81, SD=0.55) ในครั้ งที่ 2 พบว่า อยู่ในระดับสู ง
(M= 3.52, SD=0.55) และในครั้งที่ 3 พบว่า อยูใ่ นระดับสู ง (M= 4.46, SD=0.50) ซึ่ งเห็นได้ว่า นักศึกษามีการพัฒนา
ระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้จากระดับปานกลางไปยังระดับสู ง
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ตารางที่ 2 สมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ก่ อนและหลัง
การใช้ คู่มือแบบแผนให้ คาปรึกษาแนะนา
ก่ อนได้ รับการให้ คาปรึกษาแนะนา
(คะแนนเฉลีย่ เต็ม 5 คะแนน)
ระดับ
M
SD
ความสามารถ
3.60 0.51
สู ง

หลังได้ รับการให้ คาปรึกษาแนะนา
(คะแนนเฉลีย่ เต็ม 5 คะแนน)
ระดับ
M
SD
ความสามารถ
4.20 0.44
สู ง

การวางแผนและออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
การนาเข้าสู่ บทเรี ยนได้ชดั เจนและน่าสนใจ

2.50

0.42

ปานกลาง

4.70

0.48

สู งมาก

3.70

0.54

สู ง

4.30

0.45

สู ง

การใช้ภาษาอธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย

2.50

0.48

ปานกลาง

4.50

0.52

สู งมาก

การใช้คาถามกระตุน้ การเรี ยนรู ้

3.80

0.48

สู ง

4.60

0.52

สู งมาก

การเลือกเทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน

3.20

0.48

ปานกลาง

4.50

0.55

สู งมาก

การจัดการเรี ยนการสอนตามเทคนิคการสอนที่เลือกใช้ได้
อย่างถูกต้อง
การเลือกสื่ อการสอนได้เหมาะกับเนื้อหา

3.40

0.68

ปานกลาง

4.50

0.50

สู งมาก

3.60

0.53

สู ง

4.60

0.52

สู งมาก

การเลือกวิธีการประเมินเหมาะสมกับเนื้อหา

3.30

0.54

ปานกลาง

4.50

0.53

สู งมาก

การสรุ ปเนื้อหาได้อย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย

3.30

0.70

ปานกลาง

4.40

0.51

สู ง

รายการประเมิน
การศึกษาบริ บทเพื่อการวางแผนการสอน

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าก่อนการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา สมรรถนะการ
สอนของนักศึกษาในรายการประเมินลาดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การใช้คาถามกระตุน้ การเรี ยนรู ้ (M= 3.80,
SD =0.48) และข้อที่มีลาดับคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ การวางแผนและออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน (M = 2.50, SD =0.42) การใช้ภาษาอธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย (M = 2.50, SD=0.48)
เมื่อพิจารณาหลังใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา พบว่า รายการประเมินที่มีลาดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
ได้แก่ การวางแผนและออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องกับงานวิจยั ในชั้นเรี ยน (M = 4.70, SD =0.48) และมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นทุกข้อ จากระดับปานกลาง มาเป็ น ระดับสู งมาก
ตารางที่ 3 สมรรถนะการทาวิจัยในชั้ นเรียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป
หลังจากใช้ คู่มือแบบแผนให้ คาปรึกษาแนะนา
นักศึกษา
คนที่ 1
คนที่ 2

สมรรถนะในการทาวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเต็ม
ระดับ
(24 คะแนน)
ความสามารถ
17.00
สู ง
21.00
สู ง
ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2564 | 53
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
นักศึกษา
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คะแนนเฉลีย่

สมรรถนะในการทาวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเต็ม
ระดับ
(24 คะแนน)
ความสามารถ
17.00
สู ง
23.00
สู ง
18.00
สู ง
20.00
สู ง
21.00
สู ง
22.00
สู ง
22.00
สู ง
23.00
สู ง
20.40
สู ง

จากตารางที่ 3 สมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากใช้คู่มือ
แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนา โดยภาพรวม นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท้ งั 10 คน มีสมรรถนะการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง
นอกจากนี้ จากการสังเกตชั้นเรี ยน พบว่า เหตุการณ์ในห้องเรี ยนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ บทการจัดการเรี ยนการสอน
และการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ในขณะที่สอนนั้น นักศึกษาครู ส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 90 มีการนาเข้าสู่
บทเรี ยนได้ตามแผนที่ วางไว้ เช่ น นักศึ กษาที่ ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ อง การใช้สื่อมัลติ มีเดี ยเพื่อส่ งเสริ มแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 นักศึกษามีการนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ด้วยคลิปวีดีโอสั้น ๆ เรื่ อง สไปเดอร์ แมน: มนุ ษย์แมงมุม เพื่อกระตุน้ ความสนใจจากนักเรี ยน เพื่อจะนาไปสู่ เรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงของยีนหรื อโครโมโซม นักศึกษาใช้สื่อแอปพลิเคชัน่ Quizizz มาช่วยในการจัดการชั้นเรี ยน เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจในตอนท้ายคาบในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ได้อย่างรวดเร็ วและสร้างความสนุกสนาน
ในชั้นเรี ยนได้อีกด้วย เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับผลของการได้รับการให้คาปรึ กษาแนะนาจาก
อาจารย์นิเทศก์ในด้านการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่า นักศึกษาทั้ง 10 คน สะท้อนผลการปฏิบตั ิการสอน
วิทยาศาสตร์และการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่งผูว้ ิจยั สรุ ปประเด็นและยกตัวอย่างได้ดงั นี้
การเตรียมตัวก่ อนสอน
“การให้ คาปรึ กษาแนะนา เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการสอนจริ ง
ผลที่ได้ รับจากการเตรี ยมตัวก่ อนสอนทาให้ การสอนดาเนินไปอย่ างราบรื่ น
เป็ นลาดับขัน้ ตอน นักเรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามที่ตั้งไว้
แต่ กจ็ ะมีบางครั้ งที่ไม่ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่ างที่เตรี ยมมา
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ขึน้ อยู่กับสภาพจริ งในตอนนั้นและการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า” (นศ.2 13/6)
“อาจารย์ ให้ คาแนะนาตั้งแต่ การกาหนดประเด็นปั ญหาในการวิจัย
การให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่ าง ๆ
จากอิ นเตอร์ เน็ตและแลกเปลีย่ นความรู้ ว่ าจะต้ องจัดการเรี ยนการสอนไปในรู ปแบบไหน
และวิธีการในการจัดกิจกรรมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย
มีความสนุกสนาน และความรู้ ในขณะที่ทากิจกรรม” (นศ.4 11/6)
หลังการสอน
“หลังการจัดการเรี ยนการสอน ได้ ประเมินตนเองและรั บฟั งข้ อเสนอแนะจากอาจารย์
ทาให้ ได้ ปรั บปรุ งอย่ างตรงจุดและทันเวลา และยังมีความภูมิใจที่ทาให้ นักเรี ยน
เข้ าใจในเนือ้ หาที่นามาสอนด้ วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรี ยน
กิจกรรมที่เตรี ยมมาให้ นักเรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้
มีความสุขที่นักเรี ยนมีความสุขกับการเรี ยน ไม่ เครี ยด ไม่ น่าเบื่อ
ไม่ วิชาการมากจนเกินไปเพราะการสร้ างบรรยากาศ
เป็ นสิ่ งที่สาคัญในการจัดการเรี ยนรู้ ” (นศ.1 15/6)
สิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้
“เมื่อรั บฟั งอาจารย์ แนะนาสามารถนาไปจัดการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจ
สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง ถึงบางครั้ งจะใช้ ได้ ผลบ้ างหรื อไม่ ได้ ผลบ้ างก็ตาม
ขึน้ อยู่กับนักเรี ยน และสถานการณ์ จริ งในตอนนั้น เป็ นรู ปแบบที่ช่วยเหลือให้ หนู
สามารถทาให้ นักเรี ยนเกิดความรู้ ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
เป็ นผลทาให้ หนูคิดกิจกรรมได้ สอดคล้ องกับการสอนและการวิจัยในชั้นเรี ยน
ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนเพื่อให้ นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่ องนั้นได้ เพิ่มขึน้ จริ ง” (นศ.2 21/1)
“เมื่อได้ รับการดูแลจากอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
ทาให้ หนูเหมือนมีคนคอยให้ ปรึ กษา เริ่ มตั้งแต่ การค้ นหาปั ญหาในชั้นเรี ยน
ไปจนถึงการวางแผนการสอน ทาให้ การทาวิจัยของหนูไม่ ใช่ เรื่ องยากอีกต่ อไป
และได้ ทาเพื่อแก้ ปัญหาของนักเรี ยนจริ ง ๆ ” (นศ.10 25/1)
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ภาพที่ 2 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในชั้นเรียนของนักศึกษา

สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลของการใช้แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศที่ส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป พบว่า แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศนั้น
มี ความส าคัญ ในการช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษามี ก ารพัฒ นาสมรรถนะการสอนและการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นได้
โดยนักศึกษาทั้ง 10 คน มีพฒั นาการความสามารถในการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจากระดับปานกลางไปยัง
ระดับสู ง ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ในระยะเตรี ยมการ จากปั ญหาที่นกั ศึกษาไม่สามารถระบุปัญหาการวิจยั ได้น้ นั ในระยะนี้ นกั ศึกษาจะ
ระบุปัญหาการวิจยั และกาหนดประเด็นการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ดว้ ยการที่นกั ศึกษากล้าเปิ ดเผยเรื่ องราวหรื อปั ญหาที่
ตนเองมีอยู่ เมื่อเกิ ดความไว้วางใจแล้ว ผูว้ ิจยั ก็จะร่ วมกาหนดประเด็นการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยการวิพากษ์สภาพ
ปั ญหาจากประสบการณ์ การสังเกตการสอนจริ งในชั้นเรี ยนซึ่ งจะต้องมาจากความต้องการและความสนใจของ
นักศึกษาเองเป็ นหลัก โดยผูว้ ิจยั ทาหน้าที่แนะนาและให้ขอ้ เสนอแนะ จากสภาพปั ญหาในชั้นเรี ยนที่นกั ศึกษาบอก
เล่ าให้ฟัง และการให้นักศึ กษาเขี ยนปั ญหาในชั้นเรี ยนออกมาเป็ นแผนผังความคิด (Concept mapping) ช่ วยให้
นักศึกษามองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของปั ญหาในชั้นเรี ยนได้ชดั เจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ วนิ นทร สุ ภาพ
(2561) ที่กล่าวว่า Concept mapping เป็ นการดาเนิ นการวิเคราะห์ความคิดรวบยอด ให้เห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน แล้วจัดทาผังแสดงความสัมพันธ์ของความคิดรอบยอดย่อย ๆ เหล่านั้นให้เป็ นภาพรวมได้อย่างชัดเจน
ยิง่ ขึ้น
2.ในระยะวางแผนนี้ จากการที่นกั ศึกษาไม่สามารถเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะทา
วิจยั ในชั้นเรี ยนได้ นักศึ กษาจะได้ฝึกการออกแบบวางแผน และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เชื่ อมโยงกับ
ประเด็นการวิจยั ในชั้นเรี ยน ฝึ กการใช้ภาษาและคาถามกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนี้
นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ความรู ้ในเนื้ อหา ความรู ้เกี่ยวกับวิธีสอน และการเลือกใช้สื่อและการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกัน เช่ น การเลื อกใช้สื่อเทคโนโลยีสามมิ ติกับเนื้ อหาที่ เป็ นนามธรรม เป็ นต้น ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ประเมินในครั้งที่ 1, 2
และ 3 และคุณภาพของงานวิจยั ในชั้นเรี ยนมีการพัฒนาจากระดับปานกลางไปอยูใ่ นระดับสู ง เนื่องมาจาก นักศึกษา
ได้มีการปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และวางแผนการวิจยั ในชั้นเรี ยน ตามคาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์อย่างต่อเนื่อง
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ส่ งผลต่อคุ ณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ (2554) ที่กล่าวว่า การนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
จะช่วยให้ครู มีความสามารถในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ประสบความสาเร็ จมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมาก
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การส่ งเสริ มให้การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีผทู ้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็ นผูโ้ ค้ช (Coach) ซึ่ งอาจเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะ (Expert
Coaching) และเป็ นผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาแนะนาให้การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง (Sparks, 1990)
3. ในระยะดู แลให้คาปรึ กษาเป็ นขั้นตอนที่ ผูว้ ิจยั จะต้องคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด และใช้คาถาม
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดการสะท้อนความคิดหลังจากได้ปฏิบตั ิการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน สอดคล้องกับ
ลาพอง กลมกูล (2554) ที่ กล่ าวว่า การสะท้อ นคิ ด (Reflective practice) เป็ นสิ่ งที่ สะท้อนการกระทาที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ
สามารถมองเห็นตนเองภายใต้บริ บทจากประสบการณ์ของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไขปั ญหาจากการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองทั้งที่ตอ้ งการและจากการปฏิบตั ิจริ ง นอกจากนี้การสะท้อนคิดในการปฏิบตั ิงานยังสอดคล้อง
กับทฤษฎีการสอนผูใ้ หญ่ หลักการเรี ยนรู ้ของวัยผูใ้ หญ่ (Knowles,1980) และคานึ งถึงความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นหลักนั้น ทาให้การให้คาปรึ กษารายบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็นกระบวนการสาคัญที่
ช่ วยกระตุน้ ให้นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู มีความมัน่ ใจที่จะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงสู่ การสอนในชั้นเรี ยน
เนื่ องจากนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ยังขาดประสบการณ์ และเพิ่งเริ่ มการฝึ กปฏิบตั ิการสอนและการนา
ความรู ้ใหม่ไปใช้เป็ นเรื่ องที่ใหม่สาหรับตัวนักศึกษาเอง ต้องอาศัยความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง แต่ดว้ ยการให้
คาปรึ กษาแนะนาจากอาจารย์นิเทศอย่างใกล้ชิด ภายใต้บรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เพิ่มพูนความเชื่อมัน่
และความมัน่ ใจว่า นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ไม่ได้ปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนอยู่เพียงลาพัง แต่มีเพื่อน
ร่ วมคิดที่สามารถไว้วางใจได้และคอยให้กาลังใจ ให้ความช่ วยเหลือและชี้ แนะ เกื้ อกูลและนาพาให้นกั ศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ไปข้างหน้า สอดคล้องกับหลักการชี้แนะทางปั ญญาของ Costa and Garmston (2002) ที่ให้
ความส าคัญ กับ บทบาทผู ช้ ้ ี แนะในฐานะผู ใ้ ห้ก ารสนับ สนุ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งกระตุ ้น ให้ผูไ้ ด้รั บ การชี้ แนะคิ ด แต่
เปรี ยบเสมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือดูแลที่เข้าใจและยอมรับตนเองของผูท้ ี่ได้รับการชี้แนะรับรู ้และเข้าใจถึงสภาพ
การทางาน ตลอดจนปั ญหาต่าง ๆ ที่ผูไ้ ด้รับการชี้ แนะเผชิ ญ นอกจากนี้ ดว้ ยลักษณะของรู ปแบบการให้คาปรึ กษา
แนะนานี้ ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะและธรรมชาติ ของนักศึ กษาแต่ละคนทาให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริ ง
4. ระยะประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ให้ผลย้อนกลับแก่นกั ศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการตระหนักรู ้ใน
ตนเอง และนามาปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งที่ยงั บกพร่ องได้ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าผลการประเมินสมรรถนะการสอนหลังได้รับ
การให้ค าปรึ ก ษาแนะน ามี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด การให้ค าปรึ ก ษาแนะน าของ Marlene and
Mchenry (2002) ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่มีประสบการณ์สูงสามารถดูแลช่วยเหลือแนะนา และติดตามพัฒนาสมรรถนะการ
สอนของ ครู ใหม่หรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยอาศัยความเชื่ อใจของผูร้ ั บการดู แลให้คาปรึ กษาแนะนา
นอกจากนี้ การดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าด้ว ยความสมัค รใจและเต็ม ใจเป็ นการสร้ า งแนวทางของการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ดังนั้น แบบแผนให้คาปรึ กษาแนะนาในการนิ เทศติดตามสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
เป็ นสิ่ งที่ สาคัญจาเป็ นอย่างมากสาหรั บผูท้ ี่ ขาดประสบการณ์ ในการดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งผลการวิจยั
สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็นเรื่ องที่สามารถพัฒนาได้ หากได้รับการฝึ กฝนและพัฒนาอย่าง
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ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การทาวิ จัย ในชั้น เรี ย นในระหว่า งฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู น่ า จะเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการพัฒนา
ความสามารถในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนโดยอาศัยการดูแลแนะนาติดตามของอาจารย์นิเทศก์ที่มีประสบการณ์

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา ที่มอบทุนอุดหนุนงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภทโครงการวิจยั สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ มา ณ โอกาสนี้

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ก่อนเริ่ มการพัฒนาสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ในระยะเตรี ยมการ
ควรสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์กบั นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ นักศึกษากล้าเปิ ดเผยเรื่ องราวหรื อปั ญหาที่ตนเองมีอยู่ เมื่อเกิดความไว้วางใจ
แล้ว ก็จะดาเนินการในเรื่ องต่อไปได้ราบรื่ นยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
นักศึกษาครู ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาครู กับครู พี่เลี้ ยง และผูบ้ ริ หาร เพื่อสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ใน
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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