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บทคัดย่อ
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และ 2) ศึกษำผล
ของกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ กลุ่มตัวอย่ำงคืออำจำรย์นิเทศก์ จำนวน 7 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 32
คน และนักศึกษำฝึก ประสบกำรณ์วิช ำชีพครู จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน โดยเลือ กแบบ
เจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบวัดสมรรถนะกำรนิเทศ แบบ
ประเมินคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี แบบประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู แบบวัดควำม
พึงพอใจ และแบบสัม ภำษณ์ วิเ ครำะห์ข้อ มูล ด้ว ยกำรหำค่ำ เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน กำร
ทดสอบค่ำที (t-test Dependent) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยวิธกี ำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่พัฒนำขึ้น ประกอบด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ และ
กระบวนกำรนิเทศ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นกำรเตรียมควำมพร้อม 2) ขั้นวำงแผน
กำรนิเทศ 3) ขั้นปฏิบัติกำรนิเทศ และ 4) ขั้นประเมินผลกำรนิเทศ
2. ผลกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู พบว่ำ 1) อำจำรย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
มีสมรรถนะกำรนิเทศหลังกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์สูงกว่ำก่อนใช้
รูปแบบอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษำมีคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีหลังได้รับ
กำรนิเทศโดยรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์สูงขึ้นอย่ำ งมีนัยสำคัญทำงสถิติ
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ที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ
ผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูโดยรวมอยู่ในระดับมำก
คาสาคัญ : รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำน คุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
Abstract
This research aimed to 1) develop social network blended supervision model
enhancing good charateristics of practice teachers and 2) study the result of the social
network blended supervision model. This research was carried out with 7 supervisors,
32 mentors and 32 practice teachers, tolally 71 samples which were obtained by
purposive sampling. The research instruments used were an evaluation form of
supervision competency, an evaluation form of good charateristics teacher, evaluation
form of practice teacher, a satisfaction scale and an interview. The statistics for analyzing
the data were mean, standard deviation, t-test dependent, and content analysis.
The research findings found that
1. The developed social network blended supervision model enhancing good
charateristics of practice teachers consists of rational, objectives and four processes of
supervision: preparation, planning, supervising, and evaluation.
2. The result of the social use of network blended supervision model enhancing
good charateristics of practice teachers revealed that 1) The capacity of supervisors and
mentors were higher than before using this model at .05 level of significance. 2) practice
teachers had a good characteristics of practice teacher after supervision by using this
model at .05 level of significance, and 3) The practice teachers, mentors and supervisors
were satisfied with the social network blened supervision model at a high level.
Keywords: Social Network Blended Supervision Model, Good characteristics of practice
teacher, Teacher professional eperience training
บทนา
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดให้กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ำงกำยและสติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่ำงมีควำมสุข และกำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักผู้เรียนมีควำมสำมำรถเรียนรู้
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยำยน – ธันวำคม 2564

พัฒนำตนเองได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตนเองตำมธรรมชำติเต็มศักยภำพตำมควำมถนัด และ
ควำมแตกต่ำงบุคคล (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2553) ครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญตำมนัยแห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และคุณภำพมำตรฐำนผู้เรียนใน
บทบำทผู้อำนวยควำมสะดวกกำรจัดเตรียมสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรจัดสภำพแวดล้อม รวมทั้ง
กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจและพัฒนำผู้เรียน ให้รักศรัทธำกำรเรียน มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
และสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และ
พัฒนำเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพของสังคม
สถำบันกำรผลิตครูต้อ งพัฒ นำปรับ ปรุงหลักสูตรและระบบกำรฝึกประสบกำรณ์วิช ำชีพ
ให้เอื้ออำนวยต่อนักศึกษำครูให้ได้เรียนรู้งำนในบทบำทหน้ำที่แบบอย่ำงครูที่ดี ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ มีปัญญำ
มีควำมคิดอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถสร้ำงเสริมทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับเป้ำหมำย
แผนกำรศึกษำแห่งชำติที่กำหนดให้ผ ลิตครูผู้สอนให้เ ป็นครูที่ ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครูสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2560) โดยสถำบันที่ทำ
หน้ำที่ผลิตและพัฒนำครู ตำมหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำหรือเทียบเท่ำต้องให้นักศึกษำออกไป
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ในสถำนศึกษำที่ได้รับรองมำตรฐำนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องผ่ำน
กำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่คุรุสภำกำหนด คือ 1) กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน และ
2) ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำเพื่อให้มีสมรรถนะสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภำพผู้เรียน
และวิจัยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2551)
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูครั้งแรก ถ้ำนักศึกษำมีค วำมมั่นใจ ภำคภูมิใจต่อสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติ
จะส่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ก ำรจั ด กำรเรี ย นรู้ และกำรฝึ ก แก้ ปั ญ หำตำม
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศจริงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่ำว
สถำบันผลิตครูจึงควรพัฒนำรูปแบบ แนวทำง กลยุทธ์ และวิธีกำรนิเทศที่ส่งเสริมนักศึกษำมีควำมพร้อม
ทั้งด้ำนทักษะควำมรู้ ควำมมั่นใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สำมำรถเข้ำกับบริบท
ของสถำนศึกษำแต่ละแห่งได้อย่ำงเหมำะสม
กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นวิธีกำรช่วยเหลือนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูให้สำมำรถ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำรนิเทศ
ผลลัพธ์อยู่ที่คุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน (Glickman, et al., 2010) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ วัชรำ เล่ำเรียนดี (2550) ที่ว่ำ กำรนิเทศเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งปรับปรุง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง โดยมีอำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนกำรนิเทศ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Range et al. (2013) ที่พบว่ำ
อำจำรย์นิเทศก์ให้ควำมสำคัญต่อกำรให้ข้อมูลย้อนกลับในกำรพัฒนำนักศึกษำครู ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำยใต้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนแบบบูรณำกำร ที่มีผลลัพธ์อยู่ที่คุณภำพ
กำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน จำกกำรศึกษำงำนวิจัยของ กิตติมำ เก่งเขตรกิจ และคณะ (2563) ที่พบว่ำ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู มีควำมต้องกำรจำเป็นต่อกำรจัดสรรเวลำให้คำปรึกษำ แนะนำหรือ
กำรไปนิเทศของอำจำรย์นิเทศก์ และงำนวิจัยของ พรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ (2559) พบว่ำปัญหำกำรนิเทศ
98

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.3 September - December 2021

กำรจัดกำรเรียนรู้เกิดจำกยังขำดบุคลำกรที่จะทำกำรนิเทศ เนื่องจำกผู้นิเทศมีงำนที่รับผิดชอบมำก
ไม่มีเวลำในกำรนิเทศ ขำดกำรสื่อสำรและกำรนิเทศไม่ต่อเนื่อง จึงควรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์กำรนิเทศผสมผสำน (Bonk & Graham, 2006) ให้ผ่ำนหลำยช่องทำง โดยอำศัยสื่อกลำงเทคโนโลยี
ที่ทันกำรเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ด้วยวิธีทั้งแบบเผชิญหน้ำระหว่ำงกำรนิเทศในชั้นเรียน (Face to Face)
และกำรนิเทศโดยระบบเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Socail Network) เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงอำจำรย์นิเทศก์กับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องไร้ขีดจำกัด
ในเรื่องเวลำและสถำนที่ นักศึกษำสำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ
ตำมศักยภำพของบุคคล (Safko & Brake, 2010) อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี
และสร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นครู ให้กับนักศึกษำ (วัลนิกำ ฉลำกบำง, 2559)
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสื่อสำรที่นำมำบูรณำกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 อย่ำงเป็นระบบ เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรส่งเสริมสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง
ผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงสมำชิกเพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำ
ศักยภำพแต่ละบุคคลได้ทุกที่ ทุกเวลำ (วรำพร ดำจับ, 2562) ส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรนิเทศ
ให้มีคุณภำพทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรให้คำปรึกษำแนะนำ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ไร้ขีดจำกัดในเรื่องเวลำ
และสถำนที่ สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงอำจำรย์นิเทศก์กับนักศึกษำ สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ เกิดทักษะ
ที่จำเป็นต้องพัฒนำในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู
จึงได้บูรณำกำรเชื่อมโยงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ครูเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ทุกพื้นที่ทั่วถึง และส่งเสริมให้ นักศึกษำได้รับประโยชน์ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้ ระบบเทคโนโลยี
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสำร ผ่ำนบรรยำกำศที่มีสัมพันธภำพที่ดีในกำรวิเครำะห์และ
สะท้อนควำมคิดเห็นผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Carolan, 2014) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อน
ควำมสำเร็จของกำรนิเทศที่ส่งผลต่อคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี มีควำมมั่นใจ เกิดควำมรักและควำม
ศรัทธำ ในวิชำชีพครูของนักศึกษำ ที่จะสำเร็จกำรศึกษำเป็นครูมืออำชีพ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
จำกสภำพปัญหำและแนวคิดที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดดังกล่ำวมำพัฒนำรูปแบบ
กำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อนำผลกำรศึกษำ
เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรขับเคลื่อนพัฒนำวิธี กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
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2. เพื่อศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบสมรรถนะกำรนิเทศของครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ ระหว่ำงก่อนและ
หลังกำรนิเทศโดยรูปแบบกำรนิเทศที่พัฒนำขึ้น
2.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำก่อนและหลังได้รับกำรนิเทศ
โดยใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่พัฒนำขึ้น
2.3 ควำมพึงพอใจนักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
สมมติฐานการวิจัย
1. อำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงที่ดำเนินกำรนิเทศตำมกระบวนกำรของรูปแบบกำรนิเทศ
ผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์มีสมรรถนะกำรนิเทศสูงขึ้น อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่ได้รับกำรนิเทศตำมกระบวนกำรของรูปแบบกำรนิเทศ
ผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์มีคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ครูพเี่ ลี้ยงและอำจำรย์นิเทศก์ มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมำก
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหำกำรวิจัยได้จำกกำรสังเครำะห์แนวคิดลักษณะครูดขี อง จักษณำ อธิรัตน์ปัญญำ
(2558) แนวคิดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนของ Bonk & Graham (2006) หลักกำรนิเทศของ Glickman
et al. (2010) กำรสะท้อนควำมคิดเห็นผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ตำมแนวคิดของ Carolan (2014)
และกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูที่ดีใน 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนควำมรู้ในศำสตร์กำรสอน 3) ด้ำนกำรปฏิบัติกำรงำนหน้ำที่ครู และ 4) ด้ำน
ค่ำนิยมและจิตวิญญำณควำมเป็นครู
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชำกรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำ
วิชำชีพครู จำนวน 179 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 179 คน อำจำรย์นิเทศก์ จำนวน 12 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำ
วิชำชีพครู จำนวน 32 คน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ครูพี่เลี้ยง จำนวน 32 คน และ
อำจำรย์นิเทศก์ของคณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยสันตพล จำนวน 7 คน
3. ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่

100

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.3 September - December 2021

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2563 ระยะเวลำทำกำรวิจัย 10 เดือน
ระหว่ำงเดือนกันยำยน 2563 - มิถุนำยน 2564 พื้นที่หน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูของนักศึกษำ
ระดับหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู ในจังหวัดเลย บึงกำฬ หนองคำย และหนองบัวลำภู
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้สังเครำะห์ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ
ผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู จำกแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะครูดี ของ จักษณำ อธิรัตน์ปัญญำ (2558) กำรให้คำชี้แนะ
และกำรเป็นพี่เลี้ยงของ Ibarra (2011) แนวคิดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนของ Bonk & Graham (2006)
หลักกำรให้คำปรึกษำของ Glickman et al. (2010) และกำรสะท้อนผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ในบรรยำกำศสร้ำงสรรค์ตำมแนวคิดของ Carolan (2014) สรุปกรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังภำพที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

1. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
2. ครูพี่เลี้ยง
3. อำจำรย์นิเทศก์

รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

แนวคิดกำรนิเทศ
กำรให้คำชี้แนะ (Ibarra, 2011)
กำรเรียนรูแ้ บบผสมผสำน
(Bonk & Graham, 2006)
กำรนิเทศ (Glickman et al., 2010)
กำรเรียนรูเ้ ครือข่ำยสังคมออนไลน์
(Carolan, 2014)

1. สมรรถนะกำรนิเทศอำจำรย์นิเทศก์
2. คุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดขี องนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

3. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง
และอำจำรย์นิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู
วิทยำลัยสันตพล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จำนวน 179 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 179 คน และ
อำจำรย์นิเทศก์ คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยสันตพล อุดรธำนีจำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 370 คน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2563 จำนวน 32 คน โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ครูพี่เ ลี้ย งของ
นักศึกษำในสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ คุรุสภำกำหนด จำนวน 32 คน
และอำจำรย์นิเทศก์ คณะศึกษำศำสตร์และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่คุรุสภำกำหนด จำนวน 7 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินสมรรถนะกำรนิเทศ เป็นแบบประเมินตนเองของครูพี่เลี้ยงและอำจำรย์นิเทศก์
เกี่ยวกับทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เป็นแบบมำตรวัดประมำณค่ำ (Rating Scale)
จ ำนวน 22 ข้ อ ผ่ ำนกำรตรวจสอบคุ ณภำพเครื่ องมื อ จำกผู้ เชี่ ยวชำญ จ ำนวน 5 คน ค่ ำดั ชนี ควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมและวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 ทดลองใช้ (Try out) กับ
อำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง จำนวน 30 คน มีค่ำควำมเชื่อมั่นแบบประเมินทั้งฉบับเท่ำกับ 0.94
2. แบบประเมินคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี เป็นกำรประเมินคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ในองค์ประกอบ 4 ด้ำนคือ 1) ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอน
2) กำรจัดกำรเรียนรู้ 3) กำรปฏิบัติหน้ำที่ครู 4) ค่ำนิยมและจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นแบบมำตรวัด
ประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมและวัตถุประสงค์ (IOC)
อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 และทดลองใช้ (Try out) กับอำจำรย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ำกับ 0.92
3. แบบประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู แบบประเมินคณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัย
สันตพล กำหนดให้อำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงใช้ในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ลักษณะเป็นแบบประเมินที่มีกำรให้คะแนนตำมประเด็น
กำรประเมิน จำนวน 24 ข้อ อำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงจะทำกำรประเมินโดยกำรสังเกตจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อประเมินพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
4. แบบประเมินควำมพึงพอใจ เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และ
อำจำรย์นิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศ ลักษณะเป็นแบบมำตรวัดประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)
จำนวน 15 ข้อ ตรวจสอบคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 5 คน ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องวัตถุประสงค์ (IOC)
ระหว่ำง 0.67-1.00 และทดลองใช้ (Try out) กับอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ำกับ 0.94
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5. แบบสัมภำษณ์ เป็นแนวคำถำมกำรสัมนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ มีลักษณะเป็นแบบสัมภำษณ์
แบบไม่มีโครงสร้ำง ทำกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ และกำรใช้ภำษำโดยผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำมีค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง ระหว่ำง 0.80 -1.00 และทำกำรปรับปรุงตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญก่อนนำไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กำรพัฒ นำรูป แบบกำรนิเ ทศผสมผสำนเครือ ข่ำ ยสัง คมออนไลน์เ พื่อ ส่ง เสริม
คุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 7 คน เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เป็น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำนกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ในกำรสัมมนำกลุ่ม (Focus
Group Discussion) เพื่อร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของร่ำงรูปแบบและเอกสำร
ประกอบร่ำงรูปแบบในด้ำนโครงสร้ำง องค์ประกอบ ขั้นตอนกระบวนกำร กิจกรรม และกำรนำรูปแบบไป
ใช้ในสถำนกำรณ์จริง รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือในกำรวิจัยได้แก่ 1) คู่มือกำรใช้รูปแบบ 2) แบบทดสอบก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบ
3) แบบประเมินคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี 4) แบบประเมินสมรรถนะกำรนิเทศ 5) แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ และ 6) แบบประเมินร่ำงรูปแบบที่ใช้ในกำรสัมมนำกลุ่ม
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร แนวคิด หลักกำรและงำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) แล้วนำข้อมูลที่ได้มำจัดทำ
ร่ำงรูปแบบกำรนิเทศ และเอกสำรประกอบร่ำงรูปแบบ เพื่อใช้ในกำรสัมมนำกลุ่ม พิจำรณำควำมเหมำะสม
และควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ และเอกสำรประกอบร่ำงรูปแบบ ใช้เวลำเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่ำง
วันที่ 1 กันยำยน 2563 ถึง 31 ตุลำคม 2563 และวิเครำะห์ข้อมูล สรุปเพื่อนำไปใช้ในระยะที่ 2 ต่อไป
ระยะที่ 2 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศ โดยนำรูปแบบไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
โดยใช้แ บบแผนกำรทดลองแบบกลุ่ม ทดลองเดีย ว วัด ผลก่อ นและหลัง กำรทดลอง (One-group
pretest-postest design) เก็บรวบรวมข้อมูลในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นเวลำ 1 ภำคเรียน
จัดประชุม ชี้แ จงกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศให้กับอำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
ทำกำรประเมิน อำจำรย์นิเ ทศก์ ครูพี่เ ลี้ย ง และนัก ศึก ษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูก่อนทดลอง
จำกนั้นนำรูปแบบกำรนิเทศที่พัฒนำขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง หลังจบกำรทดลอง ผู้วิจัยได้ประเมิน
อีกครั้งด้วยแบบประเมินชุดเดียวกัน พร้อมทั้งให้ทำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยครั้งนี้วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน สถิตทิ ี่ใช้
ทดสอบสมมติฐำนโดยกำรทดสอบค่ำที่ t-test Dependent และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)
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วำรสำรวิทยำลัยนครรำชสีมำ (สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยำยน – ธันวำคม 2564

ผลการวิจัย
1. ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ พบว่ำ รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ประกอบด้วย 1. หลักกำร
รูปแบบกำรนิเทศ 2. วัตถุประสงค์รูปแบบกำรนิเทศ 3. กระบวนกำรนิเทศ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อม ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผนกำรนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติกำรนิเทศ
และขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผลกำรนิเทศ ดังภำพที่ 2
องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ

คุณลักษณะความเป็นครูที่ดี
ความรู้ในศาสตร์การสอน

การปฏิบัติหน้าที่ครู

การจัดการเรียนรู้

ค่านิยม จิตวิญญาณครู

กระบวนการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม
1. อำจำรย์ ครูพี่เลี้ยง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
2. ปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

Face to Face

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศ

1. วำงแผนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์นิเทศก์
2. กำหนดเทคนิคและวิธีกำรนิเทศ
3. ประสำนงำน จัดเตรียมสื่อ เทคโนโลยี

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ

การนิเทศผสมผสานเครือข่ายสังคม

1. หลักกำรของรูปแบบกำรนิเทศ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบกำรนิเทศ
3. กระบวนกำรของรูปแบบนิเทศ

1. กำรนิเทศแบบเผชิญหน้ำชั้นเรียน
2. กำรนิเทศผ่ำนเครือข่ำยสื่อออนไลน์
3. กำรสะท้อนกลับ และปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ
1. คุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำ
2. สมรรถภำพกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
3. ควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศ
4. แบบบันทึกรำยงำนกำรฝึกประสบกำรณ์

รูปแบบการนิเทศผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์

ภาพที่ 2 รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
2. กำรศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ พบว่ำ
2.1 ผลกำรเปลียบเทียบสมรรถนะอำจำรย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ก่อนและหลังกำรนิเทศ
ด้วยรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบสมรรถนะอำจำรย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ก่อนและหลังกำรนิเทศด้วยรูปแบบ
กำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ทพี่ ัฒนำขึ้น
ค่ำสถิติ
ก่อนนิเทศโดยรูปแบบ หลังนิเทศโดยรูปแบบ
n
t
กลุ่มตัวอย่ำง
S.D.
S.D.
X
X
ครูพี่เลี้ยง อำจำรย์นิเทศก์
39
3.57
0.47
3.72
0.22
2.74*
*P<.05
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ อำจำรย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ที่ใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์มีสมรรถนะกำรนิเทศหลังกำรทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.2 กำรเปรียบเทียบคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำ ก่อนและหลังได้รับกำรนิเทศ
ด้วยรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ก่อนและหลังได้รบั กำรนิเทศด้วยรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ค่ำสถิติ
ก่อนพัฒนำ
หลังพัฒนำ
t
กลุ่มตัวอย่ำง
S.D.
S.D.
X
X
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 4.12
0.14
4.61
0.15
24.43*
*P<.05
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ที่ได้รับกำรนิเทศโดยใช้รูปแบบ
กำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์มีคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อน
กำรทดลองใช้รูปแบบอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ที่มีต่อรูปแบบ
กำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ ต่อกำรใช้รูปแบบ
กำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
รายการ
N
S.D.
ระดับ
X
ด้ำนองค์ประกอบของรูปแบบ
71
3.92
0.84
มำก
ด้ำนกระบวนกำรนำไปใช้
71
4.08
0.82
มำก
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ด้ำนผลของกำรใช้รูปแบบ
รวม

71
71
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4.45
4.05

0.84
0.83

มำก
มำก

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ นักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ
กำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูในระดับมำก
อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรำยผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยที่กำหนด ดังนี้
1. รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ประกอบด้วยหลักกำรของรูปแบบกำรนิเทศ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ กระบวนกำรของรูปแบบกำรนิเทศ แนวปฏิบัติของอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และแนวทำงกำรนำรูปแบบกำรนิเทศไปใช้ โดยมีกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม
ของรูปแบบกำรนิเทศโดยผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้ได้รูปแบบที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเหมำะสม ซึ่งได้นำไป
ทดลองใช้และพัฒนำปรับปรุงเพื่อให้รูปแบบกำรนิเทศมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน มีควำมเป็นไปได้
กำรนำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง ทำให้อำจำรย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง มีแนวทำงกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
ในทิศทำงเดี่ยวกันได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคล้องกับแนวคิดของ วำโร เพ็งสวัสดิ์ (2550) ให้ควำมเห็นว่ำกำรพัฒนำรูปแบบ ประกอบด้วย
ขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรพัฒนำรูปแบบ และสอดคล้องหลักกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนของ
Bonk & Graham (2004) และแนวคิดกำรนิเทศแบบพัฒนำกำรของ Glickman et al. (2010) ที่ว่ำ
กำรพัฒนำรูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรพัฒนำรูปแบบด้วยกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและ
กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รูปแบบตำมสมมติฐำน มีกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงรูปแบบ แล้วนำไป
ทดลองใช้และปรับปรุงให้ใกล้เคียงสถำนกำรณ์จริง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2560)
ที่พบว่ำ รูปแบบกำรนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะของนิสิตครู ประกอบด้วยกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรนิเทศ
ตำมสภำพจริง กำรสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกับผลกำรเรียนรู้ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
2. ผลกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ควำมเป็นครูที่ดขี องนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังนี้
2.1 อำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ที่ใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูมีสมรรถนะสูงขึ้นกว่ำ
ก่อนทดลองใช้รูปแบบอย่ำงมีนัยสำคัญที่ .05 สอดคล้องกำรวิจัยของ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2560) ที่พบว่ำ
อำจำรย์นิเทศก์มีสมรรถนะกำรนิเทศสูงขึ้นหลังกำรทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์
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วิช ำชีพ ครูเ พื่อ ส่ง เสริม สมรรถนะกำรจัด กำรเรีย นรู้ข องนิสิต ครู และส อดคล้อ งกับ กำรวิจัย ของ
ปำรณีย์ ขำวเจริญ และคณะ (2561) ที่พบว่ำ สมรรถนะด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรนิเทศของครูพี่เลี้ยง
หลังกำรใช้รูปแบบสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อำจเนื่องมำกจำก อำจำรย์นิเทศก์
และครูพี่เลี้ยง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทุกองค์ประกอบของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูอยู่แล้ว
จึงสำมำรถดำเนินกำรนิเทศแบบเผชิญหน้ำในชั้นเรียนได้อย่ำงดี และเมื่อนำรูปแบบกำรนิเทศที่ผสมผสำน
แบบเผชิญหน้ำในชั้นเรียนกับกำรนิเทศแบบเครือข่ำยสังคมออนไลน์ สำมำรถช่วยเติมเต็มช่องว่ำงของ
ปัญหำอุปสรรคกระบวนกำรนิเทศ ทำให้ อำจำรย์นิเทศก์ได้พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจมีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูของนักศึกษำ สอดคล้องแนวคิดของ Harris (1985)
ที่ว่ำ ผู้นิเทศ เป็นผู้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และนำเอำควำมสำมำรถของผู้รับกำรนิเทศออกมำ
และเป็นผู้ที่มีทักษะในกำรนำไปสู่บทสนทนำในกำรให้คำชี้แนะเพื่อกระตุ้นให้คิดอย่ำงอิสระ มีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสะท้อนประสบกำรณ์ และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้รับ
กำรนิเทศจะได้รับ กำรเสริมพลังบวกและก่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
2.2 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ที่ได้รับกำรนิเทศโดยใช้รูปแบบกำรนิเทศผสมผสำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ มีคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกำรวิจัยของ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2560) ที่พบว่ำ นิสิตครูที่ได้รับกำรนิเทศโดยใช้รูปแบบ
กำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูมีสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกกลยุทธ์
กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศมีควำมยืดหยุ่น ปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกำรทำงำนของสถำนศึกษำ
และสภำพบริบทกำรจัดกำรเรียนรู้จริงของนักศึกษำ ส่งผลให้นักศึกษำมุ่งมั่นพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงในชั้นเรียนเต็มศักยภำพสอดคล้องควำมต้ องกำรจำเป็น
ที่ต้องกำรพัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพ ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรไตร่ตรองสะท้อนคิดให้แก่
นักศึกษำ จึงส่งผลให้นักศึกษำที่ผ่ำนกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เป็นผู้มีคุณลักษณะควำม
เป็นครูที่ดีตำมองค์ประกอบทั้งด้ำนควำมรู้ กำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกำรวิจัยของ จักษณำ อธิรัตน์ปัญญำ (2558) ที่พบว่ำ คุณลักษณะของครูดีมี 5 องค์ประกอบ
คือ 1) ควำมเป็นครู 2) บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 3) คุณธรรม 4) วิธีทำงปัญญำสร้ำงสรรค์ควำมรู้ และ
5) ควำมรักในวิชำชีพครู รูปแบบกำรนิเทศมี ควำมยืดหยุ่นและปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกำรทำงำน
ของสถำนศึกษำและสภำพบริบทกำรจัดกำรเรียนรู้จริงของนักศึกษำ เพื่อให้อำจำรย์นิเทศก์และ
นักศึกษำสะดวกและไม่เป็นกำรเพิ่มภำระงำน ส่งผลให้นักศึกษำมุ่งมั่นพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีควำมพึงใจ ตำมสภำพจริงในชั้นเรียนเต็มศักยภำพของแต่ละคน สอดคล้องควำมต้องกำรจำเป็น
ที่ตนเองต้องกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจนซึ่งสอดคล้องกำรวิจัยของ เรืองวิทย์ นนทภำ (2559) ที่พบว่ำ
คุณลักษณะของครูที่ผู้เรียนประทับใจประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนตน กำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำกำร
จรรยำบรรณ และมนุษย์สัมพันธ์
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2.3 นักศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และอำจำรย์นิเทศก์ มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดีนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
อยู่ในระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2560) ที่พบว่ำ อำจำรย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยง และนิสิตครูมี ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศที่พัฒนำขึ้น อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำก รูปแบบกำรนิเทศมีวิธีกำรทำงำนร่วมกันแบบกัลยำณมิตรและมีควำมสะดวกในกระบวนกำร
นิเทศตำมรูปแบบที่พัฒนำกำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงเป็นระบบ ทำให้กำรนิเทศ
สะดวก รวดเร็ว นักศึกษำสำมำรถรับข้อมูลสะท้อนกลับหลำกหลำยช่องทำง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
ทั้งกำรให้ข้อมูลสะท้อนกลับแบบเผชิญหน้ำในชั้นเรียน และผ่ำนช่องทำงเครือข่ำยออนไลน์ จึงทำให้
นักศึกษำมีควำมสุขและพึงพอใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
Cheng & Chau (2016) ที่พบว่ำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผสมผสำนผ่ำนเครือข่ำยมีควำมสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกับควำมพึงพอใจในรำยวิชำที่เรียนอย่ำงมีนัยสำคัญ และสอดคล้องกำรวิจัย
ของ มำนี แสงหิรัญ และคณะ 2561) ที่พบว่ำ ควำมพึงพอใจกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลจำกกำรนำรูปแบบกำรนิเทศไปทดลองใช้พบว่ำ รูปแบบกำรนิเทศมีประสิทธิภำพ
ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ จึงควรนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ กำรนิเทศ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำแต่ละแห่งอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน
1.2 ผู้นิเทศควรปรับเปลี่ยนกำรใช้เทคนิคและกลวิธีกำรนิเทศอย่ำงหลำกหลำยทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงและมีกำรสะท้อนกลับตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพปัญหำเพื่อให้ผู้รับ กำรนิเทศ
มีควำมมั่นใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 กำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำ
วิชำชีพครู จึงควรมีกำรศึกษำกับกลุ่มตัวอย่ำงระดับปริญญำตรีสำขำกำรศึกษำปฐมวัย หรือสำขำกำรสอน
ภำษำไทย เพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำที่เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละระดับ และสำขำ
2.2 ควรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรนำรูปแบบกำรนิเทศผสมผสำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรนิเทศ และประสิทธิภำพกระบวนกำรนิเทศนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
บรรณานุกรม
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