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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัยขอนาเสนอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัยตามลาดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อจัดทาข้อมูลเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเป็น
1.1 กลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณ จานวนทั้งสิ้น 38 คน ได้แก่ นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 38 คน
1.2 กลุ่ มเป้ าหมายในเชิ งคุ ณ ภาพ จานวน 67 คน จาแนกเป็ น นั กศึ กษาที่ เข้ารับการ
นั ก ศึก ษาที่ เข้ารั บ การพั ฒ นาทั กษะการจั ดการเรีย นรู้ส าหรับ ครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 38 คน
ผู้อานวยการการสถานศึกษาของนักศึกษาที่ผ่ านการพั ฒ นาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษ 21 ไปฝึกปฏิบัติการสอน จานวน 5 คน ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 9 คน เพื่อนของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 5 คนอาจารย์นิเทศทั่วไปของนักศึกษาที่ผ่านการ
พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรับ ครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 5 คน อาจารย์ นิ เทศประจ า
โปรแกรม/สาขาวิชาของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
จานวน 5 คน
2. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
2.1.1 แบบสอบถาม มีจานวน 1 ฉบับ ใช้สอบถามผู้เข้ารับการพัฒนา
2.1.2 แบบสั มภาษณ์ มีจานวน 6 ฉบับ จ าแนกเป็ น แบบสั มภาษณ์ ผู้ เข้ารับ การ
พั ฒ นาแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของนั กศึ ก ษาฝึ ก สอน แบบสั ม ภาษณ์ ค รูพี่ เลี้ ย ง แบบ
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สัมภาษณ์เพื่อนของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนา แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศทั่วไป และแบบสัมภาษณ์
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
2.1.3 แนวการสนทนากลุ่ม มีจานวน 2 ฉบับจาแนกเป็น แนวทางการสนทนากลุ่มผู้
เข้ารับการพัฒนาและแนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อนของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนา
2.2 การพัฒนาเครื่องมือ
กรณีแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ รวบรวมข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบแนวคิด ใน
การสร้างแบบสอบถาม จากนั้น ดาเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิดของการวิจัย นาเสนอเครื่องมือการวิจัยฉบับร่างต่อที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด และความเหมาะสมของภาษา
นามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคาแนะนาของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาเรียนเพื่อ
เสนอเครื่ อ งมื อการวิจั ย ต่ อผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา
(Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงแล้วมาจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป
กรณีแบบสัมภาษณ์และแนวการสนทนากลุ่ม
ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร ต าราแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ รวบรวมข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ และแนวทางการสนทนากลุ่ม จากนั้นดาเนินการสร้างเครื่ องมือการวิจัยให้
ครอบคลุ ม วัตถุ ป ระสงค์ ของการวิจั ย และตัว แปรทุ กตั ว ตามกรอบแนวคิ ดของการวิจั ย น าเสนอ
เครื่ อ งมื อการวิจั ย ฉบั บ ร่ างต่ อที่ ป รึ ก ษาเพื่ อตรวจสอบรูป แบบ ความถูกต้ อง ครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่
ต้องการวัดและความเหมาะสมของภาษา นามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคาแนะนาของที่
ปรึกษา จากนั้ นน าเรียนเพื่อเสนอเครื่องมือ การวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
และนาแบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุงแล้วมาจัดพิมพ์ฉบับ สมบูรณ์ สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัยต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กรณีแบบสอบถาม
ผู้วิจัยดาเนินการจัดส่งแบบสอบถาม จานวน 38 ฉบับ โดยส่งทางเอกสารอิเล็กทรอนิคส์
(E-mail) และก าหนดระยะเวลาในการตอบกลั บ คื น ทางเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ (E-mail) เป็ น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ และได้รับแบบสอบถามกลับคืน ครั้งที่ 1 จานวน 24 ฉบับ จากนั้นได้ติดตาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน 14 ฉบับ รวมได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนทั้งสิ้น จานวน 38 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. กรณีแบบสัมภาษณ์และแนวการสนทนากลุ่ม
ผู้ วิ จั ย จั ด ส่ ง ประเด็ น ค าถามส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ แ ละแนวการสนทนากลุ่ ม ไปยั ง
กลุ่ มเป้ าหมายก่อนเดิน ทางไปสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม เพื่อให้ กลุ่ มเป้ าหมายได้ศึกษาประเด็ น
วางแผนและเตรียมข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยนัดหมายวัน เวลาและ
สถานที่และเดินทางไปสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแนวทางการ
สนทนากลุ่มพร้อม การบันทึกเสียงตลอดการสนทนา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ผลการประเมินและผลของความพึงพอใจ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป พบว่า ผู้ เข้ ารับ การพั ฒ นาส่ ว นใหญ่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
คั ด เลื อ กให้ เข้ า จากโปรแกรมวิ ช าภาษาไทย เป็ น เพศหญิ ง และโรงเรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กไปฝึ ก
ปฏิบัติการสอน มากที่สุดโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สาหรับการสรุปผลการวิจัย พบว่า
1. ด้านกระบวนการ
ผลการวิจัยด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการพัฒนาที่ใช้ในการดาเนินโครงการมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่และหลักการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่ากระบวนการพัฒนาที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ๆ
เปิ ด มุ ม มองด้ านการศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น มุ ม มองด้ านการศึ ก ษาของกั ล ยาณมิ ต รที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เรียนรู้ได้ผลที่สุดและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในกระบวนการในทุก โมดูล ทาให้เห็นภาพ
สะท้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้เป็นอย่างดี
2. ด้านผลผลิต
ผลการวิจัยด้านผลผลิต พบว่า ผลที่เกิดขึ้นเมื่ อเทียบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สาหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีแนวคิดมุมมองใหม่ในการพัฒ นางานเพิ่มขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายในการ
ทางาน ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการศึกษา
และเกิดแนวคิดการจัดกิจกรรมแบบเชิงรุกในการพัฒ นางานตามลาดับ และผู้เข้ารับการพัฒ นาได้
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านผลผลิต พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าได้รับความรู้
ได้มุมมองและประสบการณ์ใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใน
การจัดการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ เกิด
เครือข่ายการทางานจากบุคลากรหลากหลายสังกัดทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ซึ่ง
กันและกันที่ดีมาก และการเข้าร่วมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อการพัฒนาตนเอง การทางานและมุมมอง แนวคิดในการสร้างสรรค์ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน ยึดมั่นความถูกต้องและความดีงาม
3. ด้านผลลัพธ์
ผลการวิจัยด้านผลลัพธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่
ได้รับการพัฒนาตามโครงการอยู่ในระดับมาก สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การนาแนวคิดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกไปขยายผลในสถานศึกษา ส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้
ในระดับสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
4. แนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้เข้ารับการ
พัฒนา หรือควรมีกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ในรุ่นเดียวกันเป็นระยะๆ หมุนเวียนในแต่ละโรงเรียน
ต่างๆ โดยการร่วมกันพิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสม อยากให้มีโครงการวิจัยนี้ต่อไป เพื่อเกิดคลื่นลูก
ใหม่ พร้อมจะเข้ามาปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาของประเทศ การทาโครงการวิจัยควรมีการนิเทศ
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ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลที่เกิดจริง ควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าโครงการที่เหมาะสมที่
สามารถดาเนินการตามภาระงานของโครงการวิจัยได้ ควรมีการถอดประสบการณ์การทางานในการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยจัดทาเป็นเอกสารคู่มือเพื่อให้ผู้ที่พัฒนา
ไปแล้วหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาทบทวนใคร่ครวญบางประเด็นเพื่อการทาความเข้าใจตกผลึกยิ่งขึ้น การ
ทาโครงการวิจัยควรเป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจและเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ และควรประชาสัมพันธ์โมดูลการพัฒ นาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ให้หน่วยงานอื่นที่จะพัฒนาครูในลักษณะเดียวกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านกระบวนการ
จากข้ อมู ล เชิงปริ มาณระบุ ว่า กระบวนการพั ฒ นาที่ ใช้ในการด าเนิ น โครงการมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ในโครงการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกับวิทยากร มีโอกาสและส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้หลัก (Core Module) 6 กระบวนการเรียนรู้ นับตั้งแต่ กระบวนการ
เรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน วิสัยทัศน์การพัฒนา ความกล้าหาญทางจริยธรรม(Learning for
Self-Development Vision of Educational and Moral Courage ) และการสร้างแรงบันดาลใจ
สาหรับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่และการ
เรียนรู้ในรู้แบบใหม่ (New Paradigm in Education and Learning Approach) เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R+8C+2L) กระบวนการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทาง
วิช าชี พ (Professional Learning Community : PLC) ส าหรั บ ครูในศตวรรษที่ 21 กระบวนการ
เรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less Learn More: TLLM) และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้ที่ 5 การการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับ ครูในศตวรรษที่ 21 (Innovative Learning Design for Teachers in The 21st Century)
กระบวนการเรียนรู้ที่ 6 การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (Learning Management in
The School) โดยกระบวนการเรี ย นรู้ มี ห ลั ก การส าคั ญ คื อ เป็ น กระบวนการพั ฒ นาครู ที่ มี
ความจาเพาะและแตกต่างจาก หลักสูตรการฝึกพัฒนาทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุ บัน โดยเป็นการเน้นการ
สร้างครูที่ทางานสัมพันธ์กันเชิงแนวราบ เป็นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยถือ
หลักว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วม เพื่อการ
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สร้างให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ได้เปิดโลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ ในการ
บริหารจัดการตนเอง เพื่อนร่วมงาน เครือข่าย และองค์กร การคิดร่วม ทางานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ ด้วย ตนเอง (Self - Study) และการฝึกปฏิบัติการสอนในพื้นที่จริง ได้แก่
โรงเรียน องค์กร ชุมชนที่ร่วมจัดการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
จากการสอบถามข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ พบประเด็ น ที่ ผู้ เข้ า รับ การพั ฒ นาเห็ น ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การสังเกตการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ที่ มีความเห็นตรงกันว่าการสังเกตการ
สอนในพื้นที่จริงและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงใน
การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยขยาย วิสัยทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดี
รวมทั้งยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ช่วยปรับความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน เช่น การ
มอบหมายให้อ่านหนังสือ การ Dialogue ฯลฯ ซึ่งความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาสอดคล้อง
กับ จุ ดเด่น และความประทั บ ใจของผู้ เข้ ารั บ การพั ฒ นาที่ มีต่อ โครงการ โดยระบุ ว่า การมี รูปแบบ
กระบวนการพัฒนาที่ผู้เข้ารับพัฒนาเป็นผู้จัดกระบวนการมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้
ตลอดเวลา ฝึกการทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
มีการสรุปความรู้ และการนาความรู้ไปใช้จริง
นอกจากนี้ กิจกรรมตาม Module ที่ 2 การคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัด
การองค์ ก รมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาแบบปลายเปิ ด ที่ พ บว่ า
กระบวนการพัฒนา ที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดกระบวนทัศ น์ใหม่ ๆ เปิด
มุมมองด้ านการศึ กษาเพิ่ มมากขึ้ น รวมทั้ง กระบวนการในการพั ฒ นามี จุดเด่น ในด้านของการใช้
Active Learning เป็นกลไก ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีการใช้ After Action Review
: AAR ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปบทเรียน และประเมิน ผล โดยผลที่ได้จากคาถามปลายเปิด
สะท้อนผลว่าและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในกระบวนการในทุก Module ทาให้เห็นภาพ
สะท้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้เป็นอย่างดี
2. ด้านผลผลิต
จากข้อมูลที่พบด้านผลผลิตที่พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒ นาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
กระบวนการ เรียนรู้ทุกคน และเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ารับการพัฒนามีแนวคิด มุมมองใหม่ในการพั ฒนางานเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแบบสอบถามปลายเปิด ที่พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนา เห็นว่า ได้รับความรู้ ได้มุมมองและ
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ประสบการณ์ ใหม่ ที่ เกิด จากการเรีย นรู้ผ่ านกระบวนการต่ าง ๆ เกี่ย วกับ กระบวนทั ศ น์ ในการจั ด
การศึกษาเป็นอย่างดีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ และจากข้อมูลเชิง
คุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าผู้ผ่านการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
รับฟังผู้อื่นมากขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ ดีขึ้น มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องและยืนยันที่จะทาในสิ่งที่
ถูกต้อง มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งมองว่าตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้น และมี
การบริหารจัดการตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทางานกับเพื่อนร่วมงาน
และการทางานกับเครือข่ายและชุมชนได้ดีขึ้น รวมทั้ง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ ม ถึ งความพึ งพอใจในภาพรวมของโครงการได้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งความเห็ น ของกลุ่ ม ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและกลุ่มเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการพัฒนาที่ส่วนใหญ่สะท้อนว่ามีความพึงพอใจต่อบุคคล
ที่ ผ่ า นการพั ฒ นาที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการท างานสู ง ขึ้ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ตนเองค่ อ นข้ า งสู ง แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ก็ย อมรับ กฎเกณฑ์ของผู้ อื่น แต่ถึงกระนั้นข้อมูล จากผู้ ผ่ านการพัฒ นาได้สะท้อนการ
ประเมินตนเองโดยให้คะแนนต่าสุดในด้านความสามารถจัดการตนเอง (Self-Management) ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ผู้จัดการพัฒนาอาจต้องเพิ่มความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปให้มีความเข้มข้นในการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองให้มากยิ่งขึ้น
3. ด้านผลลัพธ์
จากข้อมูลด้านผลลัพธ์ พบว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ยังสามารถต่อยอดการขยายผลในระดับ
สถานศึกษาได้เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในโรงเรียนนั้นๆ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ ผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ก ระบวนการแบบ PLC นอกจากนี้
ข้อมูลจากแบบสอบถามในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด จากการสอบถามด้านผลลัพธ์ พบว่า การนาแนวคิด
การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ไปขยายผลในสถานศึกษา ส่งต่อองค์ความรู้ และทักษะการ
จัดการเรียนรู้สาหรับ ครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีทักษะ 3R+8C+2L ส าหรับข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นจาก นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
4. ปัญหา อุปสรรคของการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
จากข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคการดาเนินโครงการ พบว่า ในส่วนของข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ทั้งในส่วนของผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และผู้รับผิดชอบการวิจัย
มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ของผู้เข้ารับการพัฒนายังไม่รับรู้ รับทราบ
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ต่อโครงการวิจัยส่งผลให้ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผู้ผ่านการ
พัฒนาอย่างที่ควรเป็น

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ ได้แก่
1.1 เสนอให้ปรับโมดูลที่ไม่เสถียรให้ดียิ่งขึ้นให้มีความเสถียรยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบางโมดูล
ยังต้องปรับปรุงทั้งในส่วนของเนื้อหา วิธีการ ระยะเวลา และวิทยากร
1.2 เสนอให้มีระบบ Monitor ที่ช่วยให้การวิจัยประสบความสาเร็จโดยระบบดังกล่าวควร
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
2. ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่
2.1 เสนอแนะให้มีการถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะครู การถอด
บทเรียนจะช่วยให้ผู้ ผ่านการพัฒนาได้คิดทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและสรุปภาพรวมให้เห็น
อย่างเป็นระบบและการแสดงผลงานจะช่วยให้มีการเผยแพร่และขยายผลสู่สังคมได้กว้างขวางขึ้น
2.2 เสนอแนะให้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ต้องตอบโจทย์ในการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วย
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการวิจัยให้ยั่งยืน ได้แก่
3.1 ควรจัดทาข้อมูลขยายองค์ความรู้สู่สถานศึกษา
3.2 ควรสรรหาและพั ฒ นากั ล ยาณมิ ต รรุ่น ใหม่ แ ละบุ ค ลากรของโรงเรีย นเพื่ อ เข้ ามา
รับผิดชอบการพัฒนาทักษะสาหรับครูในศตวรรษที่ 21

