ผลการทดลองใช,รูปแบบการจัดการเรียนรู,ที่เน,นการเรียนรู,แบบยืดหยุ;น
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู*
Experimental Results of Flexible Learning Model
for Pre – Service Teachers
1เฉลิมชัย

โสสุทธิ,์ 2สันติ วิจักขณาลัญฉ: และ 3ประสาท เนืองเฉลิม
1Chaloemchai Sosutha, 2Santi Wijakkanalan and 3Prasart Nuangchalerm
1,2มหาวิทยาลัยขอนแก/น, 3มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,2Khon

Kaen University, Thailand.
3Mahasarakham University, Thailand.
1Corresponding Author’s Email: tom431051039@yahoo.co.th

บทคัดยEอ
บทความวิจัยครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค7 เพื่ อ 1) พั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรียนรูDที่ เนD น การเรียนรูDแบบ
ยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู และ 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูDเรียน
โดยที่จำนวนผูDเรียนรDอยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยไมFต่ำกวFารDอยละ 70 กลุFมตัวอยFางในการวิจัยเปZนนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร7 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรัม ย7 ไดD จ ากการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ที่ ก ำลั งในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปn ก ารศึ ก ษา 2562 จำนวน 28 คน ใชD ระเบี ย บวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการประกอบดDวยวงจรปฏิบัติ 3 วงจร คือ วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูDที่ 1 – 5 วงจรที่ 2 แผน
การจัดการเรียนรูDที่ 6 – 10 และวงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูDที่ 11 – 15 เวลาในการจัดการเรียนรูDทั้งหมด
60 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่ อ งมื อ ที่ ใชD ในการวิ จั ย ไดD แ กF 1) บั น ทึ ก ผลการจั ด การเรี ย นรูD แ ละกิ จ กรรม
2) แบบทดสอบทDายวงจรที่ 1 – 3 และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่ เรี ย นโดยใชD รูป แบบการจั ด การเรี ย นรูD ที่ เนD น การเรี ย นรูD แ บบยื ด หยุF น สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาชีพครู คFาสถิติที่ใชD ไดDแกF คFาเฉลี่ย รDอยละ และสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวFา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู สามารถพัฒนาผูDเรียนใหDมีความรูDความสามารถในการเรียนรูDแบบยืดหยุFนไดDอยFางดี
และมีประสิทธิภาพ และ 2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรDอยละ 72.99 โดยที่นักศึกษาที่ผFานเกณฑ7รDอยละ 70
จำนวน 20 คน คิ ด เปZ น รD อ ยละ 71.43 ซึ่ ง บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค7 ข องการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แสดงใหD เห็ น วF า การจั ด
การเรียนรูDแบบยืดหยุFนมีประสิทธิภาพเปZนไปตามเกณฑ7ที่ตั้งไวD
คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู;D การเรียนรูDแบบยืดหยุFน; นักศึกษาวิชาชีพครู
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Abstract
The research article consisted of the following objectives: 1) to develop flexible
learning management model for undergraduate students in a teaching profession program;
and 2) to develop the students' learning achievement, with seventy percent of students
achieving at least seventy percent for the average score. Purposive sampling was employed
to acquire a sample group of 28 undergraduate students enrolled in a teaching profession
program at Buriram Rajabhat University's Education Faculty during the academic year B.E.
2562. The study employed the action research method based on three practical circles
which were: the first circle on the 1st – 5th lesson plans; the second circle on the 6th – 10th
lesson plans; and the third circle on the 11th – 15th lesson plans. The total duration for
lesson plans was 60 classes and 50 minutes for each class. The research instruments were 1)
the record of the lesson plans and activities; 2) quiz on the three practical circles; and 3) the
learning achievement test for students in a teaching profession who studied using a flexible
learning management model. The statistics used were mean, percentage, and standard
deviation (S.D.).
From the study, the following results are found: 1) The flexible learning management
model for undergraduate students in a teaching profession program helps in the
development of students' knowledge and capability in flexible learning; and 2) Students
have learning achievement with a mean of 72.99, of which 20 students passing the criteria of
70% accounting for 71.43 percent. The findings met the research objectives, demonstrating
that flexible learning management is effective based on the criteria that were specified.
Keywords: Learning Management Model; Flexible Learning; Teaching Profession Students

บทนำ
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเปZ น องค7 ป ระกอบที่ ส ำคั ญ สำหรับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย7 ทั่ วโลก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไมFเพียงแตFทำใหDคนไดDมีโอกาสพัฒนาใหDมีทักษะระดับสูงที่จำเปZน ในตลาดแรงงาน
ทุก ๆ ดDานเทFานั้น แตFยังเปZนแหลFงของการฝ›กอบรมและพัฒนาบุคลากรที่จำเปZนสำหรับทุกภาคสFวนของสังคม
เชFน ครูอาจารย7 แพทย7 พยาบาล วิศวกร นักวิทยาศาสตร7 นักสังคมศาสตร7 ผูDประกอบการ ขDาราชการ และอื่น
ๆ คนที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห7 การ
สังเคราะห7 และความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งเปZนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและ
ทDองถิ่น และการประกอบอาชีพตFาง ๆ เชFน เปZนครู เปZนแพทย7 เปZนผูDนำ และผูDบริหารในรัฐบาลที่จะตDองทำ
การตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ ซึ่งสFงผลตFอประเทศและสังคมโดยสFวนรวม ดังนั้น จึงอาจกลFาวไดDวFาการศึกษา
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ในระดับอุดมศึกษานั้นมีคุณคFาอยFางมหาศาลในการพัฒนาบุคลากรเขDาปฏิบัติงานในทุกภาคสFวน ของประเทศ
ไท ย (Commissioner of National Reform Steering Assembly, 2 0 1 7 ) ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รูD ใน
ระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีในชั้นเรียนที่เนDนผูDเรียนเปZนสำคัญนั้น ผูDสอนจะมีการตั้งเป•าหมาย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูDมากกวFาการใหDผูDเรียนฟŸงการบรรยายตลอด
บทเรียน โดยผูDสอนจะใชDเวลาไมFมากในการใหDขDอมูลเบื้องตDนเพื่อแนะนำ แตFเวลาสFวนใหญF จะเนDนใหDผูDเรียนทำ
กิจกรรมที่มีความหมาย เชFน อภิปราย ศึกษาขDอมูลจากตำรา หDองสมุดหรืออินเทอร7เน็ต ระดมความคิด สรDาง
โครงงาน ผลิตผลงาน แสดงบทบาทสมมติ การแกDปŸญหา การวิจัย เปZนตDน ซึ่งวิธีการเรียนรูDเหลFานี้ตั้งอยูFบนฐาน
ความคิดโดยผูDเรียนจะไดDเรียนรูDอยFางมีสFวนรFวมมากกวFาการเรียนแบบรับฟŸงหรือรับรูDจากสิ่งที่ผูDสอนพูดอยูFคน
เดียวเปZนเวลานาน และการเรียนรูDอยFางมีสFวนรFวมชFวยใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูD มากกวFาการพยายามทำความ
เขDาใจสิ่งที่ผูDสอนอธิบาย การจัดการเรียนรูDที่เนDนผูDเรียนเปZนสำคัญ จึงจำเปZนตDองอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนรูD
ที่หลากหลายเขDาไปชFวย การจัดกิจกรรมการเรียนรูDที่เนDนผูDเรียนเปZนสำคัญ ในระดับอุดมศึกษาจะคำนึงถึง
องค7ประกอบสามสFวน คือ ผูDสอน ผูDเรียน และผูDเรียนไดDเรียนรูD และทำงานดDวยตนเอง (Sakulpom, 2014)
องค7ประกอบที่สำคัญที่จะทำใหDการจัดการเรียนรูDประสบความสำเร็จไดD คือ ผูDสอน ดังนั้น ถDาจะแกDไขระบบการ
จั ด การเรี ย นรูD จึ ง มี ค วามจำเปZ น ที่ จ ะตD อ งเริ่ ม ตD น แกD ไ ขใหD กั บ ผูD ที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ ครู ดD ว ยเหตุ นี้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะศึกษาศาสตร7หรือคณะครุศาสตร7 ซึ่งมีหนDาที่ผลิตครูโดยตรง จำเปZนตDองมีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูDที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เพราะครูเปZนบุคคล ที่สำคัญที่สุดของการ
ปฏิรูปการศึกษา ภาระหนDาที่ในการถFายทอดความรูD และพัฒนาความสามารถของผูDเรียนเปZนหนDาที่ของครูที่
ตDองปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนรูDอยูFตลอดเวลา นอกจากนี้ จากกระบวนทัศน7เดิม
ที่ครูเปZนผูDมอบความรูDก็จะเปลี่ยนเปZนชFวยกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูDรFวมกันระหวFางครูกับผูDเรียน
นั่นคือ “กระบวนการเรียนรูDสำคัญกวFาความรูD” เป•าหมายของการเรียนรูDจะมิใชFตัวความรูDอีกตFอไป เพราะตัว
ความรูDนั้นมีมากมายเกินกวFาจะมอบใหDผูDเรียน ผูDเรียนในศตวรรษที่ 21 มีหนทางคDนหาความรูDดDวยตนเองจาก
สิ่งแวดลDอมและอินเทอร7เน็ต สิ่งที่ควรทำคือ การมีกระบวนทัศน7ใหมFที่จะพัฒนาผูDเรียน ใหDเปZนผูDใฝ¢เรียนรูDตลอด
ชีวิต ดังนั้น จะเห็นวFาการเรียนรูDไมFไดDอยูFที่เพียงแคFในเวลาเรียน แตFเปZนไดDทุกเวลา การจัดการเรียนรูDจึงมักเปZน
ลักษณะของการเรียนผFานเครือขFายอินเทอร7เน็ต ซึ่งทำใหDผูDสอนตDองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง (Watson,
and Johnson, 2011)
การเปลี่ยนแปลงอยูFตลอดเวลา รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่มีอยูFหลากหลายในปŸจจุบันนั้นอาจตอบ
โจทย7ผูDเรียนไดDในระดับหนึ่ง เนื่องจากโลกาภิวัตน7 (Globalization) ไดDเปลี่ยนทุกสิ่งบนโลกใหDเปลี่ยนไปอยFาง
รวดเร็ว รูปแบบการจัดการเรียนรูDแบบเดิมอาจจะไมFประสบผลสำเร็จตFอนักศึกษาวิชาชีพครูอีกตFอไป จุดเปลี่ยน
ของสังคมโลกแหFงการเรียนรูD การเขDาถึงขDอมูลที่สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผFานระบบเครือขFาย (Network)
การเชื่อมโยง การแพรFกระจายที่เปZนไปอยFางไรDพรมแดนไรDขีดจำกัด เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ
ความสะดวก การพกพา การใชDงานรFวมกันกับสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย การเรียนอาจจะไมFจำกัดอยูFแตFใน
เฉพาะหDองเรียน หรือหDองสมุดอีกตFอไป นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเลือกที่จะเรียนไดDตามเวลา สถานที่ที่
ตนเองสะดวก เนื้อหาที่ตนเองอยากรูD สิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสิ่งที่ผูDสอนตDองการใหDนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดการ
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เรียนรูD การเป¥ดสูFโลกกวDาง โลกแหFงการเรียนรูDยุคใหมF โลกของการเรียนรูDแบบดิจิทัล ในหนึ่งคำถาม ที่ผูDสอน
ตDองการคำตอบจากนักศึกษาวิชาชีพครู อาจมีวิธีการที่แตกตFางและหลายชFองทางในการไดDมา ซึ่งคำตอบการ
จัดการเรียนรูDของผูDสอนจะตDองสอดคลDองและเอื้อตFอนักศึกษาวิชาชีพครูใหDนักศึกษาวิชาชีพครู มีอิสระสามารถ
บริ ห ารเวลา วิ ธี ก าร การตั ด สิ น ใจดD ว ยตนเองใหD เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบตF อ องค7 ค วามรูD ที่ ไ ดD รั บ มากที่ สุ ด
(Thongpitak, 2017) ในตFางประเทศมีการคิดคDนรูปแบบการจัดการเรียนรูDที่หลากหลายใหDมีความทันสมัย
เหมาะกับผูDเรียน อาทิ มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด7 และประเทศออสเตรเลีย ไดDจัดการเรียนรูDโดยใหDชื่อ
วFาการเรียนแบบยืดหยุFน (Flexible Learning) โดยการใชDเครือขFายการเรียนรูDแบบออนไลน7ซึ่งเกิดจากความ
ตD อ งการของผูD เรี ย นในการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ เวลาและสถานที่ ทำการเรี ย นดD ว ยตนเองอยF า งอิ ส ระ
นอกจากนี้ยังชFวยใหDผูDเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูDของตนเองไดD และสามารถกำกับตัวเองไดD ทั้งยังเปZน
ทางเลือกใหDกับผูDเรียนและผูDสอนอีกดDวย (Shurville et al. 2008) นอกจากนี้นักการศึกษาของไทยยังใหDความ
สนใจในรูปแบบการเรียนในลักษณะยืดหยุFน โดยเปZนวิธีการจัดการศึกษาที่จะเอื้อใหDผูDเรียนไดDมีโอกาสไดDเลือก
เรียนตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง โดยเนDนการเรียนรูDจากแหลFงเรียนรูDที่หลากหลาย ซึ่งจะทำใหD
เกิดการพั ฒ นาผูDเรียนในดDานความสามารถในการเลือกและวิเคราะห7 ขDอมูล หรือสารสนเทศ รูDจักการวาง
แผนการใชDสารสนเทศใหDเกิดประโยชน7และตรงกับความตDองการมากที่สุด อยFางไรก็ตาม แนวทางการเรียนรูDก็
ไดDเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเรือ่ ย ๆ เพื่อตอบสนองความตDองการของผูDเรียน เชFน การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส7มาชFวย
ในการเรียนรูDเพื่ อเป¥ ดโอกาสใหD ผูDเรียนสามารถพั ฒ นาความรูDทั กษะใหD ดีขึ้น นอกเหนื อไปจากการเรียนใน
หDองเรียนอยFางไมFมีขDอจำกัด ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนนี้มีความเหมาะสม และสามารถนำมาปรับใชD
ในการจัดการเรียนรูDสำหรับนั กศึกษาสาขาวิชาชีพ ครูไดD เนื่ องจากคุณ ลักษณะของการจัดการเรียนรูDแบบ
ยืดหยุFนจะปรับใหDมีความเหมาะสมกับนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้งในดDานรูปแบบการจัดการเรียนรูDและสื่อ หรือ
แหลFงการเรียนรูD (Wijakkanalan, 2005)

วัตถุประสงคRของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีพครู
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูDเรียน โดยที่จำนวนผูDเรียนรDอยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยไมFต่ำ
กวFารDอยละ 70

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยระยะนี้ ผูDวิจัยไดDพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง ผูD วิ จั ย ไดD ใ ชD ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research)
ตามแนวคิดของ Kemmis, and Mc Taggart (1988) เปZนแนวทางในการพั ฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรูD
ที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพครู

Journal of MCU Peace Studies Vol.9 No.7 (November-December 2021) 2881

1. ทดลองใชDโดยทดลองใชDรูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู
2. กลุF ม ตั ว อยF า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร7 ทั่ ว ไป ชั้ น ปn ที่ 3 หมูF 1 คณะครุ ศ าสตร7
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย7 ที่เรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูDและการจัดการชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปn
การศึกษา 2562 จำนวน 28 คน
3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1) เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย
3.1.1) คูFมืออาจารย7สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู
3.1.2) แผนการจัดการเรียนรูD จำนวน 15 แผน
3.2) เครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล
3.2.1) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรูDแบบยืดหยุFนของนักศึกษาวิชาชีพครู
3.2.2) แบบสัมภาษณ7สำหรับความสามารถในการเรียนรูDแบบยืดหยุFนของนักศึกษาวิชาชีพครู
3.3) เครื่องมือสะทDอนผล
3.3.1) แบบบันทึกภาคสนาม ใชDบันทึกการเรียนรูDสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
3.3.2) แบบทดสอบทDายวงจร
3.3.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การสรDางเครื่องมือ
4.1) การสรDางเครื่องมือที่ใชDในการวิจัย
4.1.1) ศึกษาเอกสาร และคูFมือการใชDหลักสูตรการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ จุดมุFงหมาย
โครงสรDางรายวิชาชีพครูบังคับ คุณลักษณะของบัณฑิต แหลFงเรียนรูD และการประเมินผลการเรียนรูD
4.1.2) ศึกษารายวิชาชีพครู เกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค7การเรียนรูD เนื้อหาสาระ
แนวการจัดกระบวนการเรียนรูD สื่อการเรียนรูD และการประเมินผลการเรียนรูD
4.1.3) สรD างเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย โดย 1) เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรูD ต ามกรอบแนวคิ ด
รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาชีพครู
ที่ผูDวิจัยสรDางขึ้นประกอบดDวย ชื่อรายวิชา เรื่อง เวลา สาระสำคัญ จุดประสงค7 การเรียนรูD สาระการเรียนรูD
กระบวนการจัดการเรียนรูD สื่อ/แหลFงการเรียนรูD การวัดและประเมินผล บั นทึ กผลหลังการจัดการเรียนรูD
และภาคผนวก จากนั้ นนำเสนอใหD ผูDเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิ จารณาปรับปรุงแกDไข และ 2) จัดทำคูFมือ
อาจารย7 ที่ ผูD วิ จั ย สรD า งขึ้ น ประกอบดD ว ย คำชี้ แ จง ความเปZ น มาและความสำคั ญ ของรู ป แบบ ความหมาย
ของรูปแบบ องค7ประกอบของรูปแบบ ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงค7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูD
การนำรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรูD ไปใชD แนวทางการวั ด และประเมิ น ผล ตั ว อยF า งแผนการจั ด การเรี ย นรูD
และภาคผนวก จากนั้นนำเสนอใหDผูDเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาปรับปรุงแกDไข
4.1.4) ปรับปรุงเครื่องมือ และจัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ7
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4.2) เครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล
4.2.1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรDางแบบประเมินที่สอดคลDองกับการ
จัดการเรียนรูDการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู
4.2.2) กำหนดเนื้อหาและโครงสรDางของเครื่องมือตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขDอง
4.2.3) สรDางเครื่องมือตามเนื้อหาและโครงสรDางของเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่กำหนด
จากนั้นนำเสนอใหDผูDเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาปรับปรุงแกDไข
4.2.4) ปรับปรุงเครื่องมือและจัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ7
4.3) เครื่องมือที่ใชDในการสะทDอนผล
4.3.1) ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การสรDางแบบสะทD อ นผลที่ ส อดคลD อ งกั บ
การจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู
4.3.2) กำหนดเนื้อหาและโครงสรDางของเครื่องมือตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขDอง โดยสรDางแบบสะทDอนผลใหDสอดคลDองกับจุดมุFงหมายที่กำหนดไวDตามกรอบ
แนวคิด
4.3.3) สรDางเครื่องมือแบบสะทDอนผลตามเนื้อหา โครงสรDาง และจุดมุFงหมายของเครื่องมือ
ตามกรอบแนวคิดที่กำหนด โดยสรDางขDอคำถามที่สามารถพิจารณาการสะทDอนความคิด และสะทDอนพฤติกรรม
ที่แสดงออก จากนั้นนำเสนอใหDผูDเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พิจารณาปรับปรุงแกDไข
4.3.4) ปรับปรุงเครื่องมือและจัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ7
ผูDวิจัยนำรูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีพครู ไปทดลองใชDกับกลุFมตัวอยFาง ในรายวิชาการจัดการเรียนรูDและการจัดการชั้นเรียน โดยดำเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูDที่สรDางขึ้น 15 แผนจำนวน 45 ชั่วโมง แบFงออกเปZน 3 วงจร ดังนี้
วงจรที่ 1 ประกอบดDวยแผนการจัดการเรียนรูDที่ 1 – 5 เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการจัดการเรียนรูD
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูD แนวคิดพื้นฐานการจัดการเรียนรูD การจัดการเรียนรูDที่เนDนผูDเรียนเปZน
สำคัญ และการจัดการเรียนรูDในศตวรรษที่ 21 ใชDเวลา 15 ชั่วโมง
วงจรที่ 2 ประกอบดDวยแผนการจัดการเรียนรูDที่ 6 – 10 เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรูDในชั้นเรียน
เทคนิคการจัดการเรียนรูDในยุค Thailand 4.0 การจัดการเรียนรูDแบบบูรณาการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
และการสรDางบรรยากาศในชั้นเรียน ใชDเวลา 15 ชั่วโมง
วงจรที่ 3 ประกอบดDวยแผนการจัดการเรียนรูDที่ 11 – 15 เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย7
การเรียนในสถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูD 1 หลักการ แนวคิด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูD 2 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูD
3 ใชDเวลา 15 ชั่วโมง
ผูDวิจัยดำเนินการดDวยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งแตFละวงจรจะประกอบดDวย
4 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) เปZนการสรุปผลจากการวิจัยระยะที่ 1 มาวางแผนพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิ จั ย ไดD แ กF แผนการจั ด การเรีย นรูD แบบประเมิ น พฤติ ก รรมความสามารถในการเรีย นรูD และแบบ
สัมภาษณ7สำหรับความสามารถในการเรียนรูD
ขั้ น ตอนที่ 2 การปฏิ บั ติ ก าร (Action) นำแผนการจั ด การเรียนรูDม าดำเนิ น การจั ด การเรียนรูDต าม
รูปแบบ ที่กำหนดไวD
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการณ7 (Observation) เปZนการสังเกตพฤติกรรมหรือกระบวนการ และผล
ของกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวFางปฏิบัติการและหลังการปฏิบัติการ โดยทำการบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกระบวนการ โดยใชDแบบบันทึกภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 4 การสะทDอนผล (Reflection) เปZนขั้นตอนที่ไดDจากการนำขDอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
หรือกระบวนการ และผลจากแบบบันทึกตFาง ๆ มาอภิปราย วิเคราะห7 เพื่อหาขDอสรุปและนำไปปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งระหวFางการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูDในวงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูDที่ 1
ไดDมีการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรูDแบบยืดหยุFน สัมภาษณ7สำหรับความสามารถในการ
เรียนรูDแบบยืดหยุFน และการบันทึกภาคสนามหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูD และเมื่อดำเนินการ
แตFละวงจรการเรียนรูDแลDวเสร็จจะมีการสะทDอนผล
การดำเนินการของแตFละวงจร และนำผลการสะทDอนไปใชDในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูDใน
วงจรถัดไปเพื่อใหDแผนการจัดการเรียนรูDมีความสอดคลDองกับวัตถุประสงค7 และเหมาะสมกับบริบทของผูDเรียน
มากที่สุด และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนารูปแบบผูDวิจัยจึงดำเนินการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูD
ที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู โดยใชDแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งจำนวนผูDเรียน รDอยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยไมFนDอยกวFารDอยละ 70

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถแสดงตามจุดประสงค7ของการวิจัย ดังนี้
วัตถุป ระสงค: ที่ 1 รูป แบบการจัดการเรียนรูDที่ เนD นการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับ นั กศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขา วิชาชีพครู มีการพัฒนา ดังนี้
1.1 เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูD ดังนี้
1.1.1 แผนการจัดการเรียนรูD จำนวน 15 แผน
1.1.2 คูFมืออาจารย7
1.1.3 แบบประเมินความสอดคลDองของรูปแบบการจัดการเรียนรูD
1.1.4 แบบทดสอบทDายวงจร
1.1.5 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1.6 แบบสังเกตพฤติกรรม
1.1.7 แบบสัมภาษณ7
1.1.8 แบบบันทึกภาคสนาม
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1.1.9 แบบประเมินความพึงพอใจ
1.2 สFวนประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูD ดังนี้
2.2.1 ชื่อรูปแบบ
2.2.2 ความหมาย
2.2.3 ปรัชญาพื้นฐาน
2.2.4 หลักการ
2.2.5 แนวคิด
2.2.6 วัตถุประสงค7
2.2.7 เงื่อนไข
2.2.8 ผลที่เกิดกับผูDเรียน
2.2.9 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูD
นอกจากนี้ผูDวิจัยไดDทดลองใชDรูปแบบ โดยใชDการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis, and
Mc Taggart (1988) เปZ น แนวทางในการปรับ ปรุงรูป แบบการจัดการเรียนรูDที่ เนD น การเรียนรูDแบบยืดหยุFน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครูใหDสมบูรณ7ยิ่งขึ้น
ผูDวิจัยไดDดำเนินการวิเคราะห7แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำรา ศึกษาบริบท และงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง
จนกระทั่งสามารถสังเคราะห7รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู ซึ่งมีองค7ประกอบสำคัญ 9 ประการ ดังนี้ 1) ชื่อรูปแบบ 2) ความหมาย 3) ปรัชญา
พื้นฐาน 4) หลักการ 5) แนวคิด 6) วัตถุประสงค7 7) เงื่อนไข 8) ผลที่เกิดกับผูDเรียน และ 9) ขั้นตอนการจัด
การเรียนรูD
วัตถุ ป ระสงค: ที่ 2 การนำรูป แบบการจัดการเรียนรูDไปทดลองใชDกับ กลุFมตั วอยFาง 28 คน และวัด
ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่เรียนโดยใชD
รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู
นักศึกษาวิชาชีพครู (คนที)่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
50
68
62
58
57
60
67
56
58

ร=อยละ
62.50
85.00
77.50
72.50
71.25
75.00
83.75
70.00
72.50
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นักศึกษาวิชาชีพครู (คนที)่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
คHาเฉลี่ย (𝑥̅ )
S.D.

คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
50
56
55
57
63
59
62
48
59
61
47
52
70
61
52
58
69
55
65
58.39
6.14

ร=อยละ
62.50
70.00
68.75
71.25
78.75
73.75
77.50
60.00
73.75
76.25
58.75
65.00
87.50
76.25
65.00
72.50
86.25
68.75
81.25
72.99

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียน โดยใชDรูปแบบ
การจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู พบวFา มีคFา
คะแนนเฉลี่ ย 𝑥̅ = 58.39 และคF า S.D. = 6.14 คิ ด เปZ น รDอ ยละ 72.99 ซึ่ งมี จำนวนนั ก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครูที่ มี
คะแนนเฉลี่ยรDอยละ 70 จำนวน 20 คน คิดเปZนรDอยละ 71.43 ผลการทดสอบจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังจากที่นักศึกษาไดDเรียนรูDผFานรูปแบบการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์มากกวFาเกณฑ7
70/70 ที่กำหนดไวD
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องคRความรู_ใหมE

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพครู
องค:ประกอบของการเรียนรูlแบบยืดหยุoน
1. แหลFงการเรียนรูD (Learning Resources) หมายถึง แหลFงการเรียนรูDที่หลากหลาย รวมไปถึงการที่
ผูDสอนตDองจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรูDทุกสิ่งทุกอยFางที่ชFวยใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูD ผูDสอนจะตDองทำการ
วางแผนและจัดเตรียมทรัพยากรตFาง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูDอยFางมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
ตFอความตDองการของผูDเรียน เพื่อสนับสนุนใหDการจัดการเรียนรูDโดยเนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนใหDสามารถบรรลุ
เป•าหมายตามวัตถุประสงค7การจัดการเรียนรูDไดD
2. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ ท ำหนD าที่ เปZ น เครื่องมื อสื่อสารระหวFางผูDสอน
กับผูDเรียน หรือผูDเรียนกับผูDเรียน ทั้งนี้ผูDสอนจะตDองสรDางโอกาสในการใชDเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรูD
แกFผูDเรียน จัดทำศูนย7ขDอมูลสารสนเทศเพื่ อการเรียนรูD เพื่ อสนั บสนุ นการแสวงหาความรูDดDวยตนเองทั้ งใน
และนอกเวลาเรียน ชFวยพั ฒ นาทั กษะการสืบ คDน แสวงหาความรูDดDวยตนเองของผูDเรียนในรูป แบบการจัด
การเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFน
3. การเรีย นรูDที่ เนD น ผูD เรีย นเปZ น สำคั ญ (Child Centered) หมายถึ ง การจั ด การเรีย นรูDที่ มุF งเนD น ใหD
ผูDเรียนเกิดองค7ความรูDไดDดDวยตนเองผFานสื่อและวิธีการจัดการเรียนรูDที่หลากหลายตามความสนใจของผูDเรียน
โดยมีผูDสอนเปZนผูDสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งตFางจากกระบวนการจัดการเรียนรูDทั่วไปที่เนDนใหDผูDเรียน
ศึกษาหาความรูDจากการสอนของผูDสอนโดยตรง แนวการจัดการเรียนรูDรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อพื้นฐาน
ที่วFา ผูDเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูD และพัฒนาตัวเองไดD แตFแตกตFางที่ความตDองการความสนใจ และความ
ถนั ด รวมไปถึ งทั ก ษะตF าง ๆ ดั งนั้ น การจั ด การเรีย นรูDจึ งไมF ค วรที่ จ ะเปZ น ไปในแนวทางเดี ย ว ควรมี ค วาม
หลากหลาย และตอบสนองใหDกับผูDเรียนไดDทุกกลุFม

Journal of MCU Peace Studies Vol.9 No.7 (November-December 2021) 2887

4. รูปแบบการเรียนรูD (Learning Styles) หมายถึง ผูDสอนจะตDองออกแบบจัด การเรียนรูDใหDผูDเรียน
มีความยืดหยุFนโดยเนDนผูDเรียนเปZนศูนย7กลางในการเรียนรูD โดยเป¥ดโอกาสใหDผูDเรียนสามารถเลือกรูปแบบในการ
เรี ย นรูD ไดD ห ลากหลายตามความตD อ งการ และความถนั ด นอกเหนื อ จากวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรูD ในชั้ น เรี ย น
แบบปรกติ เชF น การเรี ย นรูD ดD ว ยตนเอง (Self – Directed Learning) การเรี ย นโดยใชD สื่ อ คอมพิ ว เตอร7
(Computer Mediated Learning) การเรียนเปZนกลุFม และการเรียนแบบเพื่อนชFวยเพื่อน เปZนตDน ซึ่งผูDเรียน
แตF ละคนมี ความแตกตF างกั น จากทั้ งพื้ น ฐานทางบD าน ประสบการณ7 ความรูDเดิ ม ความถนั ด ความชำนาญ
และความสนใจแตกตFางกันออกไป ยFอมมีรูปแบบการเรียนรูDของตนเองแตกตFางกันออกไป เชFน ผูDเรียนบางคน
สามารถเรียนรูDและเขDาใจไดDดีจากการอFานทบทวนซ้ำ ๆ ผูDเรียนบางคนสามารถเรียนรูDและจดจำไดDดีจากการ
เรียนรูDแบบกลุFมรFวมกับผูDอื่นผูDเรียนบางคนสามารถเรียนรูDและเขDาใจไดDดีและสามารถนำไปปฏิบัติไดDจากการ
เรียนรูDดDวยตนเองผFานสื่อมัลติมีเดียแบบรายบุคคล หรือผูDเรียนบางคนตDองอาศัยการเรียนรูDดDวยตนเองจากสื่อ
ประกอบ กับการทบทวนความรูDรFวมกับเพื่อน เปZนตDน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูl
1. เสนอเนื้อหา (Presenting) หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครูเลือกและแจDงผูDสอนเกี่ยวกับหัวขDอที่สนใจ
จะศึกษาจากเนื้อหาที่ผูDสอนกำหนดใหD
2. แสวงหาแหลFงการเรียนรูD (Searching) หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครูแสวงหาขDอมูลจากแหลFงเรียนรูD
ที่แตกตFางกันตามความสนใจ
3. สังเคราะห7เนื้อหา (Synthesizing) หมายถึง นักศึกษานำขDอมูลที่ไดDศึกษา มาจากแหลFงการเรียนรูD
จากความสนใจของแตFละบุคคลมารวมกันและอภิปรายในกลุFมของตนเอง
4. สรุปเนื้อหา (Concluding) หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครูลงความเห็นสรุปเนื้อหารFวมกัน
5. ประเมินผล (Evaluating) หมายถึง นักศึกษาวิชาชีพครูประเมินความสำเร็จในการนำเสนอขDอมูล
ของกลุFมของตนเองในรูปแบบตFาง ๆ
ทฤษฎีการเรียนรูlที่เกี่ยวขlอง
1. Thorndike’s Connected Theory
2. Lev Vygotsky's Social Constructivist Theory
3. Piaget's Theory of Cognitive Development
4. Gardner’s Theory of Multiple Intelligences
รูปแบบการรับ – สoงขlอมูลในการเรียนรูl
1. Synchronous หมายถึง การนำเสนอองค7ความรูD รวมถึงปฏิสัมพันธ7ที่เกิดขึ้นระหวFางผูDเรียนกับ
ผูDสอน หรือผูDเรียนกับผูDเรียนดDวยกัน เกิดขึ้น ณ เวลาพรDอมกัน หรือเกิดขึ้น ณ เวลาจริง ลักษณะการนำเสนอ
ของ e – Learning ที่อยูFในรูปแบบนี้ไดDแกF การใชDระบบ Video Conference หรือระบบ Online Chat ไมFวFา
จะเปZนชนิดเสียงหรือตัวอักษร การปฏิสัมพันธ7จะเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน
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2. Asynchronous หมายถึง การนำเสนอในลักษณะนี้ คูFปฏิสัมพันธ7ไมFจำเปZนตDองใชDเวลา ที่ตรงกัน
ตัวอยFางการเรียนการสอน e – Learning ในลักษณะนี้ ไดDแกF การที่ใหDนักศึกษาเรียนรูDผFานทางเว็บเพจ การ
ปฏิสัมพันธ7 อาจเกิดขึ้นโดยการใชDกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส7 (Web Board) หรือการใชD E – mail เปZนตDน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขDอที่ 1 พบวFา สภาพการจัดการเรียนรูDในปŸจจุบัน ผูDสอนทำการจัดการ
เรียนรูDมีความยืดหยุFนอยูFในระดับปานกลาง แสดงวFา ผูDสอนยังมีการปฏิบัติการสอนใหDมีความยืดหยุFนบDางเปZน
บางครั้ง หรือบางเรื่อง ซึ่งผูDสอนยังมีความเขDมงวดตFอการจัดการเรียนรูD อาจสFงผลใหDผูDเรียนเกิดความเครียด
รูDสึกไมFเปZนอิสระในการเรียนรูD รวมถึงไมFไดDมีการสFงเสริมใหDผูDเรียนสามารถแสวงหาความรูDดDวยตนเอง อันจะ
สFงผลตFอการเรียนรูDตลอดชีวิตของผูDเรียนไดD อีกทั้งผลการวิจัยยังพบสภาพปŸญหาการจัดการเรียนรูDในปŸจจุบัน
พบวFา ผูDสอนพบปŸญหาดDานเวลาในการจัด การเรียนรูD ดDานสถานที่หรือหDองเรียนที่ใชDในการจัดการเรียนรูD และ
ดDานอุปกรณ7 สื่อที่ใชDในการจัดการเรียนรูD สิ่งเหลFานี้จึงอาจเปZนปŸจจัยที่ทำใหDผูDเรียนมีปŸญหา โดยจากการจัดการ
เรียนรูDยังพบวFา ผูDเรียนมีปŸญหา ดDานความรูD ดDานการวิเคราะห7เชิงตัวเลข และดDานความรับผิดชอบตFอการเรียน
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขDอที่ 2 พบวFา รูปแบบการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษา
วิ ช าชี พ ครู ประกอบดD ว ย 1) ชื่ อ รู ป แบบ 2) ความหมาย 3) ปรั ช ญาพื้ น ฐาน 4) หลั ก การ 5) แนวคิ ด
6) วั ต ถุ ป ระสงค7 7) เงื่ อ นไข 8) ผลที่ เกิ ด กั บ ผูD เรี ย น และ 9) ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรูD โดยรู ป แบบ
มีองค7ประกอบ 4 สFวน คือ 1) แหลFงการเรียนรูD 2) เทคโนโลยี 3) การเรียนรูDที่เนD นผูDเรียนเปZ นสำคัญ และ
4) รูปแบบการเรียนรูD ซึ่งโดยภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนมีความเหมาะสมอยูFในระดับมาก
โดยพบวFา รูปแบบที่สรDางขึ้นแสดงใหDเห็นถึงขั้นตอน หรือโครงสรDางในการกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูD โดยมุFงใหDผูDเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูD ทั้ง 2 ดDานคือ ดDานพุทธพิสัย และดDานจิตพิสัย อีกทั้ง
รูปแบบไดDแสดงใหDเห็นวFา ผูDสอนและผูDเรียนมีสFวนรFวม ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรูDและไมFมีขDอจำกัดดDาน
เวลา สถานที่ เนื้อหา การประเมินผลการเรียนรูDผูDเรียนเรียนรูDอยFางอิสระ โดยมีหลักการความยืดหยุFนเปZน 3
ประการ คือ 1) การเรียนรูDสามารถเกิดขึ้นไดDทุกเวลา และทุกสถานที่ 2) การใชDเทคโนโลยีเขDามาชFวยในการ
จัดการเรียนรูD และ 3) การเรียนรูDที่ประหยัดเวลา และคFาเดินทาง ซึ่งสอดคลDองกับมหาวิทยาลัยดิสกิน (Deakin
University) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมหาวิทยาลัยแหFงนี้ไดDมีการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFน โดยมีลักษณะของ
สภาพแวดลDอมการเรียนรูDที่มีความยืดหยุFน จะตDองประกอบดDวย เวลา ความกDาวหนDา สถานที่ เนื้อหา รูปแบบ
การเรียนรูD การประเมินผลการรFวมมือ/การมีสFวนรFวมผูDดำเนินการ/ทีมงาน อีกทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรูD
แบบยืดหยุFนที่ผูDวิจัยพัฒนาขึ้นยังเปZนไปตามแนวคิดของ Casey, and Wilson (2005) ไดDสรุปมิติความยืดหยุFน
ไวD 5 มิติ ไดDแกF มิติดDานเวลา เนื้อหาของหลักสูตร ความตDองการของผูDเรียน วิธีการจัดการเรียนรูDและทรัพยากร
และกระบวนการถFายทอดความรูD และตรงกับแนวคิดของ Wijakkanalan (2005) ที่กลFาววFา คุณลักษณะของ
การจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสามารถปรับใหDมีความเหมาะสมกับนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้งในดDานรูปแบบการ
จัดการเรียนรูD และสื่อหรือแหลFงการเรียนรูD
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ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขDอที่ 3 พบวFา รูปแบบการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนที่พัฒนาแลDวแตFละ
ดD านมี คุ ณ ภาพมาก ไดD แ กF ดD านความเปZ น ไปไดD ข องรูป แบบ ดD านความเหมาะสมของรูป แบบ ดD านการใชD
ประโยชน7 และดDานความถูกตDอง นั่นแสดงใหDเห็นวFา รูปแบบที่ผูDวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใชDไดDจริง มีความ
เหมาะสม และมีคุณภาพมากที่จะทำใหDผูDสอนสามารถนำไปประยุกต7ใชDในการจัดการเรียนรูDในรายวิชาอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาผูDเรียนใหDมีความรูD มีการวิเคราะห7เชิงตัวเลขหรือการเชื่อมโยง รวมไปถึงการพัฒนาใหDผูDเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูDมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบที่สรDางและพัฒนาขึ้นนั้นเปZนไปตาม การสรDางรูปแบบเชิงภาษา
(Semaantic Model) ไดDแกFความคิดที่แสดงออกผFานทางการใชDภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใชDกัน
มากทางดDานศึกษาศาสตร7 (Khammanee, 2011) ตามหลักการสรDางรูปแบบ คือ 1) รูปแบบจะตDองนำไปสูF
การทำนาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน7ทดสอบไดD กลFาวคือ สามารถนำไปสรDางเครื่องมือเพื่อ
ไปพิ สู จ น7 ท ดสอบไดD 2) โครงสรD า งของรู ป แบบจะตD อ งประกอบดD ว ยความสำพั น ธ7 เชิ ง สาเหตุ (Causal
Relationship) ซึ่งสามารถใชDอธิบายปรากฏการณ7/เรื่องนั้นไดD 3) รูปแบบจะตDองสามารถชFวยสรDางจินตนาการ
(Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพันธ7 (Interrelations) รวมทั้งชFวยขยายขอบเขต
ของการสื บ เสาะความรูD 4) รู ป แบบควรจะประกอบดD ว ยความสั ม พั น ธ7 เ ชิ ง โครงสรD า ง (Structural
Relationships) มากกวF าความสำพั น ธ7 เชิ งเชื่ อ มโยง (Associative Relationships) สF ว นผลการทดลองใชD
รูปแบบ พบวFา การจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนคะแนน ของการเรียนรูDแบบรายบุคคลจะมีคะแนนสูงกวFาผูDเรียน
ที่มีการเรียนรูDแบบกลุFมยFอย และกลุFมใหญF สFวนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนรูDของผูDเรียนในแตFละ
สัปดาห7 พบวFา มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ แตFไมFสูงเกินกันมากทำใดนัก ผูDเรียนเรียนรูDที่จะวางแผนการเรียนรูD
รFวมกับผูDสอน และวางแผนการเรียนรูDดDวยตนเอง พัฒนาการเรียนรูDดDวยตนเอง ดังนั้น จึงสรุปไดDวFา รูปแบบการ
จัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนที่ผูDวิจัยสรDาง และพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผูDเรียนไดDตามเป•าหมาย ซึ่งเปZนไปตามการ
สรDางนวัตกรรมการศึกษาในความหมายของ Dechakoop, and Yindeesuk (2015) ที่กลFาววFา นวัตกรรม
การศึกษา เปZนสิ่งที่ไดDรับการคิดคDน และจัดทำขึ้นใหมF หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูFแลDวใหDทันสมัย
และใชDไดDผลยิ่งขึ้น ไดDแกF แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ Hardware การจัดการเรียนรูD
รูปแบบการจัดการเรียนรูD สื่อและเทคนิคตFาง ๆ ที่เกี่ยวขDองกับการศึกษา เพื่อชFวยใหDการศึกษา และการจัดการ
เรียนรูDมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผูDเรียนสามารถเกิดการเรียนรูDอยFางรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกวFาเดิม เกิดแรงจูงใจ
และประหยัดเวลา ในการเรียนรูD รวมทั้งแกDปŸญหาตFาง ๆ ทางการศึกษาไดDเกิดประโยชน7สูงสุดกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย7 ซึ่งเปZนทรัพยากรอันมีคFาที่สุดของโลก

สรุป

รูปแบบการจัดการเรียนรูDที่เนDนการเรียนรูDแบบยืดหยุFนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพ
ครู ที่ผูDวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับการนำไปใชDในการจัดการเรียนรูDใหDนักศึกษาวิชาชีพครู
สามารถชFวยสFงเสริมทักษะการเรียนรูDแบบยืดหยุFนของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเปZนทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
เพิ่มความสามารถในการเรียนรูDของนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้งในดDานการจัดกิจกรรมการเรียนรูDใหDกับผูDเรียน
ไดDพัฒ นาการเรียนรูDของตนเอง เนDนการใชDวิธีการจัดการเรียนรูDใหDเกิดประสิทธิภาพ ผูDเรียนสามารถเรียนรูD
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จากแหลFงเรียนรูDที่หลากหลายไดDทุกที่ทุกเวลา และนำไปประยุกต7ใชDไดDจริง โดยใชDเทคโนโลยีเขDามาชFวยในการ
แสวงหาความรูD ซึ่งจะทำใหD ผูDเรียนมีโอกาสไดDพัฒ นาความสามารถของตนเองในการเลือกวิเคราะห7 ขDอมูล
ขFาวสารสารสนเทศ และมีการวางแผนเพื่อใชDสารสนเทศไดDอยFางหลากหลายตามความตDองการของตนเอง
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตFาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยFางรวดเร็วในโลกยุคปŸจจุบัน อนึ่งยังเปZนการเตรียมนักศึกษา
วิชาชีพครูที่จะไปฝ›กประสบการณ7วิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อใหDเปZนครูที่มีศักยภาพ และมีความกDาวหนDา
ในวิ ช าชี พ เพื่ อ ประโยชน7 ตF อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นางานไดD อ ยF า งเหมาะสมตF อ ไป โดยมี
ขDอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้ 1) ควรขั้นเตรียมการจัดการเรียนรูDสำหรับชั่วโมงเรียนแรก คือ มีการ
ตรวจสอบและทบทวนความรูDเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะจัดการเรียนรูD แนะนำการใชDงานเทคโนโลยีเพื่อชFวย
ในการจั ด การเรีย นรูDในกั บ นั ก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครูกF อ น เพื่ อ ใหD เกิ ด ความคุD น ชิ น และสามารถใชD งานไดD อ ยF างมี
ประสิทธิภาพ เปZนการลดเวลา และความสับสนระหวFางการจัดการเรียนรูD 2) ใชDการเสริมตFอการจัดการเรียนรูD
ดDวยการใชDคำถามกระตุDนความคิด จัดใหDมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับระหวFางผูDสอนกับนักศึกษาวิชาชีพครู
และนักศึกษาวิชาชีพครูกับนักศึกษาวิชาชีพครูใหDมากขึ้น เพื่อใหDเกิดกระบวนการคิด การแสดงความคิดเห็น
และ 3) เพิ่มกิจกรรมการเนDนใหDผูDเรียนฝ›กปฏิบัติการแกDปŸญหาจากสภาพจริงใหDมากยิ่งขึ้นเพื่อใหDนักศึกษา
วิชาชีพครูเรียนรูDดDวยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ตามทฤษฎีพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

ข_อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูDวิจัยมีขDอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขlอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนจะตDองอาศัยความรFวมมือของผูDเรียนเปZนสำคัญ โดยเฉพาะ
เรื่องของการวางแผนการเรียนของผูDเรียน การจัดสรรเวลาในการเรียน ความรับผิดชอบในการควบคุมการ
เรียนรูDของตนเองใหDเปZนไปตามแผนที่ไดDวางไวD เนื่องจากหากผูDเรียนไมFใหDความรFวมมือในการเรียน จะสFงผล
ตFอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ผูDสอนควรจะตDองคอยกระตุDนใหDผูDเรียนเห็นถึงความสำคัญของการเรียน
เพื่อใหDการเรียนรูปแบบนี้ ประสบความสำเร็จตามแผนการเรียนที่ผูDสอนไดDกำหนดไวD
1.2 สื่อการเรียนที่สอดคลDองกับรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุFน จำเปZนจะตDองพิจารณาเลือกใชDสื่อการ
เรียนที่มีความเหมาะสมดDานเนื้อหา ระยะเวลาในการผลิต กำลัง (ความสามารถ) ในการผลิต ความพรDอม
ทางดDานอุปกรณ7/เครื่องมือในการใชDงาน สื่อการเรียนทั้งของผูDเรียนและผูDสอน ความพรDอมและปŸญหาดDาน
คFาใชDจFายที่จะเกิดจากการเชื่อมตFอระบบเครือขFายในการใชDงาน เปZนอยFางยิ่งกFอนการเลือกใชDงาน เนื่องจาก
หากเลือกใชDสื่อที่ไมFเหมาะสมในปŸจจัยตFาง ๆ ที่กลFาวมาขDางตDนแลDว อาจสFงผลใหDเกิดปŸญหาในการจัดการเรียนรูD
ตามมาไดD
2. ขlอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตoอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตFอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาแหลFงเรียนรูDเครือขFายไรDสายระดับอุดมศึกษาที่เปZนความรFวมมือระหวFาง
สถาบั น ตF า ง ๆ ที่ เป¥ ด สอนรายวิ ช าเดี ย วกั น และกลุF ม ผูD เชี่ ย วชาญเฉพาะทางในศาสตร7 นั้ น ๆ โดยใชD ง าน
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และเชื่ อ มตF อ ผF า นอุ ป กรณ7 พ กพาประเภทตF า ง ๆ ของผูD เ รี ย น เพื่ อ สนั บ สนุ น รู ป แบบการเรี ย นรูD ที่ มี
ความหลากหลายของกลุFมผูDเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรูDดDวยตนเอง การเรียนรูDรFวมกัน การสื่อสาร การสรDาง
ความรF ว มมื อ การเชื่ อ มโยงความรูD การแลกเปลี่ ย นความรูD การแบF ง ปŸ น ความรูD ร ะหวF า งกลุF ม ผูD เรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาในรายวิชาตFาง ๆ และการแบFงปŸนความรูDจากผูDสอนตFางสถาบัน ผูDเชี่ยวชาญ ไปสูFกลุFมผูDเรียน
เพื่อกFอใหDเกิดสังคมแหFงการเรียนรูDในศาสตร7ดDานตFาง ๆ ในรูปแบบเฉพาะทาง ถือเปZนการสรDางความยืดหยุFน
และการแบFงปŸนในสังคมแหFงการเรียนรูDใหDเกิดประโยชน7สูงสุดตFอผูDเรียนในศาสตร7แตFละสาขาอยFางแทDจริง
2.2 ในการวิ จั ย ครั้ งตF อ ไปควรทำการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรูD แ บบยื ด หยุF น ใหD เหมาะสม
กับผูDเรียนหลายระดับ เชFน ระดับ อนุ บ าล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่ อทำการศึกษาถึงผล
ที่แทDจริง หากผูDเรียนไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบยืดหยุFนตDองแตFเด็กจนถึงระดับอุดมศึกษาจะสามารถชFวยใหD
ผูDเรียนเกิดการเรียนรูDตลอดชีวิตไดDหรือไมF และพฤติกรรมการเรียนรูDของผูDเรียนมีความคงทนตFอการเรียนรูD
ที่ไดDรับอยFางไร
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