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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 3) ศึกษาผลการ
ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูชั้นปีท่ี 5 จํานวน 3 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาครูก่อนออก
ฝึกประสบการณ์ ปัญหาท่ีพบคือ อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ไม่มีโอกาสได้พบและวางแผน
ร่วมกันก่อนออกฝึกประสบการณ์ และแนวทาง คือ ควรมีการเตรียมความพร้อม ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอ และการทํางานร่วมกัน ก่อนออกฝึกประสบการณ์ (2) รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน มี 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล 
โดยกระบวนการสอนดําเนินการเป็น 2 วงจร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายและการวางแผน
ร่วมกัน ขั้นท่ี  2 การสอน ขั้นท่ี  3 การสังเกตการสอน และการจดบันทึก และขั้นท่ี 4 การสะท้อนผลปรับปรุง
แก้ไข ซ่ึงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) นักศึกษาครูมีพัฒนาการ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 44.05 และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก (4) ผลการประเมินการใช้รูปแบบ พบว่า ด้านปัจจัยนาํเข้า ช่วยให้นักศึกษาครูมีความรู้ และการออกแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  ด้านกระบวนการ พบว่า นักศกึษาครูได้ทํางานร่วมกันกับอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ี
เลี้ยง และนักศึกษาครู พัฒนาตนเองด้านการสอนได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษา
ครูมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

คําสําคัญ : การศึกษาชั้นเรียน / รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน / ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

ABSTRACT 
The study aimed to develop the lesson study collaborative learning model to enhance 
learning management ability of student teachers. It consisted of four steps:                                               
1) studying the conditions, problems of learning management, and method of promoting,      
2) creating and examining the quality, 3) studying the results of trialing, and 4) evaluating the 
application of the method. The set of samples was fifth year student teachers 3 people. The 
research tools were the knowledge and understanding evaluation forms and the assessment 
forms of learning management abilities of student teachers. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results revealed 
as follow: (1) For the conditions of learning management problems and the method of, it was 
found that there was no preparation and collaboration among university supervisors, associate 
teachers, and student teachers. The student teachers had no chance to meet up and to plan 
collaboratively before the student teaching practice. They had no chance to meet up and to 
plan. (2) For the method of promoting lesson study collaborative learning management 
abilities of student teachers, the researcher generated it with five elements: 1) background,   
2) method, 3) objective, 4) teaching and learning process, and 5) assessment and evaluation 
Systematically 2 cyclical through lesson study process that involves 4 steps: 1) goal-setting 
and Planning 2) teaching the lesson 3) classroom observation and note and 4) Reflect/ 
Revise.The results of quality analysis for the format together with the manual of collaborative 
learning method were in the high level of appropriateness. (3) The student teachers were 
44.05% of generally developed at the high level. (4) The results showed with three aspects: 
Input factor: it was found that learning plans, learning resources, and learning 
evaluation/assessment forms helped student teachers gain knowledge. Process: the method 
facilitated the work collaboration among university supervisors, associate teachers, and; 
developed their own teaching. Product: student teachers has knowledge organize teaching 
and learning activities enhancing students’ more effective learning.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนับว่ามีบทบาทสําคัญในการฝึกหัดครูของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน คณะครุศาสตร์จึงควรเป็นผู้นําในการปรับเปล่ียนการฝึกหัดครูให้มีความสามารถ
และมีความพร้อม และความมุ่งมั่นในการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพครู ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนบัเป็นกระบวนการท่ีสําคัญย่ิงในหลักสูตรการผลิตบุคคลท่ีจะประกอบวิชาชีพครู 
โดยจะต้องมีการจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกหลักสูตร แม้ว่าลักษณะ รูปแบบ และกระบวนการ
อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพบริบทแต่ก็มีจุดหมายท่ีคล้ายคลึงกันคือเพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ 
การปฏิบัติการด้านต่างๆ ของงานครูอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องและเห็นวิถีทางการพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต (Junlex, P., 2013, p.3) 
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อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพบริบทแต่ก็มีจุดหมายท่ีคล้ายคลึงกันคือเพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ 
การปฏิบัติการด้านต่างๆ ของงานครูอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องและเห็นวิถีทางการพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต (Junlex, P., 2013, p.3) 
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จากการวิจัยศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน โดย
นักศึกษาฝึกสอนประเมินตนเองว่ายังขาดทักษะการสอน และปัญหาส่วนใหญ่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ยังคงเป็นปัญหาลักษณะเดียวกัน คือ สถานศึกษาต้องการให้นักศึกษาท่ีจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นควร
ต้องมีความสามารถทางด้านวิชาการ โดยมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลุ่มลึกมีความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรเป็นอย่างดี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการวัดและประเมินผล ท่ี
หลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการสอน มีการอธิบาย
ความรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี (Hinaon, K. & Tonsriwong, S., 2015, p.159) 

จากปัญหาดังกล่าว (Office of Education Council, 2014, p.จ) ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการเรียน
การสอนว่า ครูต้องมีคุณภาพ ครูควรมีเวลาสําหรับการเตรียมการสอนเพิ่มข้ึน และควรนําวิธีการศึกษาผ่าน
บทเรียน (Lesson Study) มาใช้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนควรต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอโดยเน้นเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครูเพ่ือการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพการใช้ครูปฏิรูปห้องเรียน เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาฝ่ายผลิตเข้าไปรับผิดชอบผลผลิต (บัณฑิตครู) การปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนของครูให้ครูเป็น
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบเดิม และจัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 
(Ministry of Education, 2011, p.4) 

ดังนั้นกระบวนการศึกษาชั้นเรียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะพัฒนานักศึกษาครูได้ ซ่ึงการศึกษาชั้นเรียนเป็น
วงจรของพัฒนาการสอนท่ีครูทํางานร่วมกันเพ่ือสร้างเป้าหมายสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพัฒนา
ออกแบบและวางแผนบทเรียนวิจัยระยะยาวร่วมกัน และนําบทเรียนไปใช้ในชั้นเรียน ซ่ึงมีการให้สมาชิกในทีม
รวบรวมหลักฐานด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน เพ่ือสะท้อนผล และอธิบายหลักฐานท่ีได้รวบรวม
ระหว่างบทเรียน สําหรับใช้พัฒนาบทเรียน หน่วยการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งสามารถทําการ
สังเกตและพัฒนาบทเรียนในชั้นเรียนได้มากกว่า 1 ครั้งก็ได้ (Lewis, C. & Perry, R., 2009) กระบวนการศกึษา
ชั้นเรียนจึงให้ความสําคัญกับการสังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงใน
ชั้นเรียน และยังช่วยให้ครูได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรยีน รวมถึง
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถระบุหรือระลึกถึง
ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการปรับปรุงการสอนของตน และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาได้ 
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ (Inprasitra, M., 2007) ท่ีได้เสนอว่า การศึกษาผ่านบทเรียนเป็นแนวคิดท่ีว่าด้วย
ลักษณะการทํางานของกลุ่มครู ท่ีร่วมกันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบร่วมมือ ร่วม
พลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ในบริบทการทํางานจริงของตนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของตน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความสําคัญในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดย
ทําให้ครูเกิดความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติการสอน มีการปรับเปลี่ยนความคิดวิธีสอนและการเรียนรู้ ครู
ได้รับการพัฒนาจากผลสะท้อนของนักเรียน และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนครู และสอดคล้องกับ (Lewis, C. 
& Perry, R., 2009) ท่ีดําเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบการศึกษาชัน้เรียนท่ีใช้กับระบบการผลิตครูในโปรแกรม
การศึกษาครูประถมศึกษาของชาร์ลอตต์ ท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงได้นําแนวคิดการศกึษาชั้นเรียน
ของ Stigler & Hiebert (1999) มาปรับใช้กับนักศึกษาฝึกหัดครู โดยสร้างเป็นรูปแบบความร่วมมือสําหรับระบบ
การผลิตครู แล้วพบว่านักศึกษาครูมีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมในการศึกษาชั้นเรียนส่งผลต่อประสบการณ์
พัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ได้สังเกต วิเคราะห์ และเข้าใจวิธีการการปรับแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ 

 
 

ยังชี้ให้เห็นว่าเม่ือนักศึกษาครูทํางานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนจะทําให้เพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะ การทํางานร่วมกันตลอดจนมวลประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเพ่ิมความเข้าใจ และการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  (Maneewong, S., 2013) ท่ีดําเนินการวิจัยการนํานวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย แล้วพบว่าครูมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทํางานเป็นทีม และ
สามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
(Kanauan, W., 2013) ท่ีได้ทําการศึกษาผลการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในมุมมองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
แล้วพบว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนส่วนใหญ่ มีแนวทางดําเนินการโดย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้มาก่อน จากนั้นนําแผนท่ีวางมาอภิปรายร่วมกัน
กับครู ส่วนในช่วงของการสังเกตช้ันเรียนร่วมกนั ระหว่างท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้สังเกตจะแสดงบทบาทดังนี้ 1) สังเกตและจดบันทึกการทํากิจกรรมของนักเรียนโดยไม่ได้บอกหรือพูดอะไร 
2) สังเกตและช่วยอํานวยความสะดวกในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดด้วยการตั้งคําถาม และ 3) ควบคุมชั้น
เรียนรวมถึงให้คําแนะนํากับนักศกึษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กระบวนการศึกษาชั้นเรียนเป็นการทํางานร่วมกัน ซ่ึงมีเทคนิคการเรียนรู้รว่มกันหลากหลาย ซ่ึงหากนํา
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้อย่างชัดเจน จะทําให้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
นําแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคสําหรับการอภิปราย เทคนิคสําหรับการสลับกันสอน เทคนิคสําหรับ
การแก้ปัญหา เทคนิคการใช้กราฟิกและการจัดระเบียบสารสนเทศ และเทคนิคท่ีให้ความสนใจเกี่ยวกับการเขียน
มาปรับใช้กับกระบวนการศึกษาชั้นเรียน เพราะแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีความรับผิดชอบกับการเรียนรู้ของ
ตนเอง (Johnson, D.W. & Johnson, R.T., 1986) อีกท้ังการเรียนรู้ร่วมกันยังช่วยส่งเสริมให้เกิดในการ
แก้ปัญหา และการให้เหตุผล แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่มผ่านการอภิปรายร่วมกัน ซ่ึงช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ ช่วยให้เข้าใจปัญหาของ
แต่ละคนในกลุ่ม ส่งเสริมความความมั่นใจในตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการส่ือสาร (Baroody, A.J., 
1993) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Pruithikul, S., 2014) ท่ีได้ดําเนินการวิจัยการสร้างกระบวนการนิเทศตาม
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทําให้การ
เรียนรู้ของนิสิตเกิดความคิดท่ีขยาย ต่อยอด และเพ่ิมพูน มากกว่าการนิเทศนิสิตตามลําพัง เนื่องจากการให้นิสิต
ร่วมกันทํางานทุกขั้นตอนส่งผลให้ต้องวางแผนสอน และรับฟังผลการนิเทศการสอนของตนมาสู่การมีส่วนร่วมใน
ทุกวงจรของการนิเทศของสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงส่งผลดตี่อการนิเทศ คือ ผู้เรียน นิสิต 
และอาจารย์นิเทศก์เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ และยังได้สรุปไว้ว่าการร่วมมือร่วมพลังของนิสิตในกลุ่มศึกษาผ่าน
บทเรียนรวมท้ังผู้รู้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้จากการเรียนรู้ซ่ึงกัน การ
ช่วยเหลือกัน การเห็นแบบอย่างของจุดเด่นความถนัดของสมาชิกท่ีแตกต่างกัน และการมีอาจารย์นิเทศก์ช่วย
ชี้แนะจากสิ่งท่ีนสิิตสะท้อนคิด พยายามหาความหมาย แก้ปัญหาตามเป้าหมาย ทําให้ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นิสิตมีมากกว่าการเรียนรู้ตามลําพัง  
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จากการวิจัยศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน โดย
นักศึกษาฝึกสอนประเมินตนเองว่ายังขาดทักษะการสอน และปัญหาส่วนใหญ่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ยังคงเป็นปัญหาลักษณะเดียวกัน คือ สถานศึกษาต้องการให้นักศึกษาท่ีจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้ันควร
ต้องมีความสามารถทางด้านวิชาการ โดยมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลุ่มลึกมีความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรเป็นอย่างดี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการวัดและประเมินผล ท่ี
หลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการสอน มีการอธิบาย
ความรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี (Hinaon, K. & Tonsriwong, S., 2015, p.159) 

จากปัญหาดังกล่าว (Office of Education Council, 2014, p.จ) ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการเรียน
การสอนว่า ครูต้องมีคุณภาพ ครูควรมีเวลาสําหรับการเตรียมการสอนเพิ่มข้ึน และควรนําวิธีการศึกษาผ่าน
บทเรียน (Lesson Study) มาใช้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนควรต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอโดยเน้นเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครูเพ่ือการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพการใช้ครูปฏิรูปห้องเรียน เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาฝ่ายผลิตเข้าไปรับผิดชอบผลผลิต (บัณฑิตครู) การปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนของครูให้ครูเป็น
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบเดิม และจัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 
(Ministry of Education, 2011, p.4) 

ดังน้ันกระบวนการศึกษาชั้นเรียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะพัฒนานักศึกษาครูได้ ซ่ึงการศึกษาชั้นเรียนเป็น
วงจรของพัฒนาการสอนท่ีครูทํางานร่วมกันเพ่ือสร้างเป้าหมายสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพัฒนา
ออกแบบและวางแผนบทเรียนวิจัยระยะยาวร่วมกัน และนําบทเรียนไปใช้ในชั้นเรียน ซ่ึงมีการให้สมาชิกในทีม
รวบรวมหลักฐานด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน เพ่ือสะท้อนผล และอธิบายหลักฐานท่ีได้รวบรวม
ระหว่างบทเรียน สําหรับใช้พัฒนาบทเรียน หน่วยการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถทําการ
สังเกตและพัฒนาบทเรียนในชั้นเรียนได้มากกว่า 1 ครั้งก็ได้ (Lewis, C. & Perry, R., 2009) กระบวนการศกึษา
ชั้นเรียนจึงให้ความสําคัญกับการสังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงใน
ชั้นเรียน และยังช่วยให้ครูได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรยีน รวมถึง
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือการให้
ข้อมูลป้อนกลับ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถระบุหรือระลึกถึง
ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการปรับปรุงการสอนของตน และสามารถสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาได้ 
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ (Inprasitra, M., 2007) ท่ีได้เสนอว่า การศึกษาผ่านบทเรียนเป็นแนวคิดท่ีว่าด้วย
ลักษณะการทํางานของกลุ่มครู ท่ีร่วมกันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบร่วมมือ ร่วม
พลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ในบริบทการทํางานจริงของตนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของตน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความสําคัญในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดย
ทําให้ครูเกิดความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติการสอน มีการปรับเปลี่ยนความคิดวิธีสอนและการเรียนรู้ ครู
ได้รับการพัฒนาจากผลสะท้อนของนักเรียน และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนครู และสอดคล้องกับ (Lewis, C. 
& Perry, R., 2009) ท่ีดําเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบการศึกษาชัน้เรียนท่ีใช้กับระบบการผลิตครูในโปรแกรม
การศึกษาครูประถมศึกษาของชาร์ลอตต์ ท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงได้นําแนวคิดการศกึษาชั้นเรียน
ของ Stigler & Hiebert (1999) มาปรับใช้กับนักศึกษาฝึกหัดครู โดยสร้างเป็นรูปแบบความร่วมมือสําหรับระบบ
การผลิตครู แล้วพบว่านักศึกษาครูมีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมในการศึกษาชั้นเรียนส่งผลต่อประสบการณ์
พัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ได้สังเกต วิเคราะห์ และเข้าใจวิธีการการปรับแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ 

 
 

ยังชี้ให้เห็นว่าเม่ือนักศึกษาครูทํางานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนจะทําให้เพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะ การทํางานร่วมกันตลอดจนมวลประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเพ่ิมความเข้าใจ และการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  (Maneewong, S., 2013) ท่ีดําเนินการวิจัยการนํานวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย แล้วพบว่าครูมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทํางานเป็นทีม และ
สามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
(Kanauan, W., 2013) ท่ีได้ทําการศึกษาผลการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในมุมมองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
แล้วพบว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนส่วนใหญ่ มีแนวทางดําเนินการโดย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้มาก่อน จากนั้นนําแผนท่ีวางมาอภิปรายร่วมกัน
กับครู ส่วนในช่วงของการสังเกตช้ันเรียนร่วมกนั ระหว่างท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้สังเกตจะแสดงบทบาทดังนี้ 1) สังเกตและจดบันทึกการทํากิจกรรมของนักเรียนโดยไม่ได้บอกหรือพูดอะไร 
2) สังเกตและช่วยอํานวยความสะดวกในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดด้วยการตั้งคําถาม และ 3) ควบคุมชั้น
เรียนรวมถึงให้คําแนะนํากับนักศกึษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กระบวนการศึกษาชั้นเรียนเป็นการทํางานร่วมกัน ซ่ึงมีเทคนิคการเรียนรู้รว่มกันหลากหลาย ซ่ึงหากนํา
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้อย่างชัดเจน จะทําให้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผู้วิจัยจึงได้
นําแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคสําหรับการอภิปราย เทคนิคสําหรับการสลับกันสอน เทคนิคสําหรับ
การแก้ปัญหา เทคนิคการใช้กราฟิกและการจัดระเบียบสารสนเทศ และเทคนิคท่ีให้ความสนใจเกี่ยวกับการเขียน
มาปรับใช้กับกระบวนการศึกษาชั้นเรียน เพราะแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีความรับผิดชอบกับการเรียนรู้ของ
ตนเอง (Johnson, D.W. & Johnson, R.T., 1986) อีกทั้งการเรียนรู้ร่วมกันยังช่วยส่งเสริมให้เกิดในการ
แก้ปัญหา และการให้เหตุผล แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่มผ่านการอภิปรายร่วมกัน ซ่ึงช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ ช่วยให้เข้าใจปัญหาของ
แต่ละคนในกลุ่ม ส่งเสริมความความมั่นใจในตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการส่ือสาร (Baroody, A.J., 
1993) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Pruithikul, S., 2014) ท่ีได้ดําเนินการวิจัยการสร้างกระบวนการนิเทศตาม
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทําให้การ
เรียนรู้ของนิสิตเกิดความคิดท่ีขยาย ต่อยอด และเพ่ิมพูน มากกว่าการนิเทศนิสิตตามลําพัง เน่ืองจากการให้นิสิต
ร่วมกันทํางานทุกขั้นตอนส่งผลให้ต้องวางแผนสอน และรับฟังผลการนิเทศการสอนของตนมาสู่การมีส่วนร่วมใน
ทุกวงจรของการนิเทศของสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงส่งผลดตี่อการนิเทศ คือ ผู้เรียน นิสิต 
และอาจารย์นิเทศก์เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ และยังได้สรุปไว้ว่าการร่วมมือร่วมพลังของนิสิตในกลุ่มศึกษาผ่าน
บทเรียนรวมท้ังผู้รู้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้จากการเรียนรู้ซ่ึงกัน การ
ช่วยเหลือกัน การเห็นแบบอย่างของจุดเด่นความถนัดของสมาชิกท่ีแตกต่างกัน และการมีอาจารย์นิเทศก์ช่วย
ชี้แนะจากสิ่งท่ีนสิิตสะท้อนคิด พยายามหาความหมาย แก้ปัญหาตามเป้าหมาย ทําให้ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นิสิตมีมากกว่าการเรียนรู้ตามลําพัง  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงนําแนวคิดการศึกษาชัน้เรียนและแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ในรูปแบบ
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริม

ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครู 
3.1 เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการศึกษา 

ชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาครู 
3.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการศึกษา ชั้นเรียนแบบ 

เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาครู  
4. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริม

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 แหล่งข้อมูล  
 1. อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 5 คน ท่ีเป็นผู้สอนในกลุ่มวิชาชีพครู มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท มี
ประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 2. ครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 4 คน ท่ีเป็นครูประจําการในโรงเรียนและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตรง
สาขาวิชาเอก และมีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนมาใช้ใน
โรงเรียนหรือมาใช้ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังน้ี 
          1) ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทาง
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ 
                 2) ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทาง
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สําหรับครูพ่ีเลี้ยง  
                 3) ฉบับท่ี 3 แบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  

 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการทําหนังสือขอความอนุเคราะห์และทําการขอนัด
หมายวัน และเวลาในการสัมภาษณ์ แล้วนําแบบสมัภาษณ์ ไปเก็บข้อมูลดังนี้ 
  1. สัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 5 คน ถึงสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
    2. สัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 4 คน ถึงสภาพ ปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ของนักศึกษาครู 
และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  
  3. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน ถึงแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลท่ีได้มาดําเนินการ ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์ โดยใช้สถิติร้อยละ 
     ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และสร้างข้อสรุป  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการศึกษาช้ันเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ดําเนินการดังนี้ 
 1. นําข้อมูลจากขั้นท่ี 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือกําหนดองค์ประกอบหลักของรูปแบบ
การศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน  
              2. ออกแบบร่างรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย ความเป็นมาของรูปแบบ 
หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล    
 3. เขียนคู่มือการใช้รูปแบบการศกึษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของคู่มือ
การใช้รูปแบบ คําชี้แจงการใช้รูปแบบ เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
            4. นํารูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของ
แต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการศกึษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการสร้างดังนี ้
                  4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และกําหนดลกัษณะ
เครื่องมือแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ                    
      4.2 กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของรูปแบบ 
      4.3 กําหนดโครงสร้างของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรกการประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย ความเป็นมาของรูปแบบ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน 
และการวัดและประเมินผล และส่วนที่สองการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของคู่มือ
การใช้รูปแบบ คําชี้แจงการใช้รูปแบบ เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
119

 
 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงนําแนวคิดการศึกษาชัน้เรียนและแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ในรูปแบบ
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้สูงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริม

ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครู 
3.1 เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการศึกษา 

ชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาครู 
3.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการศึกษา ชั้นเรียนแบบ 

เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาครู  
4. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริม

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 แหล่งข้อมูล  
 1. อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 5 คน ท่ีเป็นผู้สอนในกลุ่มวิชาชีพครู มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท มี
ประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 2. ครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 4 คน ท่ีเป็นครูประจําการในโรงเรียนและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตรง
สาขาวิชาเอก และมีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ในการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนมาใช้ใน
โรงเรียนหรือมาใช้ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 
          1) ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทาง
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ 
                 2) ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทาง
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สําหรับครูพ่ีเลี้ยง  
                 3) ฉบับท่ี 3 แบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  

 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการทําหนังสือขอความอนุเคราะห์และทําการขอนัด
หมายวัน และเวลาในการสัมภาษณ์ แล้วนําแบบสมัภาษณ์ ไปเก็บข้อมูลดังนี้ 
  1. สัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 5 คน ถึงสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
    2. สัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 4 คน ถึงสภาพ ปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ของนักศึกษาครู 
และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  
  3. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน ถึงแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลท่ีได้มาดําเนินการ ดังน้ี 
     ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์ โดยใช้สถิติร้อยละ 
     ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพ ปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ของนักศึกษาครู และแนวทางส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
และสร้างข้อสรุป  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการศึกษาช้ันเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ดําเนินการดังนี้ 
 1. นําข้อมูลจากขั้นท่ี 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือกําหนดองค์ประกอบหลักของรูปแบบ
การศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน  
              2. ออกแบบร่างรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย ความเป็นมาของรูปแบบ 
หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล    
 3. เขียนคู่มือการใช้รูปแบบการศกึษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของคู่มือ
การใช้รูปแบบ คําชี้แจงการใช้รูปแบบ เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
            4. นํารูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของ
แต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการศกึษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการสร้างดังนี ้
                  4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และกําหนดลกัษณะ
เครื่องมือแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ                    
      4.2 กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของรูปแบบ 
      4.3 กําหนดโครงสร้างของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรกการประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย ความเป็นมาของรูปแบบ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน 
และการวัดและประเมินผล และส่วนที่สองการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของคู่มือ
การใช้รูปแบบ คําชี้แจงการใช้รูปแบบ เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการ วัดและประเมินผล โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่
มากที่สุดถึงน้อยท่ีสุด 
     4.4 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาความครอบคลุมของประเด็นในการประเมินและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และให้ข้อเสนอแนะแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     4.5 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงใช้เกณฑ์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 
                    4.6 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมาปรับปรุงประเด็นตามคําแนะนํา 
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
              5. นําผลการประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ      
(Srisaat, B.C., 2000, p.100) ซ่ึงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบในคร้ังนี้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก       
(x� = 3.94, S.D. = 0.63)  
 6. นํารูปแบบและคู่การใช้รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 5 
จํานวน 2 คน และครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 2 คน โดยผู้วิจัยเป็นอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการนํา
รูปแบบไปใช้  
 7. จากนั้นนําผลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์เน้ือหา และนําเสนอเป็นความเรียง 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู้ของนักศึกษาครู   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ท่ีอยู่ในระหว่างการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จํานวน 3 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก    
จํานวน 28 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30-0.70 มีค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.83 
                2. แบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ท่ีมีข้อความอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Score) จํานวน 13 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00  
 การดําเนินการทดลอง  
 การดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 แบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนท่ีใช้ในการทดลองคร้ังนี้ คือ One-Group Pretest-Posttest Design มีรายละเอียดดังนี้ 
(Buaosont, R, 2009, p.64) 
          สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  O1E = คะแนนการวัดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) 
  T     = การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน 
             O2E = คะแนนการวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้หลังเรียน (Posttest) 
 ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักศึกษาครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้ 
              2. ดําเนินการทดลองตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน โดยกระบวนการสอน
ดําเนินการเป็น 2 วงจร คือ วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน และวงจรที่ 2 ปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน ดังนี้      
                   วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมการสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานแก่นักศึกษา
ครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง ดังนี้ 
                           1.1 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
                           1.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
ในเรื่องบทบาทหน้าท่ีและกระบวนการนิเทศ การเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน   
  วงจรท่ี 2 ปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน แบ่งเป็น 2 คร้ัง คือ ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่าน
บทเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกัน ดังนี้ 
                            ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเป้าหมาย
และการวางแผน และขั้นตอนที่ 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน  
                            ครั้งท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกันมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนการ
กําหนดเป้าหมายและการวางแผนร่วมกัน และขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน  
 3. ระหว่างการทดลองใช้ตามกระบวนการศึกษาชัน้เรียนนั้น มีการวัดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู จากการสงัเกตโดยอาจารย์นิเทศก์ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 
ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  
                  1.1 นําแบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้
คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกตามท่ีเฉลย ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด หรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 
1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
                  1.2 นําผลคะแนนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการพัฒนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือการ วัดและประเมินผล โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่
มากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด 
     4.4 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาความครอบคลุมของประเด็นในการประเมินและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และให้ข้อเสนอแนะแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     4.5 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงใช้เกณฑ์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 
                    4.6 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมาปรับปรุงประเด็นตามคําแนะนํา 
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
              5. นําผลการประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ      
(Srisaat, B.C., 2000, p.100) ซ่ึงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบในคร้ังนี้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก       
(x� = 3.94, S.D. = 0.63)  
 6. นํารูปแบบและคู่การใช้รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 5 
จํานวน 2 คน และครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 2 คน โดยผู้วิจัยเป็นอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการนํา
รูปแบบไปใช้  
 7. จากนั้นนําผลท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์เนื้อหา และนําเสนอเป็นความเรียง 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ท่ีอยู่ในระหว่างการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จํานวน 3 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก    
จํานวน 28 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30-0.70 มีค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.83 
                2. แบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ท่ีมีข้อความอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Score) จํานวน 13 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00  
 การดําเนินการทดลอง  
 การดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 แบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนท่ีใช้ในการทดลองคร้ังนี้ คือ One-Group Pretest-Posttest Design มีรายละเอียดดังนี้ 
(Buaosont, R, 2009, p.64) 
          สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  O1E = คะแนนการวัดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) 
  T     = การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน 
             O2E = คะแนนการวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้หลังเรียน (Posttest) 
 ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักศึกษาครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้ 
              2. ดําเนินการทดลองตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน โดยกระบวนการสอน
ดําเนินการเป็น 2 วงจร คือ วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน และวงจรที่ 2 ปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน ดังน้ี      
                   วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมการสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานแก่นักศึกษา
ครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง ดังนี้ 
                           1.1 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
                           1.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
ในเรื่องบทบาทหน้าท่ีและกระบวนการนิเทศ การเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน   
  วงจรท่ี 2 ปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน แบ่งเป็น 2 คร้ัง คือ ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่าน
บทเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกัน ดังน้ี 
                            ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเป้าหมาย
และการวางแผน และขั้นตอนที่ 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน  
                            ครั้งท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกันมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนการ
กําหนดเป้าหมายและการวางแผนร่วมกัน และขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน  
 3. ระหว่างการทดลองใช้ตามกระบวนการศึกษาชัน้เรียนน้ัน มีการวัดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู จากการสงัเกตโดยอาจารย์นิเทศก์ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 
ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  
                  1.1 นําแบบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้
คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกตามท่ีเฉลย ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด หรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 
1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
                  1.2 นําผลคะแนนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการพัฒนา 
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        2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
   2.1 นําข้อมูลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มาตรวจให้คะแนนมีเกณฑ์การให้
คะแนนและการแปลผล 5 ระดับ (Buaosont, R., 2008, p.54) 
                  2.2 นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 5 ระดับ (Srisaat, B.C., 2000, p.100) 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
  แหล่งข้อมูล    
             1. อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 3 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน 
 2. ครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 3 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน 
 3. นักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 5 จํานวน 3 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบการศึกษา ชั้นเรียน
แบบเรียนรู้ร่วมกัน 
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
              เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบกําหนดประเด็นการสนทนาของผู้เก่ียวข้องต่อความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-
1.00 
            การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการสนทนาผู้เกี่ยวข้องจํานวน 9 คน ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2560 โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการนําอภิปราย การสนทนา และมีผู้ช่วยวิจัยในการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
การสนทนา บันทึกภาพและเสียงการสนทนา และอํานวยความสะดวกตลอดการสนทนา โดยใช้เวลาในการ
สนทนา 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.  
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสนทนา จากภาพและเสียงการสนทนา มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เป็น 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาครูก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จํานวน 1 วัน ปัญหาท่ีพบคือ อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ไม่มีโอกาสได้พบและ
วางแผนร่วมกันก่อนออกฝึกประสบการณ์ และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ครู คือ ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ และการทํางานร่วมกัน
ของอาจารย์นิเทศก์ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ก่อนออกฝึกประสบการณ์  

2. รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน มี 5 องค์ประกอบสําคัญ คือ ความเป็นมาของรูปแบบ 
หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยกระบวนการสอนดําเนินการเป็น 2 
วงจร คือ วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนรู้แก่อาจารย์
นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู และวงจรท่ี 2 ปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้ง

 
 

ท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายและการวางแผน และ
ขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกัน มี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนการกําหนดเป้าหมายและการวางแผนร่วมกัน และขั้นตอนที่ 2 การสอนตาม
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน  ซ่ึงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.94, S.D. = 0.63) 

3. นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 44.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่า นักศึกษาครูคนที่ 1 มีพัฒนาการร้อยละ 46.43 รองลงมา คือ นักศึกษาครูคนที่ 2 และ
นักศึกษาครูคนที่ 3 มีพัฒนาการร้อยละ 42.86 เท่ากัน  

4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน 3 ด้าน คือ   
  ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจการเลือกเนื้อหาได้ตรงตามจุดประสงค์มากขึ้น 
และสามารถกําหนดสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการออกแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น   
  ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันทําให้นักศึกษาครูได้
ทํางานร่วมกันกับอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู พัฒนาตนเองด้านการสอนได้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษาครูมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้และเห็นความสําคัญของการศึกษาชั้นเรียน
แบบเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด และนําวิธีการสอนใหม่ๆ ไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนารูปแบบการศึกษาชัน้เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน นํามาอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการ

วิจัยข้อ 2-4 ดังนี้ 
1. รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน มี 5 องค์ประกอบสําคัญ คือ ความเป็นมาของรูปแบบ 

หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยกระบวนการสอนดําเนินการเป็น 2 
วงจร คือ วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนรู้แก่อาจารย์
นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู และวงจรท่ี 2 คือปฏิบัติการศึกษา ชั้นเรียนร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 คร้ัง คือ 
ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายและการวางแผน และ
ขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกันมี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนการกําหนดเป้าหมายและการวางแผนร่วมกัน และขั้นตอนที่ 2 การสอนตาม
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันมีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก  

ผลการวิจัยดังกล่าวน่าจะเนื่องมาจากกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการศึกษาชั้น
เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันเกิดจากการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ เป็น
การผสมผสานหลักการแนวคิดและกระบวนการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพ 
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู จากนั้นนาํ
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์มาทาํการกําหนดองค์ประกอบหลักของรูปแบบ จากนั้น
จึงเขียนร่างรูปแบบและจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของคู่มือการใช้รูปแบบ คําชี้แจงการ
ใช้รูปแบบ เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
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        2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
   2.1 นําข้อมูลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มาตรวจให้คะแนนมีเกณฑ์การให้
คะแนนและการแปลผล 5 ระดับ (Buaosont, R., 2008, p.54) 
                  2.2 นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 5 ระดับ (Srisaat, B.C., 2000, p.100) 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
  แหล่งข้อมูล    
             1. อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 3 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน 
 2. ครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 3 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้
ร่วมกัน 
 3. นักศึกษาครู ชั้นปีท่ี 5 จํานวน 3 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบการศึกษา ชั้นเรียน
แบบเรียนรู้ร่วมกัน 
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
              เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบกําหนดประเด็นการสนทนาของผู้เก่ียวข้องต่อความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-
1.00 
            การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการสนทนาผู้เกี่ยวข้องจํานวน 9 คน ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2560 โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการนําอภิปราย การสนทนา และมีผู้ช่วยวิจัยในการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
การสนทนา บันทึกภาพและเสียงการสนทนา และอํานวยความสะดวกตลอดการสนทนา โดยใช้เวลาในการ
สนทนา 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.  
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสนทนา จากภาพและเสียงการสนทนา มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เป็น 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาครูก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จํานวน 1 วัน ปัญหาท่ีพบคือ อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ไม่มีโอกาสได้พบและ
วางแผนร่วมกันก่อนออกฝึกประสบการณ์ และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ครู คือ ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ และการทํางานร่วมกัน
ของอาจารย์นิเทศก์ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ก่อนออกฝึกประสบการณ์  

2. รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน มี 5 องค์ประกอบสําคัญ คือ ความเป็นมาของรูปแบบ 
หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยกระบวนการสอนดําเนินการเป็น 2 
วงจร คือ วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนรู้แก่อาจารย์
นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู และวงจรท่ี 2 ปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้ง

 
 

ท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายและการวางแผน และ
ขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกัน มี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนการกําหนดเป้าหมายและการวางแผนร่วมกัน และขั้นตอนท่ี 2 การสอนตาม
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน  ซ่ึงรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.94, S.D. = 0.63) 

3. นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 44.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่า นักศึกษาครูคนที่ 1 มีพัฒนาการร้อยละ 46.43 รองลงมา คือ นักศึกษาครูคนท่ี 2 และ
นักศึกษาครูคนที่ 3 มีพัฒนาการร้อยละ 42.86 เท่ากัน  

4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน 3 ด้าน คือ   
  ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจการเลือกเนื้อหาได้ตรงตามจุดประสงค์มากขึ้น 
และสามารถกําหนดสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการออกแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น   
  ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันทําให้นักศึกษาครูได้
ทํางานร่วมกันกับอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู พัฒนาตนเองด้านการสอนได้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษาครูมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้และเห็นความสําคัญของการศึกษาชั้นเรียน
แบบเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด และนําวิธีการสอนใหม่ๆ ไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนารูปแบบการศึกษาชัน้เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน นํามาอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการ

วิจัยข้อ 2-4 ดังนี้ 
1. รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน มี 5 องค์ประกอบสําคัญ คือ ความเป็นมาของรูปแบบ 

หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยกระบวนการสอนดําเนินการเป็น 2 
วงจร คือ วงจรท่ี 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนรู้แก่อาจารย์
นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู และวงจรท่ี 2 คือปฏิบัติการศึกษา ชั้นเรียนร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 คร้ัง คือ 
ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายและการวางแผน และ
ขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกันมี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนการกําหนดเป้าหมายและการวางแผนร่วมกัน และขั้นตอนท่ี 2 การสอนตาม
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน โดยรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันมีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก  

ผลการวิจัยดังกล่าวน่าจะเนื่องมาจากกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการศึกษาชั้น
เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันเกิดจากการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ เป็น
การผสมผสานหลักการแนวคิดและกระบวนการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง โดยเริ่มต้ังแต่การศึกษาสภาพ 
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู จากนั้นนาํ
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์มาทําการกําหนดองค์ประกอบหลักของรูปแบบ จากนั้น
จึงเขียนร่างรูปแบบและจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของคู่มือการใช้รูปแบบ คําชี้แจงการ
ใช้รูปแบบ เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช้ โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
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เครื่องมือการวัดและประเมินผล รูปแบบ แล้วจึงเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นทําการทดลองใช้ (Try Out) แล้วนําผล
มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบก่อนไปใช้จริง กระบวนการพัฒนารูปแบบท่ีกล่าวมานี้ สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนารูปแบบของ Anderson, K.B. & Pingry, R.E. (1997); Arend, B. (1997); Joyce, B. & Weil, M. 
(2004); Kunaruk, K. (2002). and Khemmani, T. (2015) ท่ีได้สรุปแนวคิดสําคญัของการพัฒนารูปแบบไว้ว่า 
ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันหรือปัญหาจากเอกสาร
ผลการวิจัย การสังเกต การสอบถาม จากนั้นนํามากําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน รวมถึงการการกําหนดหลักการ 
เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การกําหนดแนวทางในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองใช้และนํามาปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนให้สะดวกต่อการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริง ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้มีผลในทํานองเดียวกับ (Lewis, C. & Perry, R. 2009) ท่ีดําเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบ
การศึกษาชั้นเรียนท่ีใช้กับระบบการผลิตครูในโปรแกรมการศึกษาครูประถมศกึษาของชาร์ลอตต์ ท่ีมหาวิทยาลัย
นอร์ทแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงได้นําแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนของ Stigler, J. & Hiebert, J. (1999) มาปรับใช้กับ
นักศึกษาฝึกหัดครูโดยสร้างเป็นรูปแบบความร่วมมือสําหรับระบบการผลิตครู แล้วพบว่านักศึกษาครูมีความ
คิดเห็นว่าการเข้าร่วมในการศึกษาชั้นเรียนส่งผลต่อประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ได้สังเกต วิเคราะห์ 
และเข้าใจวิธีการการปรับแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และยังชี้ให้เห็นว่าเม่ือนักศึกษาครูทํางานร่วมกันกับ
เพ่ือนร่วมงานผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนจะทําให้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ การทํางานร่วมกันตลอดจนมวล
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเพ่ิมความเข้าใจ และการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2. ผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน  
2.1 นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 44.05  น่าจะ

เนื่องมาจากรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีสร้างข้ึนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครู 
โดยมีการทํากิจกรรมร่วมกันในวงจรที่ 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐานและให้ความรู้แก่อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และ
นักศึกษาครู รวมท้ังหมด 7 หน่วย เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บทบาทหน้าท่ี และกระบวนการนิเทศ การ
เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกระบวนการศึกษาชั้นเรียนผ่านการอบรม ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ ผ่านการทําใบงาน การศึกษาผ่านวีดิทัศน์ และสื่อการสอนอ่ืนๆ เน้นการทํางานเป็นทีม การสืบค้น
ข้อมูลมาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานท่ีเป็นข้อสรุปของกลุ่ม กิจกรรมเหล่าน้ีทําให้นักศึกษาครูพบ
วิธีการคิดท่ีหลากหลาย เรียนรู้ด้วยความสนุกและมีความสุข ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ Barkley, et al. (2004, pp.134-140) คือ เทคนิค Collaborative  
Writing เป็นการเขียนและสรุปความคิดรวบยอดลงไปในกระดาษในรูปแบบอย่างเป็นทางการ Analytic  
Teams เป็นบทบาทในการทําภารกิจเฉพาะที่เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจกิจกรรมที่แตกต่างกันไป Buzz  
Groups เป็นการสืบค้นและศึกษาข้อมูล เพ่ือเตรียมตัวอภิปรายในชั้นกลุ่มใหญ่ Think-Pair-Share เป็นการ
เตรียมสมาชิกเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง มีประสิทธิภาพ Note-Taking Pairs เป็นการรวมสารสนเทศของ
สมาชิกเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในลักษณะบันทึกข้อมูล และ Round 
Table เป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจร่วมกันเพ่ือนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในวงจรท่ี 2 โดยมีอาจารย์นิเทศและ
ครู พ่ีเลี้ยงเป็นท่ีปรึกษาร่วมกันเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจในการนําความรู้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการสอนด้วยตัวเอง การเขียนแผนได้ง่ายขึ้น ซ่ึงมีผลในทํานองเดียวกับผลงานวิจัยของ        

 
 

Lewis, C. & Perry, R. (2003) ท่ีได้ดําเนินการวิจัยศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนท่ีใช้กับระบบการผลิตครูใน
โปรแกรมการศึกษาครูประถมศึกษาของชาร์ลอตต์ ท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงได้นําแนวคิดการศึกษา
ชั้นเรียนของ Stigler, J. & Hiebert, J. (1999) มาปรับใช้กับนักศกึษาฝึกหัดครู โดยสร้างเป็นรูปแบบความ
ร่วมมือสําหรับระบบการผลิตครู แล้วพบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมในการศึกษาชั้นเรียนส่งผล
ต่อประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ได้สังเกต วิเคราะห์ และเข้าใจวิธีการการปรับแผนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษา ทํางานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานผ่านกระบวนการศึกษาชั้น
เรียนจะทําให้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการทํางานร่วมกันตลอดจนมวลประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเพ่ิมความ
เข้าใจและ  การปฏิบัติในวิชาชีพ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sriphorm, T., 2013) ท่ีได้ดําเนินการวิจัย
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยใช้กระบวนการ Lesson 
Study แล้วพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการ Lesson Study มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 33.51             
คิดเป็นร้อยละ 83.79  

2.2 นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก น่าจะ
เนื่องมาจากรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีสร้างข้ึน ได้มุ่งให้นักศึกษานําความรู้ท่ีได้มาลง
ปฏิบัติการ โดยการปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันในวงจรท่ี 2 คือปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน แบ่ง
ออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเป้าหมายและ
การวางแผน และขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกัน
มี 2 ขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ 
Barkley, et al. (2004, pp.134-140) คือ เทคนิค Sequence Chains และ Group Investigation เป็นการ
เลือกเป้าหมายของการศึกษาชั้นเรียนท่ีต้องการพัฒนาในการทํางานท่ีในคร้ังนี้ ซ่ึงเป็นการเลือกตามข้อสรุปของ
กลุ่มและ Role Play เป็นการปฏิบัติการสอนตามความถนัดของนักศึกษาครูแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกัน  
Note-Taking Pairs เป็นการกําหนดผู้สังเกตการสอน ผู้สอนและผู้จดบันทึกผลการสอน และ Peer Editing เป็น
การปฏิบัตกิารสอนท่ีผู้สอนเป็นผู้สะท้อนความคิดในการปฏิบัติการสอนของตนเองก่อนว่าบทเรียนที่ตนเองสอน
นั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร และจะนําประเด็นอะไรไปปรับปรุงแก้ไขในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ใหม่ และ Dialogue Journals เป็นการสะท้อนผลของสมาชิกท่ีได้จากการสังเกตการสอนและแสดงความคิดเห็น
ในลักษณะที่เป็นการช่วยให้ผู้สอนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น และครอบคลุมทุกประเด็น
สําคัญของการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนําไปปรับปรุงแก้ไขในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ จากนั้นจึงทํา
การทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริงท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้ร่วมกันทํางานในทุก
ขั้นตอน  
 ซ่ึงผลการวิจัยข้างต้นมีผลในทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ (Kanauan, W., 2013) ท่ีได้
ทําการศึกษาผลการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิดในมุมมองของนักศึกษาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา แล้วพบว่า การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนส่วนใหญ่ มีแนวทางดําเนินการโดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้มาก่อน จากนั้นนําแผนท่ีวางมาอภิปรายร่วมกันกับครู ส่วนในช่วงของการ
สังเกตชั้นเรียนร่วมกัน ระหวา่งท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สังเกตจะแสดง
บทบาทดังนี้ 1) สังเกตและจดบันทึกการทํากิจกรรมของนักเรียนโดยไม่ได้บอกหรือพูดอะไร 2) สังเกตและช่วย
อํานวยความสะดวกในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดด้วยการตั้งคําถาม และ 3) ควบคุมชั้นเรียนรวมถึงให้
คําแนะนํากับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ            
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เครื่องมือการวัดและประเมินผล รูปแบบ แล้วจึงเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นทําการทดลองใช้ (Try Out) แล้วนําผล
มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบก่อนไปใช้จริง กระบวนการพัฒนารูปแบบท่ีกล่าวมานี้ สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนารูปแบบของ Anderson, K.B. & Pingry, R.E. (1997); Arend, B. (1997); Joyce, B. & Weil, M. 
(2004); Kunaruk, K. (2002). and Khemmani, T. (2015) ท่ีได้สรุปแนวคิดสําคญัของการพัฒนารูปแบบไว้ว่า 
ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการ/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันหรือปัญหาจากเอกสาร
ผลการวิจัย การสังเกต การสอบถาม จากนั้นนํามากําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน รวมถึงการการกําหนดหลักการ 
เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การกําหนดแนวทางในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองใช้และนํามาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นให้สะดวกต่อการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริง ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้มีผลในทํานองเดียวกับ (Lewis, C. & Perry, R. 2009) ท่ีดําเนินการวิจัยโดยศึกษารูปแบบ
การศึกษาชั้นเรียนท่ีใช้กับระบบการผลิตครูในโปรแกรมการศึกษาครูประถมศกึษาของชาร์ลอตต์ ท่ีมหาวิทยาลัย
นอร์ทแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงได้นําแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนของ Stigler, J. & Hiebert, J. (1999) มาปรับใช้กับ
นักศึกษาฝึกหัดครูโดยสร้างเป็นรูปแบบความร่วมมือสําหรับระบบการผลิตครู แล้วพบว่านักศึกษาครูมีความ
คิดเห็นว่าการเข้าร่วมในการศึกษาชั้นเรียนส่งผลต่อประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ได้สังเกต วิเคราะห์ 
และเข้าใจวิธีการการปรับแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษาครูทํางานรว่มกันกับ
เพ่ือนร่วมงานผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนจะทําให้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ การทํางานร่วมกันตลอดจนมวล
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเพ่ิมความเข้าใจ และการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2. ผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน  
2.1 นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 44.05  น่าจะ

เน่ืองมาจากรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีสร้างข้ึนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครู 
โดยมีการทํากิจกรรมร่วมกันในวงจรที่ 1 เตรียมความรู้พ้ืนฐานและให้ความรู้แก่อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และ
นักศึกษาครู รวมท้ังหมด 7 หน่วย เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ และกระบวนการนิเทศ การ
เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกระบวนการศึกษาชั้นเรียนผ่านการอบรม ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ ผ่านการทําใบงาน การศึกษาผ่านวีดิทัศน์ และสื่อการสอนอ่ืนๆ เน้นการทํางานเป็นทีม การสืบค้น
ข้อมูลมาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานท่ีเป็นข้อสรุปของกลุ่ม กิจกรรมเหล่านี้ทําให้นักศึกษาครูพบ
วิธีการคิดท่ีหลากหลาย เรียนรู้ด้วยความสนุกและมีความสุข ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ Barkley, et al. (2004, pp.134-140) คือ เทคนิค Collaborative  
Writing เป็นการเขียนและสรุปความคิดรวบยอดลงไปในกระดาษในรูปแบบอย่างเป็นทางการ Analytic  
Teams เป็นบทบาทในการทําภารกิจเฉพาะที่เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจกิจกรรมที่แตกต่างกันไป Buzz  
Groups เป็นการสืบค้นและศึกษาข้อมูล เพ่ือเตรียมตัวอภิปรายในชั้นกลุ่มใหญ่ Think-Pair-Share เป็นการ
เตรียมสมาชิกเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง มีประสิทธิภาพ Note-Taking Pairs เป็นการรวมสารสนเทศของ
สมาชิกเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในลักษณะบันทึกข้อมูล และ Round 
Table เป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจร่วมกันเพ่ือนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในวงจรท่ี 2 โดยมีอาจารย์นิเทศและ
ครู พ่ีเลี้ยงเป็นท่ีปรึกษาร่วมกันเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจในการนําความรู้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการสอนด้วยตัวเอง การเขียนแผนได้ง่ายขึ้น ซ่ึงมีผลในทํานองเดียวกับผลงานวิจัยของ        

 
 

Lewis, C. & Perry, R. (2003) ท่ีได้ดําเนินการวิจัยศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนท่ีใช้กับระบบการผลิตครูใน
โปรแกรมการศึกษาครูประถมศึกษาของชาร์ลอตต์ ท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงได้นําแนวคิดการศึกษา
ชั้นเรียนของ Stigler, J. & Hiebert, J. (1999) มาปรับใช้กับนักศกึษาฝึกหัดครู โดยสร้างเป็นรูปแบบความ
ร่วมมือสําหรับระบบการผลิตครู แล้วพบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมในการศึกษาชั้นเรียนส่งผล
ต่อประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ได้สังเกต วิเคราะห์ และเข้าใจวิธีการการปรับแผนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษา ทํางานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานผ่านกระบวนการศึกษาชั้น
เรียนจะทําให้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการทํางานร่วมกันตลอดจนมวลประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเพ่ิมความ
เข้าใจและ  การปฏิบัติในวิชาชีพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sriphorm, T., 2013) ท่ีได้ดําเนินการวิจัย
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยใช้กระบวนการ Lesson 
Study แล้วพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการ Lesson Study มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 33.51             
คิดเป็นร้อยละ 83.79  

2.2 นักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก น่าจะ
เนื่องมาจากรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันท่ีสร้างข้ึน ได้มุ่งให้นักศึกษานําความรู้ท่ีได้มาลง
ปฏิบัติการ โดยการปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันในวงจรท่ี 2 คือปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน แบ่ง
ออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายและ
การวางแผน และขั้นตอนท่ี 2 การสอนตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และคร้ังท่ี 2 ทบทวนบทเรียนท่ีดีร่วมกัน
มี 2 ขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ 
Barkley, et al. (2004, pp.134-140) คือ เทคนิค Sequence Chains และ Group Investigation เป็นการ
เลือกเป้าหมายของการศึกษาชั้นเรียนท่ีต้องการพัฒนาในการทํางานท่ีในคร้ังนี้ ซ่ึงเป็นการเลือกตามข้อสรุปของ
กลุ่มและ Role Play เป็นการปฏิบัติการสอนตามความถนัดของนักศึกษาครูแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกัน  
Note-Taking Pairs เป็นการกําหนดผู้สังเกตการสอน ผู้สอนและผู้จดบันทึกผลการสอน และ Peer Editing เป็น
การปฏิบัตกิารสอนท่ีผู้สอนเป็นผู้สะท้อนความคิดในการปฏิบัติการสอนของตนเองก่อนว่าบทเรียนที่ตนเองสอน
นั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร และจะนําประเด็นอะไรไปปรับปรุงแก้ไขในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ใหม่ และ Dialogue Journals เป็นการสะท้อนผลของสมาชิกท่ีได้จากการสังเกตการสอนและแสดงความคิดเห็น
ในลักษณะที่เป็นการช่วยให้ผู้สอนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น และครอบคลุมทุกประเด็น
สําคัญของการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนําไปปรับปรุงแก้ไขในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ จากนั้นจึงทํา
การทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริงท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้ร่วมกันทํางานในทุก
ขั้นตอน  
 ซ่ึงผลการวิจัยข้างต้นมีผลในทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ (Kanauan, W., 2013) ท่ีได้
ทําการศึกษาผลการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิดในมุมมองของนักศึกษาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา แล้วพบว่า การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนส่วนใหญ่ มีแนวทางดําเนินการโดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาวางแผนการจัดการเรียนรู้มาก่อน จากนั้นนําแผนท่ีวางมาอภิปรายร่วมกันกับครู ส่วนในช่วงของการ
สังเกตชั้นเรียนร่วมกัน ระหวา่งท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สังเกตจะแสดง
บทบาทดังนี้ 1) สังเกตและจดบันทึกการทํากิจกรรมของนักเรียนโดยไม่ได้บอกหรือพูดอะไร 2) สังเกตและช่วย
อํานวยความสะดวกในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดด้วยการตั้งคําถาม และ 3) ควบคุมชั้นเรียนรวมถึงให้
คําแนะนํากับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ            
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(Maneewong, S., 2013) ท่ีดําเนินการวิจัยการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทย แล้วพบว่า ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชัน้เรียน 

3. ผลการประเมินรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบ 
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้ ท้ังในด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ดังนี้   
      3.1 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจการเลือกเนื้อหาได้ตรงตามจุดประสงค์มาก
ขึ้น และสามารถกําหนดสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น   
          3.2 ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้นักศึกษาครู ได้
ทํางานร่วมกันกับอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู พัฒนาตนเองด้านการสอนได้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
                3.3 ด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษาครูมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้และเห็นความสําคัญของการศึกษา
ชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด และนําวิธีการสอนใหม่ๆ ไป
ใช้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ผลการวิจัยที่พบดังกล่าวน่าจะเนื่องมาจาก  
 รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันเกิดจากการสังเคราะห์ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ท้ัง
จากต่างประเทศและในประเทศ เป็นการผสมผสานหลักการแนวคิดและกระบวนการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง 
โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครู จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์มาทําการกําหนด
องค์ประกอบหลักของรูปแบบ แล้วจึงเขียนร่างรูปแบบและคู่มือการใช้ แล้วนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบและมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ได้
รูปแบบท่ีสมบูรณ์ จากนั้นทําการทดลองใช้ (Try Out) แล้วนําผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกอ่นไปใช้จริง 
กระบวนการพัฒนารูปแบบท่ีกล่าวมานี้ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบของ Anderson, K.B. & Pingry, 
R.E. (1997); Arends, B. (1998); Joyce and Weil (2004); Kunaruk, K. (2002) and Khemmani, T. 
(2015) ท่ีได้สรุปแนวคิดสําคัญของการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการ/ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัหรือปัญหาจากเอกสารผลการวิจัย การสังเกต การสอบถาม จากนั้นนํามา
กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน รวมถึงการการกําหนดหลักการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน และ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้การประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองใช้และนํามา
ปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นให้สะดวกต่อการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริง  
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

  1. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ควรมีการศึกษาคู่มือ การใช้รูป
แบบอย่างละเอียดเพ่ือความถูกต้องในการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบและเพื่อประสิทธิภาพของการใช้รูป
แบบอย่างแท้จริง 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ซ่ึงผู้ท่ีนํา
รูปแบบไปใช้ควรจัดสรรเวลาและบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นหน่วยการ
เรียนรู้และทําความเข้าใจในกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบ 
  3. ควรมีการเตรียมความพร้อมร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ในช่วงเวลา
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงว่า รูปแบบมีการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาครูได้เป็นอย่างดี โดยมีผล
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย แต่รูปแบบนี้ยังไม่ได้ลงสู่การปฏิบัติจริงในระยะยาว จึงควรมีการวิจัยเพ่ือนํารูปแบบ
การศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานศึกษา เพ่ือศึกษาพัฒนาการด้านความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง 
  2. ในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูยังมีความกล้าท่ีจะทําการวิพากษ์งานของผู้อื่น
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาครูด้านการคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือให้เกิดความกล้าในการแสดง
ความคิดเชิงวิพากษ์ต่องานของผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น 
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(Maneewong, S., 2013) ท่ีดําเนินการวิจัยการนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทย แล้วพบว่า ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชัน้เรียน 

3. ผลการประเมินรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบ 
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้ ท้ังในด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ดังน้ี   
      3.1 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจการเลือกเนื้อหาได้ตรงตามจุดประสงค์มาก
ขึ้น และสามารถกําหนดสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น   
          3.2 ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้นักศึกษาครู ได้
ทํางานร่วมกันกับอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู พัฒนาตนเองด้านการสอนได้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
                3.3 ด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษาครูมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้และเห็นความสําคัญของการศึกษา
ชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด และนําวิธีการสอนใหม่ๆ ไป
ใช้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 ผลการวิจัยที่พบดังกล่าวน่าจะเนื่องมาจาก  
 รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันเกิดจากการสังเคราะห์ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ท้ัง
จากต่างประเทศและในประเทศ เป็นการผสมผสานหลักการแนวคิดและกระบวนการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง 
โดยเริ่มต้ังแต่การศึกษาสภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และแนวทางส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครู จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์มาทําการกําหนด
องค์ประกอบหลักของรูปแบบ แล้วจึงเขียนร่างรูปแบบและคู่มือการใช้ แล้วนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบและมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ได้
รูปแบบท่ีสมบูรณ์ จากนั้นทําการทดลองใช้ (Try Out) แล้วนําผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกอ่นไปใช้จริง 
กระบวนการพัฒนารูปแบบท่ีกล่าวมานี้ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบของ Anderson, K.B. & Pingry, 
R.E. (1997); Arends, B. (1998); Joyce and Weil (2004); Kunaruk, K. (2002) and Khemmani, T. 
(2015) ท่ีได้สรุปแนวคิดสําคัญของการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการ/ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัหรือปัญหาจากเอกสารผลการวิจัย การสังเกต การสอบถาม จากนั้นนํามา
กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน รวมถึงการการกําหนดหลักการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน และ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้การประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองใช้และนํามา
ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนให้สะดวกต่อการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริง  
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

  1. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ควรมีการศึกษาคู่มือ การใช้รูป
แบบอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องในการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบและเพื่อประสิทธิภาพของการใช้รูป
แบบอย่างแท้จริง 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ซ่ึงผู้ท่ีนํา
รูปแบบไปใช้ควรจัดสรรเวลาและบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เน่ืองจากเป็นหน่วยการ
เรียนรู้และทําความเข้าใจในกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบ 
  3. ควรมีการเตรียมความพร้อมร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาครู ในช่วงเวลา
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงว่า รูปแบบมีการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาครูได้เป็นอย่างดี โดยมีผล
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย แต่รูปแบบนี้ยังไม่ได้ลงสู่การปฏิบัติจริงในระยะยาว จึงควรมีการวิจัยเพ่ือนํารูปแบบ
การศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานศึกษา เพ่ือศึกษาพัฒนาการด้านความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูซํ้าอีกครั้งหนึ่ง 
  2. ในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูยังมีความกล้าท่ีจะทําการวิพากษ์งานของผู้อื่น
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาครูด้านการคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือให้เกิดความกล้าในการแสดง
ความคิดเชิงวิพากษ์ต่องานของผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น 
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