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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยการรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ

การสอนศตวรรษที่	21:	กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	โดยการวิจัยเชิงคุณภาพอิงกับปรัชญา

ก�าหนดนยิม	ปรากฏการณ์นิยม	เน้นการศกึษาเชิงพรรณนาเพือ่ท�าความเข้าใจในสิง่ทีเ่ป็นอยูแ่ละความหมาย

ของสิ่งนั้น	มีผู้ร่วมวิจัย	จ�านวน	10	คน	ด�าเนินการ	2	ภาคเรียน	ในปีการศึกษา	2563	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย	ได้แก่	1)	แบบสังเกต	2)	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	แบบสัมภาษณ์กลุ่ม	3)	แบบตรวจสอบหรือบันทึกและ	

4)	แบบประเมนิผลการบรรลคุวามคาดหวงัจากการพัฒนา	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากเครือ่งมอื

ทีเ่ลือกใช้ในการวจิยัทีไ่ด้จากการจดักจิกรรมทัง้	10	ขัน้ตอน	น�ามาวเิคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆ	โดยคาดหวงั

ผลจากการพัฒนา	3	ประการ	คือ	1)	เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ของคร	ูการจดักจิกรรม	และคณุลกัษณะทีเ่กดิขึน้กับนกัเรียน	2)	เกดิการเรียนรู้จากการปฏบิติัในตัวผู้วจัิย	

ผู้ร่วมวิจัย	 3)	 เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานรากในบริบทเฉพาะของ

โรงเรียนแห่งนี้	

 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยแสดงระดับการปฏิบัติของครู	 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูและคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่	21	หลังการปฏิบัติ

วงจรที่	1	และหลังวงจรที่	2	สูงขึ้นจากก่อนการปฏิบัติ	2)	ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติเกิด

ความตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการท�างาน	 การสะท้อนผลและการท�างานอย่างครบ
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วงจร	3)	องค์ความรู้ที่ได้รับคือ	ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น	แนวคิดและกลยุทธ์ที่น�ามา

ใช้เป็นพลังขับเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสิ่งต่อต้าน	การเอาชนะการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมีรายละเอียด

ของแต่ละประเด็นที่สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในศตวรรษที่	21

ค�าส�าคัญ:	การรวมพลัง;	การพัฒนา:	ทักษะการสอน	

Abstract

	 This	research	aimed	to	improve	the	quality	of	students	by	joining	forces	to	develop 

21st	century	teaching	skills	in	case	of	Samlium	Municipal	School.	The	method	used	in	the	

Philosophy	phenomenon.	It	focuses	on	descriptive	studies	to	understand	what	it	is	and	what	

it	means.,	and	there	were	ten	teachers	voluntarily	participating.	The	study	had	been	done	

in	two	semesters	of	the	academic	year	2020.	Research	tools	were:	1)	Observation	form	

2)	In-depth	interview	form,	Group	interview	form,	3)	Check	or	Record	form,	and	4)	Evaluation 

for	 development	 expectations	 form.	 The	 three	 expectations	 from	 the	 development	

outcomes	were:	1)	the	improvement	under	the	identified	indicators:	a)	teacher	performance, 

b)	organizing	teaching	activities	and	c)	the	students	characteristic,	2)	the	researcher,	the	

research	participants,	 and	 the	entire	 teaching	 staff	 learned	 from	practice,	 and	3)	 the	

knowledge,	which	had	been	obtained	from	the	practice	as	a	foundation	theory	in	this	school.

 The results revealed that: the	average	means	of	teacher	performance	in	developing	

21st	century	teaching	skills,	teaching	activities	of	teachers	in	developing	teaching	skills	

in	the	21st	century,	and	student	characteristics	in	developing	21st	century	teaching	skills	

after	the	1st	and	after	the	2nd	cycles	were	higher	than	before	the	operation.	Secondly,	

the	researcher	and	co-investigator	learned	from	the	practice	of	many	issues	as	follows:	

Awareness	of	the	importance	of	participation	in	work	reflection,	and	experience	Lastly,	

the	knowledge:	Expected	change,	Driving	factors,	Resistance	to	change	and	overcoming	

resistance	drive	change.	The	details	of	each	issue	can	be	used	as	a	model	for	the	students	

in	developing	21st	 century	 teaching	 skills.	Moreover,	 the	 concept	 can	be	applied	 to	

other	new	conceptual	developments.	

Keywords: Joining	forces;	development;	Teaching	Skills
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1.  บทน�า
	 ระบบการศึกษาในปัจจุบันต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของ

สังคมโลก	โรงเรียนต้องเตรียมพร้อมผู้เรียนส�าหรับ

โลกในศตวรรษที่	 21	 โดยโรงเรียนจ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนวิธีการที่จะให้ความรู ้แก่ผู ้เรียนด้วยการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา 

ผูเ้รยีนในภาพรวมมากกว่าความส�าเรจ็ทางวชิาการ

แต่เพียงอย่างเดียว	ในศตวรรษที่	21	โรงเรียนต้อง

สร้างหลักสูตรที่ช่วยให้ผู ้เรียนเชื่อมความรู ้และ

ทกัษะต่อกับโลกและเข้าใจถงึปัญหาท่ีเกดิขึน้ในโลก	

โรงเรียนควรเป็นสถานที่ใช ้เป ็นศูนย์รวมการ

ประสานระหว่างครู	 และผู้เรียนในการติดต่อกับ

ชมุชนและสงัคม	(สทุธวิรรณ	ตนัตริจนาวงศ์,	2560,	

หน้า	 2843-2854)	 ในศตวรรษที่	 21	 ระบบการ

ศกึษาในปัจจบัุนมคีวามจ�าเป็นต้องค้นหายทุธศาสตร์

ใหม่ในการพฒันา	แนวโน้มการจดัการศกึษาจ�าเป็น

ต้องบูรณาการท้ังด้านศาสตร์ต่างๆ	 การศึกษาที่ 

ถกูต้องส�าหรบัศตวรรษใหม่ต้องเรยีนจากรูว้ชิาไปสู่

ทักษะในการใช้วิชาเพื่อด�ารงชีวิตในโลกแห่งความ

เป็นจริง	 บูรณาการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง	

สามารถดึงความสามารถ	 ความคิด	 ทัศนคติของ 

ตัวนักเรียนออกมาให้มากที่สุด	 (อดุลย์	 วังศรีคูณ,	

2557,	หน้า	1-17)

	 ครูในศตวรรษที่	 21	 ต้องตระหนักถึง 

แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยี

และสอดคล้องกับสิ่งที่อนาคตจะน�ามาสู่การศึกษา	

ครูในศตวรรษที่	 21	 ที่ดีนั้น	 ตระหนักถึงโอกาส 

ในการท�างานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของ

นักเรียน	 และสนับสนุนให้มีการคิดและวางแผน 

ล่วงหนา้	เพื่อให้แนใ่จวา่นกัเรียนทกุคนจะไม่ถกูทิง้

ไว้ข้างหลัง	และท้ายสุด	ครูในศตวรรษท่ี	21	จะต้อง

ใช้กลยุทธ์ทางการสอน	 เพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษา 

มุ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อมให้ลูกหลานของเรา 

ในวันนี้ส�าหรับอนาคตว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนและ 

ผู้เรียนจะท�างานที่ไหนไม่ใช่โลกของเราในปัจจุบัน	

ครูในยุคการศึกษาไทย	 4.0	 ต้องเป็นครูมืออาชีพ	

โดยมีความรู้ในศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ในวิชา 

ที่สอน	 และศาสตร์ด้านการสอน	 มีความสามารถ 

ในการปฏบิตักิารสอน	ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผูเ้รยีน

ได้ดี	มคีวามสามารถในด้าน	ICT	เป็นผูท้ีม่คีณุธรรม

จริยธรรมความเป็นครู	 สามารถท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้	และเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้ของตนเองอย่าง

ต่อเนื่องอยู่เสมอจึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนในยุค

การศึกษา	 4.0	 ให้เป็นบุคคลากรของประเทศที่มี

ศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็น

สนิค้าทีม่คีณุภาพส่งขายไปยงัต่างประเทศเพือ่สร้าง

รายได้ให้กับประเทศ	 ลักษณะของครูในศตวรรษ 

ที	่21	ทีป่ฏเิสธไม่ได้หลงัจากการวจิยัอย่างละเอยีด

ในเวบ็ไซต์	กรณศีกึษาและการอภปิรายทีห่ลากหลาย

พบว่ามีลกัษณะเฉพาะ	8	ประการ	ท่ีสามารถพบเหน็

ได้ในครูผูส้อนทุกคนในศตวรรษท่ี	21	ลกัษณะเหล่านี้

อธบิายได้ดงันี	้1)	นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง	(Student	

Centered)	2)	การคดิไปข้างหน้า	(Forward	Thinking)	

3)	การท�างานอย่างมส่ีวนร่วม	(Actively	Engaged)	

4)	 การพลิกกลับ	 (Reversal)	 5)	 ส่ิงที่เกี่ยวข้อง	

(Related	Things)	6)	สังคม	(Social)	7)	การเป็น

ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	(Being	a	Lifelong	Learner)	

8)	 ความร่วมมือกัน	 (Cooperation)	 (ทวีศักดิ	์ 

จินดานุรักษ์,	2560,	หน้า	14-29)
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	 โรงเรยีนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม	อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัขอนแก่น	เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่จดัการศกึษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีนักเรียน	 ทั้งสิ้น	 900	 คน	 จัดการเรียนการสอน 

โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 เป็นกรอบและแนวทางในการ

จดัท�าโดยน�ากรอบหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคนสิง่ท่ียงัไม่ประสบผลส�าเรจ็

เท่าที่ควรของโรงเรียนจากการประเมินผลรวม

ภายในสถานศึกษา	พบว่า	การจดักระบวนการเรยีนรู้

ขาดการบรูณาการแต่ละรายวชิาเข้าด้วยกนั	ส่งผล

ท�าให้เดก็มกีารบ้านมากมายและต้องเรยีนกวดวชิา	

ซึ่งครูก็มักจะเก็บเทคนิคการสอนไว้สอนพิเศษเพื่อ

หารายได้	ขณะทีค่รรูุน่ใหม่บางคนขาดประสบการณ์

ในการจดัการเรยีนการสอน	โดยยดึบทเรยีนส�าเรจ็รูป

และใช้การคัดลอก	 ซึ่งมีเน้ือหาไม่ครบตามตัวชี้วัด

ในหลักสูตร	 บางครั้งยังอ่านคู่มือการสอนไม่เข้าใจ

และไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้	 ครูมีภาระงานอื่น

มากจึงไม่มีเวลาในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมการ

จดักระบวนการเรยีนรูข้องครจึูงไม่มคุีณภาพในการ

พัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย	

	 จากปัญหาและความส�าคัญท่ีกล่าวมา 

ข้างต้น	 จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามจุด 

มุ่งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลบ้านสามเหลีย่ม	การพฒันาทกัษะการสอน

ส�าหรบัครูในศตวรรษที	่21	โดยระเบยีบวธิกีารวจัิย

เชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	

Research:	PAR)	ซึ่งมีลักษณะส�าคัญเป็นการวิจัย

ที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์	 (Critical	 Social	

Theory)	และทฤษฎหีลังสมยัใหม่นยิม	(Theories	

of	Postmodernism)	ทีเ่ชือ่เกีย่วกบัประสบการณ์

ท่ีมีอยู่จริงของมนุษย์	 การดึงศักยภาพของมนุษย์

ออกมาใช้ให้เต็มท่ี	 การให้ความส�าคัญกับการมี 

ส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท�า

และการส่งผลทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงเกิดการ

เรยีนรู	้และเกดิความรูใ้หม่จากการปฏบัิต	ิเป็นการ

วิจัยแบบล่างขึ้นบน	 ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการ

วิจัยกับผู ้ร ่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ	

(Collaboration)	 ท่ีต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกัน	

(Equally)	 เป็นการวิจัยท่ีผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาท

จากการเป็นผู้ถูกกระท�า	 (Passive)	 เป็นผู้กระท�า	

(Active)	 หรือผู้ร่วมกระท�า	 (Participant)	 หรือ

เปลีย่นวธิกีารวจิยัจากผูเ้รียน	(On	Them)	เป็นการ

วจิยัโดยผูเ้รยีนและเพือ่ผู้เรียน	(By	Them	and	for	

Them)	จากกระบวนการของวางแผน	(Planning)	

การปฏิบัติ	 (Acting)	 การสังเกต	 (Observing)	 

และการสะท้อนผล	(Reflecting)	ในลกัษณะทีเ่ป็น

วงจรแบบเกลียวสว่าน	 (Spiral	 Cycle)ที่มีการ

ด�าเนินการต่อเนือ่งกนัไม่สิน้สดุ	มุง่การเปลีย่นแปลง

ที่คาดหวังว ่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

อันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท�าจาก

บทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น

	 จากการสังเคราะห์ทัศนะของนักวิชาการ	

พบว่า	มีค�าอธิบายเป็นแนวคิดใน	8	ประเด็นหลัก

เหล่านี้ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการ

เรยีนรูส้�าหรับการศกึษาศตวรรษที	่21	ดงันัน้	ผูว้จิยั

ในฐานะท่ีเป็นผู้อ�านวยการของโรงเรียนแห่งน้ี	 

จงึสนใจทีจ่ะพฒันาคุณภาพของนกัเรยีนในโรงเรยีน
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ด้วยแนวคดิของ	การรวมพลงัเพือ่พฒันาทกัษะการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่	 21	 โดยใช้การวิจัย 

เชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	

Research:	 PAR)	 ท่ีผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นระเบียบ 

วธิวีจัิยทีจ่ะช่วยให้การพฒันาบรรลผุลส�าเรจ็	เพราะ

เป็นการวิจัยที่ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติจริง	 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 มีความ

เป็นประชาธิปไตยในการกระท�าที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยท�างานร่วมกันในลักษณะเป็นความร่วมมือ	

(Collaboration)	 ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน	

(Equally)	เป็นการวิจยัโดยพวกเขาและเพือ่พวกเขา	

(By	Them	and	for	Them)	จากกระบวนการของ

วางแผน	(Planning)	การปฏิบัต	ิ(Acting)	การสงัเกต 

(Observing)	 และการสะท้อนผล	 (Reflecting)	 

ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน	 (Spiral	

Cycle)	 ที่มีการด�าเนินการต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด	 

มุ ่งการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว ่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ย่ังยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ

ผูกพันในสิ่งที่ท�าจากบทบาทการมีส่วนร่วมใน 

ทุกขั้นตอน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		 เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

ด้วยแนวคิด	 การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรยีนการสอนในศตวรรษท่ี	21	ในโรงเรยีนเทศบาล 

บ้านสามเหล่ียม	 โดยคาดหวังผลจากการพัฒนา	 

3	ประการ	คือ	

	 	 1.1	 เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

ตามตัวบ่งช้ีที่ก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติของครู	

การจดักิจกรรมการสอนของคร	ูและคุณลกัษณะที่

เกิดขึ้นกับนักเรียน	

	 	 1.2		เกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัใิน

ตัวผู้วิจัย	ผู้ร่วมวิจัย	และครูทั้งโรงเรียน

	 	 1.3		เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานรากในบริบท

เฉพาะของโรงเรียนแห่งนี้

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

อิงกับปรัชญาก�าหนดนิยม	 ปรากฏการณ์นิยม	 

เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อท�าความเข้าใจ 

ในสิ่งที่เป็นอยู ่และความหมายของสิ่งนั้น	 กลุ ่ม 

เป้าหมายในการพัฒนาในการท�าวิจัยครั้งนี้	 คือ	

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดขอนแก่น	 มีผู ้ร่วมวิจัย	 (Participants)	 

เป็นผู้บริหารและครูที่สมัครใจ	 จ�านวน	 10	 คน	 

จากครูในโรงเรียนทั้งหมด	 จ�านวน	 58	 คน	 ผู้วิจัย

ด�าเนินการวิจัย	ดังนี้	

	 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	 มีบทบาท	มีสถานะ

ที่เท่าเทียมในการร่วมกันคิด	 ปฏิบัติ	 สังเกตและ

สะท้อนผลของการวิจัยทั้ง	2	วงจร	10	ขั้นตอน

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดเครื่องมือ

เพื่อใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ	 Mills	

(2007)	ซึ่งจ�าแนกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	1)	แบบสังเกต	

(Observation)	2)	แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-Depth	

Interview)	 แบบสัมภาษณ์กลุ่ม	 (Focus	 Group	

Interview)	3)	แบบตรวจสอบหรอืบันทกึ	(Examining 

/	 Record)	 เช่น	 บันทึกอนุทิน	 แผนท่ี	 เครื่องมือ

บนัทกึเสียงและบนัทกึภาพ	หลกัฐานสิง่ของบนัทกึ

ภาคสนาม	และ	4)	แบบประเมนิผลการบรรลคุวาม
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คาดหวังจากการพัฒนา

	 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ 

การท�างานนี	้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวจิยัโดยใช้ขัน้ตอน

ของการวิ จัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมีส ่วนร ่วม	 

(Participatory	 Action	 Research:	 PAR)	 ตาม

แนวคิดของวิโรจน์	สารรัตนะ	(2561)	ที่มีวงจรการ

ปฏบิตัขิองกจิกรรมการวางแผน	(Plan)	การปฏบัิติ	

(Act)	 การสังเกต	 (Observe)	 การสะท้อนผล	 

(Reflect)	จ�านวน	2	วงจร	มีขั้นตอนการด�าเนินการ

วิจัยทั้งก่อนและหลังการด�าเนินงานใน	 2	 วงจร	 

ดังกล่าวเป็น	10	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	การเตรียมการ	

(Preparation)	 2)	 การวางแผน	 (Planning)	 3)	 

การปฏิบัติ	 (Acting)	4)	การสังเกต	 (Observing)	

5)	 การสะท้อนผล	 (Reflecting)	 6)	 การวางแผน

ใหม่	 (Re-Planning)	 7)	 การปฏิบัติใหม่	 (Re- 

Acting)	 8)	 การสังเกตผลใหม่	 (Re-Observing)	 

9)	 การสะท้อนผลใหม่	 (Re-Reflecting)	 10)	 

การสรุปผล	 (Conclusion)	 ค�านึงถึงหลักการ	 10	

ประการ	ดงัน้ี	1)	บรบิทเฉพาะ	2)	ทักษะท่ีหลากหลาย	

3)	 มุ่งการเปลี่ยนแปลง	 4)	 มุ่งให้เกิดการกระท�า 

เพื่อบรรลุผล	 5)	 รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย 

ทุกคน	 6)	 วิเคราะห์	 วิพากษ์และประเมินตนเอง	 

7)	 ตระหนักในศักยภาพ	 ความเชี่ยวชาญและการ

เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง	8)	 เรียนรู้

จ า ก ก า ร ก ร ะท� า ท้ั ง ส� า เ ร็ จ แ ล ะ ไ ม ่ ส� า เ ร็ จ 

เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 

9)	 การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน	 เช่น	 การ

เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ	 การ

เปลี่ ยนแปลงในค� าอธิบายสิ่ งที่ ปฏิบั ติ ก าร

เปลีย่นแปลงในความสมัพนัธ์ทางสงัคมและรปูแบบ

องค์การ	การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย

เป็นต้น	 10)	 น�าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่

ยั่งยืน	

	 ค�านึงถึงจรรยาบรรณ	 10	 ประการ	 ดังนี้	 

1)	รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ	2)	ผู้ร่วมวิจัย

เข้าถึงข้อมูลต่างๆ	 อย่างเสมอภาคกัน	 3)	 ทิศทาง

การวิจัยและผลลัพธ ์ที่คาดหวังเกิดจากการ 

ตัดสินใจร่วมกัน	4)	 ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด	 5)	 มีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน	 และข้อเสนอแนะได้รับการ

เห็นชอบจากทุกฝ่าย	 6)	 การสังเกตหรือการตรวจ

สอบเอกสารเพื่อจุดมุ ่งหมายอื่นต้องได้รับการ

อนุญาตก่อน	7)	ผลการด�าเนินงานจะยังคงปรากฏ

ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะได	้ 

8)	ไม่ละเมดิลขิสทิธิง์านเขยีนหรอืทศันะของคนอืน่

โดยขาด	การเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่	

9)	 ผู ้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ

กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก	 รวมทั้งข้อเสนอแนะ

และผลประโยชน์	10)	ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพล

ต่อการท�างานแต่ผู้ทีไ่ม่ประสงค์มส่ีวนร่วมต้องได้รับ

การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล	

	 นอกจากน้ัน	 ยังค�านึงถึงบทบาทของ 

ผู้วิจัย	10	ประการ	ดังนี้	1)	เป็นครู	2)	เป็นผู้น�า	3)	

เป็นผู้ฟังทีด่	ี4)	เป็นนกัวางแผน	5)	เป็นนกัออกแบบ	

6)	 เป็นนักวิเคราะห์	 7)	 เป็นนักสังเคราะห์	 8)	 

เป็นนักสังเกตการณ์	 9)	 เป็นนักรายงานผล	 10)	 

เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก	 

ดงัมสีรปุผลการวจิยัทีน่�าเสนอ	เพือ่การอภิปรายผล

และให้ข้อเสนอแนะตามล�าดับ
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4.  สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวจิยัก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ตามตวับ่งชีท้ีก่�าหนด	ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้ด�าเนนิ

งานตามแผนปฏิบตักิารทีเ่รยีกว่า	การรวมพลงัการ

พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี	 21:	 โครงการ

ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพสู ่ห ้องเรียนแห่ง

ศตวรรษที	่21	(Professional	Learning	Community	

(PLC)	for	21st	Century	Classroom)	หลังการ

ด�าเนนิงานตามแผนปฏบัิต	ิมผีลการประเมนิระดบั

การปฏิบัติของครู	 ระดับการจัดกิจกรรมการสอน

ของคร	ูและระดบัคณุลกัษณะทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน	

3	ระยะ	คือ	ก่อนการปฏิบัติของวงจรที่	1	หลังการ

ปฏิบัติของวงจรที่	1	และวงจรที่	2	ปรากฏผลการ

วเิคราะห์ข้อมูลเชงิเปรยีบเทยีบ	3	ระยะ	ทีแ่สดงถงึ

การเปลี่ยนแปลงตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด	

	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับการประเมินก่อนและหลังการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่	 21	 มีรายละเอียดดังนี้	 1)	 การ

ประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนา

ทักษะการสอนในศตวรรษที่	21	และการประเมิน

ผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครแูนวคดิ

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	21	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ได้แก่	คร	ูโรงเรยีนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม	จ�านวน	

19	 คน	 (ไม่รวมผู้วิจัย)	 ผู้วิจัยจ�านวน	 1	 คน	 และ 

ผู้ร่วมวิจัย	 จ�านวน	 10	 คน	 รวมจ�านวน	 30	 คน	 

2)	คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน	ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที	่21ของครกูลุ่มผู้ให้ข้อมลู	ได้แก่	นักเรยีน	

จ�านวน	 350	 คน	 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เป ็นกลุ ่ม 

เป้าหมายของผู้ร่วมวิจัย	มีผลการประเมินดังนี้

	 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง	 (Expected	

Change)	ดังนี	้1)	ผลการประเมนิระดับการปฏบิติั

ของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่	

21	มกีารเปลีย่นแปลงทีดี่ขึน้	โดยพจิารณาจากการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติ

และผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี	 1	

และวงจรที่	2	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.87,	3.43	และ	

4.33	ตามล�าดับ	2)	ผลการประเมินผลประเมินผล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการ

พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่	 21	 ของคร	ู 

มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 โดยพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติ

และผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี	 1	

และวงจรที่	2	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.73,	4.07	และ	

4.54	ตามล�าดบั	และ	3)	ผลการประเมนิคณุลกัษณะ

ทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนทีไ่ด้รบัผลจากการจดัการเรยีน

การสอนการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที	่21	ของครู

มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 โดยพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติ

และผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี	 1	

และวงจรที่	2	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.66,	4.14	และ	

4.73	ตามล�าดับ

	 การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวัง	 (Unex 

pected	Change)	ก่อนด�าเนนิการวจัิย	มบีคุลากร

ให้ความสนใจน้อยมาก	 เพราะกลัวการเพ่ิมภาระ

งานจากเดิมที่มากอยู่แล้วจะมีมากขึ้น	และครูส่วน

ใหญ่ใช้เทคนิคการสอนแบบเดิมๆ	 ไม่น�าเทคนิค

ใหม่ๆ	 มาใช้หรืออาจจะน�ามาใช้ได้อย่างไม่เต็มที	่

และไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคนิค
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การสอนเพือ่พฒันาทกัษะการสอนในศตวรรษที	่21	

หรือทักษะการสอนแบบใหม่ๆ	 ก็จะไม่รู ้เทคนิค

ใหม่ๆ	ทีเ่กดิขึน้มา	แต่เมือ่มกีารพฒันากระบวนการ

ท�าวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 “การรวมพลัง

เพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี	 21	 ได้รับ

การพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทีม 

ผู้ร่วมวิจัยและสถานศึกษาด้วย	ส่งผลให้ครูมีความ

สนใจและกระตือรือร้นในการฝึกตามทักษะต่างๆ	

เป็นอย่างมาก	ท�าให้จากเมือ่ก่อนทีค่ดิว่าจะเป็นการ

เพิม่ภาระงาน	กลบัมแีนวคดิใหม่เป็นการมส่ีวนร่วม

ทันที	 เริ่มให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะต่างๆ	

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวง	 PLC	 เพราะมี

เพื่อนร่วมวิชาชีพคอยช่วยกันคิด	 ช่วยกันหา

แนวทางในการปรับตัวท�างานร่วมกับบุคคลอื่นนั้น

เน่ืองด้วยไม่ใช่โรงเรียนท่ีผู้วิจัยเป็นผู้บังคับบัญชา

โดยตรง	ท�าให้ช่วงแรกๆ	จะมอีาการเกรงใจ	ไม่คุน้ชนิ	

ท�าให้ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก	 กว่าจะท�าให้

ครเูข้าใจและร่วมมอืได้	ต้องใช้เวลานาน	และค่อยๆ	

คุยครั้งละคน	 ผู้วิจัยต้องอดทนรอเพื่อเป้าหมายที่

อยู่ข้างหน้า	และเพื่ออยากเห็นการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลง	 ท�าให้ครูได้มองเห็นวิสัยทัศน์หรือ 

การเห็นภาพและทิศทางร่วม	 (Shared	 Vision)	

จากภาพความเชือ่มโยงให้เหน็ภาพความส�าเรจ็ร่วม

กนัถงึทศิทาง	คณุครูได้เหน็คณุค่าร่วม	เป็นการเหน็

ทั้งภาพเป้าหมาย	 และที่ส�าคัญเมื่อเห็นภาพความ

เชื่อมโยงแล้ว	 ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการ

ตระหนกัถงึคณุค่าของตนเองและของ	งานจนเชือ่ม

โยงเป็นความหมายของงานท่ีเกดิจากการตระหนัก	

รู ้ของสมาชิกใน	 PLC	 จนเกิดเป็นพันธะสัญญา 

ร่วมกนั	หลอมรวมเป็น	“คุณค่าร่วม”	ซึง่เป็นขมุพลงั

ส�าคัญที่จะเกิดพลังในการไหลรวมกันท�างานใน 

เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน	 ในด้านของ 

ผู้เรียน	นกัเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมอืให้

เกิดการเรียนรู้ข้ึนจากครูและเพ่ือนนักเรียนอื่นให้

ท�ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค�าตอบที่สมเหตุสมผล	

ส�าหรับตน	 นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่

ส�าคัญ	คือ	ทักษะการเรียนรู้

	 2.		 การเรียนรู้	(Learning)	จากการปฏบิติั

	 	 2.1	 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู ้วิจัย	

การท�างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และผลส�าเร็จของงานได้ดีกว่าการ

ท�างานแบบต่างคนต่างท�าอย่างทีเ่คยเป็นมา	ก่อเกดิ

คุณธรรมประจ�าใจได้	 และยังบ่งบอกถึงความ

สัมพันธ์อนัดีระหว่างกนัและกนัได้เป็นอย่างดี	และ

ในเวลาทีม่ปัีญหาทีไ่ม่ลงตัวในการน�าเสนอก็ช่วยกนั

แก้ไขได้ในทนัท่วงท	ีการน�าเสนอแนวคิดเชงิทฤษฎี

แก่กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถ

ท�างานร่วมกนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากกว่าปกติ

	 	 2.2		การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบัผูร่้วมวจิยั	

ได้เกิดองค์ความรู้ในการท�างานแบบร่วมมือกัน 

ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และผลส�าเร็จ 

ของงานได้ดีกว่าการท�างานแบบต่างคนต่างท�า

อย่างที่เคยเป็นมา	 ผู้วิจัยเกิดภาวะผู้น�าผู้สร้างให้

เกิดการน�าร่วมเป็นผู้น�าที่สามารถท�าให้สมาชิก 

ใน	 PLC	 เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ตนเองและวิชาชีพ	 จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น�าใน

ตนเองและเป็นผูน้�าร่วมขับเคลือ่น	PLC	ได้โดยมผีล

มาจากการเสริมพลังอ�านาจจากผู้น�าทั้งทางตรง

และทางอ้อม	 โดยเฉพาะการเป็นผู้น�าที่เริ่มจาก
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ตนเองก่อนด้วยการลงมือท�างานอย่างตระหนักรู้	

และใส่ใจให้ความส�าคัญกับผู ้ร่วมงานทุกๆ	 คน 

จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวน�าให้	 ผู้ร่วมงานมีแรง

บันดาลใจและมีความสุขกับการท�างานด้วยกัน	

อย่างวิสัยทัศน์ร่วม	รวมถึงการน�าแบบไม่น�า	

	 	 2.3		การเรียนรู ้ที่เกิดขึ้นกับสถาน

ศึกษาได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการ

พฒันาการจดัการเรยีนรูส้อนน้อยลง	เรยีนรูม้ากข้ึน	

ครูผู ้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให ้

น้อยลง	 และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเองมากขึ้น	การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนา

ให้ผูเ้รยีนเป็นนกัคิด	มคีวามรูท่ี้เพิม่มากข้ึนเกีย่วกบั

นวตักรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพือ่

น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง	 มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการ

เตรยีมความพร้อมในการใช้ชวีติของผูเ้รยีน	เป็นการ

เปล่ียนจากการจดัการศกึษาในเชงิปรมิาณไปสู่การ

จัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง

	 	 2.4	 การเรยีนรูโ้ดยภาพรวม	กระบวน	

การรวมพลงัเพ่ือพฒันาทกัษะการเรยีนการสอนใน

ศตวรรษที่	 21	 โดยใช้กระบวนการ	 PLC	 ของ

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมนั้นท�าให้เกิดจิต

วิญญาณความเป็นครู	 เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองจากข้างใน	หรอืวฒุภิาวะความเป็นครใูห้เป็น

ครูที่สมบูรณ์	 โดยมีนัยยะส�าคัญคือ	 การเรียนรู ้

ตนเอง	 การรู้จักตนเองของครู	 เพื่อท่ีจะเข้าใจมิติ

ของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้	 แต่เป็นมิติของความ

เป็นมนุษย์	ความฉลาดทางอารมณ์	เมื่อครูมีความ

เข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว	 จึงสามารถมองเห็น

ธรรมชาตขิอง	ศษิย์ตนเองอย่างถ่องแท้	จนสามารถ

สอนหรอืจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึ	การเรยีนรู้ของผู้เรยีน

เป็นส�าคัญได้	รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก

ในชุมชนที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้	 สติ	 การฟัง	 

การใคร่ครวญ	เป็นต้น	จติทีส่ามารถเรียนรูแ้ละเป็น

คร	ูได้อย่างแท้จรงินัน้จะเป็นจติทีเ่ตม็ไปด้วยความรัก	

ความเมตตา	 ความกรุณาและความอ่อนน้อมเห็น

ศษิย์เป็นครู	เหน็ตนเองเป็นผู้เรียนรู้	มพีลังเรียนรู้ใน

ทุกสถานการณ์ที่เกิดข้ึน	 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

เช่น	 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	 การเรียนรู้

อย่างใคร่ครวญและการฝึกสติ	เป็นต้น

	 3.	 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการปฏิบัต	ิ

(Knowledge	Gained	from	Practice)	เป็นองค์

ความรูใ้นลกัษณะเป็นทฤษฎีฐานราก	(Grounded	

theory)	ในบรบิทเฉพาะของการวจิยัเชงิปฏบิตัเิพือ่

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ

ท�างานในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมไม่เป็น

องค ์ความรู ้ เชิงอ ้างอิงที่ เป ็นผลจากการวิจัย 

เชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง	 ซึ่งจากการ

ประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรยีนและการ

สะท้อนผล	

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลจากการวจิยัดังกล่าวข้างต้น	มปีระเด็น

ที่ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้	

	 การเปลี่ยนแปลง	 (Change)	 จากการ

ปฏิบั ติจากผลการวิ จัยการปฏิบั ติการแบบม ี

ส่วนร่วม	 การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอน 

ในศตวรรษที่	 21:	 กรณีของโรงเรียนเทศบาล 

บ้านสามเหลี่ยม	โดยมีผลการประเมิน	3	ด้าน	คือ	
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1)	แบบประเมนิระดบัการปฏบิตัขิองครใูนการพฒันา

ทักษะการสอนในศตวรรษที่	21	2)	แบบสอบถาม

เก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน

ศตวรรษที่	 21	 และ	 3)	 คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 ของครูท�าการ

ประเมินผล	3	ระยะ	คือ	ก่อนการปฏิบัติ	หลังการ

ปฏิบัติวงจรที่	1	และหลังการปฏิบัติวงจรที่	2

	 จากผลการประเมินระดับการปฏิบัติของ

ครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่	 21 

พบว่า	มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	โดยพิจารณาจาก

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการ

ปฏิบติัและผลการประเมนิหลังการปฏบิติัตามวงจร

ท่ี	 1	 และวงจรท่ี	 2	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 2.874.43	 

และ	4.33	ตามล�าดับ	ดังภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1	แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูก่อนปฏิบัติวงจรที่	1	หลังปฏิบัติวงจรที่	1	

และหลังปฏิบัติวงจรที่	2

	 ผลการวิจัยดังกล่าว	 มีเหตุผลที่น�ามา

อธบิายได้ดงันี	้1)	เป็นผลจากการใช้ระเบียบวธีิวจิยั

เชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	ซึง่มหีลกัการ	แนวคดิ	

และแนวปฏิบัติท่ีให้ความส�าคัญกับการใช้ภาวะ

ผูน้�าแบบประชาธปิไตย	(democratic	leadership) 

ทีผู่ว้จัิยและผูร่้วมวจิยัมส่ีวนร่วมกันในลกัษณะเป็น

ความร่วมมือ	 (Collaboration)	 ที่ต่างมีสถานะที่

เท่าเทียมกัน	 (Equally)	 ในการร่วมกันวางแผน	

(Planning)	ปฏิบัติ	(Acting)	สังเกต	(Observing)	

และสะท้อนผล	 (Reflecting)	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการวจัิยของบคุคลอืน่ทีน่�าเอาระเบยีบวธิวีจัิยนี้

มาใช้แล้วปรากฏผลการวิจัยที่ก ่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวัง	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า	

สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 

บ้านสามเหลี่ยมท่ีมีปัญหา	 ครูจ�านวนไม่น้อยใช้

ตนเองเป็นที่ต้ังและเป็นศูนย์กลางของการเรียน 

การสอน	 และสอนตามความเข้าใจของตนเอง

มากกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 เมื่อเป็นดังนี้ผู้เรียน
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โดยมากจึงเรียนจากการจดจ�าและยึดเนื้อหาที่ 

ผู้สอนเป็นผู้น�าเสนอเท่านั้น	 ไม่ได้พัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด	 การค้นคว้า	 มีผลเสียคือผู้เรียน

จ�านวนมากไม่สามารถเข้าถึงความรู้และเกิดความ

ไม่เข้าใจที่ท�าให้ไม่สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ได้กับการท�างานในชีวิตจริงได้	 ทางผู้วิจัยจึงใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 

การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 	 21 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	 เพ่ือให้ครู

สามารถน�าความรู ้มาจัดการเรียนการสอนให้

สามารถตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ได	้

เพราะคุณภาพของครูคือหัวใจของการบริหาร

สถานศกึษาสูก่ารพฒันาครสููค่รมูอือาชพี	สอดคล้อง

กบัแนวคดิทฤษฎใีนการยกระดบัคณุภาพการศกึษา

ที่ว่า	 คุณภาพของครูช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียน

ดขีึน้อย่างมีนยัส�าคญั	การเพิม่ทักษะครจูะเป็นการ

เพ่ิมขดีความสามารถของการจดัการศกึษา	รวมถงึ

ส่งเสริมภาวะผู้น�าศตวรรษท่ี	 21	 ของครูผู ้สอน	

สอดคล้องกับบทความของวิโรจน์	 สารรัตนะและ

คณะ	 (2561,	 หน้า	 261-271)	 เรื่อง	 ภาวะผู้น�า

ส�าหรบัศตวรรษที	่21	สะท้อนถงึกระบวนทศัน์ภาวะ

ผู้น�าส�าหรับศตวรรษที่	21	ที่มีพื้นฐานความคิดเพื่อ

การเปลีย่นแปลงและเพือ่อนาคตทีด่กีว่า	และความ

ส�าคัญของทั้งการจัดการและภาวะผู้น�าว่าเป็นของ

คูก่นั	ต่างต้องจบัมอืกัน	(Hand	in	Hand)	สอดคล้อง

กับทัศนะของชัยวัฒน์	 สุทธิรัตน์	 (2558)	 กล่าวว่า	

ในศตวรรษที	่21	ครตู้องมทีกัษะการสอนทีน่่าสนใจ

และท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้นบรรลวุตัถปุระสงค์

ของการเรียนรู้	 ได้แก่	 การจัดสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน	 การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

การสอนให้เกิดความคิดระดับสูงจากกิจกรรม 

ทีท้่าทาย	การพูดน้อยฟังมาก	ครูควรให้นกัเรียนได้

พูดคุยอภิปรายร่วมกันในผลที่เกิดขึ้นและยอมรับ

ในผลท่ีเกิดข้ึนนั้น	 และให้ถือว่าแม้จะล้มเหลว 

ก็เป็นการเรียนรู้และใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรง

ผลักดันให้เขามีความมุมานะพยายามเพื่อหา

หนทางแห่งความส�าเร็จให้ได้ต่อไป

6.  ข้อเสนอแนะ
	 ผลการวจัิยน้ี	เป็นผลจากการวจิยัในบริบท

เฉพาะของโรงเรยีนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม	ดงันัน้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยจึงเน้นที่การน�าไปใช้

ของโรงเรียนแห่งนี้โดยเฉพาะ	 คือ	 การน�าเอา

ประสบการณ์การเรียนรู้และองค์ความรู้ทีไ่ด้รับจาก

การปฏบิตัใินงานวจัิยนีไ้ปเป็นบทเรยีนเพือ่เพิม่พนู

ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วย

แนวคิดการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่	21	

ต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา	 ในขณะ

เดียวกันก็ต้องค�านึงถึงการริเริ่มน�าเอาแนวคิดใหม่

อื่นๆ	 มาเป็นประเด็นเพ่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน

ด้วย	เช่น	กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาส�าหรับ

ศตวรรษที่	21	ทักษะส�าหรับครูและทักษะส�าหรับ

นักเรียนในศตวรรษที่	21	เป็นต้น

 1.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.1	 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารและครู 

มีการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้นกับสถาน

ศกึษา	โดยเฉพาะการพัฒนาเทคนคิวธิกีารสอนของ
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ครูในหลากหลายรูปแบบ	 และร่วมสร้างสรรค์เป็น

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสู่การเป็น

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)

	 	 1.2	 ผลจากการวจิยัน้ีท�าให้ได้ความรู้

ใหม่	(New	Knowledge)	จากการปฏิบัติแม้จะเป็น

ความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนเทศบาล

บ้านสามเหลีย่มเกีย่วกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการความ

ส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้	 แต่อาจ

น�าความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอด	 เช่น	 การสร้าง

นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการวิจัยและพัฒนา	

(Research	and	Development:	R	&	D)	เป็นต้น

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 งานวจิยันีไ้ด้ก่อให้เกดิองค์ความรูใ้นบริบท

เฉพาะของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ทีอ่ธิบายได้ด้วยกรอบแนวคดิการวเิคราะห์พลงัขบั	

(Force-Field	Analysis)	ของ	Kurt	Lewin	(1943,	

pp.	292-310)	ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวถงึในสรปุผล

การวิจัยนั้น	 ถือเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ 

จดุมุง่หมายของการวจิยัเชงิปฏิบติัการแบบมส่ีวนร่วม	

เพราะการวิจัยประเภทนี้	มุ่งการเปลี่ยนแปลงและ

มุ ่งให้เกิดการกระท�าเพ่ือบรรลุผล	 ผู้วิจัยได้น�า

โมเดลปฏิบัติการ	 4	ขั้นตอนเพื่อปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม	การรวมพลงัพฒันาทกัษะการสอนศตวรรษ

ที่	 21:	 กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม

เพือ่เข้าสูว่งจรการด�าเนนิงานในขัน้ตอนประกอบด้วย	

7	 กลยุทธ ์เ พ่ือการพัฒนา	 (Strategies	 for	 

Development)	5	แนวคดิในการพฒันา	(Concepts	

for	Development)	และขั้นตอนที่ส�าคัญ	4	ขั้น

ตอนคือ	1)	ขั้นตอนที่	1	ขั้นวางแผน	(Plan)	2)	ขั้น

ตอนที่	2	ขั้นการด�าเนินงาน	(Do)	3)	ขั้นตอนที่	3	

ขั้นการนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการ

ด�าเนินงาน	(Check)	4)	ขั้นที่	4	ขั้นการรายงานผล

การด�าเนินงาน	(Action)	ดังภาพ

ภาพท่ี 2	กลยทุธ์	แนวคดิ	วธิกีารพฒันาและสภาพทีค่าดหวงั	ของการพฒันาเพือ่ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม 

การพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่	21:	กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
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	 องค์ความรู ้จากการปฏิบัติดังที่กล ่าว 

ข้างต้น	ผูว้จิยัถือเป็นทฤษฎีฐานรากจากการกระท�า

ร่วมกันในภาคสนาม	เป็นองค์ความรูจ้ากการปฏบัิติ

ในบรบิทเฉพาะพืน้ทีแ่ห่งใดแห่งหนึง่	ไม่เป็นทฤษฎี

ทัว่ไป	(Universal	Theory)	ทีจ่ะน�าไปใช้อ้างองิถงึ

ประชากรได้	ดังทัศนะของ	Coghlan	&	Brannick	

(2007,	pp.	59-74)	และ	James,	Milenkiewcz	

&	 Bucknam	 (2008)	 ที่กล่าวว่า	 ผลการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการมีข้อจ�ากัดในการน�าไปเผยแพร่หรือ

อ้างอิง	 แต่สามารถน�าผลประเด็นข้อคิดหรือ

เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับ

การน�าไปใช้ในสถานการณ์อืน่ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ

กันหรือที่ก�าลังมุ ่งให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะเดียวกันได้
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