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 วทัญู  ขลิบเงิน: การพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. มาเรียม     
นิลพันธุ, ศ. ดร. ชัยยงค  พรหมวงศ และ อ.ดร. ชัชว  เถาวชาลี.  296  หนา.  
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อ
สังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ (2) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และประยุกตใชการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ดาํเนินการโดยใชแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded 

Design) โดยประยุกตการวิจัยแบบดุลยภาพดานเวลา และกลุมตัวอยางของการทดลองตอเน่ือง ( Equivalent time-samples 

design)  ซึ่งเปนแบบแผนการวิจัยที่มีเฉพาะกลุมทดลอง ไดรับการทดลองสลับกับการเวนระยะเวลาในการไดรับการ
ทดลองในคร้ังตอไป และวัดผลตามระยะเวลา ซึ่งผูวิจัยประยุกตเพิ่มใหมีการประเมินตนเองหลังการทดลอง (  posttest) 

กลุมตัวอยางเปนอาจารยนิเทศ จํานวน 10 คน ครูพี่เลี้ยง จํานวน 48 คน และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 58 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบประเมินตนเองดานความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษา 
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีตอ
แบบจําลอง วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบวา 

1. แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู
สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีชื่อวา แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Wathanyu MTB Model) ประกอบดวย องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ และ
ระบบสนับสนุน แบบจําลองที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอม (preparing: P) 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา (Planning: P) ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีสื่อสังคม (Implement Mentoring Social Media Technology Blended: IMTB: I) และขั้นที่ 4 การประเมินผล 
(Assessing: A)  

2.  คุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การวางแผน
และการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 2) การจัดการช้ันเรียน 3) ความรับผิดชอบในหนาที่ครู และ 4) การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของแบบจําลอง พบวา อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง  มีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษา ในระดับ มาก นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีคุณลักษณะความเปนครู  ใน
ระดับที่สูงขึ้น อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีความพึงพอใจตอแบบจําลองระดับมาก 
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 This study aimed (1) to develop a mentoring social media technology blended model for pre-service teachers 

professional experience practices, and (2) to evaluate the effectiveness of the model.  This research and development 

study was carried out employing mixed methods with the embedded design. A quasi-experimental design of equivalent 

time-samples design was used in this qualitative and quantitative study where one experimental group was tested at 

equivalent intervals.  A post-test was used for self - evaluation at the end of the experiment. The samples were 10 

university supervisors, 48 cooperating teachers, and 48 teacher professional training students. The research instruments 

used in this study were a self evaluation of mentoring competencies, an evaluation of teachers’ characteristics of 

professional training students, and a satisfaction questionnaire of the model. The statistical devices employed for data 

analysis were arithmetic mean, standard deviation and content analysis.  

 The research results were as follows. 

1. The mentoring social media technology blended model of pre-service teachers for professional experience 

practices, called Wathanyu MTB Model, includes elements of rationale/objective, procedure, and support system. The 

developed model introduces 4 mentoring stages including Stage 1: preparing (P), Stage 2: planning (P), Stage 3:  

implementing blended mentoring technology (I), and Stage 4: assessing (A).  

2. Teachers’ characteristics for the Professional training students were comprised of 4 domains of teaching: 1) 

planning and preparation, 2) classroom management, 3) responsibility and 4) the use of information technology.  

3. Regarding the model effectiveness, the study found that the university supervisors and cooperating teachers 

possessed mentoring competencies at a high level. The results also showed that the Professional training students 

attained better teachers’ characteristics.  Furthermore, supervisor and Professional training teachers’ satisfactions’ were 

at a high level. 
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 วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี 
สื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู”  สําเร็จ
ลุลวงดวยดี     ดวยความกรุณาเปนอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มาเรียม   นิลพันธุ 
ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ และอาจารย ดร.ชัชว  เถาวชาลี   ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาและ
ควบคุมวิทยานิพนธ    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ฐาปนีย  ธรรมเมธา ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และ  อาจารย ดร.  ประเสริฐ มงคล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา 
ชวยเหลือสนับสนุนและตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัย 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไวในโอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงศใหญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วิวรรธ  จันทรเทพ อาจารย ดร.มารุต พัฒผล  อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น อาจารย ดร. รักศักด์ิ      
เลิศคงคาทิพย อาจารย ดร.วชิรา  เครือคําอาย อาจารย ดร. กนิษฐา  เชาววัฒนกุล อาจารย ดร. 
สุกัญญา  ทองนาค  อาจารย ดร. ชลายุทธ  ครุฑเมืองและ ดร.ณัฐพงษ  ฉลาดแยม ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจแกไขเคร่ืองมือใน   การวิจัย ใหมีความครอบคลุมและมีคุณภาพ 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณาจารย ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือขายพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลประกอบการทําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี อันเปนประโยชนในการ
วิจัยเปนอยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานและคณาจารย    
ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตลอดจนเพื่อนๆ  รวมหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุนท่ี 4 รวมท้ังรุนพ่ีและรุนนอง กัลยาณมิตรที่คอยเก้ือกูลและ     
ใหกําลังใจที่ดีเสมอมา 
  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยสงเสริมสนับสนุนกอใหเกิดพลังกาย พลังใจ
และพลังสติปญญาที่ดีเสมอมา คุณคาท้ังมวลของวิทยานิพนธฉบับนี้ขอมอบแดดวงวิญญาณของ 
คุณแมสะอาด  ประสมเพชร มารดาผูคอยใหกําลังใจแกผูวิจัยจวบจนวาระสุดทายของชีวิต
บูรพาจารยญาติมิตรทุกทาน ที่มีสวนในการทําใหวิทยานิพนธเลมนี้ประสบผลสําเร็จ  
 ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ที่อนุญาตใหศึกษาตอและใหทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
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