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รู ปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของครู
โดยใช้ ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพในการศึกษาชั้นเรียนและการชี้แนะ
โดยพีเ่ ลีย้ งของมหาวิทยาลัย*
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ **
(วันที่รับบทความ: 2 ตุลาคม 2563; วันแก้ ไขบทความ: 15 ธันวาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 6 มกราคม 2564)

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ ในปั จจุ บนั ของครู (2) สร้ าง
และตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบ (3) ศึ ก ษาผลการทดลองใช้รู ป แบบ ปี 2559 (4) ศึ ก ษาผลการใช้รู ป แบบ
ปี 2560 (5) ขยายผลการใช้รู ปแบบ ปี 2561 และ (6) ประเมิ นติ ดตามผลหลัง การใช้รู ปแบบ ปี 2560 และ 2561
ดาเนินการวิจยั เป็ น 6 ระยะ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยพัฒนาครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนจังหวัดสุ โขทัยและพิจิ ตร
4 โรงเรี ยน ปี 2559-2561 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือ 11 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) รู ปแบบประกอบด้วยความเป็ นมา หลักการวัตถุประสงค์
การจัดกิ จกรรม สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมิ นผล และบริ บทที่เอื้อต่อความสาเร็ จ และคู่มือการใช้ โดย
รู ปแบบมีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ ในปี 2559 คณะกรรมการพัฒนาครู และ
ครู ได้เสนอแนะปรับปรุ งรู ปแบบบางส่ วนในแต่ละองค์ประกอบและนักเรี ยนเห็นว่าควรขยายเวลาทากิจกรรมและมี
การฝึ กทักษะการสื บค้นเพิ่มเติ ม 4)ผลการใช้รูปแบบ ในปี 2560 และการขยายผลการใช้รูปแบบในปี 2561 พบว่า
4.1) ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังพัฒนาปี 2560 ร้อยละ 79.00 และหลังการพัฒนา
ปี 2561 ร้อยละ 74.45 4.2) ครู มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก 4.3) ครู มีความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก 4.4) ครู มีความสามารถในการสะท้อนและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับ
มาก 4.5) สมาชิ กใน PLC มีความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันอยู่ในระดับมาก 4.6) นักเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21อยูใ่ นระดับมาก และ 4.7) ครู มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยูใ่ นระดับมาก 5) ผลการประเมินติดตาม
ผลหลังการใช้รูปแบบ ปี 2560-2561 พบว่า สมาชิกใน PLC มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยูใ่ นระดับมาก โดยเห็น
ว่าตนเองมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และนักเรี ยนมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และ
สามารถบูรณาการความรู ้กบั ชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ: ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพ, การศึกษาชั้นเรี ยน, การชี้แนะโดยพี่เลี้ยง, การจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
*
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Developing a Model of Learning Management for 21st Century through Lesson
Study with PLC and University Coaching and Mentoring *
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Abstract
The investigation has been made from 2559 to 2561, divided into 6 stages according to the purposes of the
research. The primary objects include (1) investigating the obstacles of learning management at present (2) developing
and examining the capability of learning management for the 21st century model (3) studying the results of trying out in
2559 (4) exploring the outcomes in 2560 (5) proceeding the experiment of designed learning management in 2561, and
(6) evaluating the 2560 and 2561 outcomes. To investigate and develop the project, 4 pilot schools in Sukhothai and
Phichit were selected, 11 tools have been utilized, and the results were collected and statistical significances were
analyzed through percentage, mean and standard deviation. The results were carried out as follows: 1) The learning
management at present is at the highest level, and problems found in learning management are estimated at a high level.
2) The designed model developed was at the highest level. 3) The suggestions were made to develop the model in some
aspects by the supervisory board in 2559, and students have proposed to extend the learning activity and improve
searching for information skill. 4) The highlighted significant values in 2560 and 2561 show that there was a growing
tendency on the understandings in learning management for the 21st century, the competency in designing, managing,
reflecting and developing learning management by school teachers, the cooperation in developing the model of the
professional learning community, and student skills in learning for the 21st century. 5) The post-observation from 2560
to 2561 reveals the feedbacks from the PLC towards learning management at a high level. Overall, the PLC has
mentioned that the confidence in developing learning management has been increased, along with the ability in utilizing
teaching technique for the 21st century such as creating a learning environment, using sets of critical thinking questions
and assessing student learning proficiency. Finally, students are likely to emerge their confidence in the classroom as
they were parts of learning management, they seem to develop their critical thinking, skills in using technology for
researching, and integrating their knowledge with daily life.
Keywords: Professional Learning Community, Lesson Study, Coaching and Mentoring, Learning
Management for 21st Century
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บทนา
โลกในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมากเนื่ องจากความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จึงทาให้ทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับคนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่าง
ไปจากยุค เดิ ม อย่า งชัด เจน แนวโน้ม การจัด การเรี ย นรู ้ จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยผูส้ อนต้องพัฒนาตนเองในการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองมากขึ้นเพื่อสร้างทักษะการดาเนิ นชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งวิจารณ์ พานิ ช (2555: 15-65) เสนอแนะ
ไว้ว่าครู ตอ้ งเป็ นผูช้ ้ ี แนะ ผูอ้ านวยความสะดวก และเป็ นโค้ชให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนทางานที่ใช้ความรู ้ และมี
ทักษะของการเรี ยนรู ้ ที่จะเผชิญชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว
จากสภาพบริ บทในศตวรรษที่ 21 ข้างต้นเทียบกับสภาพการเรี ยนการสอนในปัจจุบนั ที่ยงั มีปัญหา
อีกมาก เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ยงั เน้นการสอนแบบบรรยายอย่างมาก ดังที่สานักงานส่ งเสริ ม
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน (2555) ได้วิจยั พบว่าครู ยงั สอนโดยยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ขาด
ความพร้ อมในการใช้หลักสู ตร ไม่เข้าใจวิธีการสอน ขาดความรู ้ และทักษะในการวางแผนการสอน ซึ่ ง
วิจารณ์ พานิ ช (2555) สะท้อนการสอนของครู ในปั จจุบนั ว่าครู เกือบร้อยละ 100 ยังถ่ายทอดความรู ้แบบ
สอนวิชา ส่ งผลให้เด็กขาดภาวะผูน้ า และฉัตรชัย หวังมี จงมี และองอาจ นัยพัฒน์ (2560: 52) ได้วิจัย
สมรรถนะของครู ไทยในศตวรรษที่ 21 แล้วพบว่าครู ยงั คงใช้รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม ด้วยความคิดที่วา่
ครู จะต้องมีความรู ้มากกว่านักเรี ยน จึงทาให้รูปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นลักษณะที่ครู ถ่ายทอดความรู ้ให้
นักเรี ยน โดยการเล่า บอก สอนตามหนังสื อ หนังสื อมีเนื้อหาเช่นไร ก็สอนให้กบั นักเรี ยนไปอย่างนั้น
แนวทางในการพัฒนาครู ให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นนั้น สานักงานส่ งเสริ ม
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และคุ ณภาพเยาวชน (2555) ได้สรุ ปว่าปั จจัยส่ งเสริ มการทาหน้าที่ ของครู ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ การสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ซึ่ งวิจารณ์ พานิ ช (2555: 136) เรี ยกว่า “ชุ มชน
เรี ยนรู ้ครู เพื่อศิษย์” และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้เริ่ มจาก “การเรี ยนรู ้ของครู ” โดย
ครู ควรเรี ยนรู ้ และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของตนเองจากชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิ งวิชาชี พ (Professional
Learning Communities: PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนาไปพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งผลงานวิจยั พัฒนา
รู ปแบบ PLC ของปองทิพย์ เทพอารี ย ์ และมารุ ต พัฒผล (2557: 291-292) พบว่าครู มีการพัฒนาตนเองใน
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในระดับมากและมีการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และทา
ให้นักเรี ยนมี ทกั ษะด้านการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมหลังเรี ยนอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ Voelkel
(2011) ที่วิจยั พบว่า การทางานร่ วมกันใน PLC มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการทางานเป็ น
ทีม แต่ท้ งั นี้การที่จะทาให้ PLC มีกระบวนการทางานที่สมบูรณ์ในเชิงปฏิบตั ิน้ นั ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่จะ
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มาช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นได้คือแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson
study) ซึ่งเป็ นกระบวนการปรับปรุ งการสอนด้วยตัวของครู เอง (ไมตรี อินทร์ประสิ ทธิ์, 2552) จากแนวคิด
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เชิ งวิชาชี พและการศึกษาบทเรี ยนที่กล่าวมาจะเห็ นได้ว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษานับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญแห่ งความสาเร็ จในการพัฒนาครู และนักเรี ยนอย่างมาก ซึ่ ง Gottesman
(2000: 127) เห็ นด้วยว่าการชี้ แนะช่ วยให้เกิ ดการถ่ายโยงทักษะใหม่แก่ ครู และผูบ้ ริ หาร และช่ วยสร้ าง
ความคงทนในการเรี ยนรู ้ได้ถึงร้อยละ 90 และช่วยสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศของการทางานร่ วมกัน
เป็ นทีม ซึ่ งการชี้แนะนี้ ถา้ มีพี่เลี้ยงมาช่วยพัฒนาครู อย่างต่อเนื่ องจะทาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งพี่เลี้ ยงทางวิชาการเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์ ม ากซึ่ งอาจมาจากองค์กรภายนอก เช่ นอาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัย ซึ่ งวาสนา มะณี เรื อง และคณะ (2559: 261) วิจยั พบว่ารู ปแบบที่พฒั นาครู ได้มากที่สุดคือการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง
จากปั ญหาสาคัญของครู ไทยที่ยงั ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ได้ในระดับดีน้ นั ผูว้ ิจยั จึงนาแนวคิดข้างต้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพในการศึกษาชั้นเรี ยน
และการชี้แนะโดยพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
ทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั ของครู
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิ งวิชาชี พในการศึกษาชั้นเรี ยนและการชี้ แนะโดยพี่
เลี้ยงของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 ของครู โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เชิ งวิชาชี พในการศึ กษาชั้นเรี ยนและการชี้ แนะโดยพี่เลี้ ยงของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับร่ าง) ปี 2559
4. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของ
ครู โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพในการศึกษาชั้นเรี ยนและการชี้แนะโดยพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย
ในปี 2560

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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5. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของ
ครู โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพในการศึกษาชั้นเรี ยนและการชี้แนะโดยพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย
ปี 2561
6. เพื่อประเมินติดตามผลหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิ งวิชาชี พในการศึกษาชั้นเรี ยนและการชี้ แนะโดยพี่
เลี้ยงของมหาวิทยาลัย ปี 2560 และ 2561
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฏี/แนวคิด
1. แนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้เชิง
วิชาชีพ: การรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
2. แนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน: การ
ทางานร่
ระเบี
ยบวิวธมกั
ีวจิ นัยของครู ดว้ ยความ
สมัครใจที่จะพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน
3. แนวคิดการชี้แนะ: การปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันที่ ผูช้ ้ ีแนะกระตุน้ ให้ผรู ้ ับ
การชี้แนะพัฒนาตนเอง
4. การเป็ นพี่เลี้ยง: การปฏิบตั ิงาน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ร่วมกับครู ในการ
สรุให้ปคผลการวิ
จัย้ แนะและช่วยเหลือ
าปรึ กษาชี
ทางวิชาการ
5. แนวคิดการพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนใน
ศตวรรษที่ 21: ทักษะการเรี ยนรู ้ที่
เน้นการคิด วางแผนแก้ปัญหา
ร่ วมกันเป็ นทีม โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรม

ตัวแปรต้ น
การใช้รูปแบบการพัฒนความ
สามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพ
ในการศึกษาชั้นเรี ยนและการ
ชี้แนะฯ 1. รู ปแบบฯ
ประกอบด้วย 1.1 ความเป็ นมา
1.2 หลักการของรู ปแบบ
1.3 วัตถุประสงค์ 1.4 การจัด
กิจกรรม 1.5 สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
1.6 การวัดและประเมินผล
1.7 บริ บทที่เอื้อต่อความสาเร็ จ
2.คู่มือการใช้รูปแบบ
ประกอบด้วย 2.1 องค์ประกอบ
ของคู่มือ 2.2 วัตถุประสงค์ของ
คู่มือ 2.3 คาชี้แจงการใช้
2.4 โครงสร้างการจัดกิจกรรม
2.5 แนวทางการจัดกิจกรรม
2.6 การเลือกและใช้สื่อ/แหล่ง
เรี ยนรู ้ 2.7 แนวทางการวัดและ
ประเมินผล

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ตัวแปรตาม
1. คุณภาพของรู ปแบบ
2. ความรู ้ความเข้าใจการ
จัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ของครู
3. ความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู
4. ความสามารถในการจัดการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของครู
5. ความสามารถในการ
สะท้อนคิดและปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู
6. ความร่ วมมือในการทางาน
ร่ วมกันในชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพของครู
7. ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ในศตวรรษที่ 21
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ด าเนิ น การตามกระบวนการวิ จั ย และพัฒ นา (Research and Development)
ซึ่ งดาเนิ นการเป็ น 6 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย ตัวแปรที่ศึกษา ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ ในปัจจุบันของครู ดาเนิ นการศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ของครู กับกลุ่มตัวอย่างคือครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดสุ โขทัย 234 คน และพิจิตร 169 คน รวม 403 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and
Morgan (1970) จากประชากรทั้งหมดของครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดสุ โขทัยและ
พิจิตร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ครู ตอบแบบสอบถามสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ของ
ครู ซึ่ งเป็ นแบบ rating scale 5 ระดับ 30 ข้อ มีค่าความเที่ยง (reliability) .800 ได้แบบสอบถามคืนมา 386
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.78 แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผล
การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ใ นปั จจุ บนั ของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.52) และปั ญหาการ
จัดการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.09)
ระยะที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้ ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ เชิ งวิชาชี พในการศึกษาชั้นเรียนและการชี้แนะ
โดยพีเ่ ลีย้ งของมหาวิทยาลัย ดาเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิ งวิชาชีพ
การพัฒนาบทเรี ยน การชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยง แล้วนาข้อมูลที่ศึกษาและการสารวจในระยะที่ 1 มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบ แล้วตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ
และคู่มือโดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 5 คนประเมินความเหมาะสมโดยใช้ประเมินรู ปแบบ ซึ่ งมีค่า IOC 0.80-1.00
จานวน 14 ข้อ นามาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา แล้ว
จัดพิมพ์เป็ นรู ปแบบและคู่มือฉบับร่ าง
โดยรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย ความเป็ นมา หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม สื่ อ
และแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และบริ บทที่เอื้อต่อความสาเร็ จ ซึ่ งมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก (  =4.49) และคู่มือการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของคู่มือ วัตถุประสงค์ คาชี้แจงการใช้
โครงสร้ า งและแนวทางการจัด กิ จ กรรม แผนการจัด กิ จ กรรม การเลื อ กและใช้สื่ อ /แหล่ ง เรี ย นรู ้ และ
แนวทางการวัดและประเมินผล โดยมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.51)
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ระยะที่ 3 การศึ กษาผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ เชิ งวิชาชี พในการศึ กษาชั้ นเรี ยนและการชี้แนะโดยพี่
เลีย้ งของมหาวิทยาลัย (ฉบับร่ าง) ปี 2559 โดยการทดลองใช้รูปแบบ (try out) ในปี 2559 ดาเนิ นการกับ
กลุ่มเป้าหมายคือ ครู ที่โรงเรี ยนเทศบาลเมืองสุ โขทัย 38 คน และนักเรี ยนที่เรี ยนจากครู ที่เข้ารับการพัฒนา 1
ห้องเรี ยน จานวน 30 คน ทดลองใช้เป็ นเวลา 3 เดือน ในเดือนมิถุนายน-สิ งหาคม 2559 แล้วเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการ 1) ประชุมความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาครู ของสถานศึกษา แล้วบันทึกผลลงใน
แบบบันทึกการประชุมรวมทั้งบันทึกภาพและเสี ยง 2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ต่อการใช้รูปแบบ 38
คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์และบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์ และ3)สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการ
ใช้รูปแบบ 30 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและบันทึกเสี ยงการสั มภาษณ์ แล้วนาผลการทดลอง
ใช้รูปแบบทั้ง 3 ประเด็นมาวิเคราะห์เนื้อหา
โดยผลการทดลองใช้รูปแบบในปี 2559 พบว่า 1) คณะกรรมการพัฒนาครู ต่อการทดลองใช้
รู ปแบบมีขอ้ เสนอแนะในการจัดระยะที่ 2 การเตรี ยมความพร้อม ควรยุบรวมกิจกรรมไปรวมกับกิจกรรม
อื่ นให้กระชับ ระยะที่ 2 การพัฒนาแก่ นความรู ้ ควรสรุ ปเนื้ อหาบางส่ วนแล้วทาเป็ นเอกสารให้ครู ศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ระยะที่ 3 การปฏิ บ ัติ ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ ควรชี้ แจงการท างานร่ ว มกัน ที่ ต ้อ งจัด การเวลาที่
เหมาะสม ระยะที่ 4 การแลก เปลี่ยนเรี ยนรู ้และขยายผลการเรี ยนรู ้ ควรยืดหยุน่ เวลาในการนาเสนอ 2) ครู มี
ความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมควรมีการให้ความรู ้และฝึ กเพิ่มเติมในระหว่างการจัดกิจกรรม มีการชี้แนะ
เพิ่มขึ้นในประเด็นโดยใช้ระบบไลน์ช่วย และควรให้ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นและจัดสรรเวลาให้เต็มที่ และ
3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าควรขยายเวลาทากิจกรรมบางกิจกรรมและให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะ
การสื บค้นจากคอมพิวเตอร์/Tablet มากขึ้น
ระยะที่ 4 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
21 ของครู โดยใช้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ เชิ งวิชาชี พในการศึ กษาชั้ นเรี ยนและการชี้ แนะโดยพี่เลี้ยงของ
มหาวิทยาลัย ในปี 2560 โดยทดลองใช้รูปแบบกับครู โรงเรี ยนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดารงประชาสรรค์)
จังหวัดสุ โขทัย 60 คน และนักเรี ยนประถมศึกษา 30 คน และมัธยมศึกษา 30 คน ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One - Group Pretest - Posttest Design เป็ น 4 ระยะเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน ดังนี้ ระยะที่ 1 การเตรี ยม
ความพร้ อ ม โดยใช้กิจกรรมที่ กระตุ น้ ให้ครู เห็ นความสาคัญของงานที่ จะมาร่ วมกันเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนในลักษณะของ PLC และการศึกษาชั้นเรี ยน ระยะที่ 2 การพัฒนาแก่นความรู ้ โดยพัฒนา
ความรู ้ให้แก่สมาชิกใน PLC ประกอบด้วยเรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ การสะท้อนและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 และการ
ทางานร่ วมกันใน PLC ระยะที่ 3 การปฏิบตั ิการสร้ างองค์ความรู ้ โดยครู ใน PLC ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ และ
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พัฒนางานการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การศึกษาบทเรี ยนร่ วมกัน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การกาหนดปั ญหาและ
เป้ าหมายร่ วมกัน ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน ขั้นที่ 3 การจัดการเรี ยนรู ้และสังเกต
และขั้นที่ 4 การสะท้อนผลและปรับปรุ งงาน และระยะที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และขยายผลการเรี ยนรู ้
โดยครู ในแต่ละกลุ่ม PLC นาเสนอผลงานการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มตนเอง แล้วแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกันกับกลุ่มอื่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเครื่ องมือ วิธีการ ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิธีการเก็บ
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวม
ข้ อมูล
1.แบบวัดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นแบบ ทดสอบ
ปรนัย จานวน 20 ข้อ มีค่าความเที่ยง .860
2.แบบวัดความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ Rating scale 5 ตรวจ
ระดับ 15 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) มีค่าความเที่ยง .820
ผลงาน
3.แบบวัด ความสามารถในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะผู ้เ รี ย นใน
ศตวรรษที่ 21 เป็ นแบบ Rating scale 5 ระดับ 20 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubric Score) มีค่าความเที่ยง .840
4.แบบวัดความสามารถในการสะท้อ นและปรั บปรุ งการจัดการเรี ย นรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็ นแบบ Rating scale 5 ระดับ 11 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubric Score) มีค่าความเที่ยง.810
5.แบบวัด ความร่ ว มมื อ ในการทางานร่ ว มกัน ในชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง
วิช าชี พ เป็ นแบบ Rating scale 5 ระดับ 16 ข้อ โดยมี เ กณฑ์ก ารให้ค ะแนน
(Rubric Score) มีค่าความเที่ยง .800
6.แบบวัดทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21เป็ นแบบ Rating scale 5
ระดับ 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน(Rubric Score) มีค่าความเที่ยง .820
7.แบบวัด ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การใช้รู ป แบบ เป็ นแบบ Rating scale 5
ระดับ 11 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) มีค่าความเที่ยง .810

สังเกตและ
ตรวจ
ผลงาน
สังเกตและ
ตรวจ
ผลงาน
สังเกต

สังเกต
สอบถาม
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ระยะที่ 5 การขยายผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่
21 ของครู โดยใช้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ เชิ งวิชาชี พในการศึ กษาชั้ นเรี ยนและการชี้ แนะโดยพี่เลีย้ งของ
มหาวิทยาลัย ปี 2561 โดยดาเนิ นการกับครู จงั หวัดพิจิตร โรงเรี ยนเทศบาลโพธิ์ ประทับช้าง 30 คน และ
นักเรี ยน30 คน คือครู โรงเรี ยนบางลายพิทยาคม 23 คน และนักเรี ยน30 คน ใช้เวลาขยายผล 1 ภาคเรี ยน
เป็ น 4 ระยะ เช่นเดียวกับปี 2560 คือ 1) เตรี ยมความพร้อม 2) พัฒนาแก่นความรู ้ 3) ปฏิบตั ิการสร้างองค์
ความรู ้ 4) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และขยายผลการเรี ยนรู ้ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเช่นเดียวกับการปี 2560
โดยผลการใช้รูปแบบ ในปี 2560 และการขยายผลการใช้รูปแบบในปี 2561 พบว่า
1. ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่21 ของครู ปี2560 และปี 2561 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่21ของครู ปี 2560 และปี 2561
จากภาพที่ 2 พบว่าครู มีพฒั นาการความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ทั้งในปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 26.65 และ 24.75 ตามลาดับ
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2. ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ของครู แสดงดังภาพ
ที่ 3

ภาพที่ 3 ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่21ของครู ปี 2560
และปี 2561
จากภาพที่ 3 พบว่าในปี 2560 และปี 2561 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะ
ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ (  =4.02-4.39)
3. ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ปี 2560 และปี 2561
จากภาพที่ 4 พบว่าในปี 2560 และปี 2561 นักเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับ
มากทุกทักษะ (  =3.52-4.17)
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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4. ความคิดเห็นของครู ต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ปี 2560 และ
ปี 2561 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของครู ต่อการใช้รูปแบบ ปี 2560 และปี 2561
ปี 2560
ที่
1
2
3
4
รวม

รายการ
ด้านบริ บทที่เอื้อต่อการนารู ปแบบไปใช้
ด้านปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบ
ด้านกระบวนการใช้รูปแบบ
ด้านผลจากการใช้รูปแบบ



S.D.

4.36
4.34
4.46
4.39
4.40

0.48
0.49
0.50
0.49
0.49

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปี 2561


S.D.

4.33
4.32
4.43
4.36
4.37

0.47
0.48
0.50
0.48
0.49

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ครู มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบโดยรวมในปี 2560 และปี 2561 โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  =4.40, 4.37 ตามลาดับ)
ระยะที่ 6 การประเมินติดตามผลหลังการใช้ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยใช้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ เชิ งวิชาชี พในการศึ กษาชั้ นเรี ยนและการชี้แนะ ปี
2560 และ 2561 โดยประเมินติดตามผลกับบุคคลใน PLC ที่พฒั นาบทเรี ยนร่ วมกันของโรงเรี ยนเทศบาลวัด
ไทยชุ มพล จังหวัดสุ โขทัย คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ 1 คน ครู 8 กลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ๆ ละ 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก 5 คน และนักเรี ยนโรงเรี ยนละ 30 คน และในปี 2561 เป็ นบุคคลใน
PLC ของโรงเรี ยนเทศบาลโพธิ์ ประทับช้างและโรงเรี ยนบางลายพิทยาคม จังหวัดพิจิตร แต่ละโรงเรี ยน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 1 คน หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ1 คน ครู 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ๆ ละ 2 คนผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ภายนอก 5 คน และนักเรี ยนโรงเรี ยนละ 30 คน โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลใน 2
ส่ วนจากบุคคลใน PLC คือ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และครู โดย
ให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบติดตามผลหลังการใช้รูปแบบ คนละ 1 ชุด ซึ่งเป็ นแบบ Rating scale 5 ระดับ 14
ข้อ ใช้เวลา 30 นาที และดาเนิ นการประชุมเสนอข้อคิดเห็นโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการติดตาม
ผลหลังการใช้รูปแบบ บันทึกภาพและเสี ยงการสนทนา ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง และ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรี ยนโดยการสัมภาษณ์ แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์จานวน 7 ข้อ และบันทึกเสี ยง แล้วนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปเที ยบกับเกณฑ์ระดับความ
คิดเห็น และวิเคราะห์ความคิดเห็นและการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา โดยผลการประเมินติดตาม
ผลหลังการใช้รูปแบบ ปี 2560 และปี 2561 แสดงดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของสมาชิกใน PLC หลังใช้รูปแบบ (ตอนที่ 1) ปี 2560 และปี 2561
ที่
1
2
3
4
รวม

รายการ



ด้านบริ บทที่เอื้อต่อการนารู ปแบบไปใช้
ด้านปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบ
ด้านกระบวนการใช้รูปแบบ
ด้านผลจากการใช้รูปแบบ

4.09
4.04
4.10
4.07
4.08

ปี 2560
S.D.
ระดับความ
คิดเห็น
0.60
มาก
0.27
มาก
0.36
มาก
0.31
มาก
0.32
มาก



4.15
4.12
4.09
4.13
4.12

ปี 2561
S.D.
ระดับความ
คิดเห็น
0.65
มาก
0.32
มาก
0.35
มาก
0.38
มาก
0.35
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า สมาชิ กใน PLC มีความคิดเห็นต่อการประเมินติดตามหลังการใช้รูปแบบ
(ตอนที่ 1) ในปี 2560 และปี 2561 โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก (  =4.08, 4.12 ตามลาดับ)
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพ หลังใช้รูปแบบ (ตอนที่ 2) ปี 2560
และปี 2561
ความคิดเห็น ปี 2560
สิ่ งทีเ่ ข้ าใจ
สิ่ งทีค่ วรเรียนรู้
และมัน่ ใจในการปฏิบัติ
และพัฒนาต่ อไป
1. การเตรี ยมและออกแบบ
1. การเตรี ยมและออกแบบ
การสอน ได้แก่ การจัดทา
การสอน ได้แก่ การสร้าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ กิจกรรมที่หลากหลาย และ
การบูรณาการเนื้อหาเข้า
การวางแผนผลิตและใช้สื่อ
ด้วยกัน
ที่ทนั สมัย
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 2. กระบวนการจัดการ
ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ใน
เรี ยนรู ้
ศตวรรษที่ 21 การสร้างการมี ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ส่ วนร่ วมของผูเ้ รี ยน การจัด ความแตกต่างระหว่าง
บรรยากาศในชั้นเรี ยน การ
บุคคล การจัดการเรี ยนรู ้ให้
ใช้คาถามกระตุน้ การคิด การ ผูเ้ รี ยนเกิดจิตอาสา การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เสริ มทักษะการค้นคว้า
และการสร้างความเป็ นผูน้ า วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ของผูเ้ รี ยน
ทฤษฏี/หลักการ และ
ปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่
ครบถ้วน

ความคิดเห็น ปี 2561
สิ่ งทีเ่ ข้ าใจ
สิ่ งทีค่ วรเรียนรู้
และมัน่ ใจในการปฏิบัติ
และพัฒนาต่ อไป
1. การเตรี ยมและออกแบบ 1. การเตรี ยมและออกแบบการ
การสอน ได้แก่ การเขียน
สอน ได้แก่ การออกแบบการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ เรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
การกาหนดจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
2. กระบวนการจัดการ
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
ได้แก่ เทคนิคการจัดการ
ได้แก่ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้หลากหลายกระตุน้
ส่ งเสริ มมโนทัศน์ การ
ความคิด การเปรี ยบเทียบผูเ้ รี ยน
จัดการเรี ยนรู ้ที่ให้บรรลุ
ระหว่างกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ
จุดประสงค์ การปรับเปลี่ยน อ่อน และการให้ผเู ้ รี ยนนาทักษะ
การจัดการเรี ยนรู ้ การ
ในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้
กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
การจัดกิจกรรมที่เน้น ให้
เด็กคิด และการสร้างความ
ร่ วมมือในการเรี ยนรู ้

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความคิดเห็น ปี 2560
ความคิดเห็น ปี 2561
สิ่ งทีเ่ ข้ าใจ
สิ่ งทีค่ วรเรียนรู้
สิ่ งทีเ่ ข้ าใจ
สิ่ งทีค่ วรเรียนรู้
และมัน่ ใจในการปฏิบัติ
และพัฒนาต่ อไป
และมัน่ ใจในการปฏิบัติ
และพัฒนาต่ อไป
3.สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่ 3.สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่ 3.สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
3.สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่การ
การผลิตสื่ อและเลือกใช้สื่อ การพัฒนาสื่ อคลิปวีดิโอที่
ได้แก่ การใช้สื่อที่
ผลิตสื่ อและใช้สื่อที่ทนั สมัย
ทันสมัย
หลากหลายที่น่าสนใจ
กระตุน้ ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
4.การวัดและประเมินผล
4. การวัดและประเมินผล
4. การวัดและประเมินผล
4.การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน ได้แก่ การวัดผล
ผูเ้ รี ยนได้แก่ การสร้าง
ผูเ้ รี ยนได้แก่ การใช้วธิ ีการ ได้แก่ การนาผลการเรี ยนไป
ผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับ
เครื่ องวัดและประเมินผลที่ วัดและประเมินผลที่
ปรับใช้พฒั นากิจกรรรมการ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
หลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
เรี ยนรู ้ในครั้งต่อไป
หลากหลาย

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้
ในปัจจุบนั ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. รู ปแบบ ประกอบด้วย ความเป็ นมา หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล และบริ บทที่เอื้อต่อความสาเร็ จโดยมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และคู่มือการ
ใช้รูปแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของคู่มือ วัตถุประสงค์ คาชี้แจงการใช้ โครงสร้างและแนวทางการ
จัดกิ จกรรม แผนการจัดกิ จกรรม การเลือกและใช้สื่อ/แหล่งเรี ยนรู ้ และแนวทางการวัดและประเมินผล
โดยมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้รู ป แบบ ในปี 2559 พบว่ า คณะกรรมการพัฒ นาครู แ ละครู ไ ด้เ สนอแนะ
ปรับปรุ งรู ปแบบบางส่ วนในแต่ละองค์ประกอบและนักเรี ยนเห็นว่าควรขยายเวลาทากิจกรรมและมีการฝึ ก
ทักษะการสื บค้นเพิ่มเติม
4. ผลการใช้รูปแบบ ในปี 2560 และการขยายผลการใช้รูปแบบในปี 2561 พบว่า 4.1) ครู มีความรู ้
ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังพัฒนาปี 2560 ร้อยละ 79.00 และหลังการพัฒนาปี
2561 ร้ อยละ 74.45 4.2) ครู มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก 4.3)ครู มี
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก 4.4) ครู มีความสามารถในสะท้อนและปรั บปรุ งการ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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จัดการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก 4.5) สมาชิ กใน PLC มีความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันอยู่ในระดับมาก
4.6) นักเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21อยูใ่ นระดับมาก และ 4.7) ครู มีความ
คิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยูใ่ นระดับมาก
5. ผลการประเมินติดตามผลหลังการใช้รูปแบบ ปี 2560-2561 อยูใ่ นระดับมาก โดยเห็นว่าตนเอง
มัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และนักเรี ยนมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
และสามารถบูรณาการความรู ้กบั ชีวิตประจาวันได้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ของครู ที่พบว่าสภาพการจัดการเรี ยนรู ้
ในปั จจุบนั ของครู และปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก น่าจะเนื่องมาจากครู
มีการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นปกติอยูแ่ ล้ว และมีความพยายามการดาเนินการตามนโยบายในระดับมากโดย
มีการส่ งเสริ มจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ ทั้งการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อนา
นวัตกรรมมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2552: 61-62) สรุ ปจุ ดเน้นการพัฒนาครู ให้สถานศึ กษาพัฒนาบุ คลากรอย่างเป็ นระบบ ต่ อเนื่ อง เน้นการ
ปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีมและมีการสอนแนะ สาหรั บ
ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก น่าจะเนื่ องมาจากการพัฒนาครู แนวใหม่ซ่ ึ งอยูใ่ นช่วง
ศตวรรษที่ 21 นั้น มีทกั ษะของผูเ้ รี ยนที่สาคัญที่ตอ้ งเน้นจานวนมาก จึงทาให้ครู ตอ้ งปรับตัวเรี ยนรู ้อย่างมาก
2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ ที่พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และคู่มือ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด น่าจะเนื่ องมาจากรู ปแบบและคู่มือได้รับการพัฒนาตามหลักการพัฒนา
รู ปแบบที่ถูกต้อง ดังที่ Joyce, & Weil (2000: 13-14) เสนอแนะว่ารู ปแบบควรมี 4 องค์ประกอบ คือ เป้ าหมาย
หลักการ ขั้นตอนการสอน และการประเมินผล รวมทั้งรู ปแบบและคู่มือที่พฒั นาขึ้นนี้ ได้รับการพัฒนาด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง โดยมีการศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ของครู แล้วนาข้อมูลมา
สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ นาไปทดลองใช้ในปี 2559 แล้วนาไปใช้จริ งเพื่อศึกษาผลการใช้แล้ว
นาผลมาวิเคราะห์และปรับปรุ งอีก 2 ปี ในปี 2560-2561 รวมทั้งมีการติดตามผลหลังการใช้รูปแบบอีกครั้ง
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ ในปี 2559 ที่พบว่าคณะกรรมการพัฒนาครู ครู และนักเรี ยนมีความคิดเห็น
ต่อการทดลองใช้รูปแบบ ให้ปรับปรุ งบางประเด็น เนื่ องมาจากรู ปแบบนี้ ได้รับการพัฒนาเป็ นครั้งแรก จึ งมี
ประเด็นที่ควรปรับปรุ งพอสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาครู มากที่สุด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
รู ปแบบของ Briggs (2005: 2) ที่เสนอแนะการพัฒนารู ปแบบไว้ว่าควรมีการทดลองใช้ภาคสนามเพื่อหาความ
เป็ นไปได้และประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบและทิศนา แขมมณี (2551: 120) ที่เสนอแนะให้ทดลองใช้รูปแบบเพื่อ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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นาผลมาปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น สอดคล้องกับปาริ ชาต เตชะ (2560, น.146-147) ที่วิจยั พัฒนารู ปแบบการศึกษาชั้น
เรี ยนแบบเรี ยนรู ้ร่วมกันที่ส่งเสริ มความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู แล้วมีขอ้ เสนอแนะในการ
ปรับปรุ งกิจกรรมในหลายกิจกรรม
4. ผลการใช้รูปแบบ ในปี 2560 และผลการขยายผลการใช้รูปแบบปี 2561 ที่พบว่า 4.1)ครู มีความรู ้
ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังพัฒนาปี 2560 ร้อยละ 79.00 และหลังการพัฒนาปี 2561
ร้ อยละ 74.45 การที่ครู ท้ งั สองปี มีพฒั นาการความรู ้ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากรู ปแบบได้รับการพัฒนาและปรั บปรุ ง
มาแล้วให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปพัฒนาครู ซึ่ งก่อนดาเนิ นการได้มีการสารวจปั ญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับโรงเรี ยน และชี้แจงกระบวนการพัฒนาให้ครู มีความรู ้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีการสะท้อนปรับปรุ งทบทวนงานเป็ นระยะ จึงทาให้ความรู ้ได้รับ
การปลูกฝังลงในตัวครู ซึ่ งสอดคล้องกับ White (2004) ที่วิจยั การศึกษาบทเรี ยนร่ วมกันแล้วพบว่าครู ร้อยละ 79
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้นและครู ร้อยละ81 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งว่านักเรี ยนเรี ยนรู ้
บทเรี ยนได้อย่างไรและเข้าใจโครงสร้างของบทเรี ยนและเนื้อหาวิชามากยิง่ ขึ้น 4.2) ความสามารถของครู ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทั้งปี 2560 และ 2561 เนื่ องมาจากได้
ดาเนินการพัฒนา 4 ระยะโดยมีการเตรี ยมความพร้อมในระยะที่1 เพื่อกระตุน้ ให้ครู เห็นความสาคัญของงานของ
ตนเองและผูอ้ ื่นที่จะมาร่ วมกันเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนางานการจัดการเรี ยนรู ้ แล้วจึงพัฒนาแก่นความรู ้ให้ครู ในระยะที่
2 โดยการสร้างความรู ้ที่ชดั เจน ระยะที่ 3 ครู ได้ปฏิบตั ิการสร้างองค์ความรู ้และพัฒนางานการจัดการเรี ยนรู ้โดย
การศึกษาบทเรี ยนผ่านการชี้ แนะ สังเกต สะท้อน ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับการชี้ แนะของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และระยะที่ 4 ได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และขยายผลการเรี ยนรู ้ ร่วมกันกับกลุ่ มอื่ นให้ชัดเจนและ
กว้างขวางยิง่ ขึ้น 4.3) นักเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทั้งปี 2560 และปี 2561
เนื่องมาจากครู ได้รับการพัฒนามาอย่างดีจนเกิดทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก โดยมี
กิจกรรมให้ครู ร่วมกันเรี ยนรู ้และพัฒนางานผ่านบทเรี ยนร่ วมกันผ่านการสังเกต สะท้อน ชี้ แนะปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยทาให้นาองค์ความรู ้ไปพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมัน่ ใจและ
ถูกต้อง สอดคล้องกับชาริ ณี ตรี วรัญญู (2550) ที่สรุ ปว่าการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันช่ วยพัฒนาตนเองในการ
จัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยน และ 4.4) ครู มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทั้งปี 2560
และ ปี 2561 เนื่องจากกิจกรรมในรู ปแบบกาหนดแผนปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน มีรูปแบบและคู่มือการใช้ที่นาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ต่อเนื่ อง มีแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เอื้ อต่อการใช้รูปแบบและโรงเรี ยนมี การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีการนิ เทศติดตาม ชี้แนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสม่าเสมอ แล้วนาผล
การสอนมาสะท้อนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและปรับปรุ งการใช้รูปแบบ ดังแนวคิดของสานักงานเลขาธิ การ
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สภาการศึ กษา (2551: 128-131) ที่ ว่ าการพัฒนาสมรรถนะครู ต ้องร่ วมกันทุ กภาคส่ วนโดยจัดหลักสู ตรที่
สอดคล้องความต้องการของครู ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานโดยไม่บงั คับและพัฒนาแบบร่ วมมือ ครู จะได้เรี ยนรู ้ภาวะ
ผูน้ าและเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาชีพที่มีความหมายต่อตนเอง
5. ผลการประเมินติดตามผลหลังการใช้รูปแบบ ปี 2560-2561 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องมาจากมี
กระบวนการพัฒนาตามรู ปแบบเป็ นระบบ จึ งมีผลการประเมินติดตามในระดับมาก รวมทั้งในรู ปแบบได้มี
บริ บทที่เอื้อต่อการทางาน มีปัจจัยนาเข้าที่พร้อมอย่างมาก ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและผูเ้ ชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในการชี้ แนะ จึงทาให้การดาเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพสู งซึ่ งพิจารณาได้จากทุกรายการประเมินมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทั้งสองปี สอดคล้องกับแนวคิดในการทางานร่ วมกันของ PLC ดังที่ Kaiser (2000)
ที่วิจยั พบว่า ภาวะผูน้ า วัฒนธรรมองค์การ การจูงใจ บรรยากาศในการทางาน เป็ นปั จจัยสนับสนุนสมาชิ กให้
ปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้าหมายได้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วศินี รุ่ งเรื อง (2562: 219-211) ที่วิจยั พบว่า
การที่ผบู ้ ริ หารให้การสนับสนุน เข้าร่ วมกิจกรรม และติดตามในทุกระยะ ช่วยสร้างขวัญกาลังใจให้กบั ครู เกิด
ความเข็มแข็งทางวิชาการ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
การนารู ปแบบไปใช้ในแต่ละโรงเรี ยนย่อมมีบริ บทและปัจจัยเอื้อที่ต่างกัน ทั้งการบริ หาร สถานที่
ความพร้อมของครู การร่ วมกันทางาน การกาหนดตารางทางานร่ วมกัน งบประมาณดาเนิ นการ ดังนั้นผูท้ ี่
จะการนารู ปแบบนี้ ไปใช้ตอ้ งศึกษาบริ บทในแต่ละโรงเรี ยนที่จะนาไปใช้ให้เข้าใจชัดเจน ทั้งแนวทางการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หาร และควรมี ยืดหยุ่นตารางการทางานและเวลาทางานตามความเหมาะสมของ
บุคลากรในแต่ละโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่องจากเป็ นครั้งแรกของครู และผูบ้ ริ หารในการใช้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพในการศึกษา
ชั้นเรี ยนและการชี้ แนะโดยพี่เลี้ ยงของมหาวิ ทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดังนั้นความ
เคลื่อนไหวในการทางานตามแผนงานที่กาหนดอาจมีความชะงัก ล่าช้าบ้าง ซึ่งโรงเรี ยนอาจมีงานอื่นเข้ามา
แทรก จึงควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับตัวแปรตามในประเด็นทักษะการทางานอย่างเป็ นระบบ ทักษะการ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แรงจูงใจในการทางาน การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และแรงบันดาล
ใจในการทางาน เป็ นต้น
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