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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริม
การรับรูค้ วามสามารถของตน 2) เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสานทีม่ ตี อ่ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ได้แก่
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาการค�ำนวณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 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�ำหนดโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 6 หน่วย
การเรียนรู้ จ�ำนวน 75 ชั่วโมง 2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71) โดยมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมากทีส่ ดุ ใน
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

ที่มาและความสำ�คัญ
โครงการยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนด้านการ
อ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา
2563 ได้ด�ำเนินงานโดยการขับเคลื่อนผ่านชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีผู้บริหารและคณะครูใน
โรงเรียนร่วมผลิต จ�ำนวน 52 คน จาก 5 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ โรงเรียนบ้าน
หนองไข่นก โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุง่ โรงเรียนบ้าน
สว่างหนองเสือ และโรงเรียนบ้านยางกระเดา โดย
อาศัยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และท�ำงานร่วมกันด้วย
สัมพันธภาพตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่

1) การมีเป้าหมายหรือฉันทะร่วมกันในด้านการ
เรียนการสอน 2) การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน 3) ทบทวนผลการปฏิบัติที่ได้ร่วมกัน
วางแผนพัฒนาการสอนอย่างสม�่ำเสมอ 4) ร่วม
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของเพื่อร่วมวิชาชีพ
5) เผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างเครือข่าย (คณะ
ครุศาสตร์. 2563) จนประสบความส�ำเร็จและ
มีผลการด�ำเนินงานเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งสามารถ
ยกระดับเป็นโรงเรียนร่วมผลิตทีเ่ ป็นเรียนรูส้ ำ� หรับ
การฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้
คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบตั ติ นของครูทสี่ ะท้อน
ถึงการมีจติ วิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณ

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ต่อตนเองและวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบ้ ทบาทหน้าทีค่ รู
ครูประจ�ำชัน้ ศึกษาบริบทชัน้ เรียน บริบทของสถาน
ศึกษา ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บริบทชุมชนทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู โดย
ท�ำการศึกษา วิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนรายกรณี
(Case study) ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิด
เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ทีด่ ี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลีย่ นแปลง
ผ่านการบูรณาการในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตร
ก�ำหนด (คณะครุศาสตร์, 2563)
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูส้ ำ� คัญทีน่ กั ศึกษา
สามารถศึกษาและฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงจาก
โรงเรียนในชุมชนทีน่ กั ศึกษาอาศัยอยูไ่ ด้เพือ่ ให้เกิด
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการปฏิบตั งิ านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูสำ� หรับนักศึกษาครู ซึง่ หมายถึง
คุณลักษณะและพฤติกรรมบ่งชีก้ ารรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่ (1) มุ่งมั่นพัฒนา
ผูเ้ รียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู (2) ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (3) ส่งเสริม
การเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล (4) สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เรียนให้เป็น ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
(5) พัฒนาตนเองให้มคี วามรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
สือ่ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (2) บูรณาการ
ความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรูท้ สี่ ามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มปี ญ
ั ญารูค้ ดิ
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และมีความเป็นนวัตกร (3) ดูแล ช่วยเหลือ และ
พัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ (4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน (5) วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (6) ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านความสัมพันธ์กับ
ผูป้ กครองและชุมชน ได้แก่ (1) ร่วมมือกับผูป้ กครอง
ในการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน (3) ศึกษา เข้าถึงบริบท
ของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (4) ส่งเสริม อนุรกั ษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนัน้ คณะผู้วจิ ัยจึงจัดท�ำโครงการวิจัยนี้
เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานที่ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของตน ส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 ส�ำหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เพือ่ ส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน ส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์
โควิด 19
2. เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบการจัดการ
เรียนรูแ้ บบผสมผสานทีม่ ตี อ่ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตน ส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์
โควิด 19
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ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
ทีล่ งทะเบียนรายวิชาวิทยาการค�ำนวณ ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 1 หมู่เรียน รวม
จ�ำนวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ รายวิชา
วิทยาการค�ำนวณ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 จ�ำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
พฤศจิกายน 2563

วิธีดำ�เนินการ
คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดกระบวนการวิจัย 5
ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�ำนวณ ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค�ำนวณของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา โดยใช้การจัดแหล่ง
เรียนรูแ้ บบผสมผสาน ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และขั้นตอนที่
5 ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาการค�ำนวณ
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
ศึกษา โดยใช้การจัดแหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ
ในขั้นตอนนี้ เป็นการด�ำเนินการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับน�ำมา

ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�ำนวณ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่ การศึกษา โดยใช้การจัดแหล่งเรียนรูแ้ บบผสม
ผสาน ให้มคี วามสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
การจัดการศึกษา โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ 2
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างสร้าง
รูปแบบ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ
ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ โดยใช้ประเด็นค�ำถาม
ในด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อน�ำข้อมูลความคิด
เห็นและค�ำแนะน�ำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค�ำนวณ ดังนี้ 1. วิทยาการค�ำนวณควร
สอนอะไรบ้าง 2. มีวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�ำนวณอย่างไรบ้าง 3. การวัดและประเมินการ
จัดการเรียนรูว้ ทิ ยาการค�ำนวณควรท�ำอย่างไรและ
4. สือ่ และแหล่งเรียนรูว้ ทิ ยาการค�ำนวณมีอะไรบ้าง
เพือ่ น�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปออกแบบต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ ของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา โดยใช้การจัดแหล่ง
เรียนรู้แบบผสมผสาน
ในขั้นตอนนี้ เป็นการประมวลข้อมูลจาก
การด�ำเนินการในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อก�ำหนดแนวทางการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการ
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�ำแผนการเรียนรู้วิทยาการ
ค�ำนวณ ดังนี้
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หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำ�นวณ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

แนวคิดเชิงนามธรรม และ
การออกแบบอัลกอริทึม

1. ความหมายของการคิดเชิงนามธรรม
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหา
3. ความหมายของอัลกอริทึม
4. การแสดงขั้นตอนการทำ�งานอย่างมีระบบผ่านภาพ หรือสัญลักษณ์
5. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ แก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทํางานที่พบในชีวิตจริง

ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเขียน
รหัสลำ�ลองและผังงาน

1. ความหมายและลักษณะของรหัสลำ�ลอง
2. วิธีการเขียนรหัสลำ�ลองและผังงาน
3. การแก้ปัญหาการเขียนรหัสลำ�ลองและผังงาน

การเขียนออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และ
การวนซ้ำ�

1. ตัวแปรในการเขียนโปรแกรม
2. เงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม
3. การวนซ้ำ�
4. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วันด้วยการเขียนโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำ�นวณแบบ Unplug

1. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำ�นวณแบบไม่ใช้ปลั๊ก
2. การฝึกทักษะออกแบบและพัฒนากิจกรรมวิทยาการคำ�นวณแบบไม่ใช้ปลั๊ก

วิทยาการคำ�นวณกับการ
เขียนโปรแกรม

1. เรียนรู้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำ�นวณ
2. พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและเสริมประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน

การฝึกทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาการคำ�นวณ
ในแต่ละระดับชั้น

1. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ป.1-3
2. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ป.4-6
3. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ม.1-3
4. นักศึกษาสาธิตตัวอย่างกิจกรรมชั้น ม.4-6

จากนั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน คณะผู้วิจัยศึกษาการ
จัดแหล่งเรียนรู้ และประสบการณ์ที่จะส่งเสริมให้
นักศึกษาการเรียนรูว้ ทิ ยาการค�ำนวณ ของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งใช้
หลักการคัดเลือกรายการวิธีการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ และเมื่อจัด
กลุ่มการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้พบว่า สอดคล้อง

กับทฤษฎีแนวคิดของ Morgan McCall, Michael
M. Lombardo และ Robert A. Eichinger (เกษศิริ
ทองเฉลิม, 2561) และจากต�ำราของอาภรณ์
ภูว่ ทิ ยา ซึง่ กล่าวถึง Competency based 70:20:10
Learning Model ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะโดย
การจัดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน ท�ำงานที่
ท้าทาย ในสัดส่วนร้อยละ 70 การเรียนรูผ้ า่ นพีเ่ ลีย้ ง
การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ในสัดส่วนร้อยละ 20 และ
การบรรยาย อบรมในสัดส่วนร้อยละ 10 (อาภรณ์
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ภูว่ ทิ ยพันธ์, 2559) จึงใช้แนวคิดดังกล่าว ออกแบบ
แหล่งเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.แหล่งเรียนรู้
สถานศึกษา (School Learning Resources) ร้อยละ
70 2.แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน (Faculty) ร้อยละ
ตาราง 2

20 และ 3. แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ (Online) ร้อยละ
10 ซึง่ เน้นการเรียนรูใ้ นสถานการณ์ปฏิบตั จิ ริง การ
เรียนรู้ร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ดังตาราง 2

ข้อมูลสรุปการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้จัดแหล่งเรียนรู้แบบผสมผสาน

เรียนรู้จากสถานศึกษา

เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

เรียนรู้จากในห้องเรียน

ศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนจริง

สืบค้นและศึกษาค้นคว้าบทเรียน

การเรียนรู้แบบร่วมกันเป็นกลุ่ม

ครูพี่เลี้ยงและครูแกนนำ� วิทยาการ
คำ�นวณในเครือข่ายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร่วมจัดการเรียนรู้

ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย

การอภิปรายร่วมกัน

ปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา

ทำ�แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่มอบหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำ�นวณ เรื่อง CODE

การชี้แนะและให้คำ�ปรึกษา

ทดสอบและประเมินผล

รับการนิเทศการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ของกลุ่มตนเองที่ได้รับ
มอบหมาย

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�ำแผนการเรียนรู้
วิทยาการค�ำนวณ
แผนการจัดการเรียนรูท้ คี่ ณะผูว้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้น ประกอบด้วย 8 แผนการเรียนรู้ ซึ่งมีชั่วโมง
เรียนรวมจ�ำนวน 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระการ
เรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
เนือ้ หาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ และแหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบรูปแบบการเรียนรูโ้ ดย
เน้นการพัฒนาสมรรถนะโดยการจัดประสบการณ์
จริงให้กบั ผูเ้ รียน ท�ำงานทีท่ า้ ทาย ในสัดส่วนร้อยละ
70 การเรียนรู้ผ่านพี่เลี้ยง การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ในสัดส่วนร้อยละ 20 และการบรรยาย อบรมใน
สัดส่วนร้อยละ10 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ส ถานศึ ก ษา (School
Learning Resources) ได้แก่ การศึกษาบริบทงาน

ครูและรูจ้ กั ผูเ้ รียน กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
PLC การปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษา
และการชี้แนะและให้ค�ำปรึกษาจากอาจารย์และ
คุณครูพี่เลี้ยง
แหล่งเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน (Faculty-Classroom)
ได้แก่ การเรียนรูแ้ บบร่วมกันเป็นกลุม่ การอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาการค�ำนวณ การนิเทศ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตนเองที่
ได้รบั มอบหมาย และการทดลองสอนแบบกลุม่ ย่อย
แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ (Online) ได้แก่ การ
สืบค้นและศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ที่
มอบหมาย การท�ำแบบฝึกหัดเพือ่ พัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่มอบหมาย และการส่งงานและ
รับข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์
จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดโครงสร้าง
เนื้อหาเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ จ�ำนวน 75 ชั่วโมง
ประกอบด้วย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิง
นามธรรม และการออกแบบอัลกอริทึม จ�ำนวน
10 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาการเขียนรหัสล�ำลองและผังงาน จ�ำนวน
10 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 การเขียนออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร
เงื่อนไข และการวนซ�้ำ จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 การจัดการเรียน
รูว้ ทิ ยาการค�ำนวณแบบ Unplug จ�ำนวน 10 ชัว่ โมง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 วิทยาการค�ำนวณ
กับการเขียนโปรแกรม จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การฝึกทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณใน
แต่ละระดับชั้น จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลการรับรูค้ วาม
สามารถของตนเอง
คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินการรับรู้
ความสามารถของตนเอง จากคุณลักษณะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนของคุรุสภา เป็นแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำแนกเป็น 3 ด้าน จ�ำนวน
14 ตัวบ่งชี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1 ทีเ่ รียนรายวิชาวิทยาการค�ำนวณ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 22 คน โดยใช้
การสังเกตชั้นเรียนที่สอนโดย อาจารย์ ดร.เกษศิริ
ทองเฉลิม และใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โครงการบริการวิชาการกับโรงเรียนร่วมผลิต ได้แก่
โรงเรียนบ้านยางกระเดา อ�ำเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ในการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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กับนักเรียน ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงโดยผู้บริหารและครู
ในโรงเรียน

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผล คณะผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมินการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แล้วน�ำมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ในการ
แปลผลดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง นักศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง นักศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง นักศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง นักศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง นักศึกษา
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�ำหนดโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 6 หน่วย
การเรียนรู้ จ�ำนวน 75 ชั่วโมง
2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของตนเอง ดังปรากฎ
ในตาราง 3
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ผลการประเมินการรับรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษา
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
โดยรวม

4.23
4.34

1.00
0.71

มาก
ม�ก

จากตาราง 3 จะเห็นว่า นักศึกษาครูทเี่ รียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสานภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71)

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามี
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมากทีส่ ดุ ในด้านที่
2 การจัดการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ ( =4.37 S.D.=0.69)
และการรับรู้ความสามารถของตนเองน้อยที่สุดใน
ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
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( =4.31 S.D.=0.78) เมือ่ พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้
พบว่า นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์โควิด
19 มีการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของตนเองมากที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ ตัวบ่งชี้ 2.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นและ
ท�ำงานของตนเอง ( =4.73 S.D.=0.45) ตัวบ่งชี้ที่
2.4 ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การสือ่ สารและท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างสร้างสรรค์ ( =4.59 S.D.=0.72)
และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู ( =4.55 S.D.=0.66) และ
นักศึกษาครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์โควิด 19 มีการ
รับรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของตนเองน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีวิชาชีพครู ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 รอบรู้หลักการ
พื้นฐาน สามารถผลิตสื่อต่างๆ ได้ เช่น กราฟิก
คลิปวีดิโอ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประสานงานกับทุกฝ่าย
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ( =4.18 S.D.=0.83)

สรุปผลการวิจัย
1) รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. แหล่งเรียนรู้สถาน
ศึกษา (School Learning Resources) 2. แหล่ง
เรียนรู้ในชั้นเรียน และ 3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
(Online) ในสัดส่วน 70:20:10 ซึ่งได้ก�ำหนด
โครงสร้างเนือ้ หาประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้
จ�ำนวน 75 ชั่วโมง 2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71)
โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองมากที่สุด
ในด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้มากที่สุด ( =4.37

63

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

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เพือ่ ส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 คณะผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่ส�ำคัญจึงน�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เพือ่ ส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน ส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์โควิด
19 พบว่า รูปแบบการเรียนรูแ้ บ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1.แหล่งเรียนรู้สถานศึกษา (School) ร้อยละ 70
2.แหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน (Faculty-Classroom)
ร้อยละ 20 3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online)
ร้อยละ 10 โดยก�ำหนดโครงสร้างเนื้อหาเป็น 6
หน่วยการเรียนรู้ จ�ำนวน 75 ชัว่ โมง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธัญมา หลายพัฒน์ (2561) เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21ของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา ทีร่ ปู แบบ
มีสัดส่วนการผสมผสาน 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการ
เรียนรูใน้ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมหลาย แบบ (Face
to face) แนบอิงประสบการณ์โดยให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์ตรง (Experience based) และผสาน
เทคโนโลยีการเรียนผ่านออนไลน์ (Technology
based) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang และ
Shan (2018) ได้ทำ� การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนรูท้ างออนไลน์
ของผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจเป็นที่
น่าพอใจ และความรู้ความเข้าใจนี้มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความ
ส�ำเร็จในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนควรใช้กลยุทธ์ที่
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แตกต่างกันส�ำหรับนักเรียนที่มีความสามารถใน
ตนเองแตกต่างกัน
2. ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการรับ
รูค้ วามสามารถของตน ส�ำหรับนักศึกษาครูภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 พบว่า นักศึกษาครูที่เรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสานภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของตนเองโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.34 S.D.=0.71) สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของเกษศิริ ทองเฉลิม (2561) ทีศ่ กึ ษา
วิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรูแ้ บบ STEM
ของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครูมีความมั่นใจ
ในความสามารถด้านการวางแผน ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM ของตนเอง เกิดความ
เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Barni, Danioni และ Benevene (2019) ทีพ่ บว่า
ค่านิยมส่วนบุคคลของครูมคี วามสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับระดับของแรงจูงใจในการสอน จึงส่งผลต่อการ
เปิดใจกว้างยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลงและการก้าว
ข้ามความรูส้ กึ ของตนเอง เมือ่ สภาพแวดล้อมของการ
ท�ำงานท�ำให้รสู้ กึ ว่าตนเองมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสอนแล้วผลการ
ปฏิบตั งิ านของครูจะมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ดังเช่น
ทีน่ กั ศึกษาได้มโี อกาสเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง
ในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพตาม
รูปแบบที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนา จึงส่งผลให้เกิดการ
รับรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษา
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองน้อยที่สุดคือ
ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
( =4.31 S.D.=0.78) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ในโรงเรียนของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วม
ผลิตภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นการรวม
ตัวของครูในโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้บริหารและ
คณะครูในโรงเรียนร่วมผลิต จ�ำนวน 52 คน จาก
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุง่
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ และโรงเรียนบ้าน
ยางกระเดา โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ท�ำงานร่วมกันด้วยสัมพันธภาพตามกระบวนการ
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีเป้าหมายหรือฉันทะ
ร่วมกันในด้านการเรียนการสอน 2) การแสวงหา
แนวทางแก้ปญ
ั หาร่วมกัน 3) ทบทวนผลการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ด้รว่ มกันวางแผนพัฒนาการสอนอย่างสม�ำ่ เสมอ
4) ร่วมเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงของเพือ่ ร่วมวิชาชีพ
และ 5) เผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างเครือข่าย
ซึ่งนักศึกษาจ�ำเป็นต้องสื่อสารเพื่อร่วมเรียนรู้กับ
ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารที่มีบริบทแตกต่างกัน จึง
อาจท�ำให้นักศึกษาไม่คุ้นชิน ไม่กล้าสื่อสารหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงประเมินตนเองว่ามีความ
สามารถในด้านนี้น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิตยา กัณณิกาภรณ์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยา
บรรณวิชาชีพครู พบว่า การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง ความทะเยอทะยาน เจตคติต่ออาชีพ
ครู และการ สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูในด้านวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิกภาพ
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียน
รูใ้ นสถานศึกษาจริงตามแนวคิดของชวลิต ชูกำ� แพง
(2560) ที่กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู
เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างแท้จริง

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษา
ครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสม
ผสานภายใต้สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรูค้ วาม
สามารถในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของตนเองมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ตัวบ่งชี้ 2.3
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นและท�ำงานของตนเอง ตัว
บ่งชีท้ ี่ 2.4 ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การสือ่ สารและ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู จะเห็นได้วา่ การพัฒนาวิชาชีพครูผา่ นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาครูได้ ดังนั้น
จึงควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อไป
1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษา
ครูที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสม
ผสานภายใต้สถานการณ์โควิด 19 มีการรับรูค้ วาม
สามารถในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของตนเองน้อยทีส่ ดุ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 ประสานงาน
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กับทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น จึงควรจัด
กิจกรรมเสริมความเป็นครูทมี่ งุ่ เน้นการสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนและโรงเรียนให้มากขึ้น

ไปใช้

2. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

2.1 ควรศึกษาบริบทของผู้เรียน และ
โรงเรียนร่วมผลิตที่จะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และ
ก�ำหนดสัดส่วนในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตาม
สภาพจริงของแต่ละสถาบัน
2.2 ควรพัฒนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนร่วมผลิตให้มีสมรรถนะพร้อมในการเป็น
โค้ชให้แก่นักศึกษาด้วย
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ควรท�ำการศึกษาสัดส่วนและรูปแบบ
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่แตกต่างจาก
รูปแบบนี้
3.2 ควรท�ำการศึกษาวิจยั ผลการประเมิน
การรับรูค้ วามสามารถของนักศึกษาในทุกชัน้ ปี เพือ่
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและหาแนวทางสนับสนุน
ส่งเสริมต่อไป
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