
 
 
 

 

 

 

 

 

การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณขีอง 
โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 

 
 
 
 
 

 

 
ศุภพาพิศย์  เปรมยิะวงศา 

 
 

 
 
 

 

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2564



 
 

การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณขีอง 
โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศุภพาพิศย์  เปรมยิะวงศา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2564



 
 

JOIN FORCES TO IMPROVE THE 211ST CENTURY TEACHING SKILLS : 
A CASE OF SAMLIUM MUNICIPAL SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUPAPAPIT  PREMIYAWONGSA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DOCTOR DEGREE OF EDUCATION 

PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GRADUATE SCHOOL 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
2021



 
 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ ์  : การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของ 
       โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ชื่อนักศึกษา    : ศุภพาพิศย ์ เปรมิยะวงศา 
ชื่อปริญญา    : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     : การบริหารการศึกษา 
ปีพุทธศักราช    : 2564 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร.วิทูล  ทาชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : - 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

...................................................... 
 (                              )  

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์: 
ประธานกรรมการ 

 

..................................................... 
 (ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย)  

กรรมการ (อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก)  

..................................................... 
   (ผศ.ดร.วิทูล  ทาชา)  

กรรมการ/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  

.........................-.......................... 
  (                                  ) 

กรรมการ  

..................................................... 
  (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.) 

กรรมการ  

..................................................... 
 (พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.)  

กรรมการ  

..................................................... 
(พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย



 
 
Dissertation Topic : Join Forces to Improve the 21st Century Teaching Skills :  
       A Case of Samlium Municipal School 
Student’s Name  : Supapapit  Premiyawongsa 
Degree Sought  : Doctor of Education 
Program     : Educational Administration 
Anno Domini   : 2021 
Advisor      : Asst.Prof. Dr.Witoon  Thacha 
Co-Advisor    : - 

 Accepted by the Graduate School, Mahamakut Buddhist University in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education (Educational 
Administration) 
 

Dean of Graduate School  
.................................................................... 
 (                                        ) 

Dissertation Committee: 
Chairman 

 

..................................................................... 
 (Asst. Prof. Dr.Paisan Suwannoi) 

Member (Advisor)  

.................................................................. 
 (Asst. Prof. Dr.Witoon Thacha) 

Member/Co-Advisor  

................................-................................. 
 (                                            ) 

Member  

.................................................................. 
 (Phrakrusutheejariyawat, Asst. Prof.Dr.) 

Member  

.................................................................. 
(Phrakrudhammabhissamai, Asst. Prof.Dr.) 

Member  

.................................................................. 
 (Phramaha Suphachai Suphakitjo, Asst. Prof.Dr.) 

Copyright of the Graduate School, Mahamakut Buddhist University



ง 
 

บทคัดย่อ 
 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  : การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียน 
       เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ชื่อนักศึกษา    : ศุภพาพิศย ์ เปรมิยะวงศา 
ชื่อปริญญา    : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา     : การบริหารการศึกษา 
ปีพุทธศักราช    : 2564 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร.วิทูล  ทาชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : - 

 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยการรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ

การสอนศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม มีผู้ร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ จำนวน 10 คน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 
2563 โดยคาดหวังผลจากการพัฒนา 3 ประการ คือ (1) เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามตัวบ่งชี้ท่ี
กำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติของครู การจัดกิจกรรมการสอนของครู และคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน (2) เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติในตัวผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และครูท้ังโรงเรียน และ (3) เกิดองค์
ความรู้ท่ีได้รับจากการปฏิบัติในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานรากในบริบทเฉพาะของโรงเรียนแห่งนี้ ปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้ 1) ค่าเฉล่ียแสดงระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ระดับผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
ระดับคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังวงจรท่ี 2 สูงขึ้นจากก่อนการปฏิบัติ 2) ผู้วิจัย ผู้ร่วม
วิจัย มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหลายประเด็น คือ ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน
การทำงาน การสะท้อนผลจากการปฏิบัติ และการทำงานอย่างครบวงจร  3) องค์ความรู้ท่ีได้รับ  คือ 
ตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงผลลัพธ์ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น แนวคิดและกลยุทธ์ท่ีนำมาใช้เป็นพลังขับเพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
รายละเอียดของแต่ละประเด็นที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตามแนวคิดใหม่อื่น ๆ 

 
คำสำคัญ  การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21, การมีส่วนร่วม, วิจัยเชิงปฏิบัติการ 



จ 
 

ABSTRACT 
 

Dissertation Topic : Join Forces to Improve the 21st Century Teaching Skills :  
       A Case of Samlium Municipal School 
Student’s Name  : Supapapit  Premiyawongsa 
Degree Sought  : Doctor of Education 
Program     : Educational Administration 
Anno Domini   : 2021 
Advisor      : Asst. Prof. Dr.Witoon  Thacha 
Co-Advisor    : - 
 

  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 this study was Participatory Action Research, and there were ten 
teachers voluntarily participating. The study had been done in two semesters of the 
academic year 2020. 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 context. Firstly, 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, 21st century teaching skills, Participation Action Research
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4.8  แบบประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน  
       การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู    234 
4.9  สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 236 
4.10 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพฒันา   
        ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 237 
4.11   แบบประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน  
        การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู 239 
 4.12 รายละเอียดการปฏิบัติการการดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนศตวรรษท่ี 21  
         โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม วงจรท่ี 1 241 
4.13   รายละเอียดช่ือผู้ร่วมวิจัยในโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียน 
         แห่งศตวรรษท่ี 21 (Professional Learning Community (PLC) for 21st  
         Century Classroom) 249 
 4.14  แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 250 
 4.15  แบบบนัทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
         (Professional Learning Community : PLC) 255 
 4.16  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 257 
 4.17  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 261 
 4.18  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 264 
 4.19  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 266 
 4.20  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 269 
 4.21 แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
        (Professional Learning Community : PLC) 271 
 4.22 แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 274 
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 4.24  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional  
         Learning Community : PLC 280 
 4.25 แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 282 
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 4.27  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
        (Professional Learning Community : PLC) 288 
4.28  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 290 
 4.29  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 293 
4.30  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
       (Professional Learning Community : PLC 295 
4.31  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 298 
 4.32  แบบบันทกึการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 301 
 4.33 แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
        (Professional Learning Community : PLC) 304 
 4.34 แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 306 
 4.35 แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ท่ีต้องการพัฒนา 310 
 4.36 แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
        (Professional Learning Community : PLC) 313 
4.37 แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 315 
 4.38  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 318 
 4.39  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
         (Professional Learning Community : PLC) 320 
 4.40  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 323 
 4.41  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 327 
 4.42  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
         (Professional Learning Community : PLC) 329 
 4.43  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 332 
 4.44  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC 333 
4.45   แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะท่ี 1) 334 
 4.56  แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะท่ี 2) 334 
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สารบญัตาราง  (ต่อ) 
 

ตารางท่ี     หน้า 
4.47  โมเดลปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุป 
         วิธีการสังเกตผลวงจรท่ี 1 342 
4.48 เปรียบเทียบแบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอน 
        ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 351 
4.49  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน 
        การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 
        หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 352 
4.50  เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจาก 
         การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู 
         ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 353 
 4.51  สรุปการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในวงจรปฏิบัติท่ี 2 367 
 4.52  รายละเอียดการดำเนินการ วงจรท่ี 2 374 
 4.53  โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
         (Professional Learning Community (PLC) for 21st  
          Century Classroom) ในวงจรท่ี 2 381 
 4.54  การดำเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่รอบท่ี 2 387 
 4.55  ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง และความคืบหน้าของการปฏิบัติในวงจรท่ี 2 389 
 4.56  ผลการจัดการเรียนรู้การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21  
         วงจรปฏิบัติท่ี 2 393 
 4.57 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21  
        ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 398 
4.58 เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนา 
        ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1  
        และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 399 
4.59 เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 
       การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1  
       และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 401 
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สารบญัตาราง  (ต่อ) 
 

ตารางท่ี     หน้า 
5.1 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21  
       ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 430 
5.2  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการ 
       พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 
       และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 433 
5.3  เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน 
      การสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1  
      หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 435 



 
 

สารบญัภาพ 
 

ภาพท่ี      หน้า 
2.1 หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 20 
2.2 แนวคิดการกพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยปฏิบัติการสามระดับ 33 
2.3 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 36 
2.4 องค์ประกอบของทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 76 
2.5 ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#1 79 
2.6 ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#2 70 
2.7 ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#3 80 
2.8 ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#4 80 
2.9 ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#5 81 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ระบบการศึกษาในปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

โลก โรงเรียนต้องเตรียมพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนจำเป็นต้องเปล่ียน
วิธีการที่จะให้ความรู้แก่ผู ้เรียนด้วยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนใน
ภาพรวมมากกว่าความสำเร็จทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนต้องสร้าง
หลักสูตรท่ีช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมความรู้และทักษะต่อกับโลกและเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลก โรงเรียน
ควรเป็นสถานท่ีใช้เป็นศูนย์รวมการประสานระหว่าง ครู และผู้เรียนในการติดต่อกับชุมชนและสังคม 
(สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, 2560) ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นต้อง
ค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนา แนวโน้มการจัดการศึกษาจำเป็นต้องบูรณาการท้ังด้านศาสตร์ต่าง 
ๆ การศึกษาท่ีถูกต้องสำหรับศตวรรษใหม่ต้องเรียนจากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชาเพื่อดำรงชีวิตใน
โลกแห่งความเป็นจริง และบูรณาการเรียนใน ห้องเรียนและชีวิตจริง สามารถดึงความสามารถ 
ความคิด ทัศนคติของตัวนักเรียนออกมาให้มากท่ีสุด (อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) 

 ครูในสภาพแวดล้อมใหม่นี้จะเป็นผู้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยลงและเป็นผู้อำนวย
ความสะดวกในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้ข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถ
เปล่ียนความรู้เป็นภูมิปัญญาของตนเองการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ท่ีดีมีการเรียนรู้ด้วยวิธีการแก้ปัญหาและการควบคุมตนเอง (ศิริวัตร ลำพุทธาม, 2558) ผู้เรียนทุกคน
ในศตวรรษท่ี 21 ต้องสามารถคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ส่ือสารได้ และตระหนักรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก 
รวมทั้งมีความสามารถทางเทคนิค โรงเรียนต้องกำหนดให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถท่ีให้ผู้เรียน
สามารถคิดสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล 
และทักษะภายในตัวบุคคล ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัย   
ธรรมาธิราช, 2560) ครูต้องปลูกฝังความรู้และทักษะที่จำเป็นโดยแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าความรู้ และ
ทักษะนี้ใช้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ และต้องพยายามเพิ่มความใฝ่รู้ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
กลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงถึงแรงผลักดันท่ีทำ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Palmer, 2515) 

ครูในศตวรรษท่ี 21 ต้องตระหนักถึงแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีและ
สอดคล้องกับสิ่งที่อนาคตจะนำมาสู่การศึกษา ครูในศตวรรษที่ 21 ที่ดีนั้น ตระหนักถึงโอกาสในการ
ทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของนักเรียน และสนับสนุนให้มีการคิดและวางแผนล่วงหน้า 
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เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะไม่ถูกท้ิงไว้ข้างหลัง และท้ายสุด ครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องใช้กลยุทธ์
ทางการสอน เพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษามุ่งเน้นไปท่ีการเตรียมพร้อมให้ลูกหลานของเราในวันนี้สำหรับ
อนาคตว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนและผู้เรียนจะทำงานที่ไหนไม่ใช่โลกของเราในปัจจุบัน (Cox, 2017) ครู
ในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมืออาชีพ โดยมีความรู้ในศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ในวิชาที่สอน 
และศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบผู้เรียนได้ดี มี
ความสามารถในด้าน ICT เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู สามารถทำงานร่วมกบผู้อื่นได้ 
และเป็นผู้ท่ีพัฒนาความรู้ของ ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอจึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนในยุคการศึกษา 
4.0 ให้เป็นบุคคลากรของประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ, 2560) ลักษณะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิเสธไม่ได้หลังจากการวิจัยอย่างละเอียดในเว็บไซต์ กรณีศึกษาและการ
อภิปราย ที่หลากหลายพบว่ามีลักษณะเฉพาะ 8 ประการ ที่สามารถพบเห็นได้ในครูผู้สอนทุกคนใน
ศตวรรษที่ 21 ลักษณะเหล่านี้อธิบายได้ดังนี้ (1) นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) (2) 
การคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) (3) การทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Actively Engaged) (4) 
การพลิกกลับ (Reversal) (5) สิ ่งที ่เกี ่ยวข้อง (Related Things) (6) สังคม (Social) (7) การเป็นผู้
เรียนรู ้ตลอดชีวิต (Being a Lifelong Learner) (8) ความร่วมมือกัน (Cooperation) (Driscoll , 
2015) 

การพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะในการทำงานร่วมกัน เป็น
การสื่อสาร ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนให้มุ่งสู่เส้นทางของแต่คนในอนาคต เปิดกว้าง
สำหรับการแสดงความคิดเห็นและการโต้แย้ง ครูในศตวรรษท่ี 21 ในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์
ในการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น มีกลยุทธ์การสอนที่สำคัญที่สุด 5 ข้อ คือ 
(1) กลยุทธ์การสอนที่สามารถสอนผู้เรียนทุกคนได้ (2) สามารถใช้เทคโนโลยีได้ (3) สามารถส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของนักเรียนได้ (4) การมองการณ์ไกล (5) สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ (Cox, 
2019) การพัฒนาการสอนของครูยุคใหม่ คือการทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้
เต็ม ศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปล่ียนแปลง
รวดเร็วและ ล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีและคอย แนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมท่ีจะ
ทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการ สมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง (นฤมล ฉวีรรณ , 2557) 
อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหม่อาจจะไม่ 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แต่สิ่งที่ครูสามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่ าข้อมูลใด
สามารถ นำไปปรับใช้กับชีวิตจริง แต่สิ่งที่สำคัญ ที่จะหาไม่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ศีลธรรม 
คุณธรรม ที่ครูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันจะถูกพัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพื่อให้

https://www.teachhub.com/5-essential-21st-century-teaching-strategies
https://www.teachhub.com/5-essential-21st-century-teaching-strategies
https://www.teachhub.com/5-essential-21st-century-teaching-strategies


3 
 
ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป ครูมุ่งมั่น ในศตวรรษท่ี 21 (จิรายุทธิ์ อ่อนศร, 
2557) 

 กลยุทธ์การสอนที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในกลยุทธ์ในการสอนท่ี
ครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 ควรใช้คืออะไรนั้น อันดับแรก เราต้องดูก่อนว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
คืออะไร คำว่า “การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ถูกนำมาใช้กล่าวถึงความสามารถของนักเรียนซึ่งต้องมี
ความเชี่ยวชาญ อาทิ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
คำนวณ ผู้รู้บางท่านยังให้ความหมายไว้อีกว่า เป็นทักษะในการทำงานร่วมกัน เป็นการสื่อสารและ 
เป็นทักษะในการยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนให้มุ ่งสู่เส้นทางของแต่คนใน
อนาคต แนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือการเปิดกว้างสำหรับการแสดงความคิดเห็นและ
การโต้แย้ง แต่สิ ่งที ่เรากล่าวได้คือครูผู้สอนในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อให้
นักเรียนมีคุณสมบัติและทักษะที่จะช่วยให้ผู ้เรียนใช้ชีวิตในโลกของเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาได้ วิธีเดียวที่เราสามารถทำได้คือการมีบุคลิกและทักษะของตัวเองในศตวรรษที่ 21 นี่คือ 
กลยุทธ์การสอนที่สำคัญที่สุด 5 ข้อ ที่ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ควรมีในชั้นเรียนในทุกวันนี้ คือ (1) 
กลยุทธ์การสอนที่สามารถสอนผู้เรียนทุกคนได้ (2) สามารถใช้เทคโนโลยีได้ (3) สามารถส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของนักเรียนได้ (4) การมองการณ์ไกล (5) สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ (Cox, 
2019)  

 มนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นเงื่อนไขท่ีจำเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง ครอบคลุมการ
ปรับเปล่ียน 4 มิติ ดังต่อไปนี้ 1) เปล่ียนจากคนไทยท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจำกัดเป็นคน
ไทยที่มีความรู้ทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากคนไทยที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไทยท่ีมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) เปล่ียนจากคนไทย
แบบ Thai-Thai เป็นคนไทย Global-Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมี
ศักดิ ์ศรีในเวทีสากล 4) เปลี ่ยนจากคนไทยที ่เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai 
สามารถดำรงชีวิตเรียนรู้การทำงาน และประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิทัล (สุดปฐพี 
เวียงสี, 2560) การจัดการศึกษาไทย 4.0 เป็นการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคน
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ทั้งนี้นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทําให้เป็นคนที่รักท่ี
จะเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม นั่นก็คือการสร้างให้มี
ทักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก  (พระทอง บุตรดี, 2561) 
นอกจากนี้ การศึกษาไทย 4.0 จําเป็นต้องเน้นที่การคิดสร้างสรรค์  (Creative) แล้วแปรความคิด
สร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตออกมา (Product) แล้วผู้เรียนต้องรับผิดชอบมากขึ้น การศึกษาเชิงผลิต
ภาพและสร้างสรรค์จึงประกอบไปด้วยแนวคิด Critical, Creative, Productive และResponsible 
หรือ CCPR Model ในความหมายของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Worlein, 2016) 
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 การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสู่ยุคท่ีประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่
ต้องพึ่งจากต่างชาติ ซึ่งเป็นโจทย์ท่ีท้ายทายสูงมาก ๆ ทำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง
ได้ท้ัง ๆ ท่ีเรามีทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศมากมาย เราเคยมีวิทยุ โทรทัศน์ยี่ห้อธานินท์ ซึ่งเป็นของคน
ไทยผลิตโดยคนไทย แต่เสียดายไม่ได้ต่อยอดและต้องปิดตัวเองไป ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามา
ช่วยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ฉะนั้นแต่ละกระทรวงจึงมีสโลแกน
ของตัวเองต่อด้วย 4.0 กระทรวงศึกษาฯ เองก็มีสโลแกน “การศึกษา 4.0” (สุเมธ หงส์นาค, 2560) 
ระบบการศึกษาในปัจจุบันต้องมีการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโลก โรงเรียน
ต้องเตรียมพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะให้
ความรู้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมมากกว่า
ความสำเร็จทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หลักสูตรท่ีช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมความรู้และทักษะต่อกับโลก
และเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลก ต้องสามารถคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ส่ือสารได้ และตระหนักรู้
ส่ิงต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก โรงเรียนต้องกำหนดให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถท่ีให้ผู้เรียนสามารถคิดส่ิง
ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และทักษะ
ภายในตัวบุคคล ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานและเป็นพลเมืองที่มีชีวิตอยู่ใน
ศตวรรษท่ี 21 (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, 2560) 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน ท้ังส้ิน 1,000 คน จัดการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดทำโดยนำกรอบ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน สิ่งที ่ยังไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควรของโรงเรียนจากการประเมินผลรวมภายในสถานศึกษา จากการประเมินคุณภาพ
ภายในพบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ขาดการบูรณาการแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน ส่งผลทำให้เด็กมี
การบ้านมากมายและต้องเรียนกวดวิชา ซึ่งครูก็มักจะเก็บเทคนิคการสอนไว้สอนพิเศษเพื่อหารายได้ 
ขณะท่ีครูรุ่นใหม่บางคนขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดบทเรียนสำเร็จรูปและใช้
การคัดลอกซึ่งมีเนื้อหาไม่ครบตามตัวชี้วัดในหลักสูตร บางครั้งยังอ่านคู่มือการสอนไม่เข้าใจและไม่
สามารถนำไปปฏิบัติได้ ครูมีภาระงานอื่นมากจึงไม่มีเวลาในการค้นคว้าความรู้เพิ ่มเติม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูจึงไม่มีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย อีกประการหนึ่งเป็นผล
เนื่องมาจากการศึกษาเป็นระบบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการทดสอบจากข้อสอบกลาง การสอบเข้า
มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่การจัดอันดับการศึกษาทำให้ครูต้องสอนเพื่อเตรียมสอบ ไม่สามารถสอนได้
ตามหลักสูตรการศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองบางกลุ่มมีความคาดหวังสูงต่อการสอบของบุตรหลานมี
ผลต่อเนื่องคือมีความคาดหวังสูงต่อการสอนของครูด้วย ส่งผลกระทบที่ครูต้องพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ แต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการติวข้อสอบ  
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 ในภาพรวมเมื่อเด็กไม่ได้เรียนตามหลักสูตรและครูไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้ จึงส่งผลต่อเด็กท่ีพบเห็นเป็นปัญหาของการจัดการศึกษา คือ ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ความประพฤติไม่ดี ขาดเป้าหมายในการเรียน ตลอดจนขาดการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเอง 
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนการสอนของผู ้ เร ียนยังอยู ่ในเกณฑ์ต่ำกว ่าผลการทดสอบ  O-NET 
ระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 49.07 วิชาภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 34.42 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 32.90 และวิชาวิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 35.55 ซึ่งควรต้องพัฒนาและปรับปรุงได้แก่ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (ผลการทดสอบ NT, O-NET) ภาษาอังกฤษอังกฤษนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ การวัดและ
ประเมินผลในห้องเรียนยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ยังไม่เน้นการประเมินที่หลากหลายตาม
สภาพจริง และไม่ตรงตามบริบทของแต่ละกลุ่มสาระ ครูยังใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ 
โดยการส่ือสารทางเดียว ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้ลงมือปฏิบัติจริง การมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษามีน้อย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง หรือการมีสว่น
ร่วมระหว่างครูกับนักเรียน และท่ีสำคัญความร่วมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุก
ฝ่าย จากหลายภาคส่วน ยังมีน้อย ลักษณะการสื่อสารในองค์การและระหว่างบุคคลไม่เหมาะสม 
ลักษณะทั่วไปของการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมเกิดจากการมีข้อมูลหรือการมีคำสั่งที่ถ่ายทอดไม่ชัดเจน 
เป็นผลให้ผู้รับฟังข้อมูลหรือได้รับคำสั่ง ขาดความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจทำให้นำไปสู่การปฏิบัติได้ไมดี่ 
การรับข่าวสารหรือข้อมูลเอกสารต้องมีการตีความทำให้การปฏิบัติเป็นข้อโต้แย้งหรือถกเถียง ผลของ
การโต้แย้งหรือถกเถียง ไม่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้ดีทำให้ความร่วมมือลดลงหรือขาดหายไป 
ทิศทางการส่ือสารของบุคคลในองค์กร ซึ่งจะมีการส่ือต่อกันได้ท้ังในแนวบนลงล่าง จากล่างขึ้นบนหรือ
ในแนวระดับเดียวกัน การส่ือสารแต่ละแนวย่อมส่งผลต่อการส่ังการ การตัดสินใจ หากกลุ่มบุคคลของ
แต่ละแนวมีแนวคิดแตกต่างกัน พฤติกรรมหรือแรงจูงใจต่อบุคคลไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม  เหตุท่ี
พฤติกรรมหรือแรงจูงใจต่อบุคคล ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม พฤติกรรมของบุคคลมีอคติต่อองค์กร ย่อม
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เพราะถ้าบุคคลเห็นว่าองค์กรหรือบ้านของตนเองที่อยู่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม
แล้วการกระทำใด ๆ ย่อมขัดแย้งและไม่เอื้อประโยชน์ได้ แต่หากการแก้ไขบทบาทของบุคคลให้มี
ทัศนคติดี มีความกระตือรือร้น มีสมาธิ มีความรับผิดชอบหรือมีพลังเพื่องาน กิจกรรมใด ๆ ที่เขา
เหล่านั้นมุ่งจัดการย่อมเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อการกระทำโดยส่วนร่วมได้ง่าย ผู้นำมีปัญหา เหตุท่ีกล่าวถึง
กรณีการไม่สามารถบริหารงานได้อย่างดีในการมีส่วนร่วมมีผลมาจากผู้นำในระยะเริ่มต้น  การขาด
แรงจูงใจในการนำไปสู่ความสำเร็จของงาน 
 ส่ิงท่ีคาดหวังของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET) โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร การใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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การจัดการเรียนการสอนโดยมีการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้คลัง
ข้อสอบจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น สทศ. ติวฟรีดอทคอม การยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยการให้ครูเข้าทดสอบความสามารถเพื่อพัฒนาความรู้  และการใช้สื่อเทคโนโลยีมา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการประเมินที่วิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริงและตรงตามบริบท
ของแต่ละกลุ่มสาระ ส่งเสริมนักเรียนจัดทำโครงงาน และการงานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองทำเองโดย
ใช้ส่ือแหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร สถานศึกษาควร
สร้างความร่วมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย จากหลายภาคส่วน 

จากปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู ้วิจัยสนใจและมุ่งที ่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม โดยการพัฒนาทักษะการสอน
สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) ซึ่งมีลักษณะสำคัญเป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที ่เชื ่อเกี ่ยวกับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระทำและการส่งผลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ท่ีท้ังผู้วิจัยมีส่วนร่วมใน
การวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน 
(Equally) เป็นการวิจัยท่ีผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) เป็นผู้กระทำ 
(Active) หรือผู้ร่วมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน (On Them) เป็นการ
วิจัยโดยผู้เรียนและเพื่อผู้เรียน (By Them and for Them) จากกระบวนการของวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะท่ีเป็นวงจร
แบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องกันไม่สิ ้นสุด มุ่งการเปลี่ยนแปลงท่ี
คาดหวังว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในส่ิงท่ีทำจากบทบาทการ
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 

จากลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองต่อความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้โดยการพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูในศตวรรษท่ี 
21 นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากครูและผู้บริหารทุกคน จึงจะเกิดผลสำเร็จ 
และเป็นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน สอนให้ทุกคนในองค์การคิดเป็น ทำเป็น สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องรับคำส่ังจากผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากทุกคนได้
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ประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ อีกท้ังระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวยังส่งเสริม
การสร้างจิตสำนึกของทุกคนในองค์การในการร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา และ
ที่สำคัญคือผู้วิจัยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระดับตัวบุคคล 
กลุ่มบุคคล และองค์การ และความรู้ใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวอีกด้วย 

 

1.2  คำถามการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 มีผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีกำหนดเป็นอย่างไร การดำเนินงานนั้นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
การเรียนรู้ และความรู้ใหมอ่ะไรบ้าง 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนา 3 
ประการดังนี้ 
 1.3.1  การเปล่ียนแปลง (Change) จากการปฏิบัติท้ังท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง 
 1.3.2  การเรียนรู ้ (Learning) จากการปฏิบัติทั ้งในระดับตัวบุคคล กลุ ่มบุคคล และ
หน่วยงาน 
 1.3.3  ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของการพัฒนา
ทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีลักษณะ
เป็นการดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ ้นสุดของการวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล แต่เนื่องจากในการวิจัยนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาตาม
หลักสูตร ผู้วิจัยได้กำหนดวงจรในการดำเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
โดยภาคเรียนท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ภาคเรียนท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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1.4.2  สถานที่ที่ใช้ในการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้ร่วมวิจัย (Participants) เป็นผู้บริหารและครูท่ีสมัครใจ จำนวน 10 คน จาก
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นครูในโรงเรียนท้ังหมด จำนวน 58 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก) 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์

เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1.5.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง

วิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ี
เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระทำและการส่งผลท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ท้ัง
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ท่ีต่างมีสถานะ
ที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) 
และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที ่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที ่มีการ
ดำเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ กำหนด
ดำเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผู้ถูกวิจัย
เปลี ่ยนบทบาทจากการเป็นผู ้ถูกกระทำ (Passive) เป็นผู ้กระทำ (Active) หรือผู ้ร ่วมกระทำ 
(Participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน (On Them) เป็นการวิจัยโดยผู้เรียนและเพื่อผู้เรียน 
(By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นท้ังผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ 
และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัติน ั ้น นอกจากนั้นบทบาทของผู ้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็น
ผู ้ เช ี ่ยวชาญหรือผู ้ร ู ้ด ีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู ้ร ่วมว ิจ ัยที ่ เสมอภาคกัน 
นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทำความเข้าใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื ่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งท่ี
ทำจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 
 1.5.1  หลักธรรม หมายถึง คำสอนในพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอด
ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงส้ินสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าการนำ
หลักธรรมท่ีมาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
และเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า “ความเป็นเลิศ
ทางว ิชาการตามแนวพระพ ุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) มี 6 
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หลักธรรม ดังนี้คือ (1) พรหมวิหาร 4 (2) อคติ 4 (3) ทศพิศราชธรรม 10 (4) กัลยาณมิตรธรรม 7  
(5) นาถกรณธรรม 10 และ (6) สังคหวัตถุ 4 
 1.5.2  ทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 (21st Century Teaching Skills)  
 หมายถึง ทักษะท่ีครูจะต้องนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 ทักษะ ดังนี้ 1) การสอน
ท่ียึดผู ้เร ียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching Skills) 2) ทักษะการคิดไปข้างหน้า 
(Forward Thinking Skills) 3) ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Tech Skills in the Classroom)  
4) ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) 5) ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills) 6) ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) 7) ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) และรหัส 
(Code) 8 ) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) 

 1.5.3  ทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching 
Skills) หมายถึง การสร้างกระบวนการทางความคิด และวิธีคิดที่จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ร ู้จัก
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดการสร้างนิสัยและทักษะในการเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต โดยการใช้ทักษะในการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้นี้ จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียน
ภายในห้องเรียนให้มีการแสดงความคิดและมีการลงมือปฏิบัติรวมถึง สามารถรับฟังและเรียนรู้จาก
นักเรียนคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ลดบทบาทการท่องจำเพื่อมาบรรยายหน้าห้องเรียนลง ซึ่งผู้สอน
จะต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายเป็นหลักเป็นการเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้แรงบันดาน
ใจ โดยจะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธีการสอนที่เอื้อต่อแนวคิดนี้ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้มี
พัฒนาการของผู้เรียนสูงท่ีสุด 

1.5.4  ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills) หมายถึง ครูในศตวรรษท่ี 
21 ต้องมีความคิดท่ีไปข้างหน้าหรือมีความคิดท่ีกว้างไกล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน และควร
คำนึงถึงวัยของผู้เรียนและความเข้าใจในส่ือท่ีจะนำมาถ่ายทอด อย่างเช่น ส่ือสำหรับเด็กอนุบาลก็ควร
จะต้องมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ เพราะเด็กจะมีสมาธิสั้นก็ควรจะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือการตู์น
ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี สำหรับเด็กประถมก็ควรจะหาส่ือการเรียนการสอนท่ียากมา
อีกหน่อย อย่างเช่นเกมส์ และเด็กในวัยนี้สามารถเรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และเด็กมธัยม
ต้นก็ควรจะหาสื่อที่ยากกว่านี้คือการเรียนที่ทันสมัยขึ้นมาอีกหน่อย เพราะเด็กในวัยนี้มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีมาก อาจจะให้เด็กสมัคร E-mail เป็นของตัวเองเพื่อส่งงานให้กับคุณครูผู้สอน ส่วนเด็ก
มัธยมปลายก็ควรจะใช้สื่อ Power Point ในการเรียนการสอน ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆท่ีทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

1.5.5  ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in the Classroom) ว่า
หมายถึง การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน โดยเน้นให้มีการนำและการเลือกใช้
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เครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านองค์ความรู้ ในด้านการสื่อสาร ในด้านการทำงาน และการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้อง สร้างสรรค์เหมาะสมและมีคุณธรรม รวมถึงการร่วมกันคิดและค้นหาเทคนิคแนวทางต่าง ๆ
ของผู้เรียนเองและครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เช่น การทำสื่อการสอนในบล็อก (Blog) 
การใช้ระบบดิจิตอล (Go Digital) คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดการทรัพยากรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบไร้กระดาษบนเว็บไซต์ของตนเอง และการบูรณาการเทคโนโลยี ทำให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับท่ีแตกต่างกัน การแชร์ลิงก์และเสนอการอภิปรายแบบ
ดิจิตอล ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้กระดาษ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและแบ่งปันทรัพยากรใน
ช้ันเรียนในรูปแบบท่ีเป็นระเบียบและท่ัวถึงมากขึ้น 

1.5.6  ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) หมายถึง การวางแผนและทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ความแตกต่าง ความเช่ียวชาญ ความสามารถของแต่ละคนของ
ผู้เรียนหรือนักเรียน และข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยครูผู้สอนจะต้องสร้าง
แรงบันดานใจต่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงปรับแนวทางวิธีคิดและปฏิบัติในการท้าทายนักเรียนให้
เกิดการสร้างสมดุลระหว่างความพยายามและจินตนาการท่ีจะสร้างประสบการณ์แห่งความสำเร็จนั้น
ให้ลุล่วงให้ได้ การทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคลและเป้าหมายใน
การเรียนรู้ ส่ิงนี่ไม่ได้หมายถึงแผนการเรียนรู้รายบุคคลหรือเทคโนโลยีท่ีมากเกินไป มันเป็นเพียงการ
เรียนรู้ด้วยตนเองท่ีได้แรงบันดาลใจสำหรับนักเรียน 

1.5.7  ทักษะเชิงนวัตกรรม ( Innovation Skills) หมายถึง ความริเร ิ ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม ส่ิงสำคัญมาก ๆคือ การสร้างเสริม บ่มเพาะ ผู้เรียนให้มีการเข้าใจการคิดเชิงนวัตกรรม ให้
เห็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แนวคิดแนวทางในการสร้างกลุ่มเรียนรู้นวัตกรรม สามารถพัฒนาการเรียนรู้
และทำงาน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติ (Process Innovation) ให้ดีขึ ้นเรื ่อย ๆอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Service innovation) และ
ท้ายสุดคือการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ (Business Model Innovation) ที่มีคุณค่า (Value 
Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.5.8  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคล ท่ี
ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) มี
มุมมองอย่างเป็นระบบ สิ่งนี้คือคุณลักษณะที่พิเศษที่สุดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรอบแนวคิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาสการเรียนรู้ ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบท่ีมีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตท้ังหมด และประกอบด้วยรูปแบบ ต่าง ๆ ของ
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การเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเปล่ียนจากมุ่งเน้นด้าน
อุปทาน (Supply) เป็นศูนย์กลาง ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงสถาบันที่เป็นทางการ ไปสู่ด้านอุป
สงค์ (Demand) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 3) มีแรงจูงใจท่ีจะเรียน ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ที ่มีความต่อเนื ่องตลอดชีวิต ทั้งนี ้ต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาขีด
ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ท่ีตนเองเป็น ผู้ช้ีนำ 4) มีวัตถุประสงค์
ของนโยบายการศึกษาที่หลากหลาย มุมมองวงจรชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการศึกษาท่ี
หลากหลาย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
วัฒนธรรม และการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์เหล่านี้ อาจเปล่ียนไปใน แต่ละช่วงชีวิตของ
คน ๆ หนึ่ง 

1.5.9  ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) หมายถึง ความสามารถนำพาองค์กรของ
ตนให้อยู่ในฐานะผู้นำการเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ ผู้นำการเปล่ียนแปลงจะมองเห็นการเปล่ียนแปลงว่า
เป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้อง และทราบวิธีท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลง
อย่างมีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการ
อย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที ่ถ ูกต้องในการสร ้าง
ความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุล
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่อย่างเป็นระบบ 
สามารถสร้างจิตสำนึกให้องค์กรในฐานะท่ีเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังทำให้องค์กรมองเห็นว่า
การเปล่ียนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้บทบาทท่ีสำคัญ คือ 1) การทำความรู้จักกับการ
เปล่ียนแปลง (To Make the Change) 2) ผู้นำต้องสร้างการเปล่ียนแปลง (Leadership to Change 
Intervention) 3) การเป็นตัวแทนความเปล่ียนแปลง (Change Agent 4) การเป็นนักคิด นักพัฒนาท่ี
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลก (The Thinkers Developers keep Pace with the Changing 
World) 5) การบร ิหารงานแบบประชาธ ิปไตย (Democratic Administrational 6) การเป็นผู้
ประสานงานในองค์กรให้เกิดการทำงานที ่ราบรื ่น (Organization is Coordinating a Smooth 
Operation) 7) การประนีประนอม (Compromise) 8) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  

1.5.10  ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง การแลกเปล่ียนขา่วสาร
ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยใช้ส่ือหรือช่องทาง ต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลใน
การให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพื่อให้เปลี่ยน พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  ครูจะไม่ประสบความสำเร็จหากผู้เรียนไม่มีทักษะการสื่อสารที่ดี ชัดเจนกระชับและตรง
ประเด็นยิ่งทักษะการสื่อสารของคุณดีขึ ้นเท่าไหร่บทเรียนของคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น มีชั้นเรียน
หลายประเภทให้เลือกเพื่อช่วยครูบางคนท่ีอาจต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

 1.6.1  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
  1.6.1.1  ผลจากการวิจัยนี้ จะทำให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
แม้จะเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการความสำเร็จในการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู้ แต่ก็สามารถนำ
ความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอดเพื่อการทดสอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Research) โดยเฉพาะการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM)  
  1.6.1.2  ผลจากการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ท้ัง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถจะ
นำไปใช้เป็นแนวทางการวิจัยประเภทอื ่นอย่างต่อเนื่องได้อีก โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) 
  1.6.1.3  แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สามารถจะนำแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ของหน่วยงานได้  
  1.6.1.4  แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นใหม้ี
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการพัฒนาจากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน
หลากหลายแหล่งอย่างเข้มข้น มีจุดมุ่งหมายเพื ่อให้ผู ้ว ิจัยมีความรอบรู ้และความไวเชิงทฤษฎี  
(Theoretical Sensitivity) ต่อการนำไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน ตามแนวคิด
ของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของร่วมวิจัย เพื่อให้ผู้ร่ วมวิจยัได้
นำไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อให้ตระหนักกันว่าทฤษฎี
กับการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวันบรรจบกันนั้น ทำให้ได้องค์ความรู้จาก
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีลึกซึ้ง ท่ีสามารถจะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการวิจัยประเภทอื่นได้
อีกหลายประเภท เช่น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การพัฒนาตัว
บ่งช้ี (Indicator Development) และการวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) หรือ
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็นต้น 
  1.6.1.5  การวิจัยนี้ได้นำเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธ
ศาสนา มาใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงส้ินสุดการวิจัย โดยเช่ือว่าการนำ
หลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
ดังนั้น ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเรื่องใด ๆ หรือการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัย
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ประเภทอื่นใด ก็สามารถนำเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนา ไป
ใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงส้ินสุดการวิจัยได้ 
  1.6.1.6  เนื ่องจากแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีหลาย
หลายแนวคิด หลากหลายรูปแบบ แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ผลการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2561) เป็นแนว ท่ีกล่าวว่า 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพ
ของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มท่ี การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ
กระทำและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 
เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ท่ีท้ังผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ท่ีต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน 
(Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง
เวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอื่น ผู้ถูกวิจัยเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) เป็นผู้กระทำ (Active) หรือผู้
ร่วมกระทำ (Participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน (On Them) เป็นการวิจัยโดยผู้เรียนและ
เพื่อผู ้เรียน (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู ้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้
ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย 
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั ้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ ่งหมายเพียงเพื ่อทำความเข้าใจหร ือเพื ่อหาความรู ้ ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในส่ิงท่ีทำจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น ดังนั้น อาจจะให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
หรือนำเอาแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันกับแนวคิดอื่น รูปแบบอื่น ให้เป็นระเบียบวิธีวิจัยท่ี
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้ 
 1.6.2  ประโยชน์ในการนำไปใช ้
  1.6.2.1  ผลจากการวิจัยพบว่า โครงการที่กำหนดเพื่อการปฏิบัติในงานวิจัยนี ้ ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้
หลายประการ จึงควรได้รับสานต่อเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ตามหลักการ
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ เป็นการพัฒนาแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ท่ี
หมุนเวียนกันไปไม่สิ้นสุด คาดหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรใน
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โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง ก็สามารถจะริเริ่ม
พัฒนาในโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกได้จากทางเลือกท่ีเป็นไปได้อีกหลากหลายทางเลือก 
  1.6.2.2  งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นประสบ
ผลสำเร็จ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของ โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & 
Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz & Bucknam (2008) ที ่กล่าวว ่า “ผลการว ิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีข้อจำกัดในการนำไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนำเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์
สำคัญท่ีเกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือท่ี
กำลังมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอื่นท่ีมีบริบทหรือ
ลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษ
ท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นก็สามารถนำเอาแนวคิดท่ีเป็น
ความรู้ใหม่จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยก็จะเป็นการ
พัฒนาท่ีมีกรณีศึกษาให้ได้ดูเป็นแนวทาง 
  1.6.2.3  งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท้ัง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที ่ม ีคุณค่าและ
ความหมาย ท่ีสามารถจะนำไปเป็นข้อคิดเตือนใจต่อการเปล่ียนแปลงการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด
เก่าหรือแนวปฏิบัติเก่าไปสู่แนวคิดใหม่หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ ท้ังในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือในหน่วยงานอื่นสถานศึกษาอื่น ที่นำเอาผลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ให้
เป็นประโยชน์ 

 



 
 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้เรียงลำดับการนำเสนอออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้คือ 1) หลักธรรมเพื่อ
คุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 2) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ระเบียบวิธี
วิจัยที่ใช้ในการวิจัย 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการทักษะการสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 4) 
บริบทของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 5) กรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยมีรายละเอียดท่ีนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
 

2.1  หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า ความ

เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence based on Buddhism) 
และเนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซึ ่งมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ เช่น แนวคิดเกี ่ยวกับ
ประสบการณ์ที ่มีอยู ่จริงของมนุษย์และการดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มท่ี  การให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระทำงานวิจัยร่วมกันของผู้วิจัยกับผู้
ร่วมวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีหลักธรรมท่ีเป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 
ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงส้ินสุดการวิจัย โดยเช่ือว่าการนำหลักธรรมท่ีจะกล่าวถึงข้างล่างนี้มา
ใช้ ได้ช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย
ตามหลักการ แนวคิด และลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ และเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีได้
กล่าวไว้ข้างต้น จึงขอนำหลักธรรมท่ีจะเป็นข้อคิดเตือนใจเพื่อการวิจัยดังต่อไปนี้  

2.1.1  พรหมวิหาร 4 
พระพรหมคุณาภรณ์ (2560) ได้กล่าวถึงการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหาร

ธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนว
ธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่     
1) เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่
มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 2) กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปล้ืองบำบัดความ
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ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 3) มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง 
ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อ
เขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 4) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรม
ตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง 
พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ 
พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ 
เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความ
รับผิดชอบของตน 

หลักพรหมวิหาร 4 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) เมตตา เนื่องจากในการทำวิจัยผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยต้องมีความประพฤติท่ีดีงามร่วมกันให้เกรียติซึ่งกันและกัน 2) กรุณา จะต้องมีความสงสารและเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกันไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยความคิดของตนเอง 3) มุทิตา และจะต้องมีความยินดี ซึ่งกันและ
กันเสมอเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข 4) อุเบกขา การท่ีเราอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องมีใจท่ี
เป็นกลาง มีสติและปัญญาไม่เอนเอียงด้วยความเกลียดชังหรือความคิดเห็นส่วนตัว มีอะไรที่ไม่พอใจ
ควรใช้สติและปัญญาในการตัดสิน จะทำให้ เกิดมีความสัมพันธ์ที ่ดีก ับผู ้ร ่วมงานวิจัย ให้เกิด
กระบวนการคิดและแนวทางปฏิบัติใหส้ามารถดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นแนวธรรมปฏิบัติ
ของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเช่ือมโยงหลักการทฤษฎี โดยเฉพาะการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมกันนี้ ต้อง
อาศัยความเป็นผู้นำตนเองให้ได้ มีภาวการณ์เป็นผู้นำตนเองในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ การทำงานทุก  ๆ 
ขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการท่ีมีการใช้วิจารณญาณอย่างมีระบบ และถ้าหากผู้วิจัยเองและผู้ร่วมวิจัย
ในโรงเรียนไม่มีวุฒิภาวะในการช่วยเหลือกันและกัน ก็อาจทำให้งานวิจัยไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้นำหลักธรรมนี้มาเป็นหลักของใจในการทำวิจัยร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

 2.1.2  อคติ 4 
 Thai Health Life (ม.ป.ป.) กล่าวถึง อคติ 4 ว่าหมายถึง วิถีในทางท่ีผิดหรือการดำเนินไป

ในทางที่ผิด ทั้งนี้ อันเกิดจากทัศนะหรือความคิดเห็นในทางที่ผิด ซึ่งต่อมาจึงใช้คำให้เข้าใจง่ายเป็น 
ความลำเอียง หรือ ความไม่เที่ยงธรรม ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) ฉันทาคติ คือ ความลำเอียง
เพราะชอบพอ 2) โทสาคติ คือ ความลำเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง 3) โมหาคติ คือ ความลำเอียง
เพราะหลง หรือ ความลำเอียงเพราะความเขลา 4) ภยาคติ คือ ความลำเอียงเพราะกลัว 

 หลักอคติ 4 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ฉันทาคติ ไม่มีความลำเอียงเพราะชอบพอฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง เพื่อที่จะให้การทำงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 2) โทสาคติ เราไม่ควรลำลำเอียง
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เพราะโกรธหรือชิงชังใครในหมู่คณะ 3) โมหาคติ การเป็นผู้นำหรือผู้ตามหากมีความลำเอียงเพราะ
หลง แล้วก็จะทำให้การทำงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ 4) ภยาคติ การทำงานจะไม่ประสบผลสำเร็จเลย
หากเรามีความลำเอียงเพราะกลัว ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมนี้ เพราะอคติ 4 เป็นธรรมสำหรับ
ปุถุชนท่ัวไป โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า ผู้ท่ีทำหน้าท่ีฝ่ายปกครอง หรือเป็นข้าราชการ เพราะ
ธรรมเหล่านี้ เป็นสัจจะความจริงที่มักเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ และมีผลอย่างมากต่อการบริหารงาน 
ต่อการปกครอง และความสงบสุขของสังคมผู้นำ ผู้วิจัยนำอคติ 4 ประการนี้มาเพื่อทำให้ ผู้ร่วมงาน
วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
 2.1.3  ทศพิศราชธรรม 10 

 บ้านจอมยุทธ (2543) ได้กล่าวถึงหลักทศพิศราชธรรม 10 ได้มีข้อกำหนดต่าง ๆ ท่ีพระมหา
กษัตริยาธิราชเจ้าพึงปฏิบัติ ในพระราชจริยาวัตรจัดเป็นพระคุณสมบัติที ่สำคัญยิ่ งด้วย เรียกว่า  
ทศราชธรรม หรือคุณธรรม 10 ประการ ดังนี้  1) ทาน คือ พระราชทานพัสดุสิ ่งของ หรือปัจจัยท่ี
จำเป็นในการดำรงค์ชีวิตแก่ผู้สมควรได้รับ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และราษฎรผู้ยากไร้ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังรวมถึงการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่พระราชวงศานุวงค์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ตามสมควรแก่ฐานะ 2) ศีล คือ การทรงศีล หรือการที่ทรงตั้งสังวรรักษาพระอาการ กาย วาจา ให้
สะอาดปราศจากโทษอันควรครหา พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้
เสด็จออกทรงผนวช เพื่อทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวง
ชนชาวไทย3) บริจาค คือ การพระองค์พระราชบริจาคไทยธรรม หรือสิ่งของที่พระราชทานให้เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่พระราชวงศานุวงค์ และทูลข้าละอองธุลีพระบาท ตามฐานะที่ราชการฉลองพระเดช
พระคุณ รวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเล้ียงชีวิต 4) อาชวะ หมายถึง ความซื่อตรง 
ทรงมีพระราชอัฌชาสัย อันประกอบด้วยความซื ่อตรง ดำรงในสัตย์สุจริต ซื ่อตรงต่อพระราช
สัมพันธมิตรและพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทท้ังปวง ไม่ทรงคิดลวง ประทุษร้ายโดยอุบายผิด
ยุติธรรม 5) มัททวะ คือ ความอ่อนโยน ทรงมีพระอ่อนโยน ไม่ดื้อดึงถือพระองค์แม้มีผู้ตักเตือนใน
บางอย่าง ด้วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน ถ้าถูกต้องดีชอบก็ทรงอนุโมทนา และปฏิบัติ
ตาม ทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ไม่ทรงดูหมิ่น  6) ตบะ คือ ความ
เพียร ทรงสมาทานกุศลวัตร ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการปกครองพระราชอาณาเขต และ
ประชาชนให้มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการที่ทรงมีพระอุตสาหะอันแรงกล้าในกุศล
สมาทาน ระวังบาปท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพื่อจะกำจัดบาปกุศลท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เส่ือมสูญ ไม่ต้ังอยู่
ในพระสันดาน 7) อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ทรงมีพระกริยาที่ไม่โกรธโดยวิสัย มิใช่เหตุที่ควรโกรธ 
แม้มีเหตุท่ีให้ทรงพระพิโรธ แต่ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบระงับไป ด้วยทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอ ไม่
ทรงปรารถนาจะก่อภัย ก่อเวรแก่ผู้ใด 8) อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ด้วยทรงมีพระราชอฌัชาสัย
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กอปรด้วยพระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ ใดแม้กระทั้งสัตว์ ไม่ทรงเบียดเบียนพระ
ราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎร์ ให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควรกระทำ  
9) ขันติ คือ ความอดทน ทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติ มีความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทน เช่น 
อดทนต่อทุกข์ อดทนต่อเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกาย และทรงมีพระขันติเมตตากรุณาธิคุณ งดโทษผู้มี
ความประมาท กระทำผิดล่วงพระอาญา และควรจะลงราชทัณฑ์ แต่ก็ทรงระงับด้วยความอดทนไว้ได้ 
10) อวิโรธนะ คือ ความเที่ยงธรรม ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรง และดำรงพระ
อาการไม่ยินดี ยินร้าย ต่ออำนาจคติทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่ง คือความไม่ประพฤติผิดประเพณี ทรง
ดำรงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

หลักทศพิศราชธรรม 10 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำ
วิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ทาน การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่ิงสำคัญ อะไรท่ีเรามีแล้วเพื่อนร่วมงานไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็
ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ศีล ทุกคนจะต้องมีศีลหรือระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เกรียติ
ซึ่งกันและกัน 3) บริจาค การอยู่ร่วมกันสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งาน
ประสบความสำเร็จจะทำให้เรามีความรู้สึกท่ีดีต่อกันและกัน 4) อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมีความ
ซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) มัททวะ หากเรามคีวามอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดูแคลน
ผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนร่วมงานเสมอ 6) ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องมี
ความเพียร ความอดทนต่อความยากลำบากของงานเสมอ เพื ่อที ่งานจะได้ประสบผลสสำเร็จ  
7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันหากเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะ
ทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่ประสบผลสำเร็จได้ 8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน เราไม่ค
วารเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อท่ีจะให้ตนเองประสบผลสำเร็จเพียงผู้เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วม
ใจซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะต้องมี
ความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆท่ีมากระทบ อดทนต่อทุกส่ิงเพื่อให้งานของเราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความ
เที่ยงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือผู้ร่วมงานจะต้องรักษาข้อนี้เป็นสำคัญ เพราะหากเราไม่มีความ
เท่ียงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันล้มเหลว ผู้วิจัยนำมาใช้ในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ร่วม
วิจัย ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้ในการร่วมงานวิจัยกับกลุ ่มผู ้ร่วมวิจัย 
หลักธรรมนี้จะทำให้เกิดความคลายกังวลในการท่ีจะทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานท่ีละเอียด
และงานที่ต้องเผชิญกับผู้ร่วมงานวิจัยที่หลากหลายความคิด คุณธรรมในเรื่องท่ีกล่าวมานี้จะสามารถ
ทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าเกิดความกังวลในเรื่องใด 
ๆ ต่อกันและกันเองแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลเสียเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีความเช่ืออย่างสมเหตุสมผลใน
งานที่ร่วมกันทำ ประกอบกับความเพียรที่พร้อมด้วยปัญญาในการพิจารณาร่วมกันท่ีดีงาม จึงทำให้
ผู้วิจัยเกิดความมุ่งมานะอดทนและมีศรัทธาต่องานวิจัยท่ีลงมือทำกับผู้ร่วมวิจัยในการทำให้เกิดทักษะ
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กระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครใูน
ศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

2.1.4  กัลยาณมิตรธรรม 7 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (2562) กล่าวถึง กัลยาณมิตรธรรม 7 องค์คุณของกัลยาณมิตร , 
คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความ
เจริญ ดังนี้ 1) ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม  
2) ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งใจ และปลอดภัย 
3) ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 4) วตฺตาจ 
รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน 
เป็นที่ปรึกษาที่ดี 5) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ คือ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถ
อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย 
ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย 

 หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำ
วิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย ผู้นำต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวนให้
อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ 
และปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย ผู้นำจะต้องทำตัวให้น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง และควร
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ การอยู่ร่วมกันควรรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้
ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 5) วจนกฺขโม ทุกคน
จะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วจิารณ์ 
อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา ผู้นำควรมีการชี้แจงหรือแถลงเรื่องล้ำลึกได้ 
สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน 
นิโยชเย ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ผู้วิจัยได้นำ
หลักธรรมนี้มาใช้ เพื่อคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านท่ีคบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิด
ความดีงามและความเจริญ ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัยใน
ครั้งนี้ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่ทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรท่ีแท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถที่จะ
แก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะ
นำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็น
หลักธรรมท่ีจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 
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 2.1.5  นาถกรณธรรม 10 
 Pierra (2551) ได้กล่าวถึงนาถกรณธรรม คือ ธรรมะอันกระทำให้เป็นที่พึ ่ง 10 ประการ 

ได้แก่ 1) ศีล ความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์ 2) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้
ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, การคบคนดี 
ได้ท่ีปรึกษา และผู้แนะนำส่ังสอนท่ีดี 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล 5) กิงกรณี
เยสุ ทักขตา ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณา
ไตร่ตรอง สามารถจัดทำให้สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่
ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดา
ในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 7) วิริยารัมภะ ความขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละ
ความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ 8) สันตุฏฐี ความ
สันโดษ คือ ยินดี มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย ๔ ที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน  
9) สติ ความมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ ระลึกการท่ีทำคำท่ีพูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความ
มีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง 

หลักนาถกรณธรรม 10 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำ
วิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ศีล การอยู่ร่วมกันควรมีความประพฤตดีิ
งามสุจริต รักษาระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 2) พาหุสัจจะ ความเป็น
ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา ความมกีัลยาณมิตร, ควรแนะนำ
สั่งสอนที่ดีให้กันและกันเสมอ 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน
การทำงานร่วมกันถึงจะประสบผลสำเร็จและมีความสุข 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ทุกคนควรเอาใจใส่
ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทำให้
สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา รักและใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความพอใจ น่า
ร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 7) วิริ
ยารัมภะ ทุกคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ละความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บากบั่น
ก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ รู้จักยินดี มีความสุข
ความพอใจท้ังของตนแลของเพื่อนร่วมงาน 9) สติ การร่วมงานด้วยกันจะต้องมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ 
ระลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู ้เหตุผล รู ้จักคิด
พิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมนาถกรณ
ธรรม 10 เพราะการทำงานท่ีต้องอิงอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมด้วยแล้ว การใช้หลักนาถกรณธรรมนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากท่ีต้องนำมาใช้เป็นหลักของใจ
ในการทำงานร่วมกัน การมีความเสมอภาคทางกาย วาจาและใจ จะก่อเกิดความเป็นกัลยามิตรท่ีดีงาม
ในการทำงาน และยังมีหัวข้อธรรมท่ีก่อให้เกิดความสันโดษพร้อมท้ังความไม่ประมาทในแต่ละขั้นตอน
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ของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการใช้สติปัญญาในการพิจารณาหาเหตุผลให้เท่าทัน 
ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ
หรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

2.1.6  สังคหวัตถุ 4 
Learn Tripitaka (2559) ได้กล่าวถึงหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 
ประการ ได้แก่ 1) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของ ๆตนเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ 
ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์ส่ิงของท่ีเราหามาได้ มิใช่ส่ิงจีรังยั่งยืน เมื่อเราส้ินชีวิตไป
แล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้ 2) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูด
ด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ ่งท่ี เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ 
พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการท่ีจะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์  
3) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 4) สมานัตตา 
คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรา
เป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 

หลักสังคหวัตถุ 4 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจยัให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ทาน การทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องมีการ
เสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของ ๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคน
เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว การอยู่ร่วมกันถึงจะมีความสุข 2) ปิยวาจา จะต้องมีการพูดจาด้วยถ้อยคำท่ี
ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที ่เป็นประโยชน์เหมาะ
สำหรับกาลเทศะ 3) อัตถจริยา การอยู่ร่วมกันจะต้องมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 4) สมานัตตา การ
ทำงานร่วมกันที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้น
เสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความ
นิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาช่วยในการทำ
วิจัยเพื่อให้เกิดการร่วมงาน และประพฤติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมวิจัย อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีด้วยกันเองมากขึ้น ซึ ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความความสุข ความสามัคคี 
ความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างความจงรักภักดี และช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ให้ความสำคัญกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม
วิจัยท่ีจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในทีมด้วยความเต็มใจให้เกิดทักษะกระบวนการคิด
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การแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษที่ 21 
ร่วมกัน 

หลักธรรมท่ีผู้วิจัยนำมาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจ ให้การวิจัยเป็นไปเพื่อความมีคุณภาพและเพื่อ
ความสำเร็จ ท้ัง 6 หลักธรรมดังกล่าวข้างต้น ขอแสดงภาพประกอบดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 
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2.2  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ระเบียบวิธีท่ีใช้ในการวิจัย 
2.2.1  ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สาร

รัตนะ (2561) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ ผู้วิจัยขอนำเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป็นผลจาก
การศึกษาของชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2554 , อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , 2561) ที ่กล่าวถึงท่ี
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันมากล่าวถึงก่อน เพื ่อเป็นข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ว่ามี
ลักษณะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน คือ ทัศนะของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills 
(2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) แ ล ะ 
McTaggart (2010) ตามลำดับ ดังนี้ 

Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน (Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-
Reflective) เป็นการสืบสวนสอบสวนโดยผู้ท่ีมีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคม นั้น 
ๆ เพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ ้น ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rationality) และในแง่ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยท่ีใช้ PAR เป็นหลักจะประกอบด้วยการ
วิจัยใน 4 ช่วง คือ การสะท้อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั ้งน ี ้  PAR แตกต่างจากร ูปแบบการว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการ  (Action 
Research) แบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น Technical Action Research และ Practical Action Research 
ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยหลักการเช่นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล่านี้ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 
(Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) ความรู้ 
(Knowledge) และการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล่าว เห็นได้ว่าวิธีการ
ดำเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยท่ัวไป คือ แทนท่ีจะเริ่มต้นจาก
การวางแผน (Planning) แต่กลับเริ่มต้นที่การสะท้อนผล (Reflection) ก่อน เพราะเห็นว่ากลุ่มที่จะ
เลือกการทำวิจัยแบบ PAR นั้น จะต้องร่วมกันนิยามหัวข้อท่ีเป็นส่ิงกังวลใจ (Concern) หรือคิดว่าเป็น
ปัญหาโดยผ่านการสนทนา (Discussion) และการสะท้อนผล (Reflection) ร่วมกันในกลุ่มเสียก่อน 
โดยการร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และยอมรับว่าส่ิงนั้นเป็นปัญหา หรือส่ิงท่ีกังวลใจร่วมกัน แล้ว
จึงลงมือดำเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป 

Mills (2007) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ วิธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่งกระทำโดยครูนักวิจัย (Teacher Researcher) 
ผู้บริหารโรงเรียน (Principal) ท่ีปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กระทำโดยครนูั้น
เป็นการกระทำที ่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอื ่น ซึ ่งมี
กระบวนการในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต้องการเน้น (Identify an Area 
of Focus) 2) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้มา (Analyze and 
Interpret Data) และ 4) ดำเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan)ท้ังนี้ 
ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 
(Practical Action Research) โดยท่ีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) เป็นการวิจัย
ที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 ประการ คือ 
1) จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic) 2) จะต้อง
ตอบสนองต่อสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะตรวจสอบ
แนวทางต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่อีกรูปแบบ
หนึ่งเพื่อท่ีจะปรับปรุงการกระทำอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรู้ท่ีได้จากกระบวนการวิจัย
แบบนี้จะช่วยปลดปล่อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู้บริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ 
การสอน และการกำหนดนโยบายอีกด้วย 

Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐานแล้ว
ก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะ
ใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้บังคับเพื่อให้คนอื่นนำไปปฏิบัติได้ทันที ซึ ่งก็
หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการนำไปใช้
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต้องมี
มุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี ้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียน และเป็นสิ่งที ่ผู้เรียน
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งหลักการที่สำคัญของ PAR คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนไดส่้วน
เสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะท้อนผลและการ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ  
2) ส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยคำถาม ตอบคำถาม และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้น 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคำถามของตัวเอง 4) เกิดการทำงานในลักษณะของการร่วมมือซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้
น้อยลงกว่าเดิม และจะทำให้เกิดการแบ่งปันอำนาจกันระหว่างผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด 5) ส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ การประเมิน และการบริหาร
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จัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยการทดสอบ
แนวคิดด้านการกระทำ (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานก็เป็นได้) และ 7) มี
ความต่อเนื่องจนสามารถทำให้ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียตอบคำถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ใน
ปฏิบัติการวิจัย Quixley ให้ข้อสังเกตว่า ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะต้องมีการมอง
ย้อนไปข้างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า (Look Forward) ด้วยเสมอ 
เพราะในแต่ละขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) ก็ต้องย้อนไปดูขั้นสะท้อนผล (Reflecting) ว่าได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างจากการ
ดำเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำเอาข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนผลนั้นมาใช้ประกอบการ
วางแผนให้ตรงประเด็น และก็ต้องมองไปท่ีขั้นปฏิบัติด้วยว่าเมื่อมีการวางแผนตามข้อมูลท่ีได้จากการ
สะท้อนผลแล้ว จะนำส่ิงท่ีได้จากการวางแผนไปปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะไม่หลงประเด็นตามแผนท่ีได้วาง
ไว้เป็นต้น 

James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัตสำหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยท่ี PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น
ได้ถ้าผู ้ที ่นำไปใช้ เช่น ผู ้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR ต่อครูผู้สอนมีดังนี้คือ 1) ผู้ที่นำ PAR ไป
ปฏิบัติสามารถท่ีจะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นท่ีกำลังศึกษาอยู่ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า
การกระทำในลักษณะของวงจรซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ ้นในที่สุด 3) การศึกษาโดยใช้
หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความชำนาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้นและมีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็น
การวินิจฉัยหาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม (2) การลงมือ
ปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เป็น
ขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระทำและพยายามท่ีจะทำงานเพื่อท่ีจะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อผู้เรียน 
(4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการดำเนินงานและการระดม
สมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนท่ีเพิ่มขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คนอื่น ๆ 

Creswell (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวจัิยท่ี
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
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ทำการค้นคว้า (Explore) เกี ่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการท้ังสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสมเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ท่ีเป็นบริบท
เฉพาะ (Specific) เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น  ๆ  ดังนั้นการออกแบบการวจัิย
เชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระทำโดยครูหรือบุคคลอื่น ๆ ใน
วงการศึกษาเพื่อท่ีจะทำการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการทำงานภายในบริบททาง
การศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพื่อท่ีจะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนนอกจากนี้ Creswell ยังกล่าวว่าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเห็นได้ชัดเจนจะมี
อยู่ 3 ช่วง (Stage) ด้วยกันคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพื่อท่ีจะเผชิญหน้ากับประเด็น
ทางสังคมในบางประเด็น ช่วงท่ีสองจะเป็นการย้อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความจำเป็นท่ีจะ
ให้ผู้ปฏิบัติ เช่น ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อท่ีจะให้เขาได้แก้ปัญหาของตนเอง และช่วงท่ีสามเป็นการ
นำเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางท่ีทำให้กลุ่มต่าง ๆ เกิด
ความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง (Own 
Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช้คำว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) เพื ่อที ่จะยกย่องและยอมรับในลักษณะที ่ เป็นธรรมชาติของการมีส่วนร ่วม  
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้ 

Creswell ได้สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีความ
โดดเด่นไว้ 6 ประการคือ (1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่า
ความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถท่ีจะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนในสังคมนั้น
ได้อย่างไร (2) เป็นการสืบสวนสอบสวนท่ีเน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายความว่าแต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีตนทำแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอื่นรวมท้ังผลักดันให้เกิด
การกระทำร่วมกัน (3) เป็นการวิจัยที ่ใช้หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช้ความร่วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระทำของผู้ที่เกี ่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนหรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสังคมเพื่อลดความไม่สมเหตุสมผล
ความล้มเหลวและความไม่ยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธ์ที ่ไม่น่าพึงพอใจ  (4) เป็น
กระบวนการที่ทำให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) นั่นคือในการดำเนินงานจะไม่มีการบีบ
บังคับโดยท่ีทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์ท่ีไม่มีเหตุผลและโครงสร้างท่ีไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจำกัดใน
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การพัฒนาตนเอง (5) เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของ PAR คือเพื่อที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการท่ีถูกบีบบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา
(Language) กระบวนการทำงาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจท่ีมีอยู่ใน
บริบทของการศึกษา (6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน้นท่ีการสร้างความเปล่ียนแปลงในการปฏิบัตินั่นเพราะลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม
เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

McTaggart (2010) เป็นนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าความเช่ือ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต้องคำนึงถึงดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
Participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (Collaborative) 4) ทำให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ (Self-Critical Communities) 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ทำให้คนมีส่วนร่วมในการท่ีจะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำของผู้เรียนเอง 
7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน 
(Assumptions) ที ่เกี ่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี ่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล 
(Keeping Records) 9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง (Political Process)  
11) ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 
13) เริ ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (small cycles) 14) เริ ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ (small groups) 
หลาย ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน 15) เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมูลขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant) สามารถที ่จะ
แสดงความถูกต้องของการกระทำ (Demonstrate Evidence) ของผู้เรียนอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

McTaggart ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความครอบคลุมถึงแนวทางท่ีหลากหลาย
ของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุก ๆ แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็น
แนวทางเพื่อการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ว เราอาจจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่าผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ์ ประกอบด้วย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการ
ตีความเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย่างหลากหลาย (2) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เรา
สามารถจะปฏิบัติได้โดยการใช้แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (3) แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสังคม
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ได้ (4) ใช้ตัวอย่างจากกรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะยกตัวอย่างว่าจะนำ
แนวคิดของสภาพแวดล้อมสาธารณะมาใช้ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได้
อย่างไร และเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าในการปฏิบัตินั ้นจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรารู ้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
วงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะที่เป็นวงจรต่อเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใช้แนวทางที่เป็นระเบียบเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสอดคล้อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพิ่มมากขึ้น 

2.2.2  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัย 
การนำเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research : PAR) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้นำเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับที่ปรากฏใน
หนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู้เขียน คือ วิโรจน์ สาร
รัตนะ แล้ว โดยวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ได้กล่าวถึงการวิจัยในปัจจุบันว่าจำแนกออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ 1) การว ิจ ัยเชิงปริมาณอิงก ับปรัชญาปฏิฐานนิยม(Positivism/Empiricism(เน้น
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิงคุณภาพอิงกับปรัชญากำหนดนิยม 
ปรากฏการณ์นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อทำ
ความเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นอยู่และความหมายของส่ิงนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ี
เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มท่ี การให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระทำและการส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาในทางบวกการมีอำนาจในการตัดสินใจถึงส่ิงท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงและ
ไม่เปล่ียนแปลงการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่การเรียนรู้จากประสบการณ์
ทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ การตั้งคำถามและการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบตลอดจนใช้วิธ ีการ
พรรณนาถึงส่ิงท่ีกำลังเกิดขึ้น และทำความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทางการศึกษา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ ้นครั ้งแรกในปี 1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด้วยนักวิชาการคนอื่น ๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น Kolb ในปี 
1984 และ Carr & Kemmis ในปี 1986 เป็นต้น ในกรณีของ Carr & Kemmis (1992) ได้จำแนกการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มีแนวคิดที่สำคัญ คือ ผู้วิจัยทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Outside Expert) ที่นำ
แนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทำขึ้นไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ปฏิบัติ  (2) การวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดท่ีสำคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วม
วิจัยมากขึ้น ไม่นำเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบัติตามแบบแรก แต่จะทำหน้าท่ี
เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น และกำกับให้มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อน
ผล (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดที่สำคัญ คือ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ท่ีต่างมีสถานะ
ที ่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล เป็นการวิจัยใน
ความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือท่ี
เรียกส้ัน ๆ ว่า พาร์ (PAR) เป็นช่ือท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกันในปัจจุบัน  

วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า มีข้อวิพากษ์เกี ่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจัยแบบบนลงล่าง (Top-Down) ที่ผู้ร่วมวิจัยมีลักษณะ
เป็นผู ้ถ ูกกระทำหรือเป็นผู ้ตาม (Passive/Follower) เป็นร ูปแบบที ่ม ีความเป็นอำนาจนิยม 
เปรียบเทียบได้กับการบริหารที่ใช้ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้นำ ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้นำแบบยึด
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบกำกับ (Telling) แบบชี้นำ (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นต้น มีลักษณะเป็นวิธีการวิจัยจากผู้เรียน (On 
Them) ส่วนใหญ่ม ีจ ุดมุ่งหมายเพื ่อการทำความเข้าใจ (Understanding) หรือเพ ื ่อหาความรู้ 
(Knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เช่ียวชาญ (Expert) ดำเนินการ
วิจัยกับกลุ่มผู้ถูกวิจัย เมื่อได้รับคำตอบแล้วผู้วิจัยก็จะจากไป ท้ิงให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงปรากฏอยู่ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัยยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข้ามผู้วิจัยกลับได้ประโยชน์ เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป็นต้น หากนำไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล่าวดูจะคล้ายคลึงกับลักษณะการบริหารท่ีใช้กันอยู่มากในระยะท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
ผู้บริหารแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี แสดงบทบาทเป็นผู้กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป็นอาหารสำเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเช่นนั้น มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าก่อให้เกิดสภาพการเล้ียงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ทำให้ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากท่ีต้องคอย
รับแต่คำส่ัง หรือต้องพึ่งพาความคิดเห็นของผู้ท่ีอยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหารนั้นขาดความ
ยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการต้องยุติลงเมื่อผู้บริหารเปล่ียนไป  

จากข้อวิพากษ์ในทางลบที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ทำให้นักวิจัยให้ความ
สนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วจัิย
และผู้ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็น



28 
 
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้นำ (Active/Leader) ซึ่ง
หากนำไปเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีเพื่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปร ียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู ้นำ ก็
เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้นำแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอำนาจ (Delegating) แบบเป็นเพื่อนร่วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ่งคน (Employee Centered) เป็นต้น  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระทำ 
(Passive) เป็นผู้กระทำ (Active) หรือผู้ร่วมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน 
(On Them) เป็นการวิจัยโดยผู้เรียนและเพื่อผู้เรียน (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัย
จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นท้ังผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น
บทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยท่ีเสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทำความเข้าใจ
หรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในส่ิงท่ีทำจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 

ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการทำวิจัย การบริหารการ
พัฒนาและการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อส้ินสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี
ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนท่ีสำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนร่วม 
(Shared Planning) (2) การนำแผนสู่การปฏิบัติร่วม (Shared Acting/ Implementing) (3) การ
ติดตามผลร่วม (Shared Observing/ Monitoring/Evaluating) (4) การมีข ้อมูลย ้อนกลับร ่วม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเข้าสู่วงจรการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก  

นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Technology Development: PTD) เป็นบทความแปลโดยวาทิต จันทสุริยะวงศ์ 
(2528) เรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสาร
สังคมพัฒนาฉบับที่ 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย 
กาญจนา แก้วเทพ (2532) เขียนเป็นบทความช่ือ “การทำงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน : คืออะไร



29 
 
และทำอย่างไร” ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน้า 14-35 เพราะเห็นว่า มีหลักการ
คล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
นำไปสู่การทำความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ดังนี้ 

กรณีแรก การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์การพัฒนาท่ีเน้นการช่วยเร้าให้
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที ่มุ ่งชักนำให้การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู่
ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความ
เช่ือท่ีว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของประชาชน
เองว่าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง การพัฒนา
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตสำนึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชน
ต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที ่ดำรงอยู ่ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู ้ เร ียนหรือไม่ มีพลัง
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค้นดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที ่มีอยู ่ ซึ ่งไม่ค่อยเหมาะสมสอดคล้องให้
กลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใช้การได้จริง (หรือทำใหก้ะทัดรัดลง) 2) พิทักษ์เทคโนโลยีด้ังเดิมของท้องถิ่น 
คิดค้นและปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีท่ีได้ช่ือว่ามีความเหมาะสมสำหรับท่ีอื่น ๆ 
มาแล้ว ทั้งนี้จะได้วัดคุณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียง
ความรู้ทางด้านเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตสำนึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์  

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจะทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกลง ก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและดัดแปลงให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมข้ึน 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายให้หมดไป ซึ่งแบบที่ไม่เข้าท่านั้น บางครั้งก็อาจเป็นเทคโนโลยี
ด้ังเดิมของชุมชนเองหรือท่ีนำเข้ามาจากท่ีอื่น สำหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  
2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พอเป็นไปได้สำหรับการแก้ปัญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูด้วยแม้อาจจะ
ไม่ใช่เทคโนโลยีท่ีมาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใน
แนวการแก้ปัญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการทดลอง
5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่สำหรับการนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเริ่ม
จากขั้นตอนท่ี 2 มาตามลำดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช้การ
ไม่ได้ ก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ท่ีขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี)  

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออื่น ๆ) 
จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทำงานด้วย
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อย่างเต็มที่เพื่อทำความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานท่ีจะต้องทำให้กับชุมชนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ กราฟแจกแจงชี้ปัญหา นักพัฒนาต้องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่สามารถนำเทคโนโลยีมา
แก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกนำมาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดท่ี
เห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาสำคัญ จากนั้นค่อยค้นหา
ประเด็นปัญหาสำคัญรองลงไป ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต้องพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดหรือรับรู้กันมา ซึ่งอาจได้มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอื ่น ๆ ที่อยู ่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู ่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะ
ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ 
ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อ
เสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว่าเหมาะสม
กับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้มีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบ้านที่ให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการเป็นงาน 
เพื่อร่วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป เพื่อให้การ
ทดลองปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนตาม
ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต้องพยายามทำให้การทดลองดำเนินไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการที่ร่วมกันวางไว้ แต่พยายามหลีกเลี ่ยงการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
สำเร็จรูปเกินไป ตราบใดท่ีการทดลองดำเนินต่อไปได้ นักพัฒนาคอยให้กำลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง  ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว้ให้เป็นระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแล้วจะถือเกณฑ์
ด้านความคุ้มค่าจากการลงทุนเป็นหลัก ว่าแนวทางใดใช้ทุนน้อยกว่า แต่ให้ประโยชน์มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่า เช่น การขุดบ่อเล้ียงปลาขนาดเล็กให้รายได้ดีกว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ท่ีทำด้วยอิฐโบกซิเมนต์
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล้ว เป็นต้น เมื่อการทดลองประสบผลสำเร็จ ชาวบ้านมีความพร้อม
และตัดสินใจที่จะนำไปใช้จริงก็จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ระหว่างการดำเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เป็นระยะ 
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เพื่อทำให้เทคโนโลยีที่นำไปใช้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีข้อควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้ คือ (1) ปัจจัยด้านการ
สะท้อนกลับของปัญหาจากการดำเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป็นวาระพิเศษหลังจากการดำเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง  ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ดำเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล มีโอกาสพูดกันถึงส่ิงท่ีอยู่
ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ที่อาจเพิ่มพูน
ขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อย
ตามกันหรือขัดแย้งกัน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังทำงานของกลุ่ม 
เกิดการตระหนักถึงส่ิงใดท่ีควรสนับสนุน ส่ิงใดท่ีควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง
การดำเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเช่ือมั่นในตนเอง
ให้สูงขึ้น ช่วยลดความคิดที่จะพึ่งพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ถึงเครื่องมือท่ีจะนำมาใช้แก้ปัญหาใด ๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถท่ีจะแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีท่ีนำเข้ามาจากท่ีอื่นมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทำให้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในท่ีสุด หากเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถ้ายิ ่งทำให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด ก็จะทำให้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น (3) บทบาทของนักพัฒนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หาก
นักพัฒนานั้นอยู่ภายใต้การครอบงำของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช้ผลประโยชน์ของชน
ช้ันนำ ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบงำ และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอย่างเสมอภาคกัน อาจจะนำไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ต้ังใจ
ได้เพราะชาวบ้านมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือฟังนักพัฒนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องทำตัวให้
มีบทบาทเป็น “ตัวกระตุ้น” ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช่วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ดำเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้ต่าง  ๆ ในการมีส่วน
ร่วมกับชาวบ้านนั้น นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการตัดสินใจตาม
ความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่สิ ่งที ่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียงสิ่งที ่ต้องการตาม
ความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต้องคอย
กระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 



32 
 

กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ ได้ให้
แนวคิดที่น่าสนใจว่า “จะไม่นำเสนอว่าเราคือคำตอบทุกอย่างในการแก้ปัญหาของการพัฒนา” หรือ 
“เราคือถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการพัฒนา” จากแนวคิดดังกล่าวทำให้
กรอบความคิดและความเช่ือพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปล่ียนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านที่เรากำลังเข้าไปกำลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน ขาดข้าว มีหนี้สิน ความเจ็บป่วย แล้วก็จะมีคำถามว่า ชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดข้าวก็เสนอให้ต้ังธนาคารข้าว เป็นต้น ก็จะ
เปล่ียนไปเป็นการต้ังคำถามว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานั้นอย่างไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเต็มท่ี ชาวบ้านมีอะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนท่ีมีอยู่ 
และจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเช่ือว่าชาวบ้าน
มีแต่ด้านที่เป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนด้านที่เป็นวิธีแก้ปัญหานั้นว่างเปล่า ต้องนำเอาจากข้างนอกเข้าไป 
ส่วนแนวคิดใหม่นั้นเช่ือว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลัง
ภูมิปัญญา พลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน  

การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องคำนึงถึงการพัฒนาจากล่างขึ้นบน ซึ่งตรงข้าม
กับการพัฒนาแบบบนลงล่าง แต่ลักษณะการพัฒนาแบบล่างขึ้นบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มด้วย
ความต้องการว่าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องถูกกำหนดมาจากฝ่ายของชาวบ้านเอง โดยนักพัฒนาไม่
จำเป็นต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าทุกหมู่บ้านต้องมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  ต้องทำธนาคารข้าวหรือ
ธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อรื้อฟื้นธรรมเนียมประเพณีของตนก็ตอ้ง
เริ ่มต้นจากความต้องการอันนั้น เพราะลำดับความต้องการบ่งบอกถึงระดับความสำคัญของสิ่งท่ี
ชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้ มิติท่ีสอง การกำหนดรูปแบบ
วิธีการในการตอบสนองความต้องการหรือวิธีการแก้ปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีการของชาวบ้านดว้ยกัน
จากคำถามที่ว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไรบ้าง ถือว่าความรู้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต้องไม่โยนท้ิงไป มิติท่ีสาม หลังจาก
รับรู้ความต้องการของชาวบ้านและได้ศึกษาสำรวจวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมชุมชน
แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจะต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนนั้นเป็นตัวตั้งเป็นจุดเริ่มต้น  โดย
อาจจะประสานกับความรู้ที่นำไปจากภายนอก เช่น แม้ว่าจะจำเป็นต้องทำธนาคารข้าวก็ต้องทำ แต่
ธนาคารข้าวในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นต้น 

การนำเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ทำให้เกิดภาพความเข้าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสมข้ึน โดยเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ้าน
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และชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารย์และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทัศนะของ กาญจนา แก้วเทพ กับการแบ่งระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับในลักษณะท่ีเป็นเส้นต่อเนื่อง (Continuum) ดังกล่าว
ข้างต้นนั้น อาจนำมาเปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู่กึ่งกลาง ดังภาพประกอบท่ี 2.2 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 

วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สังเคราะห์หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัยจากผลงาน
ของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis & McTaggart (1992); Zuber-Skerritt (1992); 
Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan & Wergin, (2002); Mills (2007); Coghlan & 
Brannick (2007); James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) เป็นต้น ได้ข้อสรุปเป็นหลักการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู้ว ิจัย 10 ประการ ไว้สำหรับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยดังนี้ (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี ้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะท่ี
หลากหลาย 3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    แบบเดิม                             แบบใหม่ 
                                (แบบบนลงล่าง)                   (แบบล่างขึ้นบน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 
ผู้วิจัยทําตัวเป็น

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
ที่นําแนวคิด นําแผนงาน
หรือนําโครงการ ท่ีตนเอง
คิดหรือจัดทําข้ึน ไปให้ผู้

ร่วมวิจัยเป็นผู้ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่นําเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให้ปฏิบัติ แต่จะทําหน้าที่เป็นท่ี
ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น 

และกํากับให้มีการร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยนั้นกับผู้

ร่วมวิจัย ในลักษณะเป็นความ
ร่วมมือกัน ที่ท้ังผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกันใน
การร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะท้อนผล 

 

ภายในชุมชนน้ีว่าง
เปล่า สํารวจพบว่า
ชุมชนมีปัญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนน้ีไม่ว่าง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว
นักพัฒนา เริ่มทํางานต่อ
จากที่เขามีอยู่ 
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วิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเช่ียวชาญและการ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทำ ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในคำอธิบายส่ิงท่ีปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์
ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น 10) นำไปสู่การปฏิบัติ
หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ 1) ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบต่อการรักษา
ความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด  
5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่น
โดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การทำงานแต่ผู้ท่ีไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล (3) บทบาท
ของผู้วิจัย 10 ประการ มีดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้นำ 3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนัก
ออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล  
10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  

นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจัยภายใต้
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธีปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม 
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย มีลักษณะที่นำมาทำความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออกจากความรู้และความจริง  
(2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตัวความรู้และความจริงนั้น ๆ แต่คือการนำ
ความรู้และความจริงที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) เป็นลักษณะของ
สำนักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน้นไม่ได้อยู่ท่ีผลลัพธ์แบบตายตัวแต่อยู่ท่ีองค์ประกอบต่าง ๆ 
อาทิ ว ิธ ีการการปรับเปลี ่ยน ฯลฯ ที ่ เก ิดขึ ้นในกระบวนการแสวงหาความรู้ และความจริง  
(4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริ่มต้นท่ีการตั้งคำถามหรือมองไปท่ีปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้ว
จึงสร้างกระบวนการท่ีนำไปสู่การตอบคำถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ (Practical 
Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือคำถามในเชิงปรัชญา  (5) ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะเกิดปัญหาหรือ
คำถามอื่น ๆ ขึ้น ผลลัพธ์ของคำถามแรกจะเป็นพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสำหรับการตอบคำถาม
ใหม่ที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาคำตอบแบบเบ็ดเสร็จ 
หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที ่นำไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบั ติให้ดียิ ่งขึ ้น และเพื่อนำไปสู่การ
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แก้ปัญหาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ ้น ดังนั้นความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู้เพื่อรู้อันจะนำไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม่
ตัดสินส่ิงท่ีตนค้นพบต่อคำถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกส่ิงนั้นว่าความจริงช่ัวขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปคำตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะล้าสมัยและไม่ใช่คำตอบสำหรับเวลาใหม่ที่ตามมา (7) กระบวนการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาท่ี
สำคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย 2 กลุ่ม
ศึกษาในส่ิงเดียวกัน จากนั้นจึงให้ท้ังสองวิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะทำให้ท้ังสองกลุ่มได้มองเห็น
ตำแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่กำกับ
กระบวนการแสวงหาความรู้รวมทั้งมองเห็นข้อจำกัด จิตสำนึกที่ผิดพลาด (False Consciousness) 
ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการใน
การแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาคำตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เองที่ทำให้นักคิดสำนักปฏิบติั
นิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถแยกขาดจากตัว
นักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาท่ีเห็นว่าความรู้และ
ความจริงนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาแต่มีลักษณะอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งหมายถึงว่าความรู้และความจริง
ไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้เชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และ
ความจริงนั้น ๆ  แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์จึงเป็นญาณวิทยาที่ยืน
อยู่บนความเชื่อท่ีว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น  ๆ 
นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศน์ที ่เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลัง
สมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) นั้นมีลักษณะสำคัญท่ีนำมาเพื่อทำความเข้าใจแนวคิด
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) ส่ิงท่ีรับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงในโลกนี้คือส่ิงท่ีถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ (2) ความรู้ท่ีพึงประสงค์
คือความรู้ท่ีมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น หลากหลาย วิเคราะห์ระดับจุลภาคเป็นเรื่องเล่าในขอบเขตแคบ 
ๆ เปล่ียนโลกทัศน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ท่ีเห็นว่าจักรวาลมีความ
คงที่ เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้อย่างดีที่สุดจึงเป็นความรู้แบบชั่วคราวที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยุคหลัง ๆ ก็แสดงให้เห็นชัดว่า
ความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกอีกต่อไปแล้ว (3) หลังสมัยใหม่ไม่เช่ือเรื่องภววิทยา ไม่มีส่ิง
ท่ีเรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงล้วนเป็นส่ิงประกอบสร้างทางสังคม
ที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ์ (Ideology) ที่แตกต่างหลากหลาย ดังนั้นภายใต้วิธีคิดนี้ 
จึงไม่มีกระบวนทัศน์อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงท่ีหลากหลาย 
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จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม ซึ่งเป็นความเข้าใจพื้นฐานเพื่อความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น วิโรจน์ สารรัตนะ ได้นำเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 วงจร หากมีมากกว่าก็เริ่มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.3 

 
 
ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค านึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะท่ีหลากหลาย 
3.มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ่งการกระทําเพ่ือบรรลุผล 
5.รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย 
6.วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรู้จากการกระทํา ท้ังที่สําเร็จ
และไม่สําเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึงสิ่ง
ท่ีปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ทางสังคมและรูปแบบองค์การ  
การพัฒนาตนเองจากการร่วมใน
การวิจัย 
10.นําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วม 
4.ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน 
7.ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้
ข้อเสนอแนะได้ 
8.ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 
9.ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 
10.ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การทํางานแต่ผู้ท่ีไม่ประสงค์มีส่วน
ร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย 
เป็นครู  เป็นผู้นํา  เป็นผู้ฟังที่ดี  เป็นนักวางแผน  เป็นนักออกแบบ เป็นนักวิเคราะห์  เป็นนักสังเคราะห์  

เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นนักรายงานผล  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจัย และ
นําเสนอผลการเปล่ียนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มต้น 
สร้างความคุ้นเคย 

เสริมพลังด้านวิชาการให้กับผู้ร่วมวิจัย 

ค านึงถึง  1) ข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                                           
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  
3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลังสมัยใหม่  

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

 

สังเกต 

 

สะท้อนผล 

วางแผน 

 

ปฏิบัต ิ

 

สะท้อนผล 

สังเกต 
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ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอำนาจเชิง
วิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถทำได้ในหลายระดับ เช่น ระดับช้ันเรียน ระดับ
ช่วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมทำในระดับ
โรงเรียน ที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจกัษ์ยืนยัน
หรืออ้างอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดข้ึนก่อน 

เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) จำนวนหนึ่ง 
ท่ีจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพื่อให้ระบุได้ว่าผู้ร่วมวิจัยคือใคร มีจำนวนเท่าใด ผู้วิจัยควร
นำเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู ้และ
เข้าใจ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” คำนึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล” 

การลงพื้นที่เพื่อสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอำนวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ทำงานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรกำหนดตำแหน่งหรือสถานะใด ๆ ท่ีจะทำให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่นำมากล่าวถึงข้างต้น ท่ี
กล่าวว่า “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ี
ตนเองทำงานด้วยอย่างเต็มท่ีเพื่อทำความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานท่ีจะต้องทำ
ให้กับชุมชนนั้น...” 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยควรมีการเสริมพลังด้านวิชาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู้ร่วมวิจัย
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น (1) แนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น คือ “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การนำแผนสู่การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอื่น ๆ เป็นต้น 
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ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็น
ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานท่ีเป็น
ปัญหา เพื ่อระบุสภาพที ่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที ่คาดหวัง ทางเลือกท่ี
หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
กำหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยู่เดิมของผู้เรียนก่อน จากนั้นจึง
จะนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 นำเข้าสู่วงสนทนากับผู้เรียน ซึ่งอาจมีผลให้
ผู้เรียนนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับส่ิงท่ีผู้เรียนร่วมกันคิดและกำหนด
ขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-Out) 
ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที ่ว ่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั ้น เชื ่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั ้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มท่ีแล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุด
หนึ่ง…” หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ทำงาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มท่ีอาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่เขามีและเคย
ทำกันมาเพื่อกำหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกท่ี
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจำนวนหนึ่ง และอาจให้แต่ละรายจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ด้วย ก็จะทำให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจำนวนหนึ่งนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรทำในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จำเป็นต้องมี
แผนพัฒนาส่วนบุคคลรองรับเพื่อการนำไปปฏิบัติด้วย ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้
ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยนำเอาแนวคิดที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีท่ีว่า “..ช่วยช้ีนำการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
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เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยกำหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจำแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยทำนายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื ่องที ่ทำวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที ่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่ผู้เรียนร่วมกันคิดและกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะท่ี 1) ตามหลักการท่ีว่า “...ทฤษฎีหากไม่นำไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วยก็เสมือนคนตาบอดไปไหนได้ไม่ไกลวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม...” 
กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่ผู้เรียนกำหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึด เอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยนำไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนคิดแต่แรกและ
ทฤษฎีใหม่ที่ผู้เรียนได้รับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลใหม่
ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล มีองค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับ
ผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันกำหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends 
and Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะทำเพื่ออะไร (What) และจะทำอย่างไร (How) 

แนวคิดการบรรจบก ันของธารสองสายนี ้  หากพ ิจารณาหลักการจ ัดการความรู้  
(Knowledge Management) ผู้วิจยัจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ท่ี
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู ้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู ้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีท่ีได้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อท่ี
ผู ้วิจัยควรคำนึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้อง
นำเสนอไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะทำให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการนำไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวน
มาไว้อย่างเป็นไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจำงานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก  
(2) ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นส่ิง
ที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับคำพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัด
ปฏิบัติไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะ
ช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้ส้ันลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีท่ีกล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้น
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ผู้วิจัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการ
วิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทำให้เกิดขึ้นได้ ก็จะทำให้การ
ดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต้องเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มท่ีก่อน โดยหากนำเสนอก่อน มีแนวโน้ม
ท่ีผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการ
เป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบส่ังการหรือแบบบนสู่ล่าง 
(Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน้มท่ีอิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ท่ีสำเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู้ส่วนตัวที่สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกนำ
ออกมาใช้ (4) การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องนำเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ช้ีนำ หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการนำไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องคำนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชมุชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มท่ี จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ใหม้ากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง…” 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ผู้วิจัย
ยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล ที่กำหนดไว้นั้น โดยมุ่งให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อ
บรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยให้กำลังใจ
และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการนำแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การ
มอบอำนาจหน้าท่ี การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร ท้ัง
ในแนวตั้งและแนวนอน ท้ังภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผล 
เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพื่อบันทึกผล
การปฏิบัติ ให้กระทำในทุกขั้นตอนท่ีผ่านมา ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุส่ิงของ 
เป็นต้น ซึ ่งประเด็นในการสังเกตเพื ่อบันทึกผลการปฏิบัติน ั ้น นอกจากจะเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี ่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื ่องที่เกี ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที ่คาดหวัง 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น (Emerging of New Knowledge) 
ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพื่อนำไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจนำเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์
การทำงานในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยท้ังภายในภายนอก ซึ่งทำให้เกิดผล
อย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็น
กระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อม
ท้ังบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานท้ังท่ีสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า การถอดบทเรียน 
หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอย่างออกมาจากบทเรียนท่ีมีอยู่ จากส่ิงท่ีเราทำ เพื่อให้ได้งาน
ที ่เป็นความสำเร ็จ (Best Practice) รวมทั ้งความไม่สำเร็จ (Bad Practice) ปัจจัยที ่ทำให้ เกิด
ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียนโดยท่ัวไปมี 
2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน ดำเนินการ
ทันทีหลังจากทำกิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ดำเนินการหลังจากกิจกรรมย่อย
เสร็จ และสามารถนำผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั ้งโครงการ หลังสิ ้นสุดโครงการทั ้งระบบ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ที ่ลึกซึ ้ง และประกอบด้วยรายละเอียด
จำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย SWOT เพื่อ
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขท่ีนำไปสู่ผลของการดำเนินโครงการ 
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การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review) 
การเล่าเรื่อง (Story Telling) การทำแผนท่ีความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ ทำทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะ
กับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยคำถาม
ดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่บรรลุความ
คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้หลักการ  
1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอี้หรือปูเสื่อนั่งในท่าที่สบายที่สุด 2) เรียบง่ายแต่มีแบบแผน 
(สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุ ดมการณ์ และการพูดคุย)  
4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน  

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควรเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการวางแผน ให้มี
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อ
การแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม่ โดยนำข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการ
สะท้อนผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะทำให้ได้แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาส่วนบุคคล
ใหม่ข้ึนมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอย่างทำต่อเนื่อง บางอย่างต้องหยุดไป หรือมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามา 

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการปฏบิัติ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลท่ีกำหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนด ให้มีการบันทึกผลการดำเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และจัดให้มีการพบปะสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ โดยคำนึงถึงหลักการ ดังกล่าวในขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลท่ีกำหนดขึ้นใหม่ในขั้นตอนท่ี 7 

ข ั ้นตอนที ่  9 การสะท้อนผล  (Reflecting) เพ ื ่อสร ุปผลและถอดบทเร ียนก ันใหม่ 
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีดำเนินการตามท่ีกล่าวขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) 
1.  การเล่าเรื่องจากงานที่ทำ (Stories at Work) ตามความจริงและเป็นกลาง (Factual 

and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนท่ี 1-9 ว่าทำอะไร ได้ผลเป็นอย่างไร โดยอาจ
มีภาพถ่าย ข้อมูล คำสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอื่น ๆ แสดงประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นได้ (ไม่ตายตัว อาจ
นำเสนอรูปแบบอื่นท่ีเห็นว่าเหมาะสมกว่า) การนำเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดทำเป็นระยะ ๆ หรือ
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หลังเสร็จสิ้นการทำวิจัยแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นท้ัง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพของ
ภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลัง อาจมีผลทำให้นำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ปฏิบติั
จริง มีความสับสน อันเนื่องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื่อยล้า ความหลงลืม และความมากมาย
ของข้อมูล 

2.  การเปล่ียนแปลง (Change) ท้ังท่ีสำเร็จและไม่สำเร็จ ท้ังท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง ซึ่ง
ไม่ควรกำหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล เท่านั้น แต่ควรกำหนดความคาดหวังในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์
ต่อเนื่องในระดับท่ีเป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-
Wide) เช ่น 1) การเปลี ่ยนแปลงในคน ว ัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การ
เปลี ่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การเปลี ่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการและระบบการทำงาน เป็นต้น หรืออื่น ๆ แล้วแต่จะกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ทั ้งนี ้ การเปลี ่ยนแปลงในตัวคนนั ้น ควรคำนึงถึงทั ้งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ่ม 
(Group/Team) และระดับองค์การ (Entire Organization) ด้วย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น เนื่องจากการดำเนินการใด 
ในสถานศึกษา มุ่งไปที่เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส่งผลถึง
นักเรียนด้วย จึงควรพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในนักเรียนด้วยว่ามีอะไรบ้าง 

3.  การเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู ้จากการกระทำ (Action Learning) หรือการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้
เพื่อท่ีจะรู้อันจะนำไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาท่ีดียิ่งขึ้น 

การเรียนรู้จากการกระทำ (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจัยไม่มีคำตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น มีแต่
คำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทำนั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติท่ัวไป ท่ีทำแล้วทำเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ท่ีแม้จะมีวงจรการทำงานคล้ายคลึงกันก็ตาม 
การเรียนรู้จากการกระทำ มีพัฒนาการจากช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 John Dewey ครูผู้สอนชาว
อเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดท่ีว่า การเรียนรู้เกิดจากการลงมือ
กระทำด้วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้ ได้นำไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 มากที่สุด ซึ ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และคำตอบในสิ่งต่าง ๆ ด้วย
หลักการที่ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือทำได้ หมายความว่า “เป็นความจริง” เป็นการคิดที่แสวงหา
วิธีการกระทำ นำมาใช้ให้เกิดผลตามท่ีกำหนดไว้ (Workability) เป็นประโยชน์เมื่อนำมาปฏิบัติได้จริง



44 
 
ประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองขึ้นมา
จากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเข้ามาใหม่ท่ีเกิดจากความเข้าใจของตนเองและมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้มากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลายรูปแบบได้แก่ 
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning) 
เรียนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method) รวมทั้งเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning)  

การเรียนรู้จากการกระทำในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีท้ังจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือกัน จาก
การค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้จากการ
กระทำ อาจต้ังคำถามว่า สิ่งที่ฉันจะทำให้ต่างไปในครั้งหน้าคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเป็นบทเรียนท่ีได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงส่ิงท่ีควรทำหรือไม่ควรทำจากส่ิง
ท่ีทำหรือไม่ทำในครั้งนี้ เช่น เรียนรู้ว่าหากจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหานี้อีก จะไม่ทำอะไรบางอย่างดังเช่น
ที่ทำในครั้งนี ้ แต่จะทำอะไรบางอย่างเนื่องจาก ....” เป็นต้น ท้ังนี้ การเรียนรู้จากการกระทำไม่
หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้....” จากการที่ผู ้วิจัยได้รับการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้
เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการทำงานกับคนอื่น รู้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น  

4.  ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ความรู้จากการ
อ่านตำรา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกัน หากงานวิจัยไม่มีคำตอบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่คำตอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทำนั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ทำแล้วทำเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แม้จะมีวงจรการทำงานคล้ายคลึงกันก็ตาม ความรู้ใหม่ท่ี
เกิดขึ้นเป็นความรู้ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล่าวในตอนต้น ก็หมายถึงการเรียนรู้เพื่อที่จะรู้อันจะนำไปสู่การคิดที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตนิิยม
จะไม่ตัดสินส่ิงท่ีค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกส่ิงนั้นว่าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปคำตอบท่ีเกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งก็จะล้าสมัย ไม่ใช่คำตอบสำหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 

ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น การนำเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงกำหนดได้จากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ในขั้นตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยท่ีมีความรู้เชิง
ทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ
การทำงานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต่างไปจากท่ีเคยทำกันมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการท่ีนำมาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
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ระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
ดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะท่ีสำคัญ ดังนี้ คือ การวิจัยท่ีอิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ีเช่ือเกี่ยวกับประสบการณ์
ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระทำและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เกิดการ
เรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ท่ีท้ังผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัย
กับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) 
ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) 
ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด 
(หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาค
การศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผู้ถูกวิจัยเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระทำ 
(Passive) เป็นผู้กระทำ (Active) หรือผู้ร่วมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน 
(On Them) เป็นการวิจัยโดยผู้เรียนและเพื่อผู้เรียน (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัย
จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นท้ังผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น
บทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยท่ีเสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทำความเข้าใจ
หรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในส่ิงท่ีทำจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 
 

2.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 
 จากทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ที่กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนรว่ม 
(Participatory Action Research : PAR) เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) ท่ีท้ังผู้วิจัยและ
ผู ้ร ่วมวิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้นำ (Active/Leader) และ
ในทางปฏิบัติ ผู ้ว ิจัยและผู ้ร ่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ที ่ต้อ งการแก้ปัญหาหรือ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงประสงค์ มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงการปฏิบติังาน
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ตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขเป็นระยะ ๆ และ
เมื่อส้ินสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมีข้อมูลย้อนกลับ  

โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผน (Planning) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม 
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานท่ี
เป็นปัญหา เพื่อระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกท่ี
หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา โดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
กำหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยู่เดิมของผู้เรียนก่อน จากนั้นจึง
จะนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 นำเข้าสู่วงสนทนากับผู้เรียน ซึ่งอาจมีผลให้
ผู้เรียนนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับส่ิงท่ีผู้เรียนร่วมกันคิดและกำหนด
ขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (inside-out) 
ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที ่ว ่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื ่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพ ลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมือ่เสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มท่ีแล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุด
หนึ่ง….” 

หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ทำงาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มท่ีโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีเขามีและเคยทำ
กันมาเพื ่อกำหนดสภาพที ่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที ่คาดหวังทางเลือกท่ี
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ท่ีประกอบด้วยโครงการจำนวนหนึ่ง ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้ร่วมวิจัย 
อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยนำเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “....ช่วยชี้นำการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วยเป็น
แหล่งของความคิดใหม่ ช่วยกำหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจำแนกแยกแยะ
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ปรากฏการณ์ ช่วยสร้างส่ิงใหม่ ๆ ช่วยทำนายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวิชาการ
แล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม อาจให้ศึกษาดูงานสถานศึกษา
ท่ีเป็นต้นแบบ เพื่อใหผู้้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องท่ี
ทำวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที ่3 การบรรจบกันของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการท่ีได้รับ (ในระยะท่ี 2) 
เข้ากับสิ่งที่ผู้เรียนร่วมกันคิดและกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) 
ตามหลักการท่ีว่า “....ทฤษฎีหากไม่นำไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย 
ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ....” กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่ง
ผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามสิ่งท่ีผู้เรียนกำหนดใน
ระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการที่ผู้วิจัยนำไปถ่ายทอดให้ หรือ  
3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างส่ิงท่ีผู้เรียนคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ท่ีผู้เรียนได้รับเสริมเพิ่มเติมเพื่อ
กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะ
ร่วมกันกำหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ (ends and means) ในการ
แก้ปัญหานั้นว่าจะทำเพื่ออะไร (what) และจะทำอย่างไร (how) 

แนวคิดการบรรจบก ันของธารสองสายนี ้  หากพ ิจารณาหลักการจ ัดการความรู้  
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ท่ี
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู ้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู ้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีท่ีได้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อท่ี
ผู้วิจัยควรคำนึง 4 ประการ คือ  

1.  การศึกษาและนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที ่ 2 จะต้องนำเสนอไว้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะทำให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการนำไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวนมาไว้อย่างเป็น
ไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจำงานวิจัยท่ีไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก  

2.  ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับคำพูดที่มักพูดกันว่า 
“ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนัก
ว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น 
นอกจากนั้นผู้วิจัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
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ระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทำให้เกิดขึ้นได้ ก็
จะทำให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3.  การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการต้องเป็นไปหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด
อย่างเต็มท่ีก่อน โดยหากนำเสนอก่อน มีแนวโน้มท่ีผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้
เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) 
ในระบบบริหารแบบส่ังการหรือแบบบนสู่ล่าง (Top-down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจ
เป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้การวิจัยมีแนวโน้มที่อิทธิพลของ
ความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่สำเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตัวท่ี
สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกนำออกมาใช้  

4.  การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องนำเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ช้ีนำ หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการนำไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องคำนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชมุชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีว่า “….ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มท่ี จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง….” 

จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการวางแผน เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้วิจัยต้องมีการศึกษาแนวคิดเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยในศตวรรษที่ 21 ที่จะนำเสนอผลจากการศึกษาในลำดับต่อไปข้างล่างนี้ ว่ามี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการนำไป
ร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน หลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มท่ี
ก่อน ซึ่งอาจมีผลให้ผู ้เรียนนำเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที ่ผู ้เรียน
ร่วมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็น
สิ่งที ่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่นำไปปฏิบัติก็เปล่า
ประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่
วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิด
ให้ส้ันลงได้ สำหรับผลการศึกษาแนวคิดเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยพัฒนาการเรียนรู้
โดยในศตวรรษท่ี 21 จากแหล่งจาก ๆ มีดังต่อไปนี้ 
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 2.3.1  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Cox 

 Cox (2019) เป็นอดีตนักเขียนของ ThoughtCo ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการศึกษาเป็นเวลาห้า
ปี ประสบการณ์การทำงานกับเด็ก ๆ ของเธอแตกต่างกันไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ออกจากการ
ทำงานในโรงเรียนอนุบาล เพื่อทำงานกับเยาวชนในเมืองท่ีมีความเส่ียงและการสอนในโรงเรียนของรัฐ
ในเขตชานเมือง ค็อกซ์ได้จัดทำหลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขการสอนแผนการสอนสำหรับนักเรียนสอง
ภาษาและทำงานร ่วมก ับน ักเร ียนที ่ม ีความต ้องก ารพ ิ เศษ  Cox เป ็นน ักเข ียนร ่วมให ้กับ 
TeachHub.com, “TeachHub Weekly”, มหาว ิทยาล ัย Washington Governors และ Bright 
Hub Education นอกจากนั้น Janelle Cox ยังเป็นนักเขียนด้านการศึกษาที่ใช้ประสบการณ์และ
ความรู้ของเธอในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเป็นต้นฉบับการเขียนในสาขาการศึกษา Janelle สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาจาก State University of New York College 
แห่ง Buffalo และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาให้กับเว็ปไซด์ About.com 
เช่นเดียวกับนักเขียนท่ีบริจาคให้กับ TeachHUB.com และนิตยสาร TeachHUB ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ 
5 กลยุทธ์การสอนท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 ก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปในกลยุทธ์ในการสอนท่ีครูผู้สอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรใช้คืออะไรนั้น อันดับแรก เราต้องดูก่อนว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คืออะไร คำ
ว่า “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ถูกนำมาใช้กล่าวถึงความสามารถของนักเรียนซึ่งต้องมีความ
เช่ียวชาญ อาทิ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการคำนวณ 
ผู้รู้บางท่านยังให้ความหมายไว้อีกว่า เป็นทักษะในการทำงานร่วมกัน เป็นการส่ือสารและ เป็นทักษะ
ในการยกตัวอย่าง ซึ ่งเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนให้มุ ่งสู ่เส้นทางของแต่คนในอนาคต 
แนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือการเปิดกว้างสำหรับการแสดงความคิดเห็นและการโต้แย้ง 
แต่สิ ่งที ่เรากล่าวได้คือครูผู ้สอนในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
คุณสมบัติและทักษะท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตในโลกของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ วิธี
เดียวที่เราสามารถทำได้คือการมีบุคลิกและทักษะของตัวเองในศตวรรษท่ี 21 นี่คือ กลยุทธ์การสอนท่ี
สำคัญท่ีสุด 5 ข้อ ท่ีครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 ควรมีในช้ันเรียนในทุกวันนี้ ดังนี้ 

 1.  กลยุทธ์การสอนที ่สามารถสอนผู้เรียนทุกคนได้ (Teaching Strategies to Be 
Able to Teach to All Learners) การเป็นผู้สอนในศตวรรษที่ 21 คือความสามารถในการสอน
และเข้าถึงผู้เรียนทุกคน หมายถึง สามารถแยกแยะความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน โดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้โดยอาศัยบุคลิก ลักษณะของแต่ละบุคคล รวมทั้งความพร้อม ตามระดับความสามารถ
ของแต่ละคนด้วย ในชั้นเรียนทุกวันนี้ ผู้สอนได้เรียนรู้ว่านักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อผู้เรียน
ได้รับการสอนตามสิ่งที่เป็นตัวของเขาเองและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ฮาวเวิร์ด 
การ์ดเนอร์ กล่าวไว้ว่าเมื่อเขาแนะนำให้โลกรู้จักกับทฤษฎีพหุปัญญา เขาบอกว่าทุกคนนั้นอยู่ในหนึ่ง
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ข้อหรือมากกว่าหนึ่งข้อ จากทั้งหมดแปดข้อของทฤษฎีดังกล่าว ผู้สอนที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 
21 นั้นต้องมีความสามารถในการสอนและเข้าถึงลักษณะและทักษะของนักเรียนทุกคนในช้ันเรียนได้ 

 2.  สามารถใช้เทคโนโลยีได้ (Be Able to Implement Technology) ทักษะทางดา้น
เทคโนโลยีไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการศึกษาใหม่  ๆซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น
และเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องเรียนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ
ของผู ้สอนในศตวรรษที ่ 21 ผู ้สอนที ่มีประสิทธิภาพนั ้นจะมีความรู้และรู้วิธีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวมเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในห้องเรียนซี่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคน 

 3.  สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักเรียนได้ (Be Able to Foster Student 
Relationships) ในยุคดิจิตอลที ่น ักเรียนท่ีสามารถสื ่อสารพูดคุยกับเพื ่อนใน Facebook และ 
Instagram มากเท่าไรยิ่งดีเพราะเป็นส่ิงสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้สอนท่ีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันได้ ครูท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน
ชั้นเรียน อีกทั้งให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน ๆ และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นที่วัยวุฒิสูงกว่าไม่
เพียงแต่ในส่ือสังคมออนไลน์ เท่านั้น 

 4.  การมองการณ์ไกล (Be Forward Thinking) ผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
วางแผนและคาดการณ์อนาคตได้ และสามารถผลักดันนักเรียนได้ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเหล่านั้น
สามารถก้าวผ่านโลกแห่งเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดได้ มีความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียนท่ีไม่ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 5.  ส ามา รถยอ ม รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้  (Be Able to Embrace Change) 
ความสามารถในการยอมรับการเปล่ียนแปลงเป็นคุณลักษณะท่ีสำคัญของผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและวิธีการที่นักเรียนเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ในด้าน
การศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงทุกวันเช่นเดียวกับกลยุทธ์การสอนใหม่, เทคนิคในการสอน 
และวิธีที ่เราเรียนรู้และสื่อสารกับผู้อื ่นได้ ครูที ่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการปรับให้เข้ากับทุกส่ิงทุกอย่างและยอมรับการเปล่ียนแปลงได้ 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Cox 
มีกลยุทธ์การสอนที่สำคัญท่ีสุด 5 ข้อ คือ (1) กลยุทธ์การสอนที่สามารถสอนผู้เรียนทุกคนได้ (2) 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ (3) สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักเรียนได้ (4) การมองการณ์ไกล (5) 
สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงได้  

 
 
 

https://www.teachhub.com/5-essential-21st-century-teaching-strategies


51 
 

 2.3.2  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Driscoll 

 Driscoll (2015) เป็นผู้ให้การศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากประสบการณ์การเป็นผู้นำท่ีโดดเด่น
ในออสเตรเลียและต่างประเทศ เป็นผู ้นำโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนในเอเชียและ
ออสเตรเลียเป็นเวลา 20 ปี Maxine ได้ปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
ออสเตรเลียเอเชียและสหรัฐอเมริกาและได้รับเชิญให้ไปพูดในท่ีประชุมในออสเตรเลียเอเชียยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทสาขา
การศึกษาที่ Deakin University เมือง Geelong ประเทศออสเตรเลียเธอเป็นทั้งผู ้ที ่มีคุณวุฒิและ
หลงใหลในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ได้ให้ทัศนคติ 8 ลักษณะของครูท่ี
ปฏิเสธไม่ได้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า หลังจากการวิจัยอย่างละเอียดในเว็บไซต์ กรณีศึกษาและการ
อภิปราย ท่ีหลากหลายเราพบว่ามีลักษณะเฉพาะ 8 ประการ ท่ีสามารถพบเห็นได้ในครูผู้สอนทุกคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ลักษณะเหล่านี้อธิบายได้ ดังนี้ 

 1.  นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น เป็นวิธีการซึ่งช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้นี ้จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายใน
ห้องเรียน และลดบทบาทการบรรยายหน้าห้องเรียนลง ซึ่งผู้สอนจะปรับบทบาทจากการบรรยายเป็น
หลักเป็นการเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยจะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธีการสอนที่เอื ้อต่อ
แนวคิดนี้ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้มีพัฒนาการของผู้เรียนสูงท่ีสุด  

 2.  การคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) ครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 มีความก้าวหน้า 
ผู้เรียนเข้าใจว่าโลกกำลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นอย่างไม่จำกัด การคิดแบบก้าวหน้าเหล่านี้ ครูผู้สอนมองว่ามีจุดประสงค์เพื่อเตรียมนักเรียนให้
พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในฐานะพลเมืองแห่งอนาคต 

 3.  การทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Actively Engaged) การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
เรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื ่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ครูในศตวรรษที่ 21 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนเท่าที่ทำได้ เวลาในชั้นเรียนมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการสอนโดยการปฏิบัติ 

 4.  การย้อนกลับ (Reversal) การท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น
แลกเปล่ียนไปมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิดีโอ โดยดูก่อนเรียน จากนั้นครู
จะนำการอภิปราย เกริ ่นเนื้อหา นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจได้ โดยทำ
กิจกรรม ใบงานหรือบทเรียน โดยการทำกิจกรรมให้เสร็จในช้ันเรียน 



52 
 

 5.  การเชื่อมโยง (Related Things) ครูผู้สอนสมัยใหม่จะต้องเช่ือมโยงนักเรียน เข้ากับ
บทเรียน ปรับบทเรียนการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใน
ทุกบทเรียน เครื่องมือเหล่านี้จะถูกใช้เมื่อเหมาะสมเพื่อปรับปรุงบทเรียน โดยเน้นรวบรวมข้อมูลแบบ
เป็นรูปเป็นร่าง หรือนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ท่ีคุ้นเคยหรือมีส่วนร่วมมากขึ้น 

 6.  สังคม (Social) โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือถูกนำมาใช้ในห้องเรียน 
ผู้สอนไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการปฏิวัติโซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่ยังต้องมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความกระตือรือร้น ครูในศตวรรษที่ 21 ควรใช้สื่อโซเชียล เพื่อนำเสนอความสำเร็จของนักเรียน การ
สร้าง PLN และเช่ือมโยงกับผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 

 7.  การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Being a Lifelong Learner) การวิจัยของเราระบุว่า 
ครูในศตวรรษที่ 21 มีความภาคภูมิใจในฐานความรู้ ผู ้เรียนไม่เคยหยุดเรียนรู้ คนเหล่านี้เป็นผู้ท่ี
แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นประจำเพื่อช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝน
ฝีมือในระดับมืออาชีพ 

 8.  ความร่วมมือกัน (Cooperation) ในการวิจัยของเราในหัวข้อนี้ ครูท่ีก้าวหน้าสามารถ
ทำงานร่วมกันได้หลายวิธี ผู้เรียนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนการสอน และแบ่งปันแผนการเหล่านั้น
กับผู้ที่สนใจอย่างเปิดเผย ผู้เรียนนำเสนอความคิดต่าง ๆ ของผู้เรียนในการประชุมและในการพัฒนา
อาชีพ โดย หวังว่าผู้เรียนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที ่ 21  ตามทัศนะของ 
Driscoll มี ดังนี้ (1) นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) (2) การคิดไปข้างหน้า (Forward 
Thinking) (3) การทำงานอย่างมีส ่วนร่วม  (Actively Engaged) (4) การย้อนกลับ (Reversal)  
(5) การเชื ่อมโยง (Related Things) (6) สังคม (Social) (7) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Being a 
Lifelong Learner)  (8) ความร่วมมือกัน (Cooperation) 

 2.3.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Cox  

 Cox (2015) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในการศึกษา เธอได้จัดหลักสูตรการปรับปรุง
แก้ไข และทำงานร่วมกับกับนักเรียนท่ีพูดได้ 2 ภาษาและมีความต้องการพิเศษ ได้ให้ทัศนคติไว้ว่า ครู
ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะอย่างไร คุณอาจเคยได้ยินคำศัพท์ยอดนิยมนี้กระจายไปรอบ ๆ โรงเรียน
ของคุณ หรือในข่าว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ครูผู ้สอนยุคใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร นอกเหนือจากความ
ชัดเจนของเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย ผู้เรียนมีลักษณะของผู้อำนวยความสะดวก ผู้สนับสนุน หรือ
แม ้กระท ั ่ ง ผู้รวบรวม น ี ่ค ือล ักษณะสำค ัญอ ีก 6 ประการของคร ูผ ู ้ สอนในศตวรรษท่ี  21 
(Characteristics of a 21st-Century Teacher) ดังนี้ 
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 1.  การปรับตัว (Adaptive) ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเป็นทักษะเพื่อการเรียนรู้ การ
ทำงาน และการเป็น พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เป็นความยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อบรรลุเป้าหมาย การ
เปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว ทำให้การวางแผนการทำงานแบบตายตัวใช่ไม่ได้ผล มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
จึงต้องมี ความสามารถสูงในการยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายและคุณค่า จึงได้มีนักวิชาการ
หลายท่าน ได้เสนอทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัวไว้และได้เสนอทักษะด้านความยืดหยุ่นและ
การปรับตัว ประกอบด้วย 1) ปรับตัวเข้ากับความแตกต่างขอบทบาทและหน้าท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
กำหนดการและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 2) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพของความไม่
ชัดเจนและมี การเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา 3) เอาผลลัพธ์ที ่ เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) ทำความเข้าใจ ต่อรองและสร้างสมดุลของมุมมองและความเช่ือท่ี แตกต่างเพื่อทำให้
งานสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 2.  การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) ครูเหล่านี้ไม่เพียงแต่คาดหวังว่า
นักเรียน จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้น แต่ผู้เรียนเองก็เช่นกันควรพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ และรู้จักวิธีปรับแผนการสอนแบบเก่าทำให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน 

 3.  การมีความชำนาญด้านเทคโนโลยี (Are Tech Savvy) เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและนั่นหมายความว่าครูในศตวรรษท่ี 21 นั้นพร้อมสำหรับการขับเคล่ือนแล้ว เทคโนโลยี
ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการให้คะแนนจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเร็ว
ขึ้น ครูที่มีประสิทธิภาพควรรู้ว่า การเรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีล่าสุดนั้น สามารถเปลี่ยน
การศึกษาของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้เรียนจึงไม่เพียงแต่เกาะติดอยู่กับกระแสแนวโน้มใหม่ ๆ 
แต่ยังรู้จักวิธีควบคุมมันอีกด้วย 

 4.  การรู้วิธีการทำงานร่วมกัน (Know How to Collaborate) ครูในศตวรรษที่ 21 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะต้องสามารถทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีมได้ดี กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ทักษะท่ี
สำคัญนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในโรงเรียน การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื ่อคุณสามารถ
แบ่งปันความคิดและความรู้ของคุณกับผู้อื่นได้ การแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคุณ 
และการส่ือสารและการเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้และการสอน 

 5.  การคิดไปข้างหน ้า (Are Forward Thinking) คร ูผ ู ้สอนในศตวรรษที ่  21 ที ่มี
ประสิทธิภาพ คิดถึงอนาคตของนักเรียนและตระหนักถึงโอกาสในการทำงานท่ีอาจเกิดขึ้นจากผู้เรียน 
ผู้สอนควรจะวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดังนั้นผู้สอนจึงมุ่งเน้นไปที ่การ
เตรียมความพร้อมว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น 

 6.  การเป็นผู้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับอาชีพ (Are Advocates for The Profession) 
ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนไม่เพียงแต่สำหรับนักเรียนของผู้สอนเท่านั้น แต่สำหรับอาชีพของผู้สอนด้วย 
วันนี้ครูกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของหลักสูตรแกนกลาง ครูใน
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ศตวรรษที่ 21 ควรกลับมายืนหยัดเพื่อตนเองและอาชีพของผู้เรียน ผู้สอนควรให้ความสนใจอย่าง
ใกล้ชิดกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในด้านการศึกษาและกล่าวถึงประเด็นปัญหา 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Cox 
มี ลักษณะดังนี้ (1) การปรับตัว (Adaptive) (2) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners)  
(3) การมีความชำนาญด้านเทคโนโลยี (Are Tech Savvy) (4)การรู ้วิธีการทำงานร่วมกัน (Know 
How to Collaborate) (5) การคิดไปข้างหน้า (Are Forward Thinking) (6) การเป็นผู ้ให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับอาชีพ (Are Advocates for The Profession) 

 2.3.4  แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Palmer 

 Palmer (2515) เป็นครูสอนภาษาอังกฤษจบปริญญาตรีด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม
และปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้มุมมองว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อไม่นานมานี้ 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เราสื่อสาร ความร่วมมือ การเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย เห็นได้ชัดว่าการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ ่ง  Palmer ได้ให้
คุณลักษณะ 15 ประการของในครูศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 

 1.  ห้องเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
(Learner-Centered Classroom and Personalized Instructions) เป็นวิธีการซึ่งช่วยปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้นี้จะ
ช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน และลดบทบาทการบรรยายหน้าห้องเรียนลง ซึ่งผู้สอนจะ
ปรับบทบาทจากการบรรยายเป็นหลักเป็นการเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยจะต้องเตรียมสภาพ
ห้องเรียนและวิธีการสอนท่ีเอื้อต่อแนวคิดนี้ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้มีพัฒนาการของผู้เรียนสูงท่ีสุด 

 2.  นักเรียนในฐานะผู้ผลิต (Students as Producers) นักเรียนวันนี้มีเครื่องมือใหม่
ล่าสุดและดีที่สุด แต่การใช้งานในหลาย ๆกรณี แทบจะมากกว่าการสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน 
ผ่านการแชท ส่งข้อความหรือการโทรเพียงเท่านั้น แม้ว่าตอนนี้นักเรียนจะถูกมองว่าเป็นคนรุ่นดิจิทัล 
แต่หลายคนก็ยังห่างไกลจากการผลิตเนื้อหาดิจิทัลใด ๆ ในขณะที่ผู ้เรียนมีอุปกรณ์ราคาแพงที่มี
ความสามารถในการผลิตบล็อก, อินโฟกราฟิก, หนังสือ, วิดีโอวิธีการใช้งาน และแบบฝึกหัด แต่มี
ครูผู้สอนเพียงไม่กี่คนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนมี  ในหลายชั้นเรียนผู้เรียนถูก
ขอให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้น และให้ทำงานกับคู่มือและใบงานที่ครูเตรียมให้เพียงเท่านั้น น่าเศร้านักท่ี
บ่อยครั้งที่เอกสารเหล่านี้ถูกโยนทิ้งไป จริง ๆแล้วเมื่อนักเรียนมีโอกาส นักเรียนก็จะสามารถสร้าง
บล็อกที่สวยงามและสร้างสรรค์ภาพยนตร์หรือเรื ่องราวดิจิทัล ท่ีนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและอยาก
แบ่งปันกับผู้อื่น 
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 3.  การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ (Learn New Technologies) เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป 
ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เป็น
สังคมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงความรู้ได้โดยง่ายทำให้ความรู้เดิมของ
นักเรียนแต่ละคนค่อนข้างแตกต่างกันเพราะนักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง อยู่ท่ีใคร
จะกระตือรือร้นในการแสวงหามากกว่ากัน เมื่อเป็นเช่นนี้ครูควรตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนแต่
ละคนและพยายามแก้ไขความรู้ที่ผิด เพื่อความรู้ผิด ๆ จะได้ไม่ติดตัวเขาไปซึ่งการตรวจสอบความรู้
เดิมของผู ้ เร ียนเป็นองค์ประกอบหนึ ่งของการว ิเคราะห์ผ ู ้ เร ียนเพื ่อออกแบบระบบการสอน 
(Instruction System Design) ซึ่งไม่ว่าจะยุคสมัยใดการออกแบบระบบการสอนยังเป็นสิ่งจำเป็นท่ี
ครูต้องปฏิบัติ เพียงแต่ต้องปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
การออกแบบระบบการสอนในศตวรรษท่ี 21 ต้องออกแบบให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
มากกว่าการรับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน (Constructivism) โดยออกแบบให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็นองค์ความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
นี้ เช่น การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) การสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) เป็นต้นและหากต้องการให้
นักเรียนสามารถจดจำความรู้เหล่านั้นได้ดีขึ้นและเกิดทักษะต่าง ๆ จากการปฏิบัติ ครูควรออกแบบ
การสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างสรรค์ช้ินงาน และเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม
ท่ีได้สู่สาธารณชน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรม รูปแบบ
การสอนแบบนี้ เช่น การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นต้น การ
ออกแบบตามรูปแบบการสอนเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง  ๆ ที่สำคัญ เช่นทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทักษะท่ี
จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 4.  มีความคิดที่กว้างไกล (Have a broad Idea) ครูในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีความคิดท่ี
กว้างไกลมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอน และควรคำนึงถึงวัยของนักเรียนและความเข้าใจในส่ือท่ีจะ
นำมาถ่ายทอด อย่างเช่น สื่อสำหรับเด็กอนุบาลก็ควรจะต้องมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ เพราะเด็กจะมี
สมาธิส้ันก็ควรจะมีการใช้ภาพเคล่ือนไหวหรือการ์ตูนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี สำหรับ
เด็กประถมก็ควรจะหาส่ือการเรียนการสอนท่ียากมาอีกหน่อย อย่างเช่นเกมส์ และเด็กในวัยนี้สามารถ
เรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ และเด็กมัธยมต้นก็ควรจะหาส่ือท่ียากกว่านี้คือการเรียนท่ีทันสมัย
ขึ้นมาอีกหน่อย เพราะเด็กในวัยนี้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาก อาจจะให้เด็กสมัคร E-mail เป็นของ
ตัวเองเพื่อส่งงานให้กับคุณครูผู้สอน ส่วนเด็กมัธยมปลายก็ควรจะใช้ส่ือ PowerPoint ในการเรียนการ
สอน ดังนั้นครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อจะได้
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นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆที่ทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Have The Ability to Use Technology)   
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 6.  บล็อก (Blog) ความสำคัญของบล็อกหรือบทข้อความต่าง ๆ ของนักเรียนและครูท่ีถูก
เขียนขึ้น แม้แต่ผู้เริ่มต้นใช้ก็สามารถเห็นคุณค่าของการเขียนบทข้อความต่าง ๆ เพื่อใหผู้้ท่ีสนใจได้อ่าน 
และยังเป็นการสร้างสถานะดิจิทัลของผู้เรียนได้อีก  

 7.  การใช้ระบบดิจิตอล (Go Digital) คุณลักษณะท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดการ
ทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบไร้กระดาษบนเว็บไซต์ของตนเอง และการบูรณาการ
เทคโนโลยีทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับที่แตกต่างกัน การแชร์ลิงก์และเสนอ
การอภิปรายแบบดิจิตอล ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและแบ่งปันทรัพยากรในช้ันเรียนในรูปแบบท่ี
เป็นระเบียบมากขึ้น 

 8.  การทำงานร่วมกัน (Collaborate) เทคโนโลยีช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันระหวา่ง
ครูและนักเรียน การสร้างแหล่งข้อมูลดิจิทัล การนำเสนอ และโครงการร่วมกับครูผู้สอน และนักเรียน
คนอื่น ๆ จะทำให้กิจกรรมในห้องเรียนคล้ายกับโลกแห่งความเป็นจริง ความร่วมมือควรเป็นมากกว่า
การแบ่งปันเอกสารทางอีเมลหรือสร้างงานนำเสนอผ่าน PowerPoint การทำงานร่วมกันระหว่างครู
และนักเรียนสามารถเปล่ียนประสบการณ์ท้ังหมดได้ 

 9.  การใช้ Twitter Chat (Use Twitter Chat) การเข้าร่วมการแชทบน Twitter เป็น
วิธีท่ีประหยัดท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการจัดระเบียบ PD ของตัวเอง การแบ่งปันการวิจัย
และแนวคิด และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาและการอัพเดทในสายงาน เราสามารถเติบโต
อย่างมืออาชีพได้และเพิ่มพูนความรู้ของเรา เนื่องจากมีการสนทนาท่ีดี ๆเกิดขึ้นทุกวันและการเข้าร่วม
การประชุมไม่ใช่วิธีเดียวที่จะพบปะผู้อื่นและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 

 10.  การเชื่อมต่อ (Connect) การเชื่อมต่อกับบุคคลที ่มีความชอบคล้าย ๆ กัน ซึ่ง
เครื่องมือในทุกวันนี้ช่วยให้เราสามารถเช่ือมต่อทุกคนได้ทุกท่ีทุกเวลา  

 11.  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning) เนื่องจากนักเรียนทกุวันนี้มี
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่แท้จริงบนเว็บ เช่น ผู ้เชี ่ยวชาญจากทุกที่ในโลกและเพื่อน ๆ ที่เรียนวิชา
เดียวกันในที่อื่นบนโลก การสอนด้วยตำราเรียนจึงเป็นศตวรรษที่ 20 มาก ๆ นักเรียนทุกวันนี้ควร
พัฒนาคำถามเกี่ยวกับ การดำเนินการวิจัย การติดต่อผู้เช่ียวชาญ และการสร้างโครงงาน เพื่อแบ่งปัน
ส่ิงท่ีผู้เรียนได้คำแนะนำจากผู้สอน  
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 12.  การสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่เป็นบวก (Build Positive Digital Footprint) การ
สร้างแบบจำลองวิธีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม วิธีการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาท่ีมีค่า และ
วิธีการสร้างทรัพยากรท่ีสามารถแบ่งปันได้ เป็นความจริงท่ีผู้เรียนต้องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และโพ
สต์รูปภาพและความคิดของผู้เรียน แต่เราไม่สามารถขอให้นักเรียนของเราไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ทางออนไลน์ การสร้างพฤติกรรมแบบมืออาชีพทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์จะช่วยสร้างแบบจำลอง
ทางดิจิทัลในเชิงบวก และการกระทำท่ีเหมาะสมสำหรับนักเรียน 

 13.  รหัส (Code) การเขียนโค้ดไม่ได้เป็นเพียงความรู้ในปัจจุบัน เนื่องจากดินสอหรือ
ปากกาเป็น “เครื่องมือ” ของศตวรรษที่ 20 ทำให้เป็นไปไม่ได้ท่ีครูจะสามารถสอนผู้เรียนได้อย่าง
กว้างขวาง ครูผู้สอนในทุกวันนี้ต้องสามารถทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ การเข้ารหัสเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
มากในการเรียนรู้ ความรู้ในการเขียนหน้าเว็บด้วย HTML นั้นเป็นส่ิงท่ีจำเป็น  

 14.  การคิดค้น (Innovate) การสอนด้วยสื่อสังคมออนไลน์หรือการแทนที่หนังสือเรยีน
ด้วยแหล่งข้อมูลบนเว็บ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเครื่องมือ แต่เพื่อประโยชน์ของนักเรียน  การใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์จะทำให้ นักเรียนของได้ให้ข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันมาก ผู้เรียนสนุกและชอบใช้ 
Facebook สำหรับการอภิปรายในชั้นเรียน ไม่ใช่เครื่องมือใหม่ ๆ แต่เป็นวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิผล
และน่าสนใจมากกว่าในการใช้งาน 

 15.  การหมั่นเรียนรู้ (Keep Learning) ด้วยวิธีการใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้และการปรับตัวเป็นส่ิงจำเป็น แมจ้ะเป็นการเรียนรู้ เพียง 20 นาทีต่อวันก็จะ
นำพากิจกรรมในช้ันเรียนให้ประสบผลสำเร็จได้  

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที ่ 21 ตามทัศนะของ 
Palmer มีดังนี้ (1) ห้องเรียนท่ีมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  
(Learner-Centered Classroom and Personalized Instructions) (2) นักเรียนในฐานะผู ้ผลิต 
(Students as Producers) (3) การเร ียนรู ้ เทคโนโลยีใหม่  (Learn New Technologies) (4) มี
ความคิดท่ีกว้างไกล (Have a broad Idea) (5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Have the 
ability to Use Technology) (6) บล็อก (Blog) (7) การใช้ระบบดิจิตอล (Go Digital) (8) การ
ทำงานร่วมกัน (Collaborate) (9) การใช้ Twitter Chat (Use Twitter Chat) (10) การเชื่อมต่อ 
(Connect) (11) การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning) (12) การสร้างแบบจำลอง
ดิจิทัลที่เป็นบวกของคุณ (Build Your Positive Digital Footprint) (13) รหัส (Code) (14) การ
คิดค้น (Innovate) (15)การหมั่นเรียนรู้ (Keep Learning) 
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 2.3.5  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ 
Worlein  

 Worlein (2016) ได้ให้ทัศนะว่านักเรียนได้ให้แสดงความเข้าใจในความรู้และทักษะท่ีสำคัญ
ในลักษณะบูรณาการกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ในทางกลับกันนี้ การเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ให้
อำนาจท่ีจะใช้แนวทางปฏิบัติในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคล้ายกัน ในระยะต่อมาของการศึกษา ครูและผู้ดูแล
ระบบจะต้องร่วมมือกันภายใต้ทฤษฎี 4C's ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ การส่ือสาร ความ
ร่วมมือกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

 1.  ทฤษฎ ี  4C's : การส ื ่ อ ส า ร  (The 4C’s: Collaboration Communication 
Sharing Thoughts, Questions, Ideas and Solutions) การประเมินผล โครงงานให้ตรวจสอบ
วิธีการสื่อสารการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน ครูควรแนะนำหัวข้อหรือภาระงานใหม่อย่างไร โดย
ต้องตอบคำถามท่ีอยู่ในใจผู้เรียนให้ชัดเจนว่า “ทำไมมันจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีนักเรียนควรรู้ส่ิงนี้ ทำไมต้อง
เรียนตอนนี้” ครูเมื่อออกแบบหลักสูตรการสอนควรมีคำแนะนำและการประเมินผล การพยายาม
มุ่งเน้นไปท่ี ความชัดเจนของงานและผลลัพธ์และความถูกต้องในการเช่ือมต่อกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงความสามารถในการรับรู้ท่ีจะประสบความสำเร็จในงานด้วยตนเอง 

 2.  ทฤษฎี 4C's : ความร่วมมือกัน (The 4C’s: Collaboration Working Together 
to Reach A Goal, Using Unique Talents, Expertise and Information) การทำงานร่วมกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยใช้เทคนิค ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ความพยายามและประสบการณ์ ทำงานกับนักเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคลและ
เป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน  

 3.  ท ฤษฎ ี  4C's : ความค ิ ด ส ร ้ า ง ส ร รค์  ( The 4C’s: Creativity Leveraging 
Innovation to Try a New Process or System)  ใช ้ประโยชน ์จากนว ัตกรรมเพ ื ่อลอง ใช้
กระบวนการหรือระบบใหม่ ตลาดแรงงานท่ีนักเรียนของเราจะเข้าร่วมในวันหนึ่ง กำลังเปล่ียนแปลงไป
อย่างมาก โดยอ้างอิงจากบทความของ Levy และ Murnane ในหัวข้อเรื่องการเต้นกับหุ่นยนต์ : งาน
ท่ีเร่งความเร็วในระหว่างปี 2503-2552 เป็นงานท่ีต้องแก้ปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างและทำงานกับข้อมูล
ใหม่ ซึ ่งหมายความว่า งานประจำมีน้อยลงและพึ ่งพาความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากขึ้น เพื่อช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมและตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้สร้างสรรค์
ด้วยการประเมินประสิทธิภาพ การเปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้และทักษะจากด้านเนื้อหา
อื่น ๆ เพื่อแสดงความเข้าใจของผู้เรียน บางทีส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ปล่อยให้นักเรียนได้ทำส่ิงท่ีผิดพลาด
หรือล้มเหลว ครูอาจใช้ความคิดด้านการออกแบบ เพื่อสร้างหน่วยของหลักสูตร  
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 4.  ทฤษฎี 4C’s : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (The 4C’s: Critical Thinking ) การ
ตรวจสอบปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ และเช่ือมโยงข้อมลูเข้ากับแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ 

กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ตามทัศนะของ Worlein 
ได้แก่ (1) การสื่อสาร (Collaboration Communication Sharing Thoughts, Questions, Ideas 
and Solutions) (2) ความร ่วมมือกัน (Collaboration Working Together to Reach a Goal, 
Using Unique Talents, Expertise and Information) (3 )  ความค ิ ดสร ้ า งสรรค ์  (Creativity 
Leveraging Innovation to Try a New Process or System) (4) การค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ 
(Critical Thinking)  

 2.3.6  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Eichholz  

 Eichholz (2016) มีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนท่ีมีพรสวรรค์ใน Kinder ผ่านเกรด 
5 ในซานอันโตนิโอ, เท็กซัส เป็นครูผู้สอนมาตลอด 24 ปีและเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนสร้างแก้ปัญหา
และปรับแต่งการเรียนรู้ของตนเอง ได้กล่าวไว้ว่า Jane McGonigal นักอนาคตวิทยา เช่ือว่าในอนาคต
ที่เป็นไปได้ของผู้คนในการสร้างการเรียนรู้ของตนเองตลอดชีวิต การปรับปรุงทักษะและการเรียนรู้
จากผู้อื่น ท่ีเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ฉันเช่ือว่าอนาคตนี้มาถึงแล้ว และแทนท่ีด้วยเทคโนโลยี ครูในศตวรรษ
ท่ี 21 จะมีความสำคัญมากกว่าท่ีเคย ในสังคมท่ีเรายังคงต้องการท่ีจะเป็นคนท่ีเอาเก็บไว้สำหรับอาชีพ
ของผู้เรียน เราจะรู้จักคนที่จะเตรียมพร้อมเราให้พร้อมสำหรับความเป็นจริงใหม่นี้ได้อย่างไร  เรา
สามารถมองหาคนท่ีแสดงคุณสมบัติเหล่านี้ 10 ข้อ ดังนี้ 

 1.  ครูในศตวรรษที่ 21 ระงับแบบแผนต่าง ๆ (A 21st Century Teacher Suspends 
Stereotypes) Boaler ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อยากให้ทุกคนหยุดเชื่อว่าโลก
แบ่งออกเป็นคนที่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ และคนที่ไม่สามารถเรียนได้ เว็บไซต์ของเธอที่ ช่ือ  
YouCubed.org จัดหาสื่อฟรีสำหรับครูและผู้ปกครองในการเปลี่ยนความคิดของนักเรียน เพื่อท่ี
ผู้เรียนจะไม่มองว่าคณิตศาสตร์เป็นความสามารถโดยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  
คุณสามารถหาตัวอย่างจากทั่วโลกของครูผู ้สอนอย่างเช่น Boaler และ Keira Meikus ผู ้ซ ึ ่งให้
ความสำคัญกับการขจัดความเชื่อเรื่องเพศการเหยียด เชื้อชาติ และอคติต่อผู้คนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกัน อาจารย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นเหมือน Malala Yousafzai ผู้ซึ ่งพูดเพื่อการศึกษาของ
เด็กผู้หญิงและ Nicolas Ferroni ผู้สนับสนุนนักเรียน LGBT ซึ่งผู้เรียนกำลังปูทางสำหรับการศึกษาท่ี
จะไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมกันสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ 

 2.  ครูศตวรรษที ่ 21 เน้นการเอาใจใส่ (A 21st Century Teacher Emphasizes 
Empathy)การเอาใจใส่เป็นมิตรโดยธรรมชาติต่อความอดทน ความสามารถในการเข้าใจความ
หลากหลายในโลกของเรา ทำให้เราเห็นส่ิงต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึนจากหลายมุมมอง ครูในศตวรรษท่ี 21 เป็น
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แบบอย่างของการเอาใจใส่ทุกวัน และให้โอกาสมากมายแก่นักเรียนในการสาธิต Jahana Hayes ครู
แห่งปี 2016 ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า” เราใช้เวลามากมายในการสอนเด็กให้มีความพอเพียงและ
ประสบความสำเร็จอย่างสูง และฉันคิดว่าเราต้องใช้เวลาสอนผู้เรียนด้วยเช่นกัน ตกลงตอนนี้คุณทำ
อะไรกับสิ่งนั้น มันหมายความว่าอะไร คุณมีความรู้และข้อมูลนี้ คุณจะใช้มันเพื่อปรับปรุงสภาพของ
มนุษย์ได้อย่างไร ฉันคิดว่าเราต้องเอาใจใส่เอาใจใส่ตั้งแต่อายุยังน้อย”ครูบางคนรวมเกมเกี่ยวกับการ
เอาใจใส่และเว็บไซต์ไว้ในบทเรียน เพื่อส่งเสริมส่ิงนี้เช่นเดียวกับท่ีคุณพบได้ท่ีนี่ ครูคนอืน่ ๆ ใช้เว็บไซต์
อย่างเช่น Kiva เพื่อจับคู่นักเรียนกับผู้ประกอบการทั่วโลก และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกระบบ
การเงินในระดับจุลภาค ในฐานะผู้ให้กู้รายย่อย 

 3.  การทำงานร ่ วมก ันของคร ู ในศตวรรษที่  21 (A 21st Century Teacher 
Champions Collaboration) เนื่องจากมีการเช่ือมโยงนักออกแบบของนักเรียนเข้ากับผู้คนท่ัวโลก
ท่ีเช่น ถ้าต้องการขาเทียม ก็จะมีการเช่ือมต่อกันมีการทำงานร่วมกันระหว่าง วิศวกร ศิลปิน ผู้ปกครอง 
ครู และนักเรียน ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างสรรค์ มี
โปรแกรมท่ีคล้ายกันจำนวนมากและด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยี ศักยภาพในการทำงานร่วมกัน
สำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าท่ีเคยเป็นมา ครูจะได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพซึ่ง
กันและกันในการใช้ Twitter และ Edcamp โดยได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและคำแนะนำของกัน
และกัน ผู้เรียนทำงานเป็นพันธมิตรกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่าน Smore, Remind และระบบการ
จัดการเรียนรู้เช่น Edmodo การเป็นพันธมิตรกับชุมชนช่วยให้การเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นและ
ช่วยให้ครูสามารถพึ่งพาผู้เช่ียวชาญคนอื่น ๆ แทนท่ีจะคาดหวังว่าจะรู้ท้ังหมด การประชุมทางไกลด้วย 
Google Hangouts, Skype หรือ Zoom ช่วยให้สามารถสร้างเครือข่ายท่ัวโลกและสนับสนุนจากเพื่อน 

 4.  ความก้าวหน้าในการปรับตัวของครูในศตวรรษที่ 21 (A 21st Century Teacher 
Advances Adaptability) ครูในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เข้มงวดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความ
ยืดหยุ่นเป็นส่ิงจำเป็นในยุคนี้ ผู้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีท่ีใช้จะล้าสมัยในอีก 5 ปี และหนังสือประวัติศาสตร์
จะถูกเขียนใหม่ทุกปี ด้วยการนำเสนอทรัพยากรดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันครูในศตวรรษที่ 21 รู้ว่า 
การสอนวิธีการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะท่ี มีความสำคัญน้อยกว่าการสอนให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการค้นหา
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ส่ิงนี่หมายความว่าครูจะต้องมีทักษะเหล่านี้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนยินดีท่ีจะทำการเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งอาจรวมถึงการให้
ทางเลือกสำหรับการประเมินผล การกำจัดคะแนน และแม้แต่การเปลี่ยนแปลงการจัดการทาง
กายภาพของห้องเรียน เราเพียงแต่ต้องติดตามการแชทของ Twitter เพื่อดคูวามกระตือรือร้นท่ีครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องลองความคิดใหม่ ๆ และเปล่ียนหลักสูตรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเอง 

 5.  ครูศตวรรษที่  21 เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์  (A 21st Century Teacher 
Celebrates Creativity) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือ อาจจะเลือนลางหายไปในอีก
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ไม่ช้า ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คำถามแบบปรนัยและใช้การเรียนรู้แบบปลายเปิด และการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน แม้ว่าจะมีคำถามแบบตอบคำถามเพียงข้อเดียวเท่านั้น แต่จริง ๆแล้วนักเรียนต้องการโอกาส
มาก ในการเรียนรู้วิธีการระดมสมองและคิดอย่างสร้างสรรค์เพื ่อความอยู่รอดในโลกที่เทคโนโลยี
สามารถตอบคำถามใด ๆ ที่เราใช้ค้นหาวน Google Makerspaces ได้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ครูจะได้นำ
ความคิดสร้างสรรค์กลับเข้าไปในห้องเรียน ครูในศตวรรษที่ 21 ควรกระตุ้นให้นักเรียนใช้การคิดการ
ออกแบบและเลือกวิธีการของตนเองในการสาธิตความรู้ เช่น วิดีโอ หรือการนำเสนอ Minecraft 

 6.  ความเสี ่ยงจากความสัมพันธ ์ระหว่างครูในศตวรรษที ่ 21 (A 21st Century 
Teacher Risks Relevance) การใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนในเครือข่ายสังคมและ
แนวโน้มทางวัฒนธรรม อาจเป็นความเสี่ยงสำหรับครูที่ไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ “เป็นปัจจุบัน” แต่ครูใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เน้นการสอนจากบทเรียน ที่รวมถึงการใช้ความรู้สึกเพื่อสรุปบทละครของเช็คส
เปียร์ จนถึงการบินโดรน เพื่อเรยีนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครูในศตวรรษท่ี 21 
เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับโลกของนักเรียน ผู้สอนรู้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนรู้
และมีแนวโน้มที่จะเกิดประสบการณ์มากกว่าที่ผู้เรียนจะไม่ลืมเลย การเชื่อมโยงกับความสนใจของ
นักเรียน และการหาวิธีที่จะเช่ือมโยงหลักสูตรเข้ากับความเป็นจริงที่นักเรียนเผชิญอยู่ทุกวันเป็นการ
ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 

 7.  เสียงอันมีค่าของครูในศตวรรษที่ 21 (A 21st Century Teacher Values Voice) 
Socrates ไม่ใช่แค่ครูในศตวรรษที่ 21 เท่านั้นที่เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการตั้งคำถามและการ
อภิปรายของนักเรียนในการเรียนรู้ หลายพันปีต่อมา ครูยังคงใช้เทคนิคของนักปรัชญาบางคน เช่น 
บทสนทนาของ Socrates (รวมถึงเวอร์ช่ัน gamified, “Socratic Smackdown”) เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เครื่องมือดิจิทัลในห้องเรียน Google และระบบตอบกลับของนักเรียน
ให้ทุกคน แม้กระทั่งนักเรียนที่เก็บตัวในห้องเรียน มีโอกาสถามคำถาม ตอบคำถาม และแนะนำ
แนวคิดใหม่ ๆ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้นในห้องเรียนด้วยโปรแกรมท่ัวท้ัง
โรงเรียนเช่น The Leader in Me ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
ของผู้เข้าร่วมทุกคนในการเรียนรู้และเป็นผู้นำ 

 8.  ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการฝึกฝน (A 21st Century Teacher Promotes 
Practice) เมื่อไม่ทำตามหลักสูตรท่ีกำหนดและลองทำกิจกรรมและบทเรียนท่ีไม่ได้ถูกทดสอบ ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จะต้องทำสิ่งที่ผิดพลาดมากมาย ปฏิกิริยาของผู้เรียนต่อความผิดพลาดเหล่านี้จะบอก
ให้นักเรียนของผู้สอนทราบเกี่ยวกับบทเรียนท่ีสามารถเรียนรู้ได้และการดำเนินการใด ๆ ท่ีจะนำไปใช้
ต่อไป เมื่อครูทำตัวแบบ” ล้มเหลวไปข้างหน้า” ผู้เรียนยังให้เวลากับนักเรียนในการทำเช่นเดียวกัน 
เมือ่นักเรียนตระหนักว่าความผิดพลาดจะไม่ถูกลงโทษ แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 



62 
 
ผู้เรียนจะมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้มากขึ้นแทนท่ีจะพยายามตัดมุมเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบวิดีโอ พลังของความ
เช่ือท่ีคุณสามารถปรับได้  

 9.  ครูในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติตามความคิดเห็น (A 21st Century Teacher Follows 
Through With Feedback) ครูในศตวรรษที่ 21 ไม่ต้องอาศัยเกรดหรือเครื ่องหมายสีแดงเพื่อ
สื่อสาร สิ่งที่ผู้สอนต้องการจากนักเรียน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและความเสี่ยง ครูให้ข้อมูลมากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้เพื่อช่วยให้นักเรียนปรับปรุง สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์
อักษรในเอกสารต่าง ๆ ของ Google การประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่งและแม้แต่วิดีโอส้ัน ๆ กุญแจสำคัญ
ก็คือ การทำข้อเสนอแนะควรทำให้บ่อยครั้ง เพื่อกำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจนพร้อมคำแนะนำ
สำหรับการปรับปรุงแก้ไข Mia MacMeekin ให้ภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนต้องการเมื่อพูดถึง
ข้อเสนอแนะ และวิธีท่ีครูสามารถให้ได้ในบทความนี้ 

10.  ครูศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมผลสะท้อนกลับ (A 21st Century Teacher Reinforces 
Reflection) ครูในศตวรรษที่ 21 เช่ือในผลสะท้อนกลับ ไม่ใช่เพียงเพื่อปรับปรุงการทำงานของ
ตนเองของเขาและเธอเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือสำหรับนักเรียนที่จะทำเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับการ
ส่งเสริมการปฏิบัติ ครูต้องอุทิศเวลาหลังกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งเพื่อให้นักเรียนสะท้อนผลกลับมา 
และตัดสินใจว่าควรจะเปล่ียนแปลงอะไร การให้ความใส่ใจแบบนี้กับงาน ช่วยให้สามารถปรับปรุงและ
จดจำได้ดียิ่งขึ้น ศูนย์การสอนที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย Waterloo มีข้อเสนอแนะหลายประการ
สำหรับเครื่องมือที่จะช่วยครูได้ไตร่ตรองการสอนของครู นอกจากนี้การใช้การประเมินรายทาง เช่น 
Socrative, Kahoot หรือ Quizizz กับนักเรียนของผู้เรียนไม่เพียงแต่สามารถให้ข้อมูลครูเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ที่เป็นหรือไม่เกิดขึ้น แต่ยังเกี่ยวกับการสอนของตนเองอีกด้วย ข้อมูลที่คล้ายกันสามารถรบัได้
โดยใช้เครื่องมือเช่นเดียวกับท่ีเสนอโดย Fusion Yearbooks ซึ่งช่วยให้ครูสร้างแบบสอบถามและเชิญ
นักเรียนให้ตอบคำถามออนไลน์ จากนั้นส่วนเติมเต็มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (รวมถึง ข้อความ 
ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ ) สิ่งนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูและนักเรียนที่จะคิดได้ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับ
การสอนและการเรียนรู้ 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ 
Eichholz ม ีด ังนี้ (1) คร ู ในศตวรรษที ่  21 ระง ับแบบแผนต่าง ๆ (A 21st Century Teacher 
Suspends Stereotypes) (2) ครูศตวรรษที ่  21 เน ้นการเอาใจใส่ (A 21st Century Teacher 
Emphasizes Empathy) (3) การทำงานร่วมกันของครูในศตวรรษท่ี 21 (A 21st Century Teacher 
Champions Collaboration) (4) ความก้าวหน้าในการปรับตัวของครูในศตวรรษที่ 21 (A 21st 
Century Teacher Advances Adaptability) (5) ครูศตวรรษที่ 21 เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ (A 
21st Century Teacher Celebrates Creativity) (6) ความเส่ียงจากความสัมพันธ์ระหว่างคร ูใน
ศตวรรษที่ (21 A 21st Century Teacher Risks Relevance) (7) เสียงอันมีค่าของครูในศตวรรษท่ี 
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2107 (A 21st Century Teacher Values Voice) (8) ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการฝึกฝน (A 
21st Century Teacher Promotes Practice) (9) ครูในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติตามความคิดเห็น (A 
21st Century Teacher Follows Through With Feedback) (10) ครูศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมผล
สะท้อนกลับ (A 21st Century Teacher Reinforces Reflection) 
             2.3.7  แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 จากทัศนะ

ของเว็ปไซค์ Safblog  

 Safblog (2017) เป็นเว็บโซลูชั่นการจัดการโรงเรียน ได้ให้ทัศนในครูในศตวรรษที่ 21 ครู
ควรมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับสิ่งที ่อนาคตจะนำมาสู่
การศึกษา ครูในศตวรรษที่ 21 ที่ดีนั้นตระหนักถึงโอกาสในการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
สำหรับนักเรียนของผู้เรียนและสนับสนุนให้มีการคิดและวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุก
คนจะไม่ถูกท้ิงไว้ข้างหลังซึ่งลักษณะสำคัญบางประการของครูศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 

 1.  ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในห้องเรียน (A Master of Technology in the 
Classroom) เทคโนโลยีในห้องเรียนกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว และครูในศตวรรษท่ี 21 ก็ต้องมีพร้อม
ไปด้วย เทคโนโลยีในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน การมอบหมายงานต่าง ๆ หรือการให้คะแนน 
สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น และช่วยให้เวลาของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ไม่จำเป็นต้องมีแท็บเล็ตในช้ันเรียนในมือของเด็กทุกคน หรือสมาร์ทบอร์ดรุ่นล่าสุด แต่
ผู้เรียนสามารถมีเครื่องมือทางการศึกษาท่ีสมดุลในห้องเรียน ครูท่ีมีประสิทธิภาพรู้ว่าเทคโนโลยีใดใน
ห้องเรียนสามารถช่วยเปล่ียนแปลงการศึกษาของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ผู้เรียนรู้ว่าเครื่องมือท่ีดีท่ีสุด
คืออะไร และอย่างไร และเมื่อใดจึงควรใช้ 

 2.  การรู้วิธีการทำงานร่วมกัน (Knows How to Collaborate) ครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถทำงานร่วมกันและทำงานได้ดีในทีม การทำงานกับผู้อื่นเป็นทักษะ
ที ่สำคัญในศตวรรษที ่ 21 ในช่วงไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย ่างมี
ประสิทธิภาพในสถานท่ีทำงานนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณ
สามารถแบ่งปันความคิดและความรู้ของคุณกับผู้อื่นได้ การแบ่งปันความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
การสื่อสารและการเรียนรู้ของคุณ ความสนุกสนานและแบ่งปันอินโฟกราฟิก หรือ การนำข้อมูลหรือ
ความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายในภาพนั้นอาจประกอบด้วย สัญลักษณ์ กราฟ 
แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป็นต้น ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เข้า ใจง่าย รวดเร็ว 
และชัดเจน กับเพื่อนของคุณ 

 3.  การปรับตัวได้ (Is Adaptive) ครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไร
ก็ตามท่ีเข้ามา การสอนเป็นอาชีพท่ีค่อนข้างเป็นแบบเดิม ๆในช่วงไม่กี่ทศวรรษท่ีผ่านมา เครื่องมือต่าง 
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ๆมีการเปล่ียนแปลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา (กระดานอัจฉริยะได้เข้ามาแทนท่ีกระดานดำ แท็บเล็ตได้
เข้ามาแทนท่ีตำราเรียน) แต่การปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้น ครูในศตวรรษท่ี 21 สามารถมองดูการฝึกฝนและ
ปรับตัวตามความต้องการของนักเรียน ผู้เรียนจะต้องสามารถปรับรูปแบบการสอนของผู้เรียน เพื่อ
รวมโหมดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน การปรับตัวเมื่อบทเรียนล้มเหลว และปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ 
ผู้เรียนจะต้องสามารถปรับให้เข้ากับหลักสูตร และข้อกำหนดต่าง ๆ และสามารถใช้จินตนาการในการ
สอนด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ 

 4.  การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Is a Lifelong Learner) ครูผู ้สอนในศตวรรษท่ี 21 
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนไม่ได้เพียงคาดหวังว่านักเรียนของผู้สอนจะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้น 
แต่ผู้สอนก็ยังคงมีความทันสมัยและเหนือสิ่งอื ่นใดใหม่  ๆ ในด้านการศึกษา แม้ว่าผู้สอนยังคงใช้
แผนการสอนเดิม ๆจากเมื่อหลายปีก่อน แต่ผู้เรียนรู้วิธีการเปล่ียนให้ทันสมัยกับส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ครูผู้สอนท่ียอดเยี่ยมไม่เพียงแต่จะเข้าหาเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเต็มใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัน
อีกด้วย 

 5.  ผ ู ้สน ับสน ุนสำหร ับอาช ีพของผ ู ้ เร ียน  (Advocates for Their Profession) 
ช่วงเวลาที่สำคัญในการศึกษา วิธีการและการรับรู้ของครู ด้วยหลักสูตรแกนกลางท่ัวไปท่ีถูกนำไปใช้ 
และถูกตัดสิน อาชีพการสอนกำลังได้รับการตอบรับมากขี้นกว่าแต่ก่อน แทนที่จะถอยลงกลับไป 
ศตวรรษที่ 21 ได้คงอยู่เพื่อตนเองและสนับสนุนอาชีพของผู้เรียน ผู้เรียนใส่ใจประเด็นสำคัญและ
พูดคุยเกี่ยวกับชุมชนของผู้เรียน ผู้สอนแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในด้าน
การศึกษาและกล่าวถึงประเด็นปัญหา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การสอนเช่นเดียวกับท่ี
คุณทำในศตวรรษที่ผ่านมา แต่ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ดีกว่า ครูในทุกวันนี้มีข้อได้เปรียบที่ดี ผู้เรียนมี
เครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงพลังจากที่ผู้เรียนไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เป็นโอกาส
สำหรับนักเรียนท่ีจะได้รับความรู้เพิ่มเติม ครูมีความสามารถในการออกจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลกับคนท่ี
สามารถช้ีนำผู้เรียนและเตรียมพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคตได้ 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 จากทัศนะของ 
Safblog ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในห้องเรียน (A Master of Technology in 
the Classroom) (2) การรู้วิธีการทำงานร่วมกัน (Knows How to Collaborate) (3) การปรับตัวได้ 
(Is Adaptive) (4) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Is a Lifelong Learner) (5) ผู้สนับสนุนสำหรับอาชีพ
ของผู้เรียน (Advocates for Their Profession) 

 2.3.8  แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Cox 

 Cox (2017) เป็นนักเขียนด้านการศึกษา ท่ีใช้ประสบการณ์และความรู้ของเธอในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์และเป็นต้นฉบับในสาขาการศึกษา Janelle สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
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วิทยาศาสตร์การศึกษาจาก State University of New York College ที่ Buffalo เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 
เป็นอย่างไร (Teaching Strategies: What a 21st Century Educator Looks Like) ไว้ว่าครูผู้สอน
ในศตวรรษที่ 21 ตั ้งตารอคอยอนาคต ผู้เรียนตระหนักถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ
เทคโนโลยีและสอดคล้องกับส่ิงท่ีอนาคตจะนำมาสู่การศึกษา ครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีดีนั้น ตระหนักถึง
โอกาสในการทำงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของนักเรียน และสนับสนุนให้มีการคิดและวางแผน
ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะไม่ถูกท้ิงไว้ข้างหลัง และท้ายสุด ครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 
จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการสอน เพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษามุ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อมให้ลูกหลานของ
เราในวันนี้สำหรับอนาคตว่าผู้เรียนจะอยู่ท่ีไหนและผู้เรียนจะทำงานท่ีไหนไม่ใช่โลกของเราในปัจจุบัน 
กลยุทธ์สำคัญบางประการของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 และกลยุทธ์การสอนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.  ต ้นแบบของเทคโนโลย ี ในห ้อ ง เ ร ี ยน  (A Master of Technology in the 
Classroom)เทคโนโลยีในห้องเรียนมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น เป็นครูท่ี
ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นบทเรียน การมอบหมายงาน หรือการ
ให้คะแนน สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นและช่วยให้เวลาของครูมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ครูในศตวรรษท่ี 21 ไม่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนมี แท็บเล็ต หรือ Smartboard ในช้ันเรียนทุกคน 
แต่ครูผู้สอนสามารถมีเครื่องมือทางการศึกษาท่ีสมดุลในห้องเรียน ครูท่ีมีประสิทธิภาพรู้ว่าเทคโนโลยี
ใดในห้องเรียนสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ครูผู้สอนควรรู้ว่า
เครื่องมือท่ีดีท่ีสุดคืออะไร และใช้อย่างไร และเมื่อใดจึงควรใช้เครื่องมือนั้น 

 2.  การรู้วิธีการทำงานร่วมกัน (Knows How to Collaborate) ครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถทำงานร่วมกันและทำงานได้ดีในทีม การทำงานกับผู้อื่นเป็นทักษะ
ที ่สำคัญในศตวรรษที ่ 21 ในช่วงไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย ่างมี
ประสิทธิภาพในสถานท่ีทำงานนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณ
สามารถแบ่งปันความคิดและความรู้ของคุณกับผู้อื่นได้ การแบ่งปันความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ของคุณ การสื่อสารและการเรียนรู้จากผู้อื่น และความสามารถในการสะท้อนตนเองเป็นส่วนสำคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้และการสอน ครูในศตวรรษที่ 21 นั้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรก็ตามท่ี
เข้ามา การสอนเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเดิมในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องมือต่าง  ๆ มี
การเปล่ียนแปลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา (กระดานอัจฉริยะได้เข้ามาแทนท่ีกระดานดำ แท็บเล็ตได้เข้า
มาแทนที่ตำราเรียน) แต่การปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้น ครูในศตวรรษที่ 21 สามารถมองดูการฝึกฝนและ
ปรับตัวตามความต้องการของนักเรียน ครูผู้สอนจะต้องสามารถปรับรูปแบบการสอน เพื่อรวมโหมด
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน การปรับตัวเมื่อบทเรียนล้มเหลว และปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ครูผู้สอน
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จะต้องสามารถปรับให้เข้ากับหลักสูตร และข้อกำหนดต่าง ๆ และสามารถใช้จินตนาการในการสอน
ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ 

 3.  การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Is a Lifelong Learner) ครูผู ้สอนในศตวรรษที่ 21 
เป็น  ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูผู้สอนไม่ได้เพียงแต่คาดหวังว่านักเรียนของครูผู้สอนจะเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตเท่านั้น แต่ครูผู้สอนก็ยังคงมีความทันสมัยและเหนือสิ่งอื ่นใดใหม่ ๆ ในด้านการศึกษา แม้ว่า
ครูผู้สอนยังคงใช้แผนการสอนเดิม ๆจากเมื่อหลายปีก่อน แต่ครูผู้สอนควรรู้วิธีการเปลี่ยนให้ทันสมัย
กับส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ครูผู้สอนท่ียอดเยี่ยมไม่เพียงแต่จะเข้าหาเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเต็มใจท่ีจะ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันอีกด้วย 

 4.  ผู้สนับสนุนสำหรับอาชีพของผู้เรียน (Advocates for Their Profession) มันเป็น
ช่วงเวลาท่ีสำคัญในการศึกษา วิธีการและการรับรู้ของครู ด้วยแกนกลางทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ และถูก
ตัดสิน อาชีพการสอนกำลังได้รับการตอบรับมากขี้นกว่าแต่ก่อน แทนที่จะถอยลงกลับไป ศตวรรษท่ี 
21 ได้คงอยู่เพื่อตนเองและสนับสนุนอาชีพของผู้เรียน ครูผู้สอนควรใส่ใจประเด็นสำคัญและพูดคุย
เกี่ยวกับชุมชนของผู้เรียน แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษาและ
กล่าวถึงประเด็นปัญหา 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ Cox 
คือ จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการสอน เพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษามุ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อม มีกลยุทธ์มี
ลักษณะสำคัญบางประการของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 และกลยุทธ์การสอนที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) 
ต้นแบบของเทคโนโลยีในห้องเร ียน (A Master of Technology in the Classroom) (2) การรู้
วิธีการทำงานร่วมกัน (Knows How to Collaborate) (3) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Is a Lifelong 
Learner) (4) ผู้สนับสนุนสำหรับอาชีพของผู้เรียน (Advocates for Their Profession) 

 2.3.9  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะ
ของ Mcmanus 

 Mcmanus (2017) ได้ให้ทัศนะว่านักเรียนต้องพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆให้มีความสมบูรณ์
เพื่อที่จะ มีเป้าหมายในโลกดิจิตอล การเติบโตในศตวรรษที่ 21 นั้นกำลังก้าวล้ำความสามารถของ
นักเรียนในการพัฒนาท่ีเตรียมพร้อม ทำให้ส่ิงเหล่านี้สำคัญยิ่งกว่าท่ีเคยสอนในทักษะ เป็นท่ียอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าในการที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้มากกว่า “3 
Rs” และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน คำว่า “ทักษะในศตวรรษที่ 21” มักใช้ในแวดวง
การศึกษาเพื่ออ้างถึงความสามารถที่หลากหลายนอกเหนือไปจากสิ่งที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิมใน
ห้องเรียน รวมถึงการแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคน
อื่น ๆ นิยามว่า “การรู้สารสนเทศ, การรู้จักส่ือและสารสนเทศ, การส่ือสารและการรู้จักเทคโนโลยี” 
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 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่แนวคิดใหม่และแม้ว่าความจริงที่ว่าความสำเร็จของนักเรยีน
ในห้องเรียน และในพนักงานที่ต้องการให้ประสบการณ์การศึกษาของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึงโลก
ดิจิตอลในปัจจุบันของเราและทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นักเรียนส่วนใหญ่ สามารถใช้ Wikipedia หรือ 
Google และผู้เรียนสามารถหาแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายโดยการโพสต์ภาพถ่ายและวิดีโอ และยังส
สามารถติดต่อกับผู้คนทั่วโลกโดยใช้กลไกที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้
พบว่า นักเรียนหลายคนไม่สามารถระบุได้ว่าเนื้อหาโฆษณาคืออะไร เนื้อหาของข่าวคืออะไรและเมื่อ
แหล่งที่มามีความน่าเชื่อถือ ยิ่งไปกว่านั้น มีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่า สิ่งที่ผู้เรียนโพสต์ลงบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นเป็นการบันทึกอย่างถาวร ซึ่งเปิดกว้างสำหรับทุกคน นักเรียนสามารถ
ทำงานบนอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคช่ันดิจิทัลเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
โครงการได้และมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจการสร้างบล็อคของโลกดิจิทัลของเราและวิธีจัดการศึกษาและ
การรู้วิธีการศึกษาท่ีถูกต้อง  

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมในโลกดิจิตอล มีทักษะความคิดและทักษะ
การค้นพบมีลักษณะเฉพาะ ทักษะศตวรรษที่ 21 ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่อยู่ในโรงเรียนท่ีมีฐานะหรือ
วิทยาลัยเท่านั้น ชุดทักษะนี้มีความสำคัญสำหรับทุกคนทุกโรงเรียนท่ีหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนต้องการทักษะท่ีสมบูรณ์เพื่อท่ีจะมีส่วนร่วมอย่างอย่างมีเป้าหมายในโลก
ดิจิตอล ที่สำคัญกว่านั้นนักเรียนต้องการทักษะเหล่านี้เพราะผู้ว่าจ้างในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการความรู้เฉพาะทางซึ่งไม่เพียงแต่มี
พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที ่มากพอแล้วยังต้องคุ ้นเคยกับเครื ่องจักรคอมพิวเตอร์ที ่ย ังคงใช้ใน
อุตสาหกรรมหนัก แต่ยังต้องใช้ทักษะการคิดและทักษะการทำงานร่วมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งการเติบโต
ของงานในศตวรรษท่ี 21 กำลังแซงหน้าความสามารถของเราในการพัฒนาแรงงานท่ีเตรียมพร้อม ทำ
ให้สำคัญยิ่งกว่าที่เคยสอนทักษะเหล่านี้มา มีตัวอย่างมากมายทั้งในและนอกโรงเรียนที่พยายามช่วย
ผู้เรียนให้มีทักษะสูงขึ้นเพียงแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและ เทคโนโลยีในการทำงาน ส่ิงเหล่านี้รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางของภาษาโปรแกรม การออกแบบเว็บ, อัลกอริทึม และหลักการ
ของ UX / UI, แม้ว่าผู้เรียนยังเด็กอยู่ก็สามารถที่จะเริ่มสอนได้ เช่น Scratch, จาก Media Lab ของ 
MIT หรือ Coded By Kids และในระดับการศึกษาที ่สูงขึ ้นผู ้เร ียนก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ เช่น เว็ปไซต์ท่ีฟรี www.Codeacademy.Com  

 การคิดเชิงคำนวณ ไม่ได้จำกัดอยู่ท่ีการศึกษาเฉพาะของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เป็นทักษะ
ในการปรับการคิดและการค้นพบท่ียากยิ่งขึ้น การคิดเชิงคำนวณ เป็นพื้นฐานของทักษะศตวรรษท่ี 21 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นความพยายามท่ีน่าช่ืนชมในการท่ีนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในโรงเรียนและการเรียนรู้
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ผู้เรียนยังนำเสนอปัญหาสองประการคือ ประการแรกผู้เรียนศึกษาเอง โดยมุ่งเน้น
ท่ีการใช้เทคโนโลยีเป็นหลักโดยเสียค่าใช้จ่าย ประการที่สอง ผู้เรียนจะเรียนผ่านการสอนของครูใน



68 
 
โรงเรียน โดยครูจะฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน และนำรูปแบบใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้และ
ได้รับการยอมรับแล้วว่าการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาความคิดหรือแท็บ
เล็ตหรือกระดานอัจฉริยะเพิ่มเติมที่โรงเรียนและนักเรียน นี่คือความคืบหน้าอย่างแน่นอน สิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อเราพัฒนาและทำซ้ำในกลไกใหม่และดีกว่าท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีมีอยู่  

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ 
Mcmanus คือ การที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้มากกว่า “3 
Rs” และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน คำว่า “ทักษะในศตวรรษท่ี 21” คือความสามารถ
ที่หลากหลายนอกเหนือไปจากส่ิงที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิมในห้องเรียน รวมถึงการแก้ปัญหา การ
สื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีคำนิยามว่า “การรู้สารสนเทศ, การ
รู้จักส่ือและสารสนเทศ, การส่ือสารและการรู้จักเทคโนโลยี” 

 2.3.10  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 จากทัศนะ
ของ Nola  

 Nola (2017) เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอาวุโสของสถาบัน Eton ให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนในทุกวันนี้ ได้ให้ทัศนคติ ใน7 บทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 
ไว้ ว่าเป็นที่ชัดเจนว่าความต้องการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นแตกต่างจากความต้องการใน
ศตวรรษท่ี 20 มาก ในห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน
และผู้สร้างสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่มีประสิทธิผลซึ่งนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่ผู้เรียนต้องการ
ในปัจจุบันหรือในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีเราจะเริ่มเข้าใจบทบาทท่ีพัฒนาขึ้นของครู ESL หรือ 
English as a Second Language (การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี
สอง) เรามาสรุปบทบาทของครูผู้สอนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด Harmer, J. กล่าวว่า “มีความหมาย
มากกว่าที่จะอธิบายบทบาทของครูที ่แตกต่างกันและพูดในสิ่งที่ผู้เรียนมีประโยชน์แทนการตัดสิน
คุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้เรียน 'ดังนั้นนี่คือบทบาทครูท่ีพบบ่อยท่ีสุด ดังนี้ 

 1.  ผู้ควบคุม (The Controller) ครูมีหน้าที่ดูแลชั้นเรียนอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่นักเรียนทำ 
สิ่งที่ผู ้เรียนพูดและวิธีที่ผู ้เรียนพูด ครูถือว่าบทบาทนี้เมื่อมีภาษาใหม่ ๆ ได้ถูกแนะนำและการทำท่ี
ถูกต้องอีกครั้ง การฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ ล้วนมีความจำเป็น ในห้องเรียนนี้ครูส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางใน
การเรียนการสอน ครูอาจมีพรสวรรค์ในการสอนและสามารถสร้างแรงบันดาลใจโดยผ่านความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของผู้เรียนเอง แต่บทบาทนี้จริง ๆแล้วนั้นมันได้ให้เวลามากพอกับนักเรียนหรือไม่ มัน
สนุกสนานสำหรับผู้เรียนหรือไม่? นอกจากนี้ยังมีการรับรู้ว่าบทบาทนี้ขาดความหลากหลายในกิจกรรม 

 2.  ผู ้บอกบท (The Prompter) ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับวิธีท่ีนักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ครูควรช่วยเหลือนักเรียนเมื่อจำเป็นเท่านั้นเมื่อผู้เรียน 
พูดอะไรไม่ถูก ผู้เขียนบทสามารถให้กำลังใจได้โดยการสะกิดนักเรียนอย่างสุขุม บางครั้งนักเรียนอาจ
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เสียความคิด หรือไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อได้อย่างไร ผู้เขียนบทในเรื่องนี้สามารถกระตุ้นและบอก 
แต่มักจะไปในทางสนับสนุน 

 3.  เป็นทรัพยากร (The Resource) ครูเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที ่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือหากจำเป็น หรือจัดหาให้ผู ้เรียนด้วยภาษาที่ผู้เรียนขาด เมื่อทำกิจกรรมการสื่อสาร ครู
จะต้องทำให้เขา/เธอพร้อมปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรึกษา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในฐานะ
ที่ครูเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถแนะนำผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่นอินเทอร์เน็ตสำหรับตัวเอง 
แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเรียนรู้โดยการป้อนข้อมูลให้เนื่องจากอาจมีข้อเสียในการทำให้ผู้เรียนต้อง
พึ่งพาครู 

 4.  ผู้ประเมิน (The Assessor) ครูเป็นบทบาทนี้ เพื่อดูว่านักเรียนทำงานได้ดีแค่ไหนหรือ
ปฏิบัติได้ดีแค่ไหน ผลตอบกลับมาและการแก้ไขจะถูกจัดระเบียบและดำเนินการมีหลายวิธีที ่เรา
สามารถจัดเกรดของผู้เรียนได้ บทบาทของผู้ประเมินให้โอกาสครูในการแก้ไขผู้เรียน อย่างไรก็ตาม
หากไม่ได้รับการส่ือสารอย่างสมเหตุสมผล และการสนับสนุนก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการต่อต้านการ
เห็นคุณค่าในตนเองและความมั่นใจของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย 

 5.  ผู้จัดกิจกรรม (The Organizer) บางทีบทบาทที่สำคัญและยากที่สุดที่ครู ผู้สอนตอ้ง
ทำ ความสำเร็จของกิจกรรมหลายอย่างขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบท่ีดีและกับนักเรียนท่ีรู้ว่า ผู้เรียนต้อง
ทำอะไรต่อไป การให้คำแนะนำมีความสำคัญในบทบาทนี้เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมผู้จัดกิจกรรมยัง
สามารถทำหน้าท่ีเป็นผู้สาธิต บทบาทนี้ยังช่วยให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมกับผู้เรียน ครูผู้สอนยังทำหน้าท่ีใน
การเปิดและปิดกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบและให้ข้อเสนอแนะในเนื้อหา 

 6.  ผู้เข้าร่วม (The Participant) บทบาทนี้ช่วยปรับปรุงบรรยากาศในช้ันเรียน เมื่อครูมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม อย่างไรก็ตามครูมีความเสี่ยงที่จะควบคุมและดำเนินกิจกรรม ครูสามารถทำให้
เกิดชีวิตชีวาในช้ันเรียนได้ หากครูสามารถยืนหยัดและไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจ มันอาจ
เป็นวิธีท่ีดีในการโต้ตอบกับผู้เรียน โดยไม่ต้องเอาชนะมากเกินไป 

 7.  ครูสอนพิเศษ (The Tutor) ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงาน
หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูให้คำแนะนำและแนวทางและช่วยนักเรียนชี้แจงความคิดและจำกัดงาน 
บทบาทนี้เป็นวิธีที ่ดี ในการให้ความสนใจเป็นรายบุคคลกับนักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถให้ครู
ปรับแต่งหลักสูตร เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะ  

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ตามทัศนะของ Nola 
มีดังนี ้ (1) ผู ้ควบคุม (The Controller) (2) ผู ้บอกบท (The Prompter) (3) ทรัพยากร (The 
Resource) (4) ผู้ประเมิน (The Assessor) (5) ผู้จัดกิจกรรม (The Organizer) (6) ผู้เข้าร่วม (The 
Participant) (7) ครูสอนพิเศษ (The Tutor)  
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 2.3.11  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 จากทัศนะ
ของ Wade  

 Wade (2018) เป ็นคร ูสอนช ั ้นประถมศึกษาป ี ท่ี5 ท ี ่ โรงเร ียนPYP International 
Baccalaureate ในยูทาห์ ได้ให้ทัศนว่า การเป็นครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 หมายความว่าอย่างไร การ
รวมเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมีบทบาทอย่างแน่นอน รวมถึงการเข้าถึงและการเปลี่ยนมุมมองของ
แต่ละบุคคล การค้นหาแรงบันดาลใจใน 10 เคล็ดลับของเรามีดังนี้ 

 1.  ปฏิเสธเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด (Reject “Content is King”) ปัจจุบันนี้เรากำลัง
เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับงานซึ่งยังไม่มีรองรับในการใช้เทคโนโลยีที ่ยังไม่ได้คิดค้น เพื่อที่จะ
แก้ปัญหาที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นปัญหา กล่าวโดย ถ้าเราให้การสอนของเราส่วนใหญ่เป็นการส่ง
ข้อมูลท่ีนักเรียนจดจำ ลักษณะงานของเราอาจถูกส่งออกไปยัง Google ได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนทักษะ
ที่จำกัดจะสามารถเข้ามาแทนท่ีได้โดยเครื่องมือค้นหาและฐานข้อมูลวิดีโอ เช่น Learn Zillion ยิ่งไป
กว่านั้นทักษะที่จำกัดของนักเรียนจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากโดยเครื่องมือค้นหาและ
ฐานข้อมูลวิดีโอ เช่น LearnZillion ครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องตระหนักว่าการศึกษาไม่ได้
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเราจดจำอีกต่อไป แต่เกี่ยวกับวิธีท่ีเราเรียนรู้ท่ีจะประเมินผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

 2.  การยอมร ับว ่าการเปล ี ่ ยนแปลงน ั ้นสำค ัญ  (Recognize that Change is 
Essential) คำกล่าวของ Ken Robinson ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากเมื่อต้องเปลี่ยนความคิดของใน
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงหลักบางประการที่เขาแนะนำรวมถึงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับ” ความสามารถ
ของมนุษย์” การทำงานร่วมกัน และ” พฤติกรรมในองค์กร” ในทำนองเดียวกัน นักเขียนและผู้สอนท่ี
ชื่อ Shelly Blake-Plock ได้อธิบายในเรื่อง 21 สิ่งที่จะล้าสมัยในปี 2020 รวมถึงระบบปัจจุบันของ
การทดสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับการรับเข้าเรียนวิทยาลัยและการจัดชั้นเรียนตามอายุและตามเกรด 
ตัวอย่างที่เด่นชัดของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันคือ Common Core หรือ CCSS ซึ่งย่อมาจาก 
Common Core State Standard หรือแปลเป็นไทยคือ มาตรฐานรัฐแกนกลางท่ัวไป  

 3.  การพัฒนา PLN (Develop a PLN) PLN ย่อมาจาก Personal Learning Network 
(เครือข่ายการเรียนรู้ส่วนบุคคล) ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความเป็นมืออาชีพได้อย่างเต็มท่ีในขณะท่ี
คุณใช้สื่อทางสังคมและใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้และทำงานร่วมกับครูคนอื่น ๆ ทั่วโลก หาก 
Shelly Blake-Plock กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาวิชาชีพของโรงเรียนให้มุ่งสู่การเป็นผู้นำครู 
PLN จะพิสูจน์ให้เห็นความสำคัญมากขึ้นสำหรับครูผู้สอนทุกคน บทความของเราเกี่ยวกับ PLN เป็น
แหล่งข้อมูลท่ียอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น! 

 4.  การกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนา PLN (Encourage students to develop PLN’s) 
Caroline Bucky คำพูดดังกล่าวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เมื่อผู้คิดค้นท่ีช่ือ Caroline Bucky ได้ถามสมาชิก
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ของเธอว่า PLN มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างไร หากนักเรียนเปิดใช้งานเพื่อสร้างเครือข่ายที ่มี
ความหมาย ลองจินตนาการถึงการมีเครือข่ายท่ีมีต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในสังคมโลก  

 5.  การดูเวลาที่ใช้ไปกับการสำรวจสำหรับการลงทุน (View Time Spent Exploring 
as an Investment) ความพยายามทุกอย่างท่ีคุณทำไม่เพียงแต่จะลงทุนในอนาคตของคุณในฐานะ
ครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  
 6.  การให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Allow Students to Own Learning) เป็นเวลา
หลายทศวรรษท่ีแนวคิดจากนักทฤษฎีการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเช่น Jean Piaget ได้สอน
ความสำคัญของทัศนคตินี้ อันที่จริงข้อความอ้างอิงของ Piaget ที่ยอดเยี่ยมในหัวข้อที่ชื่อ ความเป็น
เจ้าของของนักเรียน ดังข้อความนี้ Jean Piaget กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของการศึกษาในโรงเรียน
ควรสร้างผู้ชายและผู้หญิงท่ีมีความสามารถในการทำส่ิงใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่ทำซ้ำส่ิงท่ีคนอื่นทำ ผู้ชายและ
ผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์และค้นพบผู้ซึ่งสามารถวิจารณ์และพิสูจน์และไม่ยอมรับทุกสิ่งท่ีผู้สอน
เสนอให้” 

 7.  การมีความเสี่ยงกับนักเรียน (Be Vulnerable with Students) บทสนทนาที่พบ
บ่อย ๆ ในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับการศึกษาก็คือ ครูจะช่วยให้นักเรียนของเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีใน
การเรียนรู้ได้อย่างไร ส่วนใหญ่ของคำตอบสำหรับคำถามนี้เริ่มต้นจากระดับการมีส่วนร่วมและความ
เส่ียงของเราเองในฐานะผู้สอนกับนักเรียนของเรา  

 8.  การตรวจสอบคำถามของคุณว่าทำไม (Examine Your Why) การเรียนรู้แบบ 
Flipped อ้างอิงถึงทฤษฎีวงกลมสีทองของ Simon Sinek ที่ขึ ้นต้นด้วย Why ในการที่จะประสบ
ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นั้น การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที ่ดี มันเป็น
ส่ิงจำเป็น การปลูกฝัง ในฐานะครูแล้วทำให้ส่ิงนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของความพยายามของเราเป็น
ทัศนคติที่มีอิทธิพลเพียงเพราะ เราเป็นแบบจำลองสำหรับนักเรียนของเรา มันช่วยให้ผู้เรียนซึมซับ 
“จุด” ของการเรียนรู้และเริ่มฝึกฝนตนเองว่า ทำไม 

 9.  การติดตามความต้องการของคุณ (Pursue Your Needs) การมีงบประมาณใน
ห้องเรียนท่ีน้อย เทคโนโลยี 1:1 ไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียน คุณต้องการตำราท่ีให้คำปรึกษาท่ีมีคุณภาพสูง
ในห้องสมุด การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 นี้ จะไม่ทำให้ครูผิดหวังอีกต่อไปเพราะจะมีเครื่องมีท่ีช่วยใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น DonorsChoose.org ช่วยให้ครูเพิ่มขีด
ความสามารถในขณะท่ีคุณต้องการและเขียนแบบง่าย ๆ 

 10.  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการใช้เวลาให้ดีที่สุด (Use Technology to Make Best 
Use of Time) เมื่อเรากล่าวถึงการเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น เราตระหนักดีว่าเทคโนโลยีมีบทบาท
อย่างมากในการศึกษาซึ่งมีคุณภาพได้พัฒนาไปอย่างไร การใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นและเครือข่ายท่ัว
โลกท่ีได้เติบโตขึ้น การรับรู้ท่ีมากขึ้นได้แพร่กระจายไป สำหรับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ยิ่งการรับรู้สำหรับ
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แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดแพร่กระจายไปมากเท่าไหร่ เทคโนโลยียิ่งมีการตรวจสอบมากขึ้นเท่านั้น เพื่อช่วย
ในนวัตกรรมนี้ กระนั้นก็ดีเท่าท่ีครูหลายคนใช้ทัศนคติและกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 เรารู้ว่ามีคนอื่น ๆ 
อีกมากมายท่ีรู้สึกเบ่ือหน่ายต้ังแต่การเป็นครูในปีแรกจนถึงใกล้จะเกษียณ เรารู้สึกว่าการเริ่มต้นจากส่ิง
เล็ก ๆ ทัศนคติหรือกลยุทธ์นั้นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ตามทัศนะของ Wade 
มีดังนี้ (1) ปฏิเสธ - เนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด (Reject “Content is King”) (2) การยอมรับว่าการ
เปล่ียนแปลงนั้นสำคัญ (Recognize that Change is Essential) (3) การพัฒนา PLN (Develop a 
PLN) (4) การกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนา PLN (Encourage students to develop PLN’s) (5) การดู
เวลาที่ใช้ไปกับการสำรวจสำหรับการลงทุน (View Time Spent Exploring as an Investment)  
(6) การให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Allow Students to Own Learning) (7) การมีความเส่ียงกับ
นักเรียน (Be Vulnerable with Students) (8)การตรวจสอบคำถามของคุณว่าทำไม (Examine 
Your Why) (9) การติดตามความต้องการของคุณ (Pursue Your Needs) (10) การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การใช้เวลาให้ดีท่ีสุด (Use Technology to Make Best Use of Time) 

 

 2.3.12  แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 จากเว็ปไซต์ 
Teacher Certification Teacher Certification (2018) ได้ให้ทัศนะ 9 ทักษะ ไว้ดังนี้ 

 1.  ความอดทน (Patience) เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว เด็กสมัยนี้ยังคงด้ือ
ดึงและหลายคนขาดความเคารพในสิทธิอำนาจที่เราได้รับการสอนตั้งแต่อายุยังน้อย การใช้เวลาหนึ่ง
วันในห้องท่ีเต็มไปด้วยวัยรุ่นท่ีโหดเห้ียมก็เพียงพอท่ีจะส่งมนุษย์ไปยัง Looney Bin ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีครู
ท่ีดีทุกคนต้องการความอดทนเพื่อหาวิธีทำงานกับนักเรียนและได้รับความเคารพ 

 2.  การปรับตัว (Adaptation) เด็กท่ีแตกต่างกันเรียนรู้ด้วยวิธีท่ีต่างกันและบางบทเรียน
ต้องการเครื่องมือการสอนท่ีไม่เหมือนใคร ครูท่ีดีรู้วิธีปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้
เด็กทุกคนเรียนรู้อย่างเหมาะสมที่สุด คุณลักษณะนี้สามารถใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนใน
ห้องเรียนได้ดังนั้นควรใช้เวลา 

 3.  จินตนาการ (Imagination) ไม่ว่าจะสอนวิชาเคมีโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนอนุบาล
ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการใช้จินตนาการของคุณเพื่อสร้างวิธีการใหม่และ
น่าสนใจสำหรับนักเรียนของคุณที่จะเรียนรู้  คุณอาจได้รับแรงบันดาลใจจากงานของครูอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหรือโฆษณาทางโทรทัศน์คนอื่น มันไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องใช้ความคิดริเริ่มในการหา
วิธีการใหม่ ๆ สำหรับเด็ก ๆ ของคุณในการเรียนรู้เนื้อหา 

4. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ครูอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ช่วยเหลือที ่หลากหลายรอบตัวผู ้เร ียน ถ้าคุณรู ้ส ึกโดดเดี ่ยวอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผู ้บร ิหาร
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คณะกรรมการผู้ปกครองและอื่น ๆ มักจะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ เมื่อทำงานเป็นทีมคุณอาจมี
เวลามากขึ้นในการเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้และสนุกสนาน 

5.  ความเสี่ยง (Risk) บางครั้งเพื่อรับรางวัลใหญ่คุณอาจต้องเสี ่ยง การเป็นครูเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการหาวิธีให้เด็ก ๆ เรียนรู้และบางครั้งวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เหล่านี้อาจมีความเส่ียง และคุณ
จะพบว่าคนอื่นกำลังติดตามตัวอย่างการสอนของคุณ 

 6.  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) คุณไม่มีทางรู้มากเกินไปเมื่อคุณ
เป็นครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอนนักเรียนของคุณ ครูท่ีดีกำลังมองหาวิธีใน
การขยายขอบเขตของผู้เรียนด้วยหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคุณไม่นิ่งเฉยโดยเฉพาะการเรียนเพื่อรักษาเนื้อหาให้สดอยู่ในใจ 

 7.  การสื่อสาร (Communication) ครูจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ หากผู้เรียนไม่มี
ทักษะการส่ือสารท่ีดี ชัดเจนกระชับและตรงประเด็นยิ่งทักษะการส่ือสารของคุณดีขึ้นเท่าไหร่ บทเรียน
ของคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น มีช้ันเรียนหลายประเภทให้เลือกเพื่อช่วยครูบางคนท่ีอาจต้องการความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

 8.  การให้คำปรึกษา (Suggestion) ครูต้องจำไว้เสมอว่านอกเหนือจากพ่อแม่ของผู้เรียน
เป็นหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกันมากท่ีสุดในชีวิตของเด็ก นั่นหมายถึงการเป็นตัวอย่างที่ดี
ตลอดเวลา ครูอาจมีนักเรียนบางคนที่ครูใช้เวลาพิเศษกับการเป็นที่ปรึกษาซึ่งหมายความว่าการเป็น
แบบอย่างท่ีดีนั้นสำคัญยิ่งกว่า 

 9.  ความเป็นผู้นำ (leadership) หนึ่งในทักษะที่สำคัญอื่น ๆ ส่วนใหญ่ครูแต่ละคน
จะต้องมี (นอกเหนือจากความอดทน) ความเป็นผู้นำเป็น นักเรียนของคุณต้องการใครสัก คนที่จะ
แนะนำผู้เรียนคนท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดเสียงของช้ันเรียน  

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์การสอนสำหรับครูในศตวรรษที ่ 21 จาก เว็ปไซต์ 
Teacher Certification ดังนี้ 1) ความอดทน 2) การปรับตัว 3) จินตนาการ 4) การทำงานเป็นทีม 5) 
ความเส่ียง 6) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 7) การส่ือสาร 8) การให้คำปรึกษา 9) ความเป็นผู้นำ 

สรุปโดยรวม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับครูทั้ง 12 

แหล่งข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาจัดกลุ่ม (Grouping) ทักษะท่ีเหมือนกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ได้จำนวน 8 
ทักษะท่ีถือว่าเป็นทักษะศตวรรษท่ี 21 สำหรับครู ดังนี้ 
 1.  ทักษะการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student centered Teaching Skills) 
มาจากการจัดกลุ่มของทักษะห้องเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ (Learner-Centered Classroom and Personalized Instructions) กลยุทธ์การสอนท่ี
สามารถสอนผู ้ เร ียนทุกคนได้  (Teaching Strategies to Be Able to Teach to All Learners) 

http://www.teachhub.com/teaching-strategies-5-exciting-ways-use-pinterest
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการเอาใจใส่ ส่งเสริมการฝึกฝน ปฏิเสธเนื้อหา (Reject Content is King) 
การให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Allow Students to Own Learning) ใส่ใจกับจุดอ่อนของนักเรียน 
(Be Vulnerable with Students) นักเรียนในฐานะผู ้ผลิต (Students as Producers) และการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning)  
 2.  ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills) มาจากการจัดกลุ่มของทักษะ
มีความคิดท่ีกว้างไกล (Have a broad idea) การมองการณ์ไกล (Be Forward Thinking) การคิดไป
ข ้างหน ้า (Forward Thinking) การพลิกกล ับ  (Reversal) การค ิดไปข ้างหน ้า (Are Forward 
Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระงับแบบแผนต่าง ๆ เส่ียงกล้าคิดกล้าทำ รับฟังความคิดเห็น
ขอคนอื ่น ส่งเสริมผลสะท้อนกลับ ตั ้งคำถามอยู ่ เสมอว่าทำไม (Examine Your Why) และมี
จินตนาการ (Imagination) 
 3.  ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in The Classroom) มาจาก
การจัดกลุ่มของทักษะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Have the ability to Use technology) 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ (Be Able to Implement Technology) การมีความชำนาญด้านเทคโนโลยี 
(Are Tech Savvy) ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในห้องเรียน  (A Master of Technology in the 
Classroom) ต้นแบบของเทคโนโลยีในห้องเรียน (A Master of Technology in The Classroom) 
การใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย (Use Technology to Make Best Use of Time) การใช้ Twitter 
Chat (Use Twitter Chat) บล็อก (Blog) การใช้ระบบดิจิตอล (Go Digital) การเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ (Learn New Technologies) และการสร้างรอยดิจิทัลท่ีเป็นบวกของคุณ (Build Your Positive 
Digital Footprint)  
 4.  ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) มาจากการจัดกลุ ่มของทักษะการ
ทำงานร่วมกัน (Collaborate) สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักเรียนได้ (Be Able to Foster 
Student Relationships) การทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Actively Engaged) สังคม (Social) ความ
ร่วมมือกัน (Cooperation) การรู้วิธีการทำงานร่วมกัน (Know How to Collaborate) ความร่วมมือ
กัน การรู้วิธีการทำงานร่วมกัน (Knows How to Collaborate) ความร่วมมือ  (Collaboration) 
การทำงานร่วมกัน (Collaborate) ผู้เข้าร่วม และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
 5.  ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills) มาจากการจัดกลุ่มของทักษะการคิดค้น 
(Innovate) สามารถยอมรับการเปลี ่ยนแปลงได้ (Be Able to Embrace Change) การปรับตัว 
(They're Adaptive) ความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวของครู เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจกว้าง 
การปรับตัวได้ (Is Adaptive) ความคิดสร้ างสรรค์  (Creativity)  นวัตกรรม (Innovation) การ
ยอมรับว่าการเปลี ่ยนแปลงนั ้นสำคัญ (Recognize that Change is Essential) และการปรับตัว 
(Adaptation) 
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 6.  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) มาจากการจัดกลุ่มของ
ทักษะการหมั่นเรียนรู้ (Keep Learning) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Being a Lifelong Learner) 
ความใฝ่หา (Vulnerable) การเป็นผู ้เร ียนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) การเป็นผู ้ให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับอาชีพ (Are Advocates for The Profession) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Is a 
Lifelong Learner) ผู้สนับสนุนสำหรับอาชีพของผู้เรียน (Advocates for Their Profession) การ
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Is a Lifelong Learner) ผู้สนับสนุนสำหรับอาชีพของผู้เรียน (Advocates 
for Their Profession) มุ ่งตอบสนองความต้องการ (Pursue Your Needs) และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Learning) 
 7.  ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) มาจากการจัดกลุ่มของทักษะความเป็นผู้นำ 
(Leadership) การแก้ปัญหา (Problem-Solving) ผู้ควบคุม (The Controller) ผู้บอกบท (The 
Prompter) ทรัพยากร (The Resource) ผู้ประเมิน (The Assessor) ผู้จัดกิจกรรม (The Organizer) 
ครูสอนพิเศษ (The Tutor) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (PLN Develop a PLN) การกระตุ้นให้
นักเรียนพัฒนา (PLN Encourage Students to Develop PLN’s) การรู ้จักใช้เวลา (View Time 
Spent Exploring as an Investment)ความอดทน (Patience) การให้คำปรึกษา (Suggestion) 
และรหัส (Code) 
 8.  ทักษะการสื ่อสาร (Communication Skills) มาจากการจัดกลุ ่มของทักษะการ
เช่ือมต่อ (Connect) การเช่ือมโยง (Related things) และการส่ือสาร (Communication)  
ดังภาพประกอบ 

 
ภาพท่ี 2.4  องค์ประกอบของทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 
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 2.4  นิยาม ความสำคัญ แนวทางการพัฒนา ทักษะศตวรรษท่ี 21 
 ทักษะศตวรรษท่ี 21 สำหรับครูท่ีได้จากการจัดกลุ่มจำนวน 8 ทักษะดังกล่าว ถือเป็นทักษะ

ท่ีจะเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยท่ีผู้วิจัยจะนำไปสนทนาแลกเปล่ียนกับผู้ร่วมการวิจัย อันจะนำไปสู่
การบูรณาการกันระหว่าง “ธารสายวิชาการจากผู้วิจัย” และ “ธารสายประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย” 
ที ่จะทำให้การกำหนดโครงการเพื่อการดำเนินงานในการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู ้ว ิจัยขอนำเสนอรายละเอียดของแต่ละทักษะใน 3 ประเด็นดังนี ้ คือ (1) นิยาม  
(2) ความสำคัญ (3) แนวทางการพัฒนา และ (4) คำคมเพื่อการพัฒนา ตามลำดับดังนี้ 

 1.  ทักษะการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching Skills) 
  1.1  นิยาม (Definition) 
  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 

ผู้วิจัยขอ สรุปเป็นนิยามของ ทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered 
Teaching Skills) ว่าหมายถึง การสร้างกระบวนการทางความคิด และวิธีคิดที่จะช่วยปลูกฝังให้
นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดการสร้างนิสัยและทักษะในการ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยการใช้ทักษะในการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นี้ จะช่วยเพิ่ม
บทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียนให้มีการแสดงความคิดและมีการลงมือปฏิบัติรวมถึง สามารถรับ
ฟังและเรียนรู้จากนักเรียนคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ลดบทบาทการท่องจำเพื่อมาบรรยายหน้าห้องเรียน
ลง ซึ่งผู้สอนจะต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายเป็นหลักเป็นการเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้
แรงบันดานใจ โดยจะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธีการสอนที่เอื้อต่อแนวคิดนี้ ซึ่งกระบวนการนี้
จะช่วยให้มีพัฒนาการของผู้เรียนสูงท่ีสุด 

  1.2  ความสำคัญ (Importance) 
  Nellie Mae Education Foundation (2017) อธิบายถึงการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยเน้นดึงดูดผู้เรียนไปสู่การประสบความสำเร็จของผู้เรียน และรวมความสนใจและทักษะ
ของผู้เรียนเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส่วนบุคคล ความสามารถพื้นฐาน 
เกิดขึ้นทุกท่ีทุกเวลา และนักเรียนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้ เมื่อเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น 1) การมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น ความท้าทาย ความกระตือรือร้น ความ
สนุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสุข คือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ที่ควรท่ีจะทำให้การเรียนรู้มีความสนุก ท้าทาย และมีส่วนร่วมร่วมกัน การเรียนรู้ท่ี
สนุกสนานควบคู่ไปกับความท้าทายท่ีมุ่งหวัง ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีท่ีน่าท่ึงอย่างแท้จริง เราจะ
ได้ยินเสียงหัวเราะและการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ห้องเรียน 2) ผู้เรียนนั้นรู้ว่าผู้เรียนกำลังเรียนรู้อะไรและ
เรียนไปทำไม ตัวอย่างเช่น Katherine Smith เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นคนที่แบ่งปัน
เป้าหมายการเขียนโครงการ เพื่อบอกให้รู้ถึงสิ ่งที ่ผู ้เรียนต้องทำเพื่อให้โครงการสำเร็จหรือบรรลุ
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ภาระหน้าท่ี โครงการนี้เป็นเป้าหมายส่วนตัวของเธอและเธอก็ทำงานด้วยตนเองจนสำเร็จ Katherine 
Smith บอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืน แต่ด้วยความยอดเยี่ยมของ PBL แม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถ
เข้าถึงโฟกัสของระดับการเรียนรู้นี้ได้ 3) การผสมผสานการทำงานของทีมทำงานร่วมกัน และทีมกลุ่ม
งานขนาดใหญ่ Intrinsic โรงเรียนในชิคาโกได้รับการออกแบบอย่างแท้จริง ท้ังในเชิงโครงสร้างและใน
การสอนเพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างการทำงานเป็นรายบุคคลและการทำงานเป็นทีม นักเรียน
ทุกคนทำงานในห้องเรียนรู้ขนาดใหญ่และหมุนเวียนไปมาระหว่างกลุ่มหรือการเรียนการสอนแบบตัว
ต่อตัวกับผู้สอน 4) นักเรียนใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ต้องการให้นักเรียนใช้เวลาอย่างน้อยส่วนหนึ่งของแต่ละวันในการทำงานกับโครงการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
นักเรียน CICS Irving Park ในชิคาโกใช้รูปแบบการประชุมที่สุดยอดระหว่างวันที ่โรงเรียน และ
เจ้าหน้าท่ีพบว่าปัญหาด้านระเบียบวินัยลดลงและการมีส่วนร่วมกำลังพุ่งสูงขึ้น CICS Irving Park เป็น
ส่วนหนึ่งกับนวัตกรรม LEAP ในการแสวงหาการเรียนรู้ส่วนบุคคล ผู้เรียนทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจ
ว่าการเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีความหมายและเช่ือมโยงกับโลกแห่งความ
จริง 5) ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำงานด้วยตนเองและสำรวจความสนใจของตนเอง การสำรวจความสนใจ
ของผู ้เร ียน เป็นสิ ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมที ่มีผู้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง ผู ้เร ียนทำงานตาม
ความสามารถหรือทักษะ และทำตามความต้องการของตนเอง ผู้เรียนจะเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับ
การเรียนรู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและเป็นสาเหตุที่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนหลงใหลมากที่สุด 
นักเรียนมักจะทำงานในกลุ่มเป้าหมายท่ีคล้ายกัน แต่กิจกรรมและงานทั้งหมดนั้นต่างกัน 6) การ
ทำงานเป็นกลุ่มและการพูดคุยแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันของนักเรียนเกิดการระดมความคิด อันเป็นส่ิง
สำคัญในการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 7) มีรูปแบบการประเมินผลหลายรูปแบบ เช่น 
ข้อเสนอแนะ และการสาธิตการเรียนรู้ ผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จะได้รับข้อเสนอแนะมากมาย ผู้เรียนได้รับข้อเสนอแนะส่วนบุคคล ในความคาดหวังท้ังเป้าหมายทาง
วิชาการ สังคมและอารมณ์ ทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะของกลุ่มเช่นกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับโครงการหรือ
กิจกรรมของทีม 8) การจัดกิจกรรมเรียนการสอน สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
รวมถึงความหลากหลายของนักเรียนในงานกิจกรรมการแสดงของผู้เรียน การนำเสนอได้แสดงถึง
วัฒนธรรมและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งทรงพลังและนั่นคือจุดแข็ง ผู้เรียนได้มองเห็นตัวเองใน
พื้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน จุดแข็งทางวัฒนธรรมของผู้เรียนจะถูกเน้นตลอดการเรียนรู้ และใน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

  1.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
  Educational Group, LLC (2015) กล่าวถึง 7 วิธีในการสร้างห้องเรียนที่มีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ในวิธีการดั้งเดิมหลาย ๆ วิธีการ ครูยืนอยู่หน้าห้องบรรยายในขณะท่ีนักเรียนนั่งดูอยู่เฉย ๆ 
และฟัง นักเรียนทำงานเป็นรายบุคคลในขณะท่ีการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมมักจะถกูกีดกัน เนื่องจาก
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การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการการศึกษานี้เน้นไปท่ีกระบวนการการ
เรียนรู้ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะเปลี่ยนการมุ่งเน้นจากครูไปยังนักเรียน มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในผู้เรียนและต้องการให้ผู้เรียนตรวจสอบความคิดของตนเอง นักเรยีนจะ
ได้รับการคาดหวังไม่เพียงแค่มีสติในการเรียนรู้แต่ยังต้องมีความรับผิดชอบด้วย แรงจูงใจของผู้เรียน
โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นหลัก เช่นเดียวกับความสำเร็จของนักเรียนและ
ความพึงพอใจโดยรวมจากประสบการณ์ในโรงเรียน มีเทคนิคที่รวมผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางหลาย
เทคนิคให้เข้ากับในห้องเรียนและในบทเรียน ได้แก่ 1) อนุญาตให้นักเรียนเลือกและเป็นอิสระ 
หมายถึงการจัดหาโครงการ ทางเลือกของการบ้านและห้องเรียน รวมถึงการอนุญาตให้นักเรียน
ออกแบบจัดการที่นั ่งของตัวเอง การหาประเภทคำถามให้มากกว่าเดิมในการประเมินยังช่วยให้
นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง ท้ายท่ีสุดผู้สอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนหยุดทำงานสองสามนาที
เพื่อใช้เวลาตามท่ีผู้เรียนต้องการ 2) ใช้เทคนิคการตั้งคำถามปลายเปิด การฝึกฝนนี้ช่วยส่งเสริมต่อการ
คิดอย่างมีว ิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์และเพิ ่มทักษะการแก้ปัญหา คำถามปลายเปิด
สนับสนุนการส่ือสารท่ีชัดเจนและให้ความมั่นใจกับผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีความสำคัญ 3) มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยเสริมสร้างทักษะและทัศนคติของการสอน มันเป็น
วิธีการสอนที่ตรงและมีส่วนร่วมมากขึ้นที่ดึงนักเรียนเข้าสู่หัวใจของบทเรียน นักเรียนจะมีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้นในส่ิงท่ีเกิดขึ้นมากกว่าการเป็นผู้ดูและผู้ชม 4) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของผู้เรียน
และโครงการกลุ่ม เมื่อผู้เรียนทำงานร่วมกัน ผู้เรียนจะมีการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาในบทเรียน ผู้เรียน
ได้รับการช่ืนชมจากบุคคลท่ีมีความหลากหลายท้ังในโรงเรียนและชุมชน ผู้เรียนยังเรียนรู้ท่ีจะเคารพใน
สิ่งที่บางครั้งอาจเป็นมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้น และในที่สุดผู้เรียนสามารถสะท้อนความคิดของ
ผู้เรียนกลับไปกลับมาด้วยกัน ช่วยสร้างโอกาสที่ดีขึ้นในการพัฒนาความคิดให้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม 5) 
ส่งเสริมการสะท้อนกลับของผู้เรียน การสะท้อนกลับของผู้เรียนช่วยทำให้ผู้เรียนทำงานช้าลงเล็กน้อย
และถอยกลับเพื่อวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมองมีเวลาในการประมวลผลส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
การสะท้อนกลับจะสร้างพื้นท่ีและเวลาสำหรับการเติบโตของบุคคลและกลุ่ม 6) การมอบหมายงาน
เฉพาะบุคคล นักเรียนทุกคนไม่ได้ทำงานด้วยความเร็วเท่ากันและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายควรสะท้อน
ถึงสิ ่งนี้ การอนุญาตให้นักเรียนทำงานตามหน้าท่ีที ่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และทำในสิ่งท่ี
ต้องการมากที่สุด ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาของเนื้อหาได้ลึกซึ้งยิ ่งขึ้น 7) ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและโครงการบริการการเรียนรู้ สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นบทบาท
สำคัญในโลกท่ีกว้างขึ้น ผู้เรียนได้รับโอกาสท่ีจะเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีคุณค่าและสามารถเติมเต็มให้กับผู้อื่น
ว่าควรทำอย่างไร การเรียนรู้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเข้มงวดน้อยลง นักเรียนมีโอกาสที่จะ
เห็นโดยตรงว่าโอกาสการเรียนรู้นั้นอยู่รอบ ๆ ตัวเราทุกท่ีท่ีเราไป นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจากหลากหลายแหล่งของบุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
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 1.  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Quotes for 
Developing Student Centered Teaching Skills) 
  1.1  The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read 
and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.’-Alvin Toffler คำแปล-การ
ไม่รู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่คนท่ีไม่สามารถอ่านและเขียนได้เท่านั้น แต่คนท่ีรู้นั้นเป็นคนท่ีเรียนรู้
ส่ิงใหม่ ไม่ยึดติดกับส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มา และเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่-Alvin Toffler 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2nkY4rp 

  1.2  The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior 
teacher demonstrates. The great teacher inspires.-William Arthur Ward คำแ ป ล  -  ครู
ธรรมดา “บอกเล่า” ครูท่ีดีกว่า “อธิบาย” ครูท่ีเหนือกว่า “ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง” ครูผู้ยิ่งใหญ่ ต้อง
ทำให้ได้ถึงขั้น “สร้างแรงบันดาลใจ”-William Arthur Ward 

 

 
  
ภาพท่ี 2.6  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2muSS3S 

https://bit.ly/2nkY4rp
https://bit.ly/2muSS3S
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  1.3  Do not try to satisfy your vanity by teaching a great many things. 
Awaken people’s curiosity. It is enough to open minds; do not overload them. Put 
there just a spark. If there is some good inflammable stuff, it will catch fire.-Anatole 
France  
คำแปล-อย่าพยายามสนองความไร้สาระของคุณด้วยการสอนส่ิงต่าง ๆ อย่างมากมาย จงกระตุ้นความ
อยากรู้ของผู้คน ซึ่งเพียงพอที่จะเปิดใจ อย่ายัดเยียดมากเกินไป เพียงแค่จุดประกายไฟ ไฟมันจะติด
เอง-Anatole France 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://www.azquotes.com/quote/602085 
 

  1.4  Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I 
learn. –Benjamin Franklin คำแปล - บอกฉัน แล้วฉันจะลืม สอนฉัน แล้วฉันจะจำ แต่ถ้าให้ฉันได้
ทำ แล้วฉันจะเรียนรู้ - Benjamin Franklin  

 

 
ภาพท่ี 2.8  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง#4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2leZ3sh 

https://www.azquotes.com/quote/602085
https://bit.ly/2leZ3sh
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  1.5  All the world is a laboratory to the inquiring mind. –Martin Fisher คำ
แปล - โลกใบนี้คือห้องปฏิบัติการแห่งการอยากรู้อยากเห็น –Martin Fisher 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2lSXW1U 
 

 2.  ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills) 
 2.1  นิยาม (Definition) 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 

12 แหล่งนั ้น ผู ้ว ิจัยขอสรุปนิยามของ ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills) ว่า
หมายถึง ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดที่ไปข้างหน้าหรือมีความคิดที่กว้างไกล มีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการสอน และควรคำนึงถึงวัยของผู้เรียนและความเข้าใจในสื ่อท่ีจะนำมาถ่ายทอด 
อย่างเช่น ส่ือสำหรับเด็กอนุบาลก็ควรจะต้องมีส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจ เพราะเด็กจะมีสมาธิส้ันก็ควรจะมี
การใช้ภาพเคล่ือนไหวหรือการ์ตูนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี สำหรับเด็กประถมก็ควรจะ
หาสื่อการเรียนการสอนที่ยากขึ้นมาอีกหน่อย อย่างเช่นเกมส์ เพราะเด็กในวัยนี้สามารถเรียนการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และเด็กมัธยมต้นก็ควรจะหาสื่อที่ยากกว่านี้คือการเรียนที่ทันสมัยขึ้นมาอีก
หน่อย เพราะเด็กในวัยนี้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาก อาจจะให้เด็กสมัคร E-mail เป็นของตัวเองเพื่อ
ส่งงานให้กับคุณครูผู ้สอน ส่วนเด็กมัธยมปลายก็ควรจะใช้สื่อ Power Point ในการเรียนการสอน 
ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำ
ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

 2.2  ความสำคัญ (Importance) 
 Williams (2019) กล่าวถึง ความคิดเชิงปฏิบัติ รวมถึงการปรับใช้กับสภาพแวดล้อม

และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดเชิงปฏิบัติท่ีมีความหมายในโลกแห่งความเป็นจริง การพิจารณา

https://bit.ly/2lSXW1U
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วิธีในการปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเปล่ียนสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อท่ีคุณจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในทางปฏิบัติบางครั้งเรียกว่า หนทางท่ีฉลาด หรือสามัญสำนึก การคิดเชิง
ปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิเคราะห์ส่ิงท่ีรู้อยู่แล้วในหลายวิธีการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งความรู้เชิงปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความรู้ใหม่ 
แต่ใช้หรือนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบางอย่าง ได้แก่ 1) ทักษะการคิดท่ีดี 2) จัดการ
กระบวนการคิดของคุณเอง 3) ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ 4) เปิดใหม้ีตัวเลือกอื่น ๆ 5) มีความยดืหยุ่น
ในวิธีท่ีใช้แก้ไขปัญหา 6) รู้วิธีติดต่อและพูดคุยกับผู้อื่น 7) ใช้ความรู้หรือข้อมูลที่คุณเคยเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง 

 2.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
 Smith (2014) ได้กล่าวไว้แล้วว่า การคิดล่วงหน้าคือสิ่งที ่กำลังเตรียมตัว ไม่เพียงแค่

หลีกเลี่ยงหลุมพรางและความล้มเหลวเท่านั้น แต่ยังเพื่อการเติบโตและความสำเร็จด้วยนวัตกรรม 
การศึกษาที่มีค่าในการปฏิบัติที ่ดีที ่สุด ได้แก่ 1) มองเป้าหมายที่เชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์เดียว เมื่อ
ตัดสินใจจ้างหรือสร้างทีมใหม่ เปิดโอกาสให้ทีมนำความคิดมาสู่ตารางเพื่อท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมี
แนวโน้มที่ไปข้างหน้าด้วยความตื่นเต้น 2) เรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ สิ่งที ่สำคัญคือการทำให้ทีมมี
ความคิดที่คิดล่วงหน้าเพื่ออนาคต สำหรับการเริ ่มต้นระดมสมองกับผู้อื ่น การระดมสมองทำให้
สามารถเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ัวไป 3) ปฏิบัติ
ซ้ำ ๆ อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยทั่วไปแล้วนวัตกรรมจะต้องพยายามถึงสามครั้งเพื่อทำให้มันถูกทาง การ
ทำส่ิงต่าง ๆ มากกว่าสามครั้งสามารถทำให้เกิดความสนใจในการคิดล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้ง
ท่ีสามท่ีฝึกฝนความคิดเราสามารถดูได้ว่า นวัตกรรมอาจพัฒนาหรือคล่ีคลายไปตามแนวทางและส่ิงท่ี
จำเป็นท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนได้อย่างไร 4) รับความเส่ียง มุ่งมั่น และทดสอบ จำเป็นต้อง
ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะดูว่าผู้เรียนจะมีวิธีทำได้อย่างไร  การรับความเสี่ยงบางครั้งอาจเป็น
ปัจจัยท่ีจำเป็นต่อความสำเร็จ การทำความเส่ียงมาใช้ในการทดลองกับกระบวนการใหม่หรือความคิด
ใหม่ในทีมจะช่วยให้สามารถระบุพื้นท่ีใหม่สำหรับการเติบโตในอนาคตได้ 5) ควบคุม ยอมแพ้ภาพลวง
ตาของการควบคุมเพราะมันเป็นการหลอกลวง คุณไม่สามารถควบคุมได้ทุกแง่มุมหรือได้ทุกโครงการ 
การทำงานกับบุคคลที ่มีความรู้ ประสบการณ์ คุณไม่สามารถบังคับให้ผู้คนเลิกล้มความรู้หรือ
ประสบการณ์ได้ เราเป็นอาสาสมัครในส่ิงท่ีเราใส่ใจ 6) อ่านและดู เพื่อท่ีจะเป็นนักคิดล่วงหน้า  ต้องมี
คุณสมบัติบางอย่างที่อยู ่เบื้องหลังความคิดของคุณ การอ่านทำให้ง่ายต่อการระบุแนวโน้มและมี
มุมมองเกี่ยวกับความสำเร็จและข้อผิดพลาดดีขึ้น ความสามารถในการพิจารณาความคิดของผู้อื่น
สามารถเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการคิดของคุณเองได้ 7) จัดสรรเวลา สำหรับการคิดล่วงหน้า 
รายการงานประจำวันท่ีไม่มีวันจบส้ินของคุณ สามารถเบี่ยงเบนความสนใจคุณจากการคิดไปข้างหน้า 
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การกำหนดเวลาการนัดหมาย จะทำให้คุณได้ความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างได้ นอกจากนั้นยังมี
ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดไปข้างหน้าจากหลากหลายแหล่งของบุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
 3.  ทัศนะเพื ่อการพัฒนาทักษะการค ิดไปข้างหน้า (Quotes for Developing 
Forward Thinking Skills) 

 3.1  In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes 
on.- Robert Frost คำแปล - สามคำท่ีสามารถสรุปท้ังหมดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตได้ คือ ก้าว ต่อ ไป  

 

 
 
ภาพท่ี 2.10  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดไปข้างหน้า #1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2o2JkxC 
 

  3.2  The people who are crazy enough to think that they can change the 
world, are the ones who do ~Steve Jobs คำแปล - คนท่ีบ้ามากพอท่ีคิดจะเปล่ียนโลก คือคน
ท่ีบ้ามากพอท่ีจะทำ - Steve Jobs 

 

 
 
ภาพท่ี 2.11  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดไปข้างหน้า #2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mNimJI 

https://bit.ly/2o2JkxC
https://bit.ly/2mNimJI
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  3.3  Intuition will tell the thinking mind where to look next . - Jonas 
Salk คำแปล - สัญชาติญาณจะบอกถึงก้นบึง้ของความคิดท่ีว่าหนทางไหนท่ีคุณมองหาต่อจากนี้ - 
Jonas Salk 

 

ภาพท่ี 2.12  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดไปข้างหน้า #3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mxr7aV 

  3.4  As I look back on my life, I realized that every time I thought I was 
being rejected from something good, I was actually being re-directed to something 
better. - Steve Maraboli คำแปล - เวลาท่ีฉันมองย้อนกลับไปในส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้นในชีวิต มันทำให้
ฉันรู้ว่า ทุกครั้งท่ีฉันคิดว่า ฉันกำลังถูกปฎิเสธที่จะได้รับส่ิงดี ๆ จริง ๆ แล้วมันกลับทำให้ฉันไปเจอส่ิงท่ี
ดียิ่งกว่า - Steve Maraboli 

 

 
 
ภาพท่ี 2.13  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดไปข้างหน้า #4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2lIrE9T 

 

  3.5  We keep moving forward, opening new doors, and doing new things 
because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths.-Walt Disney 
คำแปล - สาเหตุที่พวกเรามุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดประตูบานใหม่ และทำสิ่งใหม่ ๆ นั่นเพราะ

https://bit.ly/2lIrE9T
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พวกเรามีความอยากรู้อยากเห็นและความอยากรู้อยากเห็น จะพาพวกเราไปยังหนทางใหม่ ๆ - Walt 
Disney 

 
 
ภาพท่ี 2.14  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดไปข้างหน้า #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2lipgq3 
 

3.  ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in The Classroom) 

  3.1  นิยาม (Definition) 
  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 

12 แหล่งน ั ้น ผู ้ว ิจ ัยขอสร ุปน ิยามของ ทักษะเทคโนโลยีในห้องเร ียน ( Tech Skills in The 
Classroom) ว่าหมายถึง การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน โดยเน้นให้มีการนำและ
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านองค์ความรู้ ในด้านการสื่อสาร ในด้านการทำงาน และในการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องสร้างสรรค์เหมาะสมและมีคุณธรรม รวมถึงการร่วมกันคิดและค้นหาเทคนิค
แนวทางต่าง ๆ ของผู้เรียนเองและของครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การทำส่ือการสอน
ใน บล็อก (Blog) การใช้ระบบดิจิตอล (Go Digital) คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการ
จัดการทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบไร้กระดาษบนเว็บไซต์ของตนเอง และการบูรณา
การเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับที่แตกต่างกัน การแชร์ลิงค์และ
เสนอการอภิปรายแบบดิจิตอล ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้กระดาษ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและ
แบ่งปันทรัพยากรในช้ันเรียนในรูปแบบท่ีเป็นระเบียบและท่ัวถึงมากขึ้น 

  3.2.  ความสำคัญ (Importance) 
Cox (2019) ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์หลายคนไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีในห้องเรียนแบบดั้งเดิม 

ซึ่งอาจมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ดังนั้นทักษะท่ีพวกเราหลายคนคิดว่าผู้สอนทุกคนควรรู้อาจจะ
ขาดหายไป อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สอนทุกคนในการ “เป็นที่รู ้จัก” ด้วย

https://bit.ly/2lipgq3
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เทคโนโลยีศตวรรษท่ี 21 ในทักษะของการเรียน มีหลายทักษะที่ผู้เรียนของเราจำเป็นท่ีจะต้องมีเพื่อ
ความอยู่รอดในโลกการทำงาน  

 ทักษะด้านเทคโนโลยี 10 อันดับแรกที่ผู้สอนทุกคนควรรู้ แม้ว่ารายการเหล่านี้อาจดูเป็น
พื้นฐานสำหรับใครบางคน แต่ทักษะท้ังหลายเหล่านี้จะช่วยขับเคล่ือนผู้เรียนไปสู่อนาคต ดังนี้  

 1) การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนสืบค้นทางเว็บไซต์ ผู้สอนหลายคนขาดทักษะพื้นฐานของ
การดำเนินการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน ผู้สอนจำเป็นต้องรู ้วิธีการสอน  วิธีการค้นคว้า
เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้กับผู้เรียนได้ เคล็ดลับหนึ่งท่ีผู้สอนควร
รู้คือถ้าผู้เรียนต้องการค้นหาบางสิ่งจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น จาก “edu” หรือ “org” สิ่งท่ี
ผู้เรียนต้องทำคือพิมพ์ “edu” หรือ “org” ด้วยเครื่องมือค้นหา เช่น Google ซึ่งจะแสดงเว็บไซต์
ทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรเหล่านั้น ผู้สอนต้องกลับไปสู่พื้นฐานและทบทวนหรือเรียนรู้ถึงวิธีการ
ค้นหาและเรียนรู้การค้นหาคำหลัก  

 2) การใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม Google Docs โปรแกรม Microsoft 
Office ยังคงเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญมาก การรู้จักวิธีการใช้งานผ่าน Word, Excel และ Outlook อาจ
ดูเหมือนเป็นส่ิงที่เคยผ่านมาแล้ว แต่โปรแกรมเหล่านี้ยังคงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในห้องเรียน
ปัจจุบัน (และในสำนักงาน บริษัท) การนำเสนอ PowerPoint ยังคงถูกใช้ในห้องเรียน Google Docs 
ยังคงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถสร้าง แก้ไข แบ่งปันและ
จัดเก็บไฟล์กับผู้ใช้คนอื่นได้ ผู ้ใช้สามารถสร้างเอกสาร สเปรดชีต การนำเสนองาน และอื ่น  ๆ 
เช่นเดียวกับ โปรแกรม Microsoft office และรวมถึงประโยชน์เพิ่มเติมของคลาวด์ ดังนั้นทำให้ผู้เรียน
เก็บและแบ่งปันทุกอย่างได้  

 3) การเชื่อมต่อบนโซเชียลมีเดีย เครือข่ายออนไลน์กำลังเป็นส่วนหนึ่งของงาน หากครู
ต้องการที่จะติดตามเวลาและความสัมพันธ์ของนักเรียนและผู้ปกครอง แพลตฟอร์มอย่าง Twitter, 
Instagram, Facebook และ Pinterest ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหมู่นักเรียนและผู้ปกครอง โซเชียล
มีเดียจะช่วยขยายการสื่อสารไม่เพียงแค่กับผู้เรียนและผู้ปกครอง แต่ยังรวมถึงเพื่อนของผู้เรียนและ
ผู้ดูแลระบบ ช่วยให้คุณเข้าถึงความรู้ท่ีคุณอาจไม่เคยมีมาก่อน  

 4) การทำงานผ่านส่ือออนไลน์ร่วมกับผู้สอนคนอื่น เทคโนโลยีช่วยให้ผู้สอนร่วมมือกับเพื่อน
ร่วมงานทางออนไลน์ได้ ผู้สอนสามารถใช้เครื ่องมือทางเทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อแบ่งปันและรับ
ความคิดท่ีสร้างสรรค์ท่ีสามารถช่วยผู้สอนในห้องเรียนได้ สามารถเยี่ยมชมบล็อกของผู้สอนคนอื่น เพื่อ
ติดต่อหรือติดต่อกับผู้เรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีสามารถทำให้งานของผู้สอนง่ายขึ้นเมื่อ
สามารถเข้าถึงเครื่องมือท่ีรวดเร็วที่สามารถใช้ทำงานร่วมกับผู้สอนคนอื่นได้  

 5) เป็นผู้นำทางเว็บไซต์ ในขณะที่ทักษะการเป็นผู้นำทางเว็บอาจดูเหมือนว่าจะง่ายดาย
สำหรับหลายคน แต่บางคนอาจไม่ทราบวิธีท่ีจะทำผ่านเว็บไซต์ ผู้สอนทุกคนควรต้องรู้ทักษะพื้นฐานนี้
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เพราะ ห้องเรียนทุกห้องจะไม่มีกระดาษ ซึ่งหมายความว่าวิธีท่ีผู้ปกครองและผู้เรียนจะได้รับข้อมูลนั้น
จะเป็นทางออนไลน์  

 6) การสื่อสารผ่านทางวิดีโอและการแชร์วิดีโอ บุคคลหลายคนทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะ
มองเห็นกันได้มากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ท่ีเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นอยู่แค่เพียงปลายนิ้วมือ 
ด้วยที่กล่าวว่าการเรียนรู้ผ่านทางวิดีโอเป็นหนึ่งในทักษะช้ันนำท่ีผู้เรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องมี ผู้สอน
จะต้องรู้วิธีการสร้างวิดีโอและแบ่งปันวิดีโอ ผู้สอนหลายคนกำลังโพสต์บทเรียนบน YouTube ในขณะ
ท่ีผู้สอนคนอื่นใช้การส่ือสารผ่านทางวิดีโอเพื่อติดต่อกับห้องเรียนอื่น ๆ จากท่ัวโลก การเรียนการสอน
และการเรียนรู้ผ่านผ่านวิดีโอได้รับแรงผลักดันมากมายจนผู้สอนทุกคนต้องมีทักษะนี้หากผู้เรียนและ
ผู้สอนต้องการท่ีจะทันโลกในเวลาปัจจุบัน  

 7) บล็อก สำหรับผู้สอนที่ต้องการทำงานร่วมกันนอกกล้อง การเขียนบล็อกเป็นทักษะท่ี
สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมี บล็อก ช่วยให้ผู้ใช้แบ่งปันความคิดและแนวคิดในรูปแบบออนไลน์โดยไม่
ต้องเจอกับใครเลย มันค่อนข้างง่ายที่จะเรียนรู้ และผู้สอนสามารถสร้างเว็บไซต์แบบไม่เสียเงินหาก
ผู้สอนต้องการบล็อกเกี่ยวกับบทเรียน หรือเชื่อมต่อกับผู้สอนคนอื่น ๆ เว็บไซต์ห้องเรียนกำลังไดร้ับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในหลักสูตรของวิทยาลัยทุกวันนี้ มุมมองของผู้สอนกำลังได้รับการสอนโดย
วิธีการสร้างห้องเรียนในเว็บไซต์  

 8) การใช้กระดานอัจฉริยะ เทคโนโลยีอัจฉริยะใช้รูปแบบของไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบท่ีผู้สอน
หลายคนใช้ในห้องเรียน ผู้เรียนยอมรับวิธีการใหม่นี้สำหรับการสอนของผู้สอนและสำหรับการเรียนรู้
ของผู้เรียน ผู้สอนพบว่าการแยกการเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายเพราะเทคโนโลยีนี้สามารถรองรับรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นแบบโต้ตอบและคุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้อย่าง
ง่ายดาย กระดานอัจฉริยะนั้นใช้งานได้ไม่ยากนักและเป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสำหรับการใช้ในห้องเรียน 
นี่เป็นเทคโนโลยีช้ินหนึ่งท่ีผู้สอนจำเป็นต้องเรียนรู้หากผู้เรียนต้องการท่ีจะมีความก้าวหน้าในสาขาของ
ตนเอง  

 9) แนวคิดของการเป็นพลเมืองดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลนั ้นเป็นความจริงที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลยุคใหม่นี้ท่ีเราอาศัยอยู่ ผู้สอนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในยุคดิจิตอล ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาจมีบางส่ิงท่ีไม่ดี ซึ่งในส่วนนี้มาจากโลก
แห่งการกลั ่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตซึ ่งผู ้สอนต้องเข้าใจ และสอนทักษะแก่ผู ้เร ียนให้ประสบ
ความสำเร็จและปลอดภัยในยุคข้อมูลขา่วสารนี้ พื้นท่ีของโลกไซเบอร์เป็นพื้นท่ีท่ีผู้เรียนและผู้สอนนั้นมี
ส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในโลกดิจิตอลนี้ผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจ และ
จัดหาใหผู้้เรียน เรียนรู้ด้วยความรู้สึกท่ีสบายใจ  

 10) การใช้แท็บเล็ต โรงเรียนหลายแห่งเลือกใช้แท็บเล็ตแทนการใช้แล็ปท็อปหรือ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางแห่งมีนโยบาย “นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง” ซึ่งตอนนี้ผู้เรียนได้รับอนุญาต
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ให้นำอุปกรณ์ท่ีพกพาได้เข้ามาในห้องเรียน ผู้สอนจำเป็นต้องรู้วิธีการใช้งานผ่านแท็บเล็ตและวิธีการใช้
แอพพลิเคช่ันพื้นฐาน ผู้สอนสามารถแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์นั้นสามารถนำมาใช้งานไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง
ส่วนตัว แต่นำมาใช้เรื่องการเรียนด้วยเช่นกัน ผู้เรียนหลายคนคิดว่าผู้เรียนใช้มันแค่เพียงส่งข้อความ
และเล่นเกม อย่างไรก็ตามมันมีมากกว่าการเป็นแท็บเล็ต เช่นเมื่อมีการถ่ายภาพและโพสลงใน 
Twitter และ Snapchat ผู้สอนสามารถแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้เรียนเกี่ยวข้องกับประโยชน์การเรียน
โดยตรงในส่วนของเทคโนโลยี 

  3.3  แนวทางการพัฒนา (How to Develop) 
  June (2012) ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยี

สามารถช่วยให้ผู้สอนสร้างความแตกต่างและมอบประสบการณ์ใหมแ่ก่ผู้เรียน เทคโนโลยีสามารถช่วย
ให้ผู ้เรียนเข้าใจแนวคิดและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ผู้สอนต้องเริ ่มต้นด้วยการสอนที ่ดี ด้วย
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของบทเรียนแล้วจึงมองหาเทคโนโลยีท่ีสามารถปรับปรุงบทเรียนนั้นในการ
ปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีการศึกษา 

  ทักษะด้านเทคโนโลยี 11 อย่าง ที่นักเรียนทุกคนควรรู้และควรมีดังนี้ 
  1) การค้นหาและวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้วิธีการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต

ที่เหมาะสมโดยใช้คำค้นหาและตัวดัดแปลง ทักษะนี้เป็นสิ่งจำเป็นในโรงเรียน ในงาน และในชีวิต
โดยทั่วไป ผู้สอนยังต้องสามารถสอนทักษะการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ไม่ว่า
ผู้สอนจะสอนในช้ันใดก็ตาม ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ว่าจะหาข้อมูลทางวิชาการและตรวจสอบได้จากท่ีไหน  

  2) แอพพลิเคช่ันเพิ่มผลิตผล การประมวลผลคำ โปรแกรมสเปรดชีต เครื ่องมือการ
นำเสนอจดบันทึกและแอพพลิเคชั ่นองค์กร ผู ้เร ียนจำเป็นต้องรู ้ว ิธีการในการสร้าง การแก้ไข 
ปรับเปล่ียนเอกสาร การนำเสนอ และการใช้โปรแกรมสเปรดชีต ผู้สอนจำเป็นต้องรู้วิธีการใช้เครื่องมือ
เพิ่มประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนควรรู้วิธีใช้เครื่องมือต่าง 
ๆ เช่นปฏิทินดิจิทัล ท่ีต้องทำจดบันทึกรายการ   และอีกมากมายเพื่อจัดระเบียบ  

  3) การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีและท่ีสำหรับขอความช่วยเหลือ การรู้ว่า
วิธีการค้นหาเมนูช่วยเหลือบนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพื่อที่จะไปหาความคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือได้ที ่ไหน และจะหาคู่มือเกี ่ยวเทคโนโลยีที ่มีอยู ่มากมายได้ที ่ไหน  ซึ่งหลายคนไม่รู้ 
ผู้เรียนจำนวนมากไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนอกจากจะไปขอความช่วยเหลือผู้สอน การ
ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตจะสามารถช่วยในการค้นหาส่ิงท่ีคุณต้องการเพื่อท่ีจะช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการ
และต้องทำอะไรบางอย่าง  

  4) การจัดหาทรัพยากรแบบไม่เสียเงินและแหล่งเงินทุนสำหรับเทคโนโลยี งบประมาณมี
การลดลงอย่างต่อเนื่องและผู้สอนต้องจัดหามาในราคาถูกลง การรู้ถึงวิธีการหาแหล่งเงินทุนสำหรับ
เทคโนโลยีหรือการจัดหาเทคโนโลยีท่ีไม่เสียเงินนั้นสำคัญมาก เป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องมองหาวิธีการต่าง ๆ ใน
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การจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แล็ปท็
อป1-1 หรืออุปกรณ์ของผู้เรียนเองวิธีการต่าง ๆ สามารถช่วยผู้สอน โรงเรียน    

  5) โซเชียลมีเดีย วิธีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องสำหรับโรงเรียนและการทำงาน 
จะต้องป้องกันปัญหาจากการก่อกวนทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นในการ
ปฏิบัติงาน หลายคนท่ีใช้สื่อโซเชียลในชีวิตส่วนตัว แต่มีคนไม่มากเท่าไหร่ที่ใช้ในการทำงาน ผู้เรียน
จำเป็นต้องเข้าใจโลกออนไลน์เพราะเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ  

  6) การเป็นพลเมืองดิจิทัล มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต / อีเมล์ / โซเชียลมีเดีย วิธีท่ี
เหมาะสมในการใช้อินเทอร์เน็ต การเขียนอีเมล์ในการทำงาน การใช้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับงาน 
การใช้เว็บและโซเชียลมีเดียกับผู้เรียน การแบ่งปันการใช้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  

  7) การป้องกันและความปลอดภัย โปรแกรมป้องกันไวรัส ขยะอิเล็คโทรนิค การเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป นักตามรอยและอื่น ๆ ล้วนเป็นปัญหาที่ผู ้เรียนต้องรู้ ผู ้สอนจะต้อง
ตระหนักถึงส่ิงนี้ เพื่อเป็นการปกป้องตนเองและเพื่อสอนผู้เรียนถึงส่ิงสำคัญเหล่านี้  

  8) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และการแก้ไขปัญหา ครูผู ้สอนควรทราบถึงการ
เรียกชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละส่วนในเทคโนโลยี การทราบถึงการแก้ไขปัญหาที่เล็กน้อย และทราบ
ถึงการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นสำหรับ ไวไฟ โครงข่าย ระบบปฏิบัติการ OS ไม่ทำงาน เป็นต้น  

  9) ข้อมูลสำรอง ด้วยข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้เรียนสร้างขึ้นสำหรับโรงเรียนและท่ีทำงานเป็นส่ิง
สำคัญท่ีจะต้องสำรองข้อมูลและมีการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้เรียนควรคำนึงถึงมันว่าอยู่ท่ีไหน  

  10) การค้นหาแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ การค้นหา การประเมินผล และการใช้
แอพพลิเคช่ันสำหรับโรงเรียนและธุรกิจนั้นจะทำได้อย่างไร ส่วนหนึ่งของท่ีกล่าวมามีไว้สำหรับผู้เรียน
ไม่เพียงแค่การค้นหาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ แต่ยังต้องมั่นใจว่าผู ้เรียนใช้แอพพลิเคชั่นและ
ซอฟท์แวร์ให้เป็นประโยชน์มากกว่าแค่ใช้เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ของบทเรียนต้องมาก่อน แล้วจึงมอง
หาการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบทเรียนหรือช่วยผู้เรียน 
  11) ลิขสิทธิ์และแหล่งอ้างอิง ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายและลิขสิทธิ์ รู้ถึงวิธีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา และวิธีการนำงานของคนอื่นเข้ามาใช้ในงานของผู้เรียนอย่างถูกต้อง นี่เป็นเวลาท่ี
เหมาะสมเม่ือพิจารณาว่าผู้เรียนบางคนขโมยงานบล็อกของฉัน (รวมถึงงานเขียนบล็อกอื่น) โดยไม่ได้
ทำตามข้ันตอนในเรื่องของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง 
 นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียนจากหลากหลาย
แหล่งของบุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
 

 4.  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน  (Quotes for Developing 
Tech Skills in the Classroom) 
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  4.1  We need technology in every classroom and in every student and 
teacher's hand, because it is the pen and paper of our time, and it is the lens through 
which we experience much of our world.-David Warlick คำแปล - เทคโนโลยีคือสิ่งจำเป็น
สำหรับห้องเรียน สำหรับนักเรียนและสำหรับครูทุกคน เพราะมันเปรียบเสมือปากกาและกระดาษของ
เรา และมันคือเลนส์ท่ีให้เราส่องผ่านประสบการณ์มากมายบนโลกของเรา - David Warlick 
 

 
 

ภาพท่ี 2.15  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน #1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2o2JkxC 
  4.2  In education, technology can be a life-changer, a game changer, for 
kids who are both in school and out of school. Technology can bring textbooks to life. 
The Internet can connect students to their peers in other parts of the world. It can 
bridge the quality gaps.-Queen Rania of Jordan คำแปล - ในด ้านการศึกษา เทคโนโลยี
สามารถเปล่ียนแปลงชีวิตได้ ท้ังในเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เทคโนโลยีสามารถนำตำรา
ความรู้มาสู่ชีวิต อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อนักเรียนกับเพื่อนในส่วนอื่น ๆ ของโลก สามารถเชื่อม
ช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ-Queen Rania of Jordan 
 

 
 
ภาพท่ี 2.16  ทัศนะเพื่อการพัฒนาพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน #2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2kLsdiJ 

https://bit.ly/2o2JkxC
https://bit.ly/2kLsdiJ
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  4.3  Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together 
and motivating them, the teacher is the most important. - Bill Gates คำแปล - การส่งเสริม
ให้เด็กทำงานทำกิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้น ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด ก็คือ 
ตัวครู - Bill Gates 

 

 
 
ภาพท่ี 2.17  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน #3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2kMzXkv 

  4.4  Teachers need to integrate technology seamlessly into the curriculum 
instead of viewing it as an add-on, an afterthought, or an event. -  Heidi Hayes Jacols     
คำแปล - ครูจำเป็นต้องบูรณาการเทคโนโลยีให้เข้ากับหลักสูตร แทนท่ีจะดูว่าเป็นเพียงส่วนเสริม หรือ
เป็นส่ิงหรือเหตุท่ีต้องคิดในภายหลัง - Heidi Hayes Jacols 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน #4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mSmFTW 
 

https://bit.ly/2kMzXkv
https://bit.ly/2mSmFTW
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 4.5  “Technology can become the “wings” that will allow the educational 
world to fly farther and faster than ever before-if we will allow it.” - Jenny Arledge    
คำแปล - เทคโนโลยีสามารถกลายเป็น “ปีก” ท่ีจะทำให้โลกการศึกษาบินได้ไกลและเร็วกว่าท่ีเคย - 
ถ้าเราจะยอมให้มัน - Jenny Arledge 

       

ภาพท่ี 2.19  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mORGbD 
 

 5.  ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) 
  5.1  นิยาม (Definition) 

  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 
12 แหล่งนั้น ผู้วิจัยขอสรุปนิยามของ ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) ว่าหมายถึง การ
วางแผนและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ความแตกต่าง ความเช่ียวชาญ ความสามารถ
ของแต่ละคนของผู้เรียนหรือนักเรียน และข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดย
ครูผู้สอนจะต้องสร้างแรงบันดานใจต่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงปรับแนวทางวิธีคิดและปฏิบัติในการ
ท้าทายนักเรียนให้เกิดการสร้างสมดุลระหว่างความพยายามและจินตนาการที่จะสร้างประสบการณ์
แห่งความสำเร็จนั้นให้ลุล่วงให้ได้ การทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคล
และเป้าหมายในการเรียนรู้ สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงแผนการเรียนรู้รายบุคคลหรือเทคโนโลยีที่มากเกนิไป 
เป็นเพียงการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีได้แรงบันดาลใจสำหรับนักเรียน 

  5.2  ความสำคญั (Importance) 
  Moseley (2019) ได้กล่าวไว้ว่า 7 เหตุผลท่ีการทำงานร่วมกันเป็นส่ิงสำคัญ เคยสงสัยว่า

ทำไมการทำงานร่วมกันจึงมีความสำคัญ บทความนี้จะพิจารณา 7 เหตุผลว่าทำไมการทำงานรว่มกัน
เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสถานท่ีทำงานท่ีไม่ธรรมดาเมื่อทักษะของผู้คนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น 
การทำงานร่วมกัน เช่น การปฏิบัติงานจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าแต่ก่อน แต่อันที่จริงแล้วนั่น
หมายความว่าอย่างไร การทำงานร่วมกันคืออะไรแม้ว่า “การทำงานร่วมกัน” ได้กลายเป็นคำศัพทท่ี์

https://bit.ly/2mORGbD
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นิยมใช้กันอยู่บ้าง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นถ้อยคำท่ีน่าเบื่อ ในทางตรงกันข้ามการทำงาน
ร่วมกันในท่ีทำงานเป็นส่ิงท่ีทำให้การทำงานเป็นทีมนั้นประสบความสำเร็จ มันเป็นเรื่องท่ีรู้กันอยู่แล้ว
ว่าการทำงานร่วมกัน คือ เมื่อมีกลุ่มคนมารวมกันและแบ่งบันความเช่ียวชาญ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
วัตถุประสงค์โครงการหรือภารกิจที่ทำร่วมกัน ตัวอย่างเช่นช่างภาพทำงานร่วมกับนักออกแบบเพื่อ
สร้างภาพบนหน้าปก หรือฝ่ายเทคโนโลยีที่มาประชุมกับทีมการตลาดเพื่อเจาะเป้าหมายประจำไตร
มาส กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการทำงานร่วมกันคือกระบวนการของการทำงานกลุ่ม เป็นทักษะท่ีต้อง
เรียนรู้ หากคุณร่วมมือกับผู้อื่นได้ดีเพียงใดก็จะส่งผลลัพธ์ต่อโครงการกลุ่มอย่างมาก อย่างไรก็ตามการ
ทำงานร่วมกันในองค์กรของคุณ ควรถูกทำอยู่ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง (แม้ตอนนี้) ในความเปน็จริง
การทำงานร่วมกันนั้นถูกฝังแน่นในวิธีท่ีใช้ทำงานในทุกวันนี้ ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้สังเกตเห็นแม้แต่ตอนท่ี
เราทำร่วมกัน ท่ีกล่าวมาจึงควรค่าท่ีจะย้อนกลับไปประเมินดูว่าคุณและคนท่ีทำงานร่วมกับคุณทำงาน
ร่วมกันอย่างไร ทำไม เพราะองค์กรท่ีทำงานร่วมกันได้ดีมีแนวโน้มท่ีจะประสบความสำเร็จทางการเงิน
มากขึ้น มีความเป็นวัฒนธรรมเดียวกันมากขึ้น และมีอัตราความมั่นคงที่สูงขึ้น  ลองดูท่ี 7 เหตุผลว่า
ทำไมการทำงานร่วมกันเป็นส่ิงสำคัญ 7 เหตุผลว่าทำไมการทำงานร่วมกันจึงมีความสำคัญ ดังนี้  

 1) ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ หากการทำงานในแต่ละครั้งมีปัญหา วิธีทางออกท่ีดีท่ีสุดในการ
แก้ปัญหาคือ การขอความช่วยเหลือหรือหามุมมองอื่น ๆ และควรร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ แล้วพูดถึงปัญหาและอภิปรายวิธีแก้ปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ โครงการท่ีติดขัดอยู่ก็จะเริ่มก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง  

 2) ความร่วมมือกันทำให้คนใกล้กันมากขึ้น หากกำลังพบว่าบางทีมในองค์กรของคุณไม่
ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทีมนั้นและแผนกนั้นกำลังจะทำให้เกิดการแตกแยก คุณอาจจะต้อง
ลองรวบรวมทีมที่มีทักษะผสม มีหลายทีมเฉพาะกิจในการจัดการโครงการที่ต้องการคนที่มีทักษะ
หลากหลายและมีความเช่ียวชาญ  

 3) การทำงานร่วมกันช่วยให้ผู้คนเรียนรู้กันและกัน หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำงาน
ร่วมกันท่ีมีทักษะและภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน การร่วมมือกันของ
สมาชิกในทีมหรือทีมที่แตกต่างกัน ควรถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และคุณควรพยายามทำให้
ได้มากที่สุดนี่หมายถึงการขอคำติชมและความคิดเห็น การแบ่งปันความรู้ การหาวิธีที ่จะทำให้
ผู้ร่วมงานท่ีทำงานร่วมกันของโครงการใหไ้ด้รับความรู้สึกท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผู้เรียน การ
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานไม่ได้เป็นเพียงผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน แต่เป็นขั้นตอนแรกในการ
สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาทีมที่ทำงานร่วมกัน ไม่เพียงแคม่ี
โอกาสเรียนรู้ความผิดพลาด ความสำเร็จ ความล้มเหลว ขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ จากกันและกัน แต่
ผู้เรียนยังได้รับความเข้าใจในมุมมองของทีมอื่น คุณได้รับโอกาสท่ีจะได้ยินส่ิงต่าง ๆ ของผู้เรียน จุดท่ี
แย่ของผู้เรียน ลำดับความสำคัญ แม้แต่วิธีท่ีผู้เรียนคิด มันจะมีค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานร่วมกัน  
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 4) เปิดช่องทางใหม่สำหรับการสื่อสาร การทำงานกับผู้คนใหม่ ๆ จากพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ธุรกิจ ยังเปิดช่องทางท่ียังคงปิดอยู่ การหาวิธีการใหม่ ๆ ในการส่ือสารและแบ่งปันข้อมูลมีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจทุกธุรกิจ มันเป็นเหตุผลท่ีว่าทำไมการทำงานร่วมกันควรจะถูกทำให้
เป็นประโยชน์เมื่อใดก็ตามท่ีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแผนกสามารถเป็นไปได้ในการสร้างให้ เกิด
ความใกล้ชิดกันมากขึ้น สถานท่ีทำงานท่ีเปิดกว้างเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเพราะ David Hassel กล่าว
ว่า “การสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานของแต่ละแผนกและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว” ยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำให้ทุกคน
ใกล้ชิดกันมากขึ้นและทำให้ภารกิจโดยรวมขององค์กรของคุณดีขึ้น มีเครื่องมือจำนวนมากท่ีใช้ในการ
ทำงานร่วมกัน  

 5) การทำงานร่วมกันช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับองค์กร เมื่อมีการเช่ือมต่อกันระหว่าง
ทีมและแผนกต่าง ๆ ผู้คนจะไว้วางใจซึ่งกันมากขึ้นไปโดยปริยาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับ
องค์กรโดยรวมของคุณ ท้ายที่สุดองค์กรจะไม่ประสบความสำเร็จหากขาดความเชื่อมั ่นและขวัญ
กำลังใจ การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกทีมหรือนอกแผนกเป็นประจำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการสร้างความไว้วางใจ ส่ิงนี้ยังได้รับในการทำงานขวัญและกำลังใจของทีมท่ีมากขึ้น โอกาสท่ีทุกคน
จะรู้สึกสบายใจในการทำงานกับสมาชิกในทีมจากอื่น ๆ นั้นมีมากขึ้น  

 6) นำไปสู่อัตราการเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น เพราะว่าการทำงานร่วมกันได้วางรากฐานสำหรับ
สถานท่ีทำงานท่ีเปิดกว้าง เช่ือมต่อ และรู้สึกมีความสุขกับท่ีทำงาน จึงเป็นท่ีน่าสนใจสำหรับพนักงาน
ในอนาคตและปัจจุบันบางทีอาจจะมากกว่าองค์กรที่เงียบและขาดการเช่ือมต่อ บรรยากาศในการ
ทำงานร่วมกันเป็นส่ิงแรกและเป็นศูนย์กลาง เป็นส่ิงท่ีสำคัญสำหรับคนของคุณและมันจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้ผู้เรียนไปหางานท่ีอื่น การติดต่อส่ือสารมีความสำคัญกับผู้คนโดยเฉพาะในท่ีทำงาน เราต้องการ
ทำงานร่วมกับผู้คนที่เราไว้วางใจ คนที่เข้าใจและเคารพในมุมมองของเราและผู้ที่ทำงานได้ดีกับผู้อื่น 
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีพื้นฐานและมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน การทำงานร่วมกันสามารถทำให้เป็นไปได้  

 7) ความร่วมมือทำให้เรามีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานอย่างอิสระนั้นมี
ข้อดี เราสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการเดียวโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเสียเวลามากแค่ไหน หากงานท่ี
ได้รับต้องการความเป็นอิสระจากนั้นมันจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่สำหรับโครงการหลายประเภทการ
ทำงานร่วมกันนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อโครงการมีความซับซ้อนและมีความต้องการเฉพาะ เรา
จะต้องยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือ  จะต้องเป็นความพยายามของกลุ่ม และนั่นคือท่ีมาของ
การทำงานร่วมกันมันช่วยให้เราสามารถแบ่งงานจำนวนท่ีมากออกเป็นส่วน ๆ ได้ ค้นหาวิธีแก้ปัญหาท่ี
สร้างสรรค์สำหรับปัญหาท่ียากลำบากขององค์กรท่ีมีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นส่วนใหญ่นั้นจะมี
รูปแบบการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องปกติซึ่งจะเป็นการสร้างประสิทธิภาพในท่ีทำงานมากขึ้น 
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  5.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
  Zwilling (2012) กล่าวไว้ว่า 10 วิธีในการเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกันของทีมของคุณ

มันต้องใช้ผู้ประกอบการท่ีดีและมีวิสัยทัศน์ท่ียอดเย่ียมในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลาย ๆ คนในการสร้างความสำเร็จ นั่นคือสิ่งท่ีผู้นำควรนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ทั้งทีมดีกว่าในอดีต ฉันจำได้ว่าหนังสือเล่มหนึ่ง
จาก Amilya Antonetti ชื่อ “The Recipe: A Fable for Leaders and Teams” ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงแนวคิดที่สำคัญพร้อมเรื่องราวและคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการพัฒนารูปแบบความเป็นผู้นำ
ตามธรรมชาติของคุณ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้นำในชีวิตของคุณเอง แต่จากนั้นก็ขยายการ
เรียนรู้ทักษะต่อไป ดังนี้  

 1) สร้างและรักษาความไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราทุกคน
จำเป็นต้องมีเพื่อแก้ไขช่องโหว่ แต่ก็ยากที่จะสร้างและมันสูญเสียได้ง่าย มันไม่ได้สร้างขึ้นจากคำพูด 
แต่ผ่านการกระทำและพิสูจน์ เพียงแค่มันทำงานได้ทีมก็จะสามารถยกระดับและแก้ไขปัญหาท่ีจำเป็น
เพื่อให้ได้ชัยชนะ  
 2) คาดหวังว่าความขัดแย้งจะบรรลุไปได้ด้วยดี ความขัดแย้งและการโต้เถียงกันนั้นไม่
เหมือนกัน ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่การโต้เถียงกันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู ้สึก
ส่วนตัว ความเห็นไม่ตรงกันนั้นไม่นำไปสู่การคิดเห็นตรงกัน 
 3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นอยู่เสอมในธุรกิจดงันั้น
ทำมันให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ เริ่มต้นจากการเปล่ียนแปลงให้มากกว่าตอบสนองต่อ
มันและให้คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจว่าเหตุใดการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นและจะ
สมมารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไร  
 4) พัฒนาความรับรู้ในตนเองของคุณ บ่อยครั้งท่ีเราเห็นตัวเราแตกต่างจากที่เราเป็นจริง
และที่เรารับรู้จากผู้อื่น หากคุณไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณต้องการจากผู้อื่นคุณจะไม่
ค้นพบตัวคุณเองและไม่สามารถให้ผู้อื่นมาช่วยคุณได้  
 5) กำหนดระดับการวิเคราะห์โครงสร้างและการควบคุม ความท้าทายคือการหาความ
สมดุลท่ีเหมาะสม โดยไม่มีส่ิงท่ีมีความสับสนวุ่นวาย แต่โดยส่วนมากอาจส่งผลให้มีการยับย้ังนวัตกรรม 
การเคล่ือนไหวท่ีก้าวไปข้างหน้า และแม้กระท่ังขัดขวางความเจริญกว้าหน้า  
 6) การตัดสินใจ โดยท่ัวไปแล้วการตัดสินใจใด ๆ ก็จะดีกว่าการท่ีไม่ตัดสินใจ โดยปกติแล้ว
วิธีการตัดสินใจแบบผสมผสานจะเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดระหว่างการตัดสินใจที่เป็นอิสระและการตัดสินใจ
ร่วมกันในการเลือกทีมท่ีดีท่ีสุด การเลือกสมาชิกในทีมท่ียอดเยี่ยมเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีถูกตัดสินใจครั้งแรก  
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 7) ส่งเสริมการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารคือท่ีทำให้เกิดความสัมพันธ์เหนียวแน่น
ระหว่างผู้นำและทีม และยังรวมทีมที่ยอดเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกัน การกระทำนั้นแข็งแกร่งกว่าคำพูดเช่น
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงของส่ิงท่ีเราบอก ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีต้องการขึ้นพื้นฐาน  
 8) สร้างทีมแชมป์ ทีมท่ีชนะจะวิวัฒนาการมาจากผู้เล่นท่ีเหมาะสม ทัศนคติท่ีถูกต้อง และ
โค้ชที่เหมาะสม จะต้องมีการทำงานร่วมกันและสนใจในทางเดียวกันบนการแบ่งปันประโยชน์ และ
มุ่งมั่นท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีใช้ร่วมกันและเป้าหมายส่วนบุคคล  
 9) จัดหาการยอมรับและรางวัล ส่ิงเหล่านี้ผลักดันพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมของ
มนุษย์ผลักดันผลลัพธ์ การยอมรับรู้ทำให้ผู้คน มีจุดประสงค์ และมีชีวิตของผู้เรียน ผลตอบแทนที่จับ
ต้องไม่ได้อาจไม่มีผลกระทบเท่าส่ิงท่ีจับต้องได้ แต่จะต้องเกี่ยวข้อง  
 10) สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เราทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้และเติบโต โอกาส
ในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือประสบการณ์และการแบ่งปันโดยให้ความสำคัญกับสามสไตล์ คือ ดูอ่าน ฟัง
ทำซ้ำ และสัมผัสรู้สึก 
 นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความร่วมมือจากหลากหลายแหล่งของ
บุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
 6 .   ท ั ศนะ เพ ื ่ อการพ ัฒนาท ักษะความร ่ วม ม ือ  (Quotes for Developing 
Collaborative Skills) 

  6 . 1  Teamwork is the ability to work together toward a common vision. 
The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is 
the fuel that allows common people to attain uncommon results. - Andrew Carnegie  
คำแปล -การทำงานเป็นทีมคือความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีว ิส ัยทัศน์  รวมถึง
ความสามารถในการกนำพาความสำเร็จของบุคคลากรไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กร มันเป็นเช้ือเพลิงท่ี
ช่วยให้คนท่ัวไปได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา - Andrew Carnegie 

 

 
 
ภาพท่ี 2.20  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะความร่วมมือ #1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2npu5yr 

https://bit.ly/2npu5yr
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  6.2  It is the long history of humankind (and animal kind, too) that those 
who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.– Charles 
Darwin– Charles Darwin คำแปล - มันคือประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ (และของสัตว์
ด้วย) ที่ผู ้ที ่เรียนรู้ เรียนรู้ที ่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้รับชัยชนะ -
Charles Darwin 
 

 
 
ภาพท่ี 2.21  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะความร่วมมือ #2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2nkNq3U 
 
  6.3  Coming together is a beginning, staying together is progress, and 
working together is success. - Henry Ford คำแปล - การร่วมมือกันเป็นจุดเริ ่มต้นของการอยู่
ร่วมกัน ในการสร้างความก้าวหน้าและการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จ - Henry Ford 
 

 
 
ภาพท่ี 2.22  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะความร่วมมือ #3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2npu5yr 
 

https://bit.ly/2nkNq3U
https://bit.ly/2npu5yr
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  6.4  No matter how brilliant your mind or strategy, if you're playing a solo 
game, you'll always lose out to a team. – Reid Hoffman คำแปล – ไม่ว่าจิตใจหรือกลยุทธ์
ของคุณจะยอดเยี่ยมแค่ไหนหากคุณเล่นเกมเด่ียวคุณจะพ่ายแพ้ให้กับทีมเสมอ - Reid Hoffman 

 

 
 

ภาพท่ี 2.23  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะความร่วมมือ #4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2nlSbKw 
 

  6.5  The secret to teamwork is an outward mindset.- Steve Young  คำแปล 
- ความลับของการทำงานเป็นทีม คือ การสร้างวิธีคิดแบบนอกกรอบ - Steve Young 

 

 
 
ภาพท่ี 2.24  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะความร่วมมือ #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2npu5yr 
 
 7.  ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills) 
  7.1  นิยาม (Definition) 

  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 
12 แหล่งนั้น ผู้วิจัยขอสรุปนิยามของ “ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills) ว่าหมายถึง ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งสำคัญมาก ๆ คือ การสร้างเสริม บ่มเพาะ ผู้เรียนให้มีการเข้าใจการคิด

https://bit.ly/2nlSbKw
https://bit.ly/2npu5yr
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เชิงนวัตกรรม ให้เห็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แนวคิดแนวทางในการสร้างกลุ่มเรียนรู้นวัตกรรม สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้และทำงาน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติ (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเน ื ่อง จนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมทา งผลิตภัณฑ์หร ือบร ิการ (Service 
innovation) และท้ายสุดคือการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ (Business Model Innovation) ท่ี
มีคุณค่า(Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

  7.2  ความสำคัญ (Importance) 
  Caprelli (2015) ได้กล่าวว่า 7 เหตุผลสำคัญที่นวัตกรรมมีความสำคัญ การศึกษาท่ี

แตกต่างกันยืนยันว่าธุรกิจต้องการมีนวัตกรรมมากขึ้น จากการศึกษาของฉันพบว่าโดยเฉล่ียแล้วเกือบ 
90% ของธุรกิจคิดว่านวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ที่คุณมี
แนวโน้มท่ีจะพบเจอ นี่คือ 7 เหตุผลท่ีควรนำมารวมกันเพื่อท่ีจะยังคงพัฒนาต่อไป เช่น  

 1) การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ คุณสมบัติของการพัฒนาโดยธรรมชาติเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับ
ธุรกิจใหม่ในปัจจุบัน คุณสามารถเติบโตได้ด้วยการเรียนรู้ว่าจะสร้างสรรค์อย่างไร คุณต้องเรียนรู้
ทักษะเพื่อท่ีจะช่วยสร้างคุณค่าจากความคิดสร้างสรรค์ได้ เมื่อคุณมีทักษะจะพบว่ามันเปิดโอกาสในทุก
อย่างและช่วยให้คุณมีศักยภาพใหม่และช่วยให้คุณทันกับแนวโน้มปัจจุบัน  

 2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมนั้นให้ความยั่งยืนขององค์กรเมื่อคุณทำการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คนจะตระหนักถึงความต้องการในการคิดค้นและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่ม
ความคิดสร้างสรรค์  

 3) เสริมสร้างตัวตนของคุณ การพัฒนาตัวตนเป็นส่ิงที่นิยมใช้ในองค์กรระดับแนวหน้า 
กระบวนการนี้เปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยผู้นำในการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น 
เป็นส่ิงสำคัญเพราะเป็นหนึ่งตัวที่รู้จักกันในตัวขับเคล่ือนหลักของความสำเร็จ ให้ความยั่งยืน  

 4) ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้มากที่สุด ต้องมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดึงดูดส่ิงท่ีดีมากขึ้น  

 5) การตอบสนองต่อการแข่งขันและแนวโน้ม นวัตกรรมสามารถช่วยให้คุณเห็นโอกาสในส่ิง
ที่มีอยู่ หรือสิ่งที ่จะมีขึ้นในอนาคต ต้องคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและจากความคิด ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถอยู่
เหนือแนวโน้มของการแข่งขัน   

 6) การมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร สิ่งที่เพิ่มคุณค่าเมื่อมีการใช้วิธีการที่ถูกต้องจะทำให้คุณ
ได้เปรียบ สามารถทำให้คุณได้รับส่ือในเชิงบวกมากข้ึน  

 7) การใช้โซเชียลมิเดีย นั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการจัดการ จะกระตุ้นและมุ่งเน้นไอเดียจาก
ผู้คนหลายแบบบนเครือข่ายโซเชียลทำให้คุณประสบความสำเร็จในการค้นหาไอเดียความรู้ใหม่ ๆ  
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  7.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
  Satell (2015) กล่าวว่า 4 ทักษะทางนวัตกรรมที่จำเป็นที่ทุกคนสามารถทำได้ ในการ

ทำวิจัยที่นำไปสู่หนังสือเส้นทางไปสู่นวัตกรรมคือ นวัตกรรมนั้นเรียบง่ายและซับซ้อนมากกว่าที่คน
ส่วนใหญ่เชื ่อ มันง่ายกว่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วนวัตกรรมคือการแก้ปัญหาและจัดการองค์กรท่ี
สามารถระบุปัญหาใหม่ได้ และสามารถใช้นวัตกรรมอย่างประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นเพราะมีปัญหามากมายและมีวิธีแก้ปัญหาที่น้อย ในการแก้ปัญหาที่ยากลำบากต้องมองให้กว้าง
เพื่อท่ีจะค้นหาการจัดกลุ่มความคิดท่ีถูกต้องใช้ความทุ่มเทและทักษะอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามไม่มี
การพิสูจน์ว ่าพรสวรรค์เหล่านี้มีมาแต่กำเนิด ในความเป็นจริงใครก็ตามที ่ต้องการเรียนรู้และ
พัฒนาการใช้นวัตกรรม คือ  

 1) ความอยากรู้ แนวคิดแบบสุ่มที่พบจากที่อื่นจะมีประโยชน์เมื่อนำไปใช้กับปัญหาเฉพาะ
เท่านั้น บ่อยครั้งท่ีผู้เรียนใช้เวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษในการทำบางส่ิงบางอย่างก่อนท่ีผู้เรียนจะ
พบช้ินส่วนท่ีหายไปของปริศนา ดังนั้นความกระตือรือร้นในการสำรวจส่ิงใหม่ท่ีสร้างความแตกต่าง  

 2) ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ผู้สร้างนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมคือ โบรกเกอร์ความรู้ 
ไม่ใช่ผู้รวบรวมความรู้ เราจะไม่พบนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ทำงานคนเดียวในห้องแล็บ แต่
จะพบคนเหล่านี้อยู่ท่ีศูนย์กลางของเครือข่ายซึ่งจะมีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกไหลผ่านได้  

 3) ความสะดวกสบายด้วยความสับสน นวัตกรรมไม่เหมือนกับการดำเนินการ การสร้างส่ิง
ใหม่และมีประโยชน์ทำให้เราต้องทำงานในขอบเขตท่ีเราไม่รู้ ซึ่งส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำนั้นจะทำงานได้ไม่ดีนัก
และไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ความคิดใหม่ท่ีรุนแรงและแตกต่างยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเข้าใจได้
ง่ายน้อยลงในบริบทปัจจุบัน เทคโนโลยีที่รองรับต้องได้รับการ ดังนั้นในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพคุณต้องรู้สึกสบายใจกับความไม่แน่นอนและความสับสน  

 4) ความรุนแรง การมีแนวคิดที่ก้าวหน้าเป็นสิ่งหนึ่ง แต่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตอบคำถาม และบรรเทาข้อกังวล นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผู้ที่สร้างสรรค์งานอย่างยอดเยี่ยมทำสิ่งที่แตกต่าง
จากสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้เรียนไม่ใช่บุคคลที่ทนงตัวหรือผู้แสวงหาเกียรติยศ แต่มองว่าตัวเอง
เป็นนักแก้ปัญหาท่ีพยายามแก้ปัญหาให้ได้ 

 นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารจากหลากหลายแหล่งของ
บุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 

 8.  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Quotes for Developing 
Communication Skills) 

  8.1  The single biggest problem in communication is the illusion that it has 
taken place. - George Bernard Shaw คำแปล - ปัญหาทั่วไปที่ใหญ่ที ่สุดในการสื่อสารคือการ
สร้างภาพลวงตาให้เกิดข้ึน -George Bernard Shaw 
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ภาพท่ี 2.25  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร #1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2FJVyOZ 
 

  8.2  Write to be understood, speak to be heard, read to grow. - Lawrence 
Clark Powell คำแปล - เขียนให้เข้าใจ พูดให้ได้ยิน อ่านเพื่อขยาย - Lawrence Clark Powell 
 

 
 

ภาพท่ี 2.26  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร #2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2npD02T 
 

  8.3  “The basic building block of good communications is the feeling that 
every human being is unique and of value.”-Unknown  คำแปล-องค์ประกอบพื้นฐานของ
การส่ือสารท่ีดีคือความรู้สึกท่ีมนุษย์ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่า-Unknown 
 

        
 

ภาพท่ี 2.27  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร #3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2FJVyOZ 

https://bit.ly/2FJVyOZ
https://bit.ly/2npD02T
https://bit.ly/2FJVyOZ
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  8.4  The art of communication is the language of leadership. - James 
Humes  คำแปล - ศิลปะการส่ือสารเป็นภาษาแห่งการเป็นผู้นำ - James Humes 

 

   
 
ภาพท่ี 2.28  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร #4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2FJVyOZ 
 

  8.5  Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are 
truly endless. - Mother Theresa  คำแปล - คำพูดท่ีสุภาพนั้นส้ันและง่ายท่ีจะพูด แต่เสียง
สะท้อนของผู้เรียนจะไม่มีท่ีส้ินสุดอย่างแท้จริง - Mother Theresa 

 

 
 

ภาพท่ี 2.29  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2FJVyOZ 
 

 9.  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) 

  9.1  นิยาม (Definition) 
  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 

12 แหล่งนั้น ผู้วิจัยขอสรุปนิยามของ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) ว่า
หมายถึง การจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวม (Comprehensive View) ท่ี

https://bit.ly/2FJVyOZ
https://bit.ly/2FJVyOZ


103 
 
ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการ
แข่งขันของบุคคล ที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการ
เรียนรู้ ได้แก่  

 1) มีมุมมองอย่างเป็นระบบ สิ่งนี ้คือคุณลักษณะที่พิเศษที่สุดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาสการ
เรียนรู ้ ที ่เป็นส่วนหนึ ่งของระบบที ่มีความเชื ่อมโยงกัน ซึ ่งครอบคลุมวงจรชีว ิตทั ้งหมด และ
ประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 2) มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเปลี่ยนจากมุ่งเน้นด้านอุปทาน (Supply) เป็นศูนย์กลาง 
ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงสถาบันท่ีเป็นทางการ ไปสู่ด้านอุปสงค์ (Demand) ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก  

 3) มีแรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ท้ังนี้ต้องมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ท่ี
ตนเองเป็นผู้ช้ีนำ  

 4) มีวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาท่ีหลากหลาย มุมมองวงจรชีวิตท่ีให้ความสำคัญกับ
เป้าหมายการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ วัตถุประสงค์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์เหล่านี้ อาจเปล่ียนไป
ในแต่ละช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง 

  9.2  ความสำคัญ (Importance) 
  Watanabe-Crockett (2018) ระบุว่า 10 ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีประโยชน์

ที่สุดที่ต้องมีและทำไม รายชื่อของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถมีได้คือ
กว้างขวาง หลากหลาย และจ่ายเพื่อพัฒนามัน บางทักษะเปลี่ยนอนาคตของเราให้ดีขึ้นได้เพราะมัน
มาจากสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเรา ในระยะสั้นการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นประโยชน์เหล่านี้
ช่วยให้เราทำงาน เรียนรู้ และมีชีวิตท่ีดีขึน้ มาพูดคุยกันว่าอันไหนมีประโยชน์มากท่ีสุดสำหรับเส้นทาง
ของผู้เรียนท่ีจะเข้าสู่แรงงานท่ีทันสมัยหลังจากเรียนจบ ส่ิงท่ีเราได้รับไม่ใช่รายการท้ังหมดหรืออะไรท่ี
ครอบคลุมด้วยความหมายต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมันเป็นการสะสมของบางอย่างท่ีมีค่ามาก มีประโยชน์ 
และมีหนึ่งเดียว ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประโยชน์มากที่สุด ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาจ
เป็นทักษะหลายอย่างที่ไม่ยากที่คุณอาจเคยได้ยิน ผู้เรียนต้องทำให้ได้ว่าทำอย่างไรให้เราเชื่อมต่อซึ่ง
กันและกัน และเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวเรา ในหลาย ๆ วิธี มันยังคงเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ 
ด้วยความคิด ทักษะที ่เป ็นประโยชน์สำหรับทุกคน ผู ้เร ียน ผู ้สอน ผู ้ปกครองและคนอื ่น  ๆ 
ประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้  
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 1) ความสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์มีสำคัญต่อความสำเร็จในโรงเรียนและในท่ีทำงาน 
ด้วยเหตุนี้ความคิดสร้างสรรค์อย่างคล่องแคล่วจึงถูกนำไปใช้ในโรงเรียนหลายพันแห่งท่ัวโลก ความคิด
สร้างสรรค์เป็นภาษาท่ัวไปท่ีทุกคนสามารถเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารความหลงไหลและความคิดของเราด้วย  

 2) การแก้ไขปัญหา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ไปไกลมาก หนึ่งในนี้น่าจะ
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริงด้วยกระบวนการ เช่น การแก้ปัญหาอย่าง
คล่องแคล่ว นั้นมีความสำคัญต่อการอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและ  

 3) การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นส่ิงจำเป็นสำหรับความสำเร็จใน
อนาคตในโลกท่ีเปล่ียนแปลง มันเกี่ยวกับการคิดอย่างอิสระ คิดโดยการมีความผิดชอบ และคิดอย่างมี
ประสิทธิผล ในความเป็นจริงหนึ่งในคำจำกัดความท่ีดีท่ีสุดของการคิดเชิงวิพากษ์สามารถพบได้ท่ีนี่  

 4) ภาวะผู้นำ การเข้าใจความเป็นผู้นำเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีประโยชน์
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของผู้คน ท้ายท่ีสุดแล้วคนท่ีเป็นผู้นำไม่สามารถจัดการส่ิงต่าง ๆ ส่ิงท่ีผู้นำ
ทำคือสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และเสริมสร้างพลังอำนาจ ผู้นำท่ีแท้จริงจะมองเห็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัว
ผู้คนและสอนให้ผู้เรียนควบคุมศักยภาพของผู้เรียนในทุกส่ิงท่ีผู้เรียนทำ  

 5) การส่ือสาร ในยุคดิจิตอลการนี้ส่ือสารนั้นถูกเปล่ียนไปมากกว่าการส่ือแบบเจอหน้า เรา
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม สื่อกลางอะไรก็ตามที่เราเลือกมันมีทักษะที่เราสามารถได้
รับมาเพื่อช่วยให้เราส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 6) ความร่วมมือ ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานในกลุ่มที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรม มัน
รวมถึงความเช่ียวชาญในการส่ือสาร การเอาใจใส่ และคุณค่าของการเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังหมายถึง
ความสามารถในการทำงานกับใครบางคนท่ัวโลกได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพเหมือนทำงานกับ
คนในห้องเดียวกัน   

 7) การจัดการข้อมูล ข้อมูลเป็นทุกสิ่งที่สำคัญบนอินเทอร์เน็ต และคงอยู่และเติบโตขึ้น มี
หลายอย่างที่จำเป็นต้องใช้ชุดทักษะในการถอดรหัสเป็นส่วนมากและทำให้มันมีประโยชน์ นี่คือสิ่งท่ี
ข้อมูลสอนเราอย่างล่ืนไหล 

 8) การปรับตัว อย่างที่เราได้กล่าวไว้ โลกกำลังเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่โลกที่เรา
ต้องจับตามอง เราต้องมีความยืดหยุ่นในชีวิตส่วนตัวของเรา ชีวิตคือของเหลว-บางครั้งมันก็เป็น
เหมือนกระแสน้ำ บางครั้งก็เป็นเหมือนแม่น้ำ และบางครั้งก็เป็นเหมือนคลื่นยักษ์ เรียนรู้ที่จะทำให้
ความคิดของคุณอยู่เหนือส่ิงต่าง ๆ  

 9) ความอยากรู้อยากเห็น การเรียนรู ้ตลอดชีวิตนั ้นเกิดจากความอยากรู ้อยากเห็น 
นอกเหนือจากความเข้มงวดในโรงเรียน ไม่มีผู ้สอนหรือเพื่อนที่จะกระตุ้นให้เราเรียนรู้และขยาย
ความคิดของเรา การพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีประโยชน์  
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 10) การสะท้อนกลับ เมื่อเราเรียนรู้ เราได้รับทักษะใหม่ ๆ  และความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการ
ใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามไม่มีความรู้ใดที่จะดีถ้าเราไม่พิจารณาว่าสามารถช่วยเราหรือช่วย
ผู้อื่นได้อย่างไร หากเรากำลังจะให้ความสนใจกับการเรียนรู้บางสิ่งที่เราต้องพิจารณาข้อดีก่อนการ
เรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นเราจะดำเนินการในการเรียนรู้
ท่ีว่างเปล่าโดยปริยาย ในการเรียนรู้ทุกประเภท การถามคำถามท่ีสะท้อนกลับเป็นส่ิงสำคัญเสมอ  

  9.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
  Watanabe-Crockett (2018) กล่าวว่า 6 วิธีในการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้เรียนของคุณ นักศึกษาท่ียอดเยี่ยมหลายคนได้กล่าวส่ิงท่ียอดเย่ียมมากมายเกี่ยวกับความสำคัญของ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังท่ี John Dewey ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษาไม่ได้เตรียมไว้สำหรับชีวิต 
แต่การศึกษาคือชีวิตในตัวของมันเอง” ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในและนอก
ห้องเรียน แนวคิดคือเพื่อให้แน่ใจว่าเมื ่อผู ้เรียนออกจากโรงเรียนแล้วไม่ต้องการเราอีกต่อไป ใน
สาระสำคัญของผู้เรียนของเราจะต้องเป็นครูและผู้นำ ประเด็นคือผู้เรียนไม่เคยหยุดท่ีจะเรียนรู้  

  ความหมายของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านล่างนี้เป็นวิธีการบางอย่างท่ีสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนบรรลุความคิดท่ีประเมินค่ามิได้นี้  

  1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากาการเรยีน
ในห้องเรียน การให้อิสรภาพแก่ผู้เรียน จะช่วยผู้เรียนนั้นมีทักษะและการคิดการแสวงหาความรู้ท่ีดีใน
อนาคต เพราะเมื่อผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองความรู้ก็จะติดตัวผู้เรียนไป ส่ิงสำคัญคือต้อง
แสดงให้ผู ้เรียนเห็นถึงความสำเร็จของการมีความรับผิดชอบเช่นกัน ซึ ่งรวมถึงความภาคภูมิใจใน
ตนเองท่ีสูงขึ้น ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และความเป็นอิสระท่ีผู้เรียนต้องการ นอกจากนี้ยังเพิ่ม
ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย  

  2.  เปลี่ยนความผิดพลาดไปสู่โอกาส การฝึกฝนการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นหนึ่ง
ในทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ มีมากที่เราสามารถเรียนรู้จากการทำผิดพลาด 
ผู้เรียนแสดงให้เราเห็นวิธีคิดและทำงานที่ดีขึ้นและยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้และการรับรู้ท่ี
ซ่อนเร้น ในที่สุดก็จะมีมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และเมื่อผู ้เรียนเป็นเจ้าของการ
เรียนรู้ความรู้นั้นก็จะติดตัวผู้เรียนไป การลองส่ิงใหม่ ๆ และความยืดหยุ่นในตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนา
ทางจิตใจและอารมณ์ เช่นเดียวกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เรียนของ
เรามีท้ังความแข็งแกร่งและเปราะบางในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเราจะต้องทำความผิดพลาดให้เป็นโอกาส 
และมันไม่เป็นอาชญากรรม  

  3.  สะสมเครื่องมือการเรียนรู้ ทุกคนมีลูกเล่นที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ สำหรับบางคน
อาจจะมีแนวคิดท่ีคล้าย ๆ คนอื่น ๆ หรืออาจจะสร้างเพลงที่กระตุ้นช่วงเวลาเกี่ยวกับสิ่งที ่ผู ้เรียน
ต้องการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่บางทีผู้เรียนอาจจะเป็นผู้อ่านตัวยงก็ได้ มีกิจกรรมให้
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ผู้เรียนสนุกกับการโต้วาทีและการอภิปรายเพื่อแบ่งปันความรู้และแนวคิด พยายามให้โอกาสผู้เรียนทำ
ส่ิงเหล่านี้เมื่อคุณทำได้ หากผู้เรียนกระหายท่ีจะเรียนรู้และเติบโตนั่นเป็นท่ีเรื่องดี  

  4.  ปล่อยให้ผู ้เรียนใช้วิธีการนำการสอน ผู้เรียนมีคิดท่ีความหลากหลายในเนื้อหา 
ผู้เรียนเหล่านี้สามารถถ่ายทอดบทเรียนอันมีค่าของการเรียนรู้ การเป็นเจ้าของ และการแบ่งปันความรู้
ให้ผู้อื่น ผู้เรียนดังกล่าวสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนได้  

  5.  หาเวลาที่จะเล่น ในฐานะผู้สอนเราต้องทำความผิดพลาดให้เป็นโอกาสเสมอ แต่
ไม่ใช่ความผิดพลาดท่ีร้ายแรง การเล่นเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีการเรียนรู้นั้นต้อง
สนุกและเพลิดเพลิน ผู้เรียนจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกทางปัญญาและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์แทน
ความสุขของการค้นพบและการพัฒนาส่วนบุคคล  

 6.  ต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนรู้ควรมีจุดประสงค์ จะต้องมีเหตุผลท่ีถูกต้อง
และคุ้มค่าสำหรับการเรียนรู้ การมีคุณค่าใด ๆ จะต้องเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ที่เราสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนของเรา 
การตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเสริมสร้างความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ 

 นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมจากหลากหลายแหล่งของ
บุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
 
 10.  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม (Quotes for Developing 

Innovation Skills) 

 10.1  Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new 
things.-Theodore Levitt คำแปล - ความคิดสร้างสรรค์คือการคิดส่ิงใหม่ ๆ ส่วนนวัตกรรมคือการ
ทำในส่ิงท่ีคิดใหม่ ๆ -Theodore Levitt 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.30  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม #1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2o2Kw43 

https://bit.ly/2o2Kw43
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  10.2  If you want something new, you have to stop doing something 
old. - Peter F. Drucker คำแปล - หากคุณต้องการสิ ่งใหม่คุณต้องหยุดทำสิ่งเก่า - Peter F. 
Drucker 

 

 
 
ภาพท่ี 2.31  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม # 2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2lSUlkk 
 

  10.3  Creativity is allowing oneself to make mistakes. Art is knowing 
which ones to keep. - Scott Adams คำแปล - ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดผิดพลาดได้ 
ตรรกะคือ ทำให้รู้ว่าอะไรคือส่ิงท่ีต้องรักษาไว้-Scott Adams 

 

 
 

ภาพท่ี 2.32  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม # 3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2lTVx74 
 

  10.4  “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in 
escaping from old ones.” John Maynard Keynes คำแปล - ความยากลำบากในการพัฒนา
ความคิดใหม ่ๆ ไม่มากเท่าการออกจากความคิดเดิม ๆ - John Maynard Keynes 

 

https://bit.ly/2lSUlkk
https://bit.ly/2lTVx74
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ภาพท่ี 2.33  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม #4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2ldYLSs 
 
  10.5  Innovation distinguishes between a leader and a follower - Steve 
Jobs, คำแปล - นวัตกรรมแยกความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้ตาม- Steve Jobs 
 

 
ภาพท่ี 2.34  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2ns5OYk 
 

 11.  ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) 
 11.1  นิยาม (Definition) 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 

12 แหล่งน ั ้น ผ ู ้ ว ิจ ัยขอสร ุปน ิยามของ ท ักษะภาวะผ ู ้นำ (Leadership Skills) ว ่าหมายถึง 
ความสามารถนำพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้นำการเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ ผู้นำการเปล่ียนแปลง
จะมองเห็นการเปล่ียนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้อง และทราบ
วิธีที ่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้าน
นโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลง 
ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้าน
นโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปล่ียนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์ส่ิง

https://bit.ly/2ldYLSs
https://bit.ly/2ns5OYk
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ใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างจิตสำนึกให้องค์กรในฐานะท่ีเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังทำ
ให้องค์กรมองเห็นว่าการเปล่ียนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้บทบาทท่ีสำคัญ คือ 1) การ
ทำความรู ้จักกับการเปลี ่ยนแปลง (To Make the Change) 2) ผู ้นำต้องสร้างการเปล่ียนแปลง 
(Leadership to Change Intervention) 3) การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
4) การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers Developers keep 
Pace with the Changing World)  5)  ก า รบร ิ ห า ร ง านแบบประชาธ ิ ป ไ ตย  ( Democratic 
Administrational 6) การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น (Organization is 
Coordinating a Smooth Operation) 7) การประนีประนอม (Compromise) 8) การประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) 

  11.2  ความสำคัญ (Importance) 
  Indeed Career Guide (2019) กล่าวว่า ทักษะความเป็นผู้นำคือ ทักษะที่ใช้เมื ่อจัด

ระเบียบคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหรือเป็นผู้นำโครงการ 
ทักษะความเป็นผู้นำกำหนดให้คุณกระตุ้นผู้อื่นให้ทำงานให้เสร็จตามท่ีกำหนด ความเป็นผู้นำไม่ได้เป็น
เพียงทักษะเดียว แต่เป็นการรวมกันของทักษะที่แตกต่างหลากหลายที่ทำงานร่วมกัน เช่น 1) ความ
อดทน 2) การเอาใจใส่ 3) การกระทำ 4) การฟัง 5) ความน่าเชื่อถือ 6) ความเชื่อถือได้ 7) ความคิด
สร้างสรรค์ 8) ความอ่อนไหว 9) ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ 10) การสื ่อสารที ่ถูกกาลเทศะ  
11) การสร้างทีม 12) ความยืดหยุ่น 13) การรับความเสี่ยง 14) ความสามารถในการสอนและให้
คำปรึกษา 15) ทำไมทักษะความเป็นผู้นำจึงมีความสำคัญ 

 ผู้นำที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรทุก ๆ องค์กร ผู้เรียนสามารถช่วยสร้าง
ทีมที่แข็งแกร่งภายในธุรกิจและสร้างความมั่นใจในโครงการ การมีความคิดริเริ่มในการทำงาน จะทำ
ให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากทักษะของผู้นำรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหลาย ๆ อย่างและ 
ทักษะการส่ือสาร ทุกคนสามารถฝึกฝนและเจียระไนความสามารถในการเป็นผู้นำได้ คนส่วนใหญ่เห็น
ผลลัพธ์ทั ้งของผู้นำที่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผลในงาน ผู้นำที่ดีจะเพิ่มความเชื่อถือของ
พนักงาน สนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีดี และช่วยขจัดอุปสรรคสำหรับทีมของผู้เรียน ความเป็นผู้นำท่ีดี
ยังส่ิงท่ีเป็นต้นแบบได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานใช้คุณลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดีในงาน
ของตนเอง ท่ีถูกบรรยายใน : ทักษะท่ีดีท่ีสุดท่ีรวมไว้ในประวัติส่วนตัวแบบย่อ ประกอบด้วยทักษะการ
เป็นผู้นำ 6 อันดับ ซึ่งจะเป็นทักษะธรรมดาเกือบทั้งหมดที่เป็นเชิงบวกอาจถูกพิจารณาว่าเป็นทกัษะ
การเป็นผู้นำ ตัวอย่างเช่น การฟังอย่างกระตือรือร้นช่วยให้ผู้นำนำโครงการไปสู่ความสำเร็จโดยการฟัง
ความคิดเห็นและข้อกังวลของทีม ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น ช่วยให้
ผู้นำเข้าใจว่าทีมรู้สึกอย่างไรกับภาระงาน สภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ทักษะความ
เป็นผู้นำท่ีต้องพิสูจน์ว่ามีคุณค่าสำหรับทุกคนท่ีสมัครงานหรือมองหาอาชีพในอนาคตดังนี้ 
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  1.  ความเด็ดขาด ผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วย
ข้อมูลท่ีผู้เรียนมี การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพมาพร้อมกับเวลาและประสบการณ์ เมื่อคุณคุ้นเคยกับ
อุตสาหกรรมเฉพาะของคุณมากขึ้น คุณจะสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับข้อมูลท่ี
จำเป็นทั้งหมดก็ตาม ความเด็ดขาดนั้นถูกมองว่าเป็นทักษะการเป็นผู้นำที่มีค่า เพราะสามารถช่วยให้
โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.  การยึดหลักคุณธรรม การยึดหลักคุณธรรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงความจริงหรือ
ความซื่อสัตย์ แต่ในหลาย ๆ กรณีก็หมายถึงการมีและยืนด้วยค่านิยมท่ีเข้มแข็ง การยึดหลักคุณธรรม
ในท่ีทำงานมักหมายถึงความสามารถในการเลือกทางจริยธรรมและช่วยให้บริษัทรักษาภาพลักษณ์ท่ีดี 
ธุรกิจท้ังหมดพยายามท่ีจะจ้างพนักงานท่ีมีการยึดหลักคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง 

  3.  การสร้างความสัมพันธ์ (หรือการสร้างทีม) ความเป็นผู้นำต้องมีความสามารถที่จะ
สร้างและรักษาทีมที่แข็งแกร่งและมีความร่วมมือของทีมบุคคลที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
การสร้างทีมต้องใช้ความเป็นผู้นำอื่น ๆ เช่น ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแก้ไขข้อขัดแย้ง 

  4.  การแก้ปัญหา ผู้นำที่ดีถูกทำให้มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับงาน การ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมักจะต้องสุขุมเยือกเย็นและระบุวิธีแก้ปัญหาทีละขั้นตอน  ทักษะการ
แก้ปัญหาสามารถช่วยให้ผู ้นำตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขอุปสรรคด้วยทีมงานของเขาและทีม
ภายนอก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา 

  5.  ความน่าเช่ือถือ การเป็นผู้นำท่ีเช่ือถือได้นั้นหมายความว่า ผู้คนสามารถไว้วางใจและ
พึ่งพาคุณได้ คนท่ีไว้วางใจได้จะติดตามแผนการและรักษาสัญญา ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งท่ีสร้างโดย
ผู้นำท่ีเช่ือถือได้จะสร้างทีมท่ียืดหยุ่นซึ่งสามารถทำงานผ่านความยากลำบากท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

  6.  ความสามารถในการสอนและให้คำปรึกษา หนึ่งในทักษะท่ีแตกต่างจากการเป็นผู้นำ
จากความสามารถอื่น ๆ คือความสามารถในการสอนและให้คำปรึกษา การสอนเพื่อนร่วมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือรายงานโดยตรงถึงวิธีการเติบโตในสายอาชีพช่วยให้องค์กรขยายตัว  บ่อยครั้ง
ความสามารถนี้ต้องการให้ผู ้นำคิดเกี ่ยวกับตัวเองน้อยลงและทำอย่างไรจึงจะทำให้ทีมประสบ
ความสำเร็จได้ 

 วิธีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณนั้นทำได้อย่างไร 
 ทักษะความเป็นผู้นำที่ดีในทุกบทบาทในทุกระดับ ตัวอย่างเช่น การไปให้ทันเวลาในการ

ประชุมและการกลับไปทำงานตามเวลากำหนดแสดงถึงความน่าเช่ือถือ การให้การสนับสนุนและการ
ฝึกสอนแก่เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์น้อยก็เป็นตัวอย่างของความเป็นผู้นำ หากมันดูเหมือนว่า
เหมาะสมกับคุณ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณ ดังนี้  

 1) ระบุรูปแบบความเป็นผู้นำ ในขณะที่จะใช้รูปแบบความเป็นผู้นำที่แตกต่างกันสำหรับ
โอกาสที่แตกต่างกัน การระบุรูปแบบความเป็นผู้นำของสามารถช่วยคุณปรับแต่งทักษะเฉพาะที่จะมี
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ประสิทธิภาพสำหรับทีมอาจใช้ทีมหรือเป้าหมายของโครงการเพื่อช่วยระบุว่า รูปแบบการเป็นผู้นำ
แบบใดที ่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณค้นหาแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือหรือรายการวิทยุทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ  

 2) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความเป็นผู้นำอาจช่วยให้คุณเข้าใจวิธีพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้นำของคุณได้ดีขึ้น มีหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงหนังสือ Dale Carnegie ปี 1937, 
How to Win Friends และ People Influence People ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในบรรดาผู้นำทางธุรกิจ
มานานหลายทศวรรษ นอกจากนี้ยังมีรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตและวิดีโอการประชุมสัมมนา
มากมายท่ีคุณสามารถ หาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางออนไลน์  

 3) เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมความเป็นผู้นำหรือจัดการฝึกอบรม  
 4) คุณสามารถค้นหาหลักสูตรทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ที่ช่วยสอน ทักษะความ

เป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะรวมถึงการฝึกซ้อมและการสวมบทบาท  
 5) ค้นหากิจกรรมการเป็นผู้นำนอกสถานท่ีทำงาน  
 6) หากคุณมีปัญหาในการหาโอกาสในการเป็นผู้นำในงาน คุณอาจสามารถพบมันนอก

สถานที่ทำงานของคุณ ซึ่งสามารถรวมถึงการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมหรือออกไปทำงานภายนอก
ออฟฟิศกับเพื่อนร่วมงานของคุณ 

 7) การศึกษารูปแบบความเป็นผู้นำ คุณสมบัติเฉพาะของผู้เรียนท่ีทำให้ผู้เรียนเป็นผู้นำท่ีดี 
สนใจไปท่ีวิธีที่คุณสามารถพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้นและนำไปใช้กับงานอาจจะเป็นประโยชน์ท่ีกำหนด
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงนำไปสู่การพัฒนาในขณะนั้น  

 8) ค้นหาท่ีปรึกษา ผู้เรียนสามารถช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายไปสู่การเป็นผู้นำท่ีดีขึ้นโดย
การพัฒนาทักษะและการได้ประโยชน์จากผู้เรียน วิธีการเน้นทักษะความเป็นผู้นำเมื่อสมัครงานนั้นทำ
ได้อย่างไร 

  11.3  แนวทางการพัฒนา (How to Develop) 
  Guest Author (2017) กล่าวว่า 9 วิธีในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำคาดหวังที่จะ

ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของสาขาวิชานี้เป็นอะไรที่เป็นไปได้สำหรับผู้คนหลาย ๆ คน ที่จะละทิ้งงานของ
ผู้เรียนแล้วหันมาสร้างเสริมทักษะและการทำโครงการใหม่ ๆ แต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่งแล้วการ
พัฒนาในอาชีพขึ้นอยู่กับทักษะทางเทคนิคและความตั้งใจที่จะทำงานหนักมากกว่า  คนบางคนเป็น
ผู้นำโดยธรรมชาติ แต่ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝน หากคุณต้องการทำงาน
เพื่อนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณต้องเต็มใจทำงาน นี่คือ 9 กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำและพัฒนาอาชีพของคุณต่อไป  

  1.  การฝึกฝนระเบียบวินัย ผู้นำที่ดีต้องมีระเบียบวินัย การพัฒนาระเบียบวินัยในชีวิต
การทำงาน (และส่วนตัว) ของคุณเป็นส่ิงท่ีจำเป็นเพื่อท่ีจะเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างแรง
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บันดาลใจให้ผู้อื่นได้รับการฝึกฝนเช่นกัน ผู้คนจะตัดสินความสามารถของคุณในการเป็นผู้นำจากความ
มีวินัยที่คุณแสดงในที่ทำงานแสดงให้เห็นถึงวินัยในการทำงานโดยการประชุม กำหนดเวลา การนัด
หมาย และการประชุมตามกำหนดเวลาเสมอ  

  2.  ทำงานให้มากขึ้น วิธีท่ีดีในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณคือการรับผิดชอบ
มากขึ้น คุณไม่ต้องทำให้มากเกินกว่าที่คุณจะสามารถจัดการได้  แต่คุณต้องทำให้มากกว่าในสิ่งท่ี
อธิบายไว้ในรายละเอียดงานของคุณหากคุณต้องการเติบโต การก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของคุณ
เป็นวิธีเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่และการทำเช่นนั้นจะทำให้คุณถูกสังเกตเห็นจากผู้บริหารในฐานะ
คนท่ีมีความคิดริเริ่ม  

  3.  เรียนรู้ที ่จะติดตาม ผู้นำที่แท้จริงไม่มีปัญหาในการควบคุมบุคคลอื่นตามความ
เหมาะสม แต่ถ้าคุณเรียนรู้ท่ีจะให้คุณค่าและเคารพผู้อื่นในทีมของคุณ ผู้เรียนจะมีแนวโน้มท่ีจะเข้าหา 

  4.  พัฒนาความต่ืนตัวในสถานการณ์ เครื่องหมายของผู้นำท่ีดีคือเป็นคนท่ีสามารถเห็น
ภาพรวมและคาดการณ์ปัญหาก่อนท่ีจะเกิดขึ้นได้ ความสามารถในการคาดการณ์และให้คำแนะนำใน
การหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นนั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่าในตัวผู้นำ  

  5.  ให้แรงบันดาลใจผู้อื่น การเป็นผู้นำหมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม และใน
ฐานะที่คุณเป็นผู้นำคุณควรจะสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่คุณทำงานด้วยได้ เพื่อ
ทำงานท่ีทำร่วมกันให้ออกมาดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้  

  6.  ให้การเรียนรู้ หนทางท่ีดีท่ีสุดในการเป็นผู้นำท่ีดีคือการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ มัน
ทำให้จิตใจของคุณนั้นดี และทักษะของคุณนั้นสดใหม่อยู่เสมอ มันจะเตรียมตัวให้คุณสำหรับความท้า
ทายใหม ่ๆ ท่ีอาจเข้ามาหาคุณซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีในการเป็นผู้นำ 

  7.  เสริมพลังเพื่อนร่วมทีม ไม่มีใครเก่งที่สุดในทุกสิ่งและยิ่งคุณรู้ตัวเร็วเท่าไหรคุ่ณก็ยิ่ง
เรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้นำท่ีดีได้เร็วขึ้นเท่านั้น การมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้อื่นไม่เพียงแค่ทำให้คุณเป็นอิสระใน
ส่ิงท่ีคุณทำได้ดี แต่ยังมอบอำนาจให้ผู้อื่นในทีมของคุณอีกด้วย 

  8.  แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าเป็นผู้จัดการ ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ดีตลอดเวลา แทนที่จะไม่
สนใจต่อความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความหวังว่าผู้เรียนจะจากไป พูดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัว 
แต่ต้องมอบหมายหน้าท่ีของสมาชิกในทีมอีกครั้งหากไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 

  9.  เป็นผู้ฟังที่ฉลาด การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในความสนใจเสมอ 
ลักษณะสำคัญของผู้นำที่ดีคือคนท่ีรับฟังข้อเสนอแนะ รับฟังความคิด และรับฟังผลตอบรับจากผู้อื่น
และทำให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ผู้ฟังที่ดีจะรู้ว่าการสื่อสารไม่เพียงเกี่ยวกับคำพูดเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงการสื่อสารท่ีไม่ใช่แค่คำพูด เช่น การสบตา และภาษากาย ทักษะความเป็นผู ้นำที ่ดีมี
ความสำคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ความเป็นผู้นำเป็นมากกว่าการรับผิดชอบในหน้าท่ี ในฐานะ
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รัฐบุรุษชาวอเมริกัน John Quincy Adams กล่าวว่า “หากการกระทำของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้นและเหมาสมมากขึ้น นั่นแหละคุณคือผู้นำ” 
 นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากหลากหลายแหล่ง
ของบุคคลผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
 12.  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quotes for Developing 
Lifelong Learning Skills) 

 12.1  Education is not preparation for life; education is life itself.-John 
Dewey- คำแปล - การศึกษาไม่ใช่การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิต การศึกษาคือชีวิตของตัวมันเอง - 
John Dewey 
 

 
 

ภาพท่ี 2.35  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต#1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mmu7Hk 
 
  12.2  I was bold in the pursuit of knowledge, never fearing to follow truth 
and reason to whatever results they led -Thomas Jefferson คำแปล - ฉันกล้าท่ีจะแสวงหา
ความรู้โดยไม่กลัวที่จะทำตามความจริงและเหตุผลอะไรก็ตามท่ีผู้เรียนนำพาไปสู่ผลลัพธ์  
 

 
 

ภาพท่ี 2.36  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต#2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mULqPl 
 

https://bit.ly/2mmu7Hk
https://bit.ly/2mULqPl
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  1 2 . 3  Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. 
Anyone who keeps learning stays young - Henry Ford คำแปล - ใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้ คน
นั้นคือคนแก่ ไม่ว่าจะอายุยี่สิบหรือแปดสิบ ใครก็ตามที่ยังเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง คนนั้นคือเด็ก - 
Henry Ford 

                    

 
ภาพท่ี 2.37  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต#3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mL7koh 

  12.4  Curiosity is one of the permanent and certain characteristics of a 
vigorous intellect -Samuel Johnson คำแปล - ความอยากรู้อยากเห็นเป็นหนึ่งในลักษณะท่ีถาวร
และแข็งแกร่งของสติปัญญา - Samuel Johnson 

 
 

ภาพท่ี 2.38  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต#4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mL7koh 
 

  12.5  Those people who develop the ability to continuously acquire new 
and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will 
be the movers and shakers in our society for the indefinite future -Brian Tracy คำแปล 
- คนท่ีพัฒนาความรู้ความสามารถในการรับรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำไปใช้
กับงานและกับชีวิตของผู้เรียนได้นั้น จะเป็นตัวขับเคล่ือนและเขย่าสังคมของเราในอนาคตได้อย่างทรง
พลัง -Brian Tracy 

https://bit.ly/2mL7koh
https://bit.ly/2mL7koh
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ภาพท่ี 2.39  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต#5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mvnd2p 
 

 13.  ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
  13.1  นิยาม (Definition) 
  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ท้ัง 

12 แหล่งนั้น ผู ้วิจัยขอสรุปนิยามของ ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ว่าหมายถึง การ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทาง ต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มนา้ว
จิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพื่อให้เปลี่ยน พฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ครูจะไม่ประสบความสำเร็จหากผู้เรียนไม่มีทักษะการส่ือสารท่ีดี ชัดเจนกระชับและ
ตรงประเด็นยิ่งทักษะการส่ือสารของคุณดีขึ้นเท่าไหร่บทเรียนของคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น มีชั้นเรียน
หลายประเภทให้เลือกเพื่อช่วยครูบางคนท่ีอาจต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

  13.2  ความสำคัญ (Importance) 
  Bundrant (2011) กล่าวว่า ความสำคัญของทักษะการสื่อสารในการศึกษาเน้นทักษะ

การส่ือสารมีความสำคัญและมีประโยชน์ ความสำคัญของทักษะการส่ือสาร 10 ประการได้แก่ 
  1.  ผู้ส่ือสารท่ีดีกว่ามีชีวิตแต่งงานท่ีดีขึ้น ความสำคัญของทักษะการส่ือสารสรุปได้ดังนี้ 

จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนท่ีผูกพันธุ์ ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนี้
แนะนำว่าผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในความสัมพันธ์เห็นความสำเร็จมากขึ้นและมี
แนวโน้มท่ีจะมีการสัมพันธ์กับคู่สมรสท่ีแข็งแกร่งขึ้น   

  2.  ผู้สื่อสารที่มีทักษะสูงทำเงินได้มากขึ้น ความสำคัญของการสื่อสารการขายสรุปได้
ดังนี้ จากการสำรวจในปี 1988 โดย D.B. Curtis และนำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมการ
ส่ือสารโดยการพูด กล่าวว่า ทักษะท่ีมีค่าท่ีสุดใน” ตลาดงานร่วมสมัย” คือทักษะการส่ือสาร การศึกษา
สำรวจผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1,000 คนและได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าทักษะท่ีดีที ่สุดที่เรา

https://bit.ly/2mvnd2p
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สามารถลงทุนในตัวเรา คือการส่ือสารท่ีแข็งแกร่ง หากเราสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 
เราจะสามารถลงมือทำงานท่ีจะได้รับเงินจำนวนมากท่ีสุดอย่างแน่นอน 

  3.  ผู้สื่อสารที่ดีมีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีสูงกว่า ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร
เพื่อความเช่ือถือสรุปได้ดังนี้ อ้างอิงจากบทความเรื่อง”การเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะการส่ือสาร
ที่มีประสิทธิภาพ” เผยแพร่โดย Live Strong การศึกษาชี้ให้เห็นว่าคนท่ีมีการสื่อสารที่ดีก็มักจะเป็น
คนท่ีเปิดเผย บทความกล่าวว่า การศึกษาในปี 2544 ท่ีตีพิมพ์ใน” วารสารวิจัยในบุคลิกภาพกล่าวว่า” 
คนที่เปิดเผยมักจะมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สูงกว่า การที่เป็นคนเปิดเผยสามารถทำให้เข้าหาคน
แปลกหน้าได้ง่ายขึ้น พูดคุยกันเป็นกลุ่มใหญ่และเกิดมิตรภาพ สิ่งนี้สามารถให้เหตุผลอื่นเพื่อที่จะ
มองเห็นการเปิดใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและอาจส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นอีกด้วย ผู้ท่ี
มีความนับถือตนเองต่ำอาจกังวลเกี่ยวกับการพูดคุยกับคนท่ีไม่คุ้นเคยและรู้สึกอึดอัดในการทำงานกลุ่ม 

  4.  สร้างสถาบันครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ความสำคัญของทักษะการสื่อสารใน
ครอบครัวสรุปได้ดังนี้ การศึกษาที่ดำเนินการโดย Pearson, JC & Sessler, CJ ในเดือนพฤษภาคมปี 
1991 เรื่อง “การส่ือสารในครอบครัวและสุขภาพ: การรักษาความพึงพอใจในชีวิตสมรสและคุณภาพ
ชีวิต” ซึ่งนำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมสื่อสารระหว่างประเทศในชิคาโกกล่าวว่า ความ
คาดหวังในการส่ือสารตามบทบทหน้าที่ถูกเกี่ยวโยงกับความพึงพอใจของครอบครัว การสนับสนุน 
การเปิดเผย การเจรจาต่อรองการ บิดเบือนในเชิงบวก การส่ือสารความต้องการ และการแสดงความ
เข้าใจของสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ เป็นเพียงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีสำคัญในการสร้างครอบครัวท่ีมี
สัมพันธ์ที่ดีและมีความสุข 

  5.  ทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เข้าสู ่ตลาดแรงงาน ความสำคัญของทักษะการ
สื ่อสารของคนทำงานสรุปได้ด ังนี้ ทักษะการสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพ  น่าเสียดายที ่มันเป็น
ความสามารถอันดับหนึ่ง ด้วยการขาดทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจในตนเอง 

  6.  การส่ือสารเปน็หนึ่งในคุณสมบัติสูงสุดของผู้ประกอบการท่ีจะทำให้ประสบความสำเร็จ 
  7.  ทักษะการสื ่อสารที ่ม ีประสิทธ ิภาพช่วยในการพัฒนาทักษะความเป็นผู ้นำ 

ความสำคัญของการเป็นผู้นำทักษะการสื่อสารสรุปได้ดังนี้  จากรายงานที่นำเสนอในการประชุม
นานาชาติประจำปีของ National College Chair Academy, Phoenix, AZ, ความสามารถในการ
สื่อสารและบรรลุเป้าหมาย หรือองค์ประกอบ” เสียง” ได้รับการสอนผ่านแบบฝึกหัดที่พัฒนาทกัษะ
การส่ือสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การให้คำปรึกษาและแบบอย่างท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียน 

  8.  ช่วยให้ผู ้คนให้กลายเป็นมากกว่าสื ่อที่สำคัญ ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร 
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาการส่ือสาร จะทำอย่างไรกับการท่ีเข้าใจสังคมและสถาบันจะ
ช่วยให้ผู้ปกครองแต่ละคนสร้างมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการรับรู้และการประเมินภาพเคลื่อนไหว 
โดยเฉพาะภาพโทรทัศน์ได้อย่างไร ส่วนสุดท้ายนี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้ของผู้ชมในด้าน
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เทคนิค และลักษณะศิลปะในทุก ๆ ครั้งที่ได้รับการสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นภาพที่จะกำหนดการสร้าง
เกณฑ์สำหรับการประเมินข้อความ 

  9.  ความสามารถของผู้สื่อข่าวเพื่อที่จะพูดให้คุณมีเครื ่องมือในการเข้าร่วมในสังคม  
ความสำคัญของทักษะการส่ือสารการพูดในท่ีสาธารณะสรุปได้ดังนี้ ผู้เรียนควรเรียนรู้ท่ีจะเห็นการอ่าน
และการเขียนในฐานะท่ีเป็นส่ิงสนับสนุนหรับสำคัญสำหรับวิธีที่ตรงท่ีสุดท่ีประชาชนสามารถแสดงออก
และมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ ในฐานะวิทยากร การพูดในท่ีสาธารณะเป็นส่ือหลักในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณะตั้งแต่กำเนิดของระบอบประชาธิปไตยในกรุงเอเธนส์โบราณ และแม้กระทั่งทุก
วันนี้การสนทนาหรือการโต้แย้งในท่ีสาธารณะ 

  10.  การสื ่อสารที ่ดีก ับผู ้ปกครองเป็นตัวกำหนดระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความสำเร็จ และสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น ความสำคัญของทักษะการสื่อสารในการอบรมเลี้ยงดูสรุปได้
ดังนี้ บทความชื่อ” โปรแกรมการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและเด็ก” จัดพิมพ์โดย Advocates for 
Youth กล่าวว่า การศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวที่รู้สึกขาดความอบอุ่น ความรัก หรือการดูแล มี
แนวโน้มที่จะแสดงความทุกข์ ปัญหาโรงเรียน การใช้ยา และพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศ [3,4] คน
หนุ่มสาวยังแสดงภาวะซึมเศร้าน้อยลง ความวิตกกังวลน้อยลง การพึ่งพาตนเอง และความภาคภูมิใจ
ในตนเองมากกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ท่ีคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ 

  13.3  แนวทางการพัฒนา (How to Develop) 
  Patel (2019) กล่าวว ่า 14 ว ิธ ีการพิส ูจน์ว่าคุณพัฒนาทักษะการสื ่อสารของคุณ 

เพื่อท่ีจะกลายเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  1.  เรียนรู้พื้นฐานของการส่ือสารอวัจนภาษา การศึกษาหนึ่งได้พบว่า การส่ือสารอวัจน

ภาษาคิดเป็นร้อยละ 55 ของวิธีการท่ีผู้ชมรับรู้ถึงผู้นำเสนอ นั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ของส่ิงท่ีคุณพูด
นั้นไม่ได้สื่อสารผ่านคำพูด แต่ผ่านการชี้นำทางกายภาพ หากต้องการสื่อสารอย่างชัดเจนและอย่าง
มั่นใจ ให้ใช้ท่าท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงการงอพับแขนหรือทำให้ตัวเองดูเล็กกว่าท่ีคุณเป็น แทนท่ีจะเติม
ท่ีว่างท่ีคุณได้รับมา  

  2.  คุณต้องสื่อสารมากเพียงแค่ที่จะสื่อสาร “ผู้เปิดและผู้ฟัง” การศึกษาครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสื่อสารอย่างชัดเจนและจะให้มาก ๆ เมื่อแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ จาก
การศึกษานี้บ่งช้ีว่าผู้ชมจะไม่สามารถรับรู้ได้มากเท่าท่ีคุณคาดหวัง 

  3.  หลีกเลี่ยงการเชื่อถือจากสิ่งที่ช่วยการมองเห็น Steve Jobs สามารถเป็นอุปสรรค
มากมายในการช่วยการสื่อสาร เตรียมพร้อมที่จะใช้คำพูดในการเล่าเรื ่องและคำพูดอวัจนภาษาท่ี
น่าสนใจเพื่อส่ือสารประเด็นของคุณกับผู้ชม หลีกเล่ียงการใช้ส่ือช่วยการมองเห็นหากไม่จำเป็นจริง ๆ  

  4.  ขอคำติชมที่ซื่อสัตย์ การได้รับคำติชมอย่างซื่อสัตย์จากเพื่อนร่วมงานผู้จัดการและ
สมาชิกในทีมของคุณนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นนักส่ือสารท่ีดีขึ้น  
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  5.  ชักชวนผู้ชมในการสนทนา ผู้ชมทุกคนมีระยะของความสนใจที่จำกัด หากต้องการ
เป็นผู้สื ่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้นำเสนอและการอภิปรายแบบโต้ตอบ ถามคำถามผู้ชม 
กระตุ้นผู้คนให้นึกถึงความคิดของผู้เรียนในระหว่างการระดมสมอง  

  6.  เริ่มต้นและจบด้วยประเด็นสำคัญ ลองนึกย้อนกลับไปท่ีการศึกษา” ผู้เปิดและผู้ฟัง” 
ที่กล่าวถึงข้างต้น การสื่อสารที่ชัดเจนมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมเข้าใจประเด็นสำคัญจาก
งานนำเสนอ ให้เน้นประเด็นสำคัญท่ีจุดเริ่มต้นและส้ินสุด  

  7.  ใช้วิธีการ PIP กรอบการทำงานร่วมกันที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเช่นเดียวกับท่ี 
McKinsey คือแนวทาง วัตถุประสงค์ ความสำคัญของตัวอย่าง (PIP) ในการนำเสนองานนำเสนอ 
หลังจากใช้วิธีการนี้ ผู้พูดจะระบุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอก่อน แล้วจึงช้ีแนะว่าทำไมการนำเสนอมี
ความสำคัญ โดยการทบทวนผลกระทบและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในท่ีสุด  

  8.  บันทึกงานนำเสนอท่ีสำคัญ ท่ีเหมาะสม ในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณี
ท่ีคุณอาจต้องนำเสนอแบบเดียวกันหลายครั้ง ให้ลองทำการบันทึกและการเผยแพร่ในอนาคต รูปแบบ 
เช่น Wistia และ Zoom มีลำโพงบันทึกในตัวเองในการนำเสนองานนำเสนอ รูปแบบการบันทึกวิดีโอ
เหล่านี้สามารถให้ผู้นำเสนอแก้ไขวิดีโอเพื่อให้มีสบายใจและเป็นประโยชน์มากขึ้น   การนำเสนอท่ี
บันทึกไว้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ส่ือสารท่ีต้องการฝึกอบรมเป็นประจำใน   

  9.  เชี ่ยวชาญศิลปะแห่งการเวลา ในขณะที่เร ื ่องตลกของผู ้เรียนบางอย่างอาจไม่
เหมาะสมสำหรับสถานที่ทำงาน นักแสดงตลกยอดเยี่ยมเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแนน่อน 
นักแสดงตลกท่ียอดเยี่ยม เช่น ผู้ส่ือสารท่ียอดเยี่ยมทุกคนสามารถรู้สึกถึงผู้ชมของผู้เรียน เพื่อพิจารณา
ว่าจะย้ายไปยังหัวข้อใหม่หรือย้ายตอนไหน เพื่อย้ำความคิด 

  10.  การพูดที่ลื่นไหลโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน   ผู้เรียนมักพูดกันโดยไม่ได้เตรียมการ 
กล่าวคือ เขียนหัวข้อต่าง ๆ ที่ผู้เรียนตั้งใจจะพูดคุย แต่ผู้เรียนไม่จำสิ่งที ่ผู ้เรียนจะพูดเป็นคำต่อคำ 
วิธีการสื่อสารนี้ช่วยให้ครอบคลุมประเด็นที่จำเป็นทั้งหมดในขณะที่ให้ความยืดหยุ่นในการสื่อสารจะ
เป็นไปตามปฏิกิริยาของผู้ฟังหรือคำถาม   

  11.  รู้จักผู้ชมของคุณ ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือการรู้จักผู้ชมของ
คุณก่อน ผู้ชมแต่ละคนแตกต่างกันและจะมีความชอบและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันซึ่ง
ควรจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อสื ่อสาร วิธีที่ดีในการทำความเข้าใจความคาดหวัง คือ การถามผู้ชม 
สำหรับตัวอย่างของนักส่ือสารถายในองค์กร 

  12.  เพิ่มความแปลกใหม่เพื่อท่ีจะพัฒนาความจำของผู้ฟัง การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า
ผู้คนมักจะเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเมื่อนำเสนอด้วยนวนิยายเมื่อเทียบกับสถานการณ์ประจำวัน เพื่อช่วย
ผู้ชมในการจดจำข้อมูล ลองเพิ่มเหตุการณ์แปลกใหม่ในการนำเสนอ สิ่งนี้อาจเป็นสิ่งที่ตลกหรือสิ่งท่ี
ดึงดูดผู้คนด้วยความประหลาดใจ 
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  13.  สนใจไปท่ีการได้รับความเคารพแทนท่ีจะหัวเราะ มันสามารถดึงดูดการส่ือสารกับ
ผู้อื่นได้อย่างแนบเนียน ท้ายท่ีสุดนี่อาจเป็นวิธีท่ีดีในการหาเพื่อนในบรรยากาศแบบมืออาชีพ แต่โปรด
จำไว้ว่าผู้ส่ือสารท่ีประสบความสำเร็จมากท่ีสุดคือผู้ท่ีได้รับความเคารพมากกว่าหัวเราะ ในขณะท่ีเล่า
เรื่องตลกสองเรื่องเพื่อเกริ่นนำกับผู้ชมจะเกิดผลลัพธ์ที่ดี 

  14.  เป็นผู้ฟัง ฟังให้มากกว่าพูด ในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ อันดับแรกให้ฟังส่ิง
ที่คนอื่นพูด หลังจากนั้นคุณสามารถให้คำตอบอย่างรอบคอบซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณได้นำแนวคิด
เหล่านั้นมาพิจารณา 
 นอกจากนั้นยังมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำจากหลากหลายแหล่งของบุคคล
ผู้มีช่ือเสียง ดังนี้ 
 14.  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Quotes for Developing Leadership 
Skills) 

 14.1  A leader takes people where they want to go. A great leader takes 
people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.- Rosalynn Carter คำ
แปล - ผู้นำจะนำพาผู้คนไปในท่ีท่ีผู้เรียนต้องการจะไป ผู้นำท่ียิ่งใหญ่จะนำพาผู้คนไปในท่ีท่ีผู้เรียนไม่
ต้องการไป แต่จำเป็นต้องไป-Rosalynn Carter 

 

 
 

ภาพท่ี 2.40  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ #1 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2CRpyfk 
 

  14.2  Leadership is a matter of having people look at you and gain 
confidence, seeing how you react. If you’re in control, they’re in control - Tom Landry 
คำแปล- ความเป็นผู้นำเป็นเรื ่องของการให้คนอื่นมองคุณและเพิ่มความมั่นใจเมื่อได้เห็น คุณจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไร ถ้าหากคุณเป็นผู้ควบคุมผู้เรียนให้อยู่ในการควบคุมของคุณ - Tom Landry 

 

https://bit.ly/2CRpyfk
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ภาพท่ี 2.41  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ #2 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2ns6Gw4 
 

  14.3  The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest 
things. He is the one that gets the people to do the greatest things -  Ronald Reagan, 
former U.S. President คำแปล - ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแต่ 
เป็นคนท่ีทำให้คนทำส่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด-Ronald Reagan, former U.S. President 

 

 
 

ภาพท่ี 2.42  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ #3 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2mwGwIG 
 

  14.4  A person always doing his or her best becomes a natural leader, just 
by example -  Joe DiMaggio, former New York Yankees outfielder & Hall of Fame 
Baseball Player คำแปล - คนที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอจะกลายเป็นผู้นำตามธรรมชาติ เพียงแค่คุณทำ
ตัวเป็นตัวอย่างท่ีดี -Joe DiMaggio 

 

https://bit.ly/2ns6Gw4
https://bit.ly/2mwGwIG
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ภาพท่ี 2.43  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ #4 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2o17mZL 
 

  14.5  To be a leader, you have to make people want to follow you, and 
nobody wants to follow someone who doesn’t know where he is going-Joe Namath, 
former New York Jets quarterback คำแปล - ในการเป็นผู้นำคุณต้องทำให้คนอยากตามคุณและ
ไม่มีใครต้องการติดตามคนท่ีไม่รู้ว่าเขากำลังจะไปไหน-Joe Namath 

 

 
 

ภาพท่ี 2.44  ทัศนะเพื่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ #5 
แหล่งท่ีมาของภาพ https://bit.ly/2nVPeAr 
 

2.5  เครื่องมือเพ่ือประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 
 ในขั้นตอนของการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

จะร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้างเครื่องมือประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 
21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ซึ่งในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้างเครื่องมือดังกล่าวต้องอาศัย
แนวคิดเชิงทฤษฎีเป็นแนวทาง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดตัวบ่งช้ีมีมาตรฐานทางวิชาการท่ีถูกทิศทางมี
ความตรงในเนื้อหาและโครงสร้าง ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
ข้อคำถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวบ่งชี้และสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลสำเร็จของ
การพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ดังต่อไปนี้ 

https://bit.ly/2o17mZL
https://bit.ly/2nVPeAr
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 Corneau (2014)  Michael Corneau อายุ  52 ป ี  เป ็นช ่ างทองและช ่างออกแบบ
เครื่องประดับชื่อดังของชาร์ลสตัน ซึ่ง Michael Corneau ได้ทำโครงการคำถามในศตวรรษที่ 21 
เกี่ยวกับทักษะการสำรวจท่ีเป็นไปได้ มีแนวแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
ด้านความเป็นผู้นำ : 
1.  องค์กรของคุณได้มีการวิเคราะห์ทักษะเหล่านี้ (the Four C’s) ได้อย่างเป็นลำดับความสำคัญและ
มีประสิทธิภาพในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรหรือไม่? 
 - ความคิดเชิงวิพากษ์ 
 - ทักษะการส่ือสาร 
 - ความร่วมมือ/ การสร้างทีม 
 - ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
      ใช่ท้ังหมด        ส่วนใหญ่        บางส่วน        ไม่มีส่ิงนี้ 
2. องค์กรของคุณได้มีการตรวจสอบการวัดทักษะและความสามารถในเทคโนโลยี (the Four C’s) 
ประจำปี ใช่หรือไม่? 
      ใช่        ไม่ใช่ 
3. องค์กรของคุณได้พยายามประเมินทักษะและความสามารถในเทคโนโลยี (the Four C’s) เมื่อมี
การจ้างพนักงานใหม่หรือไม?่ 
      ใช่        ไม่ใช่ 
4. คุณเช่ืออย่างไรว่าเราจะเห็นทักษะและความสามารถในเทคโนโลยี (the Four C’s) ในอีกห้าปี
ข้างหน้า 

a. พวกเขาจะมีความสำคัญน้อยลง 
b. พวกเขาจะถูกรักษาไว้ 
c. พวกเขาสำคัญมากขึ้น 
d. ไม่มีความคิดเห็นเลย 

5. ประเมินระดับความสำคัญของเหตุผลที ่คุณเชื ่อว่า ทำไมทักษะเพิ่มเติมขีดความสามารถนี ้มี
ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานท่ีทำงาน 

a. เป็นลักษณะของการทำงานท่ัวไป 
B. เป็นการแข่งขันระดับโลก 
c. เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเปล่ียนแปลง 
d. เป็นโครงสร้างท่ีจำเป็นองค์กร 

6. คุณประเมินระดับทักษะความสามารถในเทคโนโลยี (the Four C’s) ของนักศึกษาที่จบการศกึษา 
ว่ามีความพร้อมกับความต้องการในการทำงานในท่ีทำงาน กับปัจจุบันนี้อย่างไร 
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a. เตรียมพร้อม.  
B. เตรียมตัวมาดี  
c. คิดว่าน่าจะดี 
d. ยังไม่เตรียม 

7. กรุณาประเมินสรุปวิธีการใช้ (the Four C’s) อย่างไร เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาบุคลากร ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

a. การฝึกพัฒนาแบบมืออาชีพ 
B. การฝึกอบรมภายใน 
c. การเป็นพี่เล้ียง 
d. การสอนแบบ 1 ต่อ 1 

8. คุณเชื่อหรือไม่ว่า หลัก 3R (การอ่าน reading, การเขียน writing และการคำนวณ arithmetic ) 
รวมถึง the Four C’s (ความคิดท่ีสำคัญ, เทคโนโลยีการส่ือสาร, ความร่วมมือ/การสร้างทีม, ความคิด
สร้างสรรค์/นวัตกรรม) จะเป็นส่ิงท่ีประกันความสำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษา ยุคศตวรรษท่ี 21  
      เห็นด้วยอย่างยิ่ง        เห็นด้วยนิดหน่อย        ไม่แน่ใจ        ไม่มีความคิดเห็น 
คำถามที่เพิ่มเติม 
1. คุณคิดว่าเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสำเร็จสูงจะได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ 
      เห็นด้วยอย่างยิ่ง        เห็นด้วยนิดหน่อย        ไม่แน่ใจ        ไม่มีความคิดเห็น 
2. คุณรู้สึกว่าครูได้เตรียมวางแผนโปรแกรมการเตรียมครูรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 
ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่
      เห็นด้วยอย่างยิ่ง        เห็นด้วยนิดหน่อย        ไม่แน่ใจ        ไม่มีความคิดเห็น 
3. อะไรที่คุณเชื่อว่าจะเป็นผลกระทบท่ีมีอิทธิพลต่อนักเรียนในการมีปฏิสัมพันธ์ของการเข้าร่วมใช้
เทคโนโลยีในระดับใดบ้าง 
      สูง       ปานกลาง       ต่ำ       ไม่มี 
4. เมื่อคุณต้องเอากลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนของคุณจะต้องทำ
อย่างไรบ้าง ในการฝึกและพัฒนาสนับสนุนครู 
โปรดเลือกรายการที่ต้องการ 

a. ฝึกครูบางคนเพื่อฝึกครูคนอื่น ๆ  
b. หาผู้เช่ียวชาญมาฝึกให้ทุกคน 
c. ส่งครูบางคนไปฝึกอบรม 
d. นำครูมาฝึกท่ีโรงเรียน 
e. ลงทะเบียนเรียนออนไลน ์
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f. แบ่งปันประสบการณ์โดยการพัฒนาทีมสนับสนุนของครู 
5. เมื่อคุณอยากจะเรียนรู้วิธีผสานเทคนิคใหม่ ๆ ในห้องเรียน คุณจะมุ่งไปทางไหน? 

a. เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
b. หนังสือท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
c. เข้างานเทคโนโลยี 
d. เข้าร่วมทีมการศึกษา/ เข้าร่วมทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง 
e. เพื่อนต่างสายงานอาชีพ 
f. เว็บไซต์ 
g. ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค/ สนับสนุน 
h. เฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีไม่ได้ระบุ ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือผู้เช่ียวชาญ 

คำถามสำหรับนักเรียน 
(แสดงระดับความคิดของคุณ เพื่อกำหนดความสะดวกสบาย ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ตัวอย่าง:  
ฉันชอบเล้ียงสัตว์เล้ียงท่ีบ้าน ( แรเงาตามระดับความพึงพอใจในช่อง) 
 
 
ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 

1. ทำแบบทดสอบ 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 
 
 

2. ทำแบบสอบถามออนไลน์ และ ระบบตอบรับท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 

3. เรียนรู้โดยการใช้เอกสารกูเกิลหรือแอป 
 
ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
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4. ใช้เครื่องมือการสนทนาบนเว็บ 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 

5. ใช้เครื่องมือแชท 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
6. สร้างส่ือเคล่ือนไหวด้วยโปรแกรมศิลปะ 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
7. ใช้มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือแก้ไขสำหรับการนำเสนอท่ีหลากหลาย 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 

8. ใช้โปรแกรมการประกาศบนเดสก์ท็อปสาธารณะ 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 

9. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
 

10. คุณรู้สึกว่าจำนวนเวลาท่ีให้กับคุณนั้นเพียงพอหรือไม่ในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา? 
 
 

ไม่พึงพอใจ 1    2   3    4 พอใจมาก 
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11. นักเรียนจำนวนมากใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook เพื่อติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จัก 
หากคุณใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณรู้สึกอย่างไรกับความพยายามในการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นให้เข้ากับ
ประสบการณ์ทางการศึกษาของคุณ เช่นประกาศจากห้องของคุณใน Facebook เป็นต้น 
 

      เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วยนิดหน่อย       ไม่เห็นด้วย       ยังไม่ได้ใช้เว็บไซต์ 
 

12. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่คุณเป็นเจ้าของและคุณต้องการเป็นเจ้าของ 
(ทำเครื่องหมายหนึ่งคำตอบสำหรับแต่ละข้อ) 
 a. สมาร์ทโฟน 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้ 
  

b. โทรศัพท์มือถือ 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้  
 

c. เครื่องเล่นเสียง 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้  
 

d. เครื่องเล่นวีดีโอ 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้ 
 

e. คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้  
 

f. ไอแพด 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้  
 

g. คิลเด้ิล, นุ๊ค, อีลีดเดอร์ 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้  
h. เน็ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์มือถือ 
  ฉันเป็นเจ้าของแล้ว     ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ต้องการ     ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องการ     ฉันไม่รู้  
 

13. ครูจำนวนมากมีความสนใจในการสร้างบทเรียน /หลักสูตรท่ีให้นักเรียนทำงานด้วยส่ือดิจิตอลเช่น
ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง  
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กรุณาเลือกสื่อที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียนรู้และนำเสนอสิ่งที่คุณได้เรียนรู้? 

a. กล้องดิจิตอล (เป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์มือถือ) 
b. กล้องดิจิตอล (แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโทรศัพท์มือถือ) 
c. อุปกรณ์บันทึกเสียงดิจิตอล 
d กล้องวิดีโอดิจิตอล 
e. ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ 

14. เทคโนโลยีใหม่ ๆ บนเว็บจำนวนมากอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีโรงเรียน อะไรท่ีคุณสนใจดังต่อไปนี้? 

a. สร้างหรือมีส่วนร่วมในบล็อก 
b. สร้างหรือสนับสนุน Wiki 
c. สร้างบอร์ดคาสต์ 
d อัปโหลดวิดีโอไปท่ี (เช่น YouTube) เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น 
e. อัปโหลดรูปภาพไปท่ี (เช่น Snapfish) เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น 

14. ย่อย (โปรดตอบ คำถามในข้อ 14 เพื่อตอบระดับของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการ) 
มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์       สองครั้งต่อเดือนหนึ่ง      หนึ่งครั้งต่อภาคเรียน 

15. โปรดให้คะแนนสิ่งต่อไปนี้โดยทำเครื่องหมายเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ: ในเรื่องเทคโนโลยี
การศึกษามีบทบาทสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ของฉันในหลากหลายวิธีอย่างไร 
a. เทคโนโลยีส่วนใหญ่พร้อมใช้งานและเรียนรู้ได้งา่ย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
b. การศึกษาและการรวมตัวกันของกลุ่มทำงานเพือ่แก้ปัญหาและการใช้ความหลากหลาย ทำให้ฉัน 
เรียนรู้เทคโนโลยีได้ง่ายข้ึน 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
c. การศึกษาและการรวมตัวกันของกลุ่มทำงานเพื่อแก้ปัญหาและการใช้ความมีคุณธรรมทำให้การ 
ทำงานทางเทคโนโลยีกับนักเรียนง่ายข้ึน 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
d. การศึกษาท่ีฉันได้รับนั้นทำให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาได้ และด้วยการใช้ 
เทคโนโลยีจะมีประโยชน์ในอาชีพของฉันในอนาคต 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
e. การทำงานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาช่วยให้ฉันเห็นว่า ความคิดท่ีฉันได้เรียนรู้ในช้ันเรียนนัน้สามารถ
นำไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไร 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
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f. วิธีท่ีฉันได้รับการสอนแม้ว่าฉันจะร่วมมือกับผู้อืน่เพื่อแก้ไขปัญหาและใช้เทคโนโลยี ทำให้ฉันสามารถ 
สร้างงานท่ีได้รับมอบหมายได้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึง่ก่อนทำถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
g. ฉันมีส่วนร่วมในช้ันเรียนมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของฉัน ทำให้ฉันสามารถ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อหาแนวทางในแก้ไขปัญหาได้จริง 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
h. ฉันมีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นเรียนของฉันเมื่อเทคโนโลยีพร้อมใช้งานและฉันสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาและค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา เช่น ผ่านการจัดกลุ่มและการใช้วัสดุท่ีหลากหลาย 
เป็นต้น 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
16. ข้อใดอธิบายความพึงพอใจของฉันได้ดีท่ีสุด: 

a. ฉันชอบท่ีจะเรียนในท่ีท่ีไม่มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือใช้งานเทคโนโลยี 
b. ฉันชอบท่ีจะใช้หลักสูตรออนไลน์ท่ีใช้เทคโนโลยีเล็กน้อย 
c. ฉันชอบท่ีจะเรียนหลักสูตรท่ีใช้เทคโนโลยีระดับปานกลางและฉันไม่ต้องการร่วมมือกนั

แบบเห็นหน้ากับผู้อื่น 
d ฉันชอบท่ีจะใช้เทคโนโลยีและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ผ่านการ

สนทนา ผ่านบล็อก ผ่านการเรียนรู้จากการสตรีมวิดีโอและไฟล์เสียง ผ่านการเรียนรู้ออนไลน ์
e. ฉันชอบท่ีจะเรียนหลักสูตรออนไลน์โดยไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว 

17. การสร้างภาพจำลองและหรือภาพเคล่ือนไหวช่วยให้ฉันเรียนรู้แนวความคิดท่ียากขึ้น 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 

 

18. เมื่ออยู่ท่ีโรงเรียนฉันมักประสบปัญหากับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์หรือ
อินเทอร์เน็ต 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เห็นด้วย       ค่อนข้างไม่แน่ใจ       ไม่มีความคิดเห็น 
 

 (HERETAPE, 2018) เป็นครูสอนอยู่ท่ี DepEd Tayo Tacurong City ซึ่ง ERIC HERETAPE 
ได้ทำแบบแบบสอบถามสำหรับการปฏิบัติของครูเกี ่ยวกับทักษะในศตวรรษที ่ 21  เขียนไว้ท่ี 
BUKIDNON STATE UNIVERSITY Malaybalay City, Bukidnon มีแนวแบบสอบถามดังต่อไปนี้  
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การปฏิบัติของครูและความถ่ีของทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 

 ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนใน
ทักษะศตวรรษท่ี 21  

กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความแต่ละคำส่ังท่ีสอดคล้องกันกับการตอบสนองท่ีเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินความถ่ีของการปฏิบัติของครูจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
การจัดอันดับ  คำอธิบายเชิงคุณภาพ   คำช้ีแจงที่มีคณุสมบัติเหมาะสม 

5    สม่ำเสมอ   ฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตลอดเวลา  
4    บ่อยครั้ง   ฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่วนใหญ่  
3    บางครั้ง   ฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 เมื่อจำเป็น  
2    นาน ๆ ครั้ง   ฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 นาน ๆ ครัง้  
1    ไม่เคย   ไม่ฝึกทักษะศตวรรษท่ี 21 เลย 
 

ตารางท่ี 2.1  แบบสอบถาม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรรม 
 

ข้อ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 5 4 3 2 1 
1 ระดมสมองและมองหาโอกาสในการแข่งขันของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงความคิด

และวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ 
     

2 จัดการแบบจำลองและสร้างแบบจำลองสำหรับผู้เรียน เพื่อสร้าง
ประสบการณ์และสร้างแนวคิดใหม่ 

     

3 จัดทำกราฟิกรูปแบบการจัดการเพื่ออธิบายแสดงหัวข้อท่ียาก      
4 จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีในการประเมินงานของผู้เรียน      
5 สังเกตผู้เรียนในขณะท่ีมีการเรียนรู้ในห้องเรียน      
6 สร้างความมั่นใจถึงวิธีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีสงสัยและสะท้อน

กลับท่ีต้องใช้ในห้องเรียนให้ครอบคลุม 
     

7 ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียน
การสอนของระดับผู้เรียนและรูปแบบการเรียนรู้ 

     

8 ช้ีนำผู้เรียนในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ อคติ หรือ ความน่าเช่ือถือของ
การเรียกร้องโดยการให้กิจกรรมท่ีเหมาะ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 
ข้อ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 5 4 3 2 1 
9 อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบจำแนกผู้เรียนการซักถามหรือ

ประเมินผลงานของเพื่อนร่วมชั้น 
     

10 พิจารณาบริบทหรือมุมมองท่ีแตกต่างกันในการประเมินความคิดหรือการ
กระทำ 

     

11 รวบรวมข้อมูลและมุมมองท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อแจ้งของความคิดการ
กระทำหรือความเช่ือของผู้เรียน 

     

12 สังเคราะห์ตีความข้อมูลด้วยการถามคำถามสำคัญท่ีช่วยชี้แจงแนวทางสู่
ทางออกท่ีดี 

     

13 แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ให้ง่ายต่อการพัฒนาเกณฑ์ในการแก้ปัญหา      
14 เลือกปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียนในการแก้ปัญหา      
15 เตรียมเอกสารงานของผู้เรียนให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากดูวิดีโอ      
16 เคารพประสบการณ์มุมมองของผู้เรียน เมื่อแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิด

โดยไม่มีอคติ 
     

17 สนับสนุนหรือมอบหมายให้ผู้เรียนและผู้สอนนั้นร่วมกันท่ีจะแบ่งปันความรู้
โดยไม่ลังเล 

     

18 สร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อสนับสนุนกำลังใจในการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำ
ร่วม 

     

19 อนุญาตให้ใช้รูปแบบการประชุมโต้ตอบแบบเปิดแทนการโต้ตอบทางเดียว      
20 มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยโครงงานท่ีช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้มารวมกันในรูปแบบ

ของคำถามสำหรับการประเมินโครงงาน 
     

 

วิธีปฏิบัติอื่น ๆ โปรดระบุ:……………………………………… ……………………………………………………………… 
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ตารางท่ี 2.2  แบบสอบถาม ทักษะด้านข้อมูลส่ือและเทคโนโลยี 
 
ข้อ ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลย ี 5 4 3 2 1 
1 มีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
     

2 ค้นหาแหล่งข้อมูลเช่น ฐานข้อมูล สารคดี  และเว็บไซต์ท่ีจะใช้ในช้ันเรียน      
3 ช่วยให้ผู้เรียนได้ช่ืนชมวรรณกรรมการแสดงออกของข้อมูลในทางท่ีสร้างสรรค์      
4 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าของข้อมูล      
5 ประเมินทรัพยากรและข้อมูลท่ีมีอยู่      
6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลออนไลน์ร่วมกนั      
7 เสนอวิธีการท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนในการบรรจุข้อมูลและประสบการณ์ใหม่

ของการเรียนรู้ส่ือท่ีแท้จริง 
     

8 ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักรูปแบบข้อมูลท่ีผิดพลาดในส่ือทุกรูปแบบ      
9 รวบรวมส่ือรูปแบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันลงในการเรียนการสอน      
10 ใช้ ICT ในการสร้างส่ือสำหรับผู้เรียน      
11 ใช้งานนำเสนอ PowerPoint ท่ีมีภาพตัดปะ หรือภาพเคล่ือนไหว เพื่อให้รู้สึก

ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
     

12 เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนการวางแผนการรวบรวมความคิด      
13 ส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานด้วยช่องทางส่ือทางสังคม      
14 ทำอินเทอร์เน็ตให้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้เรียนในการประเมินและการ

มอบหมายงาน 
     

15 ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู ้      
16 ใช้ประโยชน์จากการบันทึก อิเลคโทรนิค-ในห้องเรียน เพื่อพิจารณา

ความสำเร็จของผู้เรียน 
     

17 ส่งรายงานท่ีสร้างด้วยคอมพิวเตอร์      
18 อัปเดตตัวเองเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาการศึกษาผ่านการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต 
     

19 ทำส่ือส่ิงพิมพ์ในการแก้ไขงานท่ีล่าช้าในวิธีปฏิบัติอื่น ๆ โปรดระบ ุ      
20 ใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบสำหรับการเรียนรู้ เช่นโรงเรียนซื้อซอฟต์แวร์การเรียน

การสอน 
     



132 
 
ตารางท่ี 2.3  แบบสอบถาม ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 
ข้อ ทักษะชีวิตและอาชพี 5 4 3 2 1 
1 สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับผู้เรียนโดยรู้ว่าควรพูดคุยเมื่อไรและควรฟังเมื่อใด      
2 ให้คุณค่าและเคารพในความคิดเห็น อุดมคติ และความเชื่อ      
3 สร้างความมั่นใจในการยอมรับความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือได้รับการ

ตอบสนองดีที่สุดเท่าท่ีจะทำได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังอื่น ๆ  
     

4 เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับภูมิหลังทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

     

5. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่ส่งเสริมสันติภาพและเข้าใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

     

6. จัดการและจัดทำเอกสารที่มีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในห้องเรียน      
7. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนความแตกต่างภูมิหลังและความต้องการของ

นักเรียน 
     

8. ปฏิบัติต่อผู้เรียนแต่ละคนในฐานะบุคคลที่สมควรได้รับการเคารพและไม่เป็นตัวแทน
ของกลุ่ม 

     

9. ฝึกฝนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยให้กำลังใจ โดยสนับสนุนงานการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมที่ไม่สร้างความรูส้ึกในเชิงลบของการแข่งขันระหว่างผู้เรียน 

     

10. เลือกสิ่งที่สะท้อนถึงความแตกต่างของภูมิหลังและความต้องการของผู้เรียน      
11 สามารถปรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม.      
12. รักษาสิ่งต่าง ๆ ใหส้มดุลไม่เพียงเฉพาะงานและความรับผิดชอบแต่ยังรวมถึงมุมมอง

และความเชื่อที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

     

13. เจรจาต่อรองเพ่ือความสงบสุขหรือทำให้ทุกคนยอมรับ      
14. บริหารเวลาและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
15. ก้าวล้ำถึงความชำนาญข้ันพ้ืนฐานของทักษะและหลักสูตรเพ่ือสำรวจ ขยายและโอกาส

ในการเรียนรู้ของตนเอง 
     

16. สร้างความมุ่งมั่นในกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
17. สะท้อนวิกฤตประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือความคืบหน้าในอนาคต      
18. ทำงานและร่วมมือกันกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ      
19. มอบหมายงานให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเอง      
20. มีความสามารถในการเติมพลังและส่งเสริมใหผู้้เรียนและทุกคน      

 
วิธีปฏิบัติอื่น ๆ โปรด ระบุ:………………………………………………………………………… 
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 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ี
ซับซ้อนสามารถตรวจสอบคำถามท่ีไม่มีคำตอบท่ีชัดเจน สามารถประเมินมุมมองหรือแหล่งข้อมูลท่ี
แตกต่างกันและสรุปผลท่ีเหมาะสมตามหลักฐานและเหตุผล 

 ตัวอย่างของวิธีปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรูทั้กษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ตารางท่ี 2.4  แบบสอบถามทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้นักเรียนทำส่ิงต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณ คุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค
เรียน 

1-3 คร้ัง
ต่อเดือน 

1-3 ครั้ง
ต่อ

สัปดาห์ 

เกือบ
ทุกวัน 

a. เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนทำ
ภารกิจที่ได้รับการมอบหมายให้เสร็จ หรือไม ่

     

b. จัดทำข้อสรุปของตนเองบนพ้ืนฐานการวิเคราะห์
ตัวเลขข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ 

     

c. สรุปหรือสร้างการตีความของตนเองในสิ่งที่พวก
เขาอ่านหรือได้รับการสอน หรือไม่ 

     

d. วิเคราะห์ข้อโต้แย้งมุมมองหรือวิธีแก้ปัญหาหรือไม่      
e. ปรับปรุงข้อโต้แย้งที่โน้มน้าวใจจากพ้ืนฐานการ
สนับสนุนหรือการให้เหตุผล หรือไม ่

     

f. พยายามลองแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือตอบคำถามท่ี
ไม่มีทางออกหรือคำตอบที่ถูกต้อง หรือไม่ 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไม่ด้วย
จริง ๆ  

เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน 

     

b. นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณขณะอยู่ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ทักษะการทำงานร่วมกัน หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือ
ตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพและเคารพในทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายและรับผิดชอบร่วมกันในการ
ทำงานให้เสร็จ 

ตัวอย่างของการปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน 

 

ตารางท่ี 2.5  แบบสอบถามทักษะการทำงานร่วมกัน ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณให้นักเรียน
ทำส่ิงต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค
เรียน 

1-3 
คร้ังต่อ
เดือน 

 1-3 
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

เกือบทุก
วัน 

a. ทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือทำให้งาน
สำเร็จ หรือไม ่

     

b. ทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ เพ่ือกำหนด
เป้าหมายและสร้างแผนสำหรับทีม หรือไม ่

     

c. สร้างผลงานร่วมกันโดยใช้การร่วมมือสนับสนุน
จากนักเรียนแต่ละคน หรือไม่ 

     

d. นำเสนอผลงานกลุ่มของพวกเขาให้กับชั้นเรียน ครู
หรือคนอื่น ๆ หรือไม ่

     

e. ทำงานเป็นทีมเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
งานกลุ่มหรือผลงาน หรือไม ่

     

f. ให้ข้อเสนอแนะกับเพ่ือนหรือประเมินผลงานของ
นักเรียนคนอื่น หรือไม่ 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไม่ด้วย
จริง ๆ  

เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของ
นักเรียน 

     

b. นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน
ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินทักษะการทำงานร่วมกันของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง การที่นักเรียนสามารถจัดระเบียบความคิดข้อมูล ค้นพบและ
แบ่งปันส่ิงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านส่ือท่ีหลากหลายรวมถึงการพูดและการเขียน 

ตัวอย่างของวิธีปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรูทั้กษะการส่ือสาร 

 

ตารางท่ี 2.6  แบบสอบถามทักษะการส่ือสาร ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณให้นักเรียนทำส่ิง
ต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค
เรียน 

1-3 
คร้ังต่อ
เดือน 

 1-3  
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

เกือบทุก
วัน 

a. ข้อมูลโครงสร้างสำหรับใช้ในผลงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรืองานนำเสนอด้วยวาจา (เช่นการ
สร้างแผนภูมิตารางหรือกราฟ) หรือไม ่

     
 

b. ถ่ายทอดแนวคิดของพวกเขาโดยใช้สื่ออื่น
นอกเหนือจากกระดาษเขียน (เช่นโปสเตอร์ วิดีโอ
บล็อก) หรือไม่ 

     

c. เตรียมและส่งงานนำเสนอด้วยปากเปล่าให้กับครู
หรือผู้อื่น หรือไม ่

     

d. ตอบคำถามต่อหน้าผู้ชม หรือไม่      

e. ตัดสินใจว่าพวกเขาจะนำเสนอผลงานหรือแสดง
การเรียนรู้อย่างไร 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไม่ด้วย
จริง ๆ  

เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของ
นักเรียน 

     

b. นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน
ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินทักษะการทำงานร่วมกันของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการประดิษฐ์ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถสร้าง
และปรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนบนพื้นฐานของการสังเคราะห์การวิเคราะห์และจากนั้นรวมหรือนำเสนอ
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ท้ังในรูปแบบใหม่และด้ังแบบเดิม 

 ตัวอย่างของการปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

ตารางท่ี 2.7  แบบสอบถาม 
 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการประดิษฐ์ ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณให้
นักเรียนทำส่ิงต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค

การศึกษา 

1-3  
คร้ังต่อ
เดือน 

 1-3 
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

เกือบทุก
วัน 

a. ใช้เทคนิคการสร้างความคิดเช่นการระดมสมอง
หรือการทำแผนที่แนวคิด หรือไม่ 

     

b. สร้างความคิดของตัวเองเก่ียวกับวิธีการเผชิญ 
หน้ากับปัญหาหรือคำถาม หรือไม่ 

     

c. ทดสอบแนวคิดที่แตกต่างเพ่ือปรับปรุงการ
ทำงาน หรือไม่ 

     

d. คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อน คำถามปลายเปิด
หรือปัญหา หรือไม่ 

     

e. สร้างผลงานต้นฉบับเพ่ือแสดงประสิทธิภาพ 
ความคิดเห็น หรือไม่ 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไม่ด้วย
จริง ๆ  

เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันได้พยายามพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมของนักเรียน 

     

b. นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ทักษะความคิดสร้าง 
สรรค์และนวัตกรรมในขณะที่อยู่ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ทักษะการกำกับตนเอง หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถรับผิดชอบการเรียนรู้โดยการระบุ
หัวข้อที่จะติดตามและกระบวนการสำหรับการเรียนรู้ของตนเองและสามารถทบทวนงานและตอบ
กลับความคิดเห็นของตนเอง 

 ตัวอย่างของการปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการกำกับตนเอง 

 

ตารางท่ี 2.8  แบบสอบถามทักษะการกำกับตนเอง ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณให้นักเรียนทำ
ส่ิงต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
 
1. ในการสอนระดบัเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค

การศึกษา 

1-3 คร้ัง
ต่อเดือน 

 1-3 
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

เกือบทุก
วัน 

a. ใช้ความคิดริเริ่มเม่ือเผชิญกับปัญหาหรือคำถาม
ที่ยาก หรือไม่ 

     

b. เลือกหัวข้อการเรียนรู้หรือคำถามท่ีต้องการ
ติดตาม หรือไม่ 

     

c. วางแผนข้ันตอนที่จะใช้เพ่ือทำให้งานที่ซับซ้อน
สำเร็จ หรือไม ่

     

d. เลือกด้วยตัวเองว่าจะใช้ตัวอย่างอะไร ในการ 
ศึกษาหรือหาแหลง่ข้อมูล หรือไม ่

     

e. ตรวจสอบความคืบหน้าของตนเองเพ่ือให้งานที่
ซับซ้อนเสร็จสิ้นและปรับเปลี่ยนการทำงานให้
สอดคล้อง หรือไม ่

     

f. ใช้เกณฑ์เฉพาะเพ่ือประเมินคุณภาพงานก่อนที่
จะเสร็จสิ้น หรือไม่ 

     

g. ใช้ความคิดเห็นจากเพ่ือนครูหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
แก้ไขงาน หรือไม่ 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไมเ่คย เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะการกำกับตนเองของ
นักเรียน 

     

b.นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ทักษะการกำกับตนเอง
ขณะอยู่ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินทักษะการกำกับตนเองของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ความสัมพันธ์ทั่วโลก หมายถึง การที่นักเรียนสามารถเข้าใจประเด็นโลก ประเด็นปัญหา
ทางภูมิศาสตร์การเมือง รวมถึงการตระหนักถึงภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ และ
วรรณคดีจากประเทศอื่น ๆ  

 ตัวอย่างของการปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ัวโลก 

 

ตารางท่ี 2.9  แบบสอบความสัมพันธ์ท่ัวโลก ถามในการสอนระดับเป้าหมายของคุณให้นักเรียนทำส่ิง
ต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค

การศึกษา 

1-3 คร้ัง
ต่อเดือน 

 1-3 ครั้ง
ต่อ

สัปดาห์ 

เกือบทุก
วัน 

a. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประเทศหรือวัฒนธรรมอื่น ๆ 
หรือไม่ 

     

b. ใช้ข้อมูลหรือความคิดที่มาจากผู้คนในประเทศ 
อื่น ๆ หรือวัฒนธรรมอื่น ๆ หรือไม ่

     

c. หารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพ่ึงพาซึ่ง
กันและกันทั่วโลก (เช่นแนวโน้ม สภาพแวดล้อมทั่ว
โลก เศรษฐกิจตลาดโลก หรือไม่ 

     

d. เข้าใจประสบการณ์ชีวิตของผู้คนในวัฒนธรรม
นอกเหนือจากของพวกเขาเอง หรือไม่ 

     

e. ศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศที่ห่างไกล หรือไม่      
f. ใคร่ครวญว่าประสบการณ์และปัญหาท้องถ่ิน
เชื่อมโยงกับปัญหาทั่วโลกอย่างไร 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไม่เคย เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะของนักเรียนในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับโลก 

     

b. นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระดับโลกขณะอยู่ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินทักษะของนักเรียนในการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ความสัมพันธ์ในพื้นท่ี หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้กับบริบทท้องถิ่น
และปัญหาชุมชน 

 ตัวอย่างของการปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ในท้องถิ่น 

 

ตารางท่ี 2.10  แบบสอบถามความสัมพันธ์ในพื้นท่ี ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณให้นักเรียนทำ
ส่ิงต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน 
 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค

การศึกษา 

1-3 คร้ัง
ต่อเดือน 

 1-3 
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

เกือบทุก
วัน 

a. สำรวจหัวข้อประเด็นที่เก่ียวข้องกับครอบครัว
หรือชุมชนของพวกเขา หรือไม่ 

     

b. ใช้สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้กับประเด็นหรือปัญหา
สถานการณ์ท้องถ่ิน หรือไม่ 

     

c. พูดคุยกับผู้หน่ึงผู้ใดหรือคนในสมาชิกของชุมชน
เก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมในชั้นเรียน หรือไม่ 

     

d. วิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือสมาชิกชุมชน
ต่างรับรู้ปัญหาอย่างไร หรือไม ่

     

e. ตอบคำถามงานในลักษณะที่ชั่งน้ำหนักข้อกังวล
ของสมาชิกชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ หรือไม ่

     

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะของนักเรียนในการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับโลก 

     

b. นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระดับโลกขณะอยู่ในชั้นเรียนของฉัน 

     

c. ฉันสามารถประเมินทักษะของนักเรียนในการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้  หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถจัดการ
เรียนรู้และผลิตผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
ตัวอย่างของการปฏิบัติท่ีอาจช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 2.11  แบบสอบถามในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ 
 
1. ในการสอนระดับเป้าหมายของคุณคุณให้
นักเรียนทำสิ่งต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่เคย  ไม่ก่ีคร้ัง
ต่อภาค

การศึกษา 

1-3 
คร้ังต่อ
เดือน 

 1-3 
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

เกือบ
ทุกวัน 

a. ใช้เทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (เช่น วิดีโอ บทแนะนำเว็บไซต์การ
เรียนการสอนด้วยตนเองและอื่น ๆ ) หรือไม่ 

     

b. เลือกเครื่องมือหรือทรัพยากรเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสำหรับการทำงานให้สำเร็จ หรือไม ่

     

c. ประเมินความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องของ
แหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือไม่ 

     

d. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น
ฐานข้อมูล สเปรดชีต โปรแกรมกราฟิก ฯลฯ) 
หรือไม่ 

     

e. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูล 
(เช่นการนำเสนอมัลติมีเดียที่ใช้เสียงหรือวิดีโอ
ซอฟต์แวร์การนำเสนอบล็อกพอดแคสต์) หรือไม่ 

     

f. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
หรือการทำงานร่วมกัน (เช่นพ้ืนที่ทำงานที่ การ
แลก เปลี่ยนอีเมล์ การให้และรับข้อเสนอแนะ) 
หรือไม่ 

     

g. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือโต้ตอบโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ
หรือสมาชิกของชุมชนท้องถ่ิน / ท่ัวโลก หรือไม่ 

     

h. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดตามงานของพวกเขาท่ีได้รับ
มอบหมายเพ่ิมเติม หรือไม่ 

     

2. คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่าน้ีเก่ียวกับ
เป้าหมายในห้อง มากน้อยเพียงใด 

ไม่ด้วย
จริง ๆ  

เล็กน้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

a. ฉันพยายามพัฒนาทักษะของนักเรียนในการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
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2.6  บริบทของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สถานท่ีในการวิจัย 
 2.6.1  ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่เลขท่ี 
156/56 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวนทั้งสิ้น 29 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 มีนายบุญธรรม โบราณมูล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญ
การพิเศษ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา (ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1) นายวรวุฒิ อันปัญญา รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล  
2) นายกมลพงษ์ ทองดีนอก รับผิดชอบฝ่ายบริหารท่ัวไปและฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ สภาพชุมชน
รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ 3 ,500 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดชุมชนสามเหลี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ บึงศรีฐาน อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ 
ประเพณีวันออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟ ประเพณีวันสงกรานต์ เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี อาชีพ
หลัก คือค้าขาย รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย เฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 90,000-100,000 บาทต่อป ี
 2.6.2  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนศิลปสนิท ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-211-7611      
E-mail samliumschool@hotmail.com website http://www.samliam.ac.th/ ส ั ง ก ั ด ส ำ
ครูผู้สอน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันอนุบาล 2 ถึง
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เต็มเปี่ยมคุณภาพ
ทักษะชีวิต สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ (Mission) 

 1) จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 2) ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ 3) พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และให้มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 4) จัดการศึกษาสร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง

mailto:samliumschool@hotmail.com


142 
 
การศึกษา5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 กลยุทธ์ที่ 1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะในการแข่งขันทุกระดับ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 นักเรียนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 กลยุทธ์ที่ 2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนสร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21 
และมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  

 กลยุทธ์ที่ 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม นวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนา
ผู้เรียนสู่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะ ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

 กลยุทธ์ที ่ 3.2 นักเรียนมีทักษะ ความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

 กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพ
และ มาตรฐาน  

 กลยุทธ์ที ่ 3.4 แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  

 กลยุทธ์ที ่3.5 ระบบและกลไก การวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ  

 กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับ
นักเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบนั เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

 กลยุทธ์ที่ 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพทักษะชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลอ่งตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  

 กลยุทธ์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

 กลยุทธ์ที่ 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  

 กลยุทธ์ที ่ 6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็น
ธรรมสร้าง ขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สุขภาพดี มีจิตแจ่มใส 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและอาชีพ 
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ภาพท่ี 2.45  ภาพถ่ายโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 
 2.6.3  ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายบุญธรรม โบราณมูล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559-จนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี 11 เดือน 
 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน 2 คน 
  2.1 นายวรวุฒิ อันปัญญา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
รับผิดชอบฝ่ายงานวิชาการและฝ่ายงานบุคคล  
  2.2 นายกมลพงษ์ ทองดีนอก วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา รับผิดชอบฝ่ายแผนงานงบประมาณและฝ่ายงานบริหารท่ัวไป  
 2.6.4  ข้อมูลครูและบุคลากร 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จำนวน…6....คนคิดเป็นร้อยละ 12.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน...8....คนคิดเป็นร้อยละ 15.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน...8....คนคิดเป็นร้อยละ 15.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน...6....คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน...4....คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน...1....คนคิดเป็นร้อยละ 2.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จำนวน…4....คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน.. 10..คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
ครูอนุบาล   จำนวน....4…คนคิดเป็นร้อยละ 8.00 
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2.6.4  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
ตารางท่ี 2.12  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ   1  1 

- รองผู้อำนวยการ   2  2 
รวม   3  3 

2. สายงานการสอน      
- ข้าราชการ/พนักงานคร ู  23 20  43 

- พนักงานจ้าง(สอน)  7 1  8 

- อื่น ๆ (ระบุ)      
รวม  30 21  51 

3. สายงานสนับสนุนการ
สอน 

     

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 3 1  4 

- พนักงานจ้างทั่วไป      

- ลูกจ้างประจำ      

- อื่น ๆ (ระบุ)      
รวม  3 1  4 

รวมทั้งสิ้น  33 25  58 
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ภาพท่ี 2.46  แผนภูมิแสดงร้อยละแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 

ภาพท่ี 2.47  แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามประเภทตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

59%
41%

แผนภูมิแสดงร้อยละแสดงวุฒิการศกึษาสูงสุดของ
บุคลากร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

5%

88%

7%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน
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 2.6.5  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 2.13  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 
คิดเป็นร้อย

ละ 

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

ของครูภายในกลุ่มสาระ
ฯ 

ปฐมวัย 4 8 25 
ภาษาไทย 6 12 20 
คณิตศาสตร์ 8 15 20 
วิทยาศาสตร์ 8 15 20 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 12 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 8 20 
ศิลปะ 1 2 20 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 8 20 
ภาษาต่างประเทศ 10 19 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 51 100 20 
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ภาพท่ี 2.48  แผนภูมิแสดงร้อยละจำนวนครูคิดเป็นร้อยละจำแนกตามกลุ่มสาระ 
 
 2.6.7  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 
ตารางที่ 2.14  จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 901 คนจำแนกตามระดับชั้นท่ี 
       เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

 อ.2 (.5......ขวบ) 2 32 28 60 

 อ.3 (.....6..ขวบ) 2 27 27 54 

รวม 4 59 55 114 

ป.1 2 34 31 65 

ป.2 2 35 28 63 

ป.3 2 45 33 78 

ป.4 2 40 38 78 

ป.5 2 35 30 65 

ป.6 3 41 40 81 

8%
12%

15%16%

12%
8%

2%

8%

19%

จ านวนครูคิดเปน็รอ้ยละจ าแนกตามกลุม่สาระ

ปฐมวัย ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ
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ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

รวม 13 230 200 430 

ม.1 3 71 30 101 

ม.2 2 45 28 73 

ม.3 2 39 36 75 

รวม 7 155 94 249 

ม.4  2  48 16 64 

ม.5 1 13 8 21 

ม.6 1 12 11 23 

รวม 4 73 35 108 

รวมทั้งสิ้น 25 517 348 901 

 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน   ชาย 1 คน หญิง.....-.......คน รวม จำนวน.....1.......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล  28: 1   เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา  15 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  16 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 2.6.8  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
  2.6.8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที ่2 60 3 3 3 3 3 ดีมาก 

        
รวม 60       

ค่าเฉลี่ย    3 3 3 3  ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

สรุปพัฒนาการ  3 3 3 3   
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ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้านอารมณ์
จิตใจ 

ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 54 3 3 3 3 3  3 ดีมาก 

รวม 54 3 3 3 3 3 3  
ค่าเฉลี่ย   3 3 3 3   ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    

สรุปพัฒนาการ  3 3 3 3    
 

  2.6.8.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3, ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน
นักเรียน 

ที่ได้ผลการ
เรียนเฉลี่ย

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 53 2 0 1 1 1 1 4 43 48 90.57 
2. คณิตศาสตร ์ 53 2 0 1 0 1 4 14 31 49 92.45 
3. วิทยาศาสตร์ 53 0 7 5 12 8 12 5 4 21 39.62 
4. สังคมศึกษา ฯ 53 0 8 3 3 7 10 5 17 32 60.38 
5. ประวัติศาสตร ์ 53 0 2 0 0 0 3 10 38 51 96.23 
6. สุขศึกษาพลศึกษา 53 0 0 0 0 0 0 0 54 54 101.89 
7. ศิลปะ 53 0 0 0 0 1 6 5 41 52 98.11 
8. การงานอาชีพฯ 53 2 0 0 0 2 5 19 25 49 92.45 
9. ภาษาต่างประเทศ 53 0 2 2 1 5 4 8 30 42 79.25 

รวม 477 6 19 12 17 25 45 70 283 398 750.94 

ร้อยละ 100.00 
1.2
6 

3.98 2.52 3.56 5.24 9.43 14.68 59.33 83.44 83.44 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 57 0 9 0 2 8 6 6 25 37 64.91 
2. คณิตศาสตร ์ 57 0 8 5 6 7 7 5 18 30 52.63 
3. วิทยาศาสตร ์ 57 0 6 10 7 7 9 9 8 26 45.61 
4. สังคมศึกษา ฯ 57 0 0 1 9 5 15 8 18 41 71.93 
5. ประวัติศาสตร ์ 57 0 0 0 1 4 29 20 2 51 89.47 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 57 0 0 0 0 0 0 0 56 56 98.25 
7. ศิลปะ 57 0 0 0 7 4 17 7 21 45 78.95 
8. การงานอาชีพฯ 57 0 1 6 3 4 8 12 22 42 73.68 
9. ภาษาต่างประเทศ 57 0 0 6 8 12 15 10 4 29 50.88 

รวม 513 0 24 28 43 51 106 77 174 357 626.32 

ร้อยละ 100.00 
0.0
0 

4.68 5.46 8.38 9.94 20.66 15.01 33.92 69.59 69.59 



151 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 70 1 2 3 5 10 12 11 26 49 70.00 
2. คณิตศาสตร ์ 70 8 10 5 8 9 9 6 15 30 42.86 
3. วิทยาศาสตร ์ 70 1 9 10 15 11 11 5 8 24 34.29 
4. สังคมศึกษา ฯ 70 1 5 0 5 8 20 7 24 51 72.86 
5. ประวัติศาสตร ์ 70 0 1 0 0 3 52 14 0 66 94.29 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 70 0 0 0 0 0 0 1 69 70 100.00 
7. ศิลปะ 70 0 0 0 4 8 10 11 38 59 84.29 
8. การงานอาชีพฯ 70 1 4 2 3 1 4 8 47 59 84.29 
9. ภาษาต่างประเทศ 70 0 1 4 8 7 24 14 11 49 70.00 

รวม 630 12 32 24 48 57 142 77 238 457 652.86 
ร้อยละ 

100.00 
1.9
0 

5.08 3.81 7.62 9.05 22.54 12.22 37.78 
72.54 

72.54 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 75 0 4 10 13 11 12 7 18 37 49.33 
2. คณิตศาสตร ์ 75 0 0 11 13 12 12 9 18 39 52.00 
3. วิทยาศาสตร ์ 75 0 16 19 15 13 7 2 3 12 16.00 
4. สังคมศึกษา ฯ 75 0 6 1 11 23 9 13 12 34 45.33 
5. ประวัติศาสตร ์ 75 0 6 10 26 14 6 3 10 19 25.33 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 75 0 0 0 0 0 6 26 43 75 100.00 
7. ศิลปะ 75 0 0 2 4 4 13 7 45 65 86.67 
8. การงานอาชีพฯ 75 0 0 0 0 2 23 16 34 73 97.33 
9. ภาษาต่างประเทศ 75 0 16 12 19 10 12 3 2 17 22.67 

รวม 675 0 48 65 101 89 100 86 185 371 494.67 
ร้อยละ 100.00 0.00 7.11 9.63 14.96 13.19 14.81 12.74 27.41 54.96 54.96 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนที่
ได้ผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
  

1. ภาษาไทย 64 0 2 4 13 8 17 7 11 35 54.69 
2. คณิตศาสตร ์ 64 0 1 6 2 15 9 16 13 38 59.38 
3. วิทยาศาสตร ์ 64 0 0 2 1 7 19 14 18 51 79.69 
4. สังคมศึกษา ฯ 64 0 5 2 8 9 12 12 13 37 57.81 
5. ประวัติศาสตร ์ 64 0 6 8 11 16 5 10 5 20 31.25 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 64 0 0 1 0 0 1 6 53 60 93.75 
7. ศิลปะ 64 0 0 1 4 11 17 7 21 45 70.31 
8.การงานอาชีพ 64 0 0 0 0 0 9 28 24 61 95.31 
9.ภาษาต่างประเทศ 64 0 15 20 15 5 3 2 1 6 9.38 

รวม 576 0 29 44 54 71 92 102 159 353 551.56 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 82 0 1 8 29 14 10 7 11 28 34.15 
2. คณิตศาสตร ์ 82 0 27 10 13 7 10 5 8 23 28.05 
3. วิทยาศาสตร ์ 82 0 18 10 22 11 10 4 5 19 23.17 
4. สังคมศึกษา ฯ 82 0 0 1 20 18 18 7 16 41 50.00 
5. ประวัติศาสตร ์ 82 0 1 2 25 19 16 9 8 33 40.24 
6.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

82 0 0 0 0 0 0 4 76 
80 

97.56 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

7. ศิลปะ 82 0 0 0 1 14 16 25 24 65 79.27 
8. การงานอาชีพฯ 82 0 0 0 1 7 22 22 28 72 87.80 
9. ภาษาต่างประเทศ 82 1 19 28 8 7 5 3 8 16 19.51 

รวม 738 1 66 59 119 97 107 86 184 377 459.76 
ร้อยละ 100.00 0.14 8.94 7.99 16.12 13.14 14.50 11.65 24.93 51.08 51.08 

2.6.8.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน

เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 98 8 8 19 18 4 16 9 16 41 41.84 
2. คณิตศาสตร ์ 98 0 0 0 9 11 40 29 9 78 79.59 
3. วิทยาศาสตร ์ 98 6 8 12 29 32 9 2 0 11 11.22 
4. สังคมศึกษา ฯ 98 4 1 5 18 15 22 14 18 54 55.10 
5. ประวัตศิาสตร ์ 98 2 7 7 22 11 23 13 12 48 48.98 
6. สุขศึกษาพลศึกษา 98 0 0 0 8 0 12 7 71 90 91.84 
7. ศิลปะ 98 5 2 0 13 11 31 14 22 67 68.37 
8. การงานอาชีพฯ 98 3 9 4 30 10 17 5 20 42 42.86 
9. ภาษาต่างประเทศ 98 1 2 1 18 27 27 7 10 44 44.90 

รวม 882 29 37 48 165 121 197 100 178 475 484.69 
ร้อยละ 100.00 3.29 4.20 5.44 18.71 13.72 22.34 11.34 20.18 53.85 53.85 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 

ได้ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

จำนวน
นักเรียน 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 64 0 8 13 8 5 4 10 3 17 26.56 
2. คณิตศาสตร ์ 64 0 0 0 11 24 18 6 5 29 45.31 



153 
 

3. วิทยาศาสตร ์ 64 10 14 6 22 7 4 1 0 5 7.81 
4. สังคมศึกษา ฯ 64 4 6 10 9 6 10 12 7 29 45.31 
5. ประวัตศิาสตร ์ 64 5 18 10 11 9 6 2 3 11 17.19 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 64 10 4 10 10 9 6 3 5 14 21.88 
7. ศิลปะ 64 0 0 2 5 10 18 15 12 45 70.31 
8. การงานอาชีพฯ 64 0 0 1 1 0 8 1 39 48 75.00 
9. ภาษาต่างประเทศ 64 0 0 4 11 14 14 4 13 31 48.44 

รวม 576 29 50 56 88 84 88 54 87 229 357.81 
ร้อยละ 100.00 5.03 8.68 9.72 15.28 14.58 15.28 9.38 15.10 39.76 39.76 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 72 0 4 6 8 18 17 5 5 27 37.50 
2. คณิตศาสตร ์ 72 10 14 11 12 7 3 9 6 18 25.00 
3. วิทยาศาสตร ์ 72 0 6 1 21 18 10 3 7 20 27.78 
4. สังคมศึกษา ฯ 72 0 12 2 9 5 4 6 21 31 43.06 
5. ประวัตศิาสตร ์ 72 7 17 5 10 7 9 6 9 24 33.33 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 72 1 13 9 14 9 8 3 3 14 19.44 
7. ศิลปะ 72 0 0 2 4 6 29 14 16 59 81.94 
8. การงานอาชีพฯ 72 0 11 5 5 3 7 0 29 36 50.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

9. ภาษาต่างประเทศ 72 0 7 1 5 19 10 13 17 40 55.56 

รวม 648 18 84 42 88 92 97 59 113 269 373.61 
ร้อยละ 100.00 2.78 12.96 6.48 13.58 14.20 14.97 9.10 17.44 41.51 41.51 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 57 3 9 12 12 7 7 1 1 9 15.79 
2. คณิตศาสตร ์ 57 3 7 13 12 11 4 0 3 7 12.28 
3. วิทยาศาสตร ์ 57 2 0 9 14 16 9 1 5 15 26.32 
4. สังคมศึกษา ฯ 57 4 4 1 6 5 19 7 5 31 54.39 
5. ประวัตศิาสตร ์ 57 4 2 2 6 16 8 6 6 20 35.09 
6. สุขศึกษาพลศึกษา 57 0 0 0 0 0 0 0 12 12 21.05 
7. ศิลปะ 57 2 3 4 7 20 7 7 3 17 29.82 
8. การงานอาชีพฯ 57 1 3 1 0 5 3 26 7 36 63.16 
9. ภาษาต่างประเทศ 57 7 3 1 8 5 18 4 10 32 56.14 

รวม 513 26 31 43 65 85 75 52 52 179 314.04 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 23 0 0 1 4 4 3 6 2 11 47.83 
2. คณิตศาสตร ์ 23 0 0 0 1 1 6 1 3 10 43.48 
3. วิทยาศาสตร ์ 23 0 0 0 4 1 5 3 3 11 47.83 
4. สังคมศึกษา ฯ 23 0 3 0 2 3 2 4 2 8 34.78 
5. ประวัตศิาสตร ์ 23 0 0 0 1 0 1 2 4 7 30.43 
6. สุขศึกษาพลศึกษา 23 0 0 0 0 7 2 3 4 9 39.13 
7. ศิลปะ 23 0 0 0 0 0 1 1 5 7 30.43 
8. การงานอาชีพฯ 23 0 0 2 1 4 7 4 2 13 56.52 

9. ภาษาต่างประเทศ 184 35 12 3 19 17 15 4 45 76 330.43 
ร้อยละ 100.00 19.02 6.52 1.63 10.33 9.24 8.15 2.17 24.46 41.30 41.30 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 5.07 6.04 8.38 12.67 16.57 14.62 10.14 10.14 34.89 34.89 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 20 7 4 2 1 2 0 0 1 1 5 
2. คณิตศาสตร ์ 20 2 0 1 4 8 1 1 2 4 20 
3. วิทยาศาสตร ์ 20 0 0 0 10 1 3 1 3 7 35 
4. สังคมศึกษา ฯ 20 2 4 0 3 6 3 0 2 5 25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
จำนวน นักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

5. ประวัตศิาสตร ์ 20 0 0 0 0 0 0 0 6 6 30 
6.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

20 15 0 0 0 0 1 0 16 17 85 

7. ศิลปะ 20 0 0 0 0 0 5 2 5 12 60 
8. การงานอาชีพฯ 20 9 4 0 1 0 2 0 10 12 60 

9. ภาษาต่างประเทศ 160 35 12 3 19 17 15 4 45 64 320 
ร้อยละ 100.00 21.88 7.50 1.88 11.88 10.63 9.38 2.50 28.13 40.00 40.00 
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 2.6.9  สรุปมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
  2.6.9.1  มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ด้านคุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
   โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมเด็กไทยไร้พุง แบบรายงานการประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต แบบประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล บันทึกการด่ืมนม บันทึกการแปรงฟัน บันทึกการ
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 แผนการจัดประสบการณ์/
บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ รายงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ภาพกิจกรรม 
(การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ การเข้าแถวตักอาหาร การรับประทานอาหาร การ
ล้างมือ การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน)  
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 มีการรายงานพัฒนาการด้านร่างกายให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ หลีกเล่ียงอาหารท่ีให้โทษ ตลอดจนการออกกำลัง
กาย สำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมตามปริมาณสารอาหารท่ีร่างกายต้องการต่อวัน มีการสังเกต ติดตาม บันทึก
น้ำหนัก/ส่วนสูง รายงานให้ผู้ปกครองทราบและส่งต่อไปยังศูนย์สาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในลำดับต่อไป 
 นอกจากนี้ ในการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยในแบบองค์รวม ยังมีคณะกรรมาธิการต้นกล้า
แห่งปัญญา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ กำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด 
  2.6.9.2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  กิจกรรมจิตศึกษาสร้างปัญญาภายใน โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ โครงการป้องกัน
โรคติดต่อทางอาหารและน้ำดื่ม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการแปรงฟันหลังอาหาร 
โครงการรักษ์ชุมชนของเรา โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต โครงการ
ศิลปะสร้างสรรค์ โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ 
โครงการสืบสานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาและ
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บริการทำความสะอาด โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โครงการระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สถานศึกษา โครงการสานสัมพันธ์กรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย
ผู้ปกครอง โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ
ภาพถ่ายกิจกรรม 
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  จัดโครงการอบรมพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนา
กระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้
มาก จัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุ ตามมาตรฐาน  
  2.6.9.3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มุม
ประสบการณ์ในชั้นเรียนที่หลากหลาย ทะเบียนสื่อ รายงานโครงการต่าง ๆ แบบประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล แบบประเมินพัฒนาการเด็ก วิจัยในช้ันเรียน 
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 วางแผนการดำเนินงานโดยทำการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือ
ไปยังชุมชนสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามตามหลักสูตรอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง หรือให้เด็กได้มีโอกาสเลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 
  2.6.9.4  มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ด้านคุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ : ดี หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสาร
จากการทดสอบ Local Competency Test (LCT) ชิ้นงาน ผลงาน แบบรายงานความก้าวหน้าจาก
ผลการทดสอบ O-NET แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) แบบสรุป
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ภาพกิจกรรม ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร 
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก 
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีก าร
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อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนควรมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมและปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมได้ตลอดเวลาและดำเนินชีวิตอย่างมี
ความรู้อย่างยั่งยืน พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้น
ในการจัดการเจตคติที ่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
  2.6.9.5  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ระดับคุณภาพ : ดี   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  แบบสรุปรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทุกระดับ ทุกช่วงช้ัน 
ภาพกิจกรรม ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร แฟ้มผลงานครู นักเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังในภาพรวมและส่วนบุคคล  
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้อง กับการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
  2.6.9.6  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ระดับคุณภาพ : ดี หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  แบบสรุปรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทุกระดับ ทุกช่วงช้ัน 
ภาพกิจกรรม ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร แฟ้มผลงานครู นักเรียน รายงานวิจัยในช้ันเรียน แบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังในภาพรวมและส่วนบุคคล รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ผลงานของครู ผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในช้ัน
เรียน โครงงานผลงานของนักเรียน 
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เร ียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง Active learning อย่างน้อย 1 แผน/ 1 หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการสร้างและ
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พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนในกลุ่มครูด้วยกันอย่างจริงจัง 
สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ การ
เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น
และศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครู (PLC) ร่วมกับเครือข่ายครูทั ้งในสังกัดเทศบาลหรือสังกัดอื่น ตามความ
เหมาะสม ตลอดทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูและผู้เกี ่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามบริบทการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้คำนึงถึงการนำเอาหลักธรรมมาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอด

ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าการนำ
หลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
และเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า “ความเป็นเลิศ
ทางว ิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) ซ ึ ่งมี
หลักธรรมมากมายที่สามารถจะนำมาใช้ แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยกำหนด 5 หลักธรรม คือ (1) พรหม
วิหาร 4 (2) อคติ 4 (3) ทศพิศราชธรรม 10 (4) กัลยาณมิตรธรรม 7 (5) นาถกรณธรรม 10 และ  
(6) สังคหวัตถุ 4 ดังรายละเอียดได้กล่าวถึงในตอนต้น 

 นอกจากนั้น ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพ
ของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มท่ี การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ
กระทำและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 
เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ท่ีท้ังผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ท่ีต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน 
(Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง
เวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอื่น ผู้ถูกวิจัยเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) เป็นผู้กระทำ (Active) หรือผู้
ร่วมกระทำ (Participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน (On Them) เป็นการวิจัยโดยผู้เรียนและ
เพื่อผู ้เรียน (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู ้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้
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ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย 
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั ้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ ่งหมายเพียงเพื ่อทำความเข้าใจหรือเพื ่อหาความรู ้ ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในส่ิงท่ีทำจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที ่หลากหลาย 3) มุ ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ ่งให้เกิดการกระทำเพื ่อบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทำ ทั้งสำเร็จ
และไม่สำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี ่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัต ิ การเปลี ่ยนแปลงในคำอธิบายสิ ่งที ่ปฏิบัต ิ การ
เปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) นำไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั ่งยืน คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้  
1) รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ดำเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วม
การวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการทำงานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้นำ 
3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) 
เป็นนักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  

 นอกจากนั้น จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้  จากทัศนะ
ของนักวิชาการและหน่วยงานทั้ง 12 แหล่ง คือ Cox (2019) Driscoll (2015) Cox (2015) Palmer 
(2515 Worlein (2016) Eichholz (2016) Safblog (2017) Cox (2017) Mcmanus (2017) Nola 
A. (2017) Wade (2018) Teacher Certification (2018) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการนำไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอน
การวางแผน ตามแนวคิดของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของร่วม

https://www.teachhub.com/5-essential-21st-century-teaching-strategies
https://www.linkedin.com/in/catmcmanus04
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วิจัย เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้นำไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับส่ิงท่ีผู้เรียนร่วมกันคิดและกำหนดขึ้น และ
เพื่อให้ผู้ตระหนักกันว่าทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวันบรรจบ
กัน และทฤษฎีหากไม่นำไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคน
ตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น นั้น พบว่า การพัฒนาทักษะการสอน
ศตวรรษที่ 21สำหรับครูที่ได้จากการจัดกลุ่มจำนวน 8 ทักษะดังกล่าว ถือเป็นทักษะที่จะเป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อการวิจัยท่ีผู้วิจัยจะนำไปสนทนาแลกเปล่ียนกับผู้ร่วมการวิจัย อันจะนำไปสู่การบูรณาการ
กันระหว่าง “ธารสายวิชาการจากผู้วิจัย” และ “ธารสายประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย” ท่ีจะทำให้การ
กำหนดโครงการเพื่อการดำเนินงานในการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
 1) ทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching Skills)  
 2) ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills  
 3) ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Tech Skills in the Classroom)  
 4) ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills)  
 5) ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills)  
 6) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
 7) ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills)  
 8) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills 
 จากบริบทของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม แสดงให้เห็นถึงความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนา ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเห็นได้จากผลการประเมิน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมทัง้จากผลการประชุมประจำเดือน โรงเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านของการพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน ทั้งสิ้น 1,000 คน 
จัดการเรียนการสอนตามสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดทำโดยนำกรอบ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ส่ิงท่ียังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควรของโรงเรียนจากการประเมินผลรวมภายในสถานศึกษา จากการ
ประเมินคุณภาพภายในพบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ขาดการบูรณาการแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน 
ส่งผลทำให้เด็กมีการบ้านมากมายและต้องเรียนกวดวิชา ซึ่งครูก็มักจะเก็บเทคนิคการสอนไว้สอน
พิเศษเพื่อหารายได้ ขณะที่ครูรุ่นใหม่บางคนขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยยึด
บทเรียนสำเร็จรูปและใช้การคัดลอกซึ่งมีเนื้อหาไม่ครบตามตัวชี้วัดในหลักสูตร บางครั้งยังอ่านคู่มือ
การสอนไม่เข้าใจและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ครูมีภาระงานอื่นมากจึงไม่มีเวลาในการค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติม การ จัดกระบวนการเรียนรู้ของครูจึงไม่มีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย อีก
ประการหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการศึกษาเป็นระบบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการทดสอบจากข้อสอบกลาง 
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การสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือแม้แต่การจัดอันดับการศึกษาทำให้ครูต้องสอนเพื่อเตรียมสอบ ไม่
สามารถสอนได้ตามหลักสูตรการศึกษา  
 ในภาพรวมเมื่อเด็กไม่ได้เรียนตามหลักสูตรและครูไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้ จึงส่งผลต่อเด็กท่ีพบเห็นเป็นปัญหาของการจัดการศึกษา คือ ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ความประพฤติไม่ดี ขาดเป้าหมายในการเรียน ตลอดจนขาดการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งควรต้องพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ผลการทดสอบ NT, O-NET) ภาษาอังกฤษอังกฤษ 
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ การวัดและประเมินผลในห้องเรียนยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ยัง
ไม่เน้นการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริง และไม่ตรงตามบริบทของแต่ละกลุ่มสาระ ครูยังใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ โดยการส่ือสารทางเดียว ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและได้ลงมือปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมในสถานศึกษามีน้อย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมระหว่าง
บุคลากรด้วยกันเอง หรือการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน และท่ีสำคัญความร่วมมือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย จากหลายภาคส่วน ยังมีน้อย ลักษณะการสื่อสารในองค์การ
และระหว่างบุคคลไม่เหมาะสม ลักษณะท่ัวไปของส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมเกิดจากการมีข้อมูลหรือการมี
คำส่ังท่ีถ่ายทอดไม่ชัดเจน เป็นผลให้ผู้รับฟังข้อมูลหรือได้รับคำส่ัง ขาดความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจทำให้
นำไปสู่การปฏิบัติได้ไม่ดี การรับข่าวสารหรือข้อมูลเอกสารต้องมีการตีความทำให้การปฏิบัติเป็นข้อ
โต้แย้งหรือถกเถียง ผลของการโต้แย้งหรือถกเถียง ไม่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้ดีทำให้ความ
ร่วมมือลดลงหรือขาดหายไป ทิศทางการส่ือสารของบุคคลในองค์กร ซึ่งจะมีการส่ือต่อกันได้ท้ังในแนว
บนลงล่าง จากล่างขึ้นบนหรือในแนวระดับเดียวกัน การส่ือสารแต่ละแนวย่อมส่งผลต่อการส่ังการ การ
ตัดสินใจ หากกลุ่มบุคคลของแต่ละแนวมีแนวคิดแตกต่างกัน พฤติกรรมหรือแรงจูงใจต่อบุคคลไม่เอื้อ
ต่อการมีส่วนร่วม เหตุที่พฤติกรรมหรือแรงจูงใจต่อบุคคล ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม พฤติกรรมของ
บุคคลมีอคติต่อองค์กร ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เพราะถ้าบุคคลเห็นว่าองค์กรหรือบ้านของตนเอง
ที่อยู่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมแล้วการกระทำใด ๆ ย่อมขัดแย้งและไม่เอื้อประโยชน์ได้ แต่หากการแก้ไข
บทบาทของบุคคลให้มีทัศนคติดี มีความกระตือรือร้น มีสมาธิ มีความรับผิดชอบหรือมีพลังเพื่องาน 
กิจกรรมใด ๆ ที่เขาเหล่านั้นมุ่งจัดการย่อมเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อการกระทำโดยส่วนร่วมได้ง่าย ผู้นำมี
ปัญหา เหตุที่กล่าวถึงกรณีการไม่สามารถบริหารงานได้อย่างดีในการมีส่วนร่วมมีผลมาจากผู้นำใน
ระยะเริ่มต้น การขาดแรงจูงใจในการนำไปสู่ความสำเร็จของงาน  
 ส่ิงท่ีคาดหวังของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET) โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร การใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนโดยมีการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้คลัง



162 
 
ข้อสอบจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น สทศ. ติวฟรีดอทคอม การยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยการให้ครูเข้าทดสอบความสามารถเพื่อพัฒนาความรู้ และการใช้สื่อเทคโนโลยีมา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการประเมินที่วิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริงและตรงตามบริบท
ของแต่ละกลุ่มสาระ ส่งเสริมนักเรียนจัดทำโครงงาน และการงานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง 
โดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร สถานศึกษา
ควรสร้างความร่วมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย จากหลายภาคส่วน จากท่ี
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอแสดงกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยเป็นภาพประกอบ ดังภาพท่ี 2.13 
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ภาพท่ี 2.49  กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจยั 

 
 การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเชิงปฏิบัต ิการแบบมีส่วนร ่วม (Participatory Action 

Research: PAR) เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎี
หลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ีเช่ือเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีมีอยู่จริงของมนุษย์ 
การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็น
ประชาธิปไตยในการกระทำและการส่งผลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้
ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ท่ีทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยใน
ลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกัน
วางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะท่ี
เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องกันไม่มีสิ ้นสุด (หมายเหตุ - 
เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) 
หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) 
เป็นผู้กระทำ (Active) หรือผู้ร่วมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะ
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น
บทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยท่ีเสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทำความเข้าใจ
หรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในส่ิงท่ีทำจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที ่หลากหลาย 3) มุ ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ ่งให้เกิดการกระทำเพื ่อบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทำ ทั้งสำเร็จ
และไม่สำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี ่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัต ิ การเปลี ่ยนแปลงในคำอธิบายสิ ่งที ่ปฏิบั ติ การ
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เปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) นำไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที ่ยั ่งยืน คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้  
1) รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ดำเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วม
การวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการทำงานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้นำ  
3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) 
เป็นนักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  

 จากหลักการและแนวคิดท่ีสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น 
ผนวกกับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลัง
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม”จากทัศนะของ
นักวิชาการ 8 แหล่ง ดังกล่าวในบทท่ี 2 ผู้วิจัยกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1  พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื ่อง “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอน

ศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” เป็นการวิจัยในระดับโรงเรียนได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ  

 1) เป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยมีความสนใจอยากจะพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
ความเป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการเตรียมการ การวางแผน การสังเกต การสัมภาษณ์
และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที่ดำเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอด
ระยะเวลาท่ีทำการวิจัย 
 2) เป็นโรงเรียนท่ียังไม่มีการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ท่ีนำมาใช้เป็นส่วนเสริมใน
การเรียนการสอน และมีความประสงค์จะพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21  ด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากบริบทของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนา ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเห็นได้จากผลการประเมิน ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งจากผลการประชุมประจำเดือน การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านของการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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3.2  ผู้ร่วมวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมนี้เป็นการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) ด้วยความสมัครใจตามจรรยาบรรณท่ีว่า “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ผู้ร่วมวิจัย ครู จำนวน 10 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก) และมีกลุ่มเป้าหมาย
ในการพัฒนา เป็นครู จำนวน 54 คน นักเรียน จำนวน 900 คน  

3.3  ข้ันตอนการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะเป็น

การดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) แต่เนื่องจากในการ
วิจัยนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผู้วิจัยได้กำหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร ๆ 
ละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยมีแนวการดำเนินการในแต่ละวงจรและแต่ละขั้นตอน 
ดังนี้ 
วงจรที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมดังนี้ 
 1.  การชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
ช้ีแจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความ
สมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณท่ีว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัย
แต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผู้ท่ี
ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ทั้งนี ้ รวมทั้งชี ้แจงถึง
ลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้ผู้
ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ
ในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย เป็นเทคนิคที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึก
ข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวจัิย 
เป็นต้น 
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 3.  การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานวิจัยท่ี
ผู้วิจัยกำหนดในบทท่ี 3 เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยร่วมกันท้ัง 10 ข้ันตอน  
 4.  การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้ 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 1.  การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ให้ผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันระดมสมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่มีและเคยทำกันมาเพื่อหาคำตอบว่า 
“จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย หากต้องการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ให้
เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร และมีแนวทางในการพัฒนา
อย่างไร?” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสายธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา ไม่ได้เป็นแก้วท่ีว่างเปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิความรู้ในตนเอง” โดยให้นำเสนอ
ผลการระดมสมองเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยด้วย 

 2.  การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทท่ี 2 โดยมีประเด็นทำนอง
เดียวกัน คือ “ในทางทฤษฎีท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร และมีแนวทางในการพัฒนา
อย่างไร?” ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการท่ีว่า “ผู้วิจัยถือเป็นสายธารวิชาการ ท่ีมีความรู้และความไว
เชิงทฤษฎีในเรื่องท่ีจะพัฒนา” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยมุ่งสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วม
วิจัยว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความ
ตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้ส้ันลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้
เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย 
นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว ่าหากทำให้เกิดขึ ้นได้ ก็จะทำให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 ในขั้นตอนนี้ นอกจากการนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบ
เรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 แก่ผู้ร่วมวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยอาจ
ดำเนินกิจกรรมอื่น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องท่ีจะพัฒนาได้อีกด้วย เช่น การ
เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหรือสาธิตการปฏิบัติเพิ่มเติม การนำผู้ร่วมวิจัยไปศึกษา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในเรื่องท่ีจะพัฒนา เป็นต้น 

 3.  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการ
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พัฒนาที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1  กับแนวการพัฒนาที่ผู ้วิจัย
นำเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 ตามหลักการท่ีว่า “การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม
ด้วยก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล จะวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ ” แล้วกำหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ท่ีมีองค์ประกอบดังนี้  
 3.1) สภาพท่ีเคยเป็นมาของเรื่องท่ีจะพัฒนา 
 3.2) สภาพปัจจุบันของเรื่องท่ีจะพัฒนา 
 3.3) สภาพปัญหาและ/หรือความสำคัญของเรื่องท่ีจะพัฒนา 
 3.4) สภาพท่ีคาดหวัง เป็นความคาดหวังว่าหลังจากการพัฒนาแล้วต้องการให้เกิดอะไรขึ้น 
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน กับครู และกับกลุ่มคนที่เกี ่ยวข้อง ที่ได้รับผลจากการพัฒนานั้น และ/หรือความ
คาดหวังท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของหน่วยงาน เป็นต้น 
 3.5) ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการบรรลุความคาดหวัง เป็นทางเลือก
ทั้งที่ผู้ร่วมวิจัยนำเสนอจากความรู้และประสบการณ์ และที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีจากเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2  
 3.6) ทางเลือกที่คัดสรรเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการบรรลุความคาดหวัง เป็นการคัดสรร
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการพัฒนาท่ีผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน
กำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1 กับแนวการพัฒนาท่ีผู้วิจัยนำเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎี
ในกิจกรรมข้อ 2 
 3.7) แนวทางเพื ่อการพัฒนา เป็นการนำทางเลือกท่ีคัดสรรได้ในข้อ 3.5 มาจัดทำ
รายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งอาจกำหนดได้หลายรูปแบบดังนี้ เช่น 

- โปรแกรม (Program) ที่มีองค์ประกอบเป็นโครงการ (Project) จำนวนหนึ่งรองรับ 
เช่น โปรแกรมพัฒนาทักษะการสอนของคร ูสำหรับศตวรรษที ่ 21 (21st Century Teachers' 
Teaching Skills Development Program) 

- โครงการ (Project) ท่ีมีองค์ประกอบเป็นกิจกรรมย่อยรองรับ (Activity) เช่น โครงการ
พัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที ่ 21 (21st Century Teachers' Teaching Skills 
Development Project) 

- สเต็บโมเดล (Step Model) ท่ีมีรูปแบบการพัฒนาเป็นขั้นตอน (Steps) เช่น โมเดล 5 
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 21 (A 5-Step Model to Develop 
Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
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- แนวคิด (Idea/Concept) เช่น 6 แนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับ
ศต ว ร ร ษ ท่ี  2 1  (6 Ideas/Concepts for Improving Teachers' Teaching Skills for the 21st 
Century) 

- วิธี (Way) เช่น 10 วิธีเพื ่อพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 21 (10 
Ways to Improve Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 

- กลยุทธ์ (Strategy) เช่น 8 กลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษท่ี 
21 (8 Strategies to Improve Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 

- แบบผสม (Mixed) เช่น 1 โครงการ 2 แนวคิด 4 ขั้นตอน และ 5 กลยุทธ์ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 21 (1 Project 2 Concepts, 4 Steps, and 5 Strategies 
for Developing Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
 ในแต่ละร ูปแบบ เพื ่อผลในการประเมินความสำเร็จท่ีช ัดเจน จะระบุให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามแนวของ S-M-A-R-T Goal รวมทั้งกำหนด
ทร ั พ ย า ก ร ท่ี จ ะ ใ ช ้ ต า มก รอ บ ข อ ง  4 M’s ค ื อ  1 )  ก า ร จ ั ด ก า ร ห ร ื อ ก า รด ำ เ น ิ น ง าน 
(Management/Operation) ในแต่ละขั้นตอน แต่ละแนวคิด แต่ละวิธี แต่ละกลยุทธ์ ตามรูปแบบท่ี
เลือกใช้ 2) ผู้รับผิดชอบ (Man) 3) วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ (Material) และ 5) ค่าใช้จ่าย 
(Money) 
 หลังการรายงานผลการดำเนินงานผลใน 3 กิจกรรมในขั้นตอนวางแผนดังกล่าวข้างต้น คือ 
1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 2) การนำเสนอแนวการพัฒนา
เชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย และ 3) การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสาย
วิชาการ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่กำหนดได้ในกิจกรรมที่ 3  ผู ้วิจัยจะจัดทำกรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework) แสดงประกอบ เพื ่อสร ุปให้เห ็นภาพแนวทางการพัฒนาโดยรวม 
(Overview)  
 4.  การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้ 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรท่ี 1  
 ผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้อำนวยความ
สะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งให้บรรลุผลในโครงการท่ีกำหนดไว้จากขั้นตอนท่ี 2 
ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยให้กำลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
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จัดการ ในการนำแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอำนาจหน้าที่ การ
กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ  
 1.  การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้
อาจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ์ (Interview) หรือแบบ
สังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เป็นความคาดหวัง
ในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลทั้งก่อนการปฏิบัติ (Before 
Acting) ในวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ในวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2  

ซึ่งการประเมินผลก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัจจุบัน (Current Condition) ของประเด็นท่ีเป็นความคาดหวัง ส่วนการประเมินผลหลังการปฏิบัติท้ัง
สองระยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูความก้าวหน้าจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลง 
(Degree of Change)  
 2.  การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ก่อนการปฏิบัติ โดยใช้
แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรท่ี 1 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้น
ในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) หลังการ
พัฒนา ไม่กำหนดเกณฑ์เพดานความสำเร็จ ตามแนวคิดท่ีว่า การเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีต้อง
ทำต่อเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีคิดว่าสำเร็จแล้วส้ินสุด ตาม
คำกล่าวที่ว่า Change is a Process, Not an Event แต่ก็เชื ่อว่าเมื ่อมีการพัฒนาก็จะมีระดับการ
เปลี ่ยนแปลงที ่สูงขึ ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ ่งมีการพัฒนาก็ยิ ่งจะมีการ
เปลี ่ยนแปลง ตามคำกล่าวของ Winston Churchill ที ่ว ่า “To Improve is to Change, to be 
Perfect is to Change Often” 
 3.  การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันลง
มือปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยแนวทางท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนด 
 4.  การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้ 
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1  
 เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งผลท่ี
เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
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 1.  การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานตามที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 
 2.  ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแนวทางท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยร่วมกันกำหนด 
ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 1  
 เป็นนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทำงานในแง่มุม
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยท้ังภายในภายนอก ซึ่งทำให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ ท้ังท่ี
บรรลุผลตามความคาดหวัง และไม่คาดหวัง เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื ่อง สังเคราะห์ จับ
ประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงาน
โดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั ้งท่ี
บรรลุผลและไม่บรรลุผล เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ในวงจรท่ีสอง 

 ก่อนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู ้วิจัยจะดำเนินการประเมินการบรรลุผลตามคว าม
คาดหวังจากการพัฒนา โดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบติั (After Acting) 
ของวงจรท่ี 1 แล้วนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลด้วย  

 ในการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 1” เนื่องจาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Change) ผู้วิจัย
ใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพท่ีเป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ท่ีกำหนดท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ท่ี
นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นท่ีบรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับท่ีไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที ่เป็นข้อเสนอแนะเพื ่อเพิ ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด 
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(Reduce) ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ท้ังนี้ เพื่อผลต่อการวางแผน
เพื่อพัฒนาในรอบท่ี 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับท่ีใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
แสวงหาพลังขับใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่งพลังขับใหม่  

 ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลในวงจรที่ 1 มีประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพท่ีเป็นอยู่เดิมท่ีระบุได้เป็นอย่างไร 

 2) ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ท่ีกำหนดไว้คืออะไร  

 3) พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใช้เพื ่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีบรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับท่ีไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง  

 4) ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง  

 5) จากส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง เพื่อผลต่อการเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบท่ี 2 ต่อไป ซึ่งอาจ
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับ
ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม่ 
 6) ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
 7) จากการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
วงจรที ่2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
 1.  การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลที่เป็นผลจากการสังเกต
และการถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
พัฒนาตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติตามแผนในวงจรทึ่ 1 เพื่อชี ้ให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแบบประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ได้ร่วมพัฒนาขึ้น รวมทั้งนำเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและไม่คาดหวัง เพื่อการวางแผน
ดำเนินการในวงจรท่ีสองนี้ต่อไป  
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 2.  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทางเลือกท่ีผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ 

 3.  การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้ 
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2  
 เพื่อแก้ปัญหากันใหม่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
 1.  การกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื ่อร่วมกันวางแนวปฏิบัติ เพื ่อให้
แผนปฏิบัติการใหม่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย  
 2.  การนำแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนด 

 3.  การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้ 
ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2  
 เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 4 คือ เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 
กิจกรรม คือ  
 1.  การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล วัตถุประสงค์เพื ่อร่วมกันกำหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที ่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 
 2.  ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามแนวทางท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยร่วมกันกำหนด 
ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2  
 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ นำเอาเทคนิคการถอดบทเรียนมาใช้ เพื่อทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การทำงานในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซึ่งทำให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่บรรลุผลตามความคาดหวังและไม่คาดหวัง เน้นการระดมสมอง 
พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการ
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สืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมท้ัง
บันทึกรายละเอียดขั้นตอนและผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งที่บรรลุผล
และไม่บรรลุผล เพื ่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  
เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 5 คือ ก่อนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการประเมินการบรรลุผล
ตามความคาดหวังจากการพัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ 
(After Acting) ของวงจรท่ี 2 แล้วนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลด้วย  

 ในการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 2” ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการว ิเคราะห์พลังข ับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพท่ีเป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ท่ีกำหนดไว้
คืออะไร พลังขับให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Forces for Change) ที ่นำมาใช้เพ ื ่อก ่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง และใน
การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ได้เกิดส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistances to 
Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ ่งต่อต้านการเปลี ่ยนแปลงเหล่านั ้น มีแนวทางอะไรบ้างที ่ เป็น
ข้อเสนอแนะเพื ่อเพิ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพื่อผลต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบท่ี 2 
ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับท่ีใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่งพลังขับใหม่  

 ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลในวงจรที่ 2 มีประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพท่ีเป็นอยู่เดิมท่ีระบุได้เป็นอย่างไร 
 2) ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ท่ีกำหนดไว้คืออะไร  
  3) พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใช้เพื ่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีบรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับท่ีไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง  
  4) ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง  
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 5) จากส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง เพื ่อผลต่อการให้ข้อเสนอแนะเพื่ อการพัฒนาในโอกาสต่อไป ซึ ่งอาจเป็น
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับปรุงพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม่ 
 6) ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
 7) จากการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 2 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  
 เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล 
และการถอดบทเรียนที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และ
ขั้นตอนท่ี 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจัยท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ คือ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change from practice) ประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected 
Change) กรณีการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวังเป็นการแสดงผลการประเมินผลการบรรลุคามคาดหวังจาก
การพัฒนา ทั้งก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ใน
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ ้น (Higher Degree of 
Change)  
 2.  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ประกอบด้วย การเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นระดับบุคคล การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นระดับหน่วยงาน  
 3.  ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ (New Knowledge from Practice) เป็นความรู้ใหม่ท่ี
แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) ว่า ในการพัฒนานั้นมี
ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ใดที่สำคัญที่ผู้วิจัยเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามท่ี
คาดหวังและไม่คาดหวัง และในการพัฒนานั้นมีส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistance to Change) 
ที ่สำคัญอะไรบ้าง ผู้ว ิจ ัยและผู ้ร ่วมวิจ ัยได้เอาชนะสิ ่งต่อต้านการเปลี ่ยนแปลง (Overcome 
Obstacles) นั้นอย่างไร ท้ังนี้ความรู้ใหม่ท่ีแสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and 
Effect Model) ดังกล่าว ถือเป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick 
(2007) และ James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ข้อจำกัดในการนำไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนำเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์สำคัญท่ี
เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือท่ีกำลังมุ่ง
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  
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การดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั ้นตอนที่ 10 ผู้วิจัยขอสรุปให้เห็นถึงขั ้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการดำเนินงาน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาดำเนินการวิจัย ในวงจรท่ี 1 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ขั ้นตอนที ่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย (1) ชี ้แจงแนวคิดและแนว
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ (2) 
การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย (3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในข้ันตอนการเตรียมการ 

     

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบด้วย (1) การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพ
จากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย (2) การนำเสนอเน้ือหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย 
(อาจจัดทำกิจกรรมอื่น เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องที่จะ
พัฒนา เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหรือสาธิตการ
ปฏิบัติ การนำผู้ร่วมวิจัยไปศึกษาสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นกรณี
ตัวอย่างที่ดี เป็นต้น) (3)การบรรจบกันของธารสองสาย (4) สรุปผลการสังเกต
และการถอดบทเรียนในข้ันตอนการวางแผน 

     

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) การจัดทำเครื่องมือ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์ประเมินความสำเร็จในการวิจัย (2) การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด
ก่อนนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (3) การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติ (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

     

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบด้วย (1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการใน
การสังเกตผลและประเมินผล (2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแต่ละโครงการ 

     

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติตามแผนที่บรรลุผล
สำเร็จ (2) การปฏิบัติตามแผนที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาดำเนินการวิจัย ในวงจรท่ี 2 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ ประกอบด้วย (1) การทบทวนผลการ
พัฒนา (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ (3) สรุปผลการสังเกตและ
การถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 

     

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ประกอบด้วย (1) กำหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันใหม่ (2) การนำแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ (3) สรุปผลการ
สังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม ่

     

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ประกอบด้วย (1) การกำหนดรูปแบบ
และวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการดำเนินงานในแต่ละ
โครงการ 

     

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ ประกอบด้วย (1) การเปล่ียนแปลง 
(Change) จากการปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวัง (Expected 
Change) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
(2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นระดับ
บุคคล การเรียนรู้ที ่เกิดขึ ้นระดับกลุ่ม การเรียนรู้ที ่เกิดขึ ้นระดับ
หน่วยงาน (3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

     

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการ
ถอดบทเรียนท่ีกำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผล
ในขั้นตอนท่ี 5 และขั้นตอนท่ี 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัย เพื ่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี
กำหนดไว้ 
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3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 

(2007) ซึ่งจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ ่ม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examining /Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) แผนท่ี (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field 
Notes) และ 4) แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มจากการปฏิบัติ

ภาคสนามในโรงเรียนท่ีเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการวิจัยท่ีกำหนด ในปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ่ง
เวลาในการปฏิบัติงานเป็นตาราง กำหนดวันและเดือน เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงท้ังในส่วนท่ีเห็นชัด
และแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้เครื ่องมือท่ี
หลากหลายดังกล่าวในหัวข้อท่ี 3.4 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 

ขั้นตอน จะนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2526) 
มีดังนี้ (1) จัดทำข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักใน
การแบ่งปรากฏการณ์และหาความถี่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น (2) การกระทำ (Acts) คือ การใช้
ชีวิตประจำวัน การกระทำหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีใช้ในการวิจัย (3) กิจกรรม (Activities) 
คือ การกระทำ หรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะต่อเนื่อง (4) ความหมาย  
(Meaning) คือคำอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระทำหรือกิจกรรมเพื่อทราบโลกทัศน์ ความเช่ือ 
ทัศนคติของชุมชน (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง จะได้ทราบความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร (6) การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให้ความร่วมมือ และยอมเป็นส่วนของโครงสร้าง
กิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกัน จะทราบความขัดแย้งและความราบรื่นได้ชัดเจน (7) สภาพ
สังคม (Setting) คือภาพทุกแง่ทุกมุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (8) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจยัใน
ส่วนท่ีเป็นข้อความแบบพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (9) การวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นสภาพปัจจุบันจากข้อความพรรณนาเหตุการณ์
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เกี ่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยนำรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลของวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่วิเคราะห์แล้ว ไปให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบช่วยยืนยันตรวจแก้ไขผลการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุก ารณ์ของ
กิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก็ใช้ค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 กรณีที่เป็นค่าสถิติที ่ใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานวิจัย ใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงท่ีต้องการศึกษาในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง วิธีการทางสถิติท่ีอยู่ในประเภทนี้ เช่น การจัดกระทำกับข้อมูลโดยนำเสนอในรูปของตาราง
หรือรูปภาพ การแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนนมาตรฐาน การ
คำนวณหาค่าเฉล่ียหรือการกระจายของข้อมูล เช่น มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พิสัย เป็นต้น ไม่ใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งท่ี
ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น ๆ ได้ โดยกลุ่มท่ีนำมาศึกษาจะต้อง
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ตัวแทนที่ดีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และตัวแทนที่ดี
ของประชากรจะเรียกว่า “กลุ่มตัวอย่าง” ทั้งนี้เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
ว ิจ ัยเฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & 
Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจำกัดในการนำไปเผยแพร่หรืออ้างอิง 
แต่สามารถนำเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือท่ีกำลังมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  

3.7  การเขียนรายงานการวิจัย 
 เขียนและนำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) 

แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ท้ังที่บรรลุผลและไม่บรรลุผล
ตามท่ีคาดหวัง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน และเกิด
ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไร สำหรับบุคคลอื่น หรือ
หน่วยงานอื่น ท่ีต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเป็น
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอน จะนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปล่ียนแปลง
จากการปฏิบัติจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (Schoolwide) ดำเนินการวิจัย 
2 วงจร 10 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
และสิ้นสุดการดำเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
รวมระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยท้ังส้ิน 2 ภาคการศึกษา  

 การรายงานผลการดำเนินการวิจัยมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ 
(Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะนำเสนอ
เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในลักษณะการเล่าเรื ่อง (Story Telling) ตามความเป็นจริง และเป็นกลาง 
(Factual and Neutral Manner) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย คำให้สัมภาษณ์ 
บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอื่น  ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรื ่อง
เหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสิ ่งที ่ได้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่สำเร็จและไม่
สำเร็จ ท้ังท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง อธิบายเหตุผลประกอบว่าทำไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ อะไร
ขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ รวมท้ังนำเสนอ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Model) ว่า ในการพัฒนานั้นมีปัจจัยหรือสาเหตุใดท่ีสำคัญท่ีผู้วิจัยเช่ือว่าส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีบรรลุผล และมีปัจจัยต่อต้านหรือเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงบ้าง เพราะอะไร ดังมีรายละเอียด
ของการดำเนินการวิจัยตามลำดับขั ้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยในภาพที ่ 4.1 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.1  ลำดับข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
 
 ผลการว ิจ ัยจะมีล ักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงว ิพากษ์  (Critical 

Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนจะนำเสนอเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในลักษณะเรื่องเล่า (Story Telling) ตามความเป็นจริง และเป็นกลาง (Factual and Neutral 
Manner) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย คำให้สัมภาษณ์ บทบันทึกจากการสงัเกต 
บทวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอื่น ๆ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จากการปฏิบัติงานท่ี
เกิดขึ้น ตามลำดับดังนี้ 

 

4.1  ผลการวิจัยในภาคสนาม วงจรท่ี 1 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 1.  การชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
ช้ีแจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้รว่มวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความ
สมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณท่ีว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัย
แต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผู้ท่ี
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ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ทั้งนี ้ รวมทั้งชี ้แจงถึง
ลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้ผู้
ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

และผู้วิจัยได้นำหลักธรรม หลักพรหมวิหาร 4 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็น
ข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) เมตตา เนื่องจาก
ในการทำวิจัยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องมีความประพฤติท่ีดีงามร่วมกันให้เกียรติซึง่กันและกัน 2) กรุณา 
จะต้องมีความสงสารและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยความคิดของตนเอง 3) มุทิตา และ
จะต้องมีความยินดี ซึ่งกันและกันเสมอเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข 4) อุเบกขา การที่เราอยู่ร่วมกัน 
ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องมีใจท่ีเป็นกลาง มีสติและปัญญาไม่เอนเอียงด้วยความเกลียดชังหรือความ
คิดเห็นส่วนตัว มีอะไรท่ีไม่พอใจควรใช้สติและปัญญาในการตัดสิน จะทำให ้เกิดมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้ร่วมงานวิจัย ให้เกิดกระบวนการคิดและแนวทางปฏิบัติให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ 
เป็นแนวธรรมปฏิบัติของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเช่ือมโยงหลักการทฤษฎี โดยเฉพาะการทำวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมกันนี้ ต้องอาศัยความเป็นผู้นำตนเองให้ได้ มีภาวการณ์เป็นผู้นำตนเองในส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบ 
การทำงานทุก ๆ ขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการท่ีมีการใช้วิจารณญาณอย่างมีระบบ และถ้าหากผู้วิจัย
เองและผู้ร่วมวิจัยในโรงเรียนไม่มีวุฒิภาวะในการช่วยเหลือกันและกัน ก็อาจทำให้งานวิจัยไม่ประสบ
ผลสำเร็จ โดยมีผลดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 โดยดำเนินการในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม เวลา 15.00 น. สิ ้นสุดเวลา 16.30 น.ซึ ่งผู ้วิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตทำงานวิจัยท่ี
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการบุญธรรม โบราณมูล 
ประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ร่วมวิจัย โดยผู้วิจัยได้เข้าพบผู้อำนวยการ และนำเรียนถึงรายละเอียด
ของการดำเนินการวิจัยเบื้องต้น โดยนำเสนอความมุ่งหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ และคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดย จะทำให้เกิดการพัฒนาคน 
พัฒนางาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาสำหรับผู้บริหารและผู้ท่ีสนใจการพัฒนางานในรูปแบบการ
วิจัยแบบส่วนร่วมต่อไปได้เป็นอย่างดี และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวคิดและแนว
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อประชาคมของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมให้รับรู้
และเข้าใจ และเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มผู้ร่วมวิจัย หลังจากได้นำเสนอและขออนุญาตดำเนินการแล้ว ผู้วิจัย
ได้ประสานงานกับหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการเบื้องต้น และเชิญร่วมรับ
ฟังการประชุมชี้แจง และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานอันทรงคุณค่าครั้งนี้ ผลการชี้แจง
เบื้องต้น ผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทุกคน เข้าใจ ให้ความสนใจ และพร้อมจะเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมช้ีแจง 2563 ดังภาพท่ี 4.2 และตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้  
 



183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2  การนำเสนอผู้บังคับบัญชาและขออนุญาตดำเนินการประชุมช้ีแจงและการได้มาซึ่งผู้ร่วมวิจัย 
 บทสนทนาการพูดคุยกับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 “การวิจัยเพื ่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21 ถือได้ว ่าเป็นการจัด
การศึกษาแนวใหม่ ที ่สามารถพัฒนาเด็กได้ตรงจุด ผู ้เรียนทุกคนในศตวรรษที่ 21 ต้อง
สามารถคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สื่อสารได้ และตระหนักรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ทั่วโลก รวมทั้งมี
ความสามารถทางเทคนิค โรงเรียนต้องกำหนดให้ผู ้เรียนมีทักษะและความสามารถที ่ให้
ผู้เรียนสามารถคิดสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และทักษะภายในตัวบุคคล ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นส่ิงสำคัญสำหรับการ
ทำงาน ยิ่งเป็นมัธยมยิ่งดี ผมอยากเห็นแนวทางและวิธีการท่ีจะทำให้โรงเรียนได้ขับเคล่ือน
ไปในทิศทางที่ดี ดีใจที่ เลือกโรงเรียนผมที่จะพัฒนา” (ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบา้น
สามเหล่ียม, 12 มิถุนายน 2563)  

 “ได้ค่ะท่าน ผอ. โดยกระบวนการวิจัย จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งตัวดิฉันเอง
และผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันพัฒนาตนเอง และพัฒนางานไปพร้อมกัน ต่อไปก็จะเป็นระบบ
มากขึ้น และคนทำงานเองก็คุยกันมากขึ้น และเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อทำงานร่วมกันบน
พื้นฐานความเข้าใจท่ีตรงกัน และมีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งพัฒนางานเด็ก ย่อมจะเกิดผล
แน่นอนค่ะ” (ผู้วิจัย, ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา,12 มิถุนายน 2563) 

 “เป็นแนวทางท่ีดีท่ีจะทำให้โรงเรียนของเราได้พัฒนาต่อไป หากมีคนอื่นเข้ามาทำให้
คุณครูยิ่งตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ไปด้วยค่ะ ทางคุณครูก็ยินดีที่จะร่วมงานวิจัยกับท่านผอ.
ค่ะ” (ฝ่ายวิชาการ, 12 มิถุนายน 2563)  

 “ ขอบคุณมากค่ะ ทางผู้วิจัยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ถือซะว่ามาช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนอีกแรงนะคะ “ (ผู้วิจัย ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา, 12 มิถุนายน 2563)  
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 “ประเด็นต่อไปที่ ทางผู้วิจัยจะขอความรร่วมมือกับทางท่านผู้อำนวยการและ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คืออยากให้ทางโรงเรียนหาผู้ที่สมัครใจอยากจะพัฒนาตนเองและ
พัฒนาเด็กในเรื่องศตวรรษที่ 21 ค่ะ จำนวน 10 ท่าน และทางผู้วิจัยจะขออนุญาตตั้งไลน์
กลุ่ม เพื่อที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกัน เป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ได้อีกทางนึงค่ะ “ 
(ผู้วิจัย ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา, 12 มิถุนายน 2563) 

 “ได้เลย ต่อไปผมขอมอบหมายงานนี้ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมนะครับ ในการ
ติดต่อประสานงาน กับทางท่าน ผอ.ศุภพาพิศย์ มีอะไรก็ประสานติดต่อกับทางหัวหน้านได้ 
“ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม, 12 มิถุนายน 2563)  

 “ขอบคุณมากค่ะ งั้นทางผู้วิจัยจะขออนุญาตินัดหัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี ่ยวข้องคุย
รายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะคะ ขอเป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดีไหมคะ ทางโรงเรียน
สะดวกไหมคะ” (ผู้วิจัยศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา, 12 มิถุนายน 2563) 

 “สะดวกและยินดีค่ะ” (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, 12 มิถุนายน 2563)  
 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในการพบปะและพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และตัวแทน

ครูท่ีจะเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้  
“ในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องตระหนักถึง

แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสิ่งที่อนาคตจะนำมาสู่การศึกษา 
ครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีดีนั้น ตระหนักถงึโอกาสในการทำงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของนักเรียน 
และสนับสนุนให้มีการคิดและวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
และท้ายสุด ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการสอน เพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษามุ่งเนน้ไปท่ี
การเตรียมพร้อมให้ลูกหลานของเราในวันนี้สำหรับอนาคตว่าผู้เรียนจะอยู่ท่ีไหนและผู้เรียนจะทำงานท่ี
ไหนไม่ใช่โลกของเราในปัจจุบัน ครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมืออาชีพ โดยมีความรู ้ใน
ศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ในวิชาท่ีสอน และศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
ถ่ายทอดความรู้ให้กบผู้เรียนได้ดี มีความสามารถในด้าน ICT เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 
สามารถทำงานร่วมกบผู้อื ่นได้ และเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้ของ ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอจึงจะ
สามารถพัฒนาผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ให้เป็นบุคคลากรของประเทศที่มีศักยภาพ ทางผู้วิจัยได้
เล็งเห็นแล้วว่า ครูท่ีโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ได้ จึงอยากมาเชิญชวน
ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ด้วยกัน (ผู้วิจัย, ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา, 18 มิถุนายน 2563) 

“ ได้ค่ะ น่าสนใจมากค่ะ ผอ.แต่มันจะมีภาระงานเพิ่มไหมคะ คือทางครูท่ีนี่ภาระเยอะ แล้วค่ะ” 
(ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม, 18 มิถุนายน 2563)  

“ ไม่เลยค่ะ งานท่ีจะชวนทำคืองานในหน้าท่ีการสอนค่ะ ผอ.ก็จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำอย่างไร เราถึงจะเป็นศตวรรษท่ี 21 ให้ได้ รับรองงานไม่เพิ่ม มีแต่จะ
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ได้ผลงานในการไปเขียนขอวิทยฐานะได้นะคะ เพราะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ การเรียนการสอน
ใหม่ ๆ น่าสนใจมากค่ะ ครูไม่ต้องห่วงค่ะ (ผู้วิจัย,ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา 18 มิถุนายน 2563)  

“ถ้าไม่มีภาระงานเพิ่ม ก็เป็นงานที่น่าสนใจค่ะ เพราะปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นการเรียนการสอน
แบบปกติ ในห้อง ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากค่ะ แล้วทางท่าน ผอ จะให้ครูนก ประสานอะไรต่อบ้างคะ 
ทางเราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ” (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม, 18 มิถุนายน 2563)  

“ ค่ะ สิ ่งแรกก็อยากจะฝากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วย ประชาสัมพันธ์ ถึงครู ที ่มีความสนใจ
อยากจะพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ค่ะ ขอจำนวน 10 ท่าน ขอช่ือ-สกุล นะคะ เบอร์โทร
และรบกวน ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อจะได้ประสานงานและติดต่อกันทางไลน์ หรือเบอร์โทรได้ค่ะ  และ
อยากจะขอนัดหมาย เพื่อท่ีจะประชุมสร้างความเข้าใจ ให้กับคุณครูทุก ๆ ท่านค่ะ (ผู้วิจัย, ศุภพาพิศย์ 
เปรมิยะวงศา 18 มิถุนายน 2563)  
 ผู้วิจัยได้นำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของผู้วิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยได้รับฟัง พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมวิจัยได้ซักถามข้อสงสัย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกันและกันเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งส่งผลต่อ
การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย และผู้วิจัยเชิญชวนผู้บริหารและครูผู้สอนขอ
ความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัย โดยทำการสอบถามผู้ร่วมวิจัยทั้ง 10 คน ในท่ี
ประชุมว่าท่านใดที่ประสงค์จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้บ้าง การขอความสมัครใจนี้อิงตามระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องจรรยาบรรณของผู้วิจัยท่ีกล่าวว่า “ผู้ร่วมวิจัยต่างมีอิทธิพล
ต่อการทำงานแต่ผู ้ที ่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคล” 
บรรยากาศเป็นแบบยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้วิจัยจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกคนท่ีสมัครใจเข้าร่วมในการ
วิจัยในครั้งนี้ ดังภาพที่ 4.3 การพบปะและพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูที ่จะเข้า
ร่วมงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.3  การพบปะและพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูท่ีจะเข้าร่วมงานวิจัย 
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 2.  การสร้างความเข้าใจในงานและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน  
หลังจากที่ได้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับคณะผู้บริหารและครูได้รับทราบแล้ว ในเดือน
มิถุนายนท่ีผ่านมานั้น ต่อมาผู้วิจัยได้พูดคุยกับ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อท่ีจะขอนัดแนะคณะครูซึ่งเป็น
ผู้ร่วมวิจัยในการสร้างความเข้าใจในงานวิจัย และจะขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการทำวิจัย
ร่วมกันในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประกัน
คุณภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการ
ทำวิจัยร่วมกัน (2) สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  
 จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้วิจัยได้นำเสนองานวิจัย “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอน
ศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม” ต้ังแต่หัวข้อวิจัยจนถึงวิธีการดำเนินการ
วิจัยให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Power point นำเสนอไปตามลำดับ 
เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจขอบเขตของงานวิจัย มีความเข้าใจเบื้องต้นในการทำวิจัยร่วมกัน รวมท้ัง
สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังภาพที่ 4.4 ผู้วิจัยได้นำเสนอขอบเขตของ
งานวิจัยให้กับผู้ร่วมวิจัยให้ทราบในรายละเอียด 
 

    
 

ภาพท่ี 4.4  ผู้วิจัยได้นำเสนอขอบเขตของงานวิจัยให้กับผู้ร่วมวิจัยให้ทราบในรายละเอียด 
 

 ผู้วิจัยได้พูดถึงความสำคัญและความเป็นมาของงานวิจัยว่ามีความเป็นมาอย่างไร ในการทำ
วิจัยในเรื่องนี้ โดยกล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาของไทยในภาพรวมตามทัศนะของนักการศึกษาหลาย ๆ 
ท่าน โดยปัญหาการมุ่งผลิตผู้เรียนไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานเป็นหลัก สอนให้
ท่องจำมากกว่าสอนให้คิดเป็น ทำได้แต่ท่องจำหนังสือ ไม่ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ได้ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ผู้เรียนมีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำ และสอดคล้องกับผลการรายงานตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ปีการศึกษา 2562 ในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ยังต้องดำเนินการพัฒนา
โดยเฉพาะการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้
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นำเสนอ แนวคิด “พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21” จากทัศนะของนักวิชาการ 8 แหล่ง ให้ผู้ร่วม
วิจัยได้รับทราบ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจที่จะ
มาร่วมทำงานวิจัยร่วมกันของผู้ร่วมวิจัย เมื ่อได้กล่าวถึงปัญหาความเป็นมาและความสำคัญของ
งานวิจัย ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับคำถามงานวิจัยต่อไปว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่อะไร ซึ่งคำถามนี้ผู้วิจัย
ได้ขยายให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบถึงแนวทางการท่ีจะได้คำตอบท่ีดีและสมบูรณ์ ถ้าเราร่วมมือกันทำวิจัย
ในครั้งนี้  

“จากครั้งที่แล้วได้นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและได้ผู้ร่วมวิจัยที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 
ในวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาท่ี เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน คุณครู
แต่ละท่านพบเจอปัญหาอะไรบ้างและแก้ปัญหาอย่างไร” (ผู้วิจัย ศุภพาพิศย์ เปรมิ
ยะวงศา, 30 มิถุนายน 2563) 

“นักเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียนยังขาดทักษะกระบวนการ(ขาดการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ) ไม่สามารถบูรณาการเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาสาระ อื่น ๆ ได้ 
ซึ่งตัวจักรสำคัญท่ีจะให้นักเรียนเกิดทักษะดังกล่าว คือ ครูแน่นอน แต่ตัวครูใช่ว่า
จะไม่มีปัญหา ท้ังปัญหาส่วนตัว และ ปัญหาของระบบโรงเรียน ครูอาจขาดทักษะ
เอง ( เพราะเรียนมานานมากแล้ว ประเภทแก่ความรู้...ไม่เข้าเคสนี้ ) บางที่ครู 
และ นักเรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อม ๆ กัน อย่าลืมอย่างหนึ่งว่า... ยังมีอีกหลายมุม
ที่นักเรียนรู้ แต่..ครูไม่รู้... และเป็นอีกครั้งที่เราต้องเรียนรู้จากนักเรียนของเรา” 
(ผู้วิจัย ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา 30 มิถุนายน 2563) 

“ขอเพิ่มเติม บางครั้งบางคราวการเรียนในแต่ละวิชา จะมีความแตกต่าง
ทางด้านเนื้อหา ทฤษฎีที่ใช้ในกสอนก็มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
นักเรียน จะใส่ใจในการเรียน ในส่วนของวิชาสังคม เมื่อสอนแล้วท้ายคาบตอบ
คำถามนักเรียนสามารถตอบได้ แต่เมื่อเวลาออกข้อสอบนักเรียนก็ทำไม่ได้ แต่ก็จะ
นำนักเรียนเข้ามาย้ำมาทบทวนเพิ่มอีก ก่อนที่จะสอบ” (ผู ้ร่วมวิจัย, นางสาว
จุฑารัตน์ จันทร์โทริ , 30 มิถุนายน 2563) 

“ปัญหาความไม่ต่อเนื ่องของการเรียนการสอน เนื่องจากบางครั ้งมี
กิจกรรมเยอะพอกำลังจะสอนได้ดีก็ต้องหยุดเนื่องจากมีกิจกรรม และพอมาสอนต่อ



188 
 

ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ หรือทบทวนเพราะว่าเด็กจะไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนก็
ล่าช้าไม่ต่อเนื่องค่ะ” (ผู้วิจัย ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา, 30 มิถุนายน 2563) 

“งานครั้งนี้ท่าน ผู้วิจัย ได้นำเอางานวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของ
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องท่ีดีท่ีจะทำให้
การแก้ปัญหาได้ถูกทางและไม่เคยเห็นว่าการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ 
PAR ผู ้มีส่วนร่วมหรือผู ้ร ่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมปฏิบัติ แล้วได้ผลตอบรับตาม
วัตถุประสงค์ แล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ในหน่วยงานต่าง ๆ ดิฉันเองก็เคยทำงานวิจัย
ในโรงเรียนเช่นเดียวกัน แต่เป็นการวิจัยแบบ Mix Method หรือ R&D ซึ่งผู้ร่วม
วิจัยเป็นนักเรียน แต่ PAR ในครั้งนี้เป็นพูดคุยและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียน และน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอีกด้วย (ผู้ร่วมวิจัย, ครมูลฤดี ศรีบุญเรือง , 30 
มิถุนายน 2563) 

 
ผู้วิจยัได้อธิบายต่อถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนแบบทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ในขั้นตอนต่าง 
ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 1) 
ผลการเปล่ียนแปลง (Change) ตามท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง 2) ผลการเรียนรู้ (Learning) ในระดับ
ตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติในบริบท
เฉพาะของการพัฒนาในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในการวิจัยนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา
ตามหลักสูตร ผู ้วิจัยได้กำหนดวงจรในการดำเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ภายในปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 สถานท่ีท่ีใช้ในการทำวิจัย
ในครั้งนี้คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เป็น
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ผู้วิจัยจึงได้กำหนดผู ้ร่วมวิจัย (Research Participants) เป็นบุคลากรเฉพาะภายใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม คือ ครูท่ีสมัครใจ จำนวน 10 คน (ดูรายช่ือสรุปท้ายหัวข้อนี้) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคือ ครูในโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 54 คน และมีนักเรียนในปีการศึกษา 
2563 ต้ังแต่ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 900 คน  

 หลังจากคุณครูได้ถามในประเด็นการเข้าร่วมในงานวิจัยนี้แล้ว ต่อมาผู้วิจัยยังได้นำเสนอ
การวิจัยท่ีประกอบไปด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้จะได้นำไปใช้ โดยหลักธรรม
คำสอนในพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 
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ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงส้ินสุดการวิจัย โดยเช่ือว่าการนำหลักธรรมท่ีมาใช้จะช่วยเสริมสร้าง
ให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ และเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมกำหนดไว้  

 นับว่าเป็นความรู้ใหม่ในเรื่องการทำวิจัยของเราที่มีการเอาหลักธรรมมาร่วมในการทำงาน
วิจัยด้วย จึงทำให้ในห้องเกิดข้อคำถามมากมาย ต่อมาผู้วิจัยได้อธิบายถึงผลจากการวิจัยดังนี้คือ 1) จะ
ทำให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 2) แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้แบบสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น สามารถ
จะนำแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ของหน่วยงานได้ เช่น การ
พัฒนาทักษะครูหรือทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ใน
สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ว่า 1) ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท้ังตามที่คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้หลายประการ 2) งานวิจัยนี้ 
ยังได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้นประสบ
ผลสำเร็จ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของโร งเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม เป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบท 3) งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) จากการ
ปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมมากมาย  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น ในโรงเรียน 
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้เรียงลำดับการนำเสนอออกเป็น 6 ตอน 
ดังนี้คือ 1) หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่น
ร่วม: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัย 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสอนน้อยลง เรียนรู้
มากขึ้น 4) ทัศนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น 5) เครื่องมือ
ประเมินความสำเร็จการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น  

 เมื่อได้ตอบข้อคำถามหลายประเด็นที่ผู้ร่วมวิจัยได้ถามมา เพื่อความกระจ่างมากกว่าเดิม 
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงบทที่ 3 โดยได้นำเสนอการวิจัยครั้งนี้ว่า เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยที ่อ ิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที ่เชื ่อเกี ่ยวกับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระทำและการส่งผลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ท่ีท้ังผู้วิจัยมีส่วนร่วมใน
การวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ท่ีต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน 
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(Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล 
(Reflecting) ในลักษณะท่ีเป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ท่ีมีการดำเนินการต่อเนื่องกันไม่
มีส้ินสุด  

 ต่อมาได้อธิบายถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีลักษณะเป็นการดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ท่ีไม่มีส้ินสุดของการวางแผน 
โดยผู้วิจัยได้กำหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดย
มีแนวการดำเนินการในแต่ละวงจรและแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ขั ้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ซึ่งกำลัง
ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต  

 การนำเสนอยังไม่จบทุกขั้นตอน เนื่องจากมีการสงสัยหลายประเด็น บางประเด็นท่ีผู้วิจัยได้
พูดถึง ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะผู้ร่วมวิจัยไม่เคยมีการทำวิจัยแบบนี้มาก่อน 
ส่วนมากผู้ร่วมวิจัยเคยทำในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองมากกว่า ต่อมาผู้วิจัยได้นำเสนอในขั้นตอนท่ี 5 
การสะท้อนผล ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม่ 
ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ จากการปฏิบัติขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานใน
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนท่ี
กำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ 
ท้ังหมดเป็นขั้นตอนท่ีเราจะร่วมมือกันกันในงานวิจัยนี้ 

 บรรยากาศโดยรวมในช่วงการนำเสนองานวิจัยมาถึงตอนนี้ผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตอีกว่า ผู้ร่วม
วิจัยมีความต้ังใจฟังมาก อย่างที่กล่าวมามียกมือถามบ้าง ในครั้งแรก ๆ  ที่ได้ยินการทำวิจัยแบบ PAR 
นี้ ทุกคนจะค่อนข้างงงและยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องวิจัยนี้สักเท่าไหร่ แต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้นำเสนอ
ขั้นตอนของการทำวิจัยในการทางานแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาพอสมควร และจะต้องมีการทำความ
ร่วมมือกันบ่อยมาก ก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับในการรับฟังการนำเสนออย่างดี ต่อมาผู้วิจัยได้นำเสนอ
การกำหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิด ซึ่งจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต 
(Observation) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหร ือบ ันท ึก  (Examining /Record) เช ่น  บ ันท ึกอน ุ ทิน 
(Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) 
หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) 4) ประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนา 
(ก่อน-หลัง การพัฒนาโดยอิงกับเกณฑ์ทำกำหนด) ประกอบด้วย (1) แบบประเมินผลสำเร็จโดย
ภาพรวม (2) แบบประเมินผลสำเร็จของแต่ละโครงการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนด ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานเป็นตาราง 
กำหนดวันและเดือน  
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 นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากเครื่องมือท่ีเลือกใช้ในการวิจัย ท่ีได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ (1) จัดทำข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ (2) การกระทำ (Acts) (3) 
กิจกรรม (Activities) (4) ความหมาย (Meaning) (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) (6) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม (Participation) (7) สภาพสังคม (Setting) (8) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนาม
ของการวิจัยในส่วนที่เป็นข้อความแบบพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน (9) การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิง
วิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ท้ังข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออื่น ๆ ถึง
สิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งท่ี
สำเร็จและไม่สำเร็จ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน และ
เกิดความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ  

 ในเวลา 11.30 น. หลังจากการชี้แจงงานวิจัยให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและสอบถามเพื่อความ
ชัดเจนในการสมัครใจเข้าร่วมวิจัยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยการสมัครใจเพื่อการพัฒนาร่วมกัน 
จำนวน 10 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ ประกอบด้วย (1) นางกาญจนา จันทะไพร ครูประจำชั้น ป.5  
(2) นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ ครูประจำช้ัน ป.6 (3) นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ครูประจำช้ัน มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 (4) นางมลฤดี ศรีบุญเรือง ครูประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 (5) นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ 
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1-4 (6) นางแก้วตา โครตงาม ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1-2 (7) 
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ ครูประจำช้ัน ป.4 (8) นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ ครูประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 (9) นางธนาภา พิศนุย ครูประจำช้ัน ป.2 (10) นางสุนิสา มณีวงศ์ ครูประจำช้ัน ป.4 

 2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย เป็นเทคนิคท่ีจะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การวิจัย เช่น เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิค
การสังเกตและการบันทึกข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้าง
เครื ่องมือเพื ่อใช้ในการวิจัย เป็นต้น โดยได้ดำเนินการในวันที ่ 1-3 กรกฎาคม 2563 โดยมีผล
ดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากผ่านรอบเช้ามาผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยหลังจากได้ตัดสินใจ
ร่วมวิจัยแล้ว ก็เริ่มการเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัยร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อทำ
ความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในเรื่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผล” เริ่มต้นผู้วิจัยได้กล่าวนำว่า  

“ผู้วิจัยต้องขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างมากกับผู้ร่วมวิจัยทุกคนทุกท่าน 
การที่พวกเราทั้งหมดนี้มีโอกาสร่วมงานกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ก าร
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยในทศวรรษท่ี 21 ตรงนี้ท่ีเป็นหัวใจหลักของ
ความเป็นครูในโรงเรียนของเราที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน วันนี้พวกเรามาถอด
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บทเรียน โดยการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยจะมีหัวข้อหลัก ๆ ท่ีจะต้องสะท้อนผล ดังนี้ 1. สภาพปัญหา 2. แนวทางแก้ไข 3. 
โครงการกิจกรรมท่ีจะแก้ไข “ (ผู้วิจัย ศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา, 1 กรกฎาคม 2563) 

 ต่อมาผู้วิจัยได้พูดถึงกระบวนการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนว่า ควรมีความพร้อมอะไรบ้าง หลังจากเตรียมความพร้อมของพวกเราเสร็จแล้ว 
พวกเราก็จะได้เอาความรู้ศักยภาพไปใช้ได้เลย การฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายนี้มีอะไรบ้าง  1) หลังจากท่ี
พวกเราร่วมเสวนากันในบ่ายวันนี้แล้วควรจะต้องสรุปสาระสำคัญของเทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) และนำแผนสู่การปฏิบัติได้ 2) สามารถสังเกตและบันทึกข้อมูลได้ สามารถวิเคราะห์
เพื่อตีความและสรุปผลจากการสังเกตได้ และ 3) สามารถใช้เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการ
สังเกตได้ 

 สำหรับเรื ่อง “เทคนิคการวางแผนและการนำแผนลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล” 
ตามท่ีผู้วิจัยได้แจกเอกสารให้แต่ละคนศึกษาเนื้อหาในเอกสารตามท่ีกำหนด เพื่อให้สรุปสาระสำคัญใน
ประเด็นต่อไปนี้คือ 1) การทำแผนปฏิบัติการมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างไร เพราะเหตุใด 2) 
สรุปให้ได้ว่าขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการ มีขั้นตอนที่สำคัญอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการ
อย่างไร และเพื่อให้ได้อะไร 3) การเสนอโครงการ กิจกรรม ท่ีเสนอในแผนปฏิบัติการ ควรดำเนินการ
อย่างไร ผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาเอกสารในเนื้อหาที่กระชับโดยอ่านแบบสรุปสาระสำคัญของตนเองให้ได้
ก่อน แล้วจะใช้เวลาในการอภิปรายกลุ่มเพื่อที่จะสรุป 3 ประ เด็นนี้อีก โดยรวมแล้วประมาณครึ่ง
ช่ัวโมง และในขณะท่ีผู้ร่วมวิจัยทำการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของแต่ละท่าน 
นับว่ามีการตั้งใจมาในการกระตือรือร้นในการศึกษาเอกสาร ถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรก็มีการเรียกเพื่อ
ไถ่ถามในการทำความเข้าในประเด็นต่าง ๆ โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

 ผลจากการร่วมเสวนาศึกษาปฏิบัติในขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ได้เกิดการเรียนรู้ว่าการวางแผนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน จากแผนท่ีนำไปปฏิบัติ เสร็จแล้วก็เอาผล
จากการสังเกตมาสะท้อนผลเป็นวงจรไปเรื่อย ๆ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวางแผน ร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำ ร่วมกันสังเกต และร่วมกันสะท้อนผล เป็นกระบวนการท่ีดีและเป็นข้อเด่นท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมเพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นช่วงของการเสวนาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ในช่วงนี้
เป็นการคุยกันในเรื ่อง “เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต” ผู้วิจัยได้แจก
แบบฟอร์มการสังเกตและการบันทึกรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เอารูปแบบในห้อง
ประชุมเป็นการทดลองจริง แล้วให้ทุกคนบันทึกผลการสังเกตห้องประชุมอย่างละเอียด เรียง
ตามลำดับ เมื่อทุกคนบันทึกเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ให้แต่ละคนนำเสนอการท่ีตัวเองได้จดบันทึกอ่านส่ิงท่ีได้
บันทึกไว้ แต่ละคนจดรายละเอียดไม่ซ้ำกัน และผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่องการบันทึกผลและการสังเกตไป
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พร้อม ๆ กันจนครบ ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเกตและบันทึกข้อมูลจากการสังเกตมี 4 
ปัจจัยคือ 1) ประสบการณ์ มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในการสังเกต ถ้ามีประสบการณ์มาก ก็มี
ทักษะในการสังเกตมาก และบันทึกข้อมูลได้มาก 2) วัตถุประสงค์ในการสังเกต เหตุการณ์เดียวกัน 
ปรากฏการณ์เดียวกัน ภาพเดียวกัน ถ้าเรามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแตกต่างกันข้อมูลในการสังเกต
ย่อมแตกต่างกัน 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ต้องทราบวัตถุประสงค์ในการสังเกตเพื่อที่จะ
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการบันทึกผลการสังเกต 4) การวางแผน ก่อนที่จะไปทำอะไรก็ตาม
จะต้องมีการเตรียมการ ต้องมีการวางแผนก่อนท่ีจะไปสังเกต  

 ต่อจากนั้นผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันบันทึกความรู้สึกหรืออารมณ์หรือความคิดใน
แบบฟอร์ม เดิมในช่อง “การตีความ/สรุปความ” อีกครั้งหนึ่ง แล้วผู้วิจัยร่วมกันอ่านให้แก่กันและกัน
ฟัง โดยผู้วิจัยได้อธิบายประกอบไปด้วย โดยกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตีความ/สรุปความที่ได้จาก
การสังเกตมี 3 ประการคือ 1) ประสบการณ์ 2) ต้องมีหลักการและกรอบแนวคิดทฤษฎี 3) การ
รวบรวมข้อมูลต้องครบถ้วนมากพอและเหมาะสมตรงกับส่ิงท่ีต้องการจะศึกษา 

 กิจกรรมในช่วงนี้สะท้อนให้เกิดการเรียนรู้สามารถใช้เป็นรูปแบบในการจัดการชั้นเรียนได้ 
กล่าวคือ ไม่ได้มีการบรรยายเนื้อหา แต่พากันร่วมทำกิจกรรมเสวนา แล้วกิจกรรมนั้นก็เป็นการเรียนรู้
จากการใช้คำถามของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ให้เวลาแก่กันและกันในการตอบคำถาม ทำให้ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนา และมีการวิเคราะห์ที่ดี นอกจากนั้นยังได้ทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานเป็น
กลุ่มได้ฝึกการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม การอภิปราย กิจกรรมในช่วงนี้ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ความรู้ท่ีหลากหลายมากมายในระยะเวลาอันส้ัน 

 ต่อมาเวลา 13.00 น.ของวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เสวนากันต่อในเรื่อง “เทคนิคการระดม
สมองและการถอดบทเรียน” ผู้วิจัยได้กล่าวนำเสนอว่า “การถอดบทเรียนคือ การท่ีพวกเราแต่ละคน
ไปทำอะไรมา ศึกษาเรื่องอะไรมาบ้าง เป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เนื่องมาจาก
อะไรบ้าง ตามแนวคิดทฤษฎีอะไรมาตีความกันในการเสวนาในที่นี ้ อย่างเช่นสมมุติว่า เราจะให้
นักศึกษาเกิดความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเราพยายามใช้รูปแบบการเรียนรู้ของวิชาที่เรา
สอนกัน ก็จะทำให้นักศึกษาวิเคราะห์ได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างจากท่ีได้ลงมือทำแล้วค้นพบ เพราะฉะนัน้
ส่ิงท่ีเราบอกว่า Lesson Learned คือ บทเรียน หรือ ส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้”  

 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้คือ การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เทคนิคการถอดบทเรียน 4 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการทบทวนระหว่างปฏิบัติ (After 
Action Review Technique : AAR) เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) 
เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทำงาน (Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนท่ี
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) โดยทุกคนศึกษาด้วยตนเองก่อนให้เข้ากลุ่มอภิปรายกันเพื่อท่ีจะ
ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการดูสื่อเทคโนโลยีในเรื่องท่ีกำหนดไว้ แล้วให้แต่ละกลุ่มสรุปเสร็จ
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เรียบร้อยให้นำเสนอทีละหัวข้อเรียงตามลำดับ เมื่อทุกคนทำความเข้าใจกระบวนการถอดบทเรียนแล้ว 
ลำดับต่อไปก็ให้แต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าที่สมาชิกในกลุ่มว่าใครมีหน้าที่อะไรสมมุติเอา ใครจะเป็น
ผู้นำอภิปราย และใครจะเป็นเลขานุการ กำหนดวัตถุประสงค์ และให้ถอดบทเรียนจากการสังเกตและ
สรุปออกมาให้ได้ตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม ในบรรยากาศเป็นแบบสบาย ๆ 

 หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยท้ัง 3 กลุ่มนำเสนอเพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและให้จับ
ประเด็นให้ได้ว่าแต่ละหัวข้อเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงานอย่างไร จากผลการนำเสนอ
ของทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อฟังจบแล้วก็นำเสนอให้แต่ละกลุ่มสังเกตได้ แต่เนื้อหาที่นำเสนอไม่มีสาระสำคัญ
ของวัตถุประสงค์ท่ีแต่ละกลุ่มต้ังเอาไว้ จึงตกลงกันให้เวลาอีกครึ่งช่ัวโมง ในการปรับปรุงงานของแต่ละ
กลุ่มใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วสื่อสารโดยวาจาให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจว่าเหตุการณ์
เช่ือมโยงสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วนึกภาพเหตุการณ์ตามท่ีเราสังเกตว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร 

 สรุปได้ว่าหัวใจของการถอดบทเรียนคือการสรุปผลจากการสังเกตในช้ันเรียนว่าเราควรจะ
บันทึกส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดก่อนโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนอย่างละเอียด อย่าพึง
ด่วนวิตกวิจารณ์ อะไรท่ีเกิดขึ้นจดบันทึกและอัดเสียง หรือแม้แต่เป็นการถ่ายวิดีโอเอาไว้ก่อน เพื่อเอา
มาใช้ในการวิเคราะห์ สรุปอะไรได้บ้างในประเด็นท่ีเราสนใจจะศึกษาและต้องการพัฒนา ในส่วนท่ีไม่
เกี่ยวกับประเด็นก็ตัดออก เหตุการณ์เรื่องราวเดียวกันแต่ศึกษาคนละประเด็นก็สรุปคนละประเด็น ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการความรู้ท่ีได้มาในการถอดบทเรียนแต่ละครั้ง ดังภาพท่ี 4.5 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5  ภาพประกอบการเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อทำ 
   ความเข้าใจในเทคนิคท่ีจะใช้ในการวิจัย  
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 3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานวิจัยท่ีผู้วิจัย
กำหนดในบทท่ี 3 เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยร่วมกันท้ัง 10 ขั้นตอน มีการดำเนินงานและผล
การดำเนินงานดังนี้ 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 การสัมมนาเพื่อให้ความรู้การจัดทำปฏิทินการดำเนินการ เป็น
การร่วมสรุปผลการสัมมนา การพัฒนาฐานความรู้ของผู้ร่วมวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และเชื่อมโยงสู่การนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย โดยกำหนดระยะเวลาให้
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยวงจรที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวงจรที่ 2 ดำเนินการใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง  

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลที่คาดหวัง 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย  
(1) การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏบิัติการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสว่นร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ  
 
 
 
 
 
 
(2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย  
 
 
 
 
 
(3) การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน  
 
 
(4) การถอดบทเรียน 

 
เดือนมิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 การแจ้งเพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
ให้กับผู้ร่วมวิจัย  
2) วันที่ 18 มิถุนายน 2563 การสร้างความเข้าใจในงานและสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ประชุมชี้แจงแนวคิดและแนวปฏบิัติ  
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัย และยืนยัน
เจตจำนง การสมัครใจเข้าเป็นผู้ร่วมวิจัย 
 
3) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจัย เรียนรู้ร่วมกัน
เก่ียวกับเทคนิคที่สำคัญ ที่จะนำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ, 
เทคนิคการสังเกตและบันทึกข้อมูล และเทคนิคการระดมสมองและ
ถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
  
4) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จัดทำปฏิทินระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 
โดยกำหนดระยะเวลาและการดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย 10 
ขั้นตอน  
5) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สรุปผลและถอดบทเรียน ที่ได้จากการ
ดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 

 
 
1) คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมซึง่เป็นพื้นที่วิจัยมี
ความเข้าใจกระบวนการดำเนินการวิจัย และเห็นชอบให้
ดำเนินการวิจัยในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม และได้ผู้ร่วม
วิจยัที่สมัครใจและเต็มใจเข้าร่วม จำนวน 10 คน  
 
 
 
2) ผู้ร่วมวิจัยความรู้และเข้าใจเทคนิคที่สำคัญ ที่จะนำมาใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ, เทคนิคการสังเกตและบันทึกข้อมูล 
และเทคนิคการระดมสมองและถอดบทเรียน และเทคนิคการ
ระดมสมองและถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเคร่ืองมือเพื่อ
ใช้ในการวิจัย 
3) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนดปฏิทินและศึกษาขั้นตอน
การดำเนินการวจิัย และรับทราบระยะเวลาการดำเนินการวิจัย
ร่วมกัน 
4) ได้ผลการถอดบทเรียนดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น
ผลการดำเนินงาน ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
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ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง  

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลที่คาดหวัง 
ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน ประกอบด้วย  
(1) การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของ 
ผู้ร่วมวิจัย  
 
 
 
 
(2) การนำเสนอเน้ือหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย  
 
 
 
 
 
(3) การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสาย
วิชาการ 
 
 
 
 
 
(4) การถอดบทเรียน 

 
15 กรกฎาคม 2563 
1) คณะผู้วิจัยร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา สรุปประเด็นที่ควร
ได้รับการพัฒนาของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม โดยใช้การระดมสมอง 
2) ดึงศักยภาพจากประสบการณข์องผู้ร่วมวิจัย 
 
18 กรกฎาคม 2563 
นำเสนอเน้ือหาความรู้ และพัฒนาความรู้เชิงทฤษฎีของผู้ร่วมวิจัย โดย
ในทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 
มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร? 
 
22 กรกฎาคม 2563 
1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย สภาพปัญหา  
ผลที่คาดหวัง ประสบการณ์ผู้ร่วมวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี และทางเลือก 
ที่คัดสรร  
2) การระดมสมองเพื่อออกแบบวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เรียนรู้มากขึ้นให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม  
 
26 กรกฎาคม 2563 
ถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 

 
 
1) ทราบสภาพปัจจบุัน ปัญหา ประเด็นที่ควรพัฒนา ของการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยใช้
การระดมสมอง 
2) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันใช้ประสบการณ์ในการร่วมกัน
วิเคราะห์ วิธีแก้ปัญหา  
 
ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้เชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการการ
สอนในศตวรรษที่ 21 และเข้าใจการนำทฤษฎีไปใช ้
 
 
 
 
1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจทฤษฎแีละสามารถผนวกองค์
ความรู้ทางทฤษฎแีละประสบการณ์ เพื่อนำสู่การพัฒนาได้ 
 
2) ได้วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 
 
ได้ข้อมูลการถอดบทเรียนจากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 
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ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง  

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลที่คาดหวัง 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ ประกอบด้วย  
(1) การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 
(2) การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) 
(3) การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 
(4) การถอดบทเรียน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
1) นำขั้นตอน วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มา
จัดทำเคร่ืองมือ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินความสำเร็จ 
2) ประเมินผลก่อนการปฏิบัติ 
3) ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
บันทึกผลทุกขั้นตอน 
4) สรุปและถอดบทเรียน 
 

 
1) ได้เคร่ืองมือ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินความสำเร็จ 
 
2) ได้ผลการประเมินก่อนปฏิบัติ เปรียบเทียบก่อนหลัง 
3) ได้ผลการปฏิบัติตามแผนทุกขั้นตอน 
 
4) ได้ผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ข้อดี ที่ควร
ส่งเสริม และข้อด้อยที่ควรต้องปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต ประกอบด้วย  
(1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล  
(2) ผลการปฏิบัติตามแผน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
1) ประเมินผลหลังการปฏิบัติ 
2) กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล 
3) ประเมิน/สังเกตผล 
4) การปฏิบัติตามแผนในแต่ละโครงการ 

 
1) ได้รูปแบบและวิธีการสังเกตผล  
2) ได้ผลการประเมิน/ผลการสังเกต 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท้อนผล ประกอบด้วย 
(1) สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพเดิมที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้
เป็นอย่างไร  
(2) ความคาดหวังที่จะได้รับ (Desired Condition) ที่กำหนดไว้คืออะไร  
(3) พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร  
(4) ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  

 
สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
สะท้อนผลการวิจัยวงจรที่ 1 

 
ได้ผลการวิจัยวงจรที่ 1 เพื่อนำสู่การพัฒนาและปรับปรุง 
ในวงจรที่ 2 
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ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง  

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลที่คาดหวัง 
(5) จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลดลง 
(Reduce)  
(6) ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง  
(7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหมห่รือไม่ คืออะไร 
วงจรท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ ประกอบด้วย  
(1) การทบทวนผลการพัฒนา  
(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่  
(3) การถอดบทเรียน 

 
พฤศจิกายน 2563 
1) นำผลที่ได้จากการวิจัยวงจรที่ 1 มาพิจารณาสิ่งที่ต้องปรับปรุงและ
จัดทำแผนปฏิบัติงานใหม่  
2) สรุปผลและถอดบทเรียน  

 
 
1) ได้แผนการปฏิบัติการใหม ่
2) ได้ผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ข้อดีที่ควร
ส่งเสริม และข้อด้อยที่ควรต้องปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ ประกอบด้วย  
(1) กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่  
(2) การนำแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่  
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 

 
ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 
1) ลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหม่ และบันทึกผลทุกขั้นตอน 
2) สรุปผลและถอดบทเรียน 

 
1) ได้ผลการปฏิบัติตามแผนใหม ่
2) ได้ผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ่
ข้อดีที่ควรส่งเสริม และข้อด้อยที่ควรต้องปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม่ ประกอบด้วย  
(1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล)  
(2) ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ 

 
มีนาคม 2564 
1) ประเมินผลหลังการปฏิบัติวงจร 2 
2) ประเมิน/สังเกตผลการปฏิบัติตามแผนในวงจร 2 

 
 
1) ได้ผลการประเมิน/ผลการสังเกต วงจรที่ 2 
 

ขั้นตอนท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ ประกอบด้วย  
1) สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพเดิมที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้
เป็นอย่างไร  
(2) ความคาดหวังที่จะได้รับ (Desired Condition) ที่กำหนดไว้คืออะไร  

 
มีนาคม 2564 
สะท้อนผลการวิจัย วงจรที่ 2 

 
 
ได้ผลการวิจัยวงจรที่ 2 



200 
 
ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง  

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลที่คาดหวัง 
(3) พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร  
(4) ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  
(5) จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลดลง 
(Reduce)  
(6) ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง  
(7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหมห่รือไม่ คืออะไร 
ขั้นตอนท่ี 10 การสรปุผลจากผลการดำเนินงานในวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 
เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่กำหนด
ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 
มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
(Change from Practice) (2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from 
Practice) (3) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from 
Practice) 

 
มีนาคม 2564 
สรุปผลการวิจัยวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 

 
 
ได้รายงานสรุปผลการวิจัย 
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 4) การถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการ
ดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และ
องค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ โดยมีผล
ดำเนินการวิจัยดังนี้ 
  4.1  ผลการดำเนินงาน 

 4.1.1  การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า หลังจากที่ผู้วิจัยได้นำเสนอเค้าโครงการวิจัย
และทำความเข้าใจเกี ่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ซึ่งเป็นพื้นท่ีวิจัย ทุกคนมีความเข้าใจและเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ และหลังจากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งได้มาโดยความสมัครใจและเต็มใจเป็นผู้
ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน เป็นไปตามท่ีคาดหวังเพราะได้ผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่ากำหนดไว้  
  4.1.2  จัดกิจกรรมเสริมพลังความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการ
และการนำแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล เทคนิคการระดม
สมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย ให้ผู้ร่วมวิจัยฟังแล้ว มี
การรับรู้และเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัยร่วมกันการเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย และการ
จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้นำเอาผลจากการสังเกต บันทึกการประชุม และ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มานำเสนอเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทุก
คนรับรู้ร่วมกันผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความรู้และเข้าใจเทคนิคที่สำคัญ ท่ี
จะนำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติที ่มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสังเกตและบันทึกข้อมูล เทคนิคการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
  4.1.3  การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันศึกษาขั้นตอนการ
วิจัย 10 ขั้นตอน และร่วมกันกำหนดวิธีการดำเนินการ ระยะเวลา และผลที่คาดหวังสำหรับแต่ละ
ขั้นตอน แล้วทำการสรุป ปฏิทินการดำเนินการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยวงจรที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวงจรที่ 2 
ดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  
  4.1.4  การถอดบทเรียน หลังจากได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 ในประเด็น 1) ผล
การดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
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 4.2  ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  
  4.2.1  การเสริมพลังความรู้เบ้ืองต้นสำหรับการวิจัยร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อ
ทำความเข้าใจในเทคนิคท่ีจะใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหม่สำหรับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม และผู้ร่วมวิจัย ยังไม่คุ้นเคยกับผู้วิจัย การประชุมหรือการสัมมนา 
โดยนั่งฟัง ไม่แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วม  บรรยากาศในการสัมมนาช่วงแรกค่อนข้างตึงเครียด 
   4.2.2  การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผู้ร่วมบางท่านวิจัยยังขาดความรู้ในขั้นตอนท้ัง 
10 ข้ันตอน เพราะเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนางาน หรือวิธีการดำเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน จึงควรมีการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย ก่อนให้
ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยระดมสมองจัดทำแผนการดำเนินงานเพราะจะทำให้ได้แผนดำเนินงานที่ดีและเร็ว
ขึ้น และมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพกิจกรรมได้ทัน 
 4.2.3  การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการถอดบทเรยีน
ในแต่ละประเด็น เพราะไม่ถนัดและไม่ค่อยกล้าคิดและกล้าแสดงออกเท่าท่ีควร  
 4.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  

4.3.1  การนำเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการ จะต้องมีเอกสารประกอบและมีตัวอย่าง
ประกอบเพื่อความรวดเร็วและสร้างความเข้าใจ และการแบ่งกลุ่มนั้นต้องคละกันไปเนื่องจากองค์
ความรู้ท่ีแตกต่างกันออกไปแต่ละสาขาวิชาดังจะเห็นได้จากปรากฏการท่ีผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิด
ท่ีผสมผสานกันไป  
  4.3.2  การทำงานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเปล่ียนเรียนรู้และผลสำเร็จ
ของงานได้ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างที่เคยเป็นมา ดังจะเห็นได้จากการสอบถาม การ
ออกความเห็นต่าง ๆ ในแง่มุมท่ีหลากหลาย มองเห็นความสำคัญของการร่วมกันพัฒนางานโดยการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางาน ส่งผลทำให้เกิดความรู้ใหม่ว่าหากผู้ร่วมวิจัยรู้จักกันมาก่อนแม้เพียงเล็กน้อย
ในทางที่ดีจะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลานานในการสร้าง
ความสัมพันธ์นานเกินไปและไม่ทำให้เก้อเขินต่อกัน 
  4.2.3  การทำงานจะราบรื่นได้นั้นผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
ความเปน็กันเองและต้องช่วยกันในการวางแผน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในทัศนะท่ีตนศึกษามา และ
มีการพูดคุยกันปรึกษากันให้บ่อยมากขึ้น บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและได้เป็นอย่างดี 
ส่งผลทำให้เกิดความรู้ใหม่ว่าหากผู้วิจัยแสดงความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัยมาก ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรม
ผู้ร่วมวิจัยท่ีมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น งานวิจัยก็จะทำให้มีหลากหลายแนวคิด 
  4.2.4  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ควรมีการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย ก่อน
ให้ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยระดมสมองจัดทำแผนการดำเนินงานเพราะจะทำให้ได้แผนดำเนินงานที่ดีและ
เร็วขึ้น และมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพกิจกรรมได้ทัน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ท่ีการท่ีผู้ร่วม
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วิจัยทำหลาย ๆ รอบ ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ว่าการปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยคิดแผนกันเองก่อน จึงทำให้
ต่างคนต่างคิดซึ่งแน่นอนทำให้ได้หลากหลายแนวคิด สุดท้ายมีอาจารย์ท่ีเคยจัดทำแผนมาบ้างแล้วเลย
ทำให้สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานได้ดีพอควร 
 4.4  การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
  4.4.1  การช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการ
ดำเนินงานในกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้บริบทของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจากครูผู้สอน 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
  4.4.2  การเสริมพลังความรู้เบ้ืองต้นสำหรับการวิจัยร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อ
ทำความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ทำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ความสนใจและลักษณะการสนทนา
ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน ดังจะเห็นได้จาก ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้สนทนาพูดคุยแลกเปล่ียนกันมากขึ้น 
และมีความเป็นกันเอง ทำให้ผู้ร่วมวิจัยกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และบอกความต้องการของตนเอง 
  4.4.3  การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ในการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนนั ้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมติกันเพื่อให้ได้ขั ้นตอนการ
ดำเนินงานที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ ไม่ใช่ความคิดของผู้วิจัยเพียงคนเดียว เพื่อให้เกิดผล
สำเร็จผู้วิจัยต้องสร้างความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้เปิดใจ กล้าที่จะแสดงคว าม
คิดเห็น และมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการระดมสมอง  
  4.4.4  การถอดบทเรียน ทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการปฏิบัติท่ีผ่านมาว่าได้
ดำเนินการมาถูกต้องหรือไม่ มีส่ิงใดท่ียังต้องปรับปรุง หรือมีส่ิงใดท่ีปฏิบัติได้ดีแล้ว เป็นกิจกรรมท่ีต้อง
น้อมนำให้ผู้ร่วมวิจัยย้อนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มต้นก่อนการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ว่า
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อะไรจากการดำเนินงานท่ีผ่านมา ซึ่งผู้ร่วมวิจัยสามารถตอบได้ว่า ได้ความรู้และ
ได้ฝึกทักษะพื้นฐานสำหรับการวิจัย ได้ร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด ประสบการณ์ ปัญหากับคณะ ได้รับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยท่านอื่น ๆ 

     4.4.5  การนำหลักธรรมมาใช้ในขั้นตอนท่ี 1 คือหลักสังคหวัตถุ 4 ผู้วิจัยให้ความสำคัญ
ในหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาช่วยในการดำเนินงานขั้นของการวางแผนเพื่อให้เกิดการร่วมงาน และ
ประพฤติที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิจัย อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีด้วยกันเองมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความความสุข ความสามัคคี ความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการสร้างความจงรักภักดี และช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้จักบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองมากขึน้ ให้ความสำคัญกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยท่ีจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นภายในทีมด้วยความเต็มใจให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 
 ในขั้นตอนการวางแผน มีการดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) การระดมสมอง
เพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย  
3) การบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 4) การถอดบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สรุปผลการทำกิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนท่ี 2 โดยท้ัง 4 กิจกรรม มีการดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม 
2563  ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 คือทาน (การให้) คือการเอื้อเฟื้อให้คำแนะนำผู้ร่วม
วิจัยให้เข้าใจ แบ่งปันทั้งความรู้และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ผู้ร่วม
วิจัยเสียสละเวลาลงมาช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (2) ปิยวาจา (วาจาเป็นท่ีรัก) คือการใช้วาจา
ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และถ้อยคำที่มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำที่เป็นจริง ทำให้การงานสำเร็จ เป็น
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการงาน (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมใน
การทำงานร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง และเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่อที่ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือทำตน
เสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรยีน
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น  ปรากฏผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ตามลำดับ 
 1.  การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ให้ผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันระดมสมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่มีและเคยทำกันมาเพื่อหาคำตอบว่า 
“จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย หากต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 ให้เกิดข้ึนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?” เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสายธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา 
ไม่ได้เป็นแก้วท่ีว่างเปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิความรู้ในตนเอง” 

การระดมสมอง มีการจัดประชุมกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. 
ณ ห้องประกัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยแต่ละ
คนแสดงทัศนะของตนเอง พร้อมทั้งเปิดใจในเรื่องที่ตนเองต้องการนำเสนออย่างเต็มที่ ผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันระดมสมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีมีและเคยทำกันมา โดยแต่ละคนได้
แสดงส่ิงท่ีคาดหวังท่ีจะแก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละคน หลังจากท่ีเราได้วิเคราะห์
สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และโครงการกิจกรรมท่ี เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนแล้ว มาถึงตอนนี้ ผู้ร่วม
วิจัยช่วยกันวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นลงไปในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละคนว่า
มีแนวทางและวิธีการอย่างไร ซึ่งก็สามารถสรุปเจาะลึกไปถึงประเด็นของแต่ละคนว่าจะทำอะไรบ้างใน
ห้องเรียน โดยมีบรรยากาศการระดมสมอง ดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6  ภาพประกอบการระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 

 
 จากการระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัยแต่ละ
กลุ่มได้นำเสนอสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และโครงการกิจกรรมท่ีนำมาแก้ปัญหา ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  การนำเสนอสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และโครงการกิจกรรมท่ีนำมาแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมวิจัย 
 

สมาชิกกลุ่ม สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปญัหา โครงการกิจกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา 
กลุ่มที่ 1 1) เด็กอ่านหนังสือไม่คล่อง 

2) เด็กไม่มีระเบียบในการทำงาน 
3) เด็กนักเรียนเขียนหนังสือไม่ได้ 
4) เด็กนักเรียนไม่ต้ังใจเรียน 
5) ความรู้เดิม นักเรียนบอกว่าจำสิ่งที่เคยเรียนมาไม่ได้เลย ความรู้เดิม
ของนักเรียนน้อยไม่มั่นใจว่าไม่มีหรือลืม จึงยากท่ีจะจัดกิจกรรมต่อไป
ได้  
6) ครูรุ่นใหม่ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะความเป็นครู ความเอาใจใส่ต่อเด็กลดลง ขาดประสบการณ์
ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ให้เข้ากับลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป ไม่
ปรับวิธีการสอน ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้
มีประสิทธิภาพไม่มีเทคนิคการสอนการสอนแบบใหม่ ๆ หรือถ้าไม่ได้
เข้ารับการอบรม ก็จะไม่รู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนมา 

1) ครูเน้นทักษะการสอนแบบใหม่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2) ด้านความรู้เดิม จะมีการจัดกิจกรรม
โดยการสอนเสริม คล้าย ๆ การจัดติว
ตามความสนใจของนักเรียน ของนักเรียน 
ให้มีการส่งเสริมวิชาการ สอนเสริมให้ มี
คุณครู หรือวิทยากรจากข้างนอกมีการให้
น ักเร ียนทำแบบฝ ึกบ ่อย ๆ เพ ื ่อให้
นักเรียนทำซ้ำจนเกิดความชำนาญ 

1) ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community : PLC) 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2) อบรมครูโดยให้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
ส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจ ถ้าครูมีสื่อและเทคนิคที่หลากหลาย
นักเรียนก็จะสนใจมากข้ึน 
3) ใช้วิจัยในการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน 
4) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดเรียนได้ 

กลุ่มที่ 2  1) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน การทำหน้าท่ีอื่น
นอกเหนือจากการสอน จะทำให้ครูมีเวลา 
เตรียมการสอนและมีสมาธิในการสอนน้อยลง ซึ่งโรงเรียนให้
ครูผูส้อนปฏิบัติหน้าท่ีอื่น เช่น พัสดุ บุคคล ธุรการ ฯลฯ จนทำให้
ประสิทธิภาพการสอนลดลง  

1) มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใน
พ้ืนความจริงใจ หาวิธีการ เทคนิคใหม่ ๆ 
โดยการใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้คิด
มากข้ึน งั้นกระบวนการคิดให้นักเรียนคิด
เป็นแก้ปัญหาเป็น ทำเป็น 

1.ครูเทคนิคการสอนแบบ ด้ังเดิม 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจการเรียน  
3.ใช้วิจัยเพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน  
4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดเรียนได้ 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 
สมาชิกกลุ่ม สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โครงการกิจกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา 
 2) จำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ กำหนดตรากำลังที่ไม่

เหมาะสม ใช้อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครูเป็นเกณฑ์ 
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนห้องเรียนน้ัน ส่งผล กระทบอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของคร ู

2) ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนแล้วทำการวิจัยการแก้ ให้เป็นวัฏ
จักรค่อย ๆ แก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ 

 

 3) ขาดทักษะทางด้านไอซีที โดยครูจำนวนมากยังขาดทักษะด้านน้ี 
จึงทำให้รับรู้ข้อมูล หรือมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน 
นอกจากน้ีสื่อการสอนที่มีแค่หนังสือหรือตำราอาจตอบสนองการ
รับรู้และความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที่ 

4) ขาดแรงจูงใจเป้าหมาย มีนักเรียน จำนวนมากท่ีไม่ทราบเป้าหมาย
ของตนเอง ไม่ทราบว่าตนเองต้องการเรียนอะไรชอบอะไร แต่ก็เลือก
ที่จะเรียนสายวิทย์คณิต เมื่อไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพ่ืออะไร ทำให้มีผลต่อ
การเรียนในแต่ละวัน  
5) นักเรียนได้เพียงแค่ทักษะการฟัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักเรียน
ควรจะได้ สุจิปุริ พูดคิดและลงมือปฏิบัติ ครูอาจจะต้องหาสื่อการ
สอนเพ่ิม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 
สมาชิกกลุ่ม สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โครงการกิจกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา 
กลุ่มที่ 3 1.ครขูาดเทคนิคในการสอน  

2.ครูไม่ถนัดหัวข้อที่จะสอน  
3.ภาระงานเยอะเกินไป 
นักเรียนไม่รู้เป้าหมายของตนเองว่าจะเรียนไปทำอะไรเลื่อนลอย  

4) นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน การบ้านเยอะ ทำไม่ทันจึงทำให้
นักเรียนข้ีเกียจและไม่อยากเข้าเรียน  
5) นักเรียนมีภาระงานและปัญหาครอบครัวมากทำให้ไมม่ีสมาธิและ
กำลังใจในการเรียน 
สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
6) ครูสอนหนักส่งผลให้เด็กเรียนมากข้ึน ผลการทดสอบระดับชาติที่
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ครูแก้ปัญหาโดยยังคงงยึดวิธีการสอนแบบเดิม  

1.มีการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับครู มี
วง PLC ในการแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกัน
และกัน 
2.สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่า
เรียน โดยการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้น
ผู้เรียน 
3.ครูต้องเด็ดขาดในเรื่องระเบียบวินัยกับ
นักเรียน 
4.จัดหาสื่องบประมาณให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

1.อบรมครูโดยให้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
ส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจ ถ้าครูมีสื่อและเทคนิคที่หลากหลาย
นักเรียนก็จะสนใจมากข้ึน  
2.ใช้วิจัยเพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน  
3.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดเรียนได้  
4.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เทคนิคต่าง ๆ  
 

 พยายามสอนเน้ือหาให้มากข้ึน ใช้เวลาสอนมากข้ึน เพ่ือหวังให้
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน ทำให้เด็กต้องใช้เวลาเรียนในห้องเรียน  
7) ขาดอิสระในการจัดการ ครูยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งนโยบายเหล่าน้ันไม่ได้ถูกต้องและดีเสมอไป 
เช่น การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษ 
15 ปี แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
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จากผลการระดมสมองของ 4 กลุ่ม ในตารางท่ี 4.2 ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.3 
ตารางท่ี 4.3  สภาพปัญหา แนวทางเพื่อแก้ปัญหา และทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา 
 

สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา 

1) เด็กอ่านหนังสือไม่คล่อง 
2) เด็กไม่มีระเบียบในการทำงาน 
3) เด็กนักเรียนเขียนหนังสือไม่ได้ 
4) เด็กนักเรียนไม่ต้ังใจเรียน 
5) เทคนิคการสอน อาจจะนำมาใช้ได้อย่างไม่เต็มที่ หรือถ้าไม่ได้เข้ารับ
การอบรม ก็จะไม่รู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนมา  
6) ขาดแรงจูงใจเป้าหมาย 
7) คุณครูใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ  
8) อธิบายแค่เน้ือหาไม่ได้เตรียมหรือออกแบบการเรียนรู้มาก่อน 
9) ครูจะต้องเข้าใจว่านักเรียนในชั้นเรียน 1ห้อง มีความแตกต่างกัน 
10) นักเรียนบอกว่าจำสิ่งที่เคยเรียนมาไม่ได้เลย ความรู้เดิมของ
นักเรียนน้อยไม่มั่นใจว่าไม่มีหรือลืม จึงยากท่ีจะจัดกิจกรรมต่อไปได้  
11) ครูขาดเทคนิคในการสอน  
 

1) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเน่ือง จะ
ส่งผลต่อคุณครผูู้สอนในด้านการพัฒนาตนเอง 
2) ปรับหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้
หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
3) มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
4) ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
5) มีการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับครู มีวง PLC ใน
การแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกัน 
6) สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าเรียน โดยการ
สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นผู้เรียน 
7) ให้ผู้เรียนค้นพบได้ด้วยตัวเอง โดยให้นักเรียนค้นหา
เป้าหมายของชีวิต  
8) ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วย
ตนเอง นักเรียนจึงจะเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมไปถึงการสร้างทักษะ 

1) ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้
(Professional Learning Community :  
PLC) เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ 
เรียนรู้ของครูในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
2) การพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง การทำ PLC อย่างจริงจงั 
เมื่อทำ PLC ร่วมกับครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันปัญหา
เดียวกัน จะทำให้แก้ปัญหาได้ดีข้ึนเน่ืองจากจะมีการ
แลกเปลี่ยนเทคนิค 
3) ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
4) ให้นักเรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความ 
เข้าใจและนำไปใช้ต่อในอนาคตได้  
5) อบรมครูโดยให้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา 
12) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน การทำหน้าท่ีอื่น
นอกเหนือจากการสอน จะทำให้ครูมีเวลา 
เตรียมการสอนและมีสมาธิในการสอนน้อยลง ซึ่งโรงเรียนให้ครูผู้สอน
ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ เช่น พัสดุ บุคคล ธุรการ ฯลฯ จนทำให้ประสิทธิภาพ
การสอนลดลง 
13) จำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ กำหนดตรากำลังที่ไม่
เหมาะสม ใช้อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครูเป็นเกณฑ์โดย
ไม่คำนึงถึงจำนวนห้องเรียนน้ัน ส่งผล กระทบอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของคร ู  

 

6) ใช้วิจัยเพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน  
7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
เรียนได้  
8) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน  

9) ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เพ่ือจะได้มี
เป้าหมายในการเรียนรู้และนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

ของตนเองได้ 

14) ขาดทักษะทางด้านไอซีที โดยครูจำนวนมากยังขาดทักษะด้านน้ี 
จึงทำให้รับรู้ข้อมูล หรือมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน 
นอกจากน้ีสื่อการสอนที่มีแค่หนังสือหรือตำราอาจตอบสนองการรับรู้
และความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที่ 
15) ครูรุ่นใหม่ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะความเป็นครู ความเอาใจใส่ต่อเด็กลดลง ขาด
ประสบการณ์ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ให้เข้ากับลักษณะของผู้เรียน
ที่เปลี่ยนไป ไม่ปรับวิธีการสอน ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเสริมการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 
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สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา 
12) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน การทำหน้าท่ีอื่น
นอกเหนือจากการสอน จะทำให้ครูมีเวลา 
เตรียมการสอนและมีสมาธิในการสอนน้อยลง ซึ่งโรงเรียนให้ครูผู้สอน
ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ เช่น พัสดุ บุคคล ธุรการ ฯลฯ จนทำให้ประสิทธิภาพ
การสอนลดลง 
13) จำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ กำหนดตรากำลังที่ไม่
เหมาะสม ใช้อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครูเป็นเกณฑ์โดย
ไม่คำนึงถึงจำนวนห้องเรียนน้ัน ส่งผล กระทบอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของคร ู  

 

6) ใช้วิจัยเพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน  
7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
เรียนได้  
8) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน  

9) ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เพ่ือจะได้มี
เป้าหมายในการเรียนรู้และนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

ของตนเองได้ 

16) ครูสอนหนักส่งผลให้เด็กเรียนมากข้ึน ผลการทดสอบระดับชาติที่
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ครูแก้ปัญหาโดยยังคงงยึดวิธีการสอนแบบเดิม 
พยายามสอนเน้ือหาให้มากข้ึน ใช้เวลาสอนมากข้ึน เพ่ือหวังให้
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน ทำให้เด็กต้องใช้เวลาเรียนในห้องเรียน  
17) ขาดอสิระในการจัดการ ครูยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งนโยบายเหล่าน้ันไม่ได้ถูกต้องและดีเสมอไป 
เช่น การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนเรยีน
ภาษาอังกฤษ 15 ปี แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
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 2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู ้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู ้วิจัยได้ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทท่ี 2 เป็นเนื้อหาท่ีให้คำตอบในเชิง
ทฤษฎีต่อคำถามในทำนองเดียวกันว่า “ในทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดข้ึนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม มีแนวทางในการพัฒนา
อย่างไร?” ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการท่ีว่า “ผู้วิจัยถือเป็นสายธารวิชาการ ท่ีมีความรู้และความไว
เชิงทฤษฎีในเรื่องท่ีจะพัฒนา” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยมุ่งสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วม
วิจัยว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความ
ตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้ส้ันลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้
เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย 
นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว ่าหากทำให้เกิดขึ ้นได้ ก็จะทำให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประกัน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  

 จากนั้นผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดในบทที่ 2 และยังได้แจกเอกสารประกอบในบทที่ 2 ให้ผู้
ร่วมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี 
และเพื่อช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักการ” ให้โอกาสแก่ชุมชน
ท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ี
อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย 
ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้น ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังไม่กล่าวถึงกิจกรรมการสอนน้อย เรียนรู้มาก ให้มากกว่านั้น จนกว่า
จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ
ให้อย่างเต็มท่ีแล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกิจกรรมท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด
มาชุดหนึ่ง...”  

 ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎี พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาที่ได้รีวิวเอาไว้ โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้  
 ทักษะการสอนศตวรรษที ่ 21 (21st Century Teaching Skills) ทักษะที ่ครูจะต้อง
นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 ทักษะ ดังนี้ 1) การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student 
Centered Teaching Skills) 2) ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills) 3) ทักษะ
เทคโนโลยีในห้องเรียน (Tech Skills in the Classroom) 4) ทักษะความร่วมมือ (Collaborative 
Skills) 5) ทักษะเชิงนวัตกรรม ( Innovation Skills) 6) ทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning Skills) 7) ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) และรหัส (Code) 8 ) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) ดังนี้ 
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 1) ทักษะการสอนแบบยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching 
Skills) การสร้างกระบวนการทางความคิด และวิธีคิดที่จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้รู ้จักแสวงหา
ความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดการสร้างนิสัยและทักษะในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดย
การใช้ทักษะในการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้นี้ จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายใน
ห้องเรียนให้มีการแสดงความคิดและมีการลงมือปฏิบัติรวมถึง สามารถรับฟังและเรียนรู้จากนักเรยีน
คนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ลดบทบาทการท่องจำเพื่อมาบรรยายหน้าห้องเรียนลง ซึ่งผู้สอนจะต้องปรับ
บทบาทจากการเป็นผู้บรรยายเป็นหลักเป็นการเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้แรงบันดานใจ โดย
จะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธีการสอนที่เอื ้อต่อแนวคิดนี้  ซึ ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้มี
พัฒนาการของผู้เรียนสูงท่ีสุด 

2) ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills) มีความคิดท่ีไปข้างหน้าหรือมี
ความคิดท่ีกว้างไกล มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอน และควรคำนึงถึงวัยของผู้เรียนและความเข้าใจ
ในส่ือท่ีจะนำมาถ่ายทอด อย่างเช่น ส่ือสำหรับเด็กอนุบาลก็ควรจะต้องมีส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจ เพราะ
เด็กจะมีสมาธิส้ันก็ควรจะมีการใช้ภาพเคล่ือนไหวหรือการ์ตูนต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี 
สำหรับเด็กประถมก็ควรจะหาส่ือการเรียนการสอนท่ียากมาอีกหน่อย อย่างเช่นเกมส์ และเด็กในวัยนี้
สามารถเรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ และเด็กมัธยมต้นก็ควรจะหาส่ือท่ียากกว่านี้คือการเรียนท่ี
ทันสมัยขึ้นมาอีกหน่อย เพราะเด็กในวัยนี้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาก อาจจะให้เด็กสมัคร E-mail 
เป็นของตัวเองเพื่อส่งงานให้กับคุณครูผู้สอน ส่วนเด็กมัธยมปลายก็ควรจะใช้ส่ือ PowerPoint ในการ
เรียนการสอน ดังนั้นครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
เพื่อจะได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และใช้ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับ
นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

3) ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in the Classroom) หมายถึง 
การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน โดยเน้นให้มีการนำและการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านองค์ความรู้ ในด้านการสื่อสาร ในด้านการทำงาน และการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์
เหมาะสมและมีคุณธรรม รวมถึงการร่วมกันคิดและค้นหาเทคนิคแนวทางต่าง ๆ ของผู้เรียนเองและ
ครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เช่น การทำสื่อการสอนในบล็อก (Blog) การใช้ระบบดิจิตอล 
(Go Digital) คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดการทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบไร้กระดาษบนเว็บไซต์ของตนเอง และการบูรณาการเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับที่แตกต่างกัน การแชร์ลิงก์และเสนอการอภิปรายแบบดิจิตอล ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับการใช้กระดาษ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและแบ่งปันทรัพยากรในชั้นเรียนใน
รูปแบบท่ีเป็นระเบียบและท่ัวถึงมากขึ้น 
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4) ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) หมายถึง การวางแผนและทำงานรว่มกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ความแตกต่าง ความเชี่ยวชาญ ความสามารถของแต่ละคนของผู้เรียน
หรือนักเรียน และข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยครูผู้สอนจะต้องสร้างแรงบัน
ดานใจต่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงปรับแนวทางวิธีคิดและปฏิบัติในการท้าทายนักเรียนให้เกิดการ
สร้างสมดุลระหว่างความพยายามและจินตนาการท่ีจะสร้างประสบการณ์แห่งความสำเร็จนั้นให้ลุล่วง
ให้ได้ การทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคลและเป้าหมายในการเรียนรู้ 
ส่ิงนี่ไม่ได้หมายถึงแผนการเรียนรู้รายบุคคลหรือเทคโนโลยีท่ีมากเกินไป มันเป็นเพียงการเรียนรู้ด้วย
ตนเองท่ีได้แรงบันดาลใจสำหรับนักเรียน 

5) ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills) หมายถึง ความริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สิ่งสำคัญมาก ๆ คือ การสร้างเสริม บ่มเพาะ ผู้เรียนให้มีการเข้าใจการคิดเชิงนวัตกรรม ให้เห็น
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แนวคิดแนวทางในการสร้างกลุ่มเรียนรู้นวัตกรรม สามารถพัฒนาการเรียนรู้และ
ทำงาน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติ (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Service innovation) และท้ายสุดคือการ
พัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ (Business Model Innovation) ที่มีคุณค่า (Value Creation) และ
มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

6) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) หมายถึง การจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคล ที่ปรารถนาเข้า
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) มีมุมมองอย่างเป็น
ระบบ สิ่งนี้คือคุณลักษณะท่ีพิเศษที่สุดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาสการเรียนรู้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มี
ความเช่ือมโยงกัน ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตท้ังหมด และประกอบด้วยรูปแบบ ต่าง ๆ ของการเรียนรู้ท้ัง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเปลี่ยนจากมุ่งเน้นด้านอุปทาน 
(Supply) เป็นศูนย์กลาง ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงสถาบันที่เป็นทางการ ไปสู่ด้านอุปสงค์ 
(Demand) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 3) มีแรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ี
จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถใน
การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ที่ตนเองเป็น ผู้ชี้นำ 4) มีวัตถุประสงค์ของนโยบาย
การศึกษาที่หลากหลาย มุมมองวงจรชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการ
จัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์เหล่านี้ อาจเปล่ียนไปใน แต่ละช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง 
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7) ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) หมายถึง ความสามารถนำพาองค์กรของตนให้
อยู่ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
โอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้อง และทราบวิธีท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงอย่าง
มีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่าง
เป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคย
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้าง
จิตสำนึกให้องค์กรในฐานะที ่เป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง อีกท้ังยังทำให้องค์กรมองเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้บทบาทที่สำคัญ คือ 1) การทำความรู้จักกับการ
เปล่ียนแปลง (To Make the Change) 2) ผู้นำต้องสร้างการเปล่ียนแปลง (Leadership to Change 
Intervention) 3) การเป็นตัวแทนความเปล่ียนแปลง (Change Agent 4) การเป็นนักคิด นักพัฒนาท่ี
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลก (The Thinkers Developers keep Pace with the Changing 
World) 5) การบร ิหารงานแบบประชาธ ิปไตย (Democratic Administrational 6) การเป็นผู้
ประสานงานในองค์กรให้เกิดการทำงานที ่ราบรื ่น (Organization is Coordinating a Smooth 
Operation) 7) การประนีประนอม (Compromise) 8) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  
 8) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่ง
สาร และผู้รับสาร โดยใช้ส่ือหรือช่องทาง ต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการ
รับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพื่อให้เปลี่ยน พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ครูจะไม่
ประสบความสำเร็จหากผู้เรียนไม่มีทักษะการส่ือสารท่ีดี ชัดเจนกระชับและตรงประเด็นยิ่งทักษะการ
ส่ือสารของคุณดีขึ้นเท่าไหร่บทเรียนของคุณก็จะยิ่งง่ายข้ึนเท่านั้น มีช้ันเรียนหลายประเภทให้เลือกเพื่อ
ช่วยครูบางคนท่ีอาจต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
 3.  การระดมสมองเพื ่อบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการ
พัฒนาที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมแรก กับแนวการพัฒนาที่ผู้ว ิจัย
นำเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมที่สอง ตามหลักการที่ว่า “การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมา
เสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล จะวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ …” แล้วกำหนดเป็น
แนวทางการพัฒนาแล้วกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) ที่มีองค์ประกอบตามผลการ
ดำเนินงานลำดับ โดยผู้วิจัยนัดหมายผู้ร่วมวิจัยเพื่อทำประชุมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประกัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ปรากฏผลที่กำหนดเป็นแนว
ทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดมีดังนี้  
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 1) สภาพที่เคยเป็นมาของเร่ืองที่จะพัฒนา 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมมีกระบวนการดำเนินงานโดยกำหนดโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดทำคู่มือครูที่ระบุขอบข่ายภาระงานที่ชัดเจน ครูและบุคลากรรับทราบ
และปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตาม
อย่างสม่ำเสมอ วิธ ีการและแนวทางในการที ่โรงเรียนทำการปรับปรุงผลการดำเนินการ  และ
กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ ๆ ของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบมีภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) คือ”ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เต็มเปี่ยมคุณภาพทักษะชีวิต สร้างสรรค์ความคิดสู่ศตวรรษที่ 21” มีการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียน และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และให้มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาสร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา5) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) สภาพปัจจุบันของเร่ืองที่จะพัฒนา 
 โรงเร ียนเทศบาลบ้านสามเหลี ่ยม เป็นโรงเร ียนในสังก ัดกรมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย สังกัด เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม โดย สมศ. ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีแต่ยังมีตัวบ่งช้ีท่ี 2 (ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของครูผู้สอน
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และครูที่ยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการทำหน้าที่ครูยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 มีจุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น ซึ่งจากการท่ีกลุ่มผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน ได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ยังมีจุดอ่อนใน
การจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนท่ีจะต้องนำมาแก้ไขเพื่อท่ีจะพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนี้ 
จุดอ่อนที่ต้องได้รับการพัฒนาในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 1) นักเรียนอ่าน เขียนหนังสือไม่คล่อง  
 2) นักเรียนไม่มีระเบียบในการทำงานนักเรียนไม่ต้ังใจเรียนขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และขาด
เป้าหมายในชีวิต 
 3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาด้านการนำเสนอ 
การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 
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 4) ครูใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
 5) ขาดอิสระในการจัดการ ครูยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง
นโยบายเหล่านั้นไม่ได้ถูกต้องและดีเสมอไป เช่น การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์ที่ไดคื้อ
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ 15 ปี แต่ไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
 6) ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็น
อย่างดี 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 1) ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหามีการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับครู มีวง PLC ใน
การแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกันให้นักเรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความเข้าใจและ
นำไปใช้ต่อในอนาคตได้ โดยเน้นทักษะในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
  1.1) ทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching 
Skills)  

  1.2) ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills 
  1.3) ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in the Classroom)  
  1.4) ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills)  
  1.5) ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills)  
  1.6) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
  1.7) ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills)  

  1.8) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)  
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ตารางท่ี 4.4  สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาแนวทางเพื่อการพฒันา  

สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกทีห่ลากหลาย ทางเลือกที่คัดสรร 
ด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนอ่าน เขียนหนังสือไม่
คล่อง  
2. นักเรียนไม่มีระเบียบในการ
ทำงานนักเรียนไม่ต้ังใจเรียนขาด
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และขาด
เป้าหมายในชีวิต 
3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาใน
ด้านผลสัมฤทธ์ิให้สูงข้ึน รวมทั้ง
พัฒนาด้านการนำเสนอ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และควรพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 

ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียน

อย่างมีความสุขและมีผลการ

เรียนรู้ที่สูงข้ึน 

ทางเลือกจากประสบการณ์ผู้ร่วมวิจัย 

1. ครูผู้สอนใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 
2. ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียสามารถสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตัวเองโดย
เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ัน
ครูจงึควรนำแนวคิดน้ีไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการแนวคิดเชิงทฤษฎี 
   1.1 ท ักษะการสอนแบบยึดผู ้ เร ียนเป ็นศูนย ์กลาง (Student Centered 
Teaching Skills)  
   1.2. ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills 
   1.3. ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in the Classroom)  
   1.4. ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills)  
   1.5. ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills)  
   1.6. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
   1.7. ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) 
  1.8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  
2. จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน 

 

จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม โ ด ย ผ ่ า น
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหามี
การจัดกิจกรรมการอบรมให้กับครู 
มีวง PLC ในการแลกเปลี่ยนปัญหา
ซึ ่งกันและกันให้นักเรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง นักเร ียนจะเกิดความ
เข้าใจและนำไปใช้ต่อในอนาคตได้ 
โดยเน้นทักษะในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกทีห่ลากหลาย ทางเลือกที่คัดสรร 
    
ด้านครูผู้สอน 
- ครูใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ 
ไม่มเีทคนิคใหม่ ๆ มาใช้  
- ครูรุ่นใหม่ขาดความเชี่ยวชาญใน
การสอนทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะความเป็นครู ความเอา
ใจใส่ต่อเด็กลดลง ขาด
ประสบการณ์ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่
ปรับตัว ให้เข้ากับลักษณะของ
ผู้เรียนที่เปลี่ยนไป ไม่ปรับวิธีการ
สอน ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
เสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
- ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
1. ครูจัดการเรียนรู ้โดยเน้นผู ้เรียนเป็น
สำคัญจัดเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นหัวใจ
สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เกิดการเรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
2. ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ
ให้กับนักเรียน และหากออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และ
ทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 

ทางเลือกจากประสบการณ์ผู้ร่วมวิจัย 
พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม
อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง การทำ PLC อย่างจริงจัง เมื่อทำ PLC 
ร่วมกับครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันปัญหาเดียวกัน จะทำให้
แก้ปัญหาได้ดีข้ึนเน่ืองจากจะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิค 
แนวคิดเชิงทฤษฎี 
   1.1 ทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student 
Centered Teaching Skills)  
   1.2. ทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking Skills 
   1.3. ทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in 
the Classroom)  
   1.4. ทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills)  
   1.5. ทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills)  
   1.6. ท ักษะการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต (Lifelong Learning 
Skills)  
   1.7. ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills)  
   1.8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  

 
ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหามีการ
จัดกิจกรรมการอบรมให้กับครู มีวง PLC ใน
การแลกเปลี ่ยนปัญหาซึ ่งกันและก ันให้
นักเรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิด
ความเข้าใจและนำไปใช้ต่อในอนาคตได้ โดย
เน้นทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  
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 จากตารางท่ี 4.4 แสดงถึงแนวคิดเชิงระบบของข้อเสนอทางเลือกที่หลากหลาย (Various 
Alternative Offerings) ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนดในขั้นตอนของการบูรณาการธารสาย
วิชาการของผู้วิจัยกับธารสายประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับครู ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอทางเลือกในเชิงวิชาการ
หรือทฤษฎี (Academic or theoretical Alternative Offerings) ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องของผู้วิจัย เสริมด้วยข้อเสนอจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย (The Offerings based on 
the Experiences of the Participants) ซึ่งผู้วิจัยนำผลการระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธาร
สารประสบการณ์และธารสายวิชาการ ไปวิเคราะห์และออกแบบวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การพัฒนาการสอนน้อยเรียนรู้มาก ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมเพื่อพิจารณาวิธีการพัฒนา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 

 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาและ
ถอดบทเรียนท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 จัดประชุม เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในส่วนของการกำหนดแนวทางการพัฒนา ผู้วิจัยได้นำผลการระดมสมอง 
เพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ ไปวิเคราะห์และออกแบบเพื่อ
นำเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นข้อเสนอทางเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้เลือกนำเอาทางเลือกท่ี
แต่ละคนเห็นว่าเหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาวิชาท่ีสอน กับ
ตัวนักเรียน กับระยะเวลา กับสถานท่ี หรือกับระดับช้ันเรียน อย่างทบทวนไปมาในข้อเสนอทางเลือกท่ี
หลากหลายเหล่านี้ เพื่อเพิ่มโอกาสเลือกทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น อย่างสม่ำเสมอ และอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ (Acting) ประมาณ 3 เดือน คือ เดือน สิงหาคม 2563 ถึง
เดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี ้ เพื ่อให้การนำข้อเสนอทางเลือกเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ตกลง กำหนดแนวทางการพัฒนา เป็น 5 แนวคิด 7 กลยุทธ์ 
และ 4 ขั้นตอนในปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1.  แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ ื ่อเป็นทิศทางการ
ดำเนินงานท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ 

  1.1  มุ่งเน้นพัฒนาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายอย่างชัดเจน 
บางอย่างความหมายอาจจะไม่ตรงกัน แต่ทั ้งหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง “วิธีคิด” 
เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีตรงกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

  1.2  การประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงานร่วมมือร่วมใจทำงานเป็น
ทีม ที่เน้นความมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนิน



221 
 
กิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มี
การรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รู้จักเลือกใช้ในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความต้องการ  

  1.3  การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิด
จิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการ และทำให้สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสมดุล 

  1.4  การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับติดตามให้อยู่ในกรอบ
เป้าหมายท่ีวางไว้  
  1.5  การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ประเมินและเน้นคุณภาพและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2.  กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพื่อเป็นกรอบให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 
  2.1  วิเคราะห์ตนเอง ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่ควร
ต้องทำคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพ
พิเศษในด้านใด ก็ควรท่ีจะต้องเสริมศักยภาพของตนในด้านนั้น ๆ  
  2.2  มุ ่งมั ่นที ่จะเปลี ่ยนแปลง การที ่จะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าท่ีจะ
เปล่ียนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความต้ังใจ ต้องมีความเช่ือว่า ศักยภาพของตนเองนั้น
สามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหมที่่มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจะนำมาซึ่งส่ิงดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 
  2.3  มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น 
ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและ
ทัศนคติในการทำงานก็จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มข้ึน  
  2.4  ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ การหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพิ่มเติมไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ใน
ขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอื่น ๆ ท่ีเรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม  
  2.5  ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมาย เป็นปลายทางที่ต้องให้ไปถึง ถือเป็นหัวใจ
สำคัญของการทำงาน เพราะในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มักจะเน้นที่ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้
หรือกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทำงานแบบมีเป้าหมายว่างานแต่ละอย่างท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความสำเร็จอยู่ ณ จุดใด ความชัดเจนของงานหรือการกำหนด
แผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  



222 
 
  2.6  วางแผนก่อนลงมือทำ ในการทำงานนั้นนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ทำงานแล้ว การวางแผนช่วยให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและ
การใช้ทรัพยากรในการทำงาน การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผน
งานท่ีดี  
  2.7  มีการสื่อสารที่ดี เนื ่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความ
ต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานนั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารท้ัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และการฟัง รวมไปถึงการแสดงออกด้วยท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่าง
กัน เช่น เพื่อให้ข้อมูล เพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.  แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” มีแนวทางในการพัฒนาซึ่ง
ประกอบด้วย โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 (1) ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) 
 (2) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) 
 (3) ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
 (4) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) 

เพื่อเข้าสู่วงจรการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) คือ การวางแผนหานวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน” การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหล่ียม ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาด้านการสอนน้อยเรียนรู้มากขึ้น 
มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เพียงพอสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
 วิธีดำเนินการ 
 1. ครูผู้ร่วมวิจัยทุกคนและผู้วิจัยร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกันวางแผนการและรายละเอียดสำคัญดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1-2 ของปีการศึกษา 2563 
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 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) 
 สภาพที่คาดหวัง 
 1. ผู้ร่วมวิจัย นำแผนการสอนตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน 
 วิธีดำเนินการ 3 ลำดับข้ันดังนี้ 
 1.  PLAN 
  1) ครูผู้ร่วมวิจัย ยื่นแบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
  2) ครูผู้ร่วมวิจัยจัดทำแบบบันทึกการค้นหาปัญหาและบันทึกแนวทางแก้ไขปัญหา 
  3) ครูผู้ร่วมวิจัยออกแบบแผนการสอน 
  4) ครูผู้ร่วมวิจัยร่วมแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อการนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 
 2.  DO 
  1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
  2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
  3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 3.  SEE 

  1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
  2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
 สภาพที่คาดหวัง 
  1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เกิดการเรียนรู้จริงท่ีคงทนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ 
 1.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
 2.  ครูมุ ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู ่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 วิธีดำเนินการ 1) จัดวางแผนและวางระบบการการนิเทศการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการเข้า นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน  
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 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) 
 สภาพที่คาดหวัง 
 มีระบบการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบสอนน้อยเรียนรู้มากกับการทำงาน โดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA 
 วิธีดำเนินการ 
  1) พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช้  
  2) กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 วิธีดำเนินการ 1) จัดวางแผนและวางระบบการการนิเทศการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการเข้า นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 
 
ภาพท่ี 4.7  โมเดลปฏิบัติการ 3 ขั้นตอนเพื่อปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษ 
   ท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
 

 ผู้วิจัยได้นำเสนอ โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลัง
พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อเข้าสู่วงจรการ
ดำเนินงานในขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน 
(Plan) (2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) (3) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน (Check) (4) ขั้นที่ 4 ขั ้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) เป็น
วิธีการพัฒนาท่ีได้จากการรวมเอาประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย และแนวคิดเชิงทฤษฎี ผู้วิจัย และผู้ร่วม
วิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ตามที่ได้นำเสนอ และทุกคนมีความพร้อมสำหรับการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
ภาพรวมของการขับเคล่ือนแนวคิด กลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการสอน
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ในศตวรรษที่ 21 กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สามารถแสดงถึงรายละเอียดและ
ความสัมพันธ์ ได้ดังภาพท่ี 4.8 
 

 
 
ภาพท่ี 4.8  กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพท่ีคาดหวัง ของการพัฒนาเพื่อปฏิบัติการแบบมี 
               ส่วนร่วม “การพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน 
   สามเหล่ียม” 

 
กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 4.1  ผลการดำเนินงาน 
  4.1.1  การระดมสมองเพื ่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู ้ร ่วมวิจัย ผลการ
ดำเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดมสมองเพื่อ
เสนอวิธีแก้ไขปัญหาจากพื้นฐานประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยได้ครบถ้วนตามประเด็นปัญหาและสภาพ
ท่ีควรได้รับการพัฒนา 
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  4.1.2  การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและนักการศึกษา และหน่วยงานราชการ จนเกิดความ
เข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้ศึกษา 
  4.1.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณ์และสายธารวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความเข้าใจการตกผลึกของสายธารประสบการณ์ 
และการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ในการพัฒนางาน ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่ช่วยกันเสนอแนวความคิดท่ี
หลากหลายเนื่องด้วยอยากปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงวิธีการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูงสุดกับ
ผู้เรียน 
  4.1.4  การถอดบทเรียน หลังจากได้ดำเนินการในขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 ในประเด็น 1) ผล
การดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และ 4) 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน 
และองค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี ้
 4.2  ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 
  4.2.1  การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย พบข้อบกพร่อง 
คือ ผู้ร่วมวิจัยยังไม่เข้าใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัย เช่น 
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล ยังติดกระบวนการสอน
หรือการทำงานแบบเดิม ๆ และคิดว่าผู้วิจัย จะเพิ่มภาระงานให้กับผู้ร่วมวิจัย 
  4.2.2  การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย พบข้อบกพร่อง คือ เนื่องจากการ
วิเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีมีจำนวนมากถึง 8 แหล่งท่ีมา ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และสับสน เพราะ
ในบางครั้ง ก็มีความซ้ำซ้อนของแนวคิดในบางประเด็น และไม่ชัดเจนในกระบวนการในศตวรรษท่ี 21 
ส่วนใหญ่เข้าใจว่า ศตวรรษที่ 21 คือ การสอนแบบใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวถึงจะเป็น
ศตวรรษท่ี 21 
  4.2.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณ์และธารสายวิชาการ 
พบข้อบกพร่องคือ ผู้ร่วมวิจัยไม่เข้าใจวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ผนวกกับธารสายประสบการณ์ 
เนื่องจากว่าไม่คุ้นชินกับการระดมสมองแบบมีแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้คิดว่าเป็นแนวคิดและทฤษฎท่ีี
ยาก ไม่กล้าคิด ไม่กล้าเสนอแนะกลัวไม่ถูก 
  4.2.4  การถอดบทเรียนผู้ร่วมวิจัยยังไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่ละประเด็นว่า
การถอดบทเรียนคืออะไร ทำไมต้องถอด 
 4.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
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  4.3.1  การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการอธิบายหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึก
ข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
และยกตัวอย่างการวิเคราะห์ให้ผู้ร่วมวิจัยเข้าใจก่อนเพื่อป้องกันความสับสน 
  4.3.2  การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ใน
การพิจารณาแนวคิดเชิงทฤษฎี ควรมีการวิเคราะห์เบ้ืองต้น และสรุปเป็นข้อความท่ีกระชับ เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนในการตีความ และง่ายต่อการวิเคราะห์ความเหมือน หรือความแตกต่างของแต่ละ
แนวคิด 
  4.3.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณ์และสายธารวิชาการ 
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ผนวกกับธารสาย
ประสบการณ์ โดยพิจารณาแนวคิดท่ีสอดคล้องกัน ทีละประเด็น 
  4.3.4  การถอดบทเรียน จากปัญหาท่ีผู้ร่วมวิจัยยังไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่ละ
ประเด็น ผู้วิจัยได้นำพาผู้ร่วมวิจัย ค่อย ๆ พิจารณาประเด็นที่ต้องการถอดบทเรียน ทีละประเด็น
ตามลำดับของกิจกรรมท่ีได้ทำ 
 4.4  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วม
วิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ี
เกิดขึ้น 
  4.4.1  การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยมีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำ
แผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและ
การถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนา และผู้
ร่วมวิจัยได้ฝึกทักษะการระดมสมองและได้ตระหนักถึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยเอง 
  4.4.2  การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ค้นหาวิธีท่ีจะทำความเข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎี ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสรุป
ความแต่ละแนวคิดสั้น ๆ โดยวิเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องกัน เช่น แนวคิดของนักวิชาการคนแรก 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านใดและข้อใดบ้าง และทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องทีละแนวคิด 
  4.4.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ 
มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้และเข้าใจวิธีการนำแนวคิด
เชิงทฤษฎีมาผนวกกับประสบการณ์เพื่อให้ได้วิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือได้หลักในการตรวจสอบ
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ทิศทางการแก้ไขปัญหา และผู้ร่วมวิจัยตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาวิจัยท่ีต้องใช้ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเกต ประมวลผลอย่างแยบยล 
  4.4.4  การถอดบทเรียน ทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมาว่าได้
ดำเนินการมาถูกต้องหรือไม่ มีส่ิงใดท่ียังต้องปรับปรุง หรือมีส่ิงใดท่ีปฏิบัติได้ดีแล้ว เป็นกิจกรรม ท่ีต้อง
น้อมนำให้ผู้ร่วมวิจัยย้อนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มต้นก่อนการดำเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ว่า
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อะไรจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งผู้ร่วมวิจัยสามารถตอบได้ว่า ได้ใช้ทักษะ
การระดมสมอง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสรุปความ ในการคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง 
เพื่อให้แผนและวิธีการพัฒนายกระดับการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อนำสู่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติต่อไป 
  4.4.5  ผลจากการนำหลักธรรมมาใช้  ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มา
ช่วยในการทำวิจัยเพื่อให้เกิดการร่วมงาน และประพฤติท่ีดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน  ส่งเสริมให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรด้วยกันเองและระหว่างองค์กรกับบุคลากรมากขึ้น ซึ่ง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความความสุข ความสามัคคี ความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากร และยังช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น ให้ความสำคัญกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ท่ีจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยความเต็มใจ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1  
 โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้อำนวย
ความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งให้บรรลุผลในโครงการที่กำหนดไว้จาก
ขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล” พยายาม
ไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ท่ีได้อย่างง่าย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยให้กำลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
การจัดการ และผู้วิจัยได้ใช้หลักพุทธธรรม หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ในขั้นที่ 3 นี้เป็นข้อคิด
เตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย คือต้องทำตัวให้มี
ความน่ารักชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ คือ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้เกิดความรู้สึก
อบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งใจ และปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย คือ ต้องทำตัวให้น่าเจริญใจ หรือน่ายก
ย่อง และควรปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ คือ การอยู่ร่วมกันควรรู้จักพูดให้ได้ผล 
รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
5) วจนกฺขโม คือ ทุกคนจะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำ
เสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา คือ ผู้นำควรมีการ
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ชี้แจงหรือแถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนำใน ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสีย ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นหลักธรรมท่ีทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรท่ีแท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน
ได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะนำพากันและกัน
เดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีจะทำ
ให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 
 ในการนำแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอำนาจหน้าที่ การ
กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบ
ประเมินนี้อาจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ์ (Interview) 
หรือแบบสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เป็นความ
คาดหวังในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลทั้งก่อนการปฏิบัติ 
(Before Acting) ในวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ในวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ซึ่งการ
ประเมินผลก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current 
Condition) ของประเด็นที่เป็นความคาดหวัง ส่วนการประเมินผลหลังการปฏิบัติทั ้งสองระยะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อดูความก้าวหน้าจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปล่ียนแปลง (Degree of 
Change)  

 การสร้างแบบประเมิน (1) แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษท่ี 21  (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ (3) คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผล
จากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู  จากผลงานวิจัยของ Dorit  
(2005) Mae (2016) Shroffi (2019) Amburgh (2019) ที่ได้ทบทวนและศึกษาไว้ในบทที่ 2 และได้
ร่วมกันพิจารณารูปแบบของการประเมินท่ีเหมาะสมสำหรับการดำเนินการและสามารถวัดประเมินผล
ได้ตามสภาพท่ีคาดหวัง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 
 การประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย เพื่อร่วมพิจารณาสิ่งที ่ต้องประเมินและวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน โดยผู้วิจัยได้นำแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 มาให้ผู้ร่วมวิจัยพิจารณาสภาพท่ีคาดหวังและ
ร่วมกันวิเคราะห์สิ ่งที ่ต้องการทำการวัดประเมินผลให้สอดคล้องและตอบโจทย์สภาพที่คาดหวังท่ี
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กำหนดไว้ ทำการประชุมในวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม ดังภาพท่ี 4.9 และตัวอย่างบทสนทนาการ
วิเคราะห์ส่ิงท่ีต้องวัดผลประเมินผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

      

 
ภาพท่ี 4.9  ภาพบรรยากาศการจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 

 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวังและสิ่งที ่ต้องการทำการ  วัดผล
ประเมินผลทีละข้อจนครบถ้วนและได้ร ่วมกันศึกษาแนวทางการสร้างเครื ่องมือในการวัดผล
ประเมินผลจัดการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้นำเสนอไว้ในบทท่ี 2 และนำเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัยในการประชุมวันนี้ผล
การประชุมสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.5 สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวัง การวัดประเมินผลและเครื่องมือท่ีใช้  

สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง การวัดประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
ด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนอ่าน เขียนหนังสือไม่คล่อง   

 

 

 

แบบประเมินผล
คุณลักษณะที่เกิดข้ึนกับ 

 

แบบประเมนิ 
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สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง การวัดประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
2. นักเรียนไม่มีระเบียบในการทำงาน
นักเรียนไม่ต้ังใจเรียนขาดความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน และขาดเป้าหมายในชีวิต 

 

ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในการเรียนรู ้

 

นักเรียนที่ได้รับผลจาก
การจัดการเรียนการสอน 

 

3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้าน
ผลสัมฤทธ์ิให้สูงข้ึน รวมทั้งพัฒนาด้าน
การนำเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และควร
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่าง
มีความสุขและสนุกกับ
ก ิ จกรรมการจ ั ดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 

การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21ของคร ู

 

ด้านครูผู้สอน 
- ครูใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มี
เทคนิคใหม่ ๆ มาใช้  
-ครูรุ่นใหม่ขาดความเชี่ยวชาญในการ
สอนทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะ
ความเป็นครู ความเอาใจใส่ต่อเด็ก
ลดลง ขาดประสบการณ์ขณะที่ครรูุ่น
เก่าไม่ปรับตัว ให้เข้ากับลักษณะของ
ผู้เรียนที่เปลี่ยนไป ไม่ปรับวิธีการสอน 
ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเสริมการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 
- ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนที่ดีข้ึนและเป็นการ
เตรียมความพร้อมใน
การใช้ชีวิตของผู้เรียน 
เป็นการเปลี่ยนจากการ
จัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสู่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และเกิดทักษะ
การคิดข้ันสูง 

 
- แบบประเมินระดับการ
ปฏิบัติของครูในการ
พัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูในการพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

 

แบบประเมิน 

 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์การวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวังสรุปได้ว่า 

เครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผล  ประกอบด้วยแบบประเมิน 3 ฉบับ ดังนี้ 
 1) แบบประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู 
 2) แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 

 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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 โดยแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เครื่องมือมีลักษณะ ดังตารางท่ี 4.6 
 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
คำชี้แจง ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนในการพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความแต่ละคำสั่งที ่สอดคล้องกันกับการ
ตอบสนองท่ีเกี่ยวกับวิธีการประเมินความถ่ีของการปฏิบัติของครูจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง  
  3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง    2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  
 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ 
 
ตารางท่ี 4.6  แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 

 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 
ระดับปฏิบัติของครู 

5 4 3 2 1 
1 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student Centered Teaching Skills)  
     

2 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking 
Skills)  

     

3 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology 
Skills in the Classroom) 

     

4 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills)      
5 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills)       
6 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning Skills)  
     

7 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills)      
8 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      
9 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community 
     

10 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ (Inquiry Based Learning)       
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แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
แนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

(แบบสอบถามนี้สำหรับครูในโรงเรียน เกี่ยวกับครูและการมีส่วนร่วมของพวกเขาในห้องเรียน) 
คำช้ีแจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ แต่ละรายการ ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น 

 
ตารางท่ี 4.7  แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 
ระดับปฏิบัติของครู 

5 4 3 2 1 
1 ครูมีองค์ความรู้ในเนื้อหาโดยละเอียด      
2 ครูกระตือรือร้นท่ีจะอ่านหนงัสือท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน      
3 ครูใช้เวลาพอสมควรในการช้ีแจงข้อสงสัยของเด็ก ๆ       
4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
5 ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน      
6 ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา      
7 ครูรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงานและกบันักเรียน      
8 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง      
9 ครูคอยกระตุ้นและพยายามเป็นพิเศษในการพัฒนานักเรียน      
10 ครูจัดลำดับความสำคัญของส่ิงต่าง ๆ และทำส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด      
11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ      
12 ครูมีความสามารถในการส่ือสารได้ดี      
13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา      
14 ครูให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะท่ีนักเรียนโต้ตอบ      
15 ครูให้เวลาและใช้เวลาในการช่ืนชมนักเรียน      
16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้ทุกอย่าง      
17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบในช้ันเรียน      
18 ครูแสดงความกระตือรือร้นในงานท่ีทำ      
19 ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนของตนได้ดี      
20 ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ      
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แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู 

คำชี้แจง ข้อความด้านล่างนี้การประเมินผลคุณลักษณะท่ีที่เกิดขึ ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมาก 
 3 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับน้อย 
 1 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 4.8  แบบประเมินผลคุณลักษณะที ่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเร ียน  
      การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู  
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน 

การสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ

เข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
     

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

     

3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์      
4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในช้ันเรียน      
5 ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง      
6 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์      
7 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในช้ันเรียน      
8 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
9 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมีความสุข      
10 ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไร      
11 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

เรียนรู้ในช้ันเรียนได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก
     



235 
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน 

การสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อทำงานมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และ / 
หรือรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนเพื่อแก้ไขงาน 

12 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง 
ในขณะท่ีดำเนินการและ / หรือปรับเปล่ียนแนวทางเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว 

     

13 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การ
แก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     

14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

15 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนท้ังในด้านการสร้างองค์
ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

     

16 ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการทำงาน และ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

     

17 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้      

18 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น      

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด      

20 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับผู้เรียน      

  
 กิจกรรมที่ 2 การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ก่อนการปฏิบัติ 
โดยใช้แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ใน
วงจรท่ี 1 มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) เพื ่อนำไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลเริ่มต้นในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change) หลังการพัฒนา ไม่กำหนดเกณฑ์เพดานความสำเร็จ ตามแนวคิดท่ีว่า การเปล่ียนแปลงเป็น
กระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คิดว่า
สำเร็จแล้วสิ ้นสุด ตามคำกล่าวที่ว่า Change is a Process, Not an Event แต่ก็เชื ่อว่าเมื ่อมีการ
พัฒนาก็จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการ
พัฒนาก็ยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำกล่าวของ Winston Churchill ที่ว่า “To Improve is to 
Change, to be Perfect is to Change Often” การประเมินสภาพปัจจุบ ัน ม ีการดำเน ินการ
ดังต่อไปนี้ 
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 2.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1  การศึกษาสภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแนวคิดการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู ้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
จำนวน 19 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ผู้วิจัยจำนวน 1 คน และผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน รวมจำนวน 30 คน 
ทำการประเมินระหว่างวันท่ี 1-7 สิงหาคม 2563  
  2.1.2  การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก่อนการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียน จำนวน 350 
คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมวิจัย ทำการประเมินระหว่างวันท่ี วันท่ี 1-7 สิงหาคม 
2563  
  ผลการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 สภาพปัจจุบัน
ของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 
ตารางท่ี 4.9 สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 
1 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student Centered Teaching Skills) 
2.80 0.64 

2 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking 
Skills) 

2.88 0.59 

3 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology 
Skills in the Classroom) 

2.60 0.70 

4 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ (Collaborative Skills) 2.88 0.59 
5 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills) 2.80 0.64 
6 ครูการจัดการเรียนรู ้โดยเน้นทักษะการเร ียนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning Skills) 
3.08 0.40 

7 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) 2.80 0.64 
8 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) 3.16 0.47 
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ข้อ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 
9 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community 
2.80 0.64 

10 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 2.88 0.59 
รวม 2.87 0.59 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ีย 2.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูมากท่ีสุด 
3 ลำดับ ได้แก่ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) มีค่าเฉล่ีย 
3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมา คือ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking 
Skills) มีค่าเท่ากับครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ ( Inquiry Based Learning) มีมี
ค่าเฉลี่ย 2.88.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูที่น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ ครู
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology Skills in the Classroom) มี
ค่าเฉลี่ย 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community มีค่าเท่ากับครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Centered Teaching Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66  
 
ตารางท่ี 4.10  แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการ 
      พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 

1 ครูมีองค์ความรู้ในเนื้อหาโดยละเอียด 2.58 0.59 
2 ครูกระตือรือร้นท่ีจะอ่านหนงัสือท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 2.79 0.52 

3 ครูใช้เวลาพอสมควรในการช้ีแจงข้อสงสัยของเด็ก ๆ  2.59 0.59 
4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2.81 0.50 
5 ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน 2.57 0.59 
6 ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา 2.85 0.48 
7 ครูรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงานและกบันักเรียน 2.81 0.40 
8 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง 2.78 0.79 
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ข้อ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 

9 ครูคอยกระตุ้นและพยายามเป็นพิเศษในการพัฒนานักเรียน 2.84 0.49 
10 ครูจัดลำดับความสำคัญของส่ิงต่าง ๆ และทำส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด 2.50 0.59 
11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.82 0.50 
12 ครูมีความสามารถในการส่ือสารได้ดี 2.51 0.59 
13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.81 0.78 
14 ครูให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะท่ีนักเรียนโต้ตอบ 2.87 0.47 
15 ครูให้เวลาและใช้เวลาในการช่ืนชมนักเรียน 2.63 0.58 

16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้ทุกอย่าง 2.78 0.53 
17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบในช้ันเรียน 2.58 0.59 
18 ครูแสดงความกระตือรือร้นในงานท่ีทำ 2.83 0.49 
19 ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนของตนได้ดี 2.67 0.57 

20 ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ 2.95 1.12 
รวม 2.73 0.59 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สภาพปัจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนของครู มีค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ มีค่าเฉล่ีย 
2.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ครูให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ มีค่าเฉล่ีย 
2.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 และ ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา คือ 
2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่น้อย
ที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ ครูจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ และทำสิ่งที่สำคัญที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี มีค่าเฉลี่ย 2.51 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 และครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.58 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 
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ตารางที่ 4.11  แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน  
       การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู  
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน 

การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครู 
 S.D. 

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของ
ตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

2.55 0.59 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 2.70 0.56 
3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 2.56 0.59 
4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในช้ันเรียน 2.73 0.55 
5 ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2.54 0.59 
6 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 2.76 0.53 
7 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในช้ันเรียน 2.72 0.45 
8 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.66 0.75 
9 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมีความสุข 2.75 0.54 
10 ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไร 2.48 0.59 
11 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในช้ัน

เรียนได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
ทำงานมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และ / หรือรับข้อเสนอแนะจากเพื่อน
เพื่อแก้ไขงาน 

2.73 0.55 

12 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง 
ในขณะท่ีดำเนินการและ / หรือปรับเปล่ียนแนวทางเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว 

2.49 0.59 

13 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และ
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2.67 0.75 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน 

การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครู 
 S.D. 

14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.78 0.52 
15 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนท้ังในด้านการสร้างองค์ความรู้ การ

สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
2.60 0.59 

16 ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการทำงาน และแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

2.69 0.56 

17 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้ 2.56 0.59 
18 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 2.75 0.54 
19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 2.64 0.58 
20 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับผู้เรียน 2.86 1.14 

รวม 2.66 0.61 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า สภาพปัจจุบันของผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผล
จากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู มีค่าเฉล่ีย 2.66 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.61 คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก่อนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู มากท่ีสุด 3 ลำดับ ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และมีทักษะในการคิด
นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 2.76ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ระดับการปฏิบัติของครูท่ี
น้อยท่ีสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไรมีค่าเฉล่ีย 
2.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง 
ในขณะท่ีดำเนินการและ / หรือปรับเปล่ียนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะ
ยาว มีค่าเฉลี่ย 2.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้ มีค่าเฉล่ีย 2.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  
 
 กิจกรรมที่ 3 การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยแนวทางท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนด 
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 3.1  การวางแผนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา 
สถานท่ี และผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมประชุมในวันท่ี 31 กรกฎคม 2563 เวลา 15.00 
น. ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประเด็น
ปัญหาที่ต้องการพัฒนาการจัดทำโครงการ กำหนดแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการ การดำเนินกิจกรรมนี้คือผลที่ได้จะทำให้รับทราบปัญหาที่ต้องการพัฒนาคือ ต้องการ
พัฒนาการสอนสำหรับครู ในด้านทักษะการสอน (Teaching Skill) การพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูใช้ทักษะใหม่ ๆ ในการทำหน้าที่การสอนสำหรับครูยุคใหม่ ที่เน้น
บทบาทการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) ครูมี
ทักษะการสอนท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษท่ีทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ในที่ประชุมมีการพูดคุยปรึกษาหาลอืถึง
ปัญหาอุปสรรคและวิธีการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
ได้รับการพัฒนา จากนั้นที่ประชุมก็ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ร่วมวิจัยได้ 
เสนอชื่อโครงการ กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ และนำเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิด 
ปรับแก้ให้ตรงตามสภาพท่ีคาดหวัง ซึ่งในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือใน
การเสนอแนะกิจกรรมและร่วมกันวางแผนในแต่ละขั้นตอน วงจรท่ี 1 ดังตารางท่ี 4.12  
 
ตารางท่ี 4.12  รายละเอียดการปฏิบัติการการดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนศตวรรษท่ี 21 
     โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม วงจรท่ี 1 
 

โมเดล 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน “การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหล่ียม”  
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan)      

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do)      

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 

     

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน 
(Action) 
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โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional Learning 
Community (PLC) for 21st Century Classroom) 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนไหนหรือประเทศใดในโลก ภาพท่ีเรา
จะพบเห็นในห้องเรียนจะยังคงเป็นแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ้นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป็นแถว 
คอยฟัง จด และทำใบงาน ขณะท่ีมีครูอยู่หน้าช้ันบรรยายอยู่หน้าช้ันเรียน แม้ว่าสภาพแวดล้อมกำลัง
เปลี ่ยนแปลงไปอย่างสิ ้นเชิงโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที ่ผู้ เร ียนเข้าถึงและใช้ใน
ชีวิตประจำวันซึ่งผลักดันให้เข้าถึงข้อมูลและการขยายองค์ความรู้ใหม่ ครูไม่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจ
สิ่งที ่ครูสอนด้วยวิธีเรียนแบบเก่าและห้องเรียนแบบเดิมได้ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเป็น
โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สังกัด เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดย สมศ. ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับ
ดีแต่ยังมีตัวบ่งช้ีท่ี 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” 
ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของครูผู้สอนที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และครูที่ยังขาดทักษะใหม่ ๆ  
ในการทำหน้าท่ีครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21  
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมจึงเล็งเห็นว่า การพัฒนาทักษะการสอนของครูสู่ห้องเรียน
แห่งศตวรรษท่ี 21 จะเป็นการส่งเสริมครูให้พัฒนาทักษะการสอนท่ีเอื้อผู้เรียนให้เกิดการคิดริเริ่ม เกิด
ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งอาจนำไปสู่
การค้นพบบางแง่มุมที่มีคุณค่า โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลได้หลากหลาย
และรวดเร็ว ครูสามารถเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากเดิมเป็นผู้รับฟัง (Passive Learner) มาเป็น
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (Self-learner) พร้อมกันนั้นครูยังได้ก้าวข้ามข้อจำกัดและความคุ้น
ชินเดิม ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้
คำปรึกษา โดยไม่ชี ้นำความถูก-ผิด ซึ ่งมักเข้ามาบดบังจินตนาการของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์
การผลิตผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สอดรับกับความต้องการของสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัด
การศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู
จะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครูเพื่อศิษย์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 
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มีวิสัยทัศน์ คุณค่าเป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที ่ครูเป็นผู้นำ
ร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง 
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของ
การทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันเสนอกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (1) ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อ
ผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ (2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย (3) จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน (4) การถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพ
จากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย (2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย (3) การบรรจบกันของ
ธารสองสาย (4) การถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (1) การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุ
ความคาดหวังจากการพัฒนา (2) การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) (3) การนำ
โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (4) การถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (1) 
การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล (2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแต่ละ
โครงการ ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (1) การปฏิบัติตามแผนที่บรรลุผลสำเร็จ (2) การปฏิบัติตาม
แผนที่ไม่บรรลุผลสำเร็จขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (1) การทบทวนผลการพัฒนา (2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการใหม่ (3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผน ใหม่ขั้นตอนที่ 
7 การปฏิบัติใหม่ (1) กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่ (2) การนำแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ (3) สรุปผล
การสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ (1) การกำหนด
รูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการขั้นตอนที่ 9 การ
สะท้อนผลใหม่ (1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ (2) การเรียนรู้ (Learning) จากการ
ปฏิบัติ (3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการ
ดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอด
บทเรียนที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มา
สัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี
กำหนดไว้ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาทักษะครูในการทำหน้าท่ีครูยุคใหม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มี
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ในด้านทักษะการสอน (Teaching Skill) สามารถจัดการเรียนรู้ตอบสนองให้กับ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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 2. ครูมุ ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตของผู ้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC ได้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหม้ีทักษะศตวรรษท่ี 21 ในด้าน
ทักษะการสอน (Teaching Skill) สามารถจัดการเรียนรู้ตอบสนองให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
ขั้นตอนและวิธีดำเนนิการ 
 ปีการศึกษา 2563 เดือน กรกฎาคม 2563-มีนาคม 2564  
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ วางแผนการดำเนินงาน (P) 
วิธีการดำเนินงาน  

➢ แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
1. แบ่งกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม  
2. ให้แต่ละกลุ่มคิดแนวทางแก้ไขปัญหา 1 เรื่องจากประเด็นต่อไปนี้  
 2.1 ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 1 เรื่อง/กลุ่ม  
 2.2 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเทคนิควิธีการสอนท่ีครูควรพัฒนา  
 จำนวน 1 เรื่อง/กลุ่ม  
 3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ขัน้ตอนที่ 2 ดำเนินการ นำแผนลงสู่การปฏิบัติ (D) 

➢ กระบวนการของ PLC  
 ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู  
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 ขั้นตอนท่ี 2 Practice จัดการเรียนรู้เช่นการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ร่วมกนัออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนา และนำสู่การปฏิบัติ โดยมี
การเปิดห้องเรียน เพื่อการสังเกตการณ์สอน  
เครื่องมือในการประเมิน  
 - แบบนิเทศ 01 แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนท่ี 3 Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ  
ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู  
ขั้นตอนท่ี 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 นิเทศติดตามผล (C) 
 - นิเทศติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ 
 - ร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญ การพัฒนาโครงการ 
 - ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “กระบวนการของ PLC” 
 - นำเสนอผลงานนวัตกรรม”กระบวนการของ PLC”ของแต่ละรายบุคคล 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและประเมินผล (A) 
 - สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 
 - รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป 
 - จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝ่ายบริหาร 
งบประมาณ  
 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นางสาวศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา    ผู้วิจัย 
 2. นางกาญจนา จันทะไพร              ครูผู้ร่วมวิจัย 
 3. นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ             ครูผู้ร่วมวิจัย 
 4. นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ              ครูผู้ร่วมวิจัย 
 5. นางมลฤดี ศรีบุญเรือง                ครูผู้ร่วมวิจัย 
 6. นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์         ครูผู้ร่วมวิจัย 
 7. นางแก้วตา โครตงาม                  ครูผู้ร่วมวิจัย 
 8. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ          ครูผู้ร่วมวิจัย 
 9. นายนิลพงษ์ เอกพันธ์                 ครูผู้ร่วมวิจัย 
 10. นางธนาภา พิศนุย                    ครูผู้ร่วมวิจัย 
 11. นางสุนิสา มณีวงศ์                    ครูผู้ร่วมวิจัย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการดำเนินโครงการจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจยัได้
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหม้ีทักษะศตวรรษท่ี 21 ใน
ด้านทักษะการสอน (Teaching Skill) สามารถจัดการเรียนรู้ตอบสนองให้กับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูมุ ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตของผู ้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 3. ได้องค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) แม้จะเป็นความรู้
ใหม่ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการความสำเร็จใน
การเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ จากการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ (Learning) ท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ท่ี
เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถจะนำไปใช้เป็นแนวทางการวิจัยประเภทอื่นอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีการประเมินกิจกรรม 

ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินกิจกรรมโดยมีการประเมินผล
จากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 

   1. ผลการเปล่ียนแปลง (Change) ตามท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง 
   2. ผลการเรียนรู้ (Learning) ในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน 
     3. องค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในบริบทเฉพาะ
ของการพัฒนาในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
 

3. การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 ดำเนินการในช่วงระหว่างวันท่ี 3 สิงหาคม 2563-30 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ท่ีกำหนดไว้ในขั้นตอนท่ี 2 โดยมี
การนำโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ซึ ่งมีรายละเอียดการ
ดำเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละทีมงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนร่วม (Shared Planning) การวางแผนหานวัตกรรมในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน”การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
 
 สภาพที่คาดหวัง 
 1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาด้านการสอนน้อยเรียนรู้มากขึ้น 
มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เพียงพอสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
 วิธีดำเนินการ  
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยทุกคนและผู้วิจัยร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกันวางแผนการและรายละเอียดสำคัญดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 -2 ของปีการศึกษา 2563 
 ผู้รับผิดชอบ  
 1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมจัดทำแผนการสอน ลำดับการสอน และจัดหาเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 การปฏิบัติ 

 ➢แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียม มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. แบ่งกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม  
 2. ให้แต่ละกลุ่มคิดแนวทางแก้ไขปัญหา 1 เรื่องจากประเด็นต่อไปนี้  
 2.1 ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 1 เรื่อง/กลุ่ม  
 2.2 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเทคนิควิธีการสอนที่ครูควรพัฒนา 
จำนวน 1 เรื่อง/กลุ่ม  
 3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสู่การปฏิบัติร่วม (Shared Acting / Implementing) 
 1. ผู้ร่วมวิจัย นำกระบวนการ (PLC) ของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1) ผู้ร่วมวิจัย นำแผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียน 
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 2) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
 2.ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 วิธีดำเนินการ  
 1) ผู้ร่วมวิจัยนำเครื่องมือ คือ แบบประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ท่ีได้รับผล
จากการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ของครู ประเมิน
พัฒนาการผู้เรียนประเมินผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   2) ผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันดำเนินงานตามกระบวนการของ PLC จำนวน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. PLAN 
  1) ครูผู้ร่วมวิจัย ยื่นแบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยจัดทำแบบบันทึกการค้นหาปัญหาและบันทึกแนวทางแก้ไขปัญหา 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยออกแบบแผนการสอน 
 4) ครูผู้ร่วมวิจัยร่วมแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อการนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 
 2. DO 
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 
 3. SEE 

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
  ผู้รับผิดชอบ  
 1) ผู ้วิจัย ผู ้ร่วมวิจัย ทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ ลำดับการสอน และจัดหา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 การปฏิบัติ  
 1.PLAN 
   1) ครูผู้ร่วมวิจัย ยื่นแบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยจัดทำแบบบันทึกการค้นหาปัญหาและบันทึกแนวทางแก้ไขปัญหา 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยออกแบบแผนการสอน 
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 4) ครูผู้ร่วมวิจัยร่วมแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อการนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 
 2. DO 
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 3. SEE 

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม ่
 สรุปการใช้กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) ในการแก้ปัญหาในรายวิชาของแต่ละคน 
 
ตารางที่ 4.13  รายละเอียดชื่อผู้ร่วมวิจัยในโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่ง 
       ศตวรรษท ี ่  21  (Professional Learning Community (PLC)  for 21st Century  
       Classroom) 
 
ลำดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แก้ปัญหาในระดับชั้น 

1 นางธนาภา พิศนุย  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.2  

2 นางสุนิสา มณีวงศ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.4  

3 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.4  

4 นางกาญจนา จันทะไพร แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.5  

5 นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.6  

6 นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  

7 นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-4  

8 นางแก้วตา โครตงาม  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  

9 นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

10 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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ขั้นตอนการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4.14  แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 

ลำดับที่ กิจกรรม บทบาท 
1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมายและร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขปัญหา 
สมาชิกในกลุ่ม 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ผู้วิจัย/สมาชิกในกลุ่ม 
3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา (แผนการสอน/แบบฝึก/

กิจกรรม) 
สมาชิกในกลุ่ม 

4 แลกเปล่ียน เสนอแนะ สะท้อน แผนการจัดกิจกรรมหรือ
แผนการสอน 

สมาชิกในกลุ่ม 

5 สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ สะท้อนคิดและปรับปรุง
แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม 

ผู้วิจัย/สมาชิกในกลุ่ม 

การบริหารจัดการ PLCของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

การดำเนินงาน PLC ของครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส่งเสริมสนับสนุน 

กำกับ ติดตาม ประเมินผล
และประเมินผล 

 

และรายงาน 

รวมกลุ่ม PLC และขอจัดต้ัง 

วิเคราะห์และระบุปัญหาส่ิงท่ี
ต้องการพัฒนา 

ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 

จัดการเรียนรู้/กิจกรรมในห้องเรียน 

เร่ิมPLC

วงรอบที่ 
2และ
วงรอบที่ 
3 ต่อไป
จนครอบ
วงรอบที่
กำหนด
แล้วสรุป
เผยแพร่
ใน
วงรอบ
สุดท้าย 

ประเมินผล/สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้/

สรุปผลการจัดการเรียนรู ้
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ลำดับที่ กิจกรรม บทบาท 
6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรา สมาชิกในกลุ่ม 
7 สังเกตการสอนในช้ันเรียน สมาชิกในกลุ่ม 
8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตช้ันเรียน ผู้วิจัย/สมาชิกในกลุ่ม 
9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม จุดอ่อน จุดเด่น

ของการดำเนินการ 
ผู้วิจัย/สมาชิกในกลุ่ม 

10 สรุป รูปแบบท่ีปรับกรุงจากบทเรียนท่ีได้ทดลองใช้แล้งแล้วลอง
ปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

ผู้วิจัย/สมาชิกในกลุ่ม 

 
การดำเนินงานของกระบวนการ กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีกระบวนการดังนี ้
1. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 1 คือ PLAN มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
  1) ครูผู้ร่วมวิจัย ยื่นแบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยจัดทำแบบบันทึกการค้นหาปัญหาและบันทึกแนวทางแก้ไขปัญหา 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยออกแบบแผนการสอน 
 4) ครูผู้ร่วมวิจัยร่วมแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อการนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 
จำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
1. นางสาวธนาภา พิศนุย แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.2  

1. แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2 
2. สมาชิกกลุ่ม 
  2.1 นางสาวธนาภา พิศนุย           2.2 นางสาววิภาพร นาทัน 
 2.3 นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒนา   2.4 นายขจรเดช แทกสันเทียะ 
 2.5 นายวุฒิศักดิ์ บุดดี 
3. ผู้เช่ียวชาญหระจำกลุ่ม นางกัญจนา จันทะไพร 
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ   อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์   เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม ก้าวไป จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
 

                
 
 

                
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนอ่าน/เขียนหนังสือไม่ออก ขาดระเบียบในการทำงาน /ไม่ต้ังใจเรียน 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อ่านออกเขียนได้ มีระเบียบในการทำงานและต้ังใจเรียน 
 
 

เด็กอ่านหนังสือ
ไม่คล่อง 

เด็กไม่มีระเบียบ
ในการทำงาน 

เด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กเขียน
หนังสือไม่ได ้
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวไป จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่
ต้องพัฒนา 

ลำดับความสำคัญของปัญหา
ที่ต้องการพัฒนา 

อ่านออก-เขียนได้ ต้องการให้อา่นออกเขียนได้ 1 
มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้ได้มีการเรียนรู้ได้มากขึ้น 3 
มีระเบียบวินัย ฝึกให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น 2 

 
สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : อ่านออกเขียนได้ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวไป จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา     อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
แนวทางแก้ปัญหา  การอ่านออกเขียนได้ 
วัตถุประสงค ์   เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
แนวทางการดำเนินงาน  - การวางแผนการสอน  
                               - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 
             - จัดทำเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  

- จัดทำใบงานท่ีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การวัดผลประเมินผล   สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ      ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
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2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นางธนาภา พิศนุย  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : 18 ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
       ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
       ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
       ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  

นักเรียนอ่าน/เขียนหนังสือไม่ออก ขาดระเบียบในการทำงาน /ไม่ต้ังใจเรียน 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

      - จัดทำเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  
      - จัดทำใบงานท่ีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
      - สังเกตพฤติกรรม 
4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

การใช้บันได 6 ขัน้สร้างการเรียนรู้การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนช้ัน ป2 ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวันเพื่อความต่อเนื่อง โดยใช้หนังสือเรียน นิทาน คำ อักษรไทย  
ขั้นที่ 2 ฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียน โดยใช้อักษรไทย คำ ประโยค นิทาน  

 

√ 
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ขั้นที่ 3 การฝึกคัดลายมือ นอกจากทำให้ลายมือสวยงามแล้วยังเป็นการช่วยในการจดจำรูปคำต่าง ๆ 
ได้มากขึ้นด้วย  
ขั้นที่ 4 การวาดรูป ประกอบคำ ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนุกไปกับงาน โดยมีการจำแนกคำ
ออกมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสมคำมากขึ้น  
ขั้นที่ 5 การนำคำมาแต่งเป็นประโยคส่ือสารรูปหรือเหตุการณ์จริง เช่น ใคร + ทำอะไร , ใคร+ทำ
อะไร+กับใคร ขั้นที่ 6 การเขียนคำตามภาพวาด 
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยกระบวนการ 6 ข้ันนี้ เด็ก 
ๆ จะต้องผ่านไปทีละขึ้นโดยมีนักเรียนอาสาและครูคอยช่วยกันและเมื่อครบ 6 ขั้นแล้ว ก็เริ่มสอนขั้นท่ี 
1 - 6 ใหม่จากขยับยากขึ้นมาทีละน้อย ๆ ทำอย่างนี้ทำให้เห็นผลงานที่ออกมามองเห็นเด็กมีความ
ภูมิใจในตัวเองเพราะการอ่านออกเขียนได้ 
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
ตารางท่ี 4.15  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

สื่อการเรียนการ
สอน/แหล่งเรียนรู้ 

- นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น และตอบ
คำถาม 
 

- การแต่งกาย
เหมาะสม น้ำเสียง
ไพเราะ เสียงดังฟังชัด 
มีอารมณ์สุนทรี 

- มีการนำเข้าสู่บทเรียน 
และใช้ส่ือประกอบการ
สอน กิจกรรมเป็นไป
ตามแผน 

- มีส่ือการสอน ใบ
งาน ใบความรู้ 
- ส่ือติดกระดาน 

ครูผู้สอน นางธนาภา พิศนุย 
เร่ืองที่สอน การพัฒนาการอ่านการเขียนโดยใช้
บันได้ 6 ขั้น 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ครูผูส้ังเกต นายอำนวย ใจจ๋ิว 
      ผู้บริหาร             ผู้เช่ียวชาญ 
      หัวหน้ากลุ่ม     /   ครูร่วมเรียนรู้   
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การสรุปประเด็นที่สำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ จึงทำให้นักเรียนต้ังใจเรียนและมี
ความเข้าใจในด้านการอ่านมากขึ้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจวิธีการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้น 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางสาววิภาพร นาทัน 
ชื่อครูผู้สอน นางสาวธนาภา พิศนุย 
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2  

1. กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 

   กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ตาม
บันได 6 ขั้นเป็นอย่างดี นักเรียนสามารถฟังและจับใจความสำคัญในเรื่องท่ีอ่านได้ 
2. กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

กิจกรรมการสอนเป็นไปด้วยความเหมาะสมตามลำดับข้ันตอน 

3. เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควระ
เพิ่มเติมประเด็นใด 

ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

การวัดผลและประเมินผลถูกต้องชัดเจน 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีหลายกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ เช่น การทำแบบทดสอบก่อนเรียน ทำแบบ
ฝึกในใบงาน การทำแบบฝึกหัดใช้เวลานาน ควรหาแบบฝึกท่ีทำเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง 
 

3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 

 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 
 3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
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ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีท่ี 2 

ครูผู้สอน นางธนาภา พิศนุย วันที่สอน 6 กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

- นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 - มีความพร้อมในการอสนและมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน 
 - แบบฝึกนักเรียนนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 - เพิ่มเติมการยกตัวอย่างเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะเรียน 
 - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกาล้าตอบคำถาม หรือกล้าแสดงความ
คิดเห็น 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 - เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2  

ครูผู้สอน นางธนาภา พิศนุย 
 

สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.16  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตได้จากคาบ
เรียนนี้ 
-พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- น ักเร ียนยังขาดความมั ่นใจ ไม ่ค ่อยกล้า
แสดงออก 
 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

- ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
กาล้าตอบคำถาม หรือกล้าแสดงความคิดเห็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนในครั้งต่อไป - เพิ ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของเพื่อน 

 
ภาพการสอนและการสังเกตชั้นเรียน ของนางธนาภา พิศนุย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10  ภาพการสอนและการสังเกตช้ันเรียน ของนางธนาภา พิศนุย 
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2.  นางสุนิสา มณีวงศ ์แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.4  
 

1.  แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางสุนิสา มณีวงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 
2. สมาชิกกลุ่ม ก้าวไป 
  2.1 นางสุนิสา มณีวงศ์  
  2.2 นายอำนวย ใจจ๋ิว 
  2.3 นางศศิธร เข่ือนแก้ว 
  2.4 นางสุภัสสร ลุนรักษา 
3. ผู้เช่ียวชาญหระจำกลุ่ม นางสุนิสา มณีวงศ์  
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม ป.4 จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
 
 

                
 
 

                
 
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนมีทักษะในการเขียนน้อย เขียนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระเบียบ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พัฒนาด้านการเขียน 

นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออก

น้อย 

นักเรียนเขียนและ
อ่านหนังสือไม่ออก 
เขียนไม่เป็นระเบียบ 

นักเรียนเขียน
ตัวหนังสือใหญ่เตม็
บรรทัดและเขียน 

ไม่ค่อยถูก 

นักเรียนแย่งกันตอบ
แย่งกันพูด 

ไม่มีมารยาท 
ในการพูด ฟัง 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ป.4 จำนวนผู้เข้าร่วม 4 คน 
ตารางท่ี 4.17  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่
ต้องพัฒนา 

ลำดับความสำคัญของปัญหา
ที่ต้องการพัฒนา 

นักเรียนเขียนและอ่านหนงัสือ
ไม่ออกเขียนไม่เป็นระเบียบ 

ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ 2 

นักเรียนเขียนตัวหนังสือใหญ่
เต็มบรรทัดและเขียนไม่ค่อยถูก 

ฝึกการเขียนให้ถ ูกต้องตาม
หลัก 

1 

นักเรียนแย่งกนัตอบแย่งกันพูด 
ไม่มีมารยาทในการพู ฟัง 

ฝึกมารยาทและระเบียบวินัย
ให้มากขึ้น 

3 

 
สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนมีทักษะในการเบียนน้อย เขียนไม่ถูก ไม่เป็นระเบียน 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : ต้องการฝึกทักษะการเขียน 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวไป จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา           นักเรียนมีทักษะในการเบียนน้อย เขียนไม่ถูก ไม่เป็นระเบียน 
แนวทางแก้ปัญหา  ต้องฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
วัตถุประสงค ์      เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเขียน และเขียนได้ถูกต้องสวยงาม 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน - จัดทำส่ือการเรียนการสอน 

- จัดทำใบงานท่ีพัฒนาการเขียนให้ถูกต้อง 
- สังเกตพฤติกรรม 

การวัดผลประเมินผล     สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ        นักเรียนมีทักษะในการเขียน และเขียนได้ถูกต้องสวยงาม 
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2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนท่ี 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นางสุนิสา มณีวงศ์  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : 18 ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
       ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) 
       ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do)  
       ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
ต้องฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

          - ใช้วิธีการสอนแบบเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

 แนวการจัดการเรียนรู้ มีดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยเท่าจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ถ้ากลุ่ม

ขนาด 3 คน ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน 
 ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกท่ีมีความสามารถคละกัน เป็นกลุ่มพื้นฐานหรือ Home 

Groups จำนวนสมาชิกในกลุ่มอาจเป็น 3 หรือ 4 คนก็ได้ จากนั้นแจกเอกสารหรืออุปกรณ์การสอนให้
กลุ่มละ 1 ชุด หรือให้คนละชุดก็ได้ กำหนดให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบอ่านเอกสารเพียง 1 ส่วนท่ี

 

√ 
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ได้รับมอบหมายเท่านั้นหากแต่ละกลุ่มได้รับเอกสารเพียงชุดเดียว ให้นักเรียนแยกเอกสารออกเป็น
ส่วน ๆ ตามหัวข้อย่อย คือ ในแต่ละกลุ่มนักเรียน คนท่ี 1 จะอ่านฉะเพาะกลุ่มหัวข้อท่ี 1 นักเรียน คน
ท่ี 2 จะอ่านเฉพาะกลุ่มหัวข้อ 2 นักเรียนคนท่ี 3 จะอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี 3 

 ขั้นที่ 3 เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert Groups) นักเรียนจะแยกย้ายจากกลุ่ม 
พื้นฐาน (Home Group) ไปจับกลุ่มใหม่เพื่อทำการศึกษาเอกสารส่วนที่ได้รับมอบหมาย โดยคน ท่ี
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเอกสารหัวข้อย่อยเดียวกัน จะไปนั่งเป็นกลุ่มด้วยกัน กลุ่มละ 3 หรือ 4 คน 
แล้วแต่จำนวนสมาชิกของกลุ่มที่ครูกำหนดในกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญ สมาชิกจะอ่านเอกสาร สรุปเนื้อหา
สาระ จัดลำดับขั้นตอนการนำเสนอ เพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมที่จะไปสอนหัวข้อนั้น ที่กลุ่มเดิมของ
ตนเอง 

 ขั ้นที ่ 4 นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญกลับกลุ่มเดิมของตน แล้วผลัดเปลี ่ยน
หมุนเวียนกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละหัวข้อ มีการซักถามข้อสงสัย ตอบปัญหา ทบทวนให้เข้าใจ
ชัดเจน 

 ขั้นที่ 5 นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาท้ังหมดทุกหัวข้อ แล้วนำคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 

 ขั้นที่ 6 กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัล หรือการชมเชยการสอนแบบ Jigsaw เป็น
การสอนท่ีอาจนำไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาท่ีมีหลาย ๆ หัวข้อ หรือใช้กับบทเรียนท่ีเนื้อหาแบ่งแยก
เป็นส่วน ๆ ได้ และเป็นเนื้อหาท่ีนักเรียนศึกษาจากเอกสารและส่ือการสอนได้ 
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

 สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อฝึกและ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนทำอย่างนี้ทำให้เห็นผลงานท่ีออกมา
มองเห็นเด็กมีความภูมิใจในตัวเอง  
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

 นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
 
 2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.18  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน 
/แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และตอบคำถาม 
 

-การแต่งกายเหมาะสม 
น้ำเสียงไพเราะ เสียงดัง
ฟังชัด มีอารมณ์สุนทร ี

-มีการนำเข้าสู่บทเรียน และ
ใช้สื่อประกอบการสอน 
กิจกรรมเป็นไปตามแผน 

-มีสื ่อการสอน ใบงาน 
ใบความรู้ 
-สื่อติดกระดาน 

 
การสรุปประเด็นที่สำคัญ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่กระบวนการนำพานักเรียนไปสู่การคิดวิเคราะหย์ัง
ไม่ชัดเจนส่ือประกอบการสอนหน้าช้ันเรียนควรมีขนาดใหญ่ขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
 
 
 
 

แบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพือ่การนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
ชื่อผู้สะท้อนแผน นางกัญจนา จันทะไพร 

ชื่อครูผู้สอน นางสุนิสา มณีวงศ์  รายวิชา ภาษาไทย 

ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้
หรือไม่อย่างไร 
             -  กิจกรรมในแผนการเรียนรู้ เน้นให้นกัเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อจับ
ใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

ครูผู้สอน นางสุนิสา มณีวงศ์  
เร่ืองที่สอน คำสำคัญของเรื่อง 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4   
เวลา   08.40 – 09.40  

ครูผู้สังเกต นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
     ผู้บริหาร               ผู้เช่ียวชาญ 
     หัวหน้ากลุ่ม       √  ครูร่วมเรียนรู ้
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 2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 
 -  กิจกรรมการสอนมีความเหมาะสม เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
 3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือ
 ควรเพิ่มเติมประเด็นใด 
 -  ส่ือการสอน มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมใน
 ประเด็นใด 
 -  การวัดผลและประเมินผล ถูกต้องชัดเจน 
 5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 -  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีหลายกิจกรรมให้นักเรียนทำ เช่น ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาใบความรู้ ทำแบบฝึกหัดท่ี 1 และท่ี 2 ต้องควบคุมเวลาให้นักเรียนทำให้เสร็จใน 1 ชม. 
 

3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 

 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 

ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีท่ี 4 

ครูผู้สอน นางสุนิสา มณีวงศ์ วันทีส่อน 6 กันยายน 2564 

1. การสังเกตการณ์เรีนนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

- นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
- การตอบคำถามนักเรียนยังไม่ค่อยกล้าตอบ 

2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 - มีความพร้อมในการสอนและมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน 
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 - เพิ่มเติมการยกตัวอย่างเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะเรียน 
 - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าตอบคำถาม กล้าแสดงความคิดเห็น 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 - เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน 
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3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4  

ครูผู้สอน นางสุนิสา มณีวงศ์ 
วันที่สอน 28 สิงหาคม 2563   

1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.19  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตได้จากคาบ
เรียนนี้ 
-พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

มีความพร้อมในการสอนและมีการใช้ ส่ือ
เทคโนโลยีประกอบการสอน 

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม เพิ่มการให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าช้ัน
เรียนบ่อย ๆ เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนในครั้งต่อไป เพิ ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของเพื่อน 

 

ภาพท่ี 4.11  ภาพการสอนและการสังเกตช้ันเรียน ของนางสุนิสา มณีวงศ์ 
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3. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.4  
 

1.แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 
2. สมาชิกกลุ่ม 
  2.1 นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ  
  2.2 นายเรืองฤทธิ์ ธาดา 
  2.3 นางกัญจนา จันทะไพร 
  2.4 นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง 
  2.5 นายวุฒิศักดิ์ บุดดี 
3. ผู้เช่ียวชาญหระจำกลุ่ม นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ  
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม เด็กเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
 

                
 

                
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ความรับผิดชอบ และสมาธิในการเรียน 
 
 
 

นักเรียนไม่ทำงาน
และการบ้าน 

นักเรียน 
ขาดระเบียบวินัย 

ขาดความรับผดิชอบ 

นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบต่องาน

ที่รับผิดชอบ 

นักเรียนไม่มีสมาธิ
ในการเรียน 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม เด็กเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
ตารางท่ี 4.20  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่
ต้องพัฒนา 

ลำดับความสำคัญของปัญหา
ที่ต้องการพัฒนา 

นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีรับผิดชอบ 

ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ 2 

นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน  ฝึกให้ได้มีการเรียนรู้ได้มากขึ้น 1 
นักเรียนขาดระเบียบวินัย ฝึกให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น 3 

 
สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : ความรับผิดชอบ และสมาธิในการเรียน 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม เด็กเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 4 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา   นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
แนวทางแก้ปัญหา  ฝึกความรับผิดชอบ และเพิ่มสมาธิในการเรียน 
วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเรียนท่ีดีขึ้น 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน  

                   - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 
           - ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม  
                             - สังเกตพฤติกรรม 
การวัดผลประเมินผล   สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ      นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ จุฑารัตน์ จันโทริ  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : 12 พฤศจิกายน 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที ่3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

          - ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม 
4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

 แนวการจัดการเรียนรู้ มีดังนี ้
 ขั้นท่ี 1 จัดกลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกท่ีมีความสามารถคละกันให้นักเรียนต้ังประธานกลุ่ม 

รองประธาน และกรรมการ 
 ขั้นที่ 2 ทำการศึกษาเอกสารส่วนที่ได้รับมอบหมาย โดยคน ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษา

เอกสารหัวข้อย่อยเดียวกัน จะไปนั่งเป็นกลุ่มด้วยกัน กลุ่มละ 3 หรือ 4 คน แล้วแต่จำนวนสมาชิกของ

 

√ 
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กลุ่มที่ครูกำหนดในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกจะอ่านเอกสาร สรุปเนื้อหาสาระ จัดลำดับขั้นตอนการ
นำเสนอ เพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมท่ีจะไปสอนหัวข้อนั้น ท่ีกลุ่มเดิมของตนเอง 

 ขั้นที่ 4 นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาท้ังหมดทุกหัวข้อ แล้วนำคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 

 ขั้นที่ 5 กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัล หรือการชมเชย  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

 สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อฝึกและ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิใน
การทำงาน  
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

 นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
ตารางท่ี 4.21  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 
 

 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของครู 
การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
สื่อการเรียนการสอน 

/แหล่งเรียนรู้ 
-นักเรียนบางคนยังไม่
เข้าใจในสิ่งที ่ครูกำลัง
สอน 
-การตอบคำถามของ
เด็กไม่มีความมั่นใจใน
การตอบคำถาม  

-มีน้ำเสียงท่ีชัดเจน เสียง
ดังฟังชัด 
-การอธิบาย การใช้
เทคนิคในการเขียน
ประโยคควรอธิบาย
มากกว่านี้ 

-การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ควร
อธิบายให้นักเรียนฟังให้
เข้าใจง่ายกว่านี้ ควรซ้ำ
หลาย ๆ ครั้งและควร
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

- คว รม ี ส ื ่ อ กา รสอน
มากกว่านี้ 
-ใบงานการเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ควร
มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ 

ครูผู้สอน นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
เร่ืองที่สอน การพัฒนาการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4   
เวลา   08.40-09.40  

ครูผูส้ังเกต นางศศิธร เข่ือนแก้ว 
     ผู้บริหาร               ผู้เช่ียวชาญ 
     หัวหน้ากลุ่ม       √  ครูร่วมเรียนรู ้
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การสรุปประเด็นที่สำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ จึงทำให้นักเรียนต้ังใจเรียนและมี
ความเข้าใจในด้านการอ่านมากขึ้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนครั้งต่อ ๆ ไป 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางสาววิภาพร นาทัน 
ชื่อครูผู้สอน นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4  

1. กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 

  กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เนน้ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทำงานเป็นทีม ฝึกให้ผู้เรียนได้มี
กระบวนการคิดและการรับผิดชอบเป็นอย่างดี  
2. กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

กิจกรรมการสอนเป็นไปด้วยความเหมาะสมตามลำดับข้ันตอน 

3. เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

การวัดผลและประเมินผลถูกต้องชัดเจน 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ควรทำซ้ำบ่อย ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 
 
3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
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ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 2 

ครูผู้สอน นางจุฑารัตน์ จันโทริ วันที่สอน 6 กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

- นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 - มีความพร้อมในการสอนมีการเตรียมตัวในการสอนดี 
 - แบบฝึกนักเรียนนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นกลุ่ม 
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกาล้าตอบคำถาม หรือกล้าแสดงความ
คิดเห็น 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 - เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2  

ครูผู้สอน นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
 

1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.22  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
  

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 

นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

แบบฝึกนักเรียนนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการทำงานเป็นกลุ่ม 

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกาล้า
ตอบคำถาม หรือกล้าแสดงความคิดเห็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 

- เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งานของเพื่อน 

 
 
 

ภาพการสอนและการสังเกตชั้นเรียน ของนางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
 

    
 
ภาพท่ี 4.12  ภาพประกอบการสอนของนางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
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4. นางกาญจนา จันทะไพร แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.5  
 

1. แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางกาญจนา จันทะไพร ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2 
2. สมาชิกกลุ่ม 
  2.1 นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ  
  2.2 นายเรืองฤทธิ์ ธาดา 
  2.3 นางกัญจนา จันทะไพร 
  2.4 นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง 
  2.5 นายวุฒิศักดิ์ บุดดี 
3. ผู้เช่ียวชาญหระจำกลุ่ม นางกัญจนา จันทะไพร 
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ 
 อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม เด็กเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
 

                
 
 

                
 
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ความรับผิดชอบ และสมาธิในการเรียน 
 

นักเรียนขาดสมาธิ
ในการเรียน 

นักเรียน 
ขาดระเบียบวินัย 

ขาดความรับผดิชอบ 

นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบต่องาน

ที่รับผิดชอบ 

นักเรียนไม่ทำงาน
และการบ้าน 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม เด็กเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
ตารางท่ี 4.23  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่
ต้องพัฒนา 

ลำดับความสำคัญของปัญหา
ที่ต้องการพัฒนา 

นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีรับผิดชอบ 

ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ 2 

นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน  ฝึกให้ได้มีการเรียนรู้ได้มากขึ้น 1 
นักเรียนขาดระเบียบวินัย ฝึกให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น 3 

 
สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : ความรับผิดชอบ และสมาธิในการเรียน 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม เด็กเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 4 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา          นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
แนวทางแก้ปัญหา  ฝึกความรับผิดชอบ และเพิ่มสมาธิในการเรียน 
วัตถุประสงค ์     เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเรียนท่ีดีขึ้น 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน  
                             - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 
             - จัดทำเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาสมาธิและความรับผิดชอบ 
             - สังเกตพฤติกรรม 
การวัดผลประเมินผล  สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ       นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

 
แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นางกาญจนา จันทะไพร แก้ปัญหานักเรียนประจำช้ัน ป.5  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และไม่มีสมาธิในการเรียน 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

          - ใช้วิธีการสอนแบบเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  
ขั้นตอนการสอน/ข้ันตอนการใช้นวัตกรรม 

1) ครูนำส่ือ power point เรื่องการเขียนเรียงความเปิดให้นักเรียนดู ติดแถบข้อความท่ี
เกี่ยวกับ การเขียนท้ังท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้องให้นักเรียนอ่าน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าข้อความ
ใดบ้างท่ีเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ 

 

√ 
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2) นักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนเรียงความ จากใบความรู้ เรื่องการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ  

3) นักเรียนช่วยกันบอกหลักการ และ ส่วนประกอบของเรียงความแล้วร่วมกันสนทนาว่า
หลักการและส่วนประกอบของเรียงความมีความสำคัญอย่างไร 

4) แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง การเขียนเรียงความ ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 ศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกสาธารณะ 
      กลุ่มท่ี 2 ศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกอุดมคติ 
   กลุ่มท่ี 3 ศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกจินตนาการ 
5) นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันอธิบายเรื่องการเขียนเรียงความเรื่องท่ีศึกษาจนครบทุกหัวข้อ 
6) ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของเรียงความในแต่ละหัวข้อ ตรวจสอบความเข้าใจ 
7) นักเรียนทำกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
8) ครูนำตัวอย่างการเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ มาให้นักเรียนอ่าน แล้วให้นักเรียน

ช่วยกันบอกว่า เป็นเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกสาธารณะ โลกอุดมคติ และโลกจินตนาการ แล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 

9) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอหัวข้อการเขียนเรียงความ  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

1) การเรียนการสอนแนวใหม่เป็นการนำแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
มาใช้ในการ จัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมาย ของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน
สามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย
นวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย  
 6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
 นำไปสู่การอบรมพัฒนาครู และนำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการรายงานต่อไป 
ท้ังนี้ได้นัดหมายวิธีการท่ีจะดำเนินการต่อไปในครั้งต่อไป คือ การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 
หน่วย การเรียนท่ีจะดำเนินการใช้นวัตกรรม 
 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.24  แบบบนัทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 
 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 

 
 

 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน 
/แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนออกมาทำ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
-นักเรียนบางคนพูดคุย
กันในขณะที่ครูอธิบาย
หน้าช้ันเรียน  

-ม ีน ้ำเสียงที ่ช ัดเจน 
เสียงดังฟังชัด 
-การแต่งกาน
เหมาะสมสุภาพ
เรียบร้อย 

-มีการทบทวน
บทเรียนเก่า เพื่อ
นำเข้าสู่บทเรียน
เป็นไปตามข้ันตอนใน
แผน 

-มีใบงาน ใบกิจกรรม 

 
การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนยังไม่สนใจบทเรียน ครูควรเพิ่มตัวอย่างก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ มีรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้ 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางสาวจุฑารัตน์ จันโทร ิ
ชื่อครูผู้สอน นางกาญจนา จันทะไพร 
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5  

ครูผู้สอน นางกาญจนา จันทะไพร  
เร่ืองที่สอน กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา   09.40 – 10.40  

ครูผูส้ังเกต นส.จุฑารัตน์ จันโทริ 
     ผู้บริหาร               ผู้เช่ียวชาญ 
     หัวหน้ากลุ่ม       √  ครูร่วมเรียนรู ้
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1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 
  - กิจกรรมในแผนการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อจับใจความสำคัญ
ของเรื่องท่ีอ่าน 
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 - กิจกรรมการสอนมีความเหมาะสม เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ส่ือการสอน มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล ถูกต้องชัดเจน 
5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 -ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีหลายกิจกรรมให้นักเรียนทำ เช่น ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
ศึกษาใบความรู้ ทำแบบฝึกหัดท่ี 1 และทำแบบฝึกหัดท่ี 2 ต้องควบคุมเวลาให้นักเรียนทำให้
เสร็จใน 1 ชม. 
 

3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 

 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 
 3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 
 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
 

ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีท่ี 5 

ครูผู้สอน นางกาญจนา จันทะไพร วันที่สอน 10 กันยายน 2563 

1.การสังเกตการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 - มีความพร้อมในกาสอน มีส่ือการเรียนการสอนประกอบครบตามสาระ 
 - แบบฝึกนักเรียนนได้ฝึกพัฒนาการทำกิจกรรมร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน 
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3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกาล้าตอบคำถาม กล้าแสดงความคิดเห็น 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 - เพิ่มกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2  

ครูผู้สอน นางกาญจนา จันทะไพร 
 

1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.25  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 

- นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
 

- มีความพร้อมในกาสอน มีสื ่อการเรียนการสอน
ประกอบครบตามสาระ 

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม - เพิ่มเทคนิค แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกาล้า
ตอบคำถาม หรือกล้าแสดงความคิดเห็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนในครั้ง
ต่อไป 

- เพิ่มกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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5. นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.6  
 

1.แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ ตำแหน่ง ครู มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. สมาชิกกลุ่ม ก้าวไป 
  2.1 นางสุนิสา มณีวงศ์  
  2.2 นายอำนวย ใจจ๋ิว 
  2.3 นางศศิธร เข่ือนแก้ว 
  2.4 นางสุภัสสร ลุนรักษา 
             2.5 นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ 
    
3. ผู้เช่ียวชาญหระจำกลุ่ม นางสุนิสา มณีวงศ์  
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ป.4 จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 

                
 
 

                
 
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนมีทักษะในการเขียนน้อย เขียนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระเบียบ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พัฒนาด้านการเขียน 
 
  

นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกและตอบ

คำถามน้อย 

นักเรียนเขียน
ตัวหนังสือใหญ่เตม็
บรรทัดและเขียน 

ไม่ค่อยถูก 

นักเรียนเขียนและ
อ่านหนังสือไม่ออก 
เขียนไม่เป็นระเบียบ 

นักเรียนแย่งกันตอบ
แย่งกันพูด 

ไม่มีมารยาทใน 
การพดู ฟัง 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ป.4 จำนวนผู้เข้าร่วม 4 คน 
 
ตารางท่ี 4.26  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่
ต้องพัฒนา 

ลำดับความสำคัญของปัญหา
ที่ต้องการพัฒนา 

นักเรียนเขียนและอ่านหนงัสือ
ไม่ออกเขียนไม่เป็นระเบียบ 

ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ 2 

นักเรียนเขียนตัวหนังสือใหญ่
เต็มบรรทัดและเขียนไม่ค่อยถูก 

ฝึกการเขียนให้ถ ูกต้องตาม
หลัก 

1 

นักเรียนแย่งกนัตอบแย่งกันพูด 
ไม่มีมารยาทในการพู ฟัง 

ฝึกมารยาทและระเบียบวินัย
ให้มากขึ้น 

3 

 
สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนมีทักษะในการเขียนน้อย เขียนไม่ถูก ไม่เป็นระเบียบ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : ต้องการฝึกทักษะการเขียน 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวไป จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา           นักเรียนมีทักษะในการเบียนน้อย เขียนไม่ถูก ไม่เป็นระเบียน 
แนวทางแก้ปัญหา  ต้องฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
วัตถุประสงค ์      เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเขียน และเขียนได้ถูกต้องสวยงาม 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน - จัดทำส่ือการเรียนการสอน 

- จัดทำใบงานท่ีพัฒนาการเขียนให้ถูกต้อง 
- สังเกตพฤติกรรม 

การวัดผลประเมินผล   สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ    นักเรียนมีทักษะในการเขียน และเขียนได้ถูกต้องสวยงาม 
 
2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
ต้องฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  
จากการประชุมกลุ่มในกิจกรรม PLC ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการนัดหมายจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้

เฉพาะหน่วยการเรียนท่ีจะดำเนินการใช้นวัตกรรม เพื่อท่ี สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันตรวจสอบ 
สังเคราะห์ และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จึงได้มีการร่วมวางแผนงาน ดังนี้  

1. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ได้ศึกษาข้ันตอนวิธีการจากครูผู้สอนหลัก ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น พูดคุย เพื่อนำไปจัดทำและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  

 

√ 
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2. สมาชิกในกลุ่มร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถึงวิธีการขั้นตอน เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป 
3. สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้าง

เนื้อหาและสร้างส่ือ การเรียนการสอนออนไลน์ ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง  
4. ร่วมกันกำหนดบทบาทสมาชิกในการสังเกตการณ์ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม  
5. สมาชิกในกลุ่มมีการนัดหมาย เพื่อไปสังเกตการณ์การสอนของครูผู้สอนหลักในการพัฒนา

รูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้างเนื้อหาและสร้างส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ และนำผลท่ีได้ จากการจัดกิจกรรมมาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

1) ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเป็นส่ือท่ีมี
บทบาทสำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถจัด
เตรียมการสอน ด้วยส่ือ การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถอ่านทบทวนเนื้อหาย้อนหลังได้และยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 

 
 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.27  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
    Learning Community : PLC) 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการ
สอน 

/แหล่งเรียนรู้ 
- นักเรียนไม่มีความมั่นใจ
ในการอ่านออกเสียง 
-นักเรียนไม่ตอบคำถามท่ี
ครูถาม เนื่องจากขาด
ความมั่นใจ และไม่กล้า
ตอบ กลัวจะตอบผิด 

- มีน้ำเสียงท่ีชัดเจน เสียง
ดังฟังชัด 
- อธิบายคำส่ังให้นักเรียน
ฟังได้ชัดเจน 
- มีวิธีการฝึกให้เด็กอ่านดี 
- ครูมีการกระตุ้นให้เด็ก
อ่านออกเสียงตาม 

- มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีการถาม
ตอบนักเรียน 
เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้
สนใจอยู่เสมอ 
- มีการลำดับข้ันของ
กิจกรรมดี มีการวัดผล
ก่อนและหลังเรียน  
- บรรยากาศการเรียน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

- ส่ือ ควรมี
ตัวหนังสือท่ีใหญ่
และชัดเจนกว่านี้ 
เพื่อนักเรียน
สามารถอ่านได้
อย่างสะดวก 

 
การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนดี สามารถเขียนเรื่องราวและวิเคราะห์
ใจความสำคัญได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถอ่าน เขียน จับใจความ คำสำคัญของเรื่องได้ 
 
 
 

ครูผู้สอน นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ  
เร่ืองที่สอน คำสำคัญของเรื่อง 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา   08.40 – 09.40  

ครูผูส้ังเกต นางประภัสสร ธรรมวงษ ์
      ผู้บริหาร          ผู้เช่ียวชาญ 
      หัวหน้ากลุ่ม   √ ครูร่วมเรียนรู ้
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2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
ชื่อครูผู้สอน นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ  
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6  

1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 

 -สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถพัฒนาการเขียนได้ โดยให้ฝึกเขียนช่ือสัตว์ 
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ส่ือการสอน มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล ถูกต้องชัดเจน 
5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ควรเพิ่มส่ือและเทคโนโลยี 
3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 
3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
 

ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีท่ี 6 

ครูผู้สอน นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ วันที่สอน กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 - แบบฝึกนักเรียนนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
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3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 - เพิ่มเติมการยกตัวอย่างเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะเรียน 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 - เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 ครูผู้สอน นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ  

1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.28  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 

- นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม -เพิ่มการยกตัวอย่างเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องจะเรียน 
Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 

- เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งานของเพื่อน 

ภาพการสอนและการสังเกตชั้นเรียน ของนางณฐันันท์ นิการวันสิร ิ
 

    
 
ภาพท่ี 4.13  ภาพประกอบการสอนของนางณัฐนันท์ นิการวันสิร ิ
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6. นางมลฤดี ศรีบุญเรือง แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1- 2  
 

1.แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางมลฤดี ศรีบุญเรือง ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน มัธยมศึกษา ปีท่ี 1- 2  
2. สมาชิกกลุ่ม 
   2.1 นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  
  2.2 นางสาวปาณิสา ศรีประมาณ 
  2.3 นายมงคล เสมเหลา 
  2.4 นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ 
  2.5 นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ ์
  2.6 นายเมษยน เพ็ญธิสาร 
3. ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ ์
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 

                
 
 

                
 

 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนไม่รู้บทบาทหน้าท่ีในการทำงานกลุ่ม 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การทำงานเป็นทีมและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
  

ขาดทักษะการ 
ทำงานกลุ่ม 

ขาดความรับผดิชอบ 

นักเรียนติด
โทรศัพท์ และ
ขาดเรียนบ่อย 

ขาดทักษะการเขียน 
ขาดการคิดวิเคราะห์ 

  

การอ่านโน๊ตสากล
ไม่คล่องและไม่
กล้าแสดงออก 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 
 
ตารางท่ี 4.29  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่
ต้องพัฒนา 

ลำดับความสำคัญของ
ปัญหาที่ต้องการพัฒนา 

-นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม  
-นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

-นักเรียนไม่รู้บทบาทหน้าท่ีใน
การทำงานกลุ่ม 
-นักเรียนขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

1 

น ักเร ียนใช ้ โทรศ ัพท ์ในห ้องมาก
เกินไป 

นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยใช้
โทรศัพท์มากเกินไป 

3 

นักเรียนขาดความรับผิดชอบ นักเรียนขาดความรับผิดชอบใน
การส่งงาน 

2 

 

สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : พัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา   นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงานกลุ่ม 
แนวทางแก้ปัญหา  1.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ 
      2. มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มอย่างชัดเจน 
      3. ครูมีการเสริมแรง กระตุ้นบทบาท 
       4. มีแบบประเมินในการทำงานกลุ่ม 
วัตถุประสงค ์  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม 
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แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน  
                              - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 
             - ต้ังปัญหาในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  

- ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม 
การวัดผลประเมินผล      สังเกตพฤติกรรม แบบวัดกระบวนการกลุ่ม 
ประโยชน์ที่ได้รับ           นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคาะห์และมีกระบวนการทำงานกลุ่มท่ีดีขึ้น 
 
2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ มลฤดี ศรีบุญเรือง  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

 

√ 
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4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของครูร่วมเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูผู้สอนหลัก โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีขั้นตอนสำคัญในการจัดกิจกรรมการสร้าง
เนื้อหาและการสร้างสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์คือ การนำเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรมการ
เร ียนร ู ้  ประกอบไปด้วยขั ้นสนใจ (Motivation) ขั ้นศึกษาข้อมูล ( Information) ขั ้นพยายาม 
(Application) และขั้นสำเร็จผล (Progress) ซึ่งครูมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาจากโดยการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครูได้สร้างขึ้น จากนั้นนักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเอง ซึ่งครูจะทำ
หน้าที่ชี้แนะ และอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นครูและนักเรียนจะ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมภายในช้ันเรียน  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

ผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟิก 
จากนั้นครูร่วม เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้ คำแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน
การสะท้อนคิดแล้ว ผู้สอนบันทึกผลการสะท้อน คิดหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) 
จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติการ  
ในช้ันเรียนต่อไป  
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
ตารางท่ี 4.30  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอน มลฤดี ศรีบุญเรือง  
เร่ืองที่สอน การเขียนประโยคสัญลักษณ์โจทย์เศษส่วน 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา   09.40 – 10.40  
 

ครูผูส้ังเกต นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ 
       ผู้บริหาร               ผู้เช่ียวชาญ 
        หัวหน้ากลุ่ม       √  ครูร่วมเรียนรู ้
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พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน 
/แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนออกมาทำ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

-ม ีน ้ำเสียงที ่ช ัดเจน 
เสียงดังฟังชัด 

-มีการทบทวน
บทเรียนเก่า เพื่อ
นำเข้าสู่บทเรียน 

-มีใบงาน ใบกิจกรรม 

-นักเรียนบางคนพูดคุย
กันในขณะท่ีครูอธิบาย
หน้าช้ันเรียน 

-การแต่งกาน
เหมาะสมสุภาพ
เรียบร้อย 

เป็นไปตามขั้นตอนใน
แผน 

 

 

การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนยังไม่สนใจบทเรียน ครูควรเพิ่มตัวอย่างก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ มีรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้ 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางสาวธนาภา พิศนุย 
ชื่อครูผู้สอน นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 
  -กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี แก้ปัญหาได้จากการคิด
วิเคราะห์โจทย์ ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม  
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ครูใช้ส่ือการสอน มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล มีความชัดเจน และเหมาะสม 
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5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 -ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 

ห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้สอน นางนฤมล ศรีบุญเรือง วันที่สอน กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

- นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง การสอนในลักษณะนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการ
สอน มาเป็นอย่างดี เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสอนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา
ได้อย่างแจ่มแจ้ง  
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 1) ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะนำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 1) ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล ความเป็นไปของส่ิงท่ีเรียน มีส่วน
ร่วม ในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี้ 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ครูผู้สอน นางนฤมล ศรีบุญเรือง  
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1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.31  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 

- นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง การสอนใน
ลักษณะนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน มาเป็นอย่าง
ดี เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนได้อย่างชัดเจน จึงสามารถ
สอนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแจ่มแจ้ง  

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะ
นำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล 
ความเป็นไปของสิ่งที่เรียน มีส่วนร่วม ในการวางแผน 
การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการ
สอน 

 
ภาพการสอนและการสังเกตชั้นเรียน ของนางนฤมล ศรีบุญเรือง 

 

    
 
ภาพท่ี 4.14  ภาพประกอบการสอนของนางนฤมล ศรีบุญเรือง 
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7. นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1- 2  
 

1. แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ มีความประสงค์ขอจัดต้ัง
กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน มัธยมศึกษา ปีท่ี 1- 2  
2. สมาชิกกลุ่ม 
   2.1 นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  
  2.2 นางสาวปาณิสา ศรีประมาณ 
  2.3 นายมงคล เสมเหลา 
  2.4 นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ 
  2.5 นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ ์
  2.6 นายเมษยน เพ็ญธิสาร 
3. ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ ์
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 

                
 
 

                
 
 
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นกัเรียนไม่รู้บทบาทหน้าท่ีในการทำงานกลุ่ม 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การทำงานเป็นทีมและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
  

ขาดทักษะการ 
ทำงานกลุ่ม 

ขาดความรับผดิชอบ 

นักเรียนติด
โทรศัพท์ และ
ขาดเรียนบ่อย 

ขาดทักษะการเขียน 
ขาดการคิดวิเคราะห์ 

  

การอ่านโน๊ตสากล
ไม่คล่องและไม่
กล้าแสดงออก 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชือ่กลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 
 
ตารางท่ี 4.32  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่ต้อง
พัฒนา 

ลำดับความสำคัญของ
ปัญหาที่ต้องการ

พัฒนา 
-นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม  
-นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

-นักเรียนไม่รู้บทบาทหน้าท่ีใน
การทำงานกลุ่ม 
-นักเรียนขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

1 

นักเร ียนใช้โทรศัพท์ในห้องมาก
เกินไป 

น ักเร ียนไม ่ม ีระเบียบว ิน ัยใช้
โทรศัพท์มากเกินไป 

3 

นักเรียนขาดความรับผิดชอบ นักเรียนขาดความรับผิดชอบใน
การส่งงาน 

2 

 

สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : พัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม การคิดวิเคราะห ์
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา          นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงานกลุ่ม 
แนวทางแก้ปัญหา  1.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ 
      2.มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มอย่างชัดเจน 
      3.ครูมีการเสริมแรง กระตุ้นบทบาท 
       4.มีแบบประเมินในการทำงานกลุ่ม 
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วัตถุประสงค ์  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน  
                    - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 
   - ต้ังปัญหาในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
                     - ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม 
การวัดผลประเมินผล   สังเกตพฤติกรรม แบบวัดกระบวนการกลุ่ม 
ประโยชน์ที่ได้รับ  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคาะห์และมีกระบวนการทำงานกลุ่มท่ีดีขึ้น 
2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
     ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขัน้ท่ี 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

 

√ 
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4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของครูร่วมเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูผู้สอนหลัก โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีขั้นตอนสำคัญในการจัดกิจกรรมการสร้าง
เนื้อหาและการสร้างสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์คือ การนำเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรมการ
เร ียนรู้  ประกอบไปด้วยขั ้นสนใจ (Motivation) ขั ้นศึกษาข้อมูล ( Information) ขั ้นพยายาม 
(Application) และขั้นสำเร็จผล (Progress) ซึ่งครูมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาจากโดยการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที ่ครูได้สร้างขึ้น จากนั้นนักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเอง ซึ่งครูจะทำ
หน้าที่ชี้แนะ และอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นครูและนักเรียนจะ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมภายในช้ันเรียน  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

ผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟิก 
จากนั้นครูร่วม เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้ คำแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อส้ินสุดขั้นตอน
การสะท้อนคิดแล้ว ผู้สอนบันทึกผลการสะท้อน คิดหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) 
จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติการ  
ในช้ันเรียนต่อไป  
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
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2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.33  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการ
สอน 

/แหล่งเรียนรู้ 
-นักเรียนออกมาทำ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

-มีน้ำเสียงท่ีชัดเจน เสียง
ดังฟังชัด 

-มีการทบทวนบทเร ียน
เก่า เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 

- ม ี ใ บ ง าน  ใ บ
กิจกรรม 

-นักเรียนบางคนพูดคุยกัน
ในขณะท่ีครูอธิบายหน้าช้ัน
เรียน 

-การแต่งกานเหมาะสม
สุภาพเรียบร้อย 
 

เป็นไปตามขั ้นตอนใน
แผน 

 

 
การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนยังไม่สนใจบทเรียน ครูควรเพิ่มตัวอย่างก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ มีรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้ 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางนฤมล ศรีบุญเรือง 
ชื่อครูผู้สอน นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์  
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ครูผู้สอน นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์  
เร่ืองที่สอน คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เวลา   09.40 – 10.40  
 

ครูผู้สังเกต นางนฤมล ศรีบุญเรือง 
     ผู้บริหาร               ผู้เช่ียวชาญ 
     หัวหนา้กลุ่ม       √ ครูร่วมเรียนรู ้
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1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 
  -กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี แก้ปัญหาได้จากการคิด
วิเคราะห์โจทย์ ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม  
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ครูใช้ส่ือการสอน มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล มีความชัดเจน และเหมาะสม 
5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 -ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 

ห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้สอน นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ วันที่สอน กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

- นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง การสอนในลักษณะนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการ
สอน มาเป็นอย่างดี เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสอนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา
ได้อย่างแจ่มแจ้ง  
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 1) ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะนำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น 
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4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 1) ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล ความเป็นไปของส่ิงท่ีเรียน มีส่วน
ร่วม ในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
 

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ครูผู้สอน นางนฤมล ศรีบุญเรือง  
1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.34  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 
-พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 
 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง การสอนใน
ลักษณะนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน มาเป็นอย่าง
ดี เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนได้อย่างชัดเจน จึงสามารถ
สอนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแจ่มแจ้ง  

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะ
นำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล 
ความเป็นไปของสิ่งที่เรียน มีส่วนร่วม ในการวางแผน 
การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการ
สอน 
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ภาพการสอนและการสังเกตชั้นเรียน ของนางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.15  ภาพประกอบการสอนของนางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ ์
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8. นางแก้วตา โครตงาม แก้ปัญหานักเรียนประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
 

1. แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางแก้วตา โครตงาม ตำแหน่ง ครู มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน มัธยมศึกษา ปีท่ี 1- 2  
2. สมาชิกกลุ่ม 
  2.1 นางแก้วตา โครตงาม  
  2.2 นายนิลพงษ์ เอกพันธ ์
  2.3 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
   
3. ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม มัธยมต้น จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
 
 

                
 
 

                
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการหาคำตอบ  
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
 
 

นักเรียนขาดการ
คิดวิเคราะห์ 

นักเรียนไม่มีสมาธิใน
การเรียน ติดเกมส ์

  

นักเรียนขาด 
แรงจูงใจในการเรียน 

และเป้าหมาย 
ในการเรียน 

นักเรียนขาด
ทักษะการเรียนรู้
ในการหาคำตอบ 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม มัธยมต้น จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 
ตารางท่ี 4.35  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

 
ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่ต้อง

พัฒนา 
ลำดับความสำคัญของ

ปัญหาที่ต้องการ
พัฒนา 

นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการ
หาคำตอบ 
 

-นักเรียนไม่มีทักษะในการท่ีจะ
ค้นคว้าการเรียนรู้ 
 

1 

นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน
และเป้าหมายในการเรียน 
 

นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน
และเป้าหมายในการเรียนท่ี
ชัดเจน 
 

3 

นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ 
 

-น ั ก เ ร ี ยนขาดท ักษะการคิด
วิเคราะห์ 

2 

 

สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการหาคำตอบ  
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา   นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงานกลุ่ม 
แนวทางแก้ปัญหา  1.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนเรียนรู้การหาคำตอบด้วยตัวเองการคิดวิเคราะห์ 
       2.ครูมีการเสริมแรง กระตุ้นบทบาท 
วัตถุประสงค ์  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม 
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แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการ
สอน 
   - ต้ังปัญหาในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
                    - ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม 
การวัดผลประเมินผล  สังเกตพฤติกรรม แบบวัดกระบวนการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์  
 

 
2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนท่ีช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

 
แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ แก้วตา โครตงาม  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบติัและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
ต้องฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

 

√ 
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4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

จากการประชุมกลุ่มในกิจกรรม PLC ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการนัดหมายจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะหน่วยการเรียนท่ีจะดำเนินการใช้นวัตกรรม เพื่อท่ี สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันตรวจสอบ 
สังเคราะห์ และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จึงได้มีการร่วมวางแผนงาน ดังนี้  

1. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ได้ศึกษาข้ันตอนวิธีการจากครูผู้สอนหลัก ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น พูดคุย เพื่อนำไปจัดทำและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  

2. สมาชิกในกลุ่มร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถึงวิธีการขั้นตอน เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป 
3. สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้าง

เนื้อหาและสร้างส่ือ การเรียนการสอนออนไลน์ ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง  
4. ร่วมกันกำหนดบทบาทสมาชิกในการสังเกตการณ์ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม  
5. สมาชิกในกลุ่มมีการนัดหมาย เพื่อไปสังเกตการณ์การสอนของครูผู้สอนหลักในการพัฒนา

รูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้างเนื้อหาและสร้างส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ และนำผลท่ีได้ จากการจัดกิจกรรมมาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

1) ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเป็นส่ือท่ีมี
บทบาทสำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถจัด
เตรียมการสอน ด้วยส่ือ การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถอ่านทบทวนเนื้อหาย้อนหลังได้และยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
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2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
ตารางท่ี 4.36  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน 
/แหล่งเรียนรู้ 

-น ัก เร ี ยน ไม ่ ม ี ความ
มั ่นใจในการอ่านออก
เสียง 

-ม ีน ้ำเสียงที ่ช ัดเจน 
เสียงดังฟังชัด 
 

-มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีการ
ถามตอบนักเรียน 

-สื ่อ ควรมีตัวหนังสือ
ที่ใหญ่และชัดเจนกว่า
นี้  

นักเรียนไม่ตอบคำถาม
ที่ครูถาม เนื่องจากขาด
ความมั่นใจ และไม่กล้า
ตอบ กลัวจะตอบผิด 

-อธิบายคำส่ังให้
นักเรียนฟงัได้ชัดเจน 
-ม ีว ิธ ีการฝึกให ้ เ ด็ก
อ่านด ี
-ครูมีการกระตุ ้นให้
เด็กอ่านออกเสียงตาม 

เพื ่อกระตุ้นนักเรียน
ให้สนใจอยู่เสมอ 
-มีการลำดับขั ้นของ
กิจกรรมดี มีการวัดผล
ก่อนและหลังเรียน  
-บรรยากาศการเรียน
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

เพื่อนักเรียนสามารถ
อ่านได้อย่างสะดวก 

 
การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนดี สามารถเขียนเรื่องราวและวิเคราะห์
ใจความสำคัญได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถอ่าน เขียน จับใจความ คำสำคัญของเรื่องได้ 
 
 
 

ครูผู้สอน นางแก้วตา โครตงาม  
เร่ืองที่สอน คำสำคัญของเรื่อง 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา   08.40 – 09.40  

   ครูผูส้ังเกต นางประภัสสร ธรรมวงษ์ 
      ผู้บริหาร              ผู้เช่ียวชาญ 
      หัวหน้ากลุ่ม     √   ครูร่วมเรียนรู ้
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2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางประภัสสร ธรรมวงษ ์
ชื่อครูผู้สอน นางแก้วตา โครตงาม  
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 

 -สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถพัฒนาการเขียนได้  
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ส่ือการสอน มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล ถูกต้องชัดเจน 
5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ควรเพิ่มส่ือและเทคโนโลยี 
 
3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 

ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 6 

ครูผู้สอน นางแก้วตา โครตงาม วันที่สอน กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 - แบบฝึกนักเรียนนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
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3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 - เพิ่มเติมการยกตัวอย่างเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะเรียน 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 - เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครูผู้สอน นางแก้วตา โครตงาม  

1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.37  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 

- นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม -เพิ่มการยกตัวอย่างเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องจะเรียน 
Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 

- เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งานของเพื่อน 
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9. นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  

1.แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ ตำแหน่ง ครู มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน มัธยมศึกษา ปีท่ี 1- 2  
2. สมาชิกกลุ่ม 
  2.1 นางแก้วตา โครตงาม  
  2.2 นายนิลพงษ์ เอกพันธ ์
  2.3 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
3. ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม มัธยมต้น จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 
 

                
 
 

                
 
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการหาคำตอบ  
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
 
 

นักเรียนขาดการ
คิดวิเคราะห์ 

นักเรียนไม่มีสมาธิใน
การเรียน ติดเกมส ์

  

นักเรียนขาด 
แรงจูงใจในการเรียน 

และเป้าหมาย 
ในการเรียน 

นักเรียนขาด
ทักษะการเรียนรู้
ในการหาคำตอบ 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม มัธยมต้น จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 
 
ตารางท่ี 4.38  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ท่ีต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่ต้อง
พัฒนา 

ลำดับความสำคัญของ
ปัญหาที่ต้องการ

พัฒนา 
นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการ
หาคำตอบ 

-นักเรียนไม่มีทักษะในการท่ีจะ
ค้นคว้าการเรียนรู้ 

1 

นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน
และเป้าหมายในการเรียน 
 

นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน
และเป้าหมายในการเรียนท่ี
ชัดเจน 

3 

นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ 
 

-น ั ก เ ร ี ยนขาดท ักษะการคิด
วิเคราะห์ 

2 

 

สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการหาคำตอบ  
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชือ่กลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา   นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงานกลุ่ม 
แนวทางแก้ปัญหา  1.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนเรียนรู้การหาคำตอบด้วยตัวเองการคิดวิเคราะห์ 
   2.ครูมีการเสริมแรง กระตุ้นบทบาท 
วัตถุประสงค ์  1.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพฒันากระบวนการทำงานกลุ่ม 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน – จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการ
สอน     - ต้ังปัญหาในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  - ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม 
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การวัดผลประเมินผล   สังเกตพฤติกรรม แบบวัดกระบวนการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ    นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์  
2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นายเอกพงษ์ นิลพันธ์  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 

4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  
นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของครูร่วมเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และ

หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูผู้สอนหลัก โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีขั้นตอนสำคัญในการจัดกิจกรรมการสร้าง
เนื้อหาและการสร้างสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์คือ การนำเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรมการ

 

√ 
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เร ียนรู้  ประกอบไปด้วยขั ้นสนใจ (Motivation) ขั ้นศึกษาข้อมูล ( Information) ขั ้นพยายาม 
(Application) และขั้นสำเร็จผล (Progress) ซึ่งครูมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาจากโดยการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครูได้สร้างขึ้น จากนั้นนักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเอง ซึ่งครูจะทำ
หน้าที่ชี้แนะ และอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นครูและนักเรียนจะ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมภายในช้ันเรียน  
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

ผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟิก 
จากนั้นครูร่วม เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้ คำแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน
การสะท้อนคิดแล้ว ผู้สอนบันทึกผลการสะท้อน คิดหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) 
จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติการ  
ในช้ันเรียนต่อไป  
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

นำผลการประชุมไปบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการพัฒนาต่อไป 
 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.39  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอน นายเอกพงษ์ นิลพันธ์  
เร่ืองที่สอน คอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา   09.40 – 10.40  
 

ครูผูส้ังเกต นางนฤมล ศรีบุญเรือง 
            ผู้บริหาร            ผู้เช่ียวชาญ 
            หัวหน้ากลุ่ม    √  ครูร่วมเรียนรู้ 
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พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน 
/แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนออกมาทำ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

-ม ีน ้ำเสียงที ่ช ัดเจน 
เสียงดังฟังชัด 

-มีการทบทวน
บทเรียนเก่า เพื่อ
นำเข้าสู่บทเรียน 

-มีใบงาน ใบกิจกรรม 

-นักเรียนบางคนพูดคุย
กันในขณะท่ีครูอธิบาย
หน้าช้ันเรียน 

-การแต่งกาน
เหมาะสมสุภาพ
เรียบร้อย 

เป็นไปตามขั้นตอนใน
แผน 

 

การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนยังไม่สนใจบทเรียน ครูควรเพิ่มตัวอย่างก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ มีรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้ 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชือ่ผู้สะท้อน นางนฤมล ศรีบุญเรือง 
ชื่อครูผู้สอน นายเอกพงษ์ นิลพันธ์  
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 
  -กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี แก้ปัญหาได้จากการคิด
วิเคราะห์โจทย์ ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม  
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ครูใช้ส่ือการสอน มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล มีความชัดเจน และเหมาะสม 
5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 -ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
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3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 

ห้องเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ครูผู้สอน นายเอกพงษ์ นิลพันธ์ วันที่สอน กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  - นักเรียนต้ังใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 

- นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 ผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟิก 
จากนั้นครูร่วม เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังให้ คำแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน
การสะท้อนคิดแล้ว ผู้สอนบันทึกผลการสะท้อน คิดหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) 
จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติการ  
ในช้ันเรียนต่อไป 
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 1) ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะนำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล ความเป็นไปของสิ่งที่เรียน มีส่วน
ร่วม ในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 
 3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้
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แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ครูผู้สอน นายเอกพงษ์ นิลพันธ์  
1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.40  แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 
-พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- นักเรียนตั้งใจเรียน สนใจการสอนของครู และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีครูพาทำ 
 

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

ผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื ่อง หลักการออกแบบงานกราฟิก จากนั้นครูร่วม 
เรียนรู ้ หัวหน้ากลุ ่มสาระฯ และผู ้เชี ่ยวชาญได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค 
รวมทั้งให้ คำแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการสะท้อนคิดแล้ว ผู้สอน
บันทึกผลการสะท้อน คิดหลังปฏิบัต ิการ (After 
Action Review : AAR) จากนั ้นปร ับปร ุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติการ  

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะ
นำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล 
ความเป็นไปของสิ่งที่เรียน มีส่วนร่วม ในการวางแผน 
การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการ
สอน 
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ภาพการสอนและการสังเกตชั้นเรียน ของนายเอกพงษ์ นิลพันธ ์
 

 
 

    
 

 
ภาพท่ี 4.16  ภาพประกอบการสอนของนายเอกพงษ์ นิลพันธ ์
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10. นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
 

1.แบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

เร่ือง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้วยข้าพเจ้า นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ตำแหน่ง ครู มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มชนการเรียนรู้วิชาชีพ ระดับช้ัน มัธยมศึกษา ปีท่ี 1- 2  
2. สมาชิกกลุ่ม 
  2.1 นางแก้วตา โครตงาม  
  2.2 นายนิลพงษ์ เอกพันธ ์
  2.3 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
    
3. ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 4 
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม วันจันทร์  
 เวลา 15.30-17.00 น. รวม 1.30 ช่ัวโมง 
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2. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
 ชื่อกลุ่ม มัธยมต้น จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน 
 

                
 
 

                
 
 
สรุปปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการหาคำตอบ  
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
 
 
 

นักเรียนขาดการ
คิดวิเคราะห์ 

นักเรียนไม่มีสมาธิใน
การเรียน ติดเกมส ์

  

นักเรียนขาดแรงจูงใจใน
การเรียนและเป้าหมายใน
การเรียน 

นักเรียนขาด
ทักษะการเรียนรู้
ในการหาคำตอบ 
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3. แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม มัธยมต้น จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 
ตารางท่ี 4.41  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

ปัญหาที่/ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุที่ต้อง
พัฒนา 

ลำดับความสำคัญของ
ปัญหาที่ต้องการ

พัฒนา 
นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการ
หาคำตอบ 

-นักเรียนไม่มีทักษะในการท่ีจะ
ค้นคว้าการเรียนรู้ 

1 

นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน
และเป้าหมายในการเรียน 
 

นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน
และเป้าหมายในการเรียนท่ี
ชัดเจน 

3 

นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ 
 

-น ั ก เ ร ี ยนขาดท ักษะการคิด
วิเคราะห์ 

2 

 

สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา : นักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการหาคำตอบ  
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
 

4. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ เวลาเร่ิม 15.30 น. สิ้นสุด 17.00 น. 
ชื่อกลุ่ม ก้าวหน้า จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา   นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงานกลุ่ม 
แนวทางแก้ปัญหา  1.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนเรียนรู้การหาคำตอบด้วยตัวเองการคิดวิเคราะห์ 
       2.ครูมีการเสริมแรง กระตุ้นบทบาท 
วัตถุประสงค ์  1.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพฒันากระบวนการทำงานกลุ่ม 
แนวทางการดำเนินงาน - การวางแผนการสอน - จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการ
สอน- ต้ังปัญหาในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ - ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม 
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การวัดผลประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม แบบวัดกระบวนการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์  
 

 
2. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 2 คือ DO มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 

2.1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาชั้นเรียน โดยการนำแผนการสอนและวิธีการสอนที่ช่วยกัน
คิดในกระบวนการ (PLC) เข้าไปใช้ในช้ันเรียนของแต่ละห้อง ตามจำนวนผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC)  

ชื่อ นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม 2563  
เร่ิมดำเนินการ เวลา 15.30 น. เสร็จส้ินเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง  

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง )  
      ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ( Plan)  
      ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do )  
      ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (See)  
1. ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา  
นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. งาน/กิจกรรม - การบันทึกแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องพัฒนา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
ร่วมศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระบวนการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาดังนี้  

- การวางแผนการสอน  
- จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน 
 

4. สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา  

 

√ 
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นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของครูร่วมเรียนรู้ ผู้เช่ียวชาญ และ
หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูผู้สอนหลัก โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีขั้นตอนสำคัญในการจัดกิจกรรมการสร้าง
เนื้อหาและการสร้างสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์คือ การนำเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรมการ
เร ียนร ู ้  ประกอบไปด้วยขั ้นสนใจ (Motivation) ขั ้นศึกษาข้อมูล ( Information) ขั ้นพยายาม 
(Application) และขั้นสำเร็จผล (Progress) ซึ่งครูมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาจากโดยการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครูได้สร้างขึ้น จากนั้นนักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเอง ซึ่งครูจะทำ
หน้าที่ชี้แนะ และอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นครูและนักเรียนจะ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมภายในช้ันเรียน 
5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนี้  

ผู้สอนนำเสนอผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการออกแบบงานกราฟิก 
จากนั้นครูร่วม เรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้ คำแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอน
การสะท้อนคิดแล้ว ผู้สอนบันทึกผลการสะท้อน คิดหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) 
จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติการ ในช้ันเรียนต่อไป  
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  

ผู้สอนหลักและสมาชิกในกลุ่ม PLC สามารถนำผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา
อภิปราย เพื่อแลกเปล่ียนความคิด โดยมีครูผู้สอนหลักเป็นผู้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับความสำเร็จ 
จุดเด่น และจุดท่ีต้อง พัฒนาในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
2.2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.42  แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 
 

แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 

ครูผู้สอน นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
เร่ืองที่สอน คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา   09.40 – 10.40  
 

ครูผูส้ังเกต นางนฤมล ศรีบุญเรือง 
     ผู้บริหาร               ผู้เช่ียวชาญ 
     หัวหน้ากลุ่ม       √ ครูร่วมเรียนรู ้
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พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอน 
/แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนออกมาทำ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

-ม ีน ้ำเสียงที ่ช ัดเจน 
เสียงดังฟังชัด 

-ม ีการทบทวนบทเรียน
เก่า เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 

-มีใบงาน ใบกิจกรรม 

-นักเรียนบางคนพูดคุย
กันในขณะท่ีครูอธิบาย
หน้าช้ันเรียน 

-การแต่งกาน
เหมาะสมสุภาพ
เรียบร้อย 

เป ็นไปตามข ั ้นตอนใน
แผน 

 

 
การสรุปประเด็นที่สำคัญ นักเรียนยังไม่สนใจบทเรียน ครูควรเพิ่มตัวอย่างก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ มีรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้ 
 
2.3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อผู้สะท้อน นางนฤมล ศรีบุญเรือง 
ชื่อครูผู้สอน นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  
ปัญหา/หัวข้อในการพัฒนา ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

1.) กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนาที่ต้ังขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร 
  -กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี แก้ปัญหาได้จากการคิด
วิเคราะห์โจทย์ ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
2.) กิจกรรมการสอนของครูมีความเหมาะสมหรือไม่ ความเพิ่มเติมประเด็นใด 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม  
3.) เทคโนโลยีและสือ่การสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือควรเพิ่มเติม
ประเด็นใด 

 -ครูใช้ส่ือการสอน มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.) การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนหรือควรเพิ่มเติมในประเด็นใด 

 -การวัดผลและประเมินผล มีความชัดเจน และเหมาะสม 
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5.) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 -ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
 

3. กระบวนการ (PLC) ข้ันตอนที่ 3 คือ SEE มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ ดังนี ้
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 

 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
3.1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน ดังน้ี 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 

ห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ครูผู้สอน นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ วันที่สอน กันยายน 2564 

1.การสังเกตการณ์เยนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม (Q1) 
  นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการสอน 
บทเรียนออนไลน์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีครูแนะนำ ทำให้การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตาม
เนื้อหาการเรียนรู้  
2. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี (Q2) 
 ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง การสอนในลักษณะนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการ
สอน มาเป็นอย่างดี เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสอนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา
ได้อย่างแจ่มแจ้ง  
3. สิ่งที่ครูผู้สอนควรเพิ่มเติม (Q3) 
 1) ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะนำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น 
 
4. แนวทางการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
 1) ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล ความเป็นไปของส่ิงท่ีเรียน มีส่วน
ร่วม ในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 
3.2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ ดังนี ้

แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ครูผู้สอน นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ 
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1. สรุปผลการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมทำการสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าสังเกต
ห้องเรียนและจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.43  แบบบันทึกการสะท้อนผล  
 

คำถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 
Q1 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตได้จาก
คาบเรียนนี้ 
-พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและสามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ 
และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ครูแนะนำ ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมตามเนื้อหาการเรียนรู้  

Q2 ส่ิงท่ีครูผู้สอนทำได้ดี 
-พฤติกรรมการสอนของครูท่ีทำได้ดี 

ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนอย่างแจ่มแจ้ง การสอนใน
ลักษณะนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน มาเป็นอย่าง
ดี เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนได้อย่างชัดเจน จึงสามารถ
สอนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแจ่มแจ้ง  

Q3 ส่ิงท่ีครูผู้สอนควรเพิ่มเติม ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอันจะ
นำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

Q4 แนวทางการพัฒนาแผนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล 
ความเป็นไปของสิ่งที่เรียน มีส่วนร่วม ในการวางแผน 
การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการ
สอน 

 
ขั้นตอนที่ 3 ขัน้การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เกิดการเรียนรู้จริงท่ีคงทนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ 
 2) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
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 3) ครูมุ ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปล่ียนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู ่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 วิธีดำเนินการ 1) จัดวางแผนและวางระบบการการนิเทศการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการเข้า นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี ้
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 
ตารางที ่ 4.44  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ของ 
        สถานศึกษา มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อน

ปัญหา แนว
ทางการ
แก้ปัญหา ของ
กลุ่ม PLC 
(ระยะที่ 1) 

เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการ
สอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์  
การดำเนินงาน PLC 
2. วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน 
3. การพัฒนาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ้
6. การบันทึกข้อมูล PLC  

แบบติดตาม ก.ย. 63 ผู้อำนวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2 การ
ดำเนินงาน
ตามแนวทาง 
PLC  
(ระยะที่ 2) 

เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถดำเนินงาน
ตามแนวทาง PLC 
ในการจัดการเรียน
การสอนได้เพ่ือสรุป
และรายงานผลการ
ดำเนินงาน PLC 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับ
เทคนิค กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา  
. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ 

แบบติดตาม ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ผู้อำนวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3 สรุปรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 
PLC 

 1. แนวทางการเขียนสรุป
รายงาน PLC 
2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ดำเนินงาน
PLC 

สิ้นสุดการ
ดำเนินงาน 

ผู้อำนวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ตารางท่ี 4.45  แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะท่ี 1) 
 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ ร่องรอย/

หลักฐาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 เปิดใจและเช่ือมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    
2 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   

3 เสนอประเด็นปัญหาท่ีพบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    
4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    
5 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นต่อ

ผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 
   

7 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    
8 ระดมสมองนำเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    
9 หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม    
10 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
ตารางท่ี 4.46  แบบติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะท่ี 2) 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 นำแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน    
2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   

3 การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
5 การปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียน    
6 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการ

ปฏิบัติงาน 
   

7 การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
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ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

8 การนำส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

9 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

   

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    
11 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
   

12 บันทึกทุกขั้นตอนการทำงานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ 
การทดลองใช้ ผลท่ีได้ 

   

13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    
14 แบ่งปันประสบการณ์    
15 การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) 
 สภาพที่คาดหวัง  
 มีระบบการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบสอนน้อยเรียนรู้มากกับการทำงาน โดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA 
 วิธีดำเนินการ  
 1) พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช้  
 2) กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 วิธีดำเนินการ 1) จัดวางแผนและวางระบบการการนิเทศการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการเข้า นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน 
 การปฏิบัติ 
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 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยได้ทำประเมินและเน้นคุณภาพและพัฒนาการจัด
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช้ และมีการ 
กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน  2) 
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Learning from Practice) ท่ีเกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 4.1  ผลการดำเนินงาน 
  4.1.1  การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ศึกษาสภาพท่ีคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียม ของครูผู้สอน โดยพิจารณาจากแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบ “ ตามทรรศนะของนักวิชาการทั้ง 8 ท่าน และแนวการสร้างแบบประเมินระดับการ
ปฏิบัติของครูตามแนวทางพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
วิเคราะห์การวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวังสรุปได้ว่า เครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยแบบประเมิน 3 ฉบับ คือ 1) แบบ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) แบบประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน 
การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
  4.1.2  การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน โดยศึกษาจากการใช้แบบประเมินท้ัง 3 ฉบับในข้อ 4.1.1 มีรายละเอียดดังนี้  
   1) สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูมากที่สุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) มีค่าเฉล่ีย 
3.16 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมา คือ ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills) มีค่าเฉล่ีย 3.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดย
การแสวงหาความรู้ (Inquiry Based Learning) ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า 
(Forward Thinking Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูท่ี
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น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology 
Skills in the Classroom มีค่าเฉล่ีย 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ครูมีการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  
   2) สภาพปัจจุบันของการการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำมีค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12 ครูให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ มีค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.43 และ ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ 
ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีมีค่าเฉลี่ย 2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ครูมีการวางแผน
อย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และครูมีองค์
ความรู้ในเนื้อหาโดยละเอียดมีค่าเฉล่ีย 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 
   3) สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน 
การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู มีค่าเฉลี่ย 2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
คุณลักษณะท่ีเกดิขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21ของครู ของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และมีทักษะในการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 2.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 ระดับการปฏิบัติของครูท่ีน้อยท่ีสุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไร มีค่าเฉล่ีย 2.48 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ี
ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว มี
ค่าเฉล่ีย 2.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และผู้เรียนได้พูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการ
ค้นคว้าตรวจสอบ ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมี
ค่าเฉล่ีย 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  
  4.1.3  การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจยัได้
ร่วมกันจัดทำ โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional 
Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ขึ ้นเพื ่อนำมาใช้เป ็นหลักในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาล
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บ้านสามเหล่ียม โดยมีวงแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำส่ิงท่ีได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาของผู้เรียน
นำไปลงสู่ช้ันเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน  
  4.1.4  การถอดบทเรียน หลังจากได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจัยข้ันตอนท่ี 3 ในประเด็น 1) ผล
การดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และ 4) 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน 
และองค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 4.2  ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 
  4.2.1  การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ยังพบปัญหา
ในการจัดกลุ่มคุณลักษณะของผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงใช้เวลาพอสมควร และมีการถกเถียงกันในประเด็นต่าง 
ๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้จับประเด็นในการสนทนาได้ค่อนข้างยาก 
  4.2.2  การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันนำเครื่องมือท่ีได้ เก็บข้อมูลกับครูและนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมเพื่อให้ทราบ
ถึงสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงการมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพสู ่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ใช้เวลาประมาณ 1 
สัปดาห์  
  4.2.3  การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ หลังจากที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ประชุมวางแผนการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนแล้ว ผู้ร่วมวิจัยบางท่านยังไม่
พร้อมในการเก็บข้อมูลวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากการสร้างเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองในแต่ละขั้นยังไม่เรียบร้อย ผู้วิจัยจึงขยายเวลาเพิ่มเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีเวลาในการจัดเตรียมส่ือ
และเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี  
 4.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
  4.3.1  การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ในการจัดทำ
แบบประเมินนั้น ผู้วิจัยควรจัดทำเอกสารที่ชัดเจนให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะท่ี
คาดหวัง เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำเครื่องมือและตรงตามความคาดหวังในการพัฒนาทักษะการ
สอนศตวรรษท่ี 21 
  4.3.2  การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) การประเมินเพื่อให้เห็น
สภาพปัจจุบันในครั้งนี้เป็นการประเมินจากแบบประเมินที่ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยสร้างขึ้น ควรมีการ
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ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด 
  4.3.3  การนำโครงการท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ในการลงสู่การปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงนั้น มีปัจจัยแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น เวลาในการทำกิจกรรม เนื่องจากโรงเรียนมี
วันหยุดหรือกิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาแทรก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ผู้ร่วมวิจัยต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เป็นการสอนแบบ
ผสมผสาน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรงเรียนในแต่ละช่วง ทำให้การเรียนการสอนอาจขาดความ
ต่อเนื่อง  
  4.3.4  การถอดบทเรียน จากปัญหาของการใช้เวลาในการถอดบทเรียน เนื่องจากความ
หลากหลายของนวัตกรรมของผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยได้นำพาผู้ร่วมวิจัย ค่อย ๆ พิจารณาประเด็นท่ีต้องการ
ถอดบทเรียน ทีละประเด็นตามลำดับของกิจกรรมที่ได้ทำ และจัดกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนรู้เข้า
ด้วยกัน ทำให้การถอดบทเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 4.4  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วม
วิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ี
เกิดขึ้น 
  4.4.1  การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ทำให้ผู้วิ จัย
และผู้ร่วมวิจัยได้นำความรู้จากขั้นตอนของการวางแผนเพื่อเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย 
ในการจัดทำเครื่องมือเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนมาใช้ และได้เรียนรู้กระบวนการและ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือร่วมกัน 
  4.4.2  การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) การประเมินสภาพ
ปัจจุบันทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มองเห็นปัญหาหรือสภาพของการจัดการเรียนการสอนของครู
ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามสภาพปัจจุบัน  
  4.4.3  การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจยัได้
เรียนรู้ร่วมกันในการวางแผนเพื่อนำเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน จาก
การที่ผู้วิจัยได้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมินสภาพปัจจุบัน และมุ่งไปสู่การปฏิบัติเพื่ อให้เกิดผลที่ตรง
ตามความคาดหวัง 
  4.4.4  การถอดบทเรียน ทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการปฏิบัติท่ีผ่านมา ว่าได้
ดำเนินการมาถูกต้องหรือไม่ มีส่ิงใดท่ียังต้องปรับปรุง หรือมีส่ิงใดท่ีปฏิบัติได้ดีแล้ว เป็นกิจกรรมท่ีต้อง
น้อมนำให้ผู้ร่วมวิจัยย้อนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มต้นก่อนการดำเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ว่า
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อะไรจากการดำเนินงานท่ีผ่านมา ซึ่งผู้ร่วมวิจัยสามารถตอบได้ เพื่อนำสู่ขั้นตอน
การปฏิบัติต่อไป 
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        4.4.5  ผลการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในขั้นที่ 3 การปฏิบัติ ผู ้วิจัยได้นำหลักธรรม  
กัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้ ทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ 
ได้อย่างชัดเจนสามารถท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ต้ังเป้าหมายของงานวิจัย
ที่จะทำเป็นหนทางที่จะนำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางใน
การทำงาน นับได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 
 
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1  
 เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า และผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
โดยดำเนินการในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
และได้นำหลักนาถกรณธรรม 10  มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ศีล การอยู่ร่วมกันควรมีความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย ใน
การอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 2) พาหสัุจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้
ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, ควรแนะนำสั่งสอนที่ดีให้กันและกันเสมอ 
4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกันถึงจะประสบ
ผลสำเร็จและมีความสุข 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ทุกคนควรเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุก
อย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทำให้สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา 
รักและใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา 
ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 7) วิริยารัมภะ ทุกคนจะต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร ละความช่ัว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดท้ิงธุระ
ให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ รู้จักยินดี มีความสุขความพอใจท้ังของตนแลของเพื่อน
ร่วมงาน 9) สติ การร่วมงานด้วยกันจะต้องมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ ระลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ ไม่มี
ความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง ดังนี้ 
 กิจกรรมที ่ 1 การกำหนดรูปแบบและวิธ ีการในการสังเกตผลและประเมินผล มี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์
กลุ่ม การตรวจสอบและการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานท่ีคาดหวังและ
ไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้
ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุมร่วมกัน เพื่อระดมสมองและหามติเกี่ยวกับ
การสังเกตผลการวิจัยวงจรที่ 1 โดยทำการประชุมในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 วาระการประชุม 
ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) หารือและสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปข้อมูลสำหรับถอด
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บทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 4) เตรียมการสำหรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้วงจรท่ี 1 บรรยากาศของ
การประชุมดังแสดงในภาพท่ี 4.17 รายละเอียดการประชุมสรุปได้ดังนี้  
 
 

    
 
ภาพท่ี 4.17  บรรยากาศของการประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบและวิธีการในสังเกตผล 
 
 ผู้วิจัยกล่าวเปิดการประชุมและเปิดประเด็นแรกของการประชุม คือ การตรวจสอบความ
คืบหน้าของการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 โดยใช้กิจกรรมอารเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional Learning 
Community (PLC) for 21st Century Classroom) ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละท่าน  
 คณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกัน จนได้ข้อสรุปตามต้องการ คือ 1) ตรวจสอบความคืบหน้าของ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนของผู้ร่วมวิจัย 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และ
วิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปข้อมูลสำหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ  4) 
เตรียมการสำหรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้วงจรท่ี 1 ใช้เวลาในการประชุม ประมาณ 2 ช่ัวโมง ผล
การประชุมสามารถสรุปได้ดังในตารางท่ี 4.47 
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ตารางที่ 4.47  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ

สังเกตผลวงจรท่ี 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธ ี
การสังเกต 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ข้ันตอนที่ 1 ขั้นวางแผน 
(Plan) ) คือ การวางแผน
หานวัตกรรมในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน”การรวมพลังเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสอน
ศตวรรษที่ 21 : กรณีของ
โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ของผู้ร่วมวิจัย
แต่ละคน 

1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผน
และมีนวัตกรรมในการพัฒนา
ด้านการสอนน้อยเรียนรู้มาก
ข้ึน มีการเขียนแผนการสอน
จัดทำเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
เพียงพอสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลสำเร็จ: ครผูู้ร่วมวิจัยทุกคน
และผู้วิจัยได้ร่วมกันเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ร่วมกันวางแผนการและ
รายละเอียดสำคัญดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 1 -2 ของปีการศึกษา 
2563 
ผ่านการพิจารณาร่วมกัน 
ระหว่างสถานศึกษาและครผูู้สอน 
และนำแผนการจัดการเรียนการ
สอนไปใช้ใน ภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2563 

จากความ
คืบหน้าของการ
ปฏิบัติ ท่ีประชุม
มีมติให้ใช้แบบ
ประเมินคุณภาพ
แบบประเมินผล
คุณลักษณะที่
เกิดข้ึนกับ
นักเรียน ท่ีได้รับ
ผลจากการ
จัดการเรียนการ  
การสอนเพ่ือ
พัฒนากิจกรรม
ในศตวรรษที่ 21 
ผ่าน แบบ
ประเมินระดับ
การปฏิบัติของ
ครใูนการพัฒนา
ทักษะการสอน
ในศตวรรษที่ 21  
ทำการประเมิน
ในวันที ่9-13 
มกราคม พ.ศ. 
2564 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันการ
ดำเนินงาน (Do) 

1.ร่วมวิจัย นำแผนการสอน
ตามกิจกรรมที่ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลเข้าสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียน  
2. ครูผู้สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมาก
ข้ึน การใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็น
การเปลี่ยนจากการจัด
การศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่
การจัดการศึกษาในเชงิ
คุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
เกิดทักษะการคิดข้ันสูง 

1. นำแผนการสอนตามกิจกรรม
ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่
ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียนใช้
ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 
2.ครูผู้สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
การใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็น 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และเกิดทักษะการ
คิดข้ันสูงมุ่งเน้นประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
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โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธ ี
การสังเกต 

ข้ันตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (Check) 

 1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริง
ของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามนแนวทางของวง
PLC จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21เป็น
หัวใจสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจรงิ เกิดการ
เรียนรู้จริงทีค่งทนและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ดังน้ี 
1. ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วย
ตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการเร ียนรู ้ได้ด้วยตนเอง 
เรียนอย่างมีความสุขและสนุก
กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน  
2. ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดี
ข้ึนและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน 
เป็นการเปลี่ยนจากการจัด
การศึกษา  

1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามที่ได้แลกเปลี่ยนในวง 
PLC ของแต่ละบุคคล  มีการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญจัดเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรม เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เปน็หัวใจสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจรงิ เกิดการเรียนรู้
จริงทีค่งทนและสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
2) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากข้ึนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียน
อย่างมีความสุขและสนุกกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อน  
3) ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึนและ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการ
เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาใน
เชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษา
ในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
เกิดทักษะการคิดข้ันสูง 

 

ขั้นตอนที่ 4  การรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
(Action) 

มีระบบการทำงานด้าน
ความร่วมมือแบบ PLC    
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

ผู้วิจัยได้ทำประเมินและเน้น
คุณภาพและพัฒนาการจัด
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดย
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โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธ ี
การสังเกต 

ประเมินและเน้นคุณภาพ
และพัฒนาการจัด
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 การพัฒนาขั้นตอนการ
ทำงาน โดยนำวงจร PDCA 
มาใช้ และมีการ กำหนดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

  
กิจกรรมที่ 2 ผลการปฏิบัติตามแผน 
 การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าที่เพื่อให้สามารถประเมินผลได้
อย่างครบถ้วนในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน ได้รับการนิเทศจากคณะผู้บริหาร
และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการประเมิน 3 ส่วน คือ 1) 
แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21  2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) แบบประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู หลังจากนั้น จะได้นำผลการประเมินและการ
ตรวจสอบท้ังสองส่วน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional Learning Community (PLC) 
for 21st Century Classroom) 

ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 10 คน ได้ดำเนินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีผลการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
1. นางธนาภา พิศนยุ  
 นำผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรยีน 
ประจำช้ัน ป.2 รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การสอนบันได 6 ขั้น 
ผลการกิจกรรม PLC  
  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
 1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ปรึกษาหารือกับสมาชิก
ในกลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ  
 2. นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  
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 3. นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ดี มีความการนำเสนอผลงานอย่างมั่นใจ 
 4. ผลการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น 
 ผลที่เกิดกับครู ได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วยลดเวลาในการสอน  
 ผลต่อผู้บริหาร ได้พัฒนาครูในโรงเรียนให้เป็นนักพัฒนาสามารถคิดค้นกิจกรรมการสอนใน
การพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
2. นางสุนิสา มณีวงศ์ 
นำผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรยีน 
ประจำช้ัน ป.4 รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 
ผลการกิจกรรม PLC  

ผลต่อนักเรียน 
  1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือดีข้ึน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านการเขียนดีขึ้น  
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 ผลต่อครู  
  มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มคอย
ช่วยกันระดมสมอง ความคิดในการแก้ปัญหา  
 ผลต่อผู้บริหาร ได้พัฒนาครูในโรงเรียนให้เป็นนักพัฒนาสามารถคิดค้นกิจกรรมการสอนใน
การพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

3. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ  
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 

(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรียน 
ประจำชั้น ป.4 รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 
ผลการกิจกรรม PLC  
 ผลต่อนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละสถานการณ์อย่างแท้จริง 
สามารถสร้างบทสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 ผลต่อครู ครูผู้สอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธิ์และความมั่นใจในการกล้าแสดงออกของ
นักเรียน และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปฝึกฝนทดลองใช้ในระดับช้ัน
อื่นได้ 
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 ผลต่อผู้บริหาร มีครูในโรงเรียนเป็นครูนักพัฒนาสามารถคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพได้ 
 

4. นางกาญจนา จันทะไพร 
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 

(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรียน 
ประจำชั้น ป.4 รายวิชาภาษาไทย โดยใช้ทักษะการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการกิจกรรม PLC  
 ผลต่อนักเรียน นักเรียนมีผลงานการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการท่ีมีคุณภาพ มีความ
ภาคภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 
 ผลต่อครู การทำงานท่ีเป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
เป็น ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนเรื่องการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ 
 ผลผู้บริหาร สนับสนุนการเรียนการสอน มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพทันสมัย และประสิทธิภาพ
ในการสอนอย่างดี 
 
5. นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ 

ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรียน 
ประจำช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องท่ี
สอน คำสำคัญของเรื่อง 
ผลการกิจกรรม PLC  

ผลต่อนักเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเกิดกระบวนการเรียนรู้ มี
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่สัมพันธ์กันในระบบการคิด และจุดสิ้นสุดของ
การคิด มีสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาไตร่ตรอง
แก้ปัญหาท่ีแม่นยำมีความละเอียดในการจำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างดีเย่ียม 
 ผลต่อครู มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกใน
กลุ่มคอยช่วยกันระดมสมอง ความคิดในการแก้ปัญหา 
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 ผลผู้บริหาร สนับสนุนการเรียนการสอน มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพทันสมัย และประสิทธิภาพ
ในการสอนอย่างดี 
 
6. นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  

ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรยีน 
ประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องท่ีสอน การเขียนประโยคสัญลักษณ์โจทย์เศษส่วน 
ผลการกิจกรรม PLC  

ผลต่อนักเรียน  
1) นักเรียนสามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น 
2) สามารถแสวงหาความรู้ นำตนเองในการเรียนรูไ้ด้ มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นใน

ความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถดำรงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็น
พลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

ผลต่อครู ครูผู้สอนได้มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นต้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเพื่อนครูเพื่อบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ผลผู้บริหาร สนับสนุนการเรียนการสอน มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพทันสมัย และประสิทธิภาพใน
การสอนอย่างดี 
7. นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ 

ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรยีน 
ประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงานกลุ่ม 
ผลการกิจกรรม PLC  

ผลต่อนักเรียน  
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการเรียน ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียน นักเรียนประสบความสำเร็จจากการเรียนมากขึ้น 
ช่วยให้การเรียนเนื้อหาง่ายข้ึน ช่วยกระตุ้น และเร้าความสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้น ช่วยทำเรื่องยาก
ให้เป็นง่าย ช่วยทำเรื่องท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  
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ผลต่อครู ครูได้มีการนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การออกแบบการจัดเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุ่ม
และแบบทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู ้ ท่ี
หลากหลายท้ังในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ทำให้บรรยากาศของห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้น 

ผลผู้บริหาร มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพทันสมัย และประสิทธิภาพในการสอนอย่างดี 
 

8. นางแก้วตา โครตงาม 
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 

(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรียน 
ประจำชั้น ป.6 รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การสอนทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผลการกิจกรรม PLC  

 ผลต่อนักเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ช่วย
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียน นักเรียนประสบความสำเร็จ
จากการเรียนมากขึ้น ช่วยให้การเรียนเนื้อหาง่ายขึ้น ช่วยกระตุ้น และเร้าความสนใจให้กับนักเรียน
มากขึ้น ช่วยทำเรื่องยากให้เป็นง่าย ช่วยทำเรื่องท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  

 ผลต่อครู การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างสมดุลและเหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในห้องเรียน อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการให้การสะท้อนกลับ (Feedback) หรือผลการ
ประเมินความสามารถของผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ทุกครั ้งที ่ม ีการประเมินผลการเรียนรู้ การนำ
เทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 นอกจากนี้ ควรให้ผู ้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้ม
ผลงาน (Portfolio) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 ผลผู ้บริหาร การพัฒนาผู ้เร ียนให้มีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 นั ้น ต้องให้
ความสำคัญกับทั้งระบบ โดยการบูรณาการประเด็นดังกล่าวในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ และการพัฒนาครูผู ้สอน เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่จำเป็นและการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงค์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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9. นายนิลพงษ์ เอกพันธ ์

ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรียน 
ประจำช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
ผลการกิจกรรม PLC  

 ผลต่อนักเรียน ผู้เรียนสามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เปิดใจรับ
สารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิควิทยาการ
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามรถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
 ผลต่อครู นำวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง และการใช้ปัญหาเป็นฐานการ
เรียนรู้ที่สำคัญ (inquiry- and problem-based approaches) กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนโดยการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ผลผู้บริหาร การพัฒนาครูผู้สอน เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจำเป็นและการพัฒนา
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงค์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

   
10. นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  

ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) : แก้ปัญหานักเรียน 
ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 
ผลการกิจกรรม PLC  
 ผลต่อนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละสถานการณ์อย่างแท้จริง 
สามารถสร้างบทสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 ผลต่อครู ครูผู้สอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธิ์และความมั่นใจในการกล้าแสดงออกของ
นักเรียน และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ และเพื่อนำไปฝึกฝนทดลองใช้ใน
ระดับช้ันอื่นได้ 
 ผลผู้บริหาร การพัฒนาครูผู้สอน เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จำเป็นและการพัฒนา
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงค์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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2.2  ผลการประเมินวงจรที่ 1  
 2.2.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 
21 วงจรที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจำนวน 19 คน 
(ไม่รวมผู้วิจัย) ผู้วิจัยจำนวน 1 คน และผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน รวมจำนวน 50 คน ทำการประเมิน
ระหว่างวันท่ี 25-30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 2) ผลการประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู วงจรท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียน จำนวน 350 
คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมวิจัย ทำการประเมินระหว่างวันท่ี 25-30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 
 2.2.2 ผลการประเมินวงจรที่ 1 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การพัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ท้ายวงจรที่ 1 มี
ผลการประเมินในวงจรที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 สามารถสรุปได้ 
ดังตารางท่ี 4.48-4.50 
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ตารางที่ 4.48  เปรียบเทียบแบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน  

 ศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน
ก่อนปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

ผลการประเมิน
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student Centered Teaching Skills)  

2.80  0.64  3.46  0.73  

2 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า 
(Forward Thinking Skills)  

2.88  0.59  3.26  0.44  

3 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน 
(Technology Skills in the Classroom) 

2.60  0.70  3.68  0.59  

4 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) 

2.88  0.59  3.12  0.33  

5 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเชิงนวัตกรรม 
(Innovation Skills)  

2.80  0.64  3.54  0.54  

6 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills)  

3.08  0.40  3.28  0.45  

7 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะภาวะผู้นำ 
(Leadership Skills) 

2.80  0.64  3.70  0.54  

8 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 

3.16 
 

0.47 
 

3.30 
 

0.46 
 

9 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
(Professional Learning Community 

2.80 
 

0.64 
 

3.60 
 

0.73 
 

10 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้  
(Inquiry Based Learning)  

2.88 
 

0.59 
 

3.36 
 

0.60 
 

รวม 2.87 0.59 3.43 0.54 

 
 จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 
21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 และ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 และ 0.59 ตามลำดับ  
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ตารางที่ 4.49  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนา 
       ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ก่อนปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1 ครูมีองค์ความรู้ในเน้ือหาโดยละเอียด 2.58 0.59 4.27 0.73 
2 ครูกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 2.79 0.52 3.97 0.59 
3 ครูใช้เวลาพอสมควรในการชี้แจงข้อสงสัยของเด็ก ๆ  2.59 0.59 4.26 0.70 
4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2.81 0.50 4.01 0.52 
5 ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน 2.57 0.59 4.31 0.71 
6 ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา 2.85 0.48 4.12 0.73 

7 ครูรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในหมู่เพ่ือนร่วมงานและกับนักเรียน 2.81 0.40 4.29 0.69 

8 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง 2.78 0.79 4.14 0.71 

9 ครูคอยกระตุ้นและพยายามเป็นพิเศษในการพัฒนานักเรียน 2.84 0.49 4.06 0.52 

10 
ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ต่าง ๆ และทำสิ่งที่สำคัญ
ที่สุด 

2.50 0.59 4.08 0.61 

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.82 0.50 3.95 0.43 
12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี 2.51 0.59 3.85 0.55 
13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.81 0.78 4.11 0.55 
14 ครูใหค้วามสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ 2.87 0.47 4.03 0.65 
15 ครูให้เวลาและใช้เวลาในการชื่นชมนักเรียน 2.63 0.58 4.02 0.66 
16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้ทุกอย่าง 2.78 0.53 4.10 0.67 
17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบในชั้นเรียน 2.58 0.59 4.00 0.54 
18 ครูแสดงความกระตือรือร้นในงานที่ทำ 2.83 0.49 4.05 0.47 
19 ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนของตนได้ดี 2.67 0.57 3.94 0.48 
20 ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ 2.95 1.12 3.86 0.51 

รวม 2.73 0.59 4.07 0.60 

 
 จากตารางท่ี 4.49 พบว่า การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.07 และ 2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และ 0.59 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.50  เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครูก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 

 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครู 

ผลการประเมิน 
ก่อนปฏิบัติ วงจร

ที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
2.55 0.59 4.28 0.64 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

2.70 0.56 4.11 0.57 

3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ 2.56 0.59 4.25 0.63 
4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 2.73 0.55 4.12 0.53 
5 ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2.54 0.59 4.27 0.63 
6 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์ 2.76 0.53 4.21 0.66 
7 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในชั้นเรียน 2.72 0.45 4.25 0.61 
8 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.66 0.75 4.23 0.64 
9 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมีความสุข 2.75 0.54 4.13 0.43 
10 ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนที่ดีข้ึนได้

อย่างไร 
2.48 0.59 4.18 0.60 

11 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนได้รับความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือทำงานมอบหมายให้
เสร็จสมบรูณ์และ / หรือรบัข้อเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือ
แก้ไขงาน 

2.73 0.55 4.00 0.38 

12 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของ
ตนเอง ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทาง
เมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว 

2.49 0.59 4.02 0.53 

13 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การ
แก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2.67 0.75 4.09 0.45 

14 ผู้เรียนได้สร้างองคค์วามรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

2.78 0.52 4.15 0.56 

15 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้าง
องค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

2.60 0.59 4.09 0.55 
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ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครู 

ผลการประเมิน 
ก่อนปฏิบัติ วงจร

ที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
16 ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการทำงาน 

และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2.69 0.56 4.18 0.59 

17 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้ 2.56 0.59 4.05 0.50 

18 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงข้ึน 2.75 0.54 4.16 0.47 

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
สูงสุด 

2.64 0.58 4.03 0.48 

20 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับผู้เรียน 2.86 1.14 4.01 0.52 

รวม 2.66 0.61 4.14 0.55 

 
 จากตารางที่ 4.50 พบว่า คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรยีน
การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14 และ 2.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 และ 0.61 ตามลำดับ 
 จากตารางที่ 4.48 , 4.49 และ 4.50 สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันก่อนการจัดการเรียนการ
สอนในการการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมสภาพปัจจุบันของ
ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 สภาพปัจจุบันของการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู และสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก่อนการ
จัดการเรียนการสอนในการการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของครู หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่า
ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 ดังภาพท่ี 4.18 
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ภาพท่ี 4.18  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับปฏิบัติของครู ผลการประเมินการสอนของครูและ  
     คุณลักษณะของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในการการพัฒนาทักษะใน 
     ศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 
 
ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 การนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทำงานในแง่มุม
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยท้ังภายในภายนอก ซึ่งทำให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ท้ังท่ี
บรรลุผลและไม่บรรลุผล เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการ
ทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสกัด
ความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานท้ังท่ีบรรลุผลและไม่บรรลุผล
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษา
เรียนรู้ได้ ดำเนินการในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นการสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่า
บรรลุผลและไม่บรรลุผล  ซึ ่งผู ้วิจัยได้นำหลักพุทธธรรม มาใช้ในกระบวนการนี้ คือ  หลักทศพิศ
ราชธรรม 10  ดังนี้ 1) ทาน การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่ิง
สำคัญ อะไรท่ีเรามีแล้วเพื่อนร่วมงานไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) 
ศีล ทุกคนจะต้องมีศีลหรือระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เกรียติซึ่งกันและกัน 3) บริจาค การ
อยู่ร่วมกันส่ิงสำคัญอีกอย่างก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จจะทำให้เรา

2.87
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ระดับปฏิบัติของครู ผลการประเมินการสอนของครู คุณลักษณะของผู้เรียน

ก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1

หลังปฏิบัติวงจรที่ 1
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มีความรู้สึกท่ีดีต่อกันและกัน 4) อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมีความซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) 
มัททวะ หากเรามคีวามอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดูแคลนผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความ
เมตตาจากเพื่อนร่วมงานเสมอ 6) ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องมีความเพียร ความอดทนต่อความ
ยากลำบากของงานเสมอ เพื่อท่ีงานจะได้ประสบผลสสำเร็จ 7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมาก
สำหรับการอยู่ร่วมกันหากเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่
ประสบผลสำเร็จได้ 8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน เราไม่ควารเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้
ตนเองประสบผลสำเร็จเพียงผู้เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน 
ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะต้องมีความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆท่ีมากระทบ 
อดทนต่อทุกสิ่งเพื่อให้งานของเราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือ
ผู้ร่วมงานจะต้องรักษาข้อนี้เป็นสำคัญ เพราะหากเราไม่มีความเท่ียงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่
ร่วมกันล้มเหลว 
 โดยก่อนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจาก
การพัฒนา โดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรท่ี 
1 แล้วนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย ในการถอดบทเรียนเพื่อ
หาคำตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม
เป็นการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลงัขับ 
(Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความ
คาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร 
พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
อะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจาก
ภายนอกอะไรท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นท่ีบรรลุผล
ตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง และในการดำเนินงานเพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ได้เกิดสิ ่งต่อต้านการเปลี ่ยนแปลง (Resistances to Change) 
อะไรบ้าง แล้วจากส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพื่อผลต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบท่ี 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุง
พลังขับท่ีใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน 
หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม่ ดังปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผล
ไปสู่การปฏิบัติในวงจรท่ี 2 ดังนี้  
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 5.1  สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้เป็นอย่างไร  
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันก่อนปฏิบัติการความร่วมมือ
เพื่อการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” โดย
ภาพรวมพบว่า สภาพปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้  
 1) สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 มีค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ 
ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) มีค่าเฉล่ีย 3.16 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมา คือ ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning Skills) มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการ
แสวงหาความรู ้ ( Inquiry Based Learning) ครูการจัดการเรียนรู ้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า 
(Forward Thinking Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูท่ี
น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology 
Skills in the Classroom มีค่าเฉลี่ย 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ครูมีการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  
 2) สภาพปัจจุบันของการการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด 3 ลำดับ 
ได้แก่ ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำมีค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ครู
ให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะท่ีนักเรียนโต้ตอบ มีค่าเฉล่ีย 2.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 และ 
ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา มีค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีน้อยท่ีสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ครูมีความสามารถ
ในการสื่อสารได้ดีมีค่าเฉลี่ย 2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอน
อะไรก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และครูมีองค์ความรู้ในเนื้อหา
โดยละเอียดมีค่าเฉล่ีย 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 
 3) สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน การ
สอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่ 21ของครู มีค่าเฉลี ่ย 2.66 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21ของครู ของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และมีทักษะในการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 2.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 ระดับการปฏิบัติของครูท่ีน้อยท่ีสุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไร มีค่าเฉล่ีย 2.48 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ี
ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว มี
ค่าเฉล่ีย 2.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และผู้เรียนได้พูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการ
ค้นคว้าตรวจสอบ ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมี
ค่าเฉล่ีย 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  
 5.2  ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่กำหนดไว้คืออะไร  
 เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากการพัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อ
พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม”ท้ังด้านครูและผู้เรียน 
มีรายละเอียดดังนี้  
 5.2.1  ด้านครู คือการใช้โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 
2 1  ( Professional Learning Community ( PLC)  for 21st Century Classroom)  แ ละ โ ม เ ด ล
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีสภาพท่ีคาดหวัง ดังนี้ 

    5.2.1.1  ครูได้นำการประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างสมดุลและเหมาะสม เช่น การใช้
แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียน อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการให้การสะท้อนกลับ (Feedback) 
หรือผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นประโยชน์ทุกครั้งท่ีมีการประเมินผลการเรียนรู้ การ
นำเทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้
แฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   5.2.1.2  ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามโครงการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 (Professional 
Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ของแต่ละบุคคลมีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็น
หัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
   5.2.1.3  ครูได้มีการนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้เข้ามาช่วยในการเรียนรู้
ของผู้เรียน การออกแบบการจัดเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบรายบุคคล 
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แบบกลุ่มและแบบทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายท้ังในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ทำให้บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้น 
   5.2.1.4  ครูผู ้สอนได้มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเรียนรู้ที ่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน 
หรือการประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นต้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเพื่อนครูเพื่อบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   5.2.1.5  ครูได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั ้น โดยให้
ความสำคัญกับทั้งระบบ โดยการบูรณาการประเด็นดังกล่าวในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ และการพัฒนาครูผู ้สอน เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่จำเป็นและการพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงค์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 5.2.2  ด้านผู้เรียน คือเมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการชุมชนการเรียนรู ้ทาง
ว ิชาช ีพสู่ห ้องเร ียนแห ่งศตวรรษที ่  21  (Professional Learning Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) และโมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
สภาพท่ีคาดหวัง ดังนี้ 

  5.2.2.1  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ของครูผู้สอน  
  5.2.2.2  ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ ้น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ช่วยให้

นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน ช่วยให้นักเรียนไม่เบ่ือในการเรียน นักเรียนประสบความสำเร็จจาก
การเรียนมากขึ้น ช่วยให้การเรียนเนื้อหาง่ายข้ึน ช่วยกระตุ้น และเร้าความสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้น 
ช่วยทำเรื่องยากให้เป็นง่าย ช่วยทำเรื่องท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

   5.2.2.3  ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น 

   5.2.2.4  ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจใน
ตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถดำรงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

   5.2.2.5  ผู้เรียนสามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เปิดใจรับ
สารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิควิทยาการ
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามรถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5.3  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  

 พลังขับที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ การที่จะพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมให้จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายส่วน ท้ัง
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองค์กรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทางโรงเรียนมีกล
ยุทธ์ ที ่จะทำให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั ้นมีดังนี้  1) วิเคราะห์ตนเอง 
ก่อนท่ีเราจะเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนตัวเอง ส่ิงแรกท่ีควรต้องทำคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรา
นั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใด ก็ควรที่จะต้องเสริม
ศักยภาพของตนในด้านนั้น ๆ 2) มุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง การท่ีจะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าท่ี
จะเปล่ียนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความต้ังใจ ต้องมีความเช่ือว่า ศักยภาพของตนเอง
นั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ท่ี
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจะนำมาซึ่งส่ิงดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 3) มอง
โลกในแง่ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทำงานก็
จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มข้ึน 4) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
การหาความรู้เพิ ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพิ่ มเติมไม่
จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ใน
ด้านอื่น ๆ ท่ีเรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 5) ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมาย เป็นปลายทางท่ีต้อง
ให้ไปถึง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มักจะเน้นท่ี
ความสำเร็จตามท่ีได้ต้ังใจไว้หรือกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทำงานแบบมี
เป้าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความสำเร็จอยู่ ณ จุดใด ความ
ชัดเจนของงานหรือการกำหนดแผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 6) วางแผน
ก่อนลงมือทำ ในการทำงานนั้นนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานแล้ว การวางแผนชว่ย
ให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดเวลาและการใช้ทรัพยากรในการทำงาน 
การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื ่อนไขของการวางแผนงานที่ดี  7) มีการสื่อสารที ่ดี 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานนั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารท้ัง การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง รวม
ไปถึงการแสดงออกด้วยท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น เพื่อให้ข้อมูล เพื่อชักจูงหรือโน้ม
น้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

 แนวคิด คือ 1) มุ่งเน้นพัฒนาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน บางอย่างความหมายอาจจะไม่ตรงกัน แต่ทั้งหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง “วิธี
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คิด” เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2) การประสานงาน 
(Co-ordination) คือ การประสานงานร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม ที่เน้นความมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้
กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มีการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
รู้จักเลือกใช้ในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความต้องการ 3) การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถ
ผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตาม
เป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในที่สุดสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเข้มแข็งที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการ และทำให้สามารถสร้างระบบการบริหาร
จัดการในการรักษาความสมดุล 4) การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับติดตามให้
อยู่ในกรอบเป้าหมายท่ีวางไว้ 5) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝ่หาความรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ 
เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้อยู ่ตลอดเวลามีการประเมินตนเองตลอดเวลาเป็นผู้นำด้าน
วิชาการมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และยอมรับการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ 
 ผลการใช้พลังขับ และแนวคิดข้างต้นก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหล่ียม” ในทิศทางท่ีดีขึ้น สังเกตได้จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรท่ี 1 ผลการประเมิน
ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 มีผลการ
ประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 มีผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
4.07 และผลการประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน หลังการจัดการเรียนการสอนของครูในการ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ในวงจรที่ 1 มีผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.14 ซึ่งเป็น
ระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนพัฒนา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เกิดจากปัจจัยภายใน 
คือ การร่วมกันรับรู้ปัญหา ร่วมกันวางแผนการพัฒนาทุกขั้นตอน การลงมือปฏิบัติจริง โดยการนำเอา
โครงการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที ่ 21 (Professional Learning 
Community (PLC) for 21st Century Classroom) ซึ ่งเป็นกิจกรรมใหม่กระตุ ้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้เกิดความน่าสนในในการท่ีจะเรียน ไม่น่าเบ่ือ เกิดารเรียนรู้ท่ีแท้จริงจาการลง
มือปฏิบัติ จากผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 แสดงถึงสมรรถภาพของการทำงานเป็นทีม
ของคณะผู้วิจัย ท่ีสามารถดำเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 ได้สำเร็จลุล่วง โดยมีผลการประเมินปฏิบัติการ 
มีผลการประเมินสูงกว่าหลังการพัฒนา ในระยะที่ 1 สรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 
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และ 2.87 ตามลำดับ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 และ 2.73 
ตามลำดับ และ คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 
และ 2.66 ตามลำดับ  
 ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ผู้ร่วมวิจัยมีความพร้อมและมีความอยาก
เห็นการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของผู้เรียนท่ีดีขึ้น ผู้ร่วมวิจัยมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง และผู้บริหารให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การประชุมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อมีปัญหาโดยทางผู้ร่วมวิจัยจะมีผู้นำ
และผู้เช่ียวชาญด้านกระบวนการ PLC อยู่ในกลุ่มวิจัยทำให้การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทำให้
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเป็นอย่างดี  
 ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ความร่วมมือจากการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมไม่ว ่าจะเป็นโครงการชุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพสู ่ห ้องเร ียนแห่งศตวรรษที ่  21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) หรือการนำผลจาก
การรร่วมแลกเปล่ียนลงไปสู่ห้องเรียน และความร่วมมือของผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ  
 5.4  ในการดำเนินงานเพื ่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั ้น ได้เกิดสิ ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  
 การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ได้เกิดส่ิงท่ีต่อต้านการเปล่ียนแปลงท่ีเห็น
ได้ชัด คือ บางคนคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงานจากเดิมจึงมีการต่อต้านในช่วงแรก ๆ และอีกอย่างคือ
เป็นบุคคลภายนอกท่ีเข้าไปขอความร่วมมือ ครูหลายคนกังวลว่าจะไปเพิ่มภาระงานซึ่งปกติก็หนักอยู่
แล้ว ไหนจะการประเมินคุณภายภายนอก การทำงานวิจัยเพื่อเลื ่อนวิทยฐานะของตนเองที่กำลัง
ดำเนินการอยู่ ทำให้บรรยากาศในช่วงแรก ๆ ตึงเครียด แต่เมื่อท้ังผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้พูดคุยและตก
ลงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียน
แห่งศตวรรษที ่ 21 (Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) 
นั้นเป็นโครงการที่ทุกคนเห็นด้วยและกำลังจะทำอยู่พอดี จึงทำให้ การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ลงตัว
โดยท้ังสองฝ่ายพอใจและยินดีท่ีจะพัฒนา 
 5.5  จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง 
 เพื่อผลต่อการเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพลังขับท่ีใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ท่ี
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มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม่โดยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 ในวงจรท่ี 2 ควรเพิ่มการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้
ครูผู้ร่วมวิจัยให้มากขึ้น  
 5.6  ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง 

  5.6.1 ผู้วิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม และการทำงาน
ร่วมกับองค์กรอื่นที่ผู้วิจัยไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมของหลักทศพิศ
ราชธรรม 10 มาใช้ เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ  
ดังนี้ 1) ทาน การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่ิงสำคัญ อะไรท่ีเรามี
แล้วเพื่อนร่วมงานไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ศีล ทุกคนจะต้อง
มีศีลหรือระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เกรียติซึ่งกันและกัน 3) บริจาค การอยู่ร่วมกันส่ิงสำคัญ
อีกอย่างก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จจะทำให้เรามีความรู้สึกท่ีดีต่อ
กันและกัน 4) อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมีความซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) มัททวะ หากเรา
มีความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดูแคลนผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อน
ร่วมงานเสมอ 6) ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องมีความเพียร ความอดทนต่อความยากลำบากของ
งานเสมอ เพื่อที่งานจะได้ประสบผลสสำเร็จ7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่
ร่วมกันหากเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่ประสบผลสำเร็จ
ได้ 8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน เราไม่ควารเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ตนเองประสบ
ผลสำเร็จเพียงผู้เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน ข้อนี้สำคัญมาก
สำหรับการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะต้องมีความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ อดทนต่อทุกส่ิง
เพื่อให้งานของเราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความเท่ียงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือผู้ร่วมงานจะต้อง
รักษาข้อนี้เป็นสำคัญ เพราะหากเราไม่มีความเท่ียงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันล้มเหลว   
ผู้วิจัยนำนำหลักธรรมของหลักทศพิศราชธรรม 10 มาใช้ในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งจะเป็น
เหตุปัจจัยให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้ในการร่วมงานวิจัยกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย หลักธรรมนี้  ทำให้เกิด
ความคลายกังวลในการที่จะทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานที่ละเอียดและงานที่ต้องเผชิญกับ
ผู้ร่วมงานวิจัยที่หลากหลายความคิด คุณธรรมในเรื่องที่กล่าวมานี้สามารถทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
เกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าเกิดความกังวลในเรื่องใด ๆ ต่อกันและกันเองแล้ว ก็
ย่อมจะส่งผลเสียเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีความเช่ืออย่างสมเหตุสมผลในงานท่ีร่วมกันทำ ประกอบ
กับความเพียรที่พร้อมด้วยปัญญาในการพิจารณาร่วมกันที่ดีงาม จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความมุ่งมานะ
อดทนและมีศรัทธาต่องานวิจัยที่ลงมือทำกับผู้ร่วมวิจัยในการทำให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการ
แก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
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  5.6.2 ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและ
การให้ความร่วมมือกับทีม เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถเพิ่มทักษะ
ให้กับตนเองในหลาย ๆ ครั้งในช่วงฝึกทำและทดสอบจริง และได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมท้ังทีมได้เรียนรู้หลักการใส่ใจดูแลกันในเรื่องต่าง ๆ ได้นำเอา
หลักธรรมมาใช้ในการทำงานอย่างดีคือหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัย
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย ผู้นำต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวนให้
อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ 
และปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย ผู้นำจะต้องทำตัวให้น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง และควร
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ การอยู่ร่วมกันควรรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้
ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 5) วจนกฺขโม ทุก
คนจะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ ่งก ันและกัน พร ้อมที ่จะร ับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา ผู้นำควรมีการช้ีแจงหรือแถลง
เรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) 
โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมนี้มาใช้ เพื่อคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านท่ีคบหรือเข้าหาแล้วจะเป็น
เหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครูผู้
ร่วมวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่ทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรท่ีแท้ ได้อย่างชัดเจน
สามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็น
หนทางที่จะนำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน 
นับได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 

  5.6.3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การพัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอน
ศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม”โดยนำโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
ว ิชาชีพสู ่ห ้องเร ียนแห่งศตวรรษที ่  21 (Professional Learning Community (PLC) for 21st 
Century Classroom)มาเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงท่ีคงทน
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง 
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  5.6.4 ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 5.7  จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ จากการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ทำ
ให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคของครูยุคใหม่ ในการเป็น Facilitator และ Coach โดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มให้ทำกิจกรรมร่วมกัน อภิปราย นำเสนอ ครูคอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียน
คิดต่อไปได้อีก ผู ้เรียนได้ความรู ้และชื่นชอบในบทเรียนนั ้นมากยิ ่งขึ ้น ครูสอนแบบผู ้เร ีย นเป็น
ศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้นำเสนอความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูและผู้เรียนเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ ่งจะแตกต่างจากการสอน
แบบเดิม ๆ ครูเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ทำให้มีผลกระทบทั้งต่อครูเองคือครูจะเหนื่อยที่จะต้อง
ถ่ายทอดอยู่เพียงผู้เดียว ส่วนผู้เรียนก็จะเบ่ือ เพราะเป็นผู้รับการถ่ายทอดไม่มีสิทธิ์อธิบายหรือถาม ทำ
ให้เกิดความน่าเบ่ือหน่ายและไม่อยากเรียนส่งผลกระทบต่อผลการเรียนท่ีแย่ลง 
 นอกจากนี้ จากการทำงานกันเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านการการพูดคุยแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทำให้
เกิดการมีส่วนมากกว่าเดิม มีวัฒนธรรมท่ีดีในการทำงานอย่างมีระบบมากขึ้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้
เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า งานวิจัยแบบนี้มีประโยชน์มากแก่ทุกคน เพราะได้ฝึกทักษะ
ให้ตนเอง และเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ทำงาน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานของกันและกัน 
การช่วยเหลือกันและกันอย่างมีความสุข  
 
4.2  ผลการวิจัยภาคสนาม วงจรที่ 2 
ขัน้ตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2  
 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ หลักอคติ 4 ใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ฉันทาคติ ไม่มีความลำเอียงเพราะชอบพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
เพื่อที่จะให้การทำงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 2) โทสาคติ เราไม่ควรลำลำเอียงเพราะ
โกรธหรือชิงชังใครในหมู่คณะ 3) โมหาคติ การเป็นผู้นำหรือผู้ตามหากมีความลำเอียงเพราะหลง แล้ว
ก็จะทำให้การทำงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ 4) ภยาคติ การทำงานจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยหากเรามี
ความลำเอียงเพราะกลัว ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมนี้ เพราะอคติ 4 เป็นธรรมสำหรับผู้ที่เป็น
ผู้นำ เป็นหัวหน้า เพราะธรรมเหล่านี้ เป็นสัจจะความจริงท่ีมักเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ และมีผลอย่าง
มากต่อการบริหารงาน ต่อการปกครอง และความสงบสุขของสังคมผู้นำ ผู้วิจัยนำอคติ 4 ประการนี้มา
เพื่อทำให้ ผู้ร่วมงานวิจัยและผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับงานวิจัยนี้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหา
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แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน   ซึ่งการวางแผน 
มีข้ันตอนประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที่ 1 การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลที่เป็นผลจาก
การสังเกตและการถอดบทเรียนในแต่ละขั ้นตอนที ่ผ ่านมา พร ้อมทั ้งนำเสนอเปร ียบเทียบ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติตามแผน เพื่อชี้ให้เหน็ถึง
การเปล่ียนแปลงของการพัฒนา รวมทั้งนำเสนอให้เห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวังและส่ิงท่ียังไม่บรรลุ
ความคาดหวัง เพื่อการวางแผนดำเนินการในวงจรท่ีสองต่อไป  
 โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในขั้นตอนการวางแผนมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันภายในวันเดียว คือ 
1) การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาการ
พัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21  เพื่อระบุปัญหาสาเหตุของปัญหา
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการ
ปฏิบัติใหม่กันอีกรอบ 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ กรอบแนวคิดใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และ 3) การสะท้อนผลการดำเนินงานของขั้นตอนที่ 6 เพื่อร่วมกัน
ถอดบทเรียนท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 1) การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีการนำข้อมูลท่ีได้จากการสะท้อนผลในขั้นตอนท่ี 
5 มาร่วมพิจารณาซึ่งสรุปเป็นภาพรวมดังตารางท่ี 4.51 
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ตารางท่ี 4.51  สรุปการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในวงจรปฏิบัติท่ี 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
4 ข้ันตอนการปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ขั้นตอนที่ 1ขั้น
วางแผน (Plan)  
 

สภาพที่คาดหวัง   
 1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาด้านการ
สอนในศตวรรษที่ 21 มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนา
ด้านการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการเขียนแผนการสอน
จัดทำเครื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน การวางแผน 
กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ได้ และทำให้เกิดการ
ทำงานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี  
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: - ไม่ม ี

1) ท่ีประชุมรับรองว่า สำเร็จ
ตาม เป้าหมายหรือสภาพที่
คาดหวังทุกข้ันตอนแต่อยากให้ 
เพ่ิมข้ันตอนที่ 2 อยากให้นำ
กิจกรรม PLCที่เคยใช้ในวงจรที่ 
1 ไปทำซ้ำอีกครั้งในวงจรที่ 2 
เพ่ือให้มีเวลาในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการ
ดำเนินงาน (Do) 

สภาพที่คาดหวัง  
1.ผู้ร่วมวิจัย นำแผนการสอนตามทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21ของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
2. ครูผู้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน การจัดการศึกษาเป็นไป
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ที่เพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับ
นวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการ
เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัด 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับผู้ร่วมวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการจัดการศึกษา จัดทำร่างแผนการจัดการสอน  
มีรายละเอียดของรายวิชาครบถ้วนและผ่านการพิจารณา
ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาและผู้ร่วมวิจัย และนำ
แผนการสอนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 
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ตารางท่ี 4.51  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
4 ข้ันตอนการปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
 การศึกษาในเชิงคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดข้ันสูง 
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: เน่ืองจากการนำ 
กิจกรรม PLC เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นควรทำซ้ำต่อ
เพ่ือให้เกิดความคงทนและย่ังยืนของกิจกรรม 

 

ขั้นตอนที่ 3  
ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 

สภาพที ่คาดหว ัง 1) ผ ู ้ วิจ ัยและผ ู ้ร ่วมว ิจัยได ้ร ่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการ
เร ียนการสอน ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลมีการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21เป็น
หัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ดังน้ี 
2.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน   

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง: มีการนำการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการสอน
ศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยมโดยใช้โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 
21st Century Classroom) มีความแตกต่างจาก
เดิมมากนักเรียนให้ความสนใจและสนุกกับการ
เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึนและมีสื่อการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม 
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: ไม่ม ี
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ตารางท่ี 4.51  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
 3.ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดี

ข้ึน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ
ไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

  

ขั้นตอนที่ 4 การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
(Shared Reflecting) ประเมินและเน้น
คุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง 
 

สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบ PLC มาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 กับการทำงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง: มีการมีข้อมูลย้อนกลับ
ร่วม ประเมินและเน้นคุณภาพและพัฒนาการจัด
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยใช้กระบวนการ PDCA 
มีการทดลองใช้และมีการตรวจสอบผลการทดลอง
ใช้ 
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: - ไม่ม ี
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 ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาการสอนพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมวงจรที่ 1 สรุปสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังในแต่ละขั้นตอนได้
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสู่การปฏิบัติร่วม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะนำแผนการ
สอนไปใช้ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเข้าสู ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
ครูผู้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ที ่เพิ ่มมากขึ้นเกี ่ยวกั บ
นวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการ
เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 ผลการพัฒนาวงจรท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนหาหัวข้อปัญหา และนวัตกรรมของผู้ร่วม
วิจัยแต่ละคน ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวัง คือร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาด้าน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนและทำให้เกิดการทำงานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็น
อย่างดี 

 ผลการพัฒนาวงจรท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ขั้นการดำเนินงาน ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้การดำเนินการจัดทำแผน 
จัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคทักษะในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับผู้ร่วมวิจัย 
โดยมีกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการจัดการศึกษา จัดทำร่างแผนการจัดการสอนมี
รายละเอียดของรายวิชาครบถ้วนและผ่านการพิจารณาร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาและผู้ร่วมวิจัย 
และนำแผนการสอนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่สำเร็จ
เนื่องจากเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21และเป็นกิจกรรมที่ดีเห็นควร
ทำซ้ำต่อเพื่อให้เกิดความคงทนของกิจกรรม 
 ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ขั ้นตอนท่ี 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงาน สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง : มีการนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมโดยใช้โครงการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional Learning Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) มีความแตกต่างจากเดิมมากนักเรียนให้ความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ มี
ความสุขในการเรียนรู้มากขึ้นและมีส่ือการเรียนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม 
 ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 4 การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม ประเมินและเน้นคุณภาพ
และพัฒนาการจัดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จคือมีการมีข้อมูลย้อนกลับร่วม ประเมิน
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และเน้นคุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ PDCA มีการทดลอง
ใช้และมีการตรวจสอบผลการทดลองใช้ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทางเลือกท่ี
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่  
 ผู้วิจยัและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ เพื่อต้องการทักษะการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมโดยใช้โครงการ   

 โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional 
Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรม
เหมือนเดิม เพื่อแก้ปัญหาและบรรลุสภาพท่ีคาดหวังตามท่ีร่วมกันวิเคราะห์อย่างดีแล้ว ซึ่งผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนดขึ้น การทำงานตามแต่ละระดับ การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของ
แต่ละระดับ ได้รับทราบปัญหาที่ต้องการพัฒนาใหม่คือต้องการนำนวัตกรรมที่เคยใช้ในวงจรที่ 1 ไป
ทำซ้ำอีกครั้งในวงจรท่ี 2 เพื่อให้มีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในท่ีประชุม
ได้แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานาเพื่อค้นหาทางเลือกท่ีลงตัว ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้นำผลการระดมสมอง วิเคราะห์และออกแบบเพื่อนำเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ตกลง กำหนดแนวทางการพัฒนา เป็น 5 แนวคิด 7 กลยุทธ์ และ 4 ขั้นตอนในปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1. แนวค ิดในการพ ัฒนา (Concepts for Development) เพ ื ่อเป ็นทิศทางการ
ดำเนินงานท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ 

  1.1 มุ่งเน้นพฒันาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายอย่างชัดเจน 
บางอย่างความหมายอาจจะไม่ตรงกัน แต่ท้ังหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง “วิธีคิด” 
เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีตรงกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

  1.2 การประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงานร่วมมือร่วมใจทำงานเป็น
ทีม ท่ีเน้นความมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนิน
กิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มี
การรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รู้จักเลือกใช้ในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความต้องการ  

  1.3 การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิด
จิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งท่ีมีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการ และทำให้สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสมดุล 

  1.4 การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับติดตามให้อยู่ในกรอบ
เป้าหมายท่ีวางไว้  
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  1.5 การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ประเมินและเน้นคุณภาพและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพื ่อเป็นกรอบให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 
  2.1. วิเคราะห์ตนเอง ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่ควร
ต้องทำคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพ
พิเศษในด้านใด ก็ควรท่ีจะต้องเสริมศักยภาพของตนในด้านนั้น ๆ  
  2.2 มุ่งมั ่นที ่จะเปลี ่ยนแปลง การที ่จะพัฒนาตนเองได้ ต ้องมีความกล้าที ่จะ
เปล่ียนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความต้ังใจ ต้องมีความเช่ือว่า ศักยภาพของตนเองนั้น
สามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหมที่่มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจะนำมาซึ่งส่ิงดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 
  2.3 มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น 
ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและ
ทัศนคติในการทำงานก็จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มข้ึน  
  2.4. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ การหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพิ่มเติมไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ใน
ขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอื่น ๆ ท่ีเรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม  
  2.5. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมาย เป็นปลายทางที่ต้องให้ไปถึง ถือเป็นหัวใจ
สำคัญของการทำงาน เพราะในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มักจะเน้นที่ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้
หรือกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทำงานแบบมีเป้าหมายว่างานแต่ละอย่างท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความสำเร็จอยู่ ณ จุดใด ความชัดเจนของงานหรือการกำหนด
แผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  
  2.6. วางแผนก่อนลงมือทำ ในการทำงานนั้นนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ทำงานแล้ว การวางแผนช่วยให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและ
การใช้ทรัพยากรในการทำงาน การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผน
งานท่ีดี  
  2.7. มีการสื่อสารที่ดี เนื ่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความ
ต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานนั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารท้ัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และการฟัง รวมไปถึงการแสดงออกด้วยท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่าง
กัน เช่น เพื่อให้ข้อมูล เพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
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 3. แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” มีแนวทางในการพัฒนาซึ่ง
ประกอบด้วย โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 (1) ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) 
 (2) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) 
 (3) ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
 (4) ขั้นที่ 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action)   

  



374 
 
ตารางท่ี 4.52  รายละเอียดการดำเนินการ วงจรท่ี 2 
 

โมเดล 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหล่ียม 
ขั้นตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan)      

ขั้นนตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do)      

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 

     

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นที่ 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action)      

 
 ผู้วิจัยได้นำเสนอ โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลัง

พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อเข้าสู่วงจรการ
ดำเนินงานในขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน 
(Plan) (2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) (3) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน (Check) (4) ขั้นที่ 4 ขั ้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) เป็น
วิธีการพัฒนาท่ีได้จากการรวมเอาประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย และแนวคิดเชิงทฤษฎี ผู้วิจัย และผู้ร่วม
วิจัย เห็นชอบในวิธ ีการพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ตามที่ได้นำเสนอ และทุกคนมีความพร้อมสำหรับการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
ภาพรวมของการขับเคล่ือนแนวคิด กลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการสอน
ในศตวรรษที่ 21 กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สามารถแสดงถึงรายละเอียดและ
ความสัมพันธ์ ได้ดังภาพท่ี 4.19 

 
 



375 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19  กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพท่ีคาดหวัง ของการพัฒนาเพื่อปฏิบัติการแบบ 
     มีส่วนร่วม “การพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบา้น 
     สามเหล่ียม” 

 
 ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่นี้ทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันบวกกับประสบการณ์ในการนำสภาพปัญหาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังจาก
การปฏิบัติในวงจรท่ี 1 เพื่อนำมากำหนดเป็น สภาพท่ีคาดหวัง จากการแก้ปัญหา กำหนดแนวทางการ
พัฒนา เป็น 5 แนวคิด 7 กลยุทธ์ และ ขั้นตอนในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาในวงจรท่ี 2 ต่อไปให้มีความ
สมบูรณ์ และได้กรอบแนวคิดใหม่ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) 
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Learning from Practice) ท่ีเกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 3.1  ผลการดำเนินงาน 
  3.1.1  การระดมสมองเพื่อพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดม
สมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวงจรท่ี 1 ท่ีผ่านมา
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ของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ท่ียังไม่บรรลุและบรรลุได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลากหลายประเด็น
ด้วยกัน  
  3.1.2  การนำเสนอแนวทางใหม่ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการดำเนินงาน
พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวทางร่วมกันใหม่ในวงจรที่ 2 นี้เพื่อหาจุดท่ีจะต้องพัฒนา
ร่วมกันอีกรอบในขั้นตอนท่ียังไม่บรรลุให้บรรลุตามเป้าหมาย  
  3.1.3  การระดมสมองเพื่อการทำงานร่วมกันในวงจรที่ 2 ผลการดำเนินงาน พบว่า 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาตามรูปแบบท่ีได้ร่วมกันระดมความคิดและจาก
ประสบการณ์ในวงจรท่ี 1 ได้เป็นอย่างดีเพื่อปรับปรุงทิศทางการทำงาน  
  3.1.4  การถอดบทเรียน หลังจากได้ดำเนินการในขั ้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม่
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 ใน
ประเด็น 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 3.2  ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 
  3.2.1  การระดมสมองเพื่อพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยการมีเสนอความคิดเห็นในแนวทางท่ีหลากหลาย รวมประเด็นกันยาก
และภาระงานของแต่ละคนมีเยอะเกินไปจึงทำให้ไม่มีสมาธิ เลยทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน
ร่วมกันบ้างในบางครั้ง จึงทำให้แต่ละคนมองปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่ตรงกันก็มีในบางครั้ง  
  3.2.2  การนำเสนอแนวคิดใหม่ร่วมกัน พบว่าการนำเสนอแนวคิดใหม่ร่วมกันในวงจรท่ี 
2 นี้ทำให้มีกำลังใจในบางส่วนท่ีทำสำเร็จ แต่ก็ต้องมีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น  
  3.2.3  การระดมสมองเพื่อการทำงานในรอบใหม่นี้ พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจยัยังขาด 
การร่วมมือในการเสนอแนวคิดยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควรและวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ผนวกกับ
สายธารประสบการณ์นั้นมีน้อยเกินไป และสุดท้ายก็ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
  3.2.4  การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่ละประเด็น
ยังน้อยเกินไปไม่สมบูรณ์มากนัก 
 3.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
  3.3.1  การนำเสนอแนวคิดใหม่ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
คือ การนำเสนอแนวคิดจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์วางแผนที่ดี และมีความรอบคอบมากกว่านี้ 
เนื่องจากเรื่องส่ือการสอนนี้มีความละเอียดมาก  
  3.3.2  การระดมสมองเพื่อการทำงานในรอบใหม่นี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ 
ทัศนะท่ีมีองค์ความรู้ของตนสำคัญมาก บางครั้งก็เอาแนวคิดตนมามากเกินไปเลยทำให้งานออกมาช้า
มากกว่าปกติ กากล่ันกรองจากหลาย ๆ คนเป็นบรรทัดฐานแก่กันและกันจึงมีความสำคัญมากในวงจร
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ใหม่นี ้ ควรพิจารณาแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทีละประเด็นจึงจะก่อเกิดงานในรอบใหม่นี ้ออกมาได้
สมบูรณ์ได้ 
  3.3.3  การถอดบทเรียน มีข้อสังเกตว่าผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจในการถอดบทเรียนยังไม่
ชัดเจนพอ เนื่องจากอาจเป็นด้วยความไม่เคยชินในการทำงานนี้  
 3.4  การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
  3.4.1  การทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้การวิเคราะห์ 
สภาพท่ีคาดหวัง เช่ือมโยงร่วมกับส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวัง และส่ิงท่ียังไม่บรรลุความคาดหวัง 
  3.4.2  การระดมสมองเพื่อการทำงานในวงจรใหม่นี ้ ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ในการทำงานร่วมกันนั้น แน่นอนว่าด้านของความ
คิดเห็นนั้นไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามถูกหรือผิด สุดท้ายก็เป็นการให้ผู ้อ ื ่นคิดต่อยอด
แนวความคิดของกันและกัน เพราะจะทำให้เกิดองค์ความรู้มากมายแก่ผู้ร่วมงาน ดูอย่างการทำงานใน
วงจรใหม่นี ้เห็นได้ว่า มีการพัฒนามากในเรื่องการเข้าร่วมกันประชุมปรึกษา และในด้านบุคลิกท่ี
เปล่ียนไปในการทำงานของผู้ร่วมวิจัยเป็นต้น  
  3.4.3  การนำเสนอแนวคิดใหม่ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหมท่ี่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู ้ร่วมวิจัยได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ ในการร่วมกันประชุมในเชิงทฤษฎีท่ี
สามารถทำงานร่วมกันได้ในรอบใหม่นี้ได้อย่างลงตัว และสังเกตได้ว่ามีผู้ร่วมวิจัยบางท่านสามารถ
เสนอแนวคิดได้เร็วมาก อาจเนื่องมาจากการลงมือทำงานร่วมกันเลยทำให้เห็นจุดท่ีจะแก้ไขได้ง่าย  
  3.4.4  การถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในงานร่วมกัน
อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อย่าง
สมบูรณ์มากกว่าเดิม 
 
 

    
 
ภาพท่ี 4.20  การระดมสมองในขั้นตอนท่ี 6 
 



378 
 
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2  
 เพื่อแก้ปัญหากันใหม่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การกำหนดแนวปฏิบัตริ่วมกันใหม่ 
2) การนำแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ และ 3) การถอดบทเรียน   ซึ ่งผู ้วิจัยได้นำหลักธรรม มาใช้ใน
ขั้นตอนนี้ คือ หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ในขั้นตอนนี้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย คือต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวนให้อยากเข้าไป
ปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ คือ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ และ
ปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย  คือ ต้องทำตัวให้น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง และควรปรับปรุงตน
อยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ คือ  การอยู่ร่วมกันควรรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่า
เมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  5) วจนกฺขโม คือ ทุก
คนจะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ ่งก ันและกัน พร ้อมที ่จะร ับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา  คือ ผู้นำควรมีการช้ีแจงหรือ
แถลงเรื ่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื ่องยุ ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื ่องราวที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย  คือ ไม่ชักนำใน ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทาง
เส่ือมเสีย   ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นหลักธรรมท่ีทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรท่ีแท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน
ได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะนำพากันและกัน
เดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีจะทำ
ให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน   รายละเอียด ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ได้กำหนดจัดขึ้นในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 15.00-16.30 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมในขั้นตอนนี้มุ ่งหวังให้มีการระบุวิธีการ
ดำเนินการปฏิบัติโครงการกิจกรรมตามขั้นที่ 6 การวางแผนใหม่เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ โดยวิธีการระดมสมอง เสวนา แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมกำลังใจให้
กันและกัน เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติร่วมกันดังนี้ (1) จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการสร้างพลังแรงจูงใจ
เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมวิจัย (2) สร้างข้อตกลง
ร่วมกันแนวทางปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และ (3) นำแผนปฏิบัติการให้เห็นผลที่เกิดขึ้นใหม่ที่ชัดเจน
ตรงกัน  
 ผลจากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน พบว่าสาเหตุที ่ทำให้การดำเนินงานใน
ขั้นตอนนี้ประสบผลสำเร็จเป็นเพราะในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมท่ีร่วมกันกำหนดขึ้น โดยอาศัยของหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม กรอบแนวคิดหลัก เสริมด้วยแนวคิดนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศตามระบุไว้ 
รวมทั ้งได้ใช ้หลักการ ในการสอนในศตวรรษที ่ 21 สำหรับคร ูซ ึ ่งเป็นตัวสอดแทรกเสริมใน
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กระบวนการวิจัยทำงานทุกขั้นตอน จึงส่งผลให้การลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้คาดหวังไว้ อีกทั้งข้อมูลที่จากการลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมย่อยล้วนเป็นข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ เพราะได้จากหลายแหล่ง ทั้งที่เป็นเอกสาร จากคำบอกเล่าของบุคคลที่มีความรู้  ความ
ชำนาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่คาดว่าจะสามารถ
นำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนสำหรับครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง  
 กิจกรรมที่ 2 การนำแผนลงสู่การปฏิบัติ ในวงจรที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ได้จากการจัดทำร่วมกัน ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการปฏิบัติการความร่วมมือในการนำกิจกรรมการจัดการการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในทางปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงประสงค์ มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงการปฏิบัติงาน
ตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ และ
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี ข้อมูลย้อนกลับ จาก
ลักษณะดังกล่าว จึงมีความคลายคลึงกับวงจรท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหาร/การพัฒนา/การทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนท่ีสำคัญ 4 ขั้นตอนคือ 

 (1) ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) 
 (2) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) 
 (3) ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
 (4) ขัน้ท่ี 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) เพื่อเข้าสู่วงจรการดำเนินงานใน

ขั้นตอนต่าง ๆ อีก ในวงจรท่ี 2 ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) คือ การวางแผนหานวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน”การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหล่ียม ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาด้านการสอนน้อยเรียนรู้มากขึ้น 
มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เพียงพอสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
 วิธีดำเนินการ  
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 1) ครูผู้ร่วมวิจัยทุกคนและผู้วิจัยร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกันวางแผนการและรายละเอียดสำคัญดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2563 ในวงจรท่ี 2  
 2) ครูผู้ร่วมวิจัย จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ลำดับการสอน และจัดหาเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้รับผิดชอบ  
 1) ผู้บริหารโรงเรียน กำกับดูแลความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 2) ผู ้วิจัย ผู ้ร่วมวิจัย ทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ ลำดับการสอน และจัดหา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 การปฏิบัติ 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระบวนการ 
PLC ของแต่ละคน เพื่อเตรียมการดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 ถึง 
31 มีนาคม 2564 
 ผลจากการระดมสมองจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย และการนำเสนอแนวการพัฒนา
เชิงทฤษฎีของผู้วิจัย กำหนดเป็นโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) โดยครูผู้ร่วมวิจัยแต่
ละท่านได้นำทักษะในศตวรรษท่ี 21 เดิมในวงจรท่ี 1 ดำเนินต่อในวงจรท่ี 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
และผู้เรียนได้รับประสิทธิภาพในการเรียนท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.53  โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional  
       Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ในวงจรท่ี 2  
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC )  แก้ปัญหาใน

ระดับชั้น 
1 นางธนาภา พิศนุย  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.2  
2 นางสุนิสา มณีวงศ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.4  
3 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.4  
4 นางกาญจนา จันทะไพร แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.5  
5 นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น ป.6  
6 นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
7 นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-4  
8 นางแก้วตา โครตงาม  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
9 นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
10 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  แก้ปัญหานักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

  
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1. ผู้ร่วมวิจัย นำแผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียนไปใช้ในวงจรท่ี 2  
 2. ครูผู ้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ที่เพิ่มมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของ
ผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 วิธีดำเนินการ 3 ลำดับข้ันดังนี้ 
 1. PLAN 
 1) ครูผู้ร่วมวิจัย ยื่นแบบคำร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยจัดทำแบบบันทึกการค้นหาปัญหาและบันทึกแนวทางแก้ไขปัญหา 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยออกแบบแผนการสอน 
 4) ครูผู้ร่วมวิจัยร่วมแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อการนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 
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 2. DO 
 1) ครูผู้ร่วมวิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 3) ครูผู้ร่วมวิจัยมีแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 3. SEE 

 1) ครูผู้ร่วมวิจัยบันทึกหลังการสอน 
 2) ครูผู้ร่วมวิจัยแบบสะท้อนความคิดและการปรับปรุงใหม่ 
 ผู้รับผิดชอบ  
 1. ผู้บริหารโรงเรียน กำกับดูแลความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการเพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 2. ผู ้ว ิจัย ผู ้ร ่วมวิจัย ทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ ลำดับการสอน และจัดหา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 การปฏิบัติ 
 ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ผู้ร่วมวิจัยนำเครื่องมือ ได้แก่ 1) การ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 2) การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 3) แบบ
ประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21ของครู และผู้ร่วมวิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในห้องเรียนในวงจรท่ี 2 
 ผลการปฏิบัติ หลังจากท่ีครูผู้ร่วมวิจัยนำนวัตกรรมกลับไปใช้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
วิชา ทางผู้วิจัยก็ได้มีการออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
กิจกรรม ดังภาพท่ี 4.21 
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ดังภาพท่ี 4.21  การจัดการเรียนการสอนและมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกิจกรรม  
 
กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้ 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 
  3.1.1 การกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 15.00-16.30 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนดขึ้นใหม่นั้น ในขั้นตอนนี้ มีการดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การ
กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมเพื่อร่วมกันวางแผนแนวปฏิบัติให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ และ 2) การนำแผนลงสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมให้ดีขึ้นและสรุปวิธีการปฏิบัติสำหรับวงจรท่ี 2 
  3.1.2 การนำแนวทางท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
ลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีได้จากการจัดทำร่วมกัน ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการปฏิบัติการความร่วมมือในการนำกิจกรรมในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการทำวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทำงานเพื่อการแก้ปัญหา
ในเวลาเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้ วงจรท่ี 2 ดังต่อไปนี้  
   1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการของการทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียมประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสำคัญ 4 ขั้นตอน มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
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   (1) ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ดำเนินการวางแผนร่วมกันในการ
จัดกิจกรรม PLC เพื ่อการทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
   (2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) ผู้ร่วมวิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ผู ้ร่วมวิจัยนำเครื่องมือ ได้แก่ 1) การ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 2) การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 3) แบบ
ประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21ของครู และผู้ร่วมวิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในห้องเรียนในวงจรท่ี 2 
   (3) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
(Check) ผู้วิจัยและคณะครูท่ีได้รับมอบหมายทำการนิเทศติดตามการดำเนินการในวงจรท่ี 2 และทำ
การให้คำแนะนำครูผู้ร่วมวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   (4) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 2 เพื่อหาข้อสรุปและส่ิงท่ีพัฒนาจากวงจรท่ี 2 
 3.2  ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 

  ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คือ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้โรงเรียนต้องปิดและจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยต้องปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์ และใช้การนิเทศแบบ
ออนไลน์แทนการนิเทศในช้ันเรียน รวมถึงการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
 3.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

  3.3.1  ในการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่ ผู้วิจัยสังเกตเห็นความตั้งใจของครูผู้ร่วม
วิจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก
จำกัดด้วยเวลา ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เต็มที่ จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
  3.3.2 ในการนำแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ ครูผู้ร่วมวิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือ และส่ือการ
จัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีการดำเนินการโดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างครูผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้วิจยั ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความสุข สนุกในการเรียน 
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 3.4  การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
 ในการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ารรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในขั้นตอนที่ 7 มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 

 (1) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีการเรียนรู้จากการวางแผน
ร่วมกัน การพูดคุยกันทำให้ทราบปัญหาร่วมกันและได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น ดังพลังขับที่ผู ้วิจัย
นำมาใช้ คือ 1) มุ ่งเน้นพัฒนาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายอย่างชัดเจน 
บางอย่างความหมายอาจจะไม่ตรงกัน แต่ทั ้งหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง “วิธีคิด” 
เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีตรงกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 1) การประสานงาน  (Co-
ordination) คือ การประสานงานร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม ที่เน้นความมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้
กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มีการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
รู้จักเลือกใช้ในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความต้องการ 3) การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถ
ผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตาม
เป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในที่สุดสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเข้มแข็งที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการ และทำให้สามารถสร้างระบบการบริหาร
จัดการในการรักษาความสมดุล 4) การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับติดตามให้
อยู่ในกรอบเป้าหมายที่วางไว้ 5) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ประเมินและเน้น
คุณภาพและพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 (2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) ผู้ร่วมวิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 และส่ิงท่ีเกิดการเรียนรู้คือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง ในการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติการในช้ันเรียน การทำงานเป็น
ระบบ ทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพถึงแม้จะมีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท่ีทำให้ต้องปิดสถานศึกษาและปรับเปล่ียนการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสาน 
 (3) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
ผู้วิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำปฏิทินการนิเทศติดตาม
อย่างชัดเจน ตามแบบฟอร์มการนิเทศและติดตามในระบบ PLC 
 (4) ขั้นที่ 4 ขั้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action) การสะท้อนรายงานผลการนิเทศ
ติดตามของผู้วิจัยและคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 
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            (5)  การนำหลักธรรม หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ในขั้นตอนนี้เป็นข้อคิดเตือนใจในการ
ทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย คือต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวน
ให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ คือ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ี
พึ่งใจ และปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย  คือ ต้องทำตัวให้น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง และควร
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ คือ  การอยู่ร่วมกันควรรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้
เข้าใจ รู ้ว ่าเมื ่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที ่ปรึกษาที ่ ดี  
5) วจนกฺขโม คือ ทุกคนจะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำ
เสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา  คือ ผู้นำควรมีการ
ชี้แจงหรือแถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย  คือ ทำให้เห็นถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ ได้อย่างชัดเจน
สามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำ เป็น
หนทางที่จะนำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน 
นับได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2  
 เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 4 คือ เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน รวมทั้งผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 
กิจกรรม และผู้วิจัยได้นำหลักธรรม นำหลักนาถกรณธรรม 10  มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัย
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ศีล การอยู่ร่วมกันควรมีความประพฤติดีงาม
สุจริต รักษาระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 2) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้
ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา คือ ความมีกัลยาณมิตรที่ดีควร
แนะนำส่ิงท่ีดีให้กันและกันเสมอ 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน
การทำงานร่วมกันถึงจะประสบผลสำเร็จและมีความสุข 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ทุกคนควรเอาใจใส่
ช่วยขวนขวายในการทำกิจกรรมทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทำ
ให้สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา คือรักและใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความ
พอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยท่ีละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
7) วิริยารัมภะ ทุกคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ละความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บาก
บั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ รู ้จักยินดี มี
ความสุขความพอใจท้ังของตนแลของเพื่อนร่วมงาน 9) สติ การร่วมงานด้วยกันจะต้องมีสติ รู ้จัก
กำหนดจดจำ ระลึกการท่ีทำคำท่ีพูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล 
รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง  มีกิจกรรมในขั้นตอนสังเกต ดังนี้ 
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 กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง 
และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ  

ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติ
การโดยมีการดำเนินการ คือ การสังเกตและสรุปผลการสังเกตกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อม
ทั้งมีการบันทึกผลการสังเกตจัดทำสรุปผลร่วมกันซึ่งมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีการนำเสนอผลการสังเกตต่อท่ีประชุมและให้ผู ้ร่วมวิจัยทุกคนได้
ร่วมกันสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยดำเนินการในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และ 
ร่วมประชุมการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินการขั้นตอนการสังเกตโดย
ดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุมร่วมกัน เพื่อระดมสมองและหามติ
เกี่ยวกับการสังเกตผลการวิจัยวงจรท่ี 2 รายละเอียดการประชุมสรุปได้ดังตารางท่ี 4.28 
 
ตารางท่ี 4.54  การดำเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่รอบท่ี 2 
 

วันเดือนป ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพที่คาดหวัง หลักการที่ยึดถือ 
1 ธันวาคม 
2563 - 26 
กุมภาพันธ์ 
2564 

การสังเกตและ
สรุปผลการสงัเกต 

สังเกตและมี
บันทึกผลการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามข้ันตอน 

ผลการบันทึกการ
สังเกตการดำเนิน
กิจกรรมของกิจกรรม
ทั้ง 4 ข้ันตอน 

“การบันทึกผลการ
ดำเนินงานจากการปฏิบัติ
จริง” และยึด 10 หลักการ
วิจัย10 จรรยาบรรณและ 
10 บทบาทของผู้วิจัย 

1 มีนาคม 
2564 

การนำเสนอและ
การสรุปผล 

ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยร่วมกัน
สรุปผลการสงัเกต
กิจกรรม 

สรุปผลการสงัเกต
การดำเนินกิจกรรมที่
ผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความ
เห็นชอบ 

หลักการ” รับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้ร่วมวิจัย” 
จรรยาบรรณ” มีการ
ปรึกษาหารือกันและ
ข้อเสนอแนะได้รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ่ายและ 
10 หลักการวิจัย 10 
จรรยาบรรณและ 10 
บทบาทของผู้วิจัย 
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วันเดือนป ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพที่คาดหวัง หลักการที่ยึดถือ 
8 มีนาคม 
2564 

การสะท ้อนผล
การดำเนินงาน 

ร่วมกันสะท้อนผล
การดำเนินการ
ข้ันตอนการสังเกต 

การร่วมกันทำ
กิจกรรมถอดบทเรียน
จากการดำเนินงาน
ข้ันตอนการสังเกต 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม
วิจัยทุกคนและมีการ
ปรึกษาหารือกัน
ข้อเสนอแนะได้เห็นชอบ
จากทุกฝ่าย 

 
 การนำเสนอและการสรุปผลการสังเกตของผู้ร่วมวิจัยและให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันแสดงความ

คิดเห็นและสรุปผลการดำเนินการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีการจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 น. โดยก่อนที่จะมีการอภิปรายผลการสรุปผลการดำเนินงานนั้นผู้วิจัยได้นำเสนอ
เครื่องมือในวงจรที่ 1 ที่ได้ทำการประเมินมา ในการดำเนินกิจกรรมโดยให้ผู ้ร่วมวิจัยทุกคนได้ได้ดู
ร่วมกันและทำการประเมินไปด้วย ได้นำเสนอกิจกรรมทุกขั้นตอน ในสภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้า
ของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรท่ี 2 
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ตารางท่ี 4.55  ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง และความคืบหน้าของการปฏิบัติในวงจรท่ี 2 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ขั้นตอนที่ 1ขั้นวางแผน (Plan)  สภาพที่คาดหวัง   
 1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนา
ด้านการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการเขียนแผนการสอนจัดทำ
เครื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เพียงพอ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนา
ด้านการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการเขียนแผนการสอน
จัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน การวางแผน 
กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ และทำให้เกิดการ
ทำงานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี  
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: - ไม่ม ี

1. ท่ีประชุมรับรองว่า 

สำเร็จตามเป้าหมายหรือ

สภาพที่คาดหวังในทุก

ระดับ 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) สภาพที่คาดหวัง  

1.ผู้ร่วมวิจัย นำแผนการสอนตามทักษะการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21ของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนในห้องเรียน 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา กับผู้ร่วมวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานการจัดการศึกษา จัดทำร่าง
แผนการจัดการสอน  
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ตารางท่ี 4.55  (ต่อ) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 3  

ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 

สภาพที่คาดหวัง 1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคลมีการจัดการเรียนรู ้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ดังน้ี 
 2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียน
อย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน  
3.ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็น
การเปลี ่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดข้ันสูง 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง: มีการนำการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: 
กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมโดยใช้
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (Professional Learning Community 
(PLC) for 21st Century Classroom) มีความ
แตกต่างจากเดิมมากนักเรียนให้ความสนใจและสนุกกับ
การเรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึนและมีสื่อการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม 
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: ไม่ม ี
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ตารางท่ี 4.55  (ต่อ) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 4 การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
(Shared Reflecting) ประเมินและเน้น
คุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง 

สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบPLC มาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง: มีการมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
ประเมินและเน้นคุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง โดยใช้กระบวนการ PDCA มีการทดลอง
ใช้และมีการตรวจสอบผลการทดลองใช ้
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง: - ไม่ม ี
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 กิจกรรมที่ 2 ผลการปฏิบัติตามแผน 
 การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าที่เพื่อให้สามารถประเมินผลได้
อย่างครบถ้วนในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยผู้ร่วมวิจัย จำนวน 10 คน ได้รับการนิเทศจากคณะผู้บริหาร
และคณะครูที ่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการนิเทศติดตามครูผู ้ร่วมวิจัย ในระหว่างวันที่ 21-25 
กันยายน พ.ศ. 2563 และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) แบบ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  (2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21และ (3) แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการ
เรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู หลังจากนั้น จะได้นำผลการประเมินและการ
ตรวจสอบท้ังสองส่วน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลการการรวมพลังพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  
ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 10 คน ได้ดำเนินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีผลการการรวมพลังพฒันา
ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.56  ผลการจัดการเรียนรู้การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 วงจรปฏิบัติท่ี 2 
 

ที่ ผู้ร่วมวิจัย / นวัตกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 

 นางธนาภา พิศนุย  
นำผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น ป.2 รายวิชา
ภาษาไทยยใช้การสอน 

บัน 

ผลการกิจกรรม PLC  
1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม 
ปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตลอดจนสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ  
2. นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  
3. นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้ดี มีความ
การนำเสนอผลงานอย่างมั่นใจ 
4. ผลการทดสอบหลังเรียนสูงข้ึน 

ครูมีรูปแบบการสอน/นวัตกรรมที่

สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารสามารถนำผลจาก

การวิจัย/นวัตกรรม ท่ี

ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน

การจัดการเรียนการสอน 

นำไปขยายผล เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาใน

โรงเรียนเครือข่ายได้ 

เป็นการสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ชุมชนในการจัดการ

เรียนการสอน เกิด

เครือข่ายความรู้ ชุมชน

ยอมรับประสิทธิภาพจาก

การจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียน และได้บุคคลากร

ที่จบออกไปมีคุณภาพช่วย

พัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน 

2 นางสุนิสา มณีวงศ์ 
นำผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น ป.4 รายวิชา
ภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือ 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือดี
ข้ึน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านการเขียนดีข้ึน  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการ
เร ียนการสอนมากขึ ้น เน ื ่องจากมี
สมาชิกในกลุ่มคอยช่วยกันระดมสมอง 
ความคิดในการแก้ปัญหา  

ผู้บริหารสามารถนำผลจาก

การวิจัย/นวัตกรรม ท่ี

ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน

การจัดการเรียนการสอน 

นำไปขยายผล เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาใน

โรงเรียนเครือข่ายได้ 

1. เป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ชุมชนในการ
จัดการเรียนการสอน เกิด
เครือข่ายความรู้ ชุมชน
ยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน และได้
บุคคลากรที่จบออกไปมี
คุณภาพช่วยพัฒนาชุมชน
ให้ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 4.56  (ต่อ) 
 

ที่ ผู้ร่วมวิจัย / นวัตกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

3 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ  
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียน 
ประจำชั้น ป.4 รายวิชาภาษาไทย 
โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 

ผลต่อนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาแต่ละสถานการณ์อย่าง
แท้จริง สามารถสร้างบทสนทนาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน 

ผลต่อครู ครูผู้สอนมีความภูมิใจใน

ผลสัมฤทธ์ิและความมั่นใจในการกล้า

แสดงออกของนักเรียน และสามารถ

นำไปเผยแพร่ต่อในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพ่ือนำไปฝึกฝนทดลองใช้ใน

ระดับชั้นอื่นได้ 

มีครูในโรงเรียนเป็นครู

นักพัฒนาสามารถคิดค้น

นวัตกรรมในการพัฒนา

นักเรียนให้มีศักยภาพได้ 

เป็นการสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ชุมชนในการจัดการ

เรียนการสอน และได้

บุคคลากรที่จบออกไปที่มี

คุณภาพ ช่วยพัฒนา

ชุมชนให้ดีข้ึน 

4 นางกาญจนา จันทะไพร 
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น ป.4 รายวิชา
ภาษาไทย โดยใช้ทักษะการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.นักเรียนมีผลงานการเขียนเรียงความใน
โลกจินตนาการที่มีคุณภาพ มีความ
ภาคภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 
2.การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเท
เอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
เป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
คือ ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเรื่องการเขียน
เรียงความในโลกจินตนาการเพ่ิมข้ึนอย่าง
น่าพอใจ 

 มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการ
เร ียนการสอนมากขึ ้น เน ื ่องจากมี
สมาชิกในกลุ่มคอยช่วยกันระดมสมอง 
ความคิดในการแก้ปัญหา  
 

ผู้บริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ี
ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน
การจัดการเรียนการสอน 
นำไปขยายผล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายได้ 

เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน เกิด
เครือข่ายความรู้ ชุมชน
ยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน และได้
บุคคลากรที่จบออกไปมี
คุณภาพช่วยพัฒนาชุมชน
ให้ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 4.56  (ต่อ) 

ที่ ผู้ร่วมวิจัย / นวัตกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

5 นางณัฐนันท์ นิการวันสิริ   
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
ประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องที่สอน คำ
สำคัญของเรื่อง 

พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงข้ึน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดเช ิงวิเคราะห์ สามารถเชื ่อมโยง
เรื่องราวที่สัมพันธ์กันในระบบการคิด และ
จุดสิ ้นสุดของการคิด มีสามารถในการให้
เหตุผลอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความรู้
ความเข ้าใจในการพิจารณาไตร ่ ตรอง
แก้ปัญหาที่แม่นยำมีความละเอียดในการ
จำแนกแยกแยะ เปร ียบเท ียบข ้อมู ล
เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างดีเย่ียม 

ครูผู ้สอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิ

และความมั่นใจในการกล้าแสดงออก

ของน ักเรี ยน และสามารถนำไป

เผยแพร่ต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

2. ผู้บริหารสามารถนำผล

จากการวิจัย/นวัตกรรม ท่ี

ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน

การจัดการเรียนการสอน 

นำไปขยายผล เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาใน

โรงเรียนเครือข่ายได้ 

ชุมชน เกิดเครือข่าย

ความรู้ ชุมชนยอมรับ

ประสิทธิภาพจากการ

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

และได้บุคคลากรที่จบ

ออกไปมีคุณภาพช่วย

พัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน 

6 นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
1 เรื่องที่สอน การเขียนประโยค
สัญลักษณ์โจทย์เศษส่วน 

1) นักเรียนสามารถใช้เหตุผลและความคิด
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
อย่างดี เป็นต้น 
2) สามารถแสวงหาความรู้ นำตนเองใน
การเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตัวเอง 
กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความ
เป็นเลิศ สามารถดำรงชีวิตด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมือง
ที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 
 

ครูผูส้อนได้มีความกระตือรือร้นใน

การสร้างการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ

ปฏิบัติจริงใหผู้้เรียนได้เรียนรู้

สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในสังคม 

อาทิ การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน 

หรือการประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

เป็นต้น และการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือบูรณา

การทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. ผู้บริหารสามารถนำผล
จากการวิจัย/นวัตกรรม ท่ี
ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน
การจัดการเรียนการสอน 
นำไปขยายผล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายได้ 

เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน และได้
บุคคลากรที่จบออกไปที่มี
คุณภาพ ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 4.56  (ต่อ) 
 

ที่ ผู้ร่วมวิจัย / นวัตกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

7 นางสาวชมพูนุช โนนทนวงษ์  
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
2 นักเรียนขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ ขาดทักษะในการทำงาน
กลุ่ม 

ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วข้ึน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ช่วย
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียน 
นักเรียนประสบความสำเร็จจากการ
เรียนมากข้ึน ช่วยให้การเรียนเน้ือหา
ง่ายข้ึน ช่วยกระตุ้น และเร้าความ
สนใจให้กับนักเรียนมากข้ึน ช่วยทำ
เรื่องยากให้เป็นง่าย ช่วยทำเรื่องทีเ่ป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

ครูได้มีการนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การ
เรียนรู้เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การออกแบบการจัดเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบ
รายบุคคล แบบกลุ่มและแบบทีม 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้
แบบออนไลน์ทำให้บรรยากาศของ
ห้องเรียนน่าเรียนมากข้ึน 

สนับสนุนการเร ียนการ
ส อ น  ม ี บ ุ ค ล า ก ร ท ี ่ มี
ค ุณภาพท ันสม ั ย  และ
ประสิทธิภาพในการสอน
อย่างดี 
  

เน ้นการเร ียน
แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ตรงตามห ัวใจของการ
ปฏ ิร ูปการศ ึกษา  เป็น
ตัวชี้วัดถึงคุณภาพของครู
ได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่อง
ย ื นย ั นถ ึ ง ก า รพ ั ฒ น า
ตนเองของครู  ม ีความ
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ เท่า
ทันโลกเท่าทันสังคม การ
ยอมรับจากชุมชุน 

8 นางแก้วตา โครตงาม 
ผลจากโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น ป.4 รายวิชา
ภาษาไทย โดยใช้ทักษะการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ช่วยให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ได้เร็ว
ข ึ ้ น  สร ้ า งบรรยากาศการเร ียนรู้
สนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคตทิี่
ดีต่อการเรียน ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อใน
การเรียน นักเรียนประสบความสำเร็จ
จากการเรียนมากขึ้น ช่วยให้การเรียน
เนื ้อหาง่ายขึ ้น ช่วยกระตุ ้น และเร้า
ความสนใจให้กับนักเรียนมากข้ึน   

การให้การสะท้อนกลับ (Feedback) หรือ
ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนที่
เป็นประโยชน์ทุกครั ้งที ่มีการประเมินผล
การเรียนรู้ การนำเทคโนโลยีการช่วยในการ
วัดและการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้อง
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ผู้บริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ี
ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน
การจัดการเรียนการสอน 
นำไปขยายผล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายได้ 

เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน เกิด
เครือข่ายความรู้ ชุมชน
ยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน  
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ตารางท่ี 4.56  (ต่อ) 
 

ที่ ผู้ร่วมวิจัย / นวัตกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

9 นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ผลจาก
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ผู้เรียนสามารถรับรู้ เข้าใจการใช้
และการจัดการสื ่อสารสนเทศ เปิดใจรับ
สารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน 
สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้
เทคนิควิทยาการต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ 
และสามรถนำข้อมูลเหล่านั ้นมาใช้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

นำวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
การบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้นการคิด
วิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง และ
การใช้ปัญหาเป็นฐานการเร ียนร ู ้ที่
ส ำ ค ั ญ  ( inquiry- and problem-
based approaches) ก ร ะ ต ุ ้ นและ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการ
ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรการ
เรียนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเร ียน
การสอน 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงข้ึน 
2. ผู้บริหารสามารถนำผล
จากการวิจัย/นวัตกรรม ท่ี
ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน
การจัดการเรียนการสอน 
นำไปขยายผล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายได้ 

ชุมชน เกิดเครือข่าย
ความรู้ ชุมชนยอมรับ
ประสิทธิภาพจากการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
และได้บุคคลากรที่จบ
ออกไปมีคุณภาพช่วย
พัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน 

10 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ผลจาก
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
(Professional Learning 
Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) : แก้ปัญหา
นักเรียนประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
1-2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาแต่
ละสถานการณ์อย่างแท้จริง สามารถสร้าง
บทสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
มั่นใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

ครูเกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม มี
การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
ผลน้ันไปขยายผลสู่ชั้นเรียนได้อย่าง
แท้จริง 

1. ผู้บริหารสามารถนำผล
จากการวิจัย/นวัตกรรม ท่ี
ครูผูส้อนได้ดำเนินการใน
การจัดการเรียนการสอน 
นำไปขยายผล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายได้ 

เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน และได้
บุคคลากรที่จบออกไปที่มี
คุณภาพ ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้ดีข้ึน 
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 2.2  ผลการประเมินวงจรที่ 2 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ เพื ่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท้ายวงจรท่ี 2 มีผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู เปรียบเทียบกับก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 
และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.57  เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ก่อน 
      ปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมินก่อน
ปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

ผลการ
ประเมินหลัง

ปฏิบัติ วงจรที่ 
1 

ผลการประเมิน
หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered 
Teaching Skills)  

2.80 
 

0.64 
 

3.46 
 

0.73 
 

4.06 0.65 

2 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไป
ข้างหน้า (Forward Thinking Skills)  

2.88 
 

0.59 
 

3.26 
 

0.44 
 

4.36 0.83 

3 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีใน
ห้องเรียน (Technology Skills in the 
Classroom) 

2.60 
 

0.70 
 

3.68 
 

0.59 
 

4.20 0.64 

4 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) 

2.88 
 

0.59 
 

3.12 
 

0.33 
 

4.44 0.84 

5 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเชิงนวัตกรรม 
(Innovation Skills)  

2.80 
 

0.64 
 

3.54 
 

0.54 
 

4.34 0.56 

6 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  

3.08 
 

0.40 
 

3.28 
 

0.45 
 

4.32 0.82 

7 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะภาวะผู้นำ 
(Leadership Skills) 

2.80 
 

0.64 
 

3.70 
 

0.54 
 

4.22 0.65 

8 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 

3.16 
 

0.47 
 

3.30 
 

0.46 
 

4.52 0.74 
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ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมินก่อน
ปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

ผลการ
ประเมินหลัง

ปฏิบัติ วงจรที่ 
1 

ผลการประเมิน
หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

9 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community 

2.80 
 

0.64 
 

3.60 
 

0.73 
 

4.38 0.70 

10 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ 
(Inquiry Based Learning)  

2.88 
 

0.59 
 

3.36 
 

0.60 
 

4.48 0.79 

รวม 2.87 0.59 3.43 0.54 4.33 0.72 

 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า การประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้
ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87, 
3.43 และ 4.33 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.58  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนา 
       ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลัง 
       ปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ครูมีองค์ความรู้ในเน้ือหาโดยละเอียด 2.58 0.59 4.27 0.73 4.67 0.59 

2 
ครูกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือทีเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 

2.79 0.52 3.97 0.59 4.62 0.53 

3 ครูใช้เวลาพอสมควรในการชี้แจงข้อสงสัยของเด็ก ๆ  2.59 0.59 4.26 0.70 4.65 0.56 

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2.81 0.50 4.01 0.52 4.47 0.58 

5 ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน 2.57 0.59 4.31 0.71 4.64 0.59 

6 ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา 2.85 0.48 4.12 0.73 4.55 0.58 
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ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

7 ครูรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในหมู่เพ่ือนร่วมงานและนักเรียน 2.81 0.40 4.29 0.69 4.60 0.57 

8 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง 2.78 0.79 4.14 0.71 4.57 0.50 

9 
ครูคอยกระตุ้นและพยายามเป็นพิเศษในการพัฒนา
นักเรีย 

2.84 0.49 4.06 0.52 4.53 0.56 

10 
ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ต่าง ๆ และทำสิ่งที่สำคัญ
ที่สุด 

2.50 0.59 4.08 0.61 4.52 0.62 

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.82 0.50 3.95 0.43 4.47 0.56 

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี 2.51 0.59 3.85 0.55 4.39 0.62 

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.81 0.78 4.11 0.55 4.61 0.53 

14 ครูใหค้วามสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ 2.87 0.47 4.03 0.65 4.56 0.55 

15 ครใูห้เวลาและใช้เวลาในการชื่นชมนักเรียน 2.63 0.58 4.02 0.66 4.57 0.58 

16 
ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้ทุก
อย่าง 

2.78 0.53 4.10 0.67 4.51 0.60 

17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบในชั้นเรียน 2.58 0.59 4.00 0.54 4.52 0.61 

18 ครูแสดงความกระตือรือร้นในงานที่ทำ 2.83 0.49 4.05 0.47 4.58 0.57 

19 ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนของตนได้ดี 2.67 0.57 3.94 0.48 4.46 0.61 

20 ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ 2.95 1.12 3.86 0.51 4.41 0.57 

รวม 2.73 0.59 4.07 0.60 4.54 0.57 

 
 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผลการประเมินผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจร
ท่ี 1 และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 , 4.07 และ 4.54 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 4.59  เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 
                   การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1   
                   และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 ของครู 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม 

2.55 0.59 4.28 0.64 4.85 0.36 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

2.70 0.56 4.11 0.57 4.79 0.41 

3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ 2.56 0.59 4.25 0.63 4.74 0.44 

4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้น
เรียน 

2.73 0.55 4.12 0.53 4.66 0.47 

5 ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2.54 0.59 4.27 0.63 4.80 0.40 

6 มทีักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์ 2.76 0.53 4.21 0.66 4.81 0.39 

7 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในชั้น
เรียน 

2.72 0.45 4.25 0.61 4.78 0.42 

8 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.66 0.75 4.23 0.64 4.70 0.46 

9 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมี
ความสุข 

2.75 0.54 4.13 0.43 4.77 0.42 

10 ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนที่ดี
ข้ึนได้อย่างไร 

2.48 0.59 4.18 0.60 4.74 0.44 

11 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้รับความช่วยเหลือและ
การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือทำงาน
มอบหมายให้เสร็จสมบรูณ์และ / หรือรับ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือแก้ไขงาน 

2.73 0.55 4.00 0.38 4.67 0.47 
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ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 ของครู 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

12 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพ
งานของตนเอง ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการ
บรรลุเป้าหมายระยะยาว 

2.49 0.59 4.02 0.53 4.64 0.48 

13 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด 
การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2.67 0.75 4.09 0.45 4.81 0.39 

14 ผู้เรียนได้สร้างองคค์วามรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

2.78 0.52 4.15 0.56 4.73 0.45 

15 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการ
สร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

2.60 0.59 4.09 0.55 4.68 0.47 

16 ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการ
ทำงาน และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2.69 0.56 4.18 0.59 4.63 0.48 

17 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้ 

2.56 0.59 4.05 0.50 4.67 0.47 

18 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่
สูงข้ึน 

2.75 0.54 4.16 0.47 4.79 0.41 

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้สูงสุด 

2.64 0.58 4.03 0.48 4.64 0.48 

20 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน 

2.86 1.14 4.01 0.52 4.71 0.45 

 รวม 2.66 0.61 4.14 0.55 4.73 0.44 

 

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจาก
การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติ
ตามวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.66 , 4.14 และ 4.73 ตามลำดับ 
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ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 การนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทำงานในแง่มุม
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยท้ังภายในภายนอก ซึ่งทำให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ท้ังท่ี
บรรลุผลและไม่บรรลุผล เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการ
ทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสกัด
ความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานท้ังท่ีบรรลุผลและไม่บรรลุผล
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษา
เรียนรู้ได้ ดำเนินการในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นการสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน
ว่าบรรลุผลและไม่บรรลุผล   และผู้วิจัยได้นำหลักธรรม หลักทศพิศราชธรรม 10  ดังนี้ 1) ทาน การ
อยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่ิงสำคัญ อะไรท่ีเรามีแล้วเพื่อนร่วมงาน
ไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ศีล ทุกคนจะต้องมีศีลหรือระเบียบ
วินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เกรียติซึ่งกันและกัน 3) บริจาค การอยู่ร่วมกันส่ิงสำคัญอีกอย่างก็คือการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน 4) 
อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมีความซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) มัททวะ หากเรามีความอ่อนโยน 
อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดูแคลนผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนร่วมงานเสมอ 6) 
ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องมีความเพียร ความอดทนต่อความยากลำบากของงานเสมอ เพื่อท่ี
งานจะได้ประสบผลสสำเร็จ 7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันหากเราใช้
อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่ประสบผลสำเร็จได้ 8) อวิหิงสา 
ความไม่เบียดเบียน เราไม่ควารเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ตนเองประสบผลสำเร็จเพียงผู้
เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่
ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะต้องมีความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆท่ีมากระทบ อดทนต่อทุกส่ิงเพื่อให้งานของ
เราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความเท่ียงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือผู้ร่วมงานจะต้องรักษาข้อนี้เป็น
สำคัญ เพราะหากเราไม่มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันล้มเหลว   ดังภาพ
บรรยากาศการสะท้อนผล ดังภาพท่ี 4.22 
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ภาพท่ี 4.22  บรรยากาศการสะท้อนผลการปฏิบัติ ในวงจรท่ี 2 
 

 โดยก่อนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจาก
การพัฒนา โดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรท่ี 
2 แล้วนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย ในการถอดบทเรียนเพื่อ
หาคำตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 2” เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลงัขับ 
(Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความ
คาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร 
พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
อะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจาก
ภายนอกอะไรท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นท่ีบรรลุผล
ตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง และในการดำเนินงานเพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ได้เกิดสิ ่งต่อต้านการเปลี ่ยนแปลง (Resistances to Change) 
อะไรบ้าง แล้วจากส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้หมด
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ไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพื่อผลต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุง
พลังขับท่ีใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน 
หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม่ ดังปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผล
ไปสู่การปฏิบัติในวงจรท่ี 2 ดังนี้  
 9.1 สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้เป็นอย่างไร  
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันก่อนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 กรณีโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  โดยภาพรวม
พบว่า สภาพปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้  
  1) สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 มีค่าเฉล่ีย 2.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูมากท่ีสุด 3 ลำดับ ได้แก่ 
ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) มีค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมา คือ ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning Skills) มีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการ
แสวงหาความรู ้ ( Inquiry Based Learning) ครูการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า 
(Forward Thinking Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูท่ี
น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology 
Skills in the Classroom มีค่าเฉลี่ย 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ครูมีการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  
  2) สภาพปัจจุบันของการการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำมีค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12 ครูให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ มีค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.43 และ ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ 
ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีมีค่าเฉลี่ย 2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ครูมีการวางแผน
อย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และครูมีองค์
ความรู้ในเนื้อหาโดยละเอียดมีค่าเฉล่ีย 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 
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  3) สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียน 
การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู มีค่าเฉลี่ย 2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21ของครู ของครูมากท่ีสุด 3 ลำดับ ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และมีทักษะในการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 2.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 ระดับการปฏิบัติของครูท่ีน้อยท่ีสุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไร มีค่าเฉล่ีย 2.48 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ี
ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว มี
ค่าเฉล่ีย 2.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และผู้เรียนได้พูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการ
ค้นคว้าตรวจสอบ ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมี
ค่าเฉล่ีย 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  

 9.2 ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่กำหนดไว้คืออะไร  
เมื่อพิจารณาสภาพท่ีคาดหวังจากการพัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลัง

เพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม”ทั้งด้านครูและ
ผู้เรียน มีรายละเอียดดังนี้  
  9.2.1 ด้านครู คือการใช้โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 
21  (Professional Learning Community (PLC)  for 21st Century Classroom)   และ โม เดล
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีสภาพท่ีคาดหวัง ดังนี้ 
    9.2.1.1 ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใช้ทักษะ
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้
จริงท่ีคงทนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

    9.2.1.2 ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional 
Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ของแต่ละบุคคลมีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็น
หัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
      9.2.1.3 ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่
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การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิด
ขั้นสูง 
  9.2.2 ด้านผู้เรียน คือเมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
ว ิชาช ีพสู่ห ้องเร ียนแห ่งศตวรรษที ่  21  (Professional Learning Community (PLC) for 21st 
Century Classroom) และโมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสภาพท่ีคาดหวัง ดังนี้ 

   9.2.2.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ของครูผู้สอน  
 9.3  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  

 พลังขับที่นำมาใช้เพื ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ การที่จะพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมให้จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายส่วน ท้ัง
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองค์กรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทางโรงเรียนมีกล
ยุทธ์ ที ่จะทำให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั ้นมีดังนี้  1) วิเคราะห์ตนเอง 
ก่อนท่ีเราจะเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนตัวเอง ส่ิงแรกท่ีควรต้องทำคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรา
นั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใด ก็ควรที่จะต้องเสริม
ศักยภาพของตนในด้านนั้น ๆ 2) มุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง การท่ีจะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าท่ี
จะเปล่ียนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความต้ังใจ ต้องมีความเช่ือว่า ศักยภาพของตนเอง
นั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ท่ี
มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน และต้องเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจะนำมาซึ่งส่ิงดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า  3) มอง
โลกในแง่ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทำงานก็
จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มข้ึน 4) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
การหาความรู้เพิ ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพิ ่มเติมไม่
จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ใน
ด้านอื่น ๆ ท่ีเรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 5) ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมาย เป็นปลายทางท่ีต้อง
ให้ไปถึง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มักจะเน้นท่ี
ความสำเร็จตามท่ีได้ต้ังใจไว้หรือกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทำงานแบบมี
เป้าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความสำเร็จอยู่ ณ จุดใด ความ
ชัดเจนของงานหรือการกำหนดแผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 6) วางแผน
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ก่อนลงมือทำ ในการทำงานนั้นนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานแล้ว การวางแผนชว่ย
ให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดเวลาและการใช้ทรัพยากรในการทำงาน 
การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื ่อนไขของการวางแผนงานที่ดี  7) มีการสื่อสารที ่ดี 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการ
ปฏิบติังานนั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารท้ัง การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง รวม
ไปถึงการแสดงออกด้วยท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น เพื่อให้ข้อมูล เพื่อชักจูงหรือโน้ม
น้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

 แนวคิด คือ 1) มุ่งเน้นพัฒนาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน บางอย่างความหมายอาจจะไม่ตรงกัน แต่ทั้งหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง “วิธี
คิด” เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2) การประสานงาน 
(Co-ordination) คือ การประสานงานร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม ที่เน้นความมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้
กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มีการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
รู้จักเลือกใช้ในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความต้องการ 3) การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถ
ผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตาม
เป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในที่สุดสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเข้มแข็งที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการ และทำให้สามารถสร้างระบบการบริหาร
จัดการในการรักษาความสมดุล 4) การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับติดตามให้
อยู่ในกรอบเป้าหมายท่ีวางไว้ 5) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝ่หาความรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ 
เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้อยู ่ตลอดเวลามีการประเมินตนเองตลอดเวลาเป็นผู้นำด้าน
วิชาการมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และยอมรับการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ  
 ผลการใช้พลังขับ และแนวคิดข้างต้นก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหล่ียม” ในทิศทางท่ีดีขึ้น สังเกตได้จากผลการประเมนิการปฏิบัติวงจรท่ี 1 ผลการประเมินระดับ
การปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 มีผลการประเมิน
โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.43 ส่วนผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 มีผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.07 และผล
การประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน หลังการจัดการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ในวงจรท่ี 1 มีผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.14 ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้น
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จากผลการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนพัฒนา สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ เกิดจากปัจจัยภายใน คือ การร่วมกัน
รับรู้ปัญหา ร่วมกันวางแผนการพัฒนาทุกขั้นตอน การลงมือปฏิบัติจริง โดยการนำเอาโครงการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional Learning Community (PLC) 
for 21st Century Classroom) ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่กระตุ้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้
เกิดความน่าสนในในการท่ีจะเรียน ไม่น่าเบ่ือ เกิดารเรียนรู้ท่ีแท้จริงจาการลงมือปฏิบัติ จากผลสำเร็จ
ของการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 แสดงถึงสมรรถภาพของการทำงานเป็นทีมของคณะผู้วิจัย ที่สามารถ
ดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ได้สำเร็จลุล่วง โดยมีผลการประเมินปฏิบัติการ มีผลการประเมินสูงกว่า
หลังการพัฒนา ในระยะที่ 1 สรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 และ 2.87 
ตามลำดับ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 และ 2.73 
ตามลำดับ และ คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 
และ 2.66 ตามลำดับ  
 ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ผู้ร่วมวิจัยมีความพร้อมและมีความอยาก
เห็นการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของผู้เรียนท่ีดีขึ้น ผู้ร่วมวิจัยมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง และผู้บริหารให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การประชุมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อมีปัญหาโดยทางผู้ร่วมวิจัยจะมีผู้นำ
และผู้เช่ียวชาญด้านกระบวนการ PLC อยู่ในกลุ่มวิจัยทำให้การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทำให้
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเป็นอย่างดี  
 ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ความร่วมมือจากการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนการเร ียนร ู ้ทางวิชาชีพสู ่ห ้องเร ียนแห่งศตวรรษที ่  21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) หรือการนำผลจาก
การรร่วมแลกเปล่ียนลงไปสู่ห้องเรียน และความร่วมมือของผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ  
 9.4 ในการดำเนินงานเพื ่อก่อให้ เกิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ได้เกิดสิ ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  
 การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ได้เกิดส่ิงท่ีต่อต้านการเปล่ียนแปลงท่ีเห็น
ได้ชัด คือ บางคนคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงานจากเดิมจึงมีการต่อต้านในช่วงแรก ๆ และอีกอย่างคือ
เป็นบุคคลภายนอกท่ีเข้าไปขอความร่วมมือ ครูหลายคนกังวลว่าจะไปเพิ่มภาระงานซึ่งปกติก็หนักอยู่
แล้ว ไหนจะการประเมินคุณภายภายนอก การทำงานวิจัยเพื่อเลื ่อนวิทยฐานะของตนเองที่กำลัง
ดำเนินการอยู่ ทำให้บรรยากาศในช่วงแรก ๆ ตึงเครียด แต่เมื่อท้ังผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้พูดคุยและตก
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ลงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียน
แห่งศตวรรษที ่ 21 (Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) 
นั้นเป็นโครงการที่ทุกคนเห็นด้วยและกำลังจะทำอยู่พอดี จึงทำให้ การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ลงตัว
โดยท้ังสองฝ่ายพอใจและยินดีท่ีจะพัฒนา  
 9.5 ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง 

 9.5.1 ผู้วิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับ
องค์กรอื่นท่ีผู้วิจัยไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมของหลักทศพิศราชธรรม 10 
มาใช้ เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ  ดังนี้ 1) ทาน 
การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ อะไรที่เรามีแล้ว เพื ่อน
ร่วมงานไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ศีล ทุกคนจะต้องมีศีลหรือ
ระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เกรียติซึ่งกันและกัน 3) บริจาค การอยู่ร่วมกันส่ิงสำคัญอีกอย่าง
ก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและ
กัน 4) อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมคีวามซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) มัททวะ หากเรามีความ
อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดูแคลนผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนร่วมงาน
เสมอ 6) ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องมีความเพียร ความอดทนต่อความยากลำบากของงานเสมอ 
เพื่อท่ีงานจะได้ประสบผลสสำเร็จ7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันหาก
เราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่ประสบผลสำเร็จได้  8) 
อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน เราไม่ควารเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ตนเองประสบผลสำเร็จ
เพียงผู้เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน ข้อนี้สำคัญมากสำหรับ
การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะต้องมีความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ อดทนต่อทุกส่ิงเพื่อให้
งานของเราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือผู้ร่วมงานจะต้องรักษา
ข้อนี้เป็นสำคัญ เพราะหากเราไม่มีความเท่ียงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันล้มเหลว ผู้วิจัย
นำมาใช้ในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้ในการ
ร่วมงานวิจัยกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย หลักธรรมนี้จะทำให้เกิดความคลายกังวลในการที่จะทำงานร่วมกัน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานที ่ละเอียดและงานที่ต้องเผชิญกับผู ้ร่วมงานวิจัยที ่หลากหลายความคิด 
คุณธรรมในเรื่องท่ีกล่าวมานี้จะสามารถทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น 
ซึ ่งถ้าหากว่าเกิดความกังวลในเรื ่องใด ๆ ต่อกันและกันเองแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลเสียเป็นอย่างมาก 
จำเป็นต้องมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลในงานที่ร่วมกันทำ ประกอบกับความเพียรที่พร้อมด้วย
ปัญญาในการพิจารณาร่วมกันท่ีดีงาม จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความมุ่งมานะอดทนและมีศรัทธาต่องานวิจัย
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ท่ีลงมือทำกับผู้ร่วมวิจัยในการทำให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

 9.5.2 ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการ
ให้ความร่วมมือกับทีม เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถเพิ่มทักษะให้กับ
ตนเองในหลาย ๆ ครั้งในช่วงฝึกทำและทดสอบจริง และได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งทีมได้เรียนรู้หลักการใส่ใจดูแลกันในเรื่ องต่าง ๆ ได้นำเอา
หลักธรรมมาใช้ในการทำงานอย่างดีคือหลักกัลยาณมิตรธรรม มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย ผู้นำต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวนให้อยาก
เข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ และ
ปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย ผู้นำจะต้องทำตัวให้น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง และควรปรับปรุง
ตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ การอยู่ร่วมกันควรรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไร
ควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 5) วจนกฺขโม ทุกคนจะต้อง
อดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกัน พร้อมท่ีจะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน 
ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา ผู้นำควรมีการช้ีแจงหรือแถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถ
อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย 
ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมนี้
มาใช้ เพื่อคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงาม
และความเจริญ ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัยในครั ้งนี้ 
เนื ่องจากเป็นหลักธรรมที่ทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถที ่จะ
แก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะ
นำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็น
หลักธรรมท่ีจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 

 9.5.3 โรงเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
พัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21: กรณีของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม”โดยนำโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษที ่  21 (Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom)มา
เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
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  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครูผู ้สอนผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

9.6 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ จากการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ทำ
ให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคของครูยุคใหม่ ในการเป็น Facilitator และ Coach โดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มให้ทำกิจกรรมร่วมกัน อภิปราย นำเสนอ ครูคอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียน
คิดต่อไปได้อีก ผู ้เรียนได้ความรู ้และชื่นชอบในบทเรียนนั ้นมากยิ ่ง ขึ ้น ครูสอนแบบผู ้เร ียนเป็น
ศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้นำเสนอความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูและผู้เรียนเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ซึ ่งจะแตกต่างจากการสอน
แบบเดิม ๆ ครูเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ทำให้มีผลกระทบทั้งต่อครูเองคือครูจะเหนื่อยที่จะต้อง
ถ่ายทอดอยู่เพียงผู้เดียว ส่วนผู้เรียนก็จะเบ่ือ เพราะเป็นผู้รับการถ่ายทอดไม่มีสิทธิ์อธิบายหรือถาม ทำ
ให้เกิดความน่าเบ่ือหน่ายและไม่อยากเรียนส่งผลกระทบต่อผลการเรียนท่ีแย่ลง 
 นอกจากนี้ จากการทำงานกันเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านการการพูดคุยแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทำให้
เกิดการมีส่วนมากกว่าเดิม มีวัฒนธรรมท่ีดีในการทำงานอย่างมีระบบมากขึ้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้
เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า งานวิจัยแบบนี้มีประโยชน์มากแก่ทุกคน เพราะได้ฝึกทักษะ
ให้ตนเอง และเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ทำงาน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานของกันและกัน 
การช่วยเหลือกันและกันอย่างมีความสุข  
 ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการให้ความ
ร่วมมือกับทีม เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถเพิ่มทักษะให้กับตนเองใน
หลาย ๆ ครั้งในช่วงฝึกทำและทดสอบจริง และได้รับความรู้พื ้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งทีมได้เรียนรู้หลักการใส่ใจดูแลกันในเรื ่องต่าง  ๆ ได้นำเอา
หลักธรรมมาใช้ในการทำงานอย่างดีคือหลักนาถกรณธรรม 10 ใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ศีล การอยู่ร่วมกันควรมีความประพฤติดีงาม
สุจริต รักษาระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 2) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้
ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, ควรแนะนำส่ัง
สอนที่ดีให้กันและกันเสมอ 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันการ
ทำงานร่วมกันถึงจะประสบผลสำเร็จและมีความสุข 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ทุกคนควรเอาใจใส่ช่วย
ขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทำให้
สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา รักและใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความพอใจ น่า
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ร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 7) วิริ
ยารัมภะ ทุกคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ละความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บากบั่น
ก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ รู้จักยินดี มีความสุข
ความพอใจท้ังของตนแลของเพื่อนร่วมงาน 9) สติ การร่วมงานด้วยกันจะต้องมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ 
ระลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู ้เหตุผล รู ้จักคิด
พิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมนาถกรณ
ธรรม 10 เพราะการทำงานท่ีต้องอิงอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมด้วยแล้ว การใช้หลักนาถกรณธรรมนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากท่ีต้องนำมาใช้เป็นหลักของใจ
ในการทำงานร่วมกัน การมีความเสมอภาคทางกาย วาจาและใจ จะก่อเกิดความเป็นกัลยามิตรท่ีดีงาม
ในการทำงาน และยังมีหัวข้อธรรมท่ีก่อให้เกิดความสันโดษพร้อมท้ังความไม่ประมาทในแต่ละขั้นตอน
ของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการใช้สติปัญญาในการพิจารณาหาเหตุผลให้เทา่ทัน 
ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ
หรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
 โรงเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรม PLC เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง เกิดการเรียนรู้จริงที่คงทนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยน
จากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู ่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
การเร ียนรู ้ได้ด ้วยตนเอง เร ียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ของ

ครูผู้สอน ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

 9.7 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
  1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21มี 4 ข้ันตอน มีดังนี้ 
   1.1) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan)คือการวางแผนหากิจกรรมในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมของผู้ร่วมวิจัยแต่ละ
คน ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาด้านการสอนน้อยเรียนรู้มากขึ้น มีการ
เขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เพียงพอสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
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   1.2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน (Do) ผู้ร่วมวิจัย นำแผนการสอนตามนวัตกรรม
ของแต่ละบุคคลเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและครูผู้สอนลดบทบาทในการ
สอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษา
เป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถใน
การสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิด
ทักษะการคิดขัน้สูง 
   1.3) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
(Check) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามกระบวนการ PLC ของแต่ละบุคคลมีการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
สอนนศตวรรษท่ี 21 เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงท่ีคงทนและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่
การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิด
ขั้นสูงและ โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนมีความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันต่อสถานการณ์ของการจัดการเรียนการสอนในชว่งท่ี
โรงเรียนปิด 
   1.4) ขั ้นตอนที่ 4 ขั ้นการรายงานผลการดำเนินงาน (Action)ประเมินและเน้น
คุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบการทำงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบสอน 
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21กับการทำงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  
 จากการนำเสนอในขั้นตอนที ่ 9 การสะท้อน (Reflecting) ในวงจรที่ 2 มีข้อสังเกตท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับ การรวมพลังเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กรณีโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียมและสามารถสรุปได้ ดังภาพท่ี 4.23 
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ภาพท่ี 4.23  กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพท่ีคาดหวัง ของการพัฒนาเพื่อปฏิบัติการแบบ  
                 มีส่วนร่วม “การพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้าน 
                 สามเหล่ียม” 

 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  
เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล 

และการถอดบทเรียนที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และ
ขั้นตอนท่ี 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่กำหนดไว้  โดยผู้วิจัยได้ใช้หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 คือทาน (การให้) คือการเอื้อเฟื้อให้
คำแนะนำผู้ร่วมวิจัยให้เข้าใจ แบ่งปันทั้งความรู้และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 
กิจกรรม ผู้ร่วมวิจัยเสียสละเวลาลงมาช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (2) ปิยวาจา (วาจาเป็นท่ีรัก) 
คือการใช้วาจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และถ้อยคำที่มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำที่เป็นจริง ทำให้การงาน
สำเร็จ เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการงาน (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ 
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ในทาง
จริยธรรมในการทำงานร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่อท่ีประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือทำ
ตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรม
โรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ คือ 
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 1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change)  
 ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21” กรณี
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมวงจรท่ี 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดทำแบบประเมิน โดย
ประเมิน 3 ด้าน คือ 1) การประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 
21 2)การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21ของครู ทำการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และ
หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

 จากผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการ
ปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 3.43 
และ 4.33 ตามลำดับ แสดงผลการเปล่ียนแปลงได้ดังภาพท่ี 4.24 

 

 
 
ภาพที่ 4.24  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
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 จากผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนของคร ู พบว่า ม ีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผล
การประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 4.64 และ 4.95 
ตามลำดับ ดังภาพท่ี 4.25 

 
 

ภาพที่ 4.25  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   
     ก่อนปฏิบติัวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

 จากผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน  
ของครู พบว่า มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อน
การปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 
4.36 และ 4.54 ตามลำดับ ดังภาพท่ี 4.26 
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ภาพที่ 4.26  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรยีน 
     การสอนแบบ การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครูก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติ 
     วงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 
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2.  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
  2.1)  ก่อนดำเนินการวิจัยเรื่อง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษที่ 21” : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีบุคลากรให้ความสนใจน้อย
มาก เพราะกลัวการเพิ่มภาระงานจากเดิมท่ีมากอยู่แล้วจะมีมากขึ้น และก่อนการดำเนินวิจัยครูส่วน
ใหญ่ใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไม่นำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้หรืออาจจะนำมาใช้ได้อย่างไม่เต็มท่ี และ
ไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ
ทักษะการสอนแบบใหม่ ๆ ก็จะไมรู่้เทคนิคใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นมา แต่เมื่อมีการพัฒนากระบวนการทำวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนา
จากทีมงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและสถานศึกษาด้วย ส่งผลให้ครูมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการฝึกใช้เทคนิคการสอนแบบสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น ตามทักษะต่าง ๆ เป็นอย่าง
มาก ทำให้จากเมื่อก่อนท่ีคิดว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงาน กลับมีแนวคิดใหม่เป็นการมีส่วนร่วมทันที เริ่ม
ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะต่าง ๆ โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในวง PLC เพราะมีเพื่อนร่วมวิชาชีพคอยช่วยกันคิด ช่วยกันหาแนวทาง 
  2.2)  กิจกรรม PLC ที่จัดทำขึ้น ก่อให้เกิดกลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน มีคุณลักษณะคือมุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขท้ังการทำงานและการอยู่
ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพื้นท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือปลอดการใช้อำนาจกดดัน 
บนพื้นฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอื้ออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม 
คุณงามความดีท่ีสมาชิกร่วมกันทำงานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและ
ผู้เรียนสอดคล้องกับที่ว่า PLCเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายใน ใช้
ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ทำให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่าง ปฏิบัติงานสอนของครู  
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธาร่วมอยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ” ถือศีล 
หรือ หลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นชุมชนท่ียึดหลัก
วินัยเชิงบวก เช่ือมโยงการพัฒนา PLC ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของ 
สังคมฐาน การพึ่งพาตนเอง มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดง 
ความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ และสร้างพื้นท่ีปลอดการใช้อำนาจกดดัน 
ดังกล่าวนี้ สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึงเครือข่ายท่ีสัมพันธ์กับชุมชนต่อไป2.3 จาก
การปฏิบัติ แม้จะเป็นความรู้ใหม่กิจกรรมใหม่ แต่ก็สามารถนำความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอดในบริบทท่ี
ใกล้เคียงกันได้ จากการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ทำให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ท้ังในระดับบุคคล 
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ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถจะนำไปใช้เป็นแนว
ทางการวิจัยประเภทอื่นอย่างต่อเนื่องได้อีก  
  2.3)  ในการปรับตัวทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนั้นเนื่องด้วยไม่ใช่โรงเรียนที่ผู ้วิจัยเป็น
ผู ้บังคับบัญชาโดยตรง ทำให้ช่วงแรก ๆ จะมีอาการเกรงใจ ไม่คุ ้นชิน ทำให้ต้องมีการปรับตัว
ค่อนข้างมาก กว่าจะทำให้ครูเข้าใจและร่วมมือได้ ต้องใช้เวลา นาน และค่อย ๆ คุยครั้งละคน ผู้วิจัย
ต้องอดทนรอ เพื่อเป้าหมายท่ีอยู่ข้างหน้า และเพื่ออยากเห็นการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง  
  2.4)  ครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ”เช่ือมโยง
กับการเรียนรู้ของชุมชนจึงเรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งท่ีทุกคน
ในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สามารถ บริการด้านการ
เรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกท้ัง เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข้ดังกล่าว นำมาสู่การสนับสนุน
การปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผล สูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของการทำงานท่ีดีต่อกันของทุกฝ่าย 
  2.5)  ทำให้ครูได้มองเห็นวิสัยทัศน์หรือการเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) 
จากภาพความเช่ือมโยงให้เห็นภาพความสำเร็จร่วมกันถึงทิศทาง สำคัญของการทำงานแบบมอง “เห็น
ภาพเดียวกัน” เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนท่ี 
สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความเช่ือมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมาย
ในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญ คือ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2.6)  คุณครูได้เห็นคุณค่าร่วม เป็นการเห็นท้ังภาพเป้าหมาย และท่ีสำคัญเมื่อเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึ งคุณค่าของตนเองและของ งานจน
เช่ือมโยงเป็นความหมายของงานท่ีเกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะสัญญา
ร่วมกัน ร่วมกัน หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นขุมพลังสำคัญที่จะเกิดพลังในการไหลรวมกัน
ทำงานในเชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน  
  2.7)  ในด้านของผู้เรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
จากครูและเพื่อนนักเรียนอื่นให้ทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบท่ีสมเหตุสมผล สำหรับตน นักเรียนจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
 3.  การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
  3.1  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 

  1) การทำงานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลสำเร็จของงาน
ได้ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างที่เคยเป็นมา ดังจะเห็นได้จากการพูดคุยกันปรึกษากัน
อย่างขั้นตอนในการทำงานเป็นระบบมากขึ้น และมีแนวโน้มในการไม่เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม 
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ก่อเกิดคุณธรรมประจำใจได้ และยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี และ
ในเวลาท่ีมีปัญหาท่ีไม่ลงตัวในการนำเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทันท่วงที การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี
แก่กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติ 

  2) การทำงานท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายของงานก่อน แล้ว
จึงสร้างวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณาร่วมกัน จะทำให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
กับการทำงานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ ท่ีผู้วิจยัและผู้ร่วมวิจัยได้มี
ส่วนร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหา
ให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อการปฏิบัติร่วมกันในทิศทางเดียวกัน 

  3) ในการทำงานแต่ละครั้งทุกขั ้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ การ
ประเมินผลในการทำวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ทำผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติร่วมกัน ดัง
จะเห็นได้จากการร่วมมือทำแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีผลการ
ดำเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะท่ี
จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน ทำให้เกิดความตระหนักถึงผลของการดำเนินงานท่ีได้ทำไว้ให้ได้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยให้มากท่ีสุด 
  3.2  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย 

  1) ผู ้ร ่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู ้ในการทำงานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลสำเร็จของงานได้ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างที่เคยเป็นมา ดัง
จะเห็นได้จากการปรากฏการที ่ผู ้ร ่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที ่ผสมผสานกันไปบ้างในระดับ
ประสบการณ์ของตนเองท่ีได้รับมา แต่การได้อ่านเอกสารในแนวคิดและทฤษฎีท่ีทำงานร่วมกันเข้าไป
อีกก่อนทำก็ทำให้กลุ่มเกิดพลังขับในการทำงานได้อย่างเต็มที่ แม้แต่การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพ
จากประสบการณ์ออกมาก็มีประสิทธิภาพมาก การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่า
จะถูกหรือผิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นคิดต่อยอดแนวความคิด  

  2) ผู้วิจัยเกิดภาวะผู้นำผู้สร้างให้เกิดการนำร่วมเป็นผู้นำท่ีสามารถทำให้สมาชิกใน PLC 
เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงท้ังตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้นำในตนเองและเป็นผู้นำ
ร่วมขับเคล่ือน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอำนาจจากผู้นำท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ
การเป็นผู้นำที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือทำงานอย่างตระหนักรู้ และใส่ใจให้ความสำคัญกับ
ผู้ร่วมงานทุก ๆ คน จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวนำให้ ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการ
ทำงานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม รวมถึงการนำแบบไม่นำ โดยทำหน้าที่ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้นำร่วม ผู้นำที่จะสามารถสร้างให้เกิดการนำร่วมดังกล่าวควรมี
คุณลักษณะสำคัญ ดังนี้ มีความสามารถในการลงมือทำงานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นได้ 
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การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ชผู้ร่วมงานได้ การ
สร้างมโนทัศน์ การมวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อื่น เป็นต้น 

  3.3 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
   1) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

สอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น ครูผู้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ท่ี
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
ของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

  2) โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนมี
ความสามารถในการผลิตส่ือการสอนท่ีตรงกับรายวิชาและทันต่อสถานการณ์ของการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงท่ีโรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

  3.4 การเรียนรู้โดยภาพรวม 
  กระบวนการรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช
กระบวนการ PLC ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมนั้นทำให้เกิดจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ วุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะ
สำคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จักตนเองของครู เพื่อท่ีจะเข้าใจมิติของผู้เรียนท่ีมากกว่าความรู้ แต่
เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมี ความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึง
สามารถมองเห็นธรรมชาติของ ศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน หรือจัดการเรียนรู้โดยยึด 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของ สมาชิกในชุมชนที่ต้องอาศัยการ
ตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่สามารถเรียนรู้และเป็นครู ได้อย่างแท้จริงนั้นจะ
เป็นจิตท่ีเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความกรุณาและความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็นครู เห็นตนเอง
เป็นผู้เรียนรู้ มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื่อ
การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญและการฝึกสติ เป็นต้น 

4.  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
 เป็นองค์ความรู้ในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานในโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหล่ียมไม่เป็นองค์ความรู้เชิงอ้างอิงท่ีเป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง 
ซึ่งจากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะท้อนผล พบว่า งานวิจัยนี ้ได้
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field 
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Analysis) ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง (Expected Change) กับ
ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่นำมาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to 
Change) และการเอาชนะส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 
  4.1  การเปลี ่ยนแปลงที ่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยการพัฒนา
กระบวนการสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้นในโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียมประกอบด้วย  
   1) ด้านครูผู้สอน ลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ท่ี
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
ของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ครูได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคล มีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงท่ีคงทน
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิด
ทักษะการคิดขัน้สูง 
   2) ด้านสถานศึกษา มีสื ่อและแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
ครูผู ้สอนมีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันต่อสถานการณ์ของการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงท่ีโรงเรียนปิด 
   3) ด้านผู้เรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นจากครู
และเพื่อนนักเรียนอื่นให้ทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผล สำหรับตน นักเรียนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
  4.2  ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ท่ีผู้วิจัยนำมาใช้และเช่ือว่าส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมครูผู้ร่วมวิจัย และ
นักเรียน ดังก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 ผลการประเมินแต่
ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางท่ี 4.60 ถึง 4.62  
   1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพื่อเป็นทิศทางการ
ดำเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ คือ 1) มุ่งเน้น
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พัฒนาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายอย่างชัดเจน บางอย่างความหมายอาจจะ
ไม่ตรงกัน แต่ท้ังหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง “วิธีคิด” เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีตรงกันและ
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2) การประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงาน
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม ที่เน้นความมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือ   3) การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ 
ความสามารถผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้
บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการ และทำให้สามารถสร้างระบบการ
บริหารจัดการในการรักษาความสมดุล 4) การกำกับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การกำกับ
ติดตามให้อยู่ในกรอบเป้าหมายท่ีวางไว้ 5) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) ผู้วิจัยและ
ผู ้ร ่วมวิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝ่หาความรู้ 
ชอบเรียนรู ้สิ ่งใหม่ ๆ เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู ้อยู ่ตลอดเวลามีการประเมินตนเอง
ตลอดเวลาเป็นผู้นำด้านวิชาการมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ
   2) กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพื่อเป็นกรอบให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ตนเอง 
ก่อนท่ีเราจะเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนตัวเอง ส่ิงแรกที่ควรต้องทำคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรา
นั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใด ก็ควรที่จะต้องเสริม
ศักยภาพของตนในด้านนั้น ๆ 2) มุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง การท่ีจะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าท่ี
จะเปล่ียนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความต้ังใจ ต้องมีความเช่ือว่า ศักยภาพของตนเอง
นั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ท่ี
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจะนำมาซึ่งส่ิงดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า  3) มอง
โลกในแง่ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทำงานก็
จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มข้ึน 4) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
การหาความรู้เพิ ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพิ ่มเติมไม่
จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ใน
ด้านอื่น ๆ ท่ีเรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 5) ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมาย เป็นปลายทางท่ีต้อง
ให้ไปถึง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มักจะเน้นท่ี
ความสำเร็จตามท่ีได้ต้ังใจไว้หรือกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทำงานแบบมี
เป้าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความสำเร็จอยู่ ณ จุดใด ความ
ชัดเจนของงานหรือการกำหนดแผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 6) วางแผน
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ก่อนลงมือทำ ในการทำงานนั้นนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานแล้ว การวางแผนชว่ย
ให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดเวลาและการใช้ทรัพยากรในการทำงาน 
การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี 7) มีการสื่อสารที่ดี 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานนั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารท้ัง การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการทำวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทำงานเพื่อการแก้ปัญหา
ในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิ เคราะห์สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงประสงค์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ
วิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการ
ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ ้นสุดการ
ดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าว 
จึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา การทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีสำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนร่วม (Shared Planning) (2) การนำแผน
สู่การปฏิบัติร่วม (Shared Implementing) (3) การติดตามผลร่วม (Shared Observing) (4) การมี
ข้อมูลย้อนกลับร่วม (Shared Reflecting) เพื่อเข้าสู่วงจรการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก  
  4.3  สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
  ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistance to Change) ท่ีสำคัญเป็นกระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้น student-centered learning, active learning เป็นต้น 
ในขณะท่ีครูผู้สอน โดยเฉพาะครูที่สูงวัย มีความคุ้นเคยกับการสอนตามกระบวนทัศน์ ในศตวรรษท่ี 
20 เช่น teacher-centered learning, passive learning เป็นต้น จึงเป็นการพัฒนาจากกระบวน
ทัศน์เก่าสู ่กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ ่งเป็นเรื ่องยาก เพราะขึ้นกับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และ
พฤติกรรมท่ีเป็นอยู่เดิมด้วย  
  4.4  การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles)  
  แม้การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นการพัฒนาท่ีท้าทายต่อการ
ใช้ภาวะผู้นำของผู้วิจัย ที่ต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในทิศทางที่คาดหวัง การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้น และการจูงใจในทางบวกกับผู้ร่วมวิจัย เน้นการสร้างความตระหนักและการรับรู ้ถึงการ
เปล่ียนแปลงในแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมีผลดีต่อคุณภาพของนักเรียน เน้นการสร้างความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความตระหนักในงานท่ีสอน และมีความเพียรในการสอน 



426 
 

 
 
ภาพที่ 4.27  กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพที่คาดหวัง ของการพัฒนาเพื่อปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 : กรณีของ 
     โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม”  
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 กล่าวโดยสรุป องค์ความรู้จากการปฏิบัติดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยถือเป็นทฤษฎีฐานราก
จากการกระทำร่วมกันในภาคสนาม (Grounded theory from Mutual Action in the Field) เป็น
องค์ความรู้จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่เป็นทฤษฎีทั ่วไป (Universal 
Theory) ที ่จะนำไปใช้อ้างอิงถึงประชากรได้ ดังทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ 
James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ท่ีกล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจำกัดในการ
นำไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนำผลประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์สำคัญที ่เกิดขึ ้นเป็น
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่กำลังมุ่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  
 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อ

พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 “ : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม” มีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหล่ียม ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินผลจาก
การพัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) ตามที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) ผล
การเรียนรู้ (Learning) ในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน 3) องค์ความรู้ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของการพัฒนาใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ซึ่งดำเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผู้วิจัยได้กำหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) เป็นครูท่ีสมัครใจ จำนวน 10 คน (ดู
รายชื่อในภาคผนวก) โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะที่เท่าเทียมในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล ของการวิจัยท้ัง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ ่ม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examining /Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) แผนท่ี (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field 
Notes) และ 4) แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 

 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ
ทำงานนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้ขั ้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร ่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ที่มีวงจรการ
ปฏิบัติของกิจกรรมการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การสะท้อนผล 
(Reflect) จำนวน 2 วงจร มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานใน 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) การ
สะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) (10) การสรุปผล (Conclusion) คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 
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1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะท่ีหลากหลาย 3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 
5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทำ 
ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวจัิย
ทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในคำอธิบายส่ิงท่ีปฏิบัติ การ
เปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) นำไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) 
วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเช่ียวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทำ ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที ่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น 10) นำไปสู่การปฏิบัติหรือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  

คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัย
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ท่ีคาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
ร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
จุดมุ่งหมายอื่นต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา
ต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการทำงานแต่ผู้ท่ีไม่
ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  

นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้นำ 3) เป็น
ผู้ฟังท่ีดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ดังมีสรุป
ผลการวิจัยท่ีนำเสนอเพื่อการอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
  5.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลัง
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21” : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” วงจรที่ 1 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดทำแบบประเมินผลของปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษที่ 21” : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” โดยประเมิน 3 ด้าน คือ (1) 
แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 (2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และ (3) คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ทำการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติ
วงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังใน
ตารางท่ี 5.1 ถึง 5.3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ก่อน 
     ปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมินก่อน
ปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

ผลการ
ประเมินหลัง

ปฏิบัติ วงจรที่ 
1 

ผลการประเมิน
หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered 
Teaching Skills)  

2.80 
 

0.64 
 

3.46 
 

0.73 
 

4.06 0.65 

2 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไป
ข้างหน้า (Forward Thinking Skills)  

2.88 
 

0.59 
 

3.26 
 

0.44 
 

4.36 0.83 

3 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีใน
ห้องเรียน (Technology Skills in the 
Classroom) 

2.60 
 

0.70 
 

3.68 
 

0.59 
 

4.20 0.64 
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ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมินก่อน
ปฏิบัติ วงจรที่ 

1 

ผลการ
ประเมินหลัง

ปฏิบัติ วงจรที่ 
1 

ผลการประเมิน
หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

4 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) 

2.88 
 

0.59 
 

3.12 
 

0.33 
 

4.44 0.84 

5 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเชิงนวัตกรรม 
(Innovation Skills)  

2.80 
 

0.64 
 

3.54 
 

0.54 
 

4.34 0.56 

6 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  

3.08 
 

0.40 
 

3.28 
 

0.45 
 

4.32 0.82 

7 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะภาวะผู้นำ 
(Leadership Skills) 

2.80 
 

0.64 
 

3.70 
 

0.54 
 

4.22 0.65 

8 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 

3.16 
 

0.47 
 

3.30 
 

0.46 
 

4.52 0.74 

9 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community 

2.80 
 

0.64 
 

3.60 
 

0.73 
 

4.38 0.70 

10 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ 
(Inquiry Based Learning)  

2.88 
 

0.59 
 

3.36 
 

0.60 
 

4.48 0.79 

  รวม 2.87 0.59 3.43 0.54 4.33 0.72 

 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่า การประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้
ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมนิหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87, 
3.43 และ 4.33 ตามลำดับ และแสดงผลการเปล่ียนแปลงได้ดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครู ก่อนปฏิบติัวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติ 
              วงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 

 
  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 7 ข้อที่ 8 ข้อท่ี 9 ข้อท่ี 10 รวม

ค่า
เฉ

ลี่ย

ก่อนปฏิบัติ วงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 2
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ตารางท่ี 5.2  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพฒันา 
                ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติ 
                วงจรท่ี 2 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ครูมีองค์ความรู้ในเน้ือหาโดยละเอียด 2.58 0.59 4.27 0.73 4.67 0.59 

2 
ครูกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

2.79 0.52 3.97 0.59 4.62 0.53 

3 ครูใช้เวลาพอสมควรในการชี้แจงข้อสงสัยของเด็ก ๆ  2.59 0.59 4.26 0.70 4.65 0.56 

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2.81 0.50 4.01 0.52 4.47 0.58 

5 
ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้า
ห้องเรียน 

2.57 0.59 4.31 0.71 4.64 0.59 

6 
ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้
คำปรึกษา 

2.85 0.48 4.12 0.73 4.55 0.58 

7 
ครูรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในหมู่เพ่ือนร่วมงานและกับ
นักเรียน 

2.81 0.40 4.29 0.69 4.60 0.57 

8 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง 2.78 0.79 4.14 0.71 4.57 0.50 

9 
ครูคอยกระตุ้นและพยายามเป็นพิเศษในการพัฒนา
นักเรียน 

2.84 0.49 4.06 0.52 4.53 0.56 

10 
ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ต่าง ๆ และทำสิ่งที่
สำคัญที่สุด 

2.50 0.59 4.08 0.61 4.52 0.62 

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.82 0.50 3.95 0.43 4.47 0.56 

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี 2.51 0.59 3.85 0.55 4.39 0.62 

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.81 0.78 4.11 0.55 4.61 0.53 

14 ครูใหค้วามสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ 2.87 0.47 4.03 0.65 4.56 0.55 

15 ครูให้เวลาและใช้เวลาในการชื่นชมนักเรียน 2.63 0.58 4.02 0.66 4.57 0.58 
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ข้อ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

16 
ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้
ทุกอย่าง 

2.78 0.53 4.10 0.67 4.51 0.60 

17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบชั้นเรียน 2.58 0.59 4.00 0.54 4.52 0.61 

18 ครูแสดงความกระตือรือร้นในงานที่ทำ 2.83 0.49 4.05 0.47 4.58 0.57 

19 ครสูามารถควบคุมชั้นเรียนของตนได้ดี 2.67 0.57 3.94 0.48 4.46 0.61 

20 ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ 2.95 1.12 3.86 0.51 4.41 0.57 

รวม 2.73 0.59 4.07 0.60 4.54 0.57 
 

 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผลการประเมินผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของคร ูมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และ
วงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 4.07 และ 4.54 ตามลำดับ และแสดงผลการเปล่ียนแปลงได้ดังภาพท่ี 
5.2 

 
 

ภาพท่ี 5.2  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการผลการประเมินผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน 
               การสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี   
               1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
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ตารางท่ี 5.3  เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการ 
     พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลัง 
     ปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 ของครู 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม 

2.55 0.59 4.28 0.64 4.85 0.36 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

2.70 0.56 4.11 0.57 4.79 0.41 

3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ 2.56 0.59 4.25 0.63 4.74 0.44 

4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้น
เรียน 

2.73 0.55 4.12 0.53 4.66 0.47 

5 ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2.54 0.59 4.27 0.63 4.80 0.40 

6 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์ 2.76 0.53 4.21 0.66 4.81 0.39 

7 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในชั้น
เรียน 

2.72 0.45 4.25 0.61 4.78 0.42 

8 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.66 0.75 4.23 0.64 4.70 0.46 

9 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมี
ความสุข 

2.75 0.54 4.13 0.43 4.77 0.42 

10 ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนที่ดี
ข้ึนได้อย่างไร 

2.48 0.59 4.18 0.60 4.74 0.44 

11 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้รับความช่วยเหลือและ
การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือทำงาน
มอบหมายให้เสร็จสมบรูณ์และ / หรือรับ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือแก้ไขงาน 

2.73 0.55 4.00 0.38 4.67 0.47 
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ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 ของครู 

ผลการ
ประเมิน 

ก่อนปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

หลังปฏิบัติ 
วงจรที่ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
12 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพ

งานของตนเอง ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการ
บรรลุเป้าหมายระยะยาว 

2.49 0.59 4.02 0.53 4.64 0.48 

13 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด 
การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2.67 0.75 4.09 0.45 4.81 0.39 

14 ผู้เรียนได้สร้างองคค์วามรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

2.78 0.52 4.15 0.56 4.73 0.45 

15 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการ
สร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

2.60 0.59 4.09 0.55 4.68 0.47 

16 ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการ
ทำงาน และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2.69 0.56 4.18 0.59 4.63 0.48 

17 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้ 

2.56 0.59 4.05 0.50 4.67 0.47 

18 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่
สูงข้ึน 

2.75 0.54 4.16 0.47 4.79 0.41 

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้สูงสุด 

2.64 0.58 4.03 0.48 4.64 0.48 

20 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน 

2.86 1.14 4.01 0.52 4.71 0.45 

 รวม 2.66 0.61 4.14 0.55 4.73 0.44 

              
             จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการ
จัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น โดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจร
ท่ี 1 และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.66 4.14 และ 4.73 ตามลำดับและแสดงผลการเปล่ียนแปลงได้ 
ดังภาพท่ี 5.3 
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ภาพท่ี 5.3  การเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ          
               การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และ 
              หลังปฏิบัติวงจท่ี 2 
 

 ผลการดำเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
“การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21” : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม
วงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ท้ัง 10 ขั้นตอน ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูได้ร่วมกิจกรรมของปฏิบัติการความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา  โดยประเมิน 3   กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่อง
เตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงส้ินสุดการวิจัย เป็น
แนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู ้และเข้าใจตามหลักธรรมท่ี  
ปรากฏผลดังภาพ 5.4  
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ภาพท่ี 5.4  หลักธรรมท่ีเป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย  
 
 ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย เป็นแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้ และได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

วงจรที่ 1 ขั้นที่ 1 การเตรียมการ การดำเนินงาน ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ หลักพรหม
วิหาร 4  มาใช้เป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินการวิจัยในขั้นนี้  ได้แก่ 1) เมตตา เนื่องจากในการ
ทำวิจัยผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องมีความประพฤติที ่ดีงามร่วมกันให้เกรียติซึ ่งกันและกัน 2) กรุณา 
จะต้องมีความสงสารและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยความคิดของตนเอง 3) มุทิตา และ
จะต้องมีความยินดี ซึ่งกันและกันเสมอเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข 4) อุเบกขา การที่เราอยู่ร่วมกัน 
ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องมีใจท่ีเป็นกลาง มีสติและปัญญาไม่เอนเอียงด้วยความเกลียดชังหรือความ
คิดเห็นส่วนตัว มีอะไรท่ีไม่พอใจควรใช้สติและปัญญาในการตัดสิน จะทำให ้เกิดมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้ร่วมงานวิจัย ให้เกิดกระบวนการคิดและแนวทางปฏิบัติให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ 
เป็นแนวธรรมปฏิบัติของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเช่ือมโยงหลักการทฤษฎี โดยเฉพาะการทำวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมกันนี้ ต้องอาศัยความเป็นผู้นำตนเองให้ได้ มีภาวการณ์เป็นผู้นำตนเองในส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบ 
การทำงานทุก ๆ ขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการท่ีมีการใช้วิจารณญาณอย่างมีระบบ และถ้าหากผู้วิจัย
เองและผู้ร่วมวิจัยในโรงเรียนไม่มีวุฒิภาวะในการช่วยเหลือกันและกัน ก็อาจทำให้งานวิจัยไม่ประสบ
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ผลสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำหลักธรรมนี้มาเป็นหลักของใจในการทำวิจัยร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อให้
เกิดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน ผู้วิจัยได้ช้ีแจง
แนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผลการ
ดำเนินงานสรุปได้ว ่า หลังจากที ่ผู ้วิจัยได้นำเสนอเค้าโครงการวิจัยและทำความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีมีส่วนร่วมในครั้งนี้ มีความเข้าใจ
และเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย โดยมีผู้ร่วมวิจัยท่ีมีความสมัครใจ 10 คน มกีารสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะ
กลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อทำความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย   และได้จัดทำ
ปฏิทินการดำเนินงาน โดยดำเนินการวิจัยวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และวงรอบท่ี 2 ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 พร้อมท้ังการถอดบทเรียน  
 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ 2563  ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ 
สังคหวัตถุ 4 คือ (1) ทาน (การให้) คือการเอื้อเฟื้อให้คำแนะนำผู้ร่วมวิจัยให้เข้าใจ แบ่งปันท้ังความรู้
และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม ผู้ร่วมวิจัยเสียสละเวลาลงมาช่วยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (2) ปิยวาจา (วาจาเป็นท่ีรัก) คือการใช้วาจาด้วยถ้อยคำท่ีสุภาพ และถ้อยคำท่ี
มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำท่ีเป็นจริง ทำให้การงานสำเร็จ เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการงาน 
(3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่อท่ี
ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามทำนองคลอง
ธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น ตลอด
ถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัครใจ โดยการการ
ระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้วิจัย และผู้
ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นของการระดมสมอง เพื่อเสนอวิธีแก้ไขปัญหาจาก
พื้นฐานประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยได้ครบถ้วนตามประเด็นปัญหา และสภาพท่ีควรได้รับการพัฒนา   
 ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นการนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎี
แก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยในบทท่ี 2 เป็นเนื้อหาท่ีให้คำตอบในเชิงทฤษฎีต่อคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพ โดยมีการประเมินผลสำเร็จในการพัฒนา 
3 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) การ
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เรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ 
(New Knowledge)” ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จนเกิดความเข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้ศึกษา 
 พร้อมท้ังการระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน พบว่า ภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี ระหว่างการ
วิเคราะห์ SWOT กับการนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู ้ร่วมวิจัย เพื่อให้มีการบูรณาการ
ระหว่างแนวการพัฒนาจากการวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้
ร่วมวิจัยร่วมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้
นำเสนอ การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู ้วิจัยได้ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทท่ี 2 เป็นเนื้อหาท่ีให้คำตอบในเชิง
ทฤษฎีต่อคำถามเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาทักษะการสอน  พร้อมท้ังการถอดบทเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน และเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งให้บรรลุผลใน
โครงการท่ีกำหนดไว้จากขัน้ตอนท่ี 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อ
บรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยให้กำลังใจ
และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ และผู้วิจัยได้ใช้หลักพุทธธรรม หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ในขั้น
ท่ี 3 นี้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย คือ
ต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ คือ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจนให้
เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งใจ และปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย  คือ ต้องทำตัวให้น่าเจริญ
ใจ หรือน่ายกย่อง และควรปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ คือ  การอยู่ร่วมกันควรรู้จัก
พูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพดูอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็น
ที่ปรึกษาที่ดี  5) วจนกฺขโม คือ ทุกคนจะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะรับฟัง
คำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา 
คือ ผู้นำควรมีการช้ีแจงหรือแถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้
เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย  คือ ไม่ชักนำใน ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล 
หรือชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครู ผู้ร่วมวิจัย
ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่ทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถท่ี
จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะ
นำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็น
หลักธรรมที่จะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน  ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้
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ประชุมเพื่อร่วมกันเพื่อพิจารณาส่ิงท่ีต้องประเมินโดยประชุมในเดือนกรกฎาคม 2563 และผลจากการ
ประชุมทำให้ได้ข้อสรุปสิ่งที่ต้องประเมินโดยวิเคราะห์จากสภาพที่คาดหวัง และลงมติเลือกวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลได้ตรงตามที่ต้องการ คือ กลุ่มผู้วิจัยเลือกใช้แบบ
ประเมินสำหรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติท้ัง 3 ได้แก่ 1) แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครู
ในการพัฒนาทักษะการสอนใน ศตวรรษที่ 21 2) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 3) แบบประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสำหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาคุณภาพแต่ละด้าน ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการ
ทดลองการใช้งาน จำนวน 10 คน ซึ่งโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการดำเนินงานปฏิบัติการประเมินสภาพปัจจุบัน (Current Condition) ผู้วิจัยได้ศึกษา
สภาพปัจจุบัน โดยศึกษาจากการใช้แบบประเมินท้ัง 3 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้  
   1) สภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูมากที่สุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) มีค่าเฉล่ีย 
3.16 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมา คือ ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills) มีค่าเฉล่ีย 3.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดย
การแสวงหาความรู้ (Inquiry Based Learning) ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ 
(Collaborative Skills) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า 
(Forward Thinking Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ระดับการปฏิบัติของครูท่ี
น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน (Technology 
Skills in the Classroom มีค่าเฉลี่ย 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ครูมีการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills) มีค่าเฉล่ีย 2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  
   2) สภาพปัจจุบันของการการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำมีค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12 ครูให้ความสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ มีค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.43 และ ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา มีค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ 
ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีมีค่าเฉลี่ย 2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ครูมีการวางแผน
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อย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และครูมีองค์
ความรู้ในเนื้อหาโดยละเอียดมีค่าเฉล่ีย 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 
   3) สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน 
การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู มีค่าเฉลี่ย 2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 
คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21ของครู ของครูมากท่ีสุด 3 ลำดับ ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และมีทักษะในการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 2.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 ระดับการปฏิบัติของครูท่ีน้อยท่ีสุด 3 
ลำดับ ได้แก่ ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนท่ีดีขึ้นได้อย่างไร มีค่าเฉล่ีย 2.48 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ี
ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว มี
ค่าเฉล่ีย 2.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และผู้เรียนได้พูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการ
ค้นคว้าตรวจสอบ ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมี
ค่าเฉล่ีย 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  
  4) การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิ บัติ ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันจัดทำ โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 (Professional 
Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ขึ ้นเพื ่อนำมาใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21: กรณีของโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหล่ียม โดยมีวงแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำส่ิงท่ีได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาของผู้เรียน
นำไปลงสู่ช้ันเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน  
 

 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยดำเนินการในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม และได้นำหลักนาถกรณธรรม 10  มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำ
วิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ศีล การอยู่ร่วมกันควรมีความประพฤตดีิ
งามสุจริต รักษาระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 2) พาหุสัจจะ ความเป็น
ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, ควรแนะนำ
สั่งสอนที่ดีให้กันและกันเสมอ 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน
การทำงานร่วมกันถึงจะประสบผลสำเร็จและมีความสุข 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ทุกคนควรเอาใจใส่
ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทำให้
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สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา รักและใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความพอใจ น่า
ร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 7) วิริ
ยารัมภะ ทุกคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ละความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บากบั่น
ก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ รู้จักยินดี มีความสุข
ความพอใจท้ังของตนแลของเพื่อนร่วมงาน 9) สติ การร่วมงานด้วยกันจะต้องมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ 
ระลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู ้จักคิด
พิจารณา เข้าใจภาวะของส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง  

ผลจากการปฏิบัติ  ผู้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมนาถกรณธรรม 10 เพราะการทำงานท่ี
ต้องอิงอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยแล้ว การใช้หลัก
นาถกรณธรรมนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักของใจในการทำงานร่วมกัน การมี
ความเสมอภาคทางกาย วาจาและใจ จะก่อเกิดความเป็นกัลยามิตรที่ดีงามในการทำงาน และยังมี
หัวข้อธรรมที่ก่อให้เกิดความสันโดษพร้อมทั้งความไม่ประมาทในแต่ละขั้นตอนของการทำวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการใช้สติปัญญาในการพิจารณาหาเหตุผลให้เท่าทัน ให้เกิดทักษะ
กระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
 ผลการประเมินในวงจรที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การ
พัฒนาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ท้ายวงจรที่ 1 มีผลการประเมินในวงจรที่ 1 เมื ่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อน
ปฏิบัติวงจรท่ี 1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลจากการการประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 และ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 และ 0.59 ตามลำดับ  
 2) ผลจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 และ 2.73 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และ 0.59 ตามลำดับ 
 3) ผลจากการประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครูหลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.14 และ 2.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 และ 0.61 ตามลำดับ 
 สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันก่อนการจัดการเรียนการสอนในการการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมสภาพปัจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สภาพปัจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ
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สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก่อนการจัดการเรียนการสอนในการการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของครู หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ ซึ่งผู้วิจัยได้นำหลักพุทธธรรม มา
ใช้ในกระบวนการนี้ คือ  หลักทศพิศราชธรรม 10  ดังนี้ 1) ทาน การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่ิงสำคัญ อะไรท่ีเรามีแล้วเพื่อนร่วมงานไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อน
เราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ศีล ทุกคนจะต้องมีศีลหรือระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เก
รียติซึ่งกันและกัน 3) บริจาค การอยู่ร่วมกันส่ิงสำคัญอีกอย่างก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้
งานประสบความสำเร็จจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน 4) อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมี
ความซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) มัททวะ หากเรามคีวามอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดู
แคลนผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนร่วมงานเสมอ 6) ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
จะต้องมีความเพียร ความอดทนต่อความยากลำบากของงานเสมอ เพื่อท่ีงานจะได้ประสบผลสสำเร็จ 
7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันหากเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะ
ทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่ประสบผลสำเร็จได้ 8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน เราไม่ค
วารเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อท่ีจะให้ตนเองประสบผลสำเร็จเพียงผู้เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วม
ใจซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะต้องมี
ความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆท่ีมากระทบ อดทนต่อทุกส่ิงเพื่อให้งานของเราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความ
เที่ยงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือผู้ร่วมงานจะต้องรักษาข้อนี้เป็นสำคัญ เพราะหากเราไม่มีความ
เท่ียงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันล้มเหลว ซึ่งผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้นำเอาเทคนิคการ
ถอดบทเรียน เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทำงานในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียด
ของเหตุปัจจัยท้ังภายในภายนอก ซึ่งทำให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ท้ังท่ีบรรลุผล และไม่บรรลุผล เน้นการ
ระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ 
เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย 
พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้  ดำเนินการในเดือน สิงหาคม-
กันยายน 2563 เป็นการสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่าบรรลุผล และไม่บรรลุผล  

ก่อนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แล้วนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย  
 ในการถอดบทเรียนเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
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กรอบแนวคิดการว ิเคราะห์พลังข ับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพท่ีเป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ท่ีกำหนดท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ท่ี
นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นท่ีบรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับท่ีไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที ่เป็นข้อเสนอแนะเพื ่อเพิ ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด 
(Reduce) ส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ท้ังนี้ เพื่อผลต่อการวางแผน
เพื่อพัฒนาในรอบท่ี 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับท่ีใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
แสวงหาพลังขับใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่งพลังขับใหม่    
 วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ หลักอคติ 4 ใช้เป็นข้อคิด
เตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ฉันทาคติ ไม่มีความ
ลำเอียงเพราะชอบพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อท่ีจะให้การทำงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
โทสาคติ เราไม่ควรลำลำเอียงเพราะโกรธหรือชิงชังใครในหมู่คณะ 3) โมหาคติ การเป็นผู้นำหรือผู้ตาม
หากมีความลำเอียงเพราะหลง แล้วก็จะทำให้การทำงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ 4) ภยาคติ การทำงาน
จะไม่ประสบผลสำเร็จเลยหากเรามีความลำเอียงเพราะกลัว ผู ้วิจัยให้ความสำคัญในหลักธรรมนี้ 
เพราะอคติ 4 เป็นธรรมสำหรับผู้ท่ีเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า เพราะธรรมเหล่านี้ เป็นสัจจะความจริงท่ีมัก
เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ และมีผลอย่างมากต่อการบริหารงาน ต่อการปกครอง และความสงบสุขของ
สังคมผู้นำ ผู้วิจัยนำอคติ 4 ประการนี้มาเพื่อทำให้ ผู้ร่วมงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เกิด
ทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับ
ครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน  ต่อผู้ร่วมวิจัย ทำใหม้ีความสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับ
ถือต่อกัน ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัคร
ใจ โดยการระดมสมองเพื่อพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการ
ดำเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดมสมองหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวงจรที่ 1 ที่ผ่านมาของ
ตนเองในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังไม่บรรลุ และบรรลุได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลากหลายประเด็น
ด้วยกัน 
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 การนำเสนอแนวทางใหม่ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการดำเนินงานพบว่า 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวทางร่วมกันใหม่ในวงจรที่ 2 นี้เพื่อหาจุดที่จะต้องพัฒนาร่วมกนัอีก
รอบในขั้นตอนท่ียังไม่บรรลุให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 การระดมสมองเพื่อการทำงานร่วมกันในวงจรที่ 2  ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาตามรูปแบบท่ีได้ร ่วมกันระดมความคิดและจาก
ประสบการณ์ในวงจรท่ี 1 ได้เป็นอย่างดีเพื่อปรับปรุงทิศทางการทำงาน  
 การถอดบทเรียน หลังจากได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 ในประเด็น 1) ผล
การดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ใน
ขั้นตอนนี้เป็นขอ้คิดเตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ปิโย 
คือต้องทำตัวให้มีความน่ารักชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ คือ น่าเคารพ ทุกคนควรทำจน
ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ และปลอดภัย ซึ่งกันและกัน 3) ภาวนีโย  คือ ต้องทำตัวให้น่า
เจริญใจ หรือน่ายกย่อง และควรปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง 4) วตฺตาจ คือ  การอยู่ร่วมกันควร
รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน 
เป็นที่ปรึกษาที่ดี  5) วจนกฺขโม คือ ทุกคนจะต้องอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะรับฟัง
คำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา  
คือ ผู้นำควรมีการช้ีแจงหรือแถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้
เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย  คือ ไม่ชักนำใน ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล 
หรือชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย   ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อคิดมาใช้ในการทำวิจัยร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัย
ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่ทำให้มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถท่ี
จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะ
นำพากันและกันเดินทางในการทำงานร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็น
หลักธรรมที่จะทำให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกันโดยผู้บริหาร ครู และผู้ร่วม
วิจัย ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการ PLC อย่างเป็นระบบ   
             การถอดบทเรียน หลังจากได้ดำเนินการในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 ในประเด็น 1) ผลการ
ดำเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 8 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ หลักนาถกรณธรรม 10  มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจ
ในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ศีล การอยู่ร่วมกันควรมีความ
ประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 2) พาหุสัจจะ 
ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมติร, 
ควรแนะนำสั่งสอนที่ดีให้กันและกันเสมอ 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผลซึ่ง
กันและกันการทำงานร่วมกันถึงจะประสบผลสำเร็จและมีความสุข 5) กงิกรณีเยสุ ทักขตา ทุกคนควร
เอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตรต่รอง สามารถ
จัดทำให้สำเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา รักและใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความ
พอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยท่ีละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
7) วิริยารัมภะ ทุกคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ละความช่ัว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บาก
บั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระให้กับเพื่อนร่วมงาน 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ รู ้จักยินดี มี
ความสุขความพอใจทั้งของตนแลของเพื่อนร่วมงาน 9) สติ การร่วมงานด้วยกันจะต้องมีสติ รู ้จัก
กำหนดจดจำ ระลึกการท่ีทำคำท่ีพูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล 
รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง โดยการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าท่ีเพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างครบถ้วนในระยะเวลาท่ีกำหนด ผู้วิจัย 
และผู้ร่วมวิจัยรวม 10 คน ได้ทำการประเมินการประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลได้
ตรงตามท่ีต้องการ คือ กลุ่มผู้วิจัยเลือกใช้แบบประเมินสำหรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติท้ัง 3 
ได้แก่  1) แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน ศตวรรษที ่ 21           
2) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 
21 และ 3) แบบประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการ
พัฒนาคุณภาพแต่ละด้าน ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลองการใช้งาน จำนวน 10 คน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนา
คุณภาพแต่ละด้าน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลอง วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
ในการใช้งาน จำนวน 10 คน ผลการประเมิน ก่อนการปฏิบัติ  วงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ปรากฏผลดังนี้ 
 1) ผลจากการพบว่า การประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินไดก้อ่น
การปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87, 
3.43 และ 4.33 ตามลำดับ 
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 2) ผลจากการผลการประเมินผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน
การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และ
วงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 4.07 และ 4.54 ตามลำดับ 
 3) ผลจากการผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการ
เรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 
และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.66 4.14 และ 4.73 ตามลำดับ 
 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ หลักทศพิศราชธรรม 10 มา
ใช้เป็นข้อคิดในการทำงานวิจัยในขั้นนี้ ดังนี้ 1) ทาน การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ อะไรที่เรามีแล้วเพื่อนร่วมงานไม่มีหากไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ควร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ศีล ทุกคนจะต้องมีศีลหรือระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควรให้เกรียติซึ่ง
กันและกัน 3) บริจาค การอยู่ร่วมกันสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งาน
ประสบความสำเร็จจะทำให้เรามีความรู้สึกท่ีดีต่อกันและกัน 4) อาชวะ การอยู่ร่วมกันจะต้องมีความ
ซื่อตรง สัมพันธมิตรท่ีดีต่อกัน 5) มัททวะ หากเรามีความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่น ดูแคลน
ผู้อื่น เราย่อมได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนร่วมงานเสมอ 6) ตบะ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะต้องมี
ความเพียร ความอดทนต่อความยากลำบากของงานเสมอ เพื่อที่งานจะได้ประสบผลสสำเร็จ 7) 
อักโกธะ ความไม่โกรธ ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันหากเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็จะทำ
ให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาและไม่ประสบผลสำเร็จได้ 8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน เราไม่ควาร
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ตนเองประสบผลสำเร็จเพียงผู้เดียว เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจ
ซึ่งกันและกัน 9) ขันติ ความอดทน ข้อนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันจะตอ้งมี
ความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆท่ีมากระทบ อดทนต่อทุกส่ิงเพื่อให้งานของเราออกมาดี 10) อวิโรธนะ ความ
เที่ยงธรรม ความยุติธรรม ผู้นำหรือผู้ร่วมงานจะต้องรักษาข้อนี้เป็นสำคัญ เพราะหากเราไม่มีความ
เท่ียงธรรมยุติธรรมแล้ว จะทำให้การอยู่ร่วมกันล้มเหลว ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ของปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ทั้ง 3 ด้านได้แก่  1) แบบประเมินระดับ
การปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน ศตวรรษที่ 21  2) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21 และ 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 โดยภาพรวม พบว่า เมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ผลการประเมิน หลัง
การปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 สรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอน
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ในศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 และ 2.87 
ตามลำดับ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 และ 2.73 
ตามลำดับ และ คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกว่าก่อนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 
และ 2.66 ตามลำดับ  
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้หลัก
พุทธธรรม คือ หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือทาน (การให้) คือการเอื้อเฟื้อให้คำแนะนำผู้ร่วมวิจัยให้เข้าใจ 
แบ่งปันท้ังความรู้และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม ผู้ร่วมวิจัยเสียสละเวลา
ลงมาช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (2) ปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก) คือการใช้วาจาด้วยถ้อยคำท่ี
สุภาพ และถ้อยคำที่มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำที่เป็นจริง ทำให้การงานสำเร็จ เป็นประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตและการงาน (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอความคิด
สร้างสรรค์ต่อที่ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตาม
ทำนองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษท่ี 21   

ขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การ
ประเมินผล และการถอดบทเรียนท่ีกำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนท่ี 
5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ คือ ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษที่ 21” กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมวงจรที่ 1 โดยประเมิน 3 ด้าน 
คือ 1) การประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 2)การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21ของครู ทำการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการ
ปฏิบัติวงจรท่ี 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

1) จากผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการ
ปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 3.43 
และ 4.33 ตามลำดับ   
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           2) จากผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบว่า มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมินได้กอ่นการปฏิบัติและผลการประเมินหลัง
การปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.88 4.64 และ 4.95 ตามลำดับ 
          3) จากผลการการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครูก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลัง
ปฏิบัติวงจรท่ี 2 พบว่า มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีประเมิน
ได้ก่อนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.92 4.36 และ 4.54 ตามลำดับ 

  5.1.1.2  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
   1) ก่อนดำเนินการวิจัยเรื ่อง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21” : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีบุคลากรให้ความ
สนใจน้อยมาก เพราะกลัวการเพิ่มภาระงานจากเดิมที่มากอยู่แล้วจะมีมากขึ้น และก่อนการดำเนิน
วิจัยครูส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไม่นำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้หรืออาจจะนำมาใช้ได้อย่างไม่
เต็มท่ี และไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 
21 หรือทักษะการสอนแบบใหม่ ๆ ก็จะไม่ร ู ้เทคนิคใหม่ ๆ ที ่เกิดขึ ้นมา แต่เมื ่อมีการพัฒนา
กระบวนการทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 
21 ได้รับการพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและสถานศึกษาด้วย ส่งผลให้ครูมี
ความสนใจและกระตือรือร้นในการฝึกใช้เทคนิคการสอนแบบสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น ตามทักษะ
ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทำให้จากเมื่อก่อนท่ีคิดว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงาน กลับมีแนวคิดใหม่เป็นการมี
ส่วนร่วมทันที เริ่มให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะต่าง 
ๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวง PLC เพราะมีเพื่อนร่วมวิชาชีพคอยช่วยกันคิด ช่วยกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมหลักพรหมวิหาร 4  ใช้เป็นข้อคิด
เตือนใจในการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ  การที่เราอยู่ร่วมกัน ทำงาน
ร่วมกันทุกคนจะต้องมีใจท่ีเป็นกลาง มีสติและปัญญาไม่เอนเอียงด้วยความเกลียดชังหรือความคิดเห็น
ส่วนตัว มีอะไรที่ไม่พอใจควรใช้สติและปัญญาในการตัดสิน จะทำให้ เกิดมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับ
ผู้ร่วมงานวิจัย ให้เกิดกระบวนการคิดและแนวทางปฏิบัติใหส้ามารถดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ 
เป็นแนวธรรมปฏิบัติของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเช่ือมโยงหลักการทฤษฎี โดยเฉพาะการทำวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมกันนี้ ต้องอาศัยความเป็นผู้นำตนเองให้ได้ มีภาวการณ์เป็นผู้นำตนเองในส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบ 
การทำงานทุก ๆ ขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการท่ีมีการใช้วิจารณญาณอย่างมีระบบ และถ้าหากผู้วิจัย
เองและผู้ร่วมวิจัยในโรงเรียนไม่มีวุฒิภาวะในการช่วยเหลือกันและกัน ก็อาจทำให้งานวิจัยไม่ประสบ
ผลสำเร็จ 
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  2) กิจกรรม PLC ท่ีจัดทำขึ้น ก่อให้เกิดกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน มีคุณลักษณะคือมุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขท้ังการทำงานและการอยู่
ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพื้นท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือปลอดการใช้อำนาจกดดัน 
บนพื้นฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอื้ออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม 
คุณงามความดีท่ีสมาชิกร่วมกันทำงานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและ
ผู้เรียนสอดคล้องกับที่ว่า PLCเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายใน ใช้
ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ทำให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่าง ปฏิบัติงานสอนของครู 
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธาร่วมอยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ” ถือศีล 
หรือ หลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นชุมชนท่ียึดหลัก
วินัยเชิงบวก เช่ือมโยงการพัฒนา PLC ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของ 
สังคมฐาน การพึ่งพาตนเอง มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดง 
ความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ และสร้างพื้นท่ีปลอดการใช้อำนาจกดดัน 
ดังกล่าวนี้ สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึงเครือข่ายที่สัมพันธ์กับชุมชนต่อไป2.3 จาก
การปฏิบัติ แม้จะเป็นความรู้ใหม่กิจกรรมใหม่ แต่ก็สามารถนำความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอดในบริบทท่ี
ใกล้เคียงกันได้ จากการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ทำให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ท้ังในระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถจะนำไปใช้เปน็แนว
ทางการวิจัยประเภทอื่นอย่างต่อเนื่องได้อีก  

  3) ในการปรับตัวทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนั้นเนื่องด้วยไม่ใช่โรงเรียนที่ผู้วิจัยเป็น
ผู ้บังคับบัญชาโดยตรง ทำให้ช่วงแรก ๆ จะมีอาการเกรงใจ ไม่คุ ้นชิน ทำให้ต้องมีการปรับตัว
ค่อนข้างมาก กว่าจะทำให้ครูเข้าใจและร่วมมือได้ ต้องใช้เวลา นาน และค่อย ๆ คุยครั้งละคน ผู้วิจัย
ต้องอดทนรอ เพื่อเป้าหมายท่ีอยู่ข้างหน้า และเพื่ออยากเห็นการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง  

  4) ครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ”เช่ือมโยง
กับการเรียนรู้ของชุมชนจึงเรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งท่ีทุกคน
ในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สามารถ บริการด้านการ
เรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกท้ัง เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข้ดังกล่าว นำมาสู่การสนับสนุน
การปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผล สูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของการทำงานท่ีดีต่อกันของทุกฝ่าย 
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  5) ทำให้ครูได้มองเห็นวิสัยทัศน์หรือการเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) 
จากภาพความเช่ือมโยงให้เห็นภาพความสำเร็จร่วมกันถึงทิศทาง สำคัญของการทำงานแบบมอง “เห็น
ภาพเดียวกัน” เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนท่ี 
สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความเช่ือมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมาย
ในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญ คือ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

  6) คุณครูได้เห็นคุณค่าร่วม เป็นการเห็นท้ังภาพเป้าหมาย และท่ีสำคัญเมื่อเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของ งานจน
เช่ือมโยงเป็นความหมายของงานท่ีเกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะสัญญา
ร่วมกัน ร่วมกัน หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นขุมพลังสำคัญที่จะเกิดพลังในการไหลรวมกัน
ทำงานในเชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน  

  7) ครูได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ครูได้ส่งมอบคุณค่าการสอนท่ีมีคุณภาพโดยนำกระบวนการในการคิดที่ให้ความสำคัญกับเด็กผ่าน
โครงการท่ีเหมาะสมมาให้เด็กสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ครูได้คิดค้นและออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Center) โดยคำนึงถึงธรรมชาติของเด็ก เพื่อตอบโจทย์และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ครูได้คิดนอก
กรอบ (Out of the Box) ในการทำงานโดยไม่รู้ตัวเพราะเวลาทำงานหัวสมองของครูจะออกแบบและ
หาคำตอบและหนทางแก้ไขให้กับแต่ละปัญหาได้ ครูต้องพร้อมที ่จะเปลี ่ยนแปลงแนวคิดตาม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และท่ีสำคัญคือจะเปิดรับการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและแรงบันดาลใจที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ได้ ครูอาจจะสามารถสร้าง
ไอเดียแปลกใหม่ที ่ส่งผลกระทบและสามารถนำความคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ได้จริงในมิติต่าง ๆ ใน
อนาคต 

  8) ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญไม่ใช่การที่ครู รู้เยอะ รู้
มาก แต่คือการ “เปิดใจ” ที่จะรับรู้ในสิ่งที่ตรงประเด็นและนำความคิดมาปฏิบัติได้จริง ครูเริ่มรู้จัก
ตัวเองและเข้าใจบริบทแวดล้อมของโลกการศึกษา ด้วยการเปิดหู เปิดตา พร้อมเปิดใจยอมรับความ
จริงทุกด้าน เพราะการรู้ตัวตนและเข้าใจบริบทแวดล้อมอย่างถ่องแท้จะทำให้ครูกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เมื่อบวกกับมีเป้าหมายชัดเจน ความสำเร็จก็เกิดขึ้น ส่งผลให้ โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียม มีครูท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตและสามารถผลิตคนท่ีมีศักยภาพท่ีแท้จริง 

  9) ในด้านของผู้เรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
จากครูและเพื่อนนักเรียนอื่นให้ทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบท่ีสมเหตุสมผล สำหรับตน นักเรียนจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
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 5.1.2  การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
  5.1.2.1  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 
  1) การทำงานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลสำเร็จของงานได้
ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างท่ีเคยเป็นมา ดังจะเห็นได้จากการพูดคุยกันปรึกษากันอย่าง
ขั้นตอนในการทำงานเป็นระบบมากขึ้น และมีแนวโน้มในการไม่เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ก่อ
เกิดคุณธรรมประจำใจได้ และยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี และใน
เวลาท่ีมีปัญหาท่ีไม่ลงตัวในการนำเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทันท่วงที การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่
กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติท่ีเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมหลักหลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 มาใช้ เช่น ปิยวาจา 
คือการใช้วาจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และถ้อยคำที่มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำที่เป็นจริง ทำให้การงาน
สำเร็จ เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการงาน   อัตถจริยา คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอความคิด
สร้างสรรค์ต่อท่ีประชุม โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น    

  2) การทำงานท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายของงานก่อน แล้วจึง
สร้างวิธีปฏิบัติท่ีเกิดจากการพิจารณาร่วมกัน จะทำให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
การทำงานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ ท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วน
ร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาให้มี
ความชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อการปฏิบัติร่วมกันในทิศทางเดียวกัน  ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม 7 มาใช้ร่วมกับคณะครูผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้ ทำให้
มองถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ ได้อย่างชัดเจนสามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เมื่อเกิดปัญหาใน
การทำงาน ตั้งเป้าหมายของงานวิจัยที่จะทำเป็นหนทางที่จะนำพากันและกันเดินทางในการทำงาน
ร่วมกันอย่างถูกทาง ไม่หลงทิศทางในการทำงาน นับได้ว่าเป็นหลักธรรมที่จะทำให้ก่อเกิดประโยชน์
เป็นอย่างมากในการทำวิจัยร่วมกัน 

  3) ในการทำงานแต่ละครั ้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ การ
ประเมินผลในการทำวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ทำผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติร่วมกัน ดัง
จะเห็นได้จากการร่วมมือทำแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีผลการ
ดำเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะท่ี
จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้น
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ร่วมกัน ทำให้เกิดความตระหนักถึงผลของการดำเนินงานท่ีได้ทำไว้ให้ได้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยให้มากท่ีสุด 
  5.1.2.1.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย 

  1) ผู ้ร ่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู ้ในการทำงานแบบร่วมมือกันช่วยให้เก ิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และผลสำเร็จของงานได้ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างท่ีเคยเป็นมา ดังจะ
เห็นได้จากการปรากฏการท่ีผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดท่ีผสมผสานกันไปบ้างในระดับประสบการณ์
ของตนเองท่ีได้รับมา แต่การได้อ่านเอกสารในแนวคิดและทฤษฎีท่ีทำงานร่วมกันเข้าไปอีกก่อนทำก็ทำ
ให้กลุ่มเกิดพลังขับในการทำงานได้อย่างเต็มท่ี แม้แต่การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณ์
ออกมาก็มีประสิทธิภาพมาก การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูกหรือผิด
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมให้ผู ้อื ่นคิดต่อยอดแนวความคิด เดียวกัน ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักธรรม หลักนาถกรณธรรม 10  มาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการทำวิจัยให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จเพราะการทำงานที่ต้องอิงอาศัยกันและกันโดยเฉพาะใน
การทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยแล้ว การใช้หลักนาถกรณธรรมนี้จึงมีความจำเป็น
อย่างมากท่ีต้องนำมาใช้เป็นหลักของใจในการทำงานร่วมกัน การมีความเสมอภาคทางกาย วาจาและ
ใจ จะก่อเกิดความเป็นกัลยามิตรที่ดีงามในการทำงาน และยังมีหัวข้อธรรมที่ก่อให้เกิดความสันโดษ
พร้อมทั้งความไม่ประมาทในแต่ละขั้นตอนของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการใช้
สติปัญญาในการพิจารณาหาเหตุผลให้เท่าทัน ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

  2) ผู้วิจัยเกิดภาวะผู้นำผู้สร้างให้เกิดการนำร่วมเป็นผู้นำท่ีสามารถทำให้สมาชิกใน PLC 
เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้นำในตนเองและเป็น
ผู้นำร่วมขับเคลื่อน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอำนาจจากผู้นำทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะการเป็นผู้นำที่เริ ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือทำงานอย่างตระหนักรู ้ และใส่ใจให้
ความสำคัญกับผู้ร่วมงานทุก ๆ คน จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวนำให้ ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมี
ความสุขกับการทำงานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม รวมถึงการนำแบบไม่นำ โดยทำหน้าที่ผู้สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้นำร่วม ผู้นำท่ีจะสามารถสร้างให้เกิดการนำ
ร่วมดังกล่าวควรมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้ มีความสามารถในการลงมือทำงานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ใน
ความรู้สึกของผู้อื่นได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 
การโค้ชผู้ร่วมงานได้ การสร้างมโนทัศน์ การมวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของ
ผู้อื่น ท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักธรรม หลักทศพิศราชธรรม 10  มาใช้ในการทำงาน
วิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้ในการร่วมงานวิจัยกับกลุ่มผู้
ร่วมวิจัย หลักธรรมนี้ ทำให้เกิดความคลายกังวลในการที่จะทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานท่ี
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ละเอียดและงานที่ต้องเผชิญกับผู้ร่วมงานวิจัยที่หลากหลายความคิด คุณธรรมในเรื่องที่กล่าวมานี้
สามารถทำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าเกิดความกังวลใน
เรื ่องใด ๆ ต่อกันและกันเองแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลเสียเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีความเชื่ออย่าง
สมเหตุสมผลในงานท่ีร่วมกันทำ ประกอบกับความเพียรท่ีพร้อมด้วยปัญญาในการพิจารณาร่วมกันท่ีดี
งาม จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความมุ่งมานะอดทนและมีศรัทธาต่องานวิจัยท่ีลงมือทำกับผู้ร่วมวิจัยในการทำ
ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ
หรับครูในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

3) ผู ้วิจัยได้เรียนรู้ว่าการทำงานวิจัย ทำให้ได้ค้นพบเรื ่องราวดี ๆ มากมาย ที่เราไม่เคย
มองเห็น หรือมองผ่าน ๆ ไป มองเห็นคุณค่าภาพรวมของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมในมุมมองท่ี
หลากหลายกว้างขึ้น เห็นคุณค่าในความรู้ประสบการณ์ท่ีจะเป็นฐานสำคัญในการคิดค้นงานใหม่ ๆ ได้
อีกมากมาย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทำให้ผู้วิจัยมีการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง 
ผ่านการเฝ้าสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ ต้ังคำถาม เพื่อนำไปสู่การกำหนดโจทย์นวัตกรรมท่ีชัดเจนโดย
คำนึงถึงผู้ร่วมวิจัยและคุณค่าท่ีเกิดขึ้น แนวคิดหรือไอเดีย (Idea) ท่ีได้ เป็นผลลัพธ์จากการระดมสมอง
ในทีม ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีมุมมอง ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่แตกต่างกัน ภายใต้
วัฒนธรรมท่ีเปิดกว้าง โดยต้องอาศัย Mindset ของการใฝ่รู้ ความร่วมมือ และเปิดกว้าง ท่ีจะช่วยตอบ
โจทย์ปัญหาสำคัญ เป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เรียนรู้การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
รู้จักการตั้งคำถาม และวิธีหาคำตอบที่มีตรรกะเชื่อถือได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้นำมาเป็นต้นแบบ
ขององค์ความรู้ และกระบวนการของการทำงานพัฒนา เรียนรู้หลักการการสร้างการมีส่วนร่วม โดย
การเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให้เกียรติสมาชิกที่จะอภิปรายร่วมกัน ให้เกียรติในความคิด ให้
เกียรติในการท่ีจะแสดงออกเพื่อให้ทุกคนเปิดใจ พยายามทำให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ 
เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยส่งผลให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในส่ิงท่ีทุก
คนจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรด้วยความเต็มใจและจริงใจ 
การเตรียมการในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยผู้วิจัยจะถามตัวเองว่าเราได้เรียนอะไรบ้าง เราได้พัฒนา
อะไรบ้าง เราต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เราทำอะไรดีแล้ว เราทำอะไรยังไม่ดี แล้วจะทำให้ดีได้อย่างไรเป็น
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองก่อนท่ีจะไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกในฐานะเป็นผู้วิจัย และไม่ได้จบแค่
การทำวิจัยให้เสร็จ แต่ต้องสานต่อไป คิดต่อไปว่าจะทำอะไรได้ดีขึ ้นอีกในอนาคต  เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักธรรม หลักทศพิศราชธรรม 10  มาใช้ในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัย 
ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้ในการร่วมงานวิจัยกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย หลักธรรมนี้  
ทำให้เกิดความคลายกังวลในการที่จะทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานที่ละเอียดและงานที่ตอ้ง
เผชิญกับผู้ร่วมงานวิจัยที่หลากหลายความคิด คุณธรรมในเรื่องที่กล่าวมานี้สามารถทำให้ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยเกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น 
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  5.1.2.1.3  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
   1) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

สอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น ครูผู้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ท่ี
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
ของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

  2) โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนมี
ความสามารถในการผลิตส่ือการสอนท่ีตรงกับรายวิชาและทันต่อสถานการณ์ของการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงท่ีโรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

  5.1.2.1.4 การเรียนรู้โดยภาพรวม 
  กระบวนการรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที ่ 21 โดยใช
กระบวนการ PLC ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมนั้นทำให้เกิดจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ วุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะ
สำคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จักตนเองของครู เพื่อท่ีจะเข้าใจมิติของผู้เรียนท่ีมากกว่าความรู้ แต่
เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมี ความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึง
สามารถมองเห็นธรรมชาติของ ศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน หรือจัดการเรียนรู้โดยยึด 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของ สมาชิกในชุมชนที่ต้องอาศัยการ
ตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่สามารถเรียนรู้และเป็นครู ได้อย่างแท้จริงนั้นจะ
เป็นจิตท่ีเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความกรุณาและความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็นครู เห็นตนเอง
เป็นผู้เรียนรู้ มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญและการฝึกสติ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำ
หลักธรรมหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้เพราะการที่เราอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องมีใจที่เป็น
กลาง มีสติและปัญญาไม่เอนเอียงด้วยความเกลียดชังหรือความคิดเห็นส่วนตัว มีอะไรท่ีไม่พอใจควรใช้
สติและปัญญาในการตัดสิน จะทำให ้เกิดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานวิจัย ให้เกิดกระบวนการคิด
และแนวทางปฏิบัติให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นแนวธรรมปฏิบัติของการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น และเช่ือมโยงหลักการทฤษฎี โดยเฉพาะการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมกันนี้ ต้องอาศัยความ
เป็นผู้นำตนเองให้ได้ มีภาวการณ์เป็นผู้นำตนเองในส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบ การทำงานทุก ๆ ขั้นตอนต้อง
ผ่านกระบวนการที่มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีระบบ และถ้าหากผู้วิจัยเองและผู้ร่วมวิจัยในโรงเรยีน
ไม่มีวุฒิภาวะในการช่วยเหลือกันและกันก็อาจทำให้งานวิจัยไม่ประสบผลสำเร็จ 
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 5.1.3  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
 เป็นองค์ความรู้ในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานในโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหล่ียมไม่เป็นองค์ความรู้เชิงอ้างอิงท่ีเป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง 
ซึ่งจากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะท้อนผล พบว่า งานวิจัยนี ้ได้
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที ่ได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field 
Analysis) ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) กับ
ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่นำมาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to 
Change) และการเอาชนะส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 
  5.1.3.1  การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยการพัฒนา
กระบวนการสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้นในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมประกอบด้วย  
   1) ด้านครูผู้สอน ลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ท่ี
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
ของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ครูได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแต่ละบุคคล มีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริงท่ีคงทน
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง 
   2) ด้านสถานศึกษา มีสื ่อและแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรี ยน 
ครูผู ้สอนมีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันต่อสถานการณ์ของการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงท่ีโรงเรียนปิด 
   3) ด้านผู้เรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นจากครู
และเพื่อนนักเรียนอื่นให้ทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผล สำหรับตน นักเรียนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
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  5.1.3.2  ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ท่ีผู้วิจัยนำมาใช้และเช่ือว่าส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมครูผู้ร่วมวิจัย 
และนักเรียน ดังก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 ผลการประเมิน
แต่ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางท่ี 5.1 ถึง 5.3  
  พลังขับท่ีนำมาใช้เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ การท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมให้จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายส่วน ท้ัง
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองค์กรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทางโรงเรียนมีกล
ยุทธ์ ที ่จะทำให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั้นมีดังนี้  1) วิเคราะห์ตนเอง 
ก่อนท่ีเราจะเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนตัวเอง ส่ิงแรกที่ควรต้องทำคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรา
นั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้านใด ก็ควรที่จะต้องเสริม
ศักยภาพของตนในด้านนั้น ๆ 2) มุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง การท่ีจะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าท่ี
จะเปล่ียนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความต้ังใจ ต้องมีความเช่ือว่า ศักยภาพของตนเอง
นั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ท่ี
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจะนำมาซึ่งส่ิงดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 3) มอง
โลกในแง่ดี (คิดบวก) ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ใช่ว่าจะเป็นการพฒันา
ประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทำงานก็
จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มขึน้ 4) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
การหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพิ่มเติมไม่
จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในขณะนั้นเพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ใน
ด้านอื่น ๆ ท่ีเรายังไม่รู้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 5) ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมาย เป็นปลายทางท่ีต้อง
ให้ไปถึง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มักจะเน้นท่ี
ความสำเร็จตามท่ีได้ต้ังใจไว้หรือกำหนดไว้ ไม่ว่าจะกำหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าทำงานแบบมี
เป้าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความสำเร็จอยู่ ณ จุดใด ความ
ชัดเจนของงานหรือการกำหนดแผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 6) วางแผน
ก่อนลงมือทำ ในการทำงานนั้นนอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานแล้ว การวางแผนช่วย
ให้งานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดเวลาและการใช้ทรัพยากรในการทำงาน 
การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี  7) มีการสื่อสารที ่ดี 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานนั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารท้ัง การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง รวม
ไปถึงการแสดงออกด้วยท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น เพื่อให้ข้อมูล เพื่อชักจูงหรือโน้ม
น้าวใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
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  แนวคิด คือ 1) มุ ่งเน้นพัฒนาวิธีคิด (Mindset) ในการสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย
อย่างชัดเจน บางอย่างความหมายอาจจะไม่ตรงกัน แต่ทั้งหมดล้วนจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง 
“วิธ ีคิด” เพื ่อให้มีความเข้าใจที ่ตรงกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  2) การ
ประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงานร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม ที่เน้นความมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและร่วม
ปรึกษาหารือเพื่อให้กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มีการรู ้จักใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รู ้จักเลือกใช้ในสิ่งที ่เหมาะสมกับความต้องการ 3) การสร้างสรรค์งาน 
(Creatively) คือ ความสามารถผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ และการ
ปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและความ
ไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งท่ีมีศักยภาพตอบสนองความต้องการ และทำ
ให้สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสมดุล  4) การกำกับดูแลและติดตาม 
(Controlling) คือ การกำกับติดตามให้อยู่ในกรอบเป้าหมายที่วางไว้ 5) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
(Shared Reflecting) ผู ้ว ิจัยและผู ้ร ่วมวิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของครู คือ ครูท่ีใฝ่หาความรู้ ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลามี
การประเมินตนเองตลอดเวลาเป็นผู้นำด้านวิชาการมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และยอมรับการ
เปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ  
  5.1.3.3  สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
  การให้การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และ
ซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย 
และปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็น
โรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้
นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และคำถาม
เกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสรา้ง
เป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) ที่ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะ
เชื ่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู ่ขุมคลังแห่งความรู้ทั ่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และนำ
ความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการ
สร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry) 
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  5.1.3.4  การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles)  

  การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถสำหรับ 
การบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในช้ัน
เรียนของพวกเขา การเรียนการสอนมท่ีมุ่งเน้นการทำโครงงาน แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องจริงสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอื่น ๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้มือ
อาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ดีที่สุด
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของ
นักเรียนโดยครูมีรูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน ช่วยให้ครูพัฒนา
ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ (เช่นการประเมินผลการเรียนการสอน) ถึงนักเรียนที่มีความ
หลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
รองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการส่ือสารเสมือนและผสม 
และ ใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้น และการจูงใจในทางบวก สร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง
ในแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมีผลดีต่อคุณภาพของนักเรียน เน้นการสร้างความรักและผูกพันในวิชาชีพ 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีผู้วิจัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้  
 5.2.1  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
  5.2.1.1  การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 
  จากผลการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการสอน
ในศตวรรษที่ 21 : กรณีของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม” โดยมีผลการประเมิน 3 ด้าน คือ 1) 
แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21และ 3) คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครูทำการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติ
วงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2  

 จากผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการ
ปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 4.43 
และ 4.33 ตามลำดับ ดังภาพท่ี 5.5 
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ภาพท่ี 5.5  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครู ก่อนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติ 
  วงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 

 จากผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนของคร ู พบว่า ม ีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติและผล
การประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 4.64 และ 4.95 
ตามลำดับ ดังภาพท่ี 5.5 

 จากผลการประเมิน 3 กรณี คือ 1) ระดับการปฏิบัติของครูตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดจำนวน 10 
ตัว 2) ระดับการจัดกิจกรรมการสอนของครูตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดจำนวน 20 ตัว 3) ระดับคุณลักษณะ
ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดจำนวน 20 ตัว พบว่า ค่าเฉล่ีย (mean) โดยรวมท่ีวิเคราะห์
ได้จากการประเมินหลังการปฏิบัติของวงจรที่ 1 สูงขึ้นกว่าก่อนการปฏิบัติ และจากการประเมินหลัง
การปฏิบัติของวงจรที่ 2 สูงขึ้นกว่าหลังการปฏิบัติของวงจรที่ 1 นั้น แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงาน
วิจัยนี้ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดสูงขึ้นกว่าเดิมทุกระยะ  

ผลการวิจัยดังกล่าว มีเหตุผลท่ีนำมาอธิบายได้ดังนี้ 1) เป็นผลจากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติท่ีให้ความสำคัญกับการใช้ภาวะผู้นำ
แบบประชาธิปไตย (democratic leadership) ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมกันในลักษณะเป็น
ความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน 
(Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ซึ ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุคคลอื่นที่นำเอาระเบียบวิธีวิจัยนี้มาใช้แล้วปรากฏผลการวิจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยมที่มีปัญหา ครูจำนวนไม่น้อยใช้ตนเองเป็นที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
และสอนตามความเข้าใจของตนเองมากกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อเป็นดังนี้ ผู้เรียนโดยมากจึงเรียน
จากการจดจำและยึดเนื้อหาที่ผู ้สอนเป็นผู้นำเสนอเท่านั้น ไม่ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
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ค้นคว้า มีผลเสียคือผู้เรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงความรู้และเกิดความไม่เข้าใจที่ทำให้ไม่
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานในชีวิตจริงได้ ทางผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม เพื่อให้ครูมีทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้สามารถ
ตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ เพราะคุณภาพของครูคือหัวใจของการบริหารสถานศึกษา สู่การ
พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ สอดคล้องกับทัศนะของ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้น้อมนำพระราชกระแสฯ เรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การ
ปฏิบัติตอนหนึ่งว่า “ต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงต้องคัดเลือก
ครูและพัฒนาครู” สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ว่า “คุณภาพของ
ครูช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัย สำคัญ” (อัมมาร สยามวาลา, 2555) การเพิ่มทักษะครู
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการศึกษา รวมถึงส่งเสริมภาวะผู้นำศตวรรษที่ 21 ของ
ครูผู ้สอน สอดคล้องกับบทความของ วิโรจน์ สารรัตนะและคณะ (2561) เรื ่อง ภาวะผู้นำสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 (Leadership for the 21st Century) ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 1 หน้า 261-271 สะท้อนถึงกระบวนทัศน์ภาวะผู้นำสำหรับศตวรรษี่ 21 ที่มีพื้นฐาน
ความคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงและเพื่ออนาคตที่ดีกว่า และความสำคัญของทั้งการจัดการและภาวะ
ผู้นำว่าเป็นของคู่กัน ต่างต้องจับมือกัน (Hand in Hand) สอดคล้องกับทัศนะของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2558) กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีทักษะการสอนที่น่าสนใจและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน การเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนให้เกิดความคิดระดับสูงจากกิจกรรมท่ีท้าทาย การพูดน้อยฟังมาก ครูควร
ให้นักเรียนได้พูดคุยอภิปรายร่วมกันในผลที่เกิดขึ้นและยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนั้น และให้ถือว่าแม้จะ
ล้มเหลวก็เป็นการเรียนรู้และใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันให้เขามีความมุมานะพยายามเพื่อหา
หนทางแห่งความสำเร็จให้ได้ต่อไป สอดคล้องกับทัศนะของ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข 
(2559) กล่าวถึงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในด้านมโนทัศน์การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ว่าเป็นแนวการสอน (Teaching Approach) ที่ครูสามารถนำไปพัฒนาหรือเสริมทักษะ
ผู้เรียนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ได้แก่ ปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ทฤษฎี
สรรคนิยม (Constructivism) เน้นผู ้เร ียนสร้างความร ู ้ด้วยตนเอง (Actively Construct Their 
Knowledge) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เน้นการเรียนรู้ร่วมมือกัน
ของผู้เรียนท่ีมีเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน  
 ส่วนท่ีสะท้อนจากสภาพปัญหาด้านครูผู้สอนนั้น ครูยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการทำหน้าท่ีครู
ยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) 
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ครูขาดทักษะการสอนท่ีหลากหลายไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูขาดทักษะใน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูขาดทักษะในการสอนเชิงลึก
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง และครูขาดการทำงานเป็นทีม สอดคล้องกับทัศนะของ 
Simmons (2012) ที่กล่าวว่า ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 (Teacher Skills on 21st Century) เป็น
ศตวรรษที่เข้าถึงสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย ต้องการอะไรมากกว่าการเข้าถึงทฤษฎีเบื ้องต้นทาง
การศึกษาและการจัดช้ันเรียน ครูต้องทำงานอย่างร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ช้ันเรียนมี 
7 ทักษะ คือ การบริหารจัดการห้องเรียน (Classroom Management) การจัดบทเรียนให้สอดคล้อง
กับชีว ิตจร ิง (Making Content Relevant) การคิดเชิงว ิพากษ์ (Critical Thinking) เทคโนโลยี 
(Technology) ความเป็นสากล (Globalization) ความร่วมมือ (Collaboration) และการพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) สอดคล้องกับทัศนะของ Bazzano (2011) ท่ีกล่าวว่า ครูใน
ศตวรรษท่ี 21 จะต้องเปล่ียนตัวเองเป็นผู้กระทำ (Active) เพื่อเป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) มีการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างหลากหลายสามารถที่จะสร้างเครือข่ายทีม กับ
ผู้เรียนอื่น ท่ีมีความสนใจตรงกัน โดยไม่คำนึงถึง วัย สถานท่ี หรือ ประสบการณ์ และบทบาทการเป็น
พี่เลี ้ยง ผู ้แนะนำ โค้ช (Coach) ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) หรือที่ปรึกษาทั้งในและนอก
สถาบันการศึกษา รวมทั้งการริเริ่มระบบนิเวศน์การเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน (Classless Learning 
Ecosystem) ทั้งนี ้สืบเนื่องมาจากปัญหาสำคัญคือคุณภาพของครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเร่งปั้นผู้เรียนให้โดดเด่นได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
2) เป็นผลจากการใช้โครงการชุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพสู่ห ้องเร ียนแห่งศตวรรษที ่  21 
(Professional Learning Community (PLC) for 21st Century Classroom) ซึ่งในทัศนะของผู้วิจัย 
เห็นว่าเป็นการพัฒนาครู ให้มีแนวทางการสอนและมีความสามารถสำหรับการบูรณาการทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนของพวกเขา การเรียน
การสอนมที่มุ่งเน้นในทักษะในศตวรรษท่ี 21 แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถ
เพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอื่น ๆ  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ช่วยให้มืออาชีพในชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ สำหรับครูที ่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ดีที่สุดส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมี
รูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน ช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถใน
การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ (เช่นการประเมินผลการเรียนการสอน) ถึงนักเรียนท่ีมีความหลากหลายและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รองรับการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างชุมชน
ของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการสื่อสารเสมือนและผสม และ ใช้รูปแบบความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ 
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  5.2.1.2  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
   1) จากผลการวิจัยที่พบว่า ก่อนดำเนินการวิจัยบุคลากรให้ความสนใจน้อยมาก เพราะ
กลัวการเพิ่มภาระงานจากเดิมท่ีมากอยู่แล้วจะมีมากขึ้น และก่อนการดำเนินวิจัยครูส่วนใหญ่ใช้เทคนิค
การสอนแบบเดิม ๆ ไม่นำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ แต่เมื่อมีการพัฒนากระบวนการทำวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม “การพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21” ได้รับการพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิด
ประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและสถานศึกษาด้วย ส่งผลให้ครูมีความสนใจและกระตือรือร้นในการฝึกใช้
เทคนิคการสอนแบบ ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ครูได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ครูมีทักษะใหม่ ๆ 
ในการทำหน้าที่ครูยุคใหม่ เมื่อก่อนครูบรรยายอย่างเดียว (Lecturer) แต่ปัจจุบัน ครูให้ผู้เรียนมีสว่น
ร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ครูได้ปรับเปล่ียนบทบาทมาเป็น Facilitator และ
เป็น Coach ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติ และเดิมห้องเรียนธรรมดาจะมีแต่
กระดานและโต๊ะเลคเชอร์ ไม่มีส่ือการเรียนการสอนใด ๆ ในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนการสอนไม่
น่าสนใจเท่าที่ควร ผู้เรียนไม่เกิดการกระตุ้นที่จะเรียนรู้ หลังจากที่ได้ออกแบบห้องและจัดรูปแบบ
ห้องเรียนใหม่ ครูใช้ทักษะปฏิบัติการสอนทำให้เป็นเรื่องสนุก ทำอย่างไรให้เด็กอยากรู้ อยากเรียน 
อยากเห็น บรรยากาศการเรียนการสอนมีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง เกมกระตุ้นการเรียนรู้ โปสเตอร์ ทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) โดยค้นคว้าจากคอมพิวเตอร์หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีในห้องเรียน 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความ
สนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และครูปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ
ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด นอกจากนี้ในห้องเรียนยังจัดมุมวิชาการต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่ง
ห้องเรียนด้วยผลงานของผู้เรียน ครูกระตุ้นให้กำลังใจผู้เรียนและผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ เช่น การเล่นเกม A-Math มีความสนุกสนานท่ีได้เล่นเป็นทีม ช่วยกันคิด และแก้ปัญหาไป
พร้อมกัน เพิ่มทักษะในการคิดคำนวณ บวก ลบ คูณ หารและสมการ ได้ความรู้ใหม่จากการศึกษา
รูปภาพในห้องเรียน ครูเตรียมการสอนมากขึ้นและวางแผนให้ผู้เรียนสนใจและอยากมาใช้ห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ครูให้ผู้เรียนค้นคว้าใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนเป็นการพัฒนาผู้เรยีน
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างจริงจัง (Self-Learner) สภาพดังกล่าวสอดคล้องกับทศันะ
ของ Flamand (2013) เกี่ยวกับบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ว่า ต้องสอนให้ผู้เรียนค้นคว้าทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อการเปิดกว้างแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก่า เป้าหมายทางการ
ศึกษาเป็นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นต้น และต้องเน้นการกระทำ ครูจะต้องเตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลกท่ีเป็นจริงทำให้
นักเรียนตระหนักถึงพลังท่ีสามารถจะสร้างส่ิงใหม่ ๆ ให้กับโลกได้ ครูจะไม่ทำหน้าท่ีเพียงการถ่ายทอด
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ความรู้ แต่จะต้องสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของโลกและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน สอดคล้องกับทัศนะของ ธงชัย สิทธิภรณ์ (2556) กล่าวว่า การพัฒนาการสอนแบบสอนให้นอ้ย 
เรียนให้มาก (Teach Less, Learn More) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ครูมีบทบาทการสอน
ให้ผู้เรียนมีความคิดมากกว่ามีความรู้จากการท่องจำ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาท่ี
ต้องการให้ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด (Thinking School) และต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์ (Learning Nation) เพิ่มมากขึ้น นำไป
ประยุกต์ในชีวิตจริงได้ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน ซึ่งต้องการจัดการศึกษา
ในเชิงคุณภาพ คือการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด
ของตนเอง ครูสอนให้น้อยเพราะถ้าครูสอนเมื่อไหร่เด็กจะไม่เรียนรู้เลย ครูกล้าออกนอกกรอบคิดค้น
ลองสอนสิ่งใหม่ ๆ เพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่นอกกรอบความคิดเดิม ๆ ครูสร้างบรรยากาศให้
สดใสกระตุ้นผู้เรียนให้ต่ืนตลอดเวลา ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น แสดงว่าครูมีการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีมุมมองความคิดที่แตกต่างหลากหลายไปในทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่
คือโอกาสดีท่ี ครูมีโอกาสและได้พัฒนาตนเองให้ก้าวทันศตวรรษท่ี 21  
 ในกรณีของผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง ที่พบว่า หลังดำเนินการวิจัย ครูได้เตรียม
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า และเป็นการเตรียมครู สร้างระบบและวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง ครูได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมีประสิทธิภาพและทำงานมีประสิทธิผลตาม
เป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ จึงถือว่าเป็นการเสริมสร้าง “กำลังใจ” และ “ความผูกพัน” ในโรงเรียน ผนวกกับ 
“กำลังความคิด” ที่ครูทุกคนได้ร่วมกันวางกลยุทธ์ต่าง ๆ  คิดวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติออกมา และ 
“ลงมือกระทำ”ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์เสมอ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อ
ความสำเร็จและยั่งยืนของวิทยาลัย และเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้จากการทำงานเป็นทีมที่มาระดม
ความคิดด้วยกันเป็นส่ิงท่ีดีมาก เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นสร้างองค์กรให้เข้มแข็งจากข้างในก่อน 
ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพครูสร้างระบบและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกอ่น 
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-Out) 
ก่อน แล้วเสริมศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” ซึ่งไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่าง
ไม่คาดคิดก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะวิทยาลัยมีรากฐานหรือเสาเข็มท่ีแข็งแกร่งและมั่นคง
แล้วนั่นเอง ดังกรณีโครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning 
ด้วยเคล็ดลับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรับฟังเสียงทุกความคิดเห็นในความคิด
สร้างไอเดียใหม่ ๆ จากมุมมองท่ีหลากหลายท่ีฉีกกระบวนการแบบเดิม ๆ ท่ีไม่ปิดความคิดสร้างสรรค์
และเปิดกับทุกไอเดีย แม้แต่ความคิดที่อาจจะดูแปลกแหวกแนวนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมก็จะเกิด
ความสำเร็จ และมีความยืดหยุ่นพร้อมท่ีจะให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ
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เพราะเช่ือว่าประสบการณ์และความเช่ียวชาญสามารถสร้างความแตกต่างทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน
ได้อย่างสำเร็จผล โดยแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบและทดลองใช้จริง ท้ังหมดอาศัยความร่วมมือร่วม
ใจและลงมือทำจริง มีความเข้าใจให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปใช้จริงสามารถพัฒนาต่อ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังที่เกิดขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับ
ทัศนะของ สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2558) กล่าวว่า “การพัฒนาระบบความคิดในมนุษย์เกี่ยวข้องอย่าง
มีนัยสำคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโลก ยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าใด มนุษย์ก็ยิ่ง
ต้องปรับระบบความคิดของตนให้ทันมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องการจะ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอะไรเลย เอาแค่เรื่องของคนก็พอแล้ว ถ้าเราปรับระบบความคิดของคนได้
ทัน ทุกอย่างจะกลายเป็น “คำตอบ” ของท้ังหมด จุดเริ่มต้นของการท่ีจะปรับคนให้เก่ง เป็นคนท่ีรู้เท่า
ทันคน รู ้เขารู ้เรานั้น ผมพยายามสอนลูกศิษย์เสมอให้เป็นนักคิด คือ Strategic Thinking นักคิด
เชิงกลยุทธ์” สอดคล้องกับทัศนะของ เกษม วัฒนชัย (2555) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัด
การศึกษาเป็นการศึกษาที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วย 1) ครูดีมีคุณภาพ เป็นครูที่ได้รับแรงบันดาลใจท่ี
อยากเป็นครู 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียน และ 3) สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมใน
การเรียนรู้ ซึ่งในประเทศฟินแลนด์ทำทั้งหมด โดยส่งเสริมค่านิยมครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำให้เด็ก
เลือกอาชีพครูเป็นอาชีพอันดับ 1 พร้อมกับมีการพัฒนาครูจบใหม่ไปฝึกงานกับครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พัฒนาให้ครูมีคุณภาพ สอดคล้องกับ ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (2555) ท่ีกล่าวว่า “อย่าใช้ชีวิตอยู่บน
ความคิดของคนอื่น กล้าคิดบนความเป็นตัวของตัวเอง แล้วลงมือทำ ไม่ใช้ตรรกะเป็นตัวนำทางชวีิต 
แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นประภาคารชีวิต” สอดคล้องกับ กระแส ชนะวงศ์ (2559) กล่าวว่า อาชีพ
ครูและภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่จะต้องมาควบคู่กัน จะต้องอาศัยความรัก ความเสียสละ ทุ่มเททั้งกายและ
ใจเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น การจะเป็นผู้นำท่ีดีได้นั้นท่านบอกว่าเราต้องรู้จักบันได 
3 ขั้นคือ 1) สร้างคุณค่าให้กับคนอื่น คือ มองหาคุณค่าในตัวของผู้อื่น มองเห็นความสามารถของเขา
เพื่อท่ีเราจะได้นำเขาได้ เราต้องรู้เหตุผล อารมณ์และใส่ใจความรู้สึกของเขาด้วย 2) สร้างคุณค่าให้กับ
งาน คือ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และทำงานให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 3) สร้างคุณค่าให้กับตนเอง คือ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การอ่านหนังสือคือการสร้างคุณค่า
ให้กับเราได้มากท่ีสุด และการท่ีเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น ในทัศนะคติของท่านขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ความสำเร็จ 4 เสาหลักคือ 1) มีความขยัน จะทำให้เรามีคุณค่า 2) มีความประหยัด ไม่ใช่ความตระหนี่
แต่เป็นการไม่ทำให้เกิดความสูญเปล่า 3) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 4) เป็นคนที่เข้ากับคน
อื่นได้ดี เป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด และคนท่ีประสบความสำเร็จมักใช้ภาวะผู้นำ 80% ควบคู่ไปกับใช้ความรู้
อีก 20% “Teaching is hard work because it is heart work” สรุปแล้วภาวะผู้นำคือความรัก ครู
จะต้องมีความรัก ในท่ีนี้คือรักท่ีจะเป็นผู้ให้ท้ังความรู้และความคิด ท่านบอกว่า สำหรับภาวะผู้นำของ
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ครูนั้น ครูจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีและเช่ือมั่นในส่ิงท่ีทำ เพื่อให้ผู้ตามอย่างนักเรียนเช่ือใจและไว้ใจท่ี
จะให้ครูนำเขาไปถึงฝ่ังฝันได้ 

  2) จากผลการวิจัยที่พบว่า ในการปรับตัวทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนั้นด้วยบุคลิกของ
ผู้บริหารมักจะทำอะไรที่รวดเร็ว และมักจะมีการสั่งการมากกว่าการร่วมแสดงความคิดเห็นกับครู 
นับว่าการจัดทำวิจัยในครั้งนี ้เป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปเป้าหมาย ตามที่คาดหวัง 
เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้จะต้องมีการร่วมแสดงความคิดเห็น และมีการประชุมใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ บ่อยเข้าจึงก่อเกิดการทำงานที่อาจจะดูช้าลงแต่คุณภาพงานนั้นเกิดขึ้นมาทุก
ฝ่ายจะมีความภาคภูมิใจมากกว่าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและแสดงความเป็นเจ้าของร่วมกัน สอดคล้อง
กับทัศนะของ พนมนคร มีราคา (2560) กล่าวว่า การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคนยุคใหม่นั้นไม่เหมือน
การศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปีท่ีแล้ว การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ และบทบาท
ของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” ไปเป็น 
“ครูฝึก” หรือ “ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” (Learning Facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะใน
การทำหน้าท่ีนี้ ซึ่งการพัฒนาการเรียนแบบสอนน้อยเรียนรู้มากก็คือกระบวนการการเรียนรู้แบบ PLC 
(Professional Learning Community) นั่นเอง ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การนำ
กระบวนการ PLC มาใช้ ไม่ใช่เพียงแค่ในช้ันเรียน แต่ใช้ในกระบวนการดำเนินงานของผู้บริหารร่วมกับ
ครูผู้สอน ทำให้ได้แลกเปล่ียนพูดคุยและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด 

 3) จากผลการวิจัยที่พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง 
ร่วมมือกันของครู และผู้บริหาร ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสถานท่ี
สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทำงาน 
เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการของโรงเรียนให้มองในมุมมองเดียวกัน โดยมอง
การรวมตัวกันมีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นำร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ใน
การเปล่ียนแปลง การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนำส่ิงท่ีเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความ
ต้องการและความสนใจของสมาชิกในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นหลัก สอดคล้องกับ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที่ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม (Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต
สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ โดยท่ี PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถทำให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นได้ถ้าผู้ที่นำไปใช้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน  

  4) จากผลการวิจัยที่พบว่า ในด้านของผู้เรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ส่งผลต่อผู้เรยีน 
กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้
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ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเก่า สุดท้ายคือมีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน สอดคล้องกับทัศนะของ จิตรา สุขเจริญ (2556) ท่ี
กล่าวว่า สอนน้อย เรียนมาก เป็นแนวคิดที่ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเรียนของครูและผู้เรียน โดยครู
ออกแบบการเรียนรู้จากการต้ังคำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จากกิจกรรมโดยใช้
โครงงาน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดซึ่งสามารถนำไปใช้
ในชีวิตจริงได้ มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันซึ่งครูออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้
แบบสืบค้น การคิดขั้นสูง การเรียนรู้จากโครงงาน การสะท้อนความคิด อีกท้ังยังสอดคล้องกับทัศนะ
ของ วิจารณ์ พานิช (2555) ท่ีกล่าวว่า ความรู้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดย
ไม่จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่วิธีการใดที่ใช้คัดเลือกเฉพาะความรู้ที ่มีประโยชน์มาใช้ได้ รูปแบบ
การศึกษาในยุคปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปด้วยองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น พฤติกรรม
ของมนุษย์ที ่ปรับเปลี ่ยนไปตามเวลา ทฤษฎีการศึกษาแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผล ผลสัมฤทธิ ์ของ
การศึกษากับการประสบความสำเร็จของบุคคล มิใช่แค่เพียงผลการสอบ รูปแบบการเรียนรู้จึงจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องปรับเปล่ียนให้ทันต่อยุคสมัยครูในบทบาทผู้สร้างศิษย์จึงต้องปรับเปล่ียนการคิดและการ
ทำงานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 
 5.2.2  การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
  5.2.2.1  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 

 จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้ว่า การทำงานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และผลสำเร็จของงานได้ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างท่ีเคยเป็นมา ดังจะ
เห็นได้จากการพูดคุยกันปรึกษากันอย่างขั้นตอนในการทำงานเป็นระบบมากขึ้น และมีแนวโน้มในการ
ไม่เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ก่อเกิดคุณธรรมประจำใจได้ และยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี และในเวลาที่มีปัญหาที่ไม่ลงตัวในการนำเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ใน
ทันท่วงที การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที ่สามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติ ตรงกับทัศนะของ Quixley (2008) ที่กล่าวว่า การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐานแล้วก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory 
Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและขอเสนอแนะใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้
บังคับเพื่อให้คนอื่นนำไปปฏิบัติได้ทันที ซึ่งก็หมายความว่าผลท่ีออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจาก
ผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนท่ีจะมีการนำไปใช้ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การวิจัยในทุกขั้นตอน และจะต้องมีมุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชน์
ของพวกเขา และเป็นสิ่งที ่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั ้นได้ (By Them, for Them and of 
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Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุงงานวิจัยของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยท่ีว่า การทำงานท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายของงานก่อน แล้วจึง
สร้างวิธีปฏิบัติท่ีเกิดจากการพิจารณาร่วมกัน จะทำให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
การทำงานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ ท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วน
ร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาให้มี
ความชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อการปฏิบัติร่วมกันในทิศทางเดียวกัน 

 จากผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้ว่า ในการทำงานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ การประเมินผลในการทำวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ทำผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึง
ผลของการปฏิบัติร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือทำแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่จากการปฏิบัติเพื ่อนำมาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที ่ได้เรียนรู้
อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้นร่วมกัน ทำให้เกิดความตระหนักถึงผลของการดำเนินงานที่ได้ทำไว้ให้ได้
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยให้มากที่สุด สอดคล้องกับทัศนะของ Saymour-Rolls & Hughes 
(2002) ท่ีกล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกันโดยมีการ
สะท้อนผลและมองตนเองเป็นหลัก โดยจะเริ่มจากการสะท้อนผล (Reflection) ก่อน ร่วมพูดคุยกันถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และยอมรับว่าส่ิงนั้นเป็นปัญหาแล้วจึงลงมือดำเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป 

  5.2.2.2  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย 
  จากผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้ว่า ผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการทำงานแบบ

ร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลสำเร็จของงานได้ดีกว่าการทำงานแบบต่างคนต่าง
ทำอย่างท่ีเคยเป็นมา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการทำงานท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีเหมือนกันได้นั้น ไม่ใช่เรื่อง
บังเอิญ แต่เกิดจากทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายเดียวกันให้ดีก่อนค่อยลงมือทำ จะทำให้เกิดความเข้าใจ
และได้วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับการทำงานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ 
การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการร่วมกันนั้น ตรงกับ
ทัศนะของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ท่ีกล่าววว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนรวม (Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตสำหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ โดยท่ี PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ได้ถ้าผู ้ที ่นำไปใช้ เช่น ผู ้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยนำความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมทำงานในการแก้ไขปัญหาได้ในทุกขั้นตอนเป็นลำดับ และผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้คุณค่าใน
การทำวิจัยร่วมกันในด้านการทำงานและคิดวิเคราะห์ สังเกต ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าปกติ 
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  5.2.2.3  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
   จากผลการวิจัยที่พบว่า สถานศึกษาได้เรียนรู้ในการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวจัิย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบภาพใหญ่ และที่สำคัญผู้บริหารต้องจริงจังและ
จริงใจส่งเสริมและสนับสนุนช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จ และการพัฒนาครูและบุคลากรกลายเป็นขุม
พลังในการเติบโตของโรงเรียนให้มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน อีกทั้งเป็นการ
เปล่ียนมุมมองให้กับครูและบุคลากรมีมุมมองแตกต่างไปจากเดิม เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมองไปไกล
กว่าที่เคยมองทะลุกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่เป็นตัวปิดกั้นความสำเร็จ ซึ่งจะสามารถเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับ
ความคิดที่เคยทำสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง หรือพลิกแพลงรูปแบบหรือกลยุทธก์าร
ดำเนินงาน และประจักษ์ว่าการทำงานให้ประสบผลสำเร็จอยู่ที่ให้ความสำคัญกับทีม “เมื่อทุกคน
เข้าใจว่าทุกคนคือทีมเดียวกัน ก็จะไม่ต้องบอกว่าใครต้องทำอะไรบ้าง เพราะทุกคนจะคิดว่าพวกเขาจะ
ทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้โรงเรียนได้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพภายใต้ความยั่งยืน” ทุกคนคือฟันเฟืองท่ี
สำคัญท่ีจะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ คนทุกคนจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจ เพื่อสร้าง
มาตรฐานการเรียนการสอนท่ีดีสู่คุณค่าท่ีสูงของเยาวชนไทย “ครูท่ีมีศักยภาพ” เป็นปัจจัยสำคัญของ
ระบบการศึกษาท่ีจะช่วยสร้างฐานความรู้บ่มเพาะแนวคิดผู้เรียนเช่ือมโยงให้เท่าทันโลกและเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และทุกคนต้องเข้าใจการมองภาพอนาคตว่าจุดเดิมท่ีเคยผ่านมาอาจไม่สามารถใช้ได้
อีกต่อไป 

 5.2.2.4  การเรียนรู้โดยภาพรวม 
  จากผลการวิจัยที ่พบว่า ผู ้ว ิจัยและผู้ร่วมวิจัยเมื ่อร่วมในกระบวนการวิจัยการให้
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวน
ทัศน์ใหม่ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ 
ทักษะการส่ือสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง 
และความตระหนักในสภาพแวดล้อมและเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือ
เป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นสิ่งที ่ท้าทายในการที่จะ
พัฒนาเรียนเพื่ออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับ
อนาคตด้วยภาพในทางบวกท่ีมีท้ังความสำเร็จและมีความสุข 
 ดังนั้น การท่ีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ท่ีมีการกระทำร่วมกัน) ส่งผล
ให้เกิดการเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของการทำงานแบบเป็นทีมจึงเป็นการเรียนรู้ที ่มีคุณค่าและเกิด
ประโยชน์ เพราะจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อการพัฒนางานอื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย เพราะการทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
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ประการ ในการทำงานเป็นทีม ทุกคนควรมองเป้าหมายหรือสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกันให้ชัดเจน 
เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จตามภารกิจ  
 5.2.3  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 

 จากผลการวิจัยที่พบว่า งานวิจัยนี้ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในบริบทเฉพาะของโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยมที่อธิบายได้ด้วยกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) 
ของ Kurt Lewin ดังรายละเอียดที่กล่าวถึงในสรุปผลการวิจัยนั้น ถือเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
กับจุดมุ ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพราะการวิจัยประเภทนี ้ “มุ ่งการ
เปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล” (Sanrattana, 2018) ดังนั้นการกระทำเพื่อ
บรรลุผลจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ 
คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง (Expected Change) พลังขับเพื่อการเปลี ่ยนแปลง (Force For 
Change) สิ ่งต ่อต้านการเปลี ่ยนแปลง  (Resistance to Change) และเอาชนะสิ ่งต ่อต้านการ
เปล่ียนแปลง (Overcome the Resistance of Change)  

 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยใน 4 องค์ประกอบดังกล่าว ถือเป็นความรู้ใหม่ตามทัศนะ
ของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ท่ีกล่าว
ว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจำกัดในการนำไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนำเอาประเด็น
ข้อคิด หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในสถานการณ์อื ่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันหรือท่ีกำลังมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” เป็นความรู้ใหม่ท่ี
เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับผู้จะนำความรู้ใหม่นี้ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ว่า ควรคำนึงถึงองค์ประกอบ
ในเรื่องหลักการ วงจร และขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานว่าอาจมีส่วน
ใดเพิ่มเติม หรืออาจมีส่วนใดตัดลดลง ขึ้นกับเหตุผลและความเหมาะสมเฉพาะแห่ง ส่วนโครงการและ
กิจกรรมเพื่อการปฏิบัตินั้นเป็นส่วนที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ แต่ละแห่งเช่นเดียวกัน อาจ
กำหนดเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน เพราะปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจไม่เหมือนกัน หรือปัญหาเดียวกันแต่
แนวทางการแก้ปัญหาอาจแตกต่างกันแต่สำหรับตัวผู ้วิจัยเองที่จะยังคงยึดถือองค์ประกอบทั้ง 5 
ประการดังกล่าวต่อไปอย่างไม่ส้ินสุด นำกลับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง อาจมีการปรับเปรียบก็
ในโครงการและกิจกรรมที ่อาจมีความหลากหลายหรือเพิ ่มเติมขึ ้นอีก ตามทัศนะของ James, 
Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที ่ ให ้ท ัศนะว ่ า การว ิจ ัยเช ิงปฏ ิบ ัต ิการแบบม ีส ่วนร ่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัตสำหรับใช้ในการพัฒนาบุคคล 
และการพัฒนาวิชาชีพ เป็นเครื่องมือท่ีสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นได้ถ้าผู้ท่ีนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่นำ PAR ไปปฏิบัติสามารถที่จะ
คาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิงวิพากษ์ (Critical 
Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่กำลังศึกษาอยู่ซึ่งจะมีผลในระยะ
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ยาว ท่ีคาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า การกระทำใน
ลักษณะของวงจรซ้ำแล้วซ้ำเล่า จะเกิดการพัฒนาท่ีดีขึ้นในที่สุด 3) การศึกษาโดยใช้หลักการของ PAR 
จะช่วยพัฒนาความชำนาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะช่วยทำให้ผู้ปฏิบติั
เกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้นและมีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ ้นตั ้งแต่ขั้นแรกของการเริ ่มต้นโครงการ ตาม
กระบวนการของ PAR ท่ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็นการวินิจฉัยหา
องค์ประกอบ หรือสาเหตุของปัญหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม (2) การลงมือปฏิบัติ (Act) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับสภาพ
ความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เป็นขั้นตอนการ
วัดผลลัพธ์ของการกระทำและพยายามที่จะทำงานเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อผู้เรียน (4) การ
สะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการดำเนินงานและการระดมสมอง
เกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพิ่มขึ ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คนอื่น ๆ และ
สอดคล้องกับ Creswell (2008) ที่ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการ
วิจัยท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากท่ีสุดและดีท่ีสุด โดยท่ีนักวิจัยท่ีปฏิบัติ
จะทำการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการท้ังสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็น
บริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระทำโดยครูหรือบุคคลอื่น ๆ 
ในวงการศึกษาเพื่อที่จะทำการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการทำงานภายในบริบท
ทางการศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  5.3.1.1  เนื่องจากผลการวิจัยนี้เป็นผลการวิจัยในบริบทเฉพาะของโรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยมไม่เป็นการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงอ้างอิงใด ๆ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติที่เป็นชุดความคิดและความเชื่อที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การนำเอาปัจจัย
ผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ทั้งที่เป็นแนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) 
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เป็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) และแนวทางในการพัฒนา (Ways for 
Development) ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการตระหนักถึงส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น และการแสวงหาวิธีการเพื่อการเอาชนะส่ิงต่อต้านการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ซึ่งจะยังคงต้องมีการจัดการศึกษาอีกต่อไปอย่างไม่มีสิ ้นสุด จะต้องถือเอาชุดความคิด
ความเช่ือจากผลการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่า เป็นองค์ความรู้ท่ีจะนำไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ให้สูงขึ้นอีกต่อไป  
  5.3.1.2  จากผลการวิจัยท่ีพบว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวังเกิดขึ้นโดยครูได้รับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ ้น ครูเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 
หลากหลายประการ ครูต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะสอนให้แม่นยำเพราะจะได้มีการถ่ายทอด
และแนะนำได้อย่างลึกซึ้ง ครูได้สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ให้กับเด็กให้เด็กเรียนรู้ว่าเด็กหาคำตอบ
ได้เองโดยครูเป็นคนประคับประคอง ครูปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคไทยแลนด์ 
4.0 ครูเปิดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยการนำความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการการสอนในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 ครูมีการ
เตรียมการสอนท่ีมีคุณภาพ ครูไม่ยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ มีความยืดหยุ่นพร้อมท่ีจะให้ผู้ร่วมวิจัย
ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถ
สร้างความแตกต่างทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างสำเร็จผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ครูและ
ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งพร้อมเพิ่มศักยภาพในโลก 
เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ อุปมาเหมือนหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนทรัพยากรก็คือการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวแล้วก็รอวันต้นไม้เติบใหญ่ออกดอก
ออกผลคงเป็นไปไม่ได้ จะต้องให้กำลังใจมีการดูแลเอาใจใส่ด้วยการรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ ท่ีสำคัญ
คือจะต้องมีภูมิคุ้มกันเพื่อให้ต้นไม้ดำรงอยู่ได้ระยะยาว 
  5.3.1.3  ผลจากการวิจัยพบว่าโครงการที่กำหนดเพื่อการปฏิบัติในงานวิจัยนี ้ ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้
หลายประการ จึงควรได้รับสานต่อเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ตามหลักการหนึ่ง
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ เป็นการพัฒนาแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ท่ี
หมนุเวียนกันไปไม่ส้ินสุด คาดหวังให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและมั่นคง  
  5.3.1.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรสร้างความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการพัฒนางานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการให้
ความร่วมมือและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานตามกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วม 
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  5.3.1.5  ควรวางแผนสำหรับการดำเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เช่น ในการ
วิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็น 2 วงจร รวม 10 ขั ้นตอน ได้แก่ (1) การเตรียมการ 
(Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) 
การสะท้อนผล (Reflecting) (6) การวางแผนใหม่ (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) 
(8) การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) (9) การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) (10) การสรุปผล 
(Conclusion) และมีการถอดบทเรียนเสมอ เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาและนำสู่การพัฒนาใน
ขั้นตอนต่อไป 
  5.3.16  กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) โดยใช้การเสริมแรง
ทางบวกเพื่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพื ่อพัฒนางาน จะช่วยให้ผู ้ปฏิบัติมีกำลังใจและมีความ
ภาคภูมิใจ เนื่องจากการเสริมแรงทางบวกแสดงถึงการยอมรับจากกลุ่มหรือจากคณะ แต่ในการใช้การ
เสริมแรงทางบวก ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ใช้บ่อยจนเกินไป หรือบางสถานการณ์
อาจต้องใช้การเสริมแรงทางลบ ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมและพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  5.3.2.1  ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูมีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครูในหลากหลายรูปแบบ และร่วมสร้างสรรค์
เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสู่การเป็นวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
  5.3.2.2  ผลจากการวิจัยนี้ทำให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ แม้
จะเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ความสำเร็จในการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู้ แต่อาจนำความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอด เช่น การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นต้น 
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แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
คำช้ีแจง ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนในการพฒันา
ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความแต่ละคำส่ังท่ีสอดคล้องกันกับการ
ตอบสนองท่ีเกี่ยวกับวิธีการประเมินความถ่ีของการปฏิบัติของครูจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง  
   3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  
  1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ  

แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูในการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
   

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 
ระดับปฏิบัติของครู 

5 4 3 2 1 

1 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student Centered Teaching Skills)  

     

2 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดไปข้างหน้า (Forward 
Thinking Skills)  

     

3 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีในห้องเรียน 
(Technology Skills in the Classroom) 

     

4 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความร่วมมือ (Collaborative 
Skills) 

     

5 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovation Skills)       
6 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning Skills)  
     

7 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skills)      

8 ครูการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสาร (Communication 
Skills) 

     

9 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community 

     

10 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ (Inquiry Based 
Learning)  
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2. แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมนิผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

 (แบบสอบถามนี้สำหรับครูในโรงเรียน ท่ีสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับครูและการมีส่วนร่วมของพวกเขาใน
ห้องเรียน) 
คำช้ีแจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ แต่ละรายการ ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการพฒันาทักษะการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 
 

ข้อ ประเด็นในการประเมิน 
ระดับปฏิบัติของครู 

5 4 3 2 1 

1 ครูมีองค์ความรู้ในเน้ือหาโดยละเอียด      

2 ครูกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน      

3 ครูใช้เวลาพอสมควรในการชี้แจงข้อสงสัยของเด็ก ๆ       

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      

5 ครูมีการวางแผนอย่างดีว่าจะสอนอะไรก่อนเข้าห้องเรียน      

6 ครูพร้อมให้นักเรียนถามคำถามและพร้อมให้คำปรึกษา      

7 ครูรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในหมู่เพ่ือนร่วมงานและกับนักเรียน      

8 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง      

9 ครูคอยกระตุ้นและพยายามเป็นพิเศษในการพัฒนานักเรียน      

10 ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ต่าง ๆ และทำสิ่งที่สำคัญที่สุด      

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ      

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี      

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา      

14 ครูใหค้วามสนใจอย่างใส่ใจในขณะที่นักเรียนโต้ตอบ      

15 ครูให้เวลาและใช้เวลาในการชื่นชมนักเรียน      

16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานได้ทุกอย่าง      

17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบในชั้นเรียน      

18 ครูแสดงความกระตือรือร้นในงานที่ทำ      

19 ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนของตนได้ดี      

20 ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ      

 
 



485 
 

3. แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู 

คำช้ีแจง ข้อความด้านล่างนี้การประเมินผลคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีได้รับผลจากการจัดการ
เรียนการสอนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของครู ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 5 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมาก 
 3 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับน้อย 
 1 หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับน้อยท่ีสุด 
    

แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู 

 

ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของ

ตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
     

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล      
3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์      
4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน      
5 ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง      
6 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์      
7 ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในชั้นเรียน      
8 ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
9 ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมีความสุข      
10 ผู้เรียนเข้าใจความคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะเป็นผู้เรียนที่ดีข้ึนได้อย่างไร      
11 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในชั้น

เรียนได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือ
ทำงานมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และ / หรือรับข้อเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือ
แก้ไขงาน 
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ข้อ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับผลจากการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของครู 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
12 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะ

ที่ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการ
บรรลุเป้าหมายระยะยาว 

     

13 ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และ
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     

14 ผู้เรียนได้สร้างองคค์วามรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

15 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การ
สร้างปฏสิัมพันธ์ร่วมกัน 

     

16 ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการทำงาน และแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

     

17 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้ 

     

18 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงข้ึน      

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด      

20 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับผู้เรียน      
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้ร่วมวิจัย 
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รายชื่อผู้ร่วมวิจยั 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 นางธนาภา พิศนุย  

2 นางสุนิสา มณีวงศ์ 
3 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โทริ  
4 นางกาญจนา จันทะไพร 

5 นางณัฐนันท์ นิการวันสิร ิ
6 นางมลฤดี ศรีบุญเรือง  
7 นางสาวชมภูนุช โนนทนวงษ ์
8 นางแก้วตา โครตงาม  

9 นายนิลพงษ์ เอกพันธ ์
10 นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ  

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ที่อยู่ปัจจุบัน  : 382 หมู่ท่ี 15 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
    E-mail. Supapapit1123@gmail.com 
    Tel. Mobile 094-2655559 
    ID. Line supapapit Facebook = Supapapit prameyawongsa 
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