วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี
THE TEACHER DEVELOPMENT PROCESS USING THE COACHING SYSTEM FOR
PROMOTE THE 21st CENTURY SKILLS OF STUDENTS IN CHANTHABURI PROVINCE
หฤทัย อนุสสรราชกิจ1 สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร2 และพรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์3
Haruethai Anussornrajakit1 Sawatchai Sripanomtanakorn2 and Pornsawad Sirasatanan3
1

หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
2
ผู้ร่วมวิจัย คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
3
ผู้ร่วมวิจัย รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
E-mail: haruethai_n@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุป ระสงค์ห ลักเพื่อพัฒ นากระบวนการพัฒ นาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อ 1) ศึกษา
บริบทพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น ในการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง 2) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ในด้านความรู้
เจตคติ และทักษะในการจัดการเรีย นรู้ของครู จากการพัฒ นาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง และ
3) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการพัฒนาครู ด้วย
ระบบหนุนนาต่อเนื่อง หน่วยงานที่เข้าร่วมการวิจัย คือ สานักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
ส านั กงานเขตพื้ นที่ มั ธยมศึ กษาเขต 17 และสถานศึ กษาประถมศึ กษาขนาดเล็ ก จ านวน 11 แห่ ง และ
สถานศึ กษามั ธ ยมศึ กษาจ านวน 4 แห่ ง การด าเนิ น การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ยและพั ฒ นา โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบมีการดาเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน
(ในวงรอบที่ 1) และปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน (ในวงรอบที่ 2) 2) ดาเนินงานพัฒนาครู 3) ติดตาม
และประเมินผล และ 4) การสะท้อนผลการเรียนรู้
ผลการวิจัย มีดังนี้
ตอนที่ 1 กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องของจังหวัดจันทบุรี ที่พัฒนาขึ้น
เป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐาน หลักการและวิธีการของการหนุนนาต่อเนื่อง นาไปสู่การ
ออกแบบกระบวนการดาเนิ น งานหนุ น น าต่อเนื่ อง และมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ บุ คลากรจาก
หน่วยงานหลัก 2 หน่วยงาน คือ 1) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และ 2) บุคลากรจาก
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั น ทบุ รี เขต 1 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 มีการดาเนินงานโดยการแบ่งกลุ่มการโค้ชเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) ระดับประถมศึกษา
จานวน 4 กลุ่ม และ 2) ระดับมัธยมศึกษา จานวน 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีขั้นตอนการทางานหลัก คือ
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1) การวางแผนและการเตรียมการก่อนการหนุนนาต่อเนื่อง 2) การดาเนินการหนุนนาต่อเนื่อง และ
3) การดาเนินการหลังการหนุนนาต่อเนื่อง
ตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาบริบทพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด และมหาวิ ทยาลั ยในท้ องถิ่ น น าเสนอในประเด็ น ความร่ วมมื อ และ
ความสัมพันธ์ ใน 3 ระยะการทางาน คือ ก่อนดาเนินการวิจัยที่ มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและเขต
พื้ นที่ ในลั กษณะของการจั ดการศึ กษา การประชุ ม การอบรม เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพครู ระหว่ างการ
ดาเนินการวิจัย หน่วยงานมีความสัมพันธ์และความร่วมมือสูงขึ้น บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครูร่วมกัน และหลังการดาเนินการวิจัย มีความสัมพันธ์
และความร่วมมือต่อกัน มีความเป็ นกัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้น 2) ผลการวิเคราะห์ ความรู้ เจตคติ และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่าครูได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการ
จั ดการเรี ยนรู้ ด้ านเจตคติ ที่ ดี ต่อการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ และการโค้ ช และด้ านทั กษะในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง และ 3) ผลการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
พบว่านักเรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
คาสาคัญ
กระบวนการหนุนนาต่อเนื่อง การพัฒนาครู ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
The main purpose of this research was to develop the teacher development
process using the coaching system for promote the 21st century skills of students in
Chanthaburi. The purpose was be divided in 3 items; 1) to study the contexts of the cooperation between schools the educational service area offices and university, 2) to develop
the learning of teachers in terms of the knowledge, attitude and skills that resulted by the
Teacher Development Process using the coaching system, and 3) to develop the 21st century
skills of the students. The research participants were from the Chanthaburi primary
educational service area office 1, the Secondary educational service area office 17, the 11
primary schools, the 4 secondary schools and Faculty of education Rambhai Barni Rajabhat
University. This study was a research and development using the action research that
consisted of two cycles. The operations of each cycle consisted 4 steps; (1) studying
the basic contexts in the 1st cycle and improve the operations in the 2nd cycle, (2) operation
the teacher development process, (3) evaluation the teacher development process,
and (4) learning reflection.
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The findings were as follows:
Part 1: The teacher development process using the coaching system was
based on believes, principles and methods of coaching. There contains the personal
of the 2 main organizations; the researcher from the university and the personals
from the educational service office in Chanthaburi. The management was set in the 6
coaching teams; 4 teams for the primary school and 2 teams for the secondary
school. Each teams was operated in 3 steps; 1) pre-coaching 2) coaching and 3) postcoaching. The coaching methods was difference by the schools contexts, the subjects and
the teachers. The values from the process were occurred in teachers and students.
Part 2: Include: 1) the results of the primary contexts of the co-operation
between schools the educational service area and the local university through
coordination and interaction in 3 phases: the former operation in the area of building
relationships between schools and education district through meeting, training, in
order to optimize teachers’ capacity in better cooperation. During research process, all
personals were able to exchange ideas, sign up for cooperating in developing teachers’
capacity together. By the end of the research, there were better relationship and
positive cooperation among all the participants, 2) the results of the analysis of
knowledge, attitude ,and skills in teachers’ learning management in 3 areas: knowledge
and understanding related to 21st century skills, knowledge and understanding
related to the learning design in positive attitude of learning activities and coaching,
including learning activities and self-development skills, and 3) the results of the
development of students’ 21st century skills in 3 areas: learning skills and innovation,
information technology, medias and technology skills, and life skills and occupation.
Keywords
Coaching System, Teacher Development, The 21st Century Skills
ความสาคัญของปัญหา
ครูเป็ นบุ คคลที่ มีความส าคัญอย่ างยิ่ง จนอาจกล่ าวได้ว่าเป็ นหั วใจ หรือฟั นเฟื องส าคัญของ
กระบวนการจัดการศึกษา เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลโดยตรงต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คุณสมบัติของครูจึงเป็นตัวแปรสาคัญที่สามารถทานายหรือคาดหมายคุณภาพของ
ผู้ เรียนโดยตรง การพั ฒนาครู โดยทั่วไป มั กใช้ วิธีการประชุมอบรมซึ่งสามารถพั ฒ นาครูจานวนมาก
ภายในเวลาอันสั้น เตรียมการและดาเนินการง่าย แต่ไม่ส่งผลให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอน วิธีการพัฒนาครู
ที่เน้นเชิงปริมาณ ไม่ได้ใช้ข้อมูลบริบท ความต้องการ หรือปัญหาที่แท้จริงของครู เป็นจุดอ่อนของการ
ดาเนิ นการพัฒนาครู ที่ มีเป้ าหมายพัฒนาครูให้สามารถปรับวิธีเรียนเปลี่ ยนวิธีสอน เชื่อมโยงความรู้
ทักษะที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และส่งผลต่อไปยังคุณภาพของนักเรียน
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การชี้แนะ (Coaching) เป็ นกระบวนการแนะนา การสอนงานแบบรายบุคคลเพื่อพัฒนา ทั้ ง
ทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางาน (Blanchard and Thacker, 2004) กระบวนการ
นี้ จะช่วยให้ บุ คคลได้ บรรลุ เป้ าหมายการท างานในระดับที่ สู งขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่ สร้างให้ บุคคลมี ความ
เข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการทางานที่จะตามมา (Mink, Owen and
Mink, 1993 ) นั บได้ว่า การชี้แนะ (Coaching) น่าจะเป็นวิธีการในการพั ฒนาครูได้อย่างมีประโยชน์
สูงสุด ระบบการชี้แนะ ได้ถูกนามาใช้ควบคู่กับระบบพี่เลี้ยง โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า ทุกคนสามารถ
เรี ยนรู้และพัฒ นาได้ การเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดจากการลงมือปฏิ บัติ ในปี 2555
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ศึกษาระบบการชี้แนะภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒ นาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการ
พัฒ นาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบที่สาคัญคือ การหนุนเสริมคุณภาพครูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยระบบชี้แนะ (Coaching) ครู แทนการอบรมอย่างเดียว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ตัวครูทั้งในด้านเจตคติและค่านิยมต่อวิชาชีพครู พฤติกรรมในกระบวนการเรียนการ
สอนและศั ก ยภาพในการสร้ า งนวั ต กรรม ทั้ งนี้ ก ารหนุ น น าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู จ ะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) ที่นาไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้ได้ทั้งความรู้พื้นฐาน
และทักษะที่จาเป็ นเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การชี้แนะ (Coaching) ต่อมามีการปรับคา
เรียกเป็นการหนุนนาต่อเนื่อง (Teacher Coaching)
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี เป็น สถาบันที่ผลิตครูผู้ สอนให้ กับสังคม ที มผู้วิจัยในฐานะ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จึงมีแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานการจัดการศึกษาในระดับ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานในท้ องถิ่น คือ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุ รีเขต 1 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เพื่อศึกษาแนวทางและค้นหารูปแบบกระบวนการ
การพั ฒ นาครู และการจั ด การศึ กษาของโรงเรีย นในจังหวัดจั น ทบุ รี ให้ ส ามารถพั ฒ นาทั ก ษะการ
ดารงชีวิตของนักเรียนสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความต้องการ
ของโรงเรียน โดยใช้ระบบการหนุนนาอย่างต่อเนื่องที่มีการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการพัฒนา
ครูในรูปแบบการร่วมมือกัน ระหว่ างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ผู้บริหาร บุคลากร
ศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูต้นแบบ และภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ ทั้งนี้ผลของการวิจัยจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งนักเรียนและครู ให้มีคุณลักษณะของ
บุคคลในศตวรรษที่ 21 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของครูและโรงเรียนตรงตามเป้าประสงค์
ที่ต้องการ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม ชุมชน ในท้องถิ่นและสังคมโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในจังหวัดจันทบุรีมีองค์ประกอบอะไร และมีลักษณะอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุป ระสงค์หลักเพื่อพัฒ นากระบวนการพัฒ นาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี
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โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด
และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ในการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของครูในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
3. เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการพัฒนาครู
ด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
1. สถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจั นทบุ รี เขต 1 จ านวน 11
โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้เข้าร่วมโดยความสมัครใจ และผู้บริหารมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาครูในสถานศึกษาของตนเอง
2. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จานวน 4 โรงเรียน
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และขนาดกลาง 3 โรงเรียน ซึ่งทั้งหมดเข้าร่วมโดย
ความสมัครใจ และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูในสถานศึกษาของตนเอง
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ประกอบด้วยรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 คน
ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน ผู้อานวยการโรงเรียน และรองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 18 คน และครู
ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสายมัธยมศึกษา) จานวน 3 คน
แนวทางการดาเนินงานวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการหนุนนาต่อเนื่องในสถานศึกษา ดาเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ
ใช้เวลา 1 ภาคเรียน จากนั้ น น าไปสู่การถอดบทเรียนที่จะได้ความรู้ โดยใช้เวลาของการวิจัยทั้งสิ้ น
2 ภาคเรียน โดยในแต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนร่วมกัน 2) การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 3) การติดตามและประเมินผลร่วมกัน และ 4) การคิดและไตร่ตรองร่วมกัน เมื่อครบวงรอบผู้วิจัย
ทาการทบทวนและปรับปรุง ในวงรอบที่ 2 ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูล 3 วิธี คือ ศึกษาเอกสาร
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และสั งเกตแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ทั้งด้าน
ข้อมูล และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล โดย การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาที่
จะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล ส่วนการตรวจสอบสาม
เส้ าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร จากการสังเกต และ
จากการสัมภาษณ์ สอดคล้องกันหรือไม่ซึ่งเป็นการทดสอบให้มีความมั่นใจ รายละเอียดวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แยกตามผลการวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเด็นที่
ศึกษา
บริบทความ
ร่วมมือของ
หน่วยงาน
รูปแบบการ
พัฒนาระบบ
หนุนนา
ต่อเนื่อง ระดับ
กลุ่มและ
รูปแบบรวม
ผลการเรียนรู้
ของครูในด้าน
ความรู้ เจตคติ
และทักษะใน
การจัดการ
เรียนรู้
ผลการพัฒนา
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
ของนักเรียน

แหล่งข้อมูล
1. บุคคล ได้แก่ ผอ.เขต
พื้นที่/ศน./ผอ.รร./ครู/
นักวิจัย
2. เอกสารหน่วยงาน
1. บุคคล ได้แก่ ทีมโค้ช

2. เอกสารและชิ้นงาน
จากการประชุมสะท้อน
ผลการดาเนินงานของ
ทีมโค้ช
1. บุคคล ได้แก่ โค้ช
และครูผู้สอน
2. เอกสาร ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้
และคลิปวิดีทัศน์การ
สอน
1. บุคคล ได้แก่ โค้ช
ครูผู้สอน และนักเรียน
2. เอกสาร ได้แก่
ชิ้นงาน / ผลงาน /
โครงการจากการเรียนรู้
ของนักเรียน

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. การสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง
2. การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
1. การสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง
2. การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
1. ศึกษาเอกสารและ
วิเคราะห์ชิ้นงาน

เครื่องมือ

วิธีการวิเคราะห์

1. ประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือของหน่วยงาน
2. บันทึกการสังเกต
1. ประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการดาเนินการโค้ช
2. บันทึกการสังเกต

การวิเคราะห์
เนื้อหา

แบบบันทึกผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ชิ้นงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการโค้ช

การวิเคราะห์
เนื้อหา

1. การสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง
2. การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
2. ศึกษาเอกสารและ
วิเคราะห์ชิ้นงาน

1. ประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการสังเกต

การวิเคราะห์
เนื้อหา

แบบบันทึกผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ชิ้นงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้

การวิเคราะห์
เนื้อหา

1. การสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง
2. การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
2. ศึกษาเอกสารและ
วิเคราะห์ชิ้นงาน /
ผลงาน / โครงงาน

1. ประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการสังเกต

การวิเคราะห์
เนื้อหา

แบบบันทึกผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ชิ้นงาน / ผลงาน /
โครงงานเกี่ยวกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้สรุปผลการวิจัยเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อตอบคาถามวัตถุประสงค์การ
วิจัยหลัก คือ การพัฒนาระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และ
ตอนที่ 2 ประกอบด้ว ย 3 ประเด็น เพื่อตอบคาถามวัตถุประสงค์ย่อย คือ 1) ผลการศึกษาบริบ ท
พื้น ฐานของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้ นสังกัด และมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น 2) ผลการเรียนรู้ของครูในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนา
ครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง และ 3) ผลการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาระบบหนุ น น าต่อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนพบว่ากระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่นากรอบแนวคิดใน
การทางานการหนุนนาต่อเนื่อง (coaching) มาปรับใช้ โดยตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐาน หลักการและ
วิธีการของการหนุ น น าต่อ เนื่ อง น าไปสู่ การออกแบบกระบวนการด าเนิน งานหนุน น าต่อเนื่อ ง มี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ บุคลากรจากหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงาน คือ 1) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี ทาหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ แนะนาการวางแผนการดาเนินงาน
และติดตามการดาเนินงานการหนุนนาต่อเนื่อง และ 2) บุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา จั นทบุรี เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ทาหน้ าที่วางแผน
จัดระบบการทางานหนุนนาต่อเนื่องในโรงเรียน และติดตามประเมินผล
การดาเนินงานการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี มีการดาเนินงานที่ออกแบบการทางาน โดยการแบ่งกลุ่มการโค้ชเป็น 6
กลุ่ม ขั้นตอนการทางานของกลุ่มการโค้ชแต่ละกลุ่ม มีขั้นตอนหลักการทางานแบบเดียวกันคือ 1) การ
วางแผนและการเตรียมการก่อนการหนุนนาต่อเนื่อง (Pre-coaching) 2) การดาเนิน การหนุ นน า
ต่อเนื่อง (coaching) และ 3) การดาเนินการหลังการหนุนนาต่อเนื่อง (Post-coaching) ซึ่งในแต่ละ
ขั้น ตอนแต่ละสายการโค้ชจะใช้วิธีการ และเทคนิคการหนุนนาต่อเนื่องที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
บริบทของโรงเรียน ครู และสาระวิชาที่รับการหนุนนาต่อเนื่องนั้น ๆ โดยขั้นตอนการทางานทั้งหมด
จะมีการดาเนิน การเป็น 2 วงรอบ ตามภาคการศึกษา สรุประบบการหนุนนาต่อ เนื่องของจังหวัด
จันทบุรี ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 CHANCOACHING MODEL
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ตอนที่ 2 ผลการวิจัยมี 3 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการศึกษาบริบทพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด
และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ในการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง โดยนาเสนอในประเด็นความ
ร่วมมือ และความสัมพันธ์ ใน 3 ระยะการทางาน ดังนี้
1.1 ก่อนดาเนินการวิจัย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทั้งในแนวดิ่งและแนวระนาบ กล่าวคือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานต่างมีความสัมพันธ์กัน มีความรู้จัก คุ้นเคย มีความช่วยเหลือ
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูอย่างชัดเจน ในส่วนของสถาบันการศึกษา มีวัตถุ ประสงค์หลักคือ
การผลิตครูเข้าสู่วงวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ใน
ลักษณะของการจัดการศึกษา การประชุม การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
1.2 ระหว่างการดาเนินการวิจัย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือสูงกว่าเดิม บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย ยังได้มีการลงนาม
ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครูร่วมกัน
1.3 หลังการดาเนินการวิจัย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย ยังคงมีความสัมพันธ์
และความร่วมมือต่อกัน การติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษา มีความเป็น
กัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้น เขตพื้นที่การศึกษา นาแนวคิดของการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู และมีการ
นาแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง ต่อไป
2. ผลการเรียนรู้ของครูในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนา
ครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
ผลการวิเคราะห์ความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครู จากการพัฒนาครู
ด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง ครูได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองใน 3 ด้าน ดังนี้
2.1 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยเกิดความรู้ความเข้าใจใน 2 ประเด็น คือ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ย วกับ ทั กษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2 พัฒนาเจตคติที่ดี โดยเกิดเจตคติที่ดี ใน 2 ลักษณะ คือ เจตคติที่ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเจตคติที่ดีต่อการโค้ช
2.3 พั ฒ นาทั ก ษะ โดยเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส าคั ญ 2 ลั ก ษณะ คื อ ทั ก ษะการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะการพัฒนาตนเอง
ผลการเรียนรู้ของครูทั้ง 3 ด้าน ครูแสดงออกผ่านการสะท้อนการเรียนรู้กับกลุ่มโค้ช โดย
แสดงให้เห็นถึงผลงานนวัตกรรมการสอนอย่างเป็นรูปธรรมของครูแต่ละบุคคล การจัดการเรียนรู้ของ
ครูในชั้นเรียนที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะของนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
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หลากหลาย รวมถึงการสะท้อนความรู้สึก ในเชิงบวกของครูที่มีต่อการโค้ช และการจัดการเรียนรู้
ในช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสัมภาษณ์
3. ผลการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน จากการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนา
ต่อเนื่อง พบว่านักเรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน 3 ทักษะ คือ
3.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
นั ก เรี ย นแสดงออกถึ ง ความสามารถในการจั ด ท าโครงงานในรู ป แบบของงาน
ประดิษฐ์ เช่น โครงงานประดิษฐ์ของเล่น โครงงานสื่อของจริงเพื่อน้อง การใช้ความสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการร่วมกับความรู้เชิงวิชาการ เช่น การแต่งกลอน การเล่านิทานให้ผู้ใหญ่ฟัง การระดมสมองเพื่อ
ค้ นหาแนวคิ ดที่ เหมาะสมต่ อการท ากิ จกรรมในห้ องเรียน มี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ การ
วางแผนในการทางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม มีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก การ
นาเสนอผลงาน การเป็นพิธีกร แยกแยะข้อเท็จจริง โต้แย้ง และประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การร้องเพลง ให้ความร่วมมือกับ
ครูในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวมภายในโรงเรียน เช่น กิ จกรรมสหกรณ์ การทาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน การทาอาหารกลางวัน มีความสามารถในการทางานเป็นทีม การเจรจาต่อรองอย่างมีเหตุผล
3.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
นั ก เรี ย นมี ก ารแสดงออกถึ ง ความสามารถ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ประเมินผลความน่าเชื่อถือของข้อมูลทักษะของการจัดกลุ่ม แยกแยะ เปรียบเทียบมีความสามารถใน
การเลื อกใช้สื่ อประกอบการน าเสนอข้อมู ล หรือผลงานต่าง ๆ สามารถจัด ท าสื่ อนิ ทรรศการ สื่ อ
เทคโนโลยี สื่ออิเลคทรอนิคส์ และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
3.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ
นักเรียนมีการแสดงออกถึง ความสามารถในการเจรจาต่อรอง บนพื้นฐานของเหตุผล
เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การเจรจาชักจูงใจผู้ซื้อ รวมทั้งการชื่นชม ยอมรับ ผลงานหรือความสามารถ
ของเพื่อน ๆ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ แสดงพฤติกรรมการอยากรู้ อยากเรียน มีความ
พร้อมและความสามารถในการดูแลตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ควบคุม
ตนเองในการใช้จ่ายเงินและการเก็บออมอย่างต่อเนื่อง เรี ยนรู้วัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่น ทั้งในระดับ
ของท้องถิ่น และต่างชาติ มีบรรยากาศของการทางานเป็นทีม การคิดเชิงบวก การแสดงความคิดเห็น
และการยอมรับความคิดเห็น ของผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่องาน หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การดูแลบริเวณโรงเรียน ห้ องสมุ ด ห้ องอาหาร ธนาคารโรงเรียน มีการทางานอย่างเป็นขั้นตอน เต็มใจ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งมีทักษะด้านอาชีพค้าขาย วิเคราะห์กาไร ขาดทุนของสินค้า
แสดงออกถึงความเป็นผู้นาและผู้ตามอย่างเหมาะสม มีทักษะของกระบวนกลุ่ม วางแผน แบ่งหน้าที่การ
ทางาน การช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นมีประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยนามาอภิปราย ดังนี้
1. แนวคิด หลักการ และวิธีการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
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แนวคิดการหนุนนาต่อเนื่อง (Coaching) ให้ความสาคัญกับหลักการสร้างความสัมพันธ์
และการไว้วางใจ ในกระบวนการพัฒ นาครูที่ดาเนินการนั้น มีบุคลากรจากหลายหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง และทางานร่วมกัน การหนุนนาต่อเนื่องให้ความ สาคัญกับความเชื่อถือและไว้วางใจของครูที่มี
ต่อผู้หนุ นนาต่อเนื่ อง (กลุ่มโค้ช) ซึ่งมีส่วนสาคัญ ที่ทาให้ การดาเนินการหนุนนาต่อเนื่องเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (เฉลิมชัย พันธ์เลิศ , 2549) ดังนั้นในการดาเนินกระบวนการจึงให้เวลากับ
กลุ่มโค้ชและครูในการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่ง
วิธีการทั้งหมดต้องใช้การดาเนินการความสม่าเสมอและใช้เวลาพอสมควรกว่าครูจะเกิดความไว้วางใจ
และพร้อมเปิดใจรับการหนุนนาอย่างเต็มที่
2. กระบวนการทางานพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี มีข้อค้นพบที่เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อความสาเร็จ คือ
การให้ความสาคัญกับบทบาทการทางานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการจัดกลุ่มโค้ช ซึ่ง
เป็นให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้หนุนนาต่อเนื่อง (กลุ่มโค้ช) และครูที่
ได้รับการหนุนนาต่อเนื่อง ต้องมีการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน นาไปสู่วิถีทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูได้ชัดเจน มีการประสานความรู้ที่ต่าง
ฝ่ายเข้าใจต่างกัน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทาให้เห็นว่า เราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้
3. คุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่อง
3.1 คุณค่าในตัวครู พบว่า ครูได้พัฒนาตนเองใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ในเรื่องทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านเจตคติเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการโค้ช และ 3) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการพัฒนาตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงการที่ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง สามารถกากับตนเอง (Self-directed) ได้
สอดคล้องกับ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) ที่ได้กล่าวถึง การเสริมพลังอานาจไม่ใช่การมอบอานาจแบบมี
ผู้ให้และผู้รับ หากแต่ครู ต้องค้นพบพลังในตัวเองด้วยตนเอง โดยผู้หนุนนาต่อเนื่องเป็นผู้ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ครูได้พบพลังนั้น กระบวนการหนุนนาต่อเนื่องจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของครูแต่ละคน การ
หนุนนาต่อเนื่องพัฒนาไปตามศักยภาพและเป้าหมายในการพัฒนาของครูแต่ละคน
3.2 คุณ ค่าที่เกิดกับ ผู้ เรีย น พบว่า เมื่อครูได้ผ่ านกระบวนการแล้ ว เกิดการเรียนรู้และ
ปรับ เปลี่ ยนการจั ดการเรีย นรู้ของตนเอง ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูสอน โดยนักเรียนได้
พั ฒ นาทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ในทั กษะด้ านการเรี ยนรู้และนวั ตกรรม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งหมดเป็นทักษะที่จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนใน
การเข้าสู่การทางานซึ่งมีความซับซ้อนในโลกปัจจุบัน และเป็นทักษะที่เป็น ตัวขับเคลื่อนสภาพสังคม
แวดล้อมในยุคปัจจุบัน (วิจารณ์ พานิช, 2555) กระบวนการพัฒนาครูที่ดาเนินการมามีช่วงเวลาการทาวิจัย
อย่างจากัด ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เด่นชัด จาเป็นต้องใช้เวลาในการกากับ และติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้
1. กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนาขึ้นนี้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึง
ควรมีการขยายผลโดยการนาไปใช้ในสถานศึกษาหรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งอื่น ๆ โดย
ปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นสาคัญ
2. การพัฒนาครูและโค้ชให้ประสบความสาเร็จนั้น จาเป็นต้องพั ฒนาจากความรู้สึกภายใน
ของบุคคล การสร้างความสัมพันธ์ ความเป็นกัลยาณมิตร และความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน รวมถึง
การคลายการยึดมั่นในตนเองลง เพื่อให้สามารถเข้าใจและยอมรับผู้อื่นที่ทางานด้วย กระบวนการจิตตปัญญา
เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญา
เข้าไปในกระบวนการทางานด้วย
3. บทบาทของบุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้การหนุน
นาต่อเนื่ องเป็น ไปได้ด้วยดี คือ รองผู้อานวยการเขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก์ จึงควรสนับสนุนและ
พัฒนากลไกการทางานด้านการส่งเสริมงานวิชาการของบุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่ให้มากขึ้น จะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาครูและการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัย กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งคาดหวังผลการวิจัยที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การ
พัฒนาครูที่จะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ของครูนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน
และต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นมุ่งเน้นการพัฒนาโค้ช จนถึงการ
พั ฒนาครู จึ งอาจจะไม่เห็ น ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ เกิ ดจากการเรียนรู้ของครูมากนั ก จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องต่อไป
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