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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาทัก ษะพื้ น ฐานการจัด การเรี ยนรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 ของนั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี พครู ชั้นปี ที่ 1 ที่ เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ
2) เปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 ก่อน
และหลัง การเรี ย นด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ร่ ว มกับ แนวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิชาชี พ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก ศึ ก ษาหลัก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 ห้องเรี ยน 6351-00/C จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3) รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน และแบบประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า 1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษ
ที่ 21 ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง ส่ วนหลังเรี ยนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังเรี ยน
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
ทุกรายการ
คาสาคัญ : ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ

Abstract
This research aimed 1) to study the 21st Century basic skills of learning management for first year of graduate diploma program
students in teaching profession by active learning model and professional learning community. and 2) to compare the 21st Century basic
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skills of learning management for first year of graduate diploma program students before and after the process in teaching profession by
active learning model and professional learning community. The sample in this study consisted of 30 first year graduate diploma program
in teaching profession students. The research tools comprised of lesson plans for the course practicum and 21st Century basic skills learning
management assessment (TQF 3). The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent sample.
The research finding were as follows: 1) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma
program in teaching profession students showed that before learning by active learning model and professional learning community, they
were at moderate level in every item and, they were at high level after learning in every item.
2) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma program in teaching profession students of
post-test scores were higher than their pre-test scores at .01 significant in every item.
Keywords : Basic Skills Learning Management, Active Learning, Professional Learning Community

บทนา
การเรี ย นรู ้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน มี เ ป้ า หมายให้ ผู เ้ รี ย น เกิ ด คุ ณ ลัก ษณะของคนในศตวรรษที่ 21 คื อ เป็ นนัก คิ ด วิ เ คราะห์
นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ นักประสานความร่ วมมือ รู ้จกั ใช้ขอ้ มูลและข่าวสาร เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักสื่ อสาร ตระหนักรับรู ้สภาวะ
ของโลก เป็ นพลเมืองทรงคุณค่า และมีพ้ืนฐานความรู ้ เศรษฐกิจและการคลัง โดยผูเ้ รี ยนจะใช้ความรู ้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่ง
สมประสบการณ์กบั ทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ
สื่ อและ เทคโนโลยี และทักษะชี วิตและอาชี พ ซึ่ งการจัดการศึกษาจะใช้ ระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ห้าระบบ คือ
ระบบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระบบการประเมินผลทักษะการเรี ยนรู ้ ระบบหลักสู ตรและวิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และ
ระบบแหล่งเรี ยนรู ้และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ [1] การปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สาคัญและจาเป็ น
ต่อตัวนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง มุ่งไปที่ให้นกั เรี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่ การเรี ยนรู ้เพื่อการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ในการที่ จะสนับสนุ น ส่ งเสริ มหรื อหล่อหลอมให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดคุณลักษณะข้างต้น บทบาทของครู ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ก็ตอ้ งมี การปรั บเปลี่ยนให้มีความทันสมัย เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อสั่งสมประสบการณ์จนเกิ ด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ครู ตอ้ งไม่สอนหนังสื อโดยนาสาระที่ มีในตารามาบอกบรรยายให้นักเรี ยนจดจาและ
นาไปสอบวัดความรู ้ ครู ตอ้ งสอนคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่เรี ยนรู ้การใช้ทกั ษะเพื่อการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 เป็ นผูอ้ อกแบบการ
เรี ยนรู ้ และอานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการเรี ยนแบบลงมือทา โดยมีประเด็นคาถามอยากรู ้
เป็ นตัวกระตุน้ สร้ างแรงบันดาลใจให้อยากเรี ยน ที่ จะนาไปสู่ การกระตื อรื อร้ นที่ จะสื บค้น รวบรวมความรู ้ จากแหล่งต่างๆ มา
สนับสนุน หรื อโต้แย้งขอสมมติฐานคาตอบที่คุน้ เคย พบเจอจากประสบการณ์เดิมใกล้ตวั สร้างเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม
ดังที่ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ [2] ได้ให้ความเห็นว่าครู ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย 1) รู ้ลึก สร้างความรู ้
บู รณาการความรู ้ ท้ งั เนื้ อ หา การสอน และผูเ้ รี ยน 2) มี ความคิ ดสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ ทางการสอนได้
3) มีวิสัยทัศน์ ตกผลึกทางความคิด คาดการณ์ และสอนเพื่ออนาคตได้ 4) ตามทันแนวคิดของโลก ใช้เทคโนโลยีใหม่ และชี้ แนะ
ข้อดีขอ้ เสี ยให้กบั ผูเ้ รี ยนและสังคมได้ 5) สอนให้เด็กเติบโตเต็มตามศักยภาพ ส่ งเสริ มให้คิดและสร้างสิ่ งใหม่ๆ ได้พร้อมผลัก ดันสู่
โลกภายนอก 6) เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม และชักชวนให้คนอื่นๆ ทาเพื่อสังคม และ 7) มีบทบาทมีความเป็ น
ผูน้ าในด้านการทางานการสอนและในวิชาชีพ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นสถาบันผลิตครู สถาบันหนึ่ งมีการผลิตครู ระดับปริ ญญาตรี ในหลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต 5 ปี และ 4 ปี และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ทุกหลักสู ตรได้จดั ให้มี การสอนเนื้อหาวิชาที่
จาเป็ นพื้นฐานให้มีความรู ้ เพียงพอสอดคล้องกับมาตรฐานในการประกอบอาชี พครู รวมทั้งจัดให้มีการฝึ กทักษะปฏิ บตั ิในการ
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จัดการเรี ยนรู ้ สาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ข้ ึนไปในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพครู แต่มุ่งหวังมาประกอบวิชาชีพครู โดยหลักสู ตรมุ่งพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ
ครู แก่บณ
ั ฑิตอย่างสมดุล คือ มีความรู ้ดา้ นการจัดทาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพ
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิตามหัวข้อความรู ้ ที่ได้รับพัฒนา สามารถพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
รวมถึงปลูกฝั งหล่อหลอมคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชี พแก่ผูเ้ รี ยนอย่างสมดุล ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยน 3 รายวิชาใน 3 ภาคเรี ยน ประกอบด้วย 1) การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน 2) ฝึ กปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา 1 และ 3) ฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 ทั้ง 3 รายวิชาส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้พ้ืนฐานวิชาชีพครู มาบูรณาการ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลอง และสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชี พระหว่างเรี ยนเป็ นวิชาที่มุ่งทักษะพื้นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การนาเข้าสู่ บทเรี ยน การใช้ภาษา กิริยาท่าทางในการสอน การเร้าความสนใจ การใช้คาถาม การใช้
อุปกรณ์ การสอนและกระดานดา การเสริ มกาลังใจ และการสรุ ปบทเรี ยน ซึ่ ง พงษ์พชั ริ นทร์ พุธวัฒนะ[3] ได้สรุ ปไว้ว่าทักษะ
พื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ สาหรับบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เพราะเป็ นทักษะพื้นฐานที่จะ
ช่วยถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนหรื อสาระการ
เรี ยนรู ้น้ นั ๆ ผูส้ อน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและเทคนิ คการสอน เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว
ชานิ ชานาญในการปฏิบตั ิการสอน สามารถสร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายต่อการ
เรี ยน ผูส้ อนมี ความกระตือรื อร้ นและบรรลุ จุ ดประสงค์ที่ได้ต้ งั เอาไว้ แต่จากการประชุ มอาจารย์ผูส้ อนและอาจารย์นิเทศก์ของ
นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อเสนอประเด็นที่ตอ้ งพัฒนานักศึกษา พบว่าปั ญหาเรื่ องนักศึกษาขาด
ทักษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นปั ญหาที่ มีการเสนอมากที่ สุด สอดคล้องกับที่ หลักสู ตร
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู มี ก ารส ารวจความต้อ งการในการพัฒ นาตนเองของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อจัดทาโครงการพัฒนานักศึกษา
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้แนวทางหนึ่ งคือการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ ง หรื อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กซึ่ งเป็ นแนวคิดหรื อความ
เชื่อที่สนับสนุ นให้คนเราปฏิบตั ิสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึ กปฏิบตั ิ
ฝึ กทักษะจนถึ งการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เพราะเชื่ อว่าหากคนเราได้กระทาจะทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ เป็ นแรงจู งใจให้เกิ ดการใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน ผูเ้ รี ยนจะสนุ กสนานที่จะสื บค้นหาความรู ้ต่อไป มีความสุ ขที่จะเรี ยน [4] ในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ สิ่ งหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนา
งานหรื อผลการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ องคือการตรวจสอบและเรี ยนรู ้ในการปรับปรุ งผลงานของตนเองด้วยตนเองผ่าน
การสะท้อนผลงานด้วยตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพซึ่ งก็คือการ
รวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้ าหมาย และภารกิจร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบทีมเรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูน้ าร่ วมกัน และ
ผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ู แลสนับสนุ น สู่ การเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พเปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพตนเอง สู่ คุณภาพการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น
ความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน [5] ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพมาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 ก่อนและหลังการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 4 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน รวม 120 คน
กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ห้องเรี ยน 6351-00/C จานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ ม
ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
เนื้อหาวิชา ได้แก่ รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
ระยะเวลา จานวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นวิจยั กิ่งทดลองใช้รูปแบบการวิจยั แบบ one group pretest-posttest design ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 4 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน รวม 120 คน
กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ห้องเรี ยน 6351-00/C จานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ ม
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3) รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน โดยกาหนด
หัวข้อการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย มีข้ นั ตอนการพัฒนาดังนี้
2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตรและคาอธิบายรายวิชา
2.1.2 ศึกษาเอกสารวิชาการและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
2.1.3 ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรี ยนรู ้และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และ
กรอบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ (TQF)
2.1.4 ศึกษาและเชื่อมโยงทักษะการเรี ยนรู ้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 กับกรอบมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ (TQF) จากนั้นกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
2.1.5 ออกแบบการเรี ย นรู ้ แ ละเขี ย นรายละเอี ย ดรายวิ ช าโดยระบุ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ด าเนิ น การ
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
2.1.6 เสนอแผนการจัด การเรี ย นรู ้ (รายละเอี ย ดของรายวิ ช า มคอ. 3) ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.2 แบบประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดาเนินการสร้างแบบประเมิน ดังนี้
3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู ้จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่าง ๆ
3.2.2 สร้างแบบประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด จานวน 10 รายการ และครอบคลุมทักษะพื้นฐานการจัด
การเรี ยนรู ้ ทั้ง 2 ด้าน 7 ทักษะ โดยบูรณาการกับคุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทกั ษะพื้นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้
คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
1. การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ยนรู ้ ออกแบบกิ จ กรรมที่ สร้ างและบู รณาการความรู ้ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี มี
หลากหลายสร้างและบูรณาการความรู ้ เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทาง
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดทา ความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สร้างและบูรณาการความรู ้ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
2.1 ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุ น้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับเรื่ องที่สอนด้วยสื่ อหรื อวิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
2.2 ทักษะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอนด้วย มี ทัก ษะการสอนเด็ ก ให้ เ ติ บ โตเต็ ม ศัก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับความเป็ นครู ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการ จริ ยธรรม ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
เข้าใจประกอบกับสื่ อที่ช่วยให้เข้าใจงาย น่าสนใจ
2.3 ทักษะการเร้าความสนใจและเสริ มกาลังใจ มีเทคนิคการทา มี ทัก ษะการสอนเด็ ก ให้ เ ติ บ โตเต็ ม ศัก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม
ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยความสุ ขและอยากเรี ยนรู ้
จริ ยธรรม
2.4 ทักษะการใช้คาถาม กระตุน้ ด้วยคาถามเพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยน สร้ า งและบู ร ณาการความรู ้ มี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
พัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์
2.5 ทั ก ษะการใช้ สื่ อเทคโนโลยี ใช้ สื่ อเทคโนโลยี ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้องกับ
เรื่ องที่สอน
2.6 ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
สร้างและบูรณาการความรู ้ มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทาง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้ความรู ้ที่
ความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน
บูรณาการกับการดาเนินชีวติ
3.2.3 ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ตามแบบประเมินซึ่ ง
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 ก่ อ นด าเนิ น การวิ จัย อธิ บ ายถึ ง จุ ด ประสงค์แ ละจุ ด มุ่ ง หมายในการวิ จัย ให้นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งเข้า ใจถึ ง
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเรี ยนการสอนได้ดาเนินไปตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบตั ิมา
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4.2 ให้ผูเ้ รี ยนบันทึ กวิดีโอการสอนของตนเองและรวบรวมส่ งให้ผูว้ ิจยั และผูว้ ิจยั ประเมิ นทักษะพื้นฐานการจัด
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ซึ่ งเป็ นการประเมินก่อนผ่านกระบวนการ
4.3 ให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาทักษะพื้ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการจัดการเรี ย นรู ้ ในศตวรรษที่ 21 การจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิและแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการกลุ่มนาเสนอและอภิปรายร่ วมกันในชั้น
เรี ยนและผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตาม มคอ. 3 ที่ได้จดั ทาไว้
4.4 ให้นกั ศึกษาเลือกหัวข้อที่จะทาการสอน เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้และจับสลากเพื่อสอนหน้าชั้นเรี ยน จนครบ
ทุกคน หลังจากแต่ละคนสอนเสร็ จ แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อร่ วมสะท้อนผลและร่ วมนาเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาการสอน
ให้ดียงิ่ ขึ้นและผูว้ จิ ยั ประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ซึ่ งเป็ นการประเมินหลังผ่านกระบวนการ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test dependent)
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.03 ถึง 3.40) ส่ วนหลังเรี ยนมี ผลการประเมิ นทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53 ถึง 4.40) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
S.D. แปลผล
X
X
1. ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.17
0.53 ปานกลาง 3.53 0.67
มาก
1.2 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสอดคล้อ งกับ 3.03
0.60 ปานกลาง 4.13 0.72
มาก
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.3 ก าหนดอุ ปกร ณ์ สื่ อการ ส อนส อดคล้ อ งกั บ 3.20
0.71 ปานกลาง 3.53 0.73
มาก
จุดประสงค์
1.4 กาหนดวิธีการวัดผลได้ตรงจุ ดประสงค์การเรี ย นรู ้ 3.40
0.49 ปานกลาง 3.57 0.62
มาก
และหลากหลาย
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
สอดคล้อ งกับ เรื่ องที่ ส อนด้ว ยสื่ อ หรื อวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ 3.23
0.76 ปานกลาง 4.13 0.73
มาก
น่าสนใจ
2.2 ทักษะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน 3.17
0.58 ปานกลาง 4.40 0.81
มาก
ด้วยกิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับความเป็ นครู ใช้ภาษาที่ง่าย
ต่อการเข้าใจประกอบกับสื่ อที่ช่วยให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ
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ตารางที่ 2 ต่อ

3.03

ก่อนเรี ยน
S.D.
แปลผล
0.56 ปานกลาง

4.13

หลังเรี ยน
S.D. แปลผล
0.73
มาก

3.20

0.72

ปานกลาง

4.33

0.66

มาก

3.40

0.62

ปานกลาง

4.40

0.67

มาก

3.23

0.61

ปานกลาง

4.20

0.76

มาก

รายการประเมิน
X

2.3 ทักษะการเร้าความสนใจและเสริ มกาลังใจ มีเทคนิค
การทาให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยความสุ ขและ
อยากเรี ยนรู ้
2.4 ทักษะการใช้คาถาม กระตุน้ ด้วยคาถามเพื่อฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
2.5 ทัก ษะการใช้สื่ อ เทคโนโลยี ใช้สื่ อ เทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้อง
กับเรื่ องที่สอน
2.6 ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู ้ที่บูรณาการกับการดาเนินชีวิต

X

2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกรายการ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ (n= 30)
รายการ
การประเมิน
S.D.
S.D.
t
x
D
1. ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.2 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.3 กาหนดอุปกรณ์สื่อการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
1.4 กาหนดวิธีการวัดผลได้ตรงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และหลากหลาย
2.ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับเรื่ องที่สอนด้วยสื่ อหรื อวิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
2.2 ทักษะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน
ด้วยกิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับความเป็ นครู ใช้ภาษาที่ง่ายต่อ
การเข้าใจประกอบกับสื่ อที่ช่วยให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3.17
3.53
3.10
4.13
3.03
3.53
2.97
3.57
3.20
4.13
4.20
3.27
4.40
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.53
.67
0.61
.72
0.72
0.73
0.49
0.63
0.76
0.73
0.76
0.58
0.81

0.36

0.93

2.16*

1.03

1.05

5.48*

0.50

0.94

2.92*

0.60

0.86

3.84*

0.93

1.14

4.47*

1.13

0.97

6.38*
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ตารางที่ 3 ต่อ
รายการ
2.3 ทัก ษะการเร้ า ความสนใจและเสริ มก าลัง ใจ มี
เทคนิ ค การท าให้ ผู ้เ รี ยนร่ วมกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
ความสุ ขและอยากเรี ยนรู ้
2.4 ทักษะการใช้คาถาม กระตุน้ ด้วยคาถามเพื่อฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
2.5 ทัก ษะการใช้สื่ อ เทคโนโลยี ใช้สื่ อ เทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้อง
กับเรื่ องที่สอน
2.6 ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู ้ที่บูรณาการกับการดาเนินชีวิต
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การประเมิน

x

S.D.

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3.40
4.13

0.56
0.73

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3.23
4.33
3.23

0.73
0.66
0.63

4.40
3.20

0.67
0.61

4.20

0.76

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

S.D.

t

0.73

0.94

4.25*

1.10

0.96

6.28*

1.17

0.87

7.31*

1.00

0.98

5.57*

D

สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง ส่ วนหลังเรี ยนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
หลังเรี ยนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง ส่ วนหลังเรี ยนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า นักศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการศึกษาหาความรู ้และนามาบูรณาการในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และต้องนามาปฏิ บัติการสอนจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ ผ่านการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ได้ทดลอง ได้แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งาน
สอดคล้องกับ นนทลี พรธาดาวิทย์ [6] ที่ระบุขอ้ ดีของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว active learning ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีแรงขับอยากเรี ยนรู ้
ในเนื้ อหารายวิชา ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบค้นพบและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง การร่ วมสะท้อนผลการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ปฏิบตั ิการสอนจากอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ครู เช่นเดียวกันก็ยงิ่ ส่ งผลให้มีการรับทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุ ง
แก้ไขจากหลายมุมมองที่มีการสะท้อนผลอย่างสร้างสรรค์ ลดความโดดเดี่ยวในการทางาน เพิ่มความกระตือรื อร้น ที่จะปฏิบตั ิให้
บรรลุพนั ธกิ จอย่างแข็งขัน เป็ นการเสริ มพลังการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับแนวคิ ดการสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เชิ ง
วิชาชีพที่ สานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [5] ที่ได้กล่าวถึงข้อดีของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพว่าสามารถ
ช่วยส่ งเสริ มทักษะการสร้างทีมงาน เกิดความร่ วมมือ เกิดการเพิ่มช่องทางการสื่ อสารสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกัน สร้าง
กัลยาณมิตรในการปฏิบตั ิงาน
2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
หลังเรี ยนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สันติ ทิพนา [7] ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาการจัดชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้ อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาการจัดชั้นเรี ยนและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถมากขึ้น และสามารถนาทักษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาปรับใช้ในการจัดชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ นอย่างดี 2) ผลการเปรี ยบเทียบ
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาการจัดชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เพื่อเปรี ยบเทียบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษาในครั้ งนี้ มีการบู รณาการการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก คือ ให้ผูเ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมายในการทางานหรื อเป้ าหมายการสอน
วางแผนการสอนและปฏิ บัติ ก ารสอนด้ว ยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุ ้น ให้ก าลัง ใจ แนะน าแนวทางการพัฒ นาการสอน
ดังที่ หน่วยศึกษานิ เทศก์ สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8] ได้สรุ ปแนวคิดสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กว่า เป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนลง
มือปฏิบตั ิ โดยมีครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจให้คาปรึ กษา ดูแล แนะนา ทาหน้าที่เป็ นโค้ชและ
พี่เลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
(Meaningful learning) ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ มีความข้าใจในตนเอง ใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่
บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะสาคัญในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ตาม
ระดับช่วงวัย นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพซึ่ งสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 17 [9] ได้สรุ ป
แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน Thailand 4.0 ว่ามีข้ นั ตอนดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมาย 2. วางแผนการทางาน
3. การกาหนดความคาดหวังและวิเคราะห์หาวิธีการที่จะทาให้ประสบผลสาเร็ จสู งสุ ด 4. เริ่ มต้นจากจุดเล็กๆ แล้วค่อย
ปรับขยาย 5. ตรวจสอบผลและการสะท้อนผล 6. วางแผนเพื่อความสาเร็ จ เรี ยนรู ้จากอดีต ปรับปรุ งหรื อปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่สาเร็ จ 7.
นาสู่ สาธารณะและแลกเปลี่ยนความสาเร็ จ และ 8. ฝึ กฝนร่ างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (ยินดี / ฉลองความสาเร็ จ)จากขั้นตอนการนา
แนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้โดยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ กาหนดเป้ าหมายการทางานของตนเองแต่มีการ
เรี ยนรู ้ การทางานเป็ นกลุ่มซึ่ งต้องร่ วมกันเรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอนร่ วมกันเสนอแนวคิ ดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การทางาน ในกลุ่มผูเ้ รี ยน
อาจารย์ผสู ้ อน รวมถึงอาจารย์นิเทศและผูเ้ กี่ยวข้องร่ วมสะท้อนผลการทางาน ซึ่ งนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางการบูรณา
การแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในการเสริ มสร้างสมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาหรับนักศึกษาครู เช่น ชวนพิศ
อัตเนตร ปัญญา ทองนิล วิริยา วิริยารัมภะ และจิรศุภา ปล่องทอง [10] ได้เสนอการบูรณาการการโค้ช การศึกษาชั้นเรี ยนและ
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริ มสร้างสมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย
การบวนการที่เป็ นพลวัต 5 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนากลุ่ม 2) ปฏิบตั ิการสอน 3) เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ 4) ทาแผนพัฒนา และ 5) การ
เผยแพร่ และชื่ นชม ซึ่ งได้นาเสนอแนวทางการบู รณาการแนวคิ ดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พกับกระบวนการเสริ มสร้ าง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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สมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาหรับนักศึกษาครู ทั้ง 5 ขั้นตอน นัน่ หมายความว่าแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
สามารถช่วยส่ งเสริ มหรื อพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ได้เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 อาจารย์ผูส้ อนทุกรายวิชาสามารถนาการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
ไปใช้กบั รายวิชาอื่น ๆ
1.2 ครู ผสู ้ อนสามารถนาการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพไปจัดการเรี ยนผ่าน
สื่ อออนไลน์ เพื่อให้นกั ศึกษานาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจต้องใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
1.3 ครู ผูส้ อนอาจเปลี่ยนวิธีการมอบหมายงานเป็ นการสอนเป็ นที มให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
รวมทั้งร่ วมกันปฏิบตั ิการสอนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พไปพัฒนาทักษะที่ จาเป็ นอื่น ๆ
แต่ละทักษะ เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการตั้งคาถามกระตุน้ การคิด เป็ นต้น
2.2 ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พหรื อร่ วมกับแนวคิดอื่น ๆ
ในการพัฒนาทักษะของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
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