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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริม 
การรบัรูค้วามสามารถของตน 2) เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานทีม่ต่ีอการ
รบัรูค้วามสามารถของตนส�าหรบันกัศกึษาครภูายใต้สถานการณ์โควดิ-19 กลุม่เป้าหมายในการวจิยั ได้แก่ 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาการค�านวณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 22 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
และแบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. แหล่งเรียนรู้สถานศึกษา (School Learning Resources) 2. แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน และ 3. แหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ (Online) ในสัดส่วน 70:20:10 ซึ่งได้ก�าหนดโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 6 หน่วย
การเรียนรู้ จ�านวน 75 ชั่วโมง 2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.34 S.D.=0.71) โดยมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากทีส่ดุใน 
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้มากที่สุด ( =4.37 S.D.=0.69) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
น้อยที่สุดในด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ( =4.31 S.D.=0.78)
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Abstract

The purpose of this research were to: 1) develop a blended learning management 
model that promotes self-efficacy and 2) study the effect of using the blended learning 
management model on the efficacy of teacher students under the Covid-19 situation. The 
target group were 22 students of the first year in Digital Technology for Education discipline,  
Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University, whom enrolled in the  
computing science course Semester 2, academic year 2020. The tools used in the research 
were Learning management plan based on a blended learning management model and  
the self-efficacy assessment form in the performance of teaching professional standards.  
The data was analyzed using basic statistics including mean and standard deviation.

The research findings were as follows: 1. Learning management model consists of  
3 parts: 1. School Learning resources, educational institutions (School) 2. Learning resources 
in the classroom and 3. Online learning resources (Online) in the proportion of 70:20:10, 
which were defined the content structure into 6 units of learning, with 75 hours and 2. 
Teacher students who study with Blended learning management model under COVID 19 
situation had a high level of self-efficacy in the performance of their teacher professional 
standard ( =4.34 SD=0.71), with the highest self-efficacy level in learning management  
( =4.37 SD=0.69) and the least self-efficacy was the third aspect,in relationship with parents 
and communities ( =4.31 SD=0.78)

Keywords: Blended learning management model, COVID-19 situation, Self-efficacy

ที่มาและความสำาคัญ

โครงการยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนด้านการ
อ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 
2563 ได้ด�าเนินงานโดยการขับเคลื่อนผ่านชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีผู้บริหารและคณะครูใน
โรงเรียนร่วมผลิต จ�านวน 52 คน จาก 5 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรยีนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ โรงเรียนบ้าน
หนองไข่นก โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุง่ โรงเรยีนบ้าน
สว่างหนองเสือ และโรงเรียนบ้านยางกระเดา โดย
อาศัยการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ และท�างานร่วมกนัด้วย
สัมพันธภาพตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การมีเป้าหมายหรือฉันทะร่วมกันในด้านการ
เรียนการสอน 2) การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน 3) ทบทวนผลการปฏิบัติที่ได้ร่วมกัน
วางแผนพัฒนาการสอนอย่างสม�่าเสมอ 4) ร่วม
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของเพื่อร่วมวิชาชีพ  
5) เผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างเครือข่าย (คณะ
ครุศาสตร์. 2563) จนประสบความส�าเร็จและ 
มีผลการด�าเนินงานเป็นที่ประจักษ์อีกท้ังสามารถ
ยกระดบัเป็นโรงเรยีนร่วมผลติทีเ่ป็นเรยีนรูส้�าหรบั
การฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้ 
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรทัธาในวชิาชพีครู การปฏบัิตตินของครทูีส่ะท้อน
ถงึการมจีติวญิญาณความเป็นคร ูการมจีรรยาบรรณ 
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ต่อตนเองและวชิาชพี ศึกษาเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีค่รู  
ครปูระจ�าชัน้ ศกึษาบรบิทชัน้เรยีน บรบิทของสถาน
ศึกษา ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
บรบิทชุมชนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
เมื่อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู โดย
ท�าการศึกษา วิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนรายกรณี 
(Case study) ผ่านกระบวนการสงัเกต บนัทกึข้อมลู 
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ถอดบทเรยีน และสะท้อนคดิ
เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเองให้เป็นครู
ทีด่ ีมคีวามรอบรู ้และทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง
ผ่านการบูรณาการในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตร
ก�าหนด (คณะครุศาสตร์, 2563)  

โรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูส้�าคญัทีน่กัศกึษา
สามารถศกึษาและฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จริงจาก
โรงเรยีนในชมุชนทีน่กัศกึษาอาศยัอยูไ่ด้เพ่ือให้เกดิ
การรบัรูค้วามสามารถของตนในการปฏบิติังานตาม
มาตรฐานวชิาชพีครสู�าหรบันกัศกึษาคร ูซึง่หมายถงึ  
คณุลกัษณะและพฤตกิรรมบ่งช้ีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 จ�านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่ (1) มุ่งมั่นพัฒนา 
ผูเ้รยีน ด้วยจิตวญิญาณความเป็นคร ู(2) ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (3) ส่งเสริม
การเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล (4) สร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม  
(5) พฒันาตนเองให้มคีวามรอบรู ้ทนัสมยั และทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
(1) พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจัดการเรยีนรู้  
สือ่ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ (2) บรูณาการ 
ความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาผูเ้รยีนให้มปัีญญารูค้ดิ 

และมีความเป็นนวัตกร (3) ดูแล ช่วยเหลือ และ
พฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ (4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศในการ
เรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีนโดยตระหนกั
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน (5) วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (6) ปฏิบัติงานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านความสัมพันธ์กับ 
ผูป้กครองและชุมชน ได้แก่ (1) ร่วมมอืกบัผูป้กครอง
ในการพฒันาและแก้ปัญหาผู้เรยีนให้มคีณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน (3) ศึกษา เข้าถึงบริบท 
ของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวฒันธรรม (4) ส่งเสรมิ อนรุกัษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดงันัน้ คณะผู้วจิัยจงึจดัท�าโครงการวิจัยนี้ 
เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้
แบบผสมผสานที่ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของตน ส�าหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์ 
โควดิ 19 ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถ 
ของตน ส�าหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์ 
โควิด 19

2. เพือ่ศึกษาผลการใช้รปูแบบการจดัการ
เรยีนรูแ้บบผสมผสานทีมี่ต่อการรบัรูค้วามสามารถ
ของตน ส�าหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์ 
โควิด 19
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ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 
ท่ีลงทะเบยีนรายวชิาวิทยาการค�านวณ ในภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 1 หมู่เรียน รวม
จ�านวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ รายวิชา
วิทยาการค�านวณ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ�านวน 6 หน่วยการเรียนรู้

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
พฤศจิกายน 2563

วิธีดำาเนินการ

คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดกระบวนการวิจัย 5 
ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ  
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�านวณ ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�าแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค�านวณของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่การศกึษา โดยใช้การจดัแหล่ง
เรยีนรูแ้บบผสมผสาน ข้ันตอนที ่4 การพฒันาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และขั้นตอนที่ 
5 ศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
ศึกษา โดยใช้การจัดแหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ดังต่อไปนี้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ

ในขั้นตอนนี้ เป็นการด�าเนินการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับน�ามา

ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�านวณ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่การศกึษา โดยใช้การจดัแหล่งเรยีนรูแ้บบผสม
ผสาน ให้มคีวามสอดคล้องและเหมาะสมกับบรบิท
การจัดการศึกษา โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ 2  
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างสร้าง
รูปแบบ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ 
ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค�านวณ โดยใช้ประเด็นค�าถาม
ในด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน�าข้อมูลความคิด
เห็นและค�าแนะน�าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค�านวณ ดังนี้ 1. วิทยาการค�านวณควร
สอนอะไรบ้าง 2. มีวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�านวณอย่างไรบ้าง 3. การวัดและประเมินการ
จดัการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณควรท�าอย่างไรและ 
4. สือ่และแหล่งเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณมอีะไรบ้าง 
เพือ่น�าข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะไปออกแบบต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค�านวณ ของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีดจิทัิลเพือ่การศกึษา โดยใช้การจดัแหล่ง
เรียนรู้แบบผสมผสาน

ในขั้นตอนนี้ เป็นการประมวลข้อมูลจาก
การด�าเนินการในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการ 
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน  
ข้ันตอนที่ 3 การจัดท�าแผนการเรียนรู้วิทยาการ
ค�านวณ ดังนี้
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จากนั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน คณะผู้วิจัยศึกษาการ
จัดแหล่งเรียนรู้ และประสบการณ์ที่จะส่งเสริมให้
นกัศึกษาการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณ ของนกัศกึษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งใช้
หลักการคัดเลือกรายการวิธีการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ และเมื่อจัด
กลุ่มการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้พบว่า สอดคล้อง

กับทฤษฎีแนวคิดของ Morgan McCall, Michael 
M. Lombardo และ Robert A. Eichinger (เกษศิริ  
ทองเฉลิม, 2561) และจากต�าราของอาภรณ์  
ภูว่ทิยา ซึง่กล่าวถงึ Competency based 70:20:10 
Learning Model ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะโดย
การจัดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน ท�างานที่
ท้าทาย ในสดัส่วนร้อยละ 70 การเรยีนรูผ่้านพีเ่ลีย้ง 
การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ ในสดัส่วนร้อยละ 20 และ
การบรรยาย อบรมในสดัส่วนรอ้ยละ 10 (อาภรณ์  

ต�ร�ง 1 หน่วยการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อหน่วยก�รเรียนรู้ ผลลัพธ์ก�รเรียนรู้

แนวคิดเชิงนามธรรม และ 
การออกแบบอัลกอริทึม

1. ความหมายของการคิดเชิงนามธรรม

2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหา

3. ความหมายของอัลกอริทึม

4. การแสดงขั้นตอนการท�างานอย่างมีระบบผ่านภาพ หรือสัญลักษณ์

5. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ แก้ปัญหาหรืออธิบาย 
การท�างานที่พบในชีวิตจริง

ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเขียน
รหัสล�าลองและผังงาน

1. ความหมายและลักษณะของรหัสล�าลอง

2. วิธีการเขียนรหัสล�าลองและผังงาน

3. การแก้ปัญหาการเขียนรหัสล�าลองและผังงาน

การเขียนออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และ 
การวนซ้�า

1. ตัวแปรในการเขียนโปรแกรม

2. เงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม

3. การวนซ้�า

4. การแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันด้วยการเขียนโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�านวณแบบ Unplug

1. การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณแบบไม่ใช้ปลั๊ก

2. การฝึกทักษะออกแบบและพัฒนากิจกรรมวิทยาการค�านวณแบบไม่ใช้ปลั๊ก

วิทยาการค�านวณกับการ 
เขียนโปรแกรม

1. เรียนรู้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการค�านวณ

2. พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและเสริมประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

การฝึกทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาการค�านวณ 
ในแต่ละระดับชั้น

1. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ป.1-3

2. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ป.4-6

3. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ม.1-3

4. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ม.4-6



60 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 3 September - December 2021

ภูว่ทิยพนัธ์, 2559) จงึใช้แนวคดิดงักล่าว ออกแบบ
แหล่งเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.แหล่งเรียนรู้
สถานศกึษา (School Learning Resources) ร้อยละ  
70 2.แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน (Faculty) ร้อยละ 

20 และ 3. แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ (Online) ร้อยละ 
10 ซึง่เน้นการเรยีนรู้ในสถานการณ์ปฏบิตัจิรงิ การ
เรียนรู้ร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ข้อมูลสรุปการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้จัดแหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน

เรียนรู้จ�กสถ�นศึกษ� เรียนรู้ผ่�นระบบออนไลน์ เรียนรู้จ�กในห้องเรียน

ศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนจริง สืบค้นและศึกษาค้นคว้าบทเรียน การเรียนรู้แบบร่วมกันเป็นกลุ่ม

ครูพี่เลี้ยงและครูแกนน�า วิทยาการ
ค�านวณในเครือข่ายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร่วมจัดการเรียนรู้

ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย การอภิปรายร่วมกัน

ปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา ท�าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่มอบหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค�านวณ เรื่อง CODE

การชี้แนะและให้ค�าปรึกษา ทดสอบและประเมินผล รับการนิเทศการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ของกลุ่มตนเองที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�าแผนการเรียนรู้
วิทยาการค�านวณ

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีค่ณะผูว้จิยัพฒันา
ขึ้น ประกอบด้วย 8 แผนการเรียนรู้ ซึ่งมีชั่วโมง
เรียนรวมจ�านวน 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  
โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระการ
เรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้  
เนือ้หาสาระ กจิกรรมการเรยีนรู ้ส่ือและแหล่งเรยีนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะผูว้จิยัได้ออกแบบรปูแบบการเรยีนรูโ้ดย
เน้นการพฒันาสมรรถนะโดยการจดัประสบการณ์
จรงิให้กบัผูเ้รยีน ท�างานทีท้่าทาย ในสดัส่วนร้อยละ 
70 การเรียนรู้ผ่านพี่เลี้ยง การท�างานร่วมกับผู้อื่น 
ในสัดส่วนร้อยละ 20 และการบรรยาย อบรมใน
สัดส่วนร้อยละ10 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

แหล่งเรียนรู ้สถานศึกษา (School  
Learning Resources) ได้แก่ การศกึษาบรบิทงาน

ครแูละรู้จกัผูเ้รียน กจิกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้  
PLC การปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษา 
และการชี้แนะและให้ค�าปรึกษาจากอาจารย์และ
คุณครูพี่เลี้ยง 

แหล่งเรียนรู้ในช้ันเรียน (Faculty-Classroom) 
ได้แก่ การเรยีนรูแ้บบร่วมกนัเป็นกลุ่ม การอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิารจัดการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณ การนิเทศ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตนเองที่
ได้รบัมอบหมาย และการทดลองสอนแบบกลุม่ย่อย

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online) ได้แก่ การ
สบืค้นและศกึษาค้นคว้าจากแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ที่
มอบหมาย การท�าแบบฝึกหดัเพือ่พฒันาทกัษะการ
เขียนโปรแกรมที่มอบหมาย และการส่งงานและ 
รับข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์

จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ก�าหนดโครงสร้าง
เนื้อหาเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ จ�านวน 75 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิง
นามธรรม และการออกแบบอัลกอริทึม จ�านวน 
10 ชั่วโมง

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการ 
แก้ปัญหาการเขียนรหัสล�าลองและผังงาน จ�านวน 
10 ชั่วโมง

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 การเขียนออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร 
เงื่อนไข และการวนซ�้า จ�านวน 10 ชั่วโมง

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 การจดัการเรยีน
รูว้ทิยาการค�านวณแบบ Unplug จ�านวน 10 ช่ัวโมง

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วทิยาการค�านวณ
กับการเขียนโปรแกรม จ�านวน 10 ชั่วโมง

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การฝึกทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค�านวณใน
แต่ละระดับชั้น จ�านวน 10 ชั่วโมง

ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิผลการรบัรูค้วาม
สามารถของตนเอง 

คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง จากคุณลักษณะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนของคุรุสภา เป็นแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�าแนกเป็น 3 ด้าน จ�านวน 
14 ตัวบ่งชี้

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผูว้จัิยเกบ็รวบรวมข้อมูลกบันกัศกึษา
ชัน้ปีที ่1 ทีเ่รยีนรายวชิาวทิยาการค�านวณ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 22 คน โดยใช้
การสังเกตชั้นเรียนที่สอนโดย อาจารย์ ดร.เกษศิริ 
ทองเฉลิม และใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โครงการบรกิารวิชาการกบัโรงเรยีนร่วมผลติ ได้แก่ 
โรงเรยีนบ้านยางกระเดา อ�าเภอดอนมดแดง จงัหวดั
อบุลราชธาน ีในการสาธติการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

กับนักเรียน ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงโดยผู้บริหารและครู
ในโรงเรียน 

วิเคร�ะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐ�น 
ได้แก่ ค่�เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 

การแปลผล คณะผูว้จัิยใช้แบบประเมนิการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แล้วน�ามาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ในการ
แปลผลดังนี้

 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถงึ นกัศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถงึ นกัศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถงึ นกัศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถงึ นกัศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถงึ นกัศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสม
ผสาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. แหล่งเรียนรู้ 
สถานศึกษา (School Learning Resources) 
2. แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน และ 3. แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ (Online) ในสัดส่วน 70:20:10 ซึ่งได้
ก�าหนดโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 6 หน่วย
การเรียนรู้ จ�านวน 75 ชั่วโมง 

2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของตนเอง ดังปรากฎ 
ในตาราง 3 
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 จากตาราง 3 จะเหน็ว่า นกัศกึษาครูทีเ่รยีน
ด้วยรปูแบบการจัดการเรียนรูแ้บบผสมผสานภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถใน
การปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครขูองตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากทีส่ดุในด้านที่ 
2 การจดัการเรยีนรูม้ากทีส่ดุ ( =4.37 S.D.=0.69) 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองน้อยที่สุดใน
ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ต�ร�ง 3 ผลการประเมนิการรบัรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครขูองนกัศึกษา
ครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

ข้อคำ�ถ�ม ค่�เฉลี่ย S.D. แปลผล

ด้านที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ครู 4.35 0.65 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 4.55 0.66 มากที่สุด

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 น�าความรู้ทางปรัชญา จิตวิทยาไปใช้วิเคราะห์ผู้เรียน 4.32 0.63 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
วิชาชีพครู 

4.18 0.65 มาก

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 4.37 0.69 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีความสุข 

4.41 0.72 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.23 0.60 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นและท�างานของตนเอง 4.73 0.45 มากที่สุด

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสื่อสารและท�างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

4.59 0.72 มากที่สุด

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 รอบรู้หลักการพื้นฐาน สามารถผลิตสื่อต่างๆ ได้ เช่น 
กราฟิก คลิปวีดิโอ 

4.18 0.83 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างหลากหลายในการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

4.27 0.75 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

4.18 0.78 มาก

ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 4.31 0.78 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 4.18 0.83 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชี้น�า ถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษาได้ 4.32 0.70 มาก

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เข้าใจชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน(โรงเรียน) 4.50 0.58 มากที่สุด

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 เข้าใจและเห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชา 4.23 1.00 มาก

โดยรวม 4.34 0.71 ม�ก
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( =4.31 S.D.=0.78) เม่ือพจิารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ 
พบว่า นักศึกษาครูท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์โควิด 
19 มีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของตนเองมากที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ ตัวบ่งชี้ 2.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นและ
ท�างานของตนเอง ( =4.73 S.D.=0.45) ตัวบ่งชี้ที่ 
2.4 ใช้เทคโนโลยดิีจทิลั เพือ่การสือ่สารและท�างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ ( =4.59 S.D.=0.72) 
และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู ( =4.55 S.D.=0.66) และ
นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์โควิด 19 มกีาร
รบัรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของตนเองน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีวิชาชีพครู ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 รอบรู้หลักการ 
พื้นฐาน สามารถผลิตสื่อต่างๆ ได้ เช่น กราฟิก 
คลิปวีดิโอ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประสานงานกับทุกฝ่าย
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ( =4.18 S.D.=0.83)

สรุปผลการวิจัย

1) รปูแบบการจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสาน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. แหล่งเรียนรู้สถาน
ศึกษา (School Learning Resources) 2. แหล่ง
เรียนรู้ในชั้นเรียน และ 3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
(Online) ในสัดส่วน 70:20:10 ซ่ึงได้ก�าหนด
โครงสร้างเนือ้หาประกอบด้วย 6 หน่วยการเรยีนรู้  
จ�านวน 75 ชั่วโมง 2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถใน
การปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครขูองตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71) 
โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองมากท่ีสุด
ในด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้มากที่สุด ( =4.37 

S.D.=0.69) และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
น้อยที่สุดในด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน ( =4.31 S.D.=0.78)

อภิปรายผล

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนส�าหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์ 
โควิด 19 คณะผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่ส�าคัญจึงน�ามา
อภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบผสมผสาน เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถ
ของตน ส�าหรบันกัศกึษาครภูายใต้สถานการณ์โควิด 
19 พบว่า รปูแบบการเรยีนรูแ้บ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1.แหล่งเรียนรู้สถานศึกษา (School) ร้อยละ 70 
2.แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน (Faculty-Classroom) 
ร้อยละ 20 3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online)  
ร้อยละ 10 โดยก�าหนดโครงสร้างเน้ือหาเป็น 6 
หน่วยการเรยีนรู ้จ�านวน 75 ชัว่โมง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธัญมา หลายพัฒน์ (2561) เรื่อง 
การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน
เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21ของนิสิต
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติสาขาสขุศกึษา ทีร่ปูแบบ 
มีสัดส่วนการผสมผสาน 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการ
เรียนรูใน้ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมหลาย แบบ (Face 
to face) แนบอิงประสบการณ์โดยให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์ตรง (Experience based) และผสาน
เทคโนโลยีการเรียนผ่านออนไลน์ (Technology 
based) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang และ 
Shan (2018) ได้ท�าการศกึษาอทิธพิลของการรบัรู้
ความสามารถของตนเองในการเรยีนรูท้างออนไลน์
ของผูเ้รยีน พบว่า ผูเ้รยีนมีความรูค้วามเข้าใจเป็นที่
น่าพอใจ และความรู้ความเข้าใจนี้มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความ
ส�าเร็จในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนควรใช้กลยุทธ์ที่
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แตกต่างกันส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถใน
ตนเองแตกต่างกัน

2. ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการรับ
รูค้วามสามารถของตน ส�าหรบันกัศกึษาครภูายใต้
สถานการณ์โควิด 19 พบว่า นักศึกษาครูที่เรียน
ด้วยรปูแบบการจัดการเรียนรูแ้บบผสมผสานภายใต้
สถานการณ์โควดิ 19 มกีารรบัรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครขูองตนเองโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71) สอดคล้อง
กบังานวจิยัของเกษศริ ิทองเฉลมิ (2561) ทีศ่กึษา
วจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพ่ือ
เสรมิสร้างสมรรถนะการจดัการเรยีนรูแ้บบ STEM 
ของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครูมีความมั่นใจ
ในความสามารถด้านการวางแผน ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM ของตนเอง เกิดความ
เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Barni, Danioni และ Benevene (2019) ทีพ่บวา่ 
ค่านยิมส่วนบคุคลของครมูคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวก
กับระดับของแรงจูงใจในการสอน จึงส่งผลต่อการ
เปิดใจกว้างยอมรับต่อการเปลีย่นแปลงและการก้าว
ข้ามความรูส้กึของตนเอง เมือ่สภาพแวดล้อมของการ
ท�างานท�าให้รู้สกึว่าตนเองมุง่มัน่ทีจ่ะสอนแล้วผลการ
ปฏบิติังานของครจูะมปีระสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ ดงัเช่น
ทีน่กัศกึษาได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง
ในสถานศกึษาและชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพตาม
รูปแบบที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนา จึงส่งผลให้เกิดการ
รบัรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศกึษา
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองน้อยท่ีสุดคือ
ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
( =4.31 S.D.=0.78) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ในโรงเรียนของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วม
ผลิตภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นการรวม
ตัวของครูในโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านเขยีนและคดิวเิคราะห์ ของคณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้บริหารและ
คณะครูในโรงเรียนร่วมผลิต จ�านวน 52 คน จาก 
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 
โรงเรยีนบ้านหนองไข่นก โรงเรยีนบ้านเป็ดฟากทุง่  
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ และโรงเรียนบ้าน
ยางกระเดา โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ท�างานร่วมกันด้วยสัมพันธภาพตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีเป้าหมายหรือฉันทะ
ร่วมกันในด้านการเรียนการสอน 2) การแสวงหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั 3) ทบทวนผลการปฏบิตัิ
ทีไ่ด้ร่วมกนัวางแผนพฒันาการสอนอย่างสม�า่เสมอ 
4) ร่วมเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิริงของเพือ่ร่วมวชิาชีพ 
และ 5) เผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างเครือข่าย 
ซึ่งนักศึกษาจ�าเป็นต้องส่ือสารเพื่อร่วมเรียนรู้กับ
ครูพี่เล้ียงและผู้บริหารที่มีบริบทแตกต่างกัน จึง
อาจท�าให้นักศึกษาไม่คุ้นชิน ไม่กล้าสื่อสารหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงประเมินตนเองว่ามีความ
สามารถในด้านนี้น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิตยา กัณณิกาภรณ์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยา
บรรณวิชาชีพครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง ความทะเยอทะยาน เจตคติต่ออาชีพ
ครู และการ สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครูในด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิกภาพ 
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียน
รูใ้นสถานศกึษาจรงิตามแนวคดิของชวลติ ชกู�าแพง 
(2560) ที่กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู 
เป็นแนวปฏบิตัใินการพฒันาวชิาชพีครอูย่างแท้จรงิ 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษา
ครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสม
ผสานภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 มกีารรบัรูค้วาม
สามารถในการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครู
ของตนเองมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ตัวบ่งชี้ 2.3 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นและท�างานของตนเอง ตัว
บ่งชีท้ี ่2.4 ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่การสือ่สารและ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ ตัวบ่งชี้ 
ที่ 1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นคร ูจะเหน็ได้ว่า การพฒันาวชิาชพีครูผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาครูได้ ดังนั้น 
จึงควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อไป

1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษา
ครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสม
ผสานภายใต้สถานการณ์โควดิ 19 มกีารรบัรูค้วาม
สามารถในการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครู
ของตนเองน้อยทีสุ่ดคอื ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ประสานงาน

กับทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น จึงควรจัด
กจิกรรมเสรมิความเป็นครทูีมุ่ง่เน้นการสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนและโรงเรียนให้มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

2.1 ควรศึกษาบริบทของผู้เรียน และ
โรงเรียนร่วมผลิตที่จะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และ
ก�าหนดสัดส่วนในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตาม
สภาพจริงของแต่ละสถาบัน

2.2 ควรพัฒนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนร่วมผลิตให้มีสมรรถนะพร้อมในการเป็น
โค้ชให้แก่นักศึกษาด้วย

3. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจัิยครัง้ต่อไป

3.1 ควรท�าการศกึษาสัดส่วนและรูปแบบ
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่แตกต่างจาก 
รูปแบบนี้

3.2 ควรท�าการศึกษาวจิยัผลการประเมิน
การรบัรูค้วามสามารถของนกัศกึษาในทกุชัน้ปี เพือ่
เปรยีบเทยีบความก้าวหน้าและหาแนวทางสนบัสนนุ
ส่งเสริมต่อไป 
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