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บที่คัุดย่อ 

 การ์วิิจัยและพัฒนาในครั์�งน้�ม้้วัิตถุุปร์ะสงค์เพ่�อพัฒนา 1) รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของครู์

และนักเร้์ยนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2 ท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 2) รู์ปแบบ

การ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยเพ่�อส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ตาม้แนวิ

พร์ะร์าชดำาริ์สู่การ์ปฏิิบัติ 3) รู์ปแบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตใน

การ์ฝึึกอบร์ม้และการ์นำาไปใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนในสถุานศึึกษาเพ่�อส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 

และ 4) รู์ปแบบกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์เพ่�อ

ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์สำาหรั์บครู์และนักเร้์ยน วิิเคร์าะห์ข้อมู้ลเชิงคุณภาพด้วิยการ์วิิเคร์าะห์

แบบอุปนัยร่์วิม้กับการ์วิิเคร์าะห์เชิงเน่�อหา โดยใช้การ์วิิจัยและพัฒนาแบบผสม้ผสานดำาเนินการ์วิิจัย 8 ขั�นตอน 

ได้แก่ 1) สำาร์วิจควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหา 2) การ์ร์่างร์ูปแบบการ์เร์้ยนร์ู้ตลอดช้วิิตฯ 3) ปร์ะเม้ิน

ควิาม้เหม้าะสม้ของรู์ปแบบฯ 4) พัฒนาร่์างรู์ปแบบฯ 5) ทดลองใช้ 6) พัฒนารู์ปแบบฯ ร์อบท้�สอง 7) การ์ปร์ะเมิ้น

การ์จัดกิจกร์ร์ม้และคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ และ 8) เผยแพร่์ กลุ่ม้ท้�ศึึกษา ได้แก่ บุคลากร์ทางการ์ศึึกษา 

จำานวิน 111 คน และเยาวิชน(นักเร้์ยน) จำานวิน 1,776 คน เคร่์�องม่้อท้�ใช้ในการ์วิิจัย ได้แก่ แบบสอบถุาม้ควิาม้

ต้องการ์ แบบปร์ะเม้ินควิาม้เหม้าะสม้ แบบบันทึกการ์สนทนากลุ่ม้ แบบสังเกตพฤติกร์ร์ม้คุณลักษณะคนไทย

ท้�พึงปร์ะสงค์ แบบปร์ะเม้ินคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ วิิเคร์าะห์ข้อมู้ลเชิงปร์ิม้าณด้วิยร์้อยละ ค่าเฉล้�ย

ส่วินเบ้�ยงเบนม้าตร์ฐาน และสถุิติทดสอบท้แบบไม้่เป็นอิสร์ะต่อกัน ผลการ์วิิจัยพบว่ิา 1) การ์พัฒนารู์ปแบบ

การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตม้้องค์ปร์ะกอบ ได้แก่ การ์ส่งเสริ์ม้ให้ครู์ใช้เทคโนโลย้และนำานวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยในการ์สร้์าง

องค์ควิาม้ร์ู้ตาม้บร์ิบทของตนเอง บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตและคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ตาม้แนวิ

พร์ะร์าชดำาริ์สู่การ์ปฏิิบัติในการ์เร้์ยนรู้์และนำาไปจัดการ์เร้์ยนรู้์ด้วิยกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์ฝึึกอบร์ม้ กิจกร์ร์ม้ชุม้ชน

แห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์และการ์นำาไปใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนแก่นักเร้์ยนจริ์งในสถุานศึึกษา หลังกิจกร์ร์ม้

การ์สง่เสริ์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตสาม้าร์ถุสง่เสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและ

เยาวิชนม้้คะแนนเฉล้�ยสูงกว่ิาก่อนเข้าร่์วิม้แตกต่างกันอย่างม้้นัยสำาคัญทางสถิุติท้�ร์ะดับ .05  2) การ์พัฒนารู์ปแบบ

การ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยเพ่�อเสริ์ม้สร้์างคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ตาม้แนวิ
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พร์ะร์าชดำาริ์สู่การ์ปฏิิบัติม้้องค์ปร์ะกอบ ได้แก่ การ์บอกเล่าถึุงปัญหาท้�แท้จริ์งจากการ์สอนเพ่�อปรั์บเปล้�ยนควิาม้

เช่�อและกร์อบควิาม้คิดโดยนำาการ์ทำาวิิจัยปฏิิบติัการ์ในชั�นเร้์ยนและการ์หากลยทุธ์ิ เทคนิควิิธ้ิสอนจากงานวิิจยัเพ่�อ

ท้�จะนำาม้าปรั์บใช้ในการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ของตนเอง และนำาผลงานม้าสะท้อนการ์เร้์ยนรู้์แลกเปล้�ยนกัน 3) การ์พัฒนา

รู์ปแบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในการ์ฝึึกอบร์ม้และการ์นำาไปใช้

ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนในสถุานศึึกษาม้้องค์ปร์ะกอบ ได้แก่ กร์ะตุ้นปร์ะสบการ์ณ์ร่์วิม้ในองค์ควิาม้รู้์หร่์อแนวิคิด

ใหม้่ท้�เกิดขึ�นในวิงการ์การ์ศึึกษาโดยการ์ลงม่้อปฏิิบัติกิจกร์ร์ม้และวิิเคร์าะห์นักเร้์ยนสู่การ์พัฒนาแผนการ์จัดการ์

เร้์ยนรู้์และจัดการ์เร้์ยนรู้์เชิงรุ์ก โดยม้้อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นโค้ชและเพ่�อนครู์ร่์วิม้แลกเปล้�ยนให้ข้อเสนอแนะ  

ปร์ะเมิ้นผลเพ่�อสะท้อนผลท้�เกิดขึ�นกับตนเอง ควิาม้สำาเร็์จ ควิาม้ล้ม้เหลวิ ปร์ะเด็นท้�เกิดการ์เปล้�ยนแปลง และ 4) 

การ์พฒันารู์ปแบบกจิกร์ร์ม้สมั้พันธ์ิในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชมุ้ชนแหง่การ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พคร์มู้้

องค์ปร์ะกอบ ไดแ้ก่ กร์ะตุ้นให้ครู์ค้นพบปัญหาและควิาม้ตอ้งการ์ในการ์พฒันาตนเองท้�เก้�ยวิข้องกับการ์ปฏิิบัติงาน

ในบริ์บทการ์ทำางานในสถุานศึึกษาของตนเอง พัฒนาทักษะท้�จำาเป็นในการ์ทำางานตาม้แนวิคิดของการ์เร้์ยนรู้์ตลอด

ช้วิิตเพ่�อให้เกิดการ์ Reskills/Upskills ปฏิิบัติในสถุานศึึกษาพร้์อม้ทั�งแลกเปล้�ยนองค์ควิาม้รู้์และปร์ะสบการ์ณ์ 

โดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นโค้ช

คำำ�สำำ�คัำญ: คุณลักษณะคนไทยที�พึงประสงค์ รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิิต บุคลากรทางการศึกษา เยาวิชน

Abstract 

 This action research aimed to develop 1) a lifelong learning model in the teacher and 

student context in Nonthaburi Educational Service Area 2 enhancing Thais’ desirable charac-

teristics, 2) a model on knowledge transfer, technology, and research innovation to enhance 

Thais’ desirable characteristics based on royal initiatives into practices, 3) an integrative model 

between future skills and lifelong learning management technique for training and application 

into teaching within schools to enhance Thais’ desirable  characteristics, and 4) a lifelong learning 

relationship activity model through professional learning community (PLC) to enhance Thais’ 

desirable characteristics for teachers and students. The participants were 111 educational per-

sonnel and 1,776 youths (students). The research instruments included the questionnaire, the 

evaluation form on suitability, the focus group record form, the Thais’ desirable characteristics 

observation form, and the Thais’ desirable characteristics evaluation form. The quantitative data 

was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. The qualitative 

data was analyzed by inductive process and content analysis. The research was designed 

using mixed methods with eight research steps: 1) surveying needs in problem management, 

2) outlining a lifelong learning model, 3) evaluating model suitability, 4) model development, 

5) try-out, 6) 2nd round model development, 7) evaluation of the activity and Thais’ desirable 

characteristics, and 8) dissemination. The findings revealed that: 1) lifelong learning model 

development included promoting teachers’ technological use and their application of research 

innovation to create body of knowledge in their own contexts, integrating future skills and 

Thais’ desirable characteristics in accordance with the royal initiatives into learning practice 

and organizing learning activities related to the training, and implementing professional learning

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54



36  

community to real teaching in schools. After lifelong learning promotion activities, Thais’ desirable 
characteristics of the educational personnel and juveniles were enhanced resulting in higher 
averages before the participation at the statistical significance level of .05. 2) model development 
on knowledge transfer, technology, and research innovation to enhance Thais’ desirable 
characteristics based on royal initiatives into practices was comprised of clarifying authentic 
teaching problems to change beliefs and conceptual frameworks by action research, finding 
strategies and teaching techniques from research papers for adaptation in particular learning 
management, and sharing through reflection. 3) The integrative model development between 
future skills and lifelong learning management for training and application in teaching within 
schools included stimulating common experiences in the body of knowledge or new ideas 
appeared in educational setting by organizing the activities and analyzing learners leading to lesson 
plan development and active learning coached by university lecturers with fellow teachers who 
shared knowledge and providing suggestions and evaluation in order to reflect the outcomes as 
well as success, failures, or changing issues, and 4) lifelong learning relationship activity model 
development through professional learning community was comprised of stimulating teachers 
to discover problems and self-development needs related to the operation in the context of 
particular schools, developing required skills in accordance with lifelong learning concept for 
reskills/upskills, and practicing in schools along with sharing the body of knowledge as well as 
experiences coached by university lecturers.

Keywords: Thais’ Desirable Characteristics, Lifelong Learning Model, Educational Personnel,

Juveniles  

บที่นำา

 สถุานการ์ณ์ของโลกท้�กำาลังเปล้�ยนแปลงอย่างร์วิดเร์็วิ ทำาให้ร์ะบบการ์จัดการ์ศึึกษาของไทยจำาเป็น

ต้องปรั์บตัวิให้ทันกับการ์เปล้�ยนแปลงท้�เกิดขึ�น ทั�งด้านเศึร์ษฐกิจ สังคม้ การ์เม่้อง และวัิฒนธิร์ร์ม้ การ์ศึึกษาจึงต้องม้้

การ์พัฒนาคุณภาพช้วิิตได้อยา่งต่อเน่�องตลอดช้วิิต จัดโอกาสและแหล่งการ์เร้์ยนรู้์ให้เพ้ยงพอ ตร์งตาม้ควิาม้ต้องการ์

ของผู้เร้์ยน และให้สาม้าร์ถุเข้าถึุงได้ (จักร์วุิฒิ ชนะพันธ์ิและคณะ, 2558) ด้วิยเหตุน้� ม้หาวิิทยาลัยร์าชภัฏิจึงจัดทำา

แผนยุทธิศึาสตร์์ท้�คำานึงถุึงบร์ิบทท้�แท้จร์ิงของพ่�นท้�บร์ิการ์ท้�ร์ับผิดชอบและวิิทยาลัยการ์ฝึึกหัดคร์ูได้น้อม้นำา

พร์ะร์าโชบายด้านการ์ศึึกษาในการ์เป็นสถุาบันการ์ศึึกษาเพ่�อการ์พัฒนาท้องถุิ�นกำาหนดเป็นวิิสัยทัศึน์เก้�ยวิกับ

การ์ผลิตและพัฒนาครู์

 จากการ์ดำาเนินกิจกร์ร์ม้การ์อบร์ม้เชิงปฏิิบัติการ์โคร์งการ์การ์พัฒนาสม้ร์ร์ถุนะครู์ในการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์

โดยควิาม้ร่์วิม้ม่้อร์ะหว่ิางสำานักงานเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาปร์ะถุม้ศึึกษานนทบรุ้์ เขต 2 กับบริ์ษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด 

ในปี พ.ศึ. 2564 กิจกร์ร์ม้ดังกล่าวิ พบว่ิา แนวิทางในการ์พัฒนาครู์ควิร์ม้้ควิาม้ต่อเน่�อง ครู์ม้้ควิาม้ต้องการ์พัฒนา

ตนเองโดยให้วิิทยาลัยการ์ฝึึกหัดครู์เป็นพ้�เล้�ยงและผู้เช้�ยวิชาญในการ์พัฒนาการ์จัดกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนการ์สอนท้�นำาไป

ใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนและส่งผลไปยังนักเร้์ยนได้อย่างแท้จริ์ง สอดคล้องกับนิวัิตต์ น้อยม้ณ้ และคณะ (2565) 

ท้�สะท้อนถึุงปัญหาการ์พัฒนาวิิชาช้พครู์ การ์เร้์ยนรู้์ตาม้สภาพท้�เป็นอยู่ ควิาม้แตกต่างและควิาม้เหล่�อม้ลำ�าทางการ์

ศึึกษาท้�ขาดคร์ูสาขาวิิชาเฉพาะและร์ะบบการ์พัฒนาคร์ูด้านการ์ให้คำาปร์ึกษาและการ์แนะนำา ร์วิม้ทั�งการ์ใช้งาน

วิิจัยเป็นส่วินหนึ�งของกร์ะบวินการ์เร้์ยนรู้์ 

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์
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 จากควิาม้ต้องการ์และปัญหาข้างต้นผู้วิิจัยได้ศึึกษางานวิิจัยพบวิ่า การ์ส่งเสร์ิม้ให้เกิดคุณลักษณะท้�
พึงปร์ะสงค์ม้้แนวิทางการ์พัฒนาทักษะท้�จำาเป็นต่อการ์ทำางานตาม้ลักษณะงานท้�ปฏิิบัติด้านการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน
และสาม้าร์ถุนำาไปพัฒนาให้เยาวิชนโดยยกร์ะดับทักษะท้�ม้้ให้ด้กว่ิาเดิม้ (Upskill) สร้์างทักษะขึ�นม้าใหม่้ (Reskill) 
ด้วิยกร์ะบวินการ์ถุ่ายทอดควิาม้รู้์ การ์ฝึึก การ์อบร์ม้ การ์สร้์างสร์ร์ค์จร์ร์โลงควิาม้ก้าวิหน้าทางวิิชาการ์ การ์สร้์าง
องค์ควิาม้รู้์อันเกิดจากการ์จัดสภาพแวิดล้อม้ สังคม้การ์เร้์ยนรู้์และปัจจัยเก่�อหนุนให้บุคคลเร้์ยนรู้์อย่างต่อเน่�อง
ตลอดช้วิิตและยั�งยน่ สาม้าร์ถุตอบสนองควิาม้ต้องการ์แก้ปญัหาเก้�ยวิกบัการ์พัฒนาวิิชาช้พครู์ได้  (Liu & Murphy, 
2021; Nomnian, 2022) ซึ่ึ�งสอดคลอ้งกับการ์พฒันาคร์เูพ่�อการ์เปล้�ยนแปลงโดยใช้นวัิตกร์ร์ม้และเทคโนโลย้เพ่�อ
ปร์ะโยชน์การ์พัฒนาวิิชาช้พครู์และรู้์เท่าทันเทคโนโลยอ้ยา่งเป็นพลวัิตด้วิยการ์ส่งเสริ์ม้สม้ร์ร์ถุนะการ์เร้์ยนรู้์ตลอด
ช้วิิตของ พงศ์ึรั์ตน์ ธิร์ร์ม้ชาติ และคณะ (2565) เป็นไปตาม้ม้าตร์า 4 ของพร์ะร์าชบัญญัติการ์ศึึกษาแห่งชาติ 
พ.ศึ.2542 ซึึ่�งม้้ควิาม้จำาเป็นต่อการ์ปฏิิบัติงานและการ์ดำาร์งช้วิิตในสังคม้ในยุคศึตวิร์ร์ษท้� 21 โดยม้้ทักษะต่าง ๆ 
ท้�สอดคล้องกันร์ะหว่ิางลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์กับทักษะศึตวิร์ร์ษท้� 21 หร่์อทักษะแห่งอนาคต อาทิ ม้้ควิาม้รู้์
ในขอบข่ายของศึตวิร์ร์ษท้� 21 ส่งเสริ์ม้ผู้เร้์ยนม้้ควิาม้ร์อบรู้์ ข้อมู้ลข่าวิสาร์และนำาม้าปร์ะยุกต์ใช้ได้อย่างเหม้าะสม้
ต่อการ์พัฒนาคุณภาพของตนเองทุกช่วิงวัิย ม้้ทักษะการ์เร้์ยนรู้์และนวัิตกร์ร์ม้ ทักษะการ์ปฏิิบัติงาน ทักษะการ์สอน 
ทักษะสาร์สนเทศึ ส่�อ และเทคโนโลย้ ทักษะช้วิิตและอาช้พ ทักษะการ์กำากับตนเอง ทักษะควิาม้เป็นผู้นำา ทักษะ
การ์จดัการ์ ทักษะทางสงัคม้และวิฒันธิร์ร์ม้ ตลอดจนทกัษะการ์ฟััง พูด อ่าน เข้ยน เปน็ต้น (Liu & Murphy, 2021; 
Chaiyama & Kaewpila, 2022; Nomnian, 2022; นิวัิตต์ น้อยม้ณ้และคณะ, 2565; จักร์วุิฒิ ชนะพันธ์ิ และ
คณะ, 2558) ท้�จะนำาไปสู่การ์พัฒนาให้ครู์และนักเร้์ยนในพ่�นท้�ม้้ควิาม้พร้์อม้ด้วิยคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 
อาทิ เป็นคนด้ คนเก่ง และสาม้าร์ถุใช้ช้วิิตอยู่ในสังคม้ได้อย่างม้้ควิาม้สุข ม้้ทักษะอาช้พ ม้้คุณธิร์ร์ม้จริ์ยธิร์ร์ม้ รู้์จัก
ผิดชอบชั�วิด้ ม้้ควิาม้ตร์ะหนักรู้์ เห็นคุณค่าควิาม้สำาคัญและนำาไปใช้ในช้วิิตปร์ะจำาวัิน รั์กชาติศึาสนาและพร์ะม้หา
กษัตริ์ย์ และพัฒนาร์ากฐานของการ์ดำาร์งช้วิิตตาม้ปรั์ชญาเศึร์ษฐกิจพอเพ้ยง ม้้ทัศึนคติท้�ด้ต่อชาติบ้านเม่้อง ม้้จิต
สาธิาร์ณะและม้้ควิาม้รั์บผิดชอบต่อหน้าท้� กร์ะต่อร่์อร้์นในการ์ศึึกษา เร้์ยนรู้์งานอาช้พ (สำานักงานปลัดกร์ะทร์วิง
ศึึกษาธิิการ์, 2563) ดังพร์ะบร์ม้ร์าโชวิาทพร์ะบาทสม้เด็จพร์ะวิชิร์เกล้าเจ้าอยู่หัวิ ควิาม้ว่ิา

“...การศึกษา คือ ควิามมั�นคงของประเทศ...การศึกษาต้องสร้างให้ัคนไทยมีทัศนคติที�ดีและถููกต้อง มีพื�นฐาน
ชีวิิตที�มั�นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำาและมีควิามเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวิินัย...”

 ผู้วิิจัยได้ศึึกษากร์ะบวินการ์พัฒนาครู์เพ่�อส่งเสริ์ม้การ์เร้์ยนรู้์ของผู้เร้์ยนในศึตวิร์ร์ษท้� 21 ด้วิยแนวิคิดให้
ทุกคนม้้การ์ศึึกษาท้�ม้้คุณภาพอย่างคร์อบคลุม้และเท่าเท้ยม้ และสนับสนุนโอกาสในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ปฏิิรู์ป
การ์เร้์ยนการ์สอน การ์ฝึึกอบร์ม้ ควิาม้เป็นพลเม่้อง ทักษะทางปัญญา การ์เร้์ยนรู้์ทางสังคม้และอาร์ม้ณ์ ทักษะการ์
ทำางานร่์วิม้กัน การ์แก้ปัญหาขององค์การ์ UNESCO ท้�ได้กำาหนดในเป้าหม้ายท้� 4 (SDG4) และร์ะบุเป็นวิาร์ะการ์
ศึึกษาร์ะดับโลก (Education 2030) ขององค์การ์สหปร์ะชาชาติ เสนอการ์เร้์ยนรู้์ 4 เสาหลัก ได้แก่ 1. Learning 
to know ค่อ การ์เร้์ยนรู้์เพ่�อให้รู้์จักช้วิิต รู้์จักวิิทยาการ์ต่าง ๆ  2. Learning to Do ค่อ การ์เร้์ยนรู้์เพ่�อพัฒนาทักษะ
ท้�จำาเป็นในการ์อยู่ในโลกแห่งการ์ทำางาน 3. Learning to Be ค่อ การ์เร้์ยนรู้์เพ่�อพัฒนาทักษะช้วิิต ควิาม้สม้ดุล
ของช้วิิต ศ้ึลธิร์ร์ม้จร์ร์ยาบร์ร์ณ และ 4. Learning to Live Together ค่อ การ์เร้์ยนรู้์เพ่�อให้เข้าใจถึุงควิาม้แตก
ต่างกันในสังคม้และสาม้าร์ถุอยู่ร่์วิม้กันได้ในสังคม้ท้�แตกต่าง (Delors, 1996) นำาม้าสังเคร์าะห์เป็นรู์ปแบบการ์
เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ท้�หลากหลายเหม้าะสม้กับครู์ในแต่ละบริ์บท ได้แก่ การ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ 
เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัย การ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในการ์
ฝึึกอบร์ม้ การ์นำาไปใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนในสถุานศึึกษา กิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิ กร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์
ทางวิิชาช้พครู์ให้เหม้าะสม้กับบริ์บทของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์เพ่�อมุ่้งไปสู่ 

เป้าหม้ายส่งเสริ์ม้ผู้เร้์ยนให้ม้้ควิาม้รู้์ควิาม้สาม้าร์ถุ การ์คิดเป็นร์ะบบ ม้้จิตสาธิาร์ณะ และคุณลักษณะคนไทยท้�พึง

ปร์ะสงค์ ท้�จำาเป็นต่อการ์เร้์ยนรู้์และดำาร์งช้วิิตอย่างม้้คุณภาพและม้้ควิาม้สุข 

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์
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กรอบแนวิคิุดการวิิจััย

วัิตถุุประส่งค์ุของการวิิจััย 

 1.  เพ่�อพัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของครู์และนักเร้์ยนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิด

นนทบุร้์ เขต 2 ท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

 2.  เพ่�อพัฒนารู์ปแบบการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลย้และนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยเพ่�อส่งเสริ์ม้

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ตาม้แนวิพร์ะร์าชดำาริ์สู่การ์ปฏิิบัติในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2

 3.  เพ่�อพัฒนารู์ปแบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในการ์

ฝึึกอบร์ม้และการ์นำาไปใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนในสถุานศึึกษาเพ่�อส่งเสร์ิม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2

 4.  เพ่�อพัฒนารู์ปแบบกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยน

รู้์ทางวิิชาช้พครู์เพ่�อส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์สำาหรั์บครู์และนักเร้์ยนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิด

นนทบุร้์ เขต 2

วิิธีีดำาเนินการวิิจััย 

 การ์วิิจัยครั์�งน้�เป็นการ์วิิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบผสม้ผสาน (Mixed 

Method) ใช้การ์วิิจัยเชิงปริ์ม้าณ (Quantitative Research) และการ์วิิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

แบ่งออกเป็น 3 ร์ะยะ ปร์ะกอบไปด้วิย 8 ขั�นตอน ดังน้� 

 ระยะทีี่� 1 (R1D1) การ์สร้์าง “รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์” 

ม้้ขั�นตอนการ์วิิจัย 4 ขั�นตอน ค่อ

 ขั�นตอนทีี่� 1 (R1)การ์สำาร์วิจควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหา   

 การ์เก็บร์วิบร์วิม้ข้อมู้ล สำาร์วิจควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหา ผู้ให้ข้อมู้ล ได้แก่ ผู้อำานวิยการ์สำานักงาน

เขตพ่�นท้�การ์ศึึกษา ผู้บริ์หาร์สำานักงานเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษา คณะกร์ร์ม้การ์ติดตาม้ตร์วิจสอบปร์ะเมิ้นผลและนิเทศึ

การ์ศึึกษา ผู้อำานวิยการ์สถุานศึึกษา ครู์ผู้สอน ร์วิม้จำานวิน 100 คน โดยวิิธ้ิสุ่ม้ตัวิอย่างแบบแบ่งเป็นชั�นภูมิ้ (Stratified 

Sampling)  จากแบบสำาร์วิจควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหาท้�สร้์างจากการ์สนทนากลุ่ม้ผู้วิิจัย 13 ท่าน ตร์วิจ

สอบควิาม้เท้�ยงตร์งและปร์ับปรุ์งตาม้ข้อเสนอแนะของผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่าน ม้้ค่าดัชน้ควิาม้สอดคล้อง (Item 

Objective  Congruency: IOC) ของข้อคำาถุาม้ม้้ค่า IOC อยูใ่นช่วิง 0.80 - 1.00 ซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ และตร์วิจ

สอบค่าสัม้ปร์ะสิทธิิ�ควิาม้เช่�อมั้�นของคร์อนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ม้้ค่า 0.87 (α = 0.87) ซึึ่�ง

อยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ หลังจากนั�นเล่อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สัม้ภาษณ์คร์ู จำานวิน 30 คน จาก

ผู้ตอบแบบสำาร์วิจควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหาโดยใช้แบบสัม้ภาษณ์ จำานวิน 5 ข้อ คำาถุาม้ตร์วิจสอบควิาม้เท้�ยง

ข�อมูลคุวิามต�องการในการจััดการปัญหาในการพััฒนาวิิชีาชีีพัคุรู

รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต

การ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ 

เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัย

การ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับ

เทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต

กร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่ง

การ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์

คุณลักษณะคนไทย

ท้�พึงปร์ะสงค์
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ตร์งของข้อคำาถุาม้ (IOC) อยู่ในช่วิง 0.60 – 1.00 จากผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่านซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ โดยครู์แต่ละท่าน

ถูุกสัม้ภาษณ์จากคณะผู้วิิจัย 5 ท่าน พร้์อม้กันเพ่�อเพิ�ม้ควิาม้เช่�อมั้�นต่อร่์างรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อพัฒนา

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ท้�ตร์งควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหาของครู์

 การวิิเคุราะห์ผล แบบสอบถุาม้ตอนท้� 1 ข้อมู้ลทั�วิไปของผู้ตอบแบบสอบถุาม้ ลักษณะเป็นแบบตร์วิจ

สอบร์ายการ์ (Check-List) ใช้วิิธ้ิการ์หาค่าควิาม้ถุ้� (Frequency) แล้วิสรุ์ปม้าเป็นค่าร้์อยละ (Percentage) ตอนท้� 

2 ข้อมู้ลเก้�ยวิกับควิาม้ต้องการ์ในการ์พัฒนาด้านการ์ปฏิิบัติงานในสถุานศึึกษาจำานวิน 10 ข้อ เป็นแบบม้าตร์าส่วิน

ปร์ะม้าณค่า 5 ร์ะดับ (Rating Scale) โดยใช้ม้าตร์าส่วินปร์ะม้าณค่าของลิเคิร์์ท (Likert) พบว่ิา ลำาดับควิาม้ต้องการ์

ในการ์จัดการ์ปัญหาฯ เฉล้�ย ( ) 4.83   โดยเร้์ยงลำาดับจากม้ากท้�สุด 5 ลำาดับแร์ก ได้แก่ การ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน 

( = 4.95) ส่�อการ์เร้์ยนการ์สอน ( = 4.91) การ์วัิดและปร์ะเมิ้นผล ( = 4.83)  หลักสูตร์ ( = 4.83) และ 

การ์ปร์ะเมิ้นวิิทยฐานะ ( = 4.83) ตอนท้� 3 วิิเคร์าะห์ข้อมู้ลข้อเสนอแนะโดยการ์หาค่าควิาม้ถุ้�แล้วินำาเสนอด้วิย

ตาร์างปร์ะกอบควิาม้เร้์ยง พบว่ิา ครู์ต้องการ์พัฒนาปร์ะเดน็เก้�ยวิกับการ์สอนแบบActive Learning และการ์ใช้ส่�อ

เทคโนโลย ้จากแบบสัม้ภาษณ์ใช้การ์วิิเคร์าะห์ขอ้มู้ลและแปลผลข้อมู้ลเชิงคุณภาพนำาเสนอผลการ์วิิเคร์าะห์ขอ้มู้ล

โดยการ์บร์ร์ยายเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Analysis) พบว่ิา ครู์ต้องการ์พัฒนาในการ์จัดการ์ปัญหาท้�เก้�ยวิข้อง

กับหลักสูตร์และการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์เชิงสม้ร์ร์ถุนะ ใช้การ์อบร์ม้ 2 – 3 วัิน และควิร์ม้้การ์ติดตาม้ผลการ์นำาไปใช้ใน

สถุานศึึกษาหร่์อชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์วิิชาช้พครู์ (PLC) กลุ่ม้ท้�พัฒนาม้้จำานวินครู์ร์ะหว่ิาง 40 – 60 คนต่อกลุ่ม้ 

ควิร์แบ่งครู์เป็นกลุ่ม้ลักษณะเด้ยวิกันตาม้ช่วิงชั�น  ร์ายวิิชา  สาร์ะการ์เร้์ยนรู้์ หม้วิดวิิชา โร์งเร้์ยน  หร่์อ เขตพ่�นท้�

การ์ศึึกษา สาม้าร์ถุนำาผลกิจกร์ร์ม้ไปสู่แผนการ์สอนหร่์องานวิิจัยในชั�นเร้์ยนหร่์อม้้ส่�อการ์เร้์ยนเพ่�อนำาไปใช้ในการ์

ปร์ะเมิ้นการ์ปฏิิบัติการ์สอนหร่์อขอวิิทยฐานะ และม้้ตัวิอย่างของการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์และส่�อการ์สอน เช่น Active 

Learning การ์ใช้เทคโนโลย้บูร์ณาการ์การ์เร้์ยนรู้์  เป็นต้น

   ขั�นตอนทีี่� 2 การ์ร่์างรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อพัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 

  การ์เก็บร์วิบร์วิม้ข้อมู้ลใช้วิิธ้ิปฏิิบัติท้�หลากหลายและกร์ะบวินการ์จัดการ์ควิาม้รู้์ (Knowledge 

Management) ของนักวิิจัย 10 ท่าน ร่์วิม้กับผู้ทร์งคุณวุิฒิ 3 ท่าน จากการ์สนทนากลุ่ม้ (Focus Group Discussion)  

วิิเคร์าะห์ร่์างรู์ปแบบฯ จากข้อมู้ลท้�ได้จากแบบสอบถุาม้ปร์ะกอบขอ้มู้ลจากการ์สัม้ภาษณ์ โดยการ์วิิเคร์าะห์เน่�อหา 

(Content Analysis) แล้วินำาเสนอแบบควิาม้เร้์ยงเพ่�อกำาหนดขอบเขต วัิตถุุปร์ะสงค์ กิจกร์ร์ม้ ส่�อการ์เร้์ยนรู้์และ

เน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และร่์างรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตให้สอดคล้องกับควิาม้ต้องการ์ในการ์จัดการ์

ปัญหา 

  การ์วิิเคร์าะห์ผลโดยนำาข้อมู้ลม้าจัดหม้วิดหมู่้เพ่�อหาควิาม้เหม่้อนและควิาม้แตกต่าง เช่�อม้โยงตาม้

วัิตถุุปร์ะสงค์ของการ์วิิจัยสู่การ์วิิเคร์าะห์ข้อมู้ลและแปลผลข้อมู้ลเชิงคุณภาพ จากนั�นนำาผลการ์วิิเคร์าะห์ให้ผู้ทร์ง

คุณวุิฒิ  5 ท่าน ตร์วิจสอบควิาม้เท้�ยงจากค่าควิาม้สอดคล้อง (IOC) ทุกข้อได้ค่า 1.00 ซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ สรุ์ปได้

ว่ิา กิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ท้�พัฒนาท้�สอดคล้องกับการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ดังน้� 1)กิจกร์ร์ม้ Learning to know ม้้เน่�อหา

เก้�ยวิกับหลักสูตร์ฐานสม้ร์ร์ถุนะและการ์ปร์ะเมิ้นวิิทยฐานะ  2) กิจกร์ร์ม้ Learning to Do  ม้้เน่�อหาเก้�ยวิกับการ์

จัดการ์เร้์ยนการ์สอนฐานสม้ร์ร์ถุนะ การ์สร้์างและใช้ส่�อการ์เร้์ยนรู้์ทำาม่้อและส่�อจากการ์ใช้เทคโนโลย ้ 3) กิจกร์ร์ม้ 

Learning to Be การ์พัฒนาทักษะในศึตวิร์ร์ษท้� 21 สำาหรั์บครู์และนักเร้์ยน คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ตาม้

แนวิพร์ะร์าชดำาริ์สู่การ์ปฏิิบัติ การ์วัิดและปร์ะเมิ้นผล และ 4)กิจกร์ร์ม้ Learning to Live Together การ์ติดตาม้

ผลการ์นำาไปใช้ด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์ และม้้องค์ปร์ะกอบ ดังน้� 1)หลักการ์และ

เหตุผล 2) วัิตถุุปร์ะสงค์เพ่�อการ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 3) เน่�อหา 4) แนวิทางการ์จัดกิจกร์ร์ม้

ตาม้รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 5) ส่�อการ์เร้์ยนรู้์ 6) การ์ติดตาม้ผลการ์นำาไปใช้ 7) การ์วัิดและปร์ะเมิ้นผล และ

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ปร์ะกอบด้วิย การ์อ่าน การ์เข้ยนส่�อสาร์ การ์คิดเลข การ์คิดอย่างม้้วิิจาร์ณญาณ 
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และทักษะในการ์แก้ปัญหา การ์สร้์างสร์ร์ค์และนวัิตกร์ร์ม้ ควิาม้เข้าใจต่างวัิฒนธิร์ร์ม้ ต่างกร์ะบวินทัศึน์ ควิาม้ร่์วิม้ม่้อ 

การ์ทำางานเป็นท้ม้ การ์ส่�อสาร์ และภาวิะควิาม้เป็นผู้นำา การ์ส่�อสาร์สาร์สนเทศึและการ์รู้์เท่าทันส่�อ คอม้พิวิเตอร์์

และเทคโนโลยส้าร์สนเทศึและการ์ส่�อสาร์ และ ทักษะอาช้พและการ์เร้์ยนรู้์

  ขั�นตอนทีี่� 3 การ์ปร์ะเมิ้นควิาม้เหม้าะสม้ของรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 

  การ์เกบ็ร์วิบร์วิม้ขอ้มู้ล  นำาร่์างรู์ปแบบฯ ไปทดลองใช้ (Try out) ครั์�งท้� 1 ในสภาพจร์งิกับครู์ผู้สอน

จำานวิน 54 คน จากการ์เล่อกแบบกำาหนดโควิตา (Quota Sampling) และม้้ศึึกษานิเทศึก์เข้าร่์วิม้สังเกตการ์ณ์

จำานวิน 4 คน ก่อนและหลังกิจกร์ร์ม้ ผู้วิิจัยปร์ะเมิ้นคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของครู์ และ ก่อนและหลังการ์

จัดการ์เร้์ยนการ์สอน ครู์ทำาการ์ปร์ะเมิ้นคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของนักเร้์ยนด้วิยแบบม้าตร์าส่วินปร์ะม้าณ

ค่า 5 ร์ะดับ (Rating Scale) โดยใช้ม้าตร์าส่วินปร์ะม้าณค่าของลิเคิร์์ท (Likert) 10 องค์ปร์ะกอบ จำานวิน 55 ข้อ 

ตร์วิจสอบควิาม้เท้�ยงจากผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่าน ม้้ค่าดัชน้ควิาม้สอดคล้อง (IOC) ของข้อคำาถุาม้อยู่ในช่วิง 0.80 - 1.00 

และตร์วิจสอบสัม้ปร์ะสิทธิิ�ควิาม้เช่�อมั้�นของคร์อนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ม้้ค่า 0.82 (α = 0.82) 

ซึึ่�งอยูใ่นเกณฑ์์ใช้ได้  ในร์ะหว่ิางการ์จัดกิจกร์ร์ม้ คณะผู้วิิจัยปร์ะเมิ้นพฤติกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตของครู์ด้วิยแบบ

สังเกตพฤติกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 3 องค์ปร์ะกอบ จำานวิน 32 ข้อ ตร์วิจสอบควิาม้เท้�ยงจากควิาม้สอดคล้อง 

(IOC) จากผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่าน ม้้ค่าดัชน้ควิาม้สอดคล้องอยู่ในช่วิง 0.80 – 1.00 ซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ และตร์วิจ

สอบควิาม้เช่�อมั้�นจากควิาม้สัม้พันธ์ิสอดคล้องของสกอตต์ (Scott’s Reliability) จากผู้ทร์งคุณวุิฒิร่์วิม้กับผู้วิิจัย

จำานวิน 2 ท่าน ม้้ค่า 0.97 (π = 0.97) ซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ และเม่้�อสิ�นสุดกิจกร์ร์ม้ ครู์ปร์ะเมิ้นควิาม้เหม้าะสม้ของ

รู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 7 องค์ปร์ะกอบ จำานวิน  31 ข้อ เป็นแบบม้าตร์าส่วินปร์ะม้าณ

ค่า 5 ร์ะดับ (Rating Scale) โดยใช้ม้าตร์าส่วินปร์ะม้าณค่าของลิเคิร์์ท (Likert) ท้�สร้์างจากการ์สนทนากลุ่ม้ผู้วิิจัย 

10 ท่าน ร่์วิม้กับผู้ทร์งคุณวุิฒิ 3 ท่าน ตร์วิจสอบควิาม้เท้�ยงจากควิาม้สอดคล้อง (IOC) จากผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่าน 

ท้�เล่อกนำาม้าใช้ม้้ค่าดัชน้ควิาม้สอดคล้องม้้ค่าอยูใ่นช่วิง 0.80 – 1.00 ซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์ใช้ได้ และตร์วิจสอบควิาม้เช่�อ

มั้�นจากควิาม้สัม้พันธ์ิสอดคล้องกับสูตร์ของสกอตต์ (Scott’s Reliability) จากผู้ทร์งคุณวุิฒิร่์วิม้กับผู้วิิจัย จำานวิน 

2 ท่าน ม้้ค่า 0.94 (π = 0.94) ซึึ่�งอยูใ่นเกณฑ์์ใช้ได้  

  การวิิเคุราะห์ผล  จากการ์ใช้ร่์างรู์ปแบบส่งเสริ์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ร์อบท้� 1 พบว่ิา คุณลักษณะ

คนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของครู์หลังกิจกร์ร์ม้ฯ ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.18 สูงกว่ิาก่อนกิจกร์ร์ม้ท้ค่าเฉล้�ย (  ) 2.93 เท่ากับ 

( ∆ ) 1.26 และ หลงักิจกร์ร์ม้ฯ ท้�ครู์นำาไปใช้กับนักเร้์ยนทั�งสิ�น 810 คน ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.05 สูงกว่ิาก่อนกิจกร์ร์ม้

ท้�ค่าเฉล้�ย ( ) 2.75  เทา่กับ (∆ )1.35 ส่วินพฤตกิร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตจากแบบสงัเกตพฤตกิร์ร์ม้ฯ พบวิา่ ม้้

ค่าเฉล้�ย ( X ) ควิาม้เหม้าะสม้ร์วิม้  4.80 แบ่งตาม้องค์ปร์ะกอบ 1) ทักษะแห่งอนาคต ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.73 2)การ์

ถุ่ายทอดองคค์วิาม้รู้์และการ์จดัการ์เร้์ยนรู้์  ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.79 และ 3)ชมุ้ชนแหง่การ์เร้์ยนรู้์วิิชาช้พคร์ ูม้้ค่าเฉล้�ย 

( ) 4.89 และปร์ะเมิ้นควิาม้เหม้าะสม้ของรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาของการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 

ควิาม้เหม้าะสม้ร์วิม้  4.74 แบ่งตาม้องค์ปร์ะกอบ 1) หลักการ์และเหตุผล ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.78 2) วัิตถุุปร์ะสงค์

เพ่�อการ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.58 3) เน่�อหาม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.64 4) แนวิทาง

การ์จัดกิจกร์ร์ม้ตาม้รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.65 5) ส่�อการ์เร้์ยนรู้์ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.81  6)

การ์ติดตาม้ผลการ์นำาไปใช้ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.88 7) การ์วัิดและปร์ะเมิ้นผลม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.81 

 ขั�นตอนทีี่� 4 (D1) การ์พัฒนาร่์างรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต  

 การเก็บรวิบรวิมข�อมูล นำาข้อมู้ลท้�ได้จากขั�นตอนท้� 3 สรุ์ปเป็นปร์ะเด็นโดยการ์วิิเคร์าะห์เน่�อหาแล้วินำา

เสนอแบบควิาม้เร้์ยงแล้วิใช้การ์สนทนากลุ่ม้ของนกัวิิจัย 10 ท่าน ร่์วิม้กบัผู้ทร์งคุณวุิฒิ 3 ท่าน พัฒนาร์า่งรู์ปแบบฯ 

ร์อบท้� 2  

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54
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 การวิิเคุราะห์ผล ผลการ์วิิเคร์าะห์ ให้ผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่าน ตร์วิจสอบควิาม้สอดคล้อง (IOC) อยูใ่นช่วิง 

0.80 - 1.00 ซึึ่�งอยูใ่นเกณฑ์์ใช้ได้ ข้อเสนอแนะในการ์ปรั์บปรุ์งรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ได้แก่ (1) ร์ะยะเวิลา

และรู์ปแบบของจัดกิจกร์ร์ม้ Online หร่์อ Onsite ในการ์อบร์ม้ควิร์กร์ะชับและเหม้าะสม้กับกิจกร์ร์ม้ ซึึ่�งอาจใช้

เวิลาอบร์ม้เพ้ยง 1 – 2 วัิน (2) แสดงตัวิอยา่งชิ�นงานท้�เป็นรู์ปธิร์ร์ม้ปร์ะกอบเอกสาร์คู่ม่้อ (3) เว้ินร์ะยะเวิลาปร์ะม้าณ 

1-2 สัปดาห์เพ่�อติดตาม้ผลการ์นำาไปใช้ (4) แบ่งกลุ่ม้ย่อยให้ครู์แลกเปล้�ยนเร้์ยนรู้์และสะท้อนผลการ์นำาไปใช้ และ 

(5) ควิร์ลดร์ะดับควิาม้ยากของเน่�อหาเก้�ยวิกับหลักสูตร์ฐานสม้ร์ร์ถุนะเพ่�อนำาไปสู่การ์เข้ยนแผนการ์สอนและ

ส่�อการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ ข้อเสนอแนะของกลุ่ม้สนทนา ได้แก่ เน่�อหาของกิจกร์ร์ม้ต้องเป็นไปตาม้ควิาม้ต้องการ์ใน

การ์จัดการ์ปัญหาของคร์ู แต่ยังคงร์ูปแบบและแนวิคิดของการ์เร์้ยนร์ู ้ตลอดช้วิิตเพ่ �อพัฒนาคุณลักษณะ

คนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ โดยบรู์ณาการ์จุดเด่นของรู์ปแบบการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัย 

รู์ปแบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และรู์ปแบบกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิใน

การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์ ในโคร์งสร้์าง เน่�อหาและกิจกร์ร์ม้ เพ่�อ

ให้รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อการ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ให้สม้บูร์ณ์ยิ�งขึ�น

 ระยะทีี่� 2 (R2D2) การ์ทดลองใช้“รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึง

ปร์ะสงค์” ร์อบท้� 2 ปร์ะกอบด้วิย 2 ขั�นตอน ค่อ

  ขั�นตอนทีี่� 5 (R2) การ์ทดลองรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 

  การเก็บรวิบรวิมข�อมูล นำาร่์างรู์ปแบบฯ ท้�ปรั์บปรุ์งแล้วิไปทดลองใช้ (Try out) ร์อบท้� 2 ในสภาพ

จริ์งกับครู์ผู้สอนจำานวิน 60 คนจากการ์เล่อกแบบกำาหนดโควิตา (Quota Sampling) และม้้เคร่์อข่ายหน่วิยงานร่์วิม้

ดำาเนินการ์/ภาคเอกชนเข้าร่์วิม้สังเกตการ์ณ์จำานวิน 5 แห่ง จัดกิจกร์ร์ม้ด้วิยรู์ปแบบกิจกร์ร์ม้ผสม้ผสานร์ะหวิา่งการ์

เผชิญหน้ากับออนไลน์ 2 วัิน และเว้ินร์ะยะครู์พัฒนาการ์สอน 2 อาทิตย์จึงค่อยติดตาม้สะท้อนผลการ์เปล้�ยนแปลง

และแลกเปล้�ยนเร้์ยนรู้์ในสถุานศึึกษา ก่อนและหลังกิจกร์ร์ม้ ผู้วิิจัยปร์ะเมิ้นคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของ

ครู์ และ ก่อนและหลังการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน ครู์ทำาการ์ปร์ะเมิ้นคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของนักเร้์ยน

ด้วิยแบบปร์ะเมิ้นคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ ในร์ะหว่ิางการ์จัดกิจกร์ร์ม้ คณะผู้วิิจัยปร์ะเมิ้นพฤติกร์ร์ม้การ์

เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตของครู์ด้วิยแบบสังเกตพฤติกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และเม่้�อสิ�นสุดกิจกร์ร์ม้ ครู์ปร์ะเมิ้นควิาม้

เหม้าะสม้ของรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 

  การวิิเคุราะห์ผล จากการ์ใช้ร่์างรู์ปแบบส่งเสริ์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ร์อบท้� 2 พบว่ิา คุณลักษณะ

คนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของครู์หลังกิจกร์ร์ม้ฯ ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.25 สูงกว่ิาก่อนกิจกร์ร์ม้ท้�ค่าเฉล้�ย ( ) 3.04 เท่ากับ

( ∆ )1.26 และ หลังกิจกร์ร์ม้ฯ ท้�ครู์นำาไปใช้กับนักเร้์ยนทั�งสิ�น 850 คน ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.25 สูงกว่ิาก่อนกิจกร์ร์ม้

ท้�ค่าเฉล้�ย ( ) 3.04 เท่ากับ (∆ ) 1.21 ส่วินพฤติกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตจากแบบสังเกตพฤติกร์ร์ม้ฯ พบว่ิา 

ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) ควิาม้เหม้าะสม้ร์วิม้  4.87 แบ่งตาม้องค์ปร์ะกอบ 1)ทักษะแห่งอนาคต ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.80 2) 

การ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์และการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์  ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.87 และ 3)ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์วิิชาช้พครู์ ม้้ค่า

เฉล้�ย ( ) 4.93 และปร์ะเม้นิควิาม้เหม้าะสม้ของร์ปูแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาของการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตม้้ค่าเฉล้�ย 

( ) ควิาม้เหม้าะสม้ร์วิม้  4.81 แบง่ตาม้องคป์ร์ะกอบ 1)หลกัการ์และเหตผุล ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.78 2) วัิตถุุปร์ะสงค์

เพ่�อการ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.71 3) เน่�อหา ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.81 4) แนวิทาง

การ์จัดกิจกร์ร์ม้ตาม้รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตม้้ค่าเฉล้�ย ( X ) 4.82 5)ส่�อการ์เร้์ยนรู้์ ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.81 6) 

การ์ติดตาม้ผลการ์นำาไปใช้ ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.87 7) การ์วัิดและปร์ะเมิ้นผล ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.83 จากนั�นนำาข้อมู้ล

ท้�ได้ไปใช้ในกิจกร์ร์ม้การ์สนทนากลุ่ม้เพ่�อปรั์บปรุ์งรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตตลอดจนการ์

ปร์ะเมิ้นคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ และนำาผลการ์วิิเคร์าะห์การ์ใช้รู์ปแบบส่งเสริ์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตและ

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ม้าสร์ุปจัดทำาเป็นเอกสาร์เพ่�อนำาไปแลกเปล้�ยนควิาม้คิดเห็น แบ่งปันควิาม้รู้์กับ

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54
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กลุ่ม้ท้�จัดกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในเคร่์อข่ายหน่วิยงานร่์วิม้ดำาเนินการ์/ภาคเอกชนหร์่อชุม้ชนท้�ร์่วิม้ลงทุน

หร์่อดำาเนินการ์  พบวิ่า กิจกร์ร์ม้ม้้ควิาม้เหม้าะสม้สาม้าร์ถุนำาไปเก็บข้อมู้ลการ์วิิจัยได้ ส่วินการ์ปรั์บปรุ์งเป็น

ไปตาม้ควิาม้ตอ้งการ์ของคร์มู้้ควิาม้ตอ้งการ์นำาไปขยายผลในเคร่์อข่ายวิิชาช้พคร์/ูสถุานศึึกษา จึงขอใหค้ณะผู้วิิจัย

ได้จัดกิจกร์ร์ม้กับครู์ท้�เน้นเน่�อหาของกิจกร์ร์ม้ท้�สอดคล้องกับบริ์บทสถุานศึึกษาของตน ได้แก่ โร์งเร้์ยนคุณธิร์ร์ม้ 

การ์จัดการ์เร้์ยนรู้์แบบ Active Learning การ์ทำาโคร์งงานวิิทยาศึาสตร์์ การ์สร้์างส่�อการ์เร้์ยนแบบ Online และ 

การ์เข้ยนแผนการ์เร้์ยนรู้์เชิงสม้ร์ร์ถุนะ  

  ขั�นตอนทีี่� 6 (D2)การ์พัฒนารู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้ และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต 

  การเก็บรวิบรวิมข�อมูล นำาข้อมู้ลท้�ได้จากขั�นตอนท้� 5 สรุ์ปเป็นปร์ะเด็นโดยการ์วิิเคร์าะห์เน่�อหา

แล้วินำาเสนอแบบควิาม้เร้์ยง แล้วิใช้การ์สนทนากลุ่ม้ของนักวิิจัย 10 ท่านร่์วิม้กับผู้ทร์งคุณวุิฒิ 3 ท่าน พัฒนารู์ป

แบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ท้�สม้บูร์ณ์

  การวิิเคุราะห์ผล ผลการ์วิิเคร์าะห์ ให้ผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่านตร์วิจสอบควิาม้สอดคล้อง (IOC) อยูใ่น

ช่วิง 0.80 - 1.00 ซึึ่�งอยูใ่นเกณฑ์์ใช้ได้ พบว่ิา รู์ปแบบการ์พัฒนาครู์ในการ์ปรั์บปรุ์งครั์�งท้� 2 สาม้าร์ถุนำาไปใช้ปร์ะกอบ

การ์ตัดสินใจว่ิา จะยุติการ์วิิจัยหร่์อจะขยายผลต่อไปและสม้ควิร์นำาออกเผยแพร่์หร่์อไม่้ในครั์�งต่อไป ปร์ะเด็นท้�

ปรั์บปรุ์ง สรุ์ปได้ดังน้� (1) จัดกิจกร์ร์ม้กลุ่ม้ย่อย 3 – 5 คนต่อกลุ่ม้ท้�ให้ครู์นำาเสนอแนวิคิดท้�ปร์ะยุกต์แผนการ์สอน

ของตนเองเช่�องโยงตาม้จุดปร์ะสงค์ของกิจกร์ร์ม้ (2) เน่�อหาของกิจกร์ร์ม้เช่�อม้โยงการ์ผลิตและใช้ส่�อเพ่�อร์องรั์บ

หลักสูตร์ฐานสม้ร์ร์ถุนะในยุคปกติใหม่้ และ (3) การ์เช่�อม้โยงแนวิคิดของครู์สู่การ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึง

ปร์ะสงค์ด้วิยการ์สร้์างแบบสรุ์ปคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ท้�เหม้าะสม้กับบริ์บทของครู์แต่ละคน

  ระยะทีี่� 3 การ์ปร์ะเมิ้นผล เป็นการ์ศึึกษาเพ่�อปร์ะเมิ้นในภาพร์วิม้ทั�งหม้ดเพ่�อปร์ะกอบการ์ตัดสินใจว่ิา

จะยุติการ์วิิจัยหร่์อจะขยายผลต่อไปและสม้ควิร์นำาออกเผยแพร่์หร่์อไม่้ ม้้ขั�นตอนการ์วิิจัยปร์ะกอบด้วิย 2 ขั�นตอน ค่อ

  ขั�นตอนทีี่� 7 (R3D3  และ R4D4) การ์ปร์ะเมิ้นการ์จัดกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์และคุณลักษณะคนไทย

ท้�พึงปร์ะสงค์ในบริ์บทพ่�นท้�สถุานศึึกษาในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2   

  การเก็บรวิบรวิมข�อมูล นำารู์ปแบบฯ ท้�ได้รั์บการ์ปร์ับปรุ์งแล้วิซึึ่�งได้จากขั�นตอนท้� 1 - 6 และ

สังเคร์าะห์กิจกร์ร์ม้ท้�สอดคล้องในโคร์งการ์ย่อยไปใช้ในการ์จัดกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ให้แก่นักเร้์ยน แบ่งกลุ่ม้ท้�ศึึกษา

ออกเป็น 2 กลุ่ม้ตาม้ควิาม้ต้องการ์ของครู์โดยใช้รู์ปแบบเน่�อหา กิจกร์ร์ม้ ร์ะยะเวิลาและอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัย/

วิิทยากร์เด้ยวิกัน ได้แก่ กลุ่ม้ท้�เป็นคร์ูโร์งเร์้ยนเด้ยวิกัน (R3D3) จำานวิน 46 คนจากการ์เล่อกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  และ ครู์ท้�คละสถุานศึึกษา (R4D4) จำานวิน 65 คน ร์วิม้จำานวิน 111 คน และนักเร้์ยน

ท้�ได้รั์บการ์สอนจากครู์ จำานวิน 1,776 คน จากการ์สุ่ม้ตัวิอย่างแบบหลายขั�นตอน (Multi-stage  Sampling) 

  การวิิเคุราะห์ผล 

  ผลการ์วิิเคร์าะห์ ให้ผู้ทร์งคุณวุิฒิ 5 ท่านตร์วิจสอบควิาม้สอดคล้อง (IOC) ของรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์

ตลอดช้วิิตเพ่�อการ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ อยู่ในช่วิง 0.80 - 1.00 คะแนนควิาม้เหม้าะสม้ของรู์ป

แบบฯ ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.87 และพฤติกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 4.89 ปร์ะเมิ้นควิาม้เหม้าะสม้ของรู์ป

แบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตและคณุลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงคข์องคร์แูละนกัเร้์ยนกลุ่ม้ขยายผลใช้การ์วิิเคร์าะหค่์า

เฉล้�ย ( ) ส่วินเบ้�ยงเบนม้าตร์ฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนและหลังการ์ใช้รู์ปแบบฯ และการ์ทดสอบค่าท้ (T-test 

Dependent) แบบไม่้เป็นอิสร์ะต่อกันท้�ค่าควิาม้เช่�อมั้�นเท่ากับ 95%

  ขั�นตอนทีี่� 8 การ์เผยแพร่์“รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของครู์และนักเร้์ยนในเขตพ่�นท้�

การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2 ท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์” 

    เผยแพร่์ทางเอกสาร์และทางอินเทอร์์เน็ต การ์ปร์ะชุม้คณะกร์ร์ม้การ์ปร์ะจำาคณะ สัม้ม้นาแลก

เปล้�ยนเร้์ยนรู้์ผู้ท้�ม้้ส่วินได้ส่วินเส้ย และการ์นำาไปใช้ปร์ะโยชน์ตาม้กิจกร์ร์ม้อบร์ม้เชิงปฏิิบัติการ์เก้�ยวิกับโคร์งงาน

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54
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วิิทยาศึาสตร์์ในโร์งเร้์ยนแก่ครู์และนักเร้์ยน ร์วิม้ 224 คนท้�สร้์างขึ�นให้สาธิาร์ณชนร์บัรู้์และนำาไปใช้ให้เกิดปร์ะโยชน์

ต่อไป โดยทำาปร์ะชาพิจาร์ณ์เพ่�อรั์บร์องและนำารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตไปสู่การ์ปฏิิบัติ 

ส่รุปผลการวิิจััย

 การ์พฒันาร์ปูแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสร์มิ้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงคด์ำาเนนิตาม้กร์อบการ์

วิิจัยและพัฒนา (R&D) จำานวิน 4 ร์อบ โดยร์อบท้� 1 และ 2 ม้้การ์ปรั์บปรุ์งกิจกร์ร์ม้ให้เหม้าะสม้กับรู์ปแบบการ์

เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตของครู์และนักเร้์ยน  ส่วินร์อบท้� 3 และ 4 เป็นการ์ปร์ะเมิ้นในภาพร์วิม้ทั�งหม้ดเพ่�อปร์ะกอบการ์

ตัดสินใจว่ิาจะยุติการ์วิิจัยหร่์อจะขยายผล  ผู้วิิจัยสรุ์ปตาม้วัิตถุุปร์ะสงค์ของการ์วิิจัยทั�ง 4 ข้อ ดังน้� 

1) การพััฒนารูปแบบการเรียนรู�ตลอดชีีวิิตในบริบที่ของคุรูและนักเรียนในเขตพ้ั�นทีี่�การศึึกษาจัังหวัิดนนที่บุรี 

เขต 2 ทีี่�ส่่งเส่ริมคุุณลักษณะคุนไที่ยทีี่�พึังประส่งค์ุ 

 พบว่ิา การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของครู์และนักเร้์ยนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิด

นนทบุร้์ เขต 2 ท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ ปร์ะกอบด้วิยการ์ดำาเนินงาน 3 ร์ะยะ 8 ขั�นตอน ใช้รู์ป

แบบการ์วิิจัยและพัฒนา (R&D) ปร์ะกอบด้วิย 3 ร์ะยะ ม้้ 8 ขั�นตอนย่อย ดังน้� 

 ระยะทีี่� 1 (R1D1) การ์สร้์างรู์ปแบบ ปร์ะกอบไปด้วิย 4 ขั�นตอน ได้แก่ ขั�นตอนท้� 1.1) การ์สำาร์วิจควิาม้

ต้องการ์ในการ์จัดการ์ปัญหา พบว่ิา ปร์ะเด็นท้�ครู์ต้องการ์พัฒนาม้ากท้�สุด ค่อ การ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน ขั�นตอนท้� 

1.2) การ์ร่์างรู์ปแบบ  ม้้องค์ปร์ะกอบของโคร์งสร้์างเน่�อหาและกิจกร์ร์ม้ 3 รู์ปแบบท้�สอดคล้องกับแนวิคิดการ์เร้์ยนรู้์

4 เสาหลัก (Delors, 1996) ได้แก่ (1) รู์ปแบบการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลย้และนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัย (2) รู์ปแบบ

การ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และ (3) รู์ปแบบกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์

เร์้ยนร์ู้ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร์้ยนร์ู้ทางวิิชาช้พคร์ู ขั�นตอนท้� 1.3) การ์ปร์ะเมิ้นควิาม้เหม้าะสม้

ของรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และ ขั�นตอนท้� 1.4) การ์พัฒนารู์ปแบบ จากข้อเสนอแนะ

ของกลุ่ม้สนทนา ได้แก่ คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ปร์ะกอบไปด้วิย 10 องค์ปร์ะกอบ 55 ข้อย่อย ส่วินเน่�อหา

ของกิจกร์ร์ม้ต้องเป็นไปตาม้ควิาม้ต้องการ์ของครู์ แต่ยงัคงรู์ปแบบและแนวิคิดของการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อพัฒนา

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์   

 ระยะทีี่� 2 (R2D2) การ์ทดลองใช้รู์ปแบบ ม้้ 2 ขั�นตอนย่อย ได้แก่ ขั�นตอนท้� 2.1)การ์ทดลองรู์ปแบบ  

และ  ขั�นตอนท้� 2.2)การ์พัฒนารู์ปแบบ เป็นกร์ะบวินการ์วิิจัยและพัฒนาร์อบท้� 2 เพ่�อนำาไปสู่ร์ะยะท้� 3

 ระยะทีี่� 3 การ์ปร์ะเมิ้นผลการ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ม้้ 2 ขั�นตอนย่อย ปร์ะกอบไปด้วิย  

ขั�นตอนท้� 3.1) การ์ปร์ะเมิ้นการ์จัดกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์และคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ แบ่งกลุ่ม้ตัวิอย่างออก

เป็น 2 กลุ่ม้ตาม้ควิาม้ต้องการ์ของครู์ โดยใช้รู์ปแบบเน่�อหา กิจกร์ร์ม้ ร์ะยะเวิลา และอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัย/วิิทยากร์

เด้ยวิกัน ได้แก่ กลุ่ม้ท้�เป็นครู์โร์งเร้์ยนเด้ยวิกัน (R
3
D

3
) และ กลุ่ม้ครู์ท้�คละสถุานศึึกษา (R4D4) ม้้ควิาม้เหม้าะสม้

ของกิจกร์ร์ม้ รู์ปแบบและเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเฉล้�ย ( ) 4.87  ขั�นตอนท้� 8 การ์เผยแพร่์ให้สาธิาร์ณชน

รั์บรู้์และนำาไปใช้ให้เกิดปร์ะโยชน์ 

 เม่้�อเสร็์จสิ�นกิจกร์ร์ม้ พบว่ิา คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ท้�เกิดขึ�นก่อนและหลังใช้กิจกร์ร์ม้ฯ ของ

ครู์และนักเร้์ยนร์ายละเอ้ยดตาม้ตาร์างท้� 1 ดังน้�
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ครู์ (n = 111)            นักเร้์ยน (n = 1,776)

 ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅

ตารางที่ี� 1 ผลการ์เปร้์ยบเท้ยบคะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ร์ายด้านของครู์และนักเร้์ยนในเขต 2 ด้วิย

รู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต

 ผู้วิิจัยเก็บข้อมู้ลคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์จากบุคลากร์ทางการ์ศึึกษา (ครู์) จำานวิน 111 คนและ

เยาวิชน (นักเร้์ยน) ท้�ได้รั์บการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอนจากครู์ จำานวิน 1,776 คนโดยใช้แบบปร์ะเมิ้นคุณลักษณะควิาม้

เป็นคนไทยท้�พัฒนาขึ�นจากการ์วิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์หลักการ์ แนวิคิด ทฤษฎ้ีท้�เก้�ยวิกับคุณลักษณะคนไทยท้�พึง

ปร์ะสงค์ตาม้พร์ะร์าโชบายด้านการ์ศึึกษา และ ทักษะศึตวิร์ร์ษท้� 21  ในการ์วิิจัยและพัฒนาร์อบท้� 3 และ 4 (R3D3  

และ R4D4)ได้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 10 องค์ปร์ะกอบ ร์วิม้ 55 ข้อย่อย สรุ์ปผลการ์วิิเคร์าะห์ข้อมู้ล ได้ดังน้�

                    รายการประเมิน

ประเด็นหลักของคุุณลักษณะคุนไที่ยทีี่�พึังประส่งค์ุ X 
ก่อน

 X  
หลัง

 ∆X   X 
ก่อน

 X 
หลัง 

∆X 

การ์อ่าน      3.17 4.21 1.04 2.93 4.09 1.16

การ์เข้ยนส่�อสาร์     3.02 4.10 1.08 3.08 4.36 1.28

การ์คิดเลข      2.86 4.06 1.20 3.02 4.00 0.98

การ์คิดอย่างม้้วิิจาร์ณญาณ และทักษะในการ์แก้ปัญหา 2.95 4.13 1.18 2.66 4.03 1.37

การ์สร้์างสร์ร์ค์และนวัิตกร์ร์ม้ 2.96 4.13 1.17 2.58 3.95 1.38

ควิาม้เข้าใจต่างวัิฒนธิร์ร์ม้ ต่างกร์ะบวินทัศึน์ 3.14 4.31 1.17 2.95 4.22 1.27

ควิาม้ร่์วิม้ม่้อ การ์ทำางานเป็นท้ม้ การ์ส่�อสาร์ และภาวิะ 3.21 4.45 1.24 3.04 4.42 1.38

ควิาม้เป็นผู้นำา

การ์ส่�อสาร์สาร์สนเทศึและการ์รู้์เท่าทันส่�อ 3.20 4.41 1.21 2.68 4.01 1.33

คอม้พิวิเตอร์์และเทคโนโลย้สาร์สนเทศึและการ์ส่�อสาร์ 3.14 4.36 1.22 2.92 4.23 1.31

ทักษะอาช้พและการ์เร้์ยนรู้์ 3.26 4.42 1.16 3.08 4.37 1.29

                                     เฉลี�ย 3.10 4.27 1.17 2.88 4.18 1.30

 จากตาร์างท้� 1 พบวิ่า 10 ปร์ะเด็นหลักของคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ของคร์ูม้้ค่าเฉล้�ย ( ) 

ก่อนพัฒนา 3.10 หลังการ์พัฒนา 4.26 คิดเป็นค่าเฉล้�ยเพิ�ม้ขึ�น ( ∆  ) 1.17 และนักเร้์ยนก่อนได้รั์บการ์จัดการ์

เร้์ยนการ์สอนจากครู์ม้้ค่าคะแนนเฉล้�ย (  ) 2.88 หลังการ์ได้รั์บการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ 4.18 คิดเป็นค่าเฉล้�ยเพิ�ม้ขึ�น 

( ∆  ) 1.30 ปร์ะเด็นหลักของคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์สำาหรั์บครู์ท้�เพิ�ม้ขึ�นม้ากท้�สุด 3 อันดับแร์ก ได้แก่ 

ควิาม้ร่์วิม้ม่้อ การ์ทำางานเป็นท้ม้ การ์ส่�อสาร์ และภาวิะควิาม้เป็นผู้นำา (∆  = 1.24) คอม้พิวิเตอร์์และเทคโนโลย้

สาร์สนเทศึและการ์ส่�อสาร์ (∆   = 1.22)และ การ์ส่�อสาร์สาร์สนเทศึและการ์รู้์เท่าทันส่�อ (∆  = 1.21)  สำาหรั์บ

นักเร้์ยนปร์ะเด็นท้�เพิ�ม้ขึ�นม้ากท้�สุด 3 อันดับแร์ก ได้แก่ ควิาม้ร่์วิม้ม่้อ การ์ทำางานเป็นท้ม้ การ์ส่�อสาร์ และภาวิะ

ควิาม้เป็นผู้นำา และการ์สร้์างสร์ร์ค์และนวัิตกร์ร์ม้ ม้้ค่าเฉล้�ยเพิ�ม้ขึ�นเท่ากัน (∆  = 1.38) และ การ์คิดอย่างม้้

วิิจาร์ณญาณ และทักษะในการ์แก้ปัญหา ( ∆X  = 1.37) ตาม้ลำาดับ ส่วินปร์ะเด็นท้�ครู์ม้้ค่าเฉล้�ยเพิ�ม้ขึ�นน้อยท้�สุด 

ค่อ การ์อ่าน (∆ = 1.04) และปร์ะเด็นท้�นักเร้์ยม้้นค่าเฉล้�ยเพิ�ม้ขึ�นน้อยท้�สุด ค่อ การ์คิดเลข (∆  = 0.98)

 เม่้�อนำาม้าวิิเคร์าะห์เปร้์ยบเท้ยบคะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ก่อนและหลังของครู์และนักเร้์ยน

ท้�ได้รั์บการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์โดยการ์ทดสอบค่าท้ (t-test Dependent) แบบไม่้เป็นอิสร์ะต่อกัน ม้้ร์ายละเอ้ยดดัง

ตาร์างท้� 2 และ 3  ดังน้�

 ̅
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ตารางทีี่� 2 ผลการ์เปร้์ยบเท้ยบคะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ก่อนและหลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ตาม้รู์ปแบบ

การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2 โดยการ์

ทดสอบค่าท้ (t-test Dependent) แบบไม่้เป็นอิสร์ะต่อกัน

คุุณลักษณะคุนไที่ยทีี่�พึังประส่งค์ุ N Mean S.D. t Sig. (2-tailed)

ก่อนเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ 111 3.10 0.91 -17.587* 0.000

หลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ 111 4.27 0.57  

*p<0.05     

 จากตาร์างท้� 2 พบว่ิา คะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ในบริ์บทของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาใน

เขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2 ก่อนเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ด้วิยรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ม้้คะแนนเฉล้�ย 

( ) 3.10 ส่วินเบ้�ยงเบนม้าตร์ฐาน (S.D.)  0.91 ส่วินหลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ ม้้คะแนนเฉล้�ย ( ) 4.27 ส่วินเบ้�ยง

เบนม้าตร์ฐาน (S.D.) 0.57 เม่้�อทดสอบควิาม้แตกต่างร์ะหว่ิางก่อนกับหลัง พบว่ิา คะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึง

ปร์ะสงค์หลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้สูงกว่ิาก่อนเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้แตกต่างกันอย่างม้้นัยสำาคัญทางสถิุติท้�ร์ะดับ α =0.05  

 จากการ์วิิเคร์าะห์เปร้์ยบเท้ยบคะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ก่อนและหลังของนักเร้์ยนท้�เข้า

ร่์วิม้กิจกร์ร์ม้โดยการ์ทดสอบค่าท้ (t-test Dependent) แบบไม่้เป็นอิสร์ะต่อกัน ม้้ร์ายละเอ้ยดดังตาร์างท้� 3

ตารางทีี่� 3 ผลการ์เปร้์ยบเท้ยบคะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ก่อนและหลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ตาม้รู์ปแบบ

การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบร์บิทของเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจงัหวัิดนนทบรุ้์ เขต 2 โดยการ์ทดสอบคา่ท้ (t-test 

Dependent) แบบไม่้เป็นอิสร์ะต่อกัน

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ N Mean S.D. t Sig. (2-tailed)

ก่อนเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ 1,776 2.88 0.83 -89.935* 0.000

หลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ 1,776 4.18 0.62  

*p<0.05     

 จากตาร์างท้� 3 พบว่ิา คะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ในบริ์บทของเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษา

จังหวัิด นนทบรุ้์ เขต 2 ก่อนเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ดว้ิยรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ม้้คะแนนเฉล้�ย ( ) 2.88 ส่วินเบ้�ยง

เบนม้าตร์ฐาน (S.D.)  0.83  ส่วินหลังเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้ ม้้คะแนนเฉล้�ย (  ) 4.18 ส่วินเบ้�ยงเบนม้าตร์ฐาน (S.D.) 

0.62  เม่้�อทดสอบควิาม้แตกต่างร์ะหว่ิางก่อนกับหลัง พบว่ิา คะแนนคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์หลังสูงกว่ิา

ก่อนเข้าร่์วิม้กิจกร์ร์ม้แตกต่างกันอย่างม้้นัยสำาคัญทางสถิุติท้�ร์ะดัง α =0.05

 ผลการ์วิิเคร์าะห์เชิงคุณภาพจากกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของครู์ พัฒนาทักษะท้�จำาเป็นใน

การ์ทำางานตาม้แนวิคดิของการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อให้เกิดการ์ Reskills/Upskills จากการ์แลกเปล้�ยนองค์ควิาม้รู้์

และปร์ะสบการ์ณ์  โดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นโค้ชและเพ่�อนครู์ร่์วิม้แลกเปล้�ยนให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิิจัยวิิเคร์าะห์

และจำาแนกออกม้าเป็นปร์ะเด็นต่าง ๆ จากการ์สะท้อนกิจกร์ร์ม้การ์พัฒนาครู์และนักเร้์ยน ได้ดังน้�
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(1) การเรียนรู�ตลอดชีีวิิต

“...ได้เอาส่�อการ์เร้์ยนงานวิิจัยท้�ไปค้นม้าปร์ะยุกต์ใช้กับเร่์�องท้�กำาลังจะสอนได้พอด้เลย           

...แล้วิเด็กนักเร้์ยนก็สนใจม้าก …อาจเป็นเพร์าะเป็นเร่์�องท้�เขาได้เร้์ยนจากช้วิิตปร์ะจำาวัินของเขาจริ์ง ๆ”  (ครู์ร์หัสC021)

“ผม้ไปค้นคว้ิาม้างานวิิจัยท้�เก้�ยวิข้องกับตัวิแปร์ต้นม้าแต่มั้นไม่้ม้้ในวิิชาวิิทยาศึาสตร์์เลย                                                    

ผม้เลยปร์ะยุกต์แล้วิอ้างอิงถึุงขั�นตอนการ์สอน....”  (ครู์ร์หัสD044)

“ชอบท้�กิจกร์ร์ม้เน้นเก้�ยวิกับงานสอนท้�ตร์งกับเร์าจริ์ง ๆ เอาไปใช้แทบจะได้เลย ได้เอาควิาม้รู้์ใหม่้ไปใช้พัฒนากับ

ควิาม้รู้์เดิม้ท้�เคยเร้์ยนม้าก็เพิ�งจะม้าเข้าใจตอนน้�”  (ครู์ร์หัสD001)

(2) คุุณลักษณะคุนไที่ยทีี่�พึังประส่งค์ุ 

“กิจกร์ร์ม้ตอนท้�เร์าได้แลกเปล้�ยนเร้์ยนรู้์ทำาให้หนูรู้์สึกว่ิาได้รั์บปร์ะสบการ์ณ์ใหม่้ พอม้าได้รั์บคำาแนะนำาจากเพ่�อน

ครู์และวิิทยากร์ท้�เป็นกัลยาณมิ้ตร์ การ์สอนรู้์สึกม้้ช้วิิตช้วิาขึ�น พ้� ๆ ครู์ในกลุ่ม้ก็ใจด้ให้ใบงานม้าด้วิยค่ะ”  

(ครู์ร์หัสD028)

“กิจกร์ร์ม้ท้�วิิทยากร์นำาม้าใช้ทำาให้เห็นว่ิาตัวิเองม้้ควิาม้มั้�นใจม้ากขึ�นท้�จะส่�อสาร์...                                              

การ์สอนหร่์อทำาส่�อก็ม้้ไอเด้ยม้ากขึ�นจากการ์ท้�คุยกับเพ่�อนครู์”  (ครู์ร์หัส D019)

“พอให้นักเร้์ยนเร้์ยนด้วิยการ์สร้์างสร์ร์ค์เป็นชิ�นงานของเขาเอง เร์าก็ช่วิยนักเร้์ยนแค่ให้คำาแนะนำาเพิ�ม้เติม้          

นักเร้์ยนสนุกและม้้ควิาม้สุขเห็นได้ชัดเลย”  (ครู์ร์หัสC012)

2) การพััฒนารูปแบบการถุ่ายที่อดองค์ุคุวิามรู� เที่คุโนโลยีและนวัิตกรรมการวิิจััยเพ้ั�อส่่งเส่ริมคุุณลักษณะคุน

ไที่ยทีี่�พึังประส่งค์ุตามแนวิพัระราชีดำาริสู่่การปฏิิบัติในเขตพ้ั�นทีี่�การศึึกษาจัังหวัิดนนที่บุรี เขต 2

 พบว่ิา รู์ปแบบการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยดังกล่าวิอยูบ่นพ่�นฐานของการ์

พัฒนาครู์ (Teacher Development) โดยกิจกร์ร์ม้เริ์�ม้จากขั�นตอนท้� 1 ค่อ การ์บอกเล่าถึุงปัญหาท้�แท้จริ์งจาก

การ์สอน (Break the Ice) โดยอาจาร์ยม์้หาวิิทยาลยัจะเป็นผู้กร์ะตุ้นใหค้รู์บอกเล่าถึุงปัญหาท้�เกิดจากการ์เร้์ยนการ์

สอนในห้องเร้์ยนของตนเอง  เม่้�อครู์ได้เล่าถึุงปัญหาและเห็นถึุงปัญหาของเพ่�อนครู์ด้วิยกันเอง จะเข้าสู่ขั�นตอนท้� 2 

ค่อ การ์ปรั์บเปล้�ยนควิาม้เช่�อและกร์อบควิาม้คิด (Orientation & Change Mindset) โดยอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัย

จะเป็นผู้นำาครู์ในการ์ปรั์บควิาม้เช่�อเก้�ยวิกับการ์ทำาวิิจัยปฏิิบัติการ์ในชั�นเร้์ยนและการ์หากลยุทธ์ิ เทคนิควิิธ้ิสอน

จากงานวิิจัยเพ่�อท้�จะนำาม้าปรั์บใช้ ขั�นตอนท้� 3 การ์นำาไปใช้ (Implementation) ขั�นน้�ครู์จะนำาเอานวัิตกร์ร์ม้

การ์จัดการ์เร้์ยนรู้์หร่์อเทคนิคท้�ได้จากงานวิิจัยไปใช้ในการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ของตนเอง และ ขั�นตอนท้� 4 ขั�นสะท้อน 

เปล้�ยนแปลง และแลกเปล้�ยน (Reflect, Change & Share) จะเปน็ขั�นท้�ครู์ได้ม้้โอกาสสะทอ้นการ์เร้์ยนรู้์ ปร์ะเดน็

ท้�ตนเองได้เปล้�ยนแปลงและแลกเปล้�ยนกับกลุ่ม้วิิชาช้พครู์ท้�เป็นเพ่�อนครู์ด้วิยกัน  

3) การพััฒนารปูแบบการบูรณาการทัี่กษะแห่งอนาคุตกับเที่คุนิคุการจััดการเรียนรู�ตลอดชีีวิิตในการฝึึกอบรม

และการนำาไปใชี�ในการปฏิิบัติการส่อนในส่ถุานศึึกษาเพ้ั�อส่่งเส่ริมคุุณลักษณะคุนไที่ยทีี่�พึังประส่งค์ุในเขตพ้ั�นทีี่�

การศึึกษาจัังหวัิดนนที่บุรี เขต 2

 พบว่ิา รู์ปแบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในการ์ฝึึกอบร์ม้

และการ์นำาไปใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนในสถุานศึึกษาดังกล่าวิอยูบ่นพ่�นฐานของการ์พัฒนาครู์ (Teacher Devel-

opment) และการ์สร์า้งองคค์วิาม้รู้์ดว้ิยตนเอง (Constructivism) ปร์ะกอบดว้ิย 6 ขั�นตอน ดังน้�  ขั�นตอนท้� 1 การ์

ปฏิิบัติกิจกร์ร์ม้เพ่�อเข้าใจองค์ควิาม้รู้์หร่์อแนวิคิดใหม่้ท้�เกิดขึ�นในวิงการ์การ์ศึึกษา (Trends in Education) โดยม้้

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54
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อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นผู้นำาเสนอปร์ะเด็นการ์เปล้�ยนแปลงเพ่�อกร์ะตุ้นให้ผู้เข้าอบร์ม้ม้้ปร์ะสบการ์ณ์ร่์วิม้ โดยการ์

ลงม่้อปฏิิบัติกิจกร์ร์ม้และการ์ร์ว่ิม้แลกเปล้�ยนปร์ะสบการ์ณ ์ขั�นตอนท้� 2 การ์วิิเคร์าะหต์นเองของคร์ ูและวิิเคร์าะห์

นักเร้์ยน (Need Analysis: Teacher and Students) ค่อ การ์ท้�ครู์นำาปร์ะสบการ์ณ์ท้�ได้เร้์ยนรู้์ม้าวิิเคร์าะห์ตนเอง 

และนักเร้์ยน ในปร์ะเด็นต่าง ๆ เช่น การ์สอนของตนเอง การ์พัฒนาตนเอง ทักษะ/สม้ร์ร์ถุนะท้�ต้องการ์ให้เกิดกับ

นักเร้์ยน ปัญหาและควิาม้ตอ้งการ์ของนกัเร้์ยน เปน็ต้น ขั�นตอนท้� 3 การ์พฒันาแผนการ์จดัการ์เร้์ยนรู้์ (Developing 

Lesson Plan) ค่อ การ์ท้�ครู์นำาข้อมู้ลท้�ได้จากการ์วิิเคร์าะห์ในขั�นตอนท้� 2 ม้าพัฒนาและปรั์บปรุ์งแผนการ์สอนของ

ตนเองให้สาม้าร์ถุจัดการ์เร้์ยนรู้์ได้สอดคล้องกับหลักสูตร์ฐานสม้ร์ร์ถุนะ โดยม้้อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นโค้ช และ

เพ่�อนครู์ร์ว่ิม้แลกเปล้�ยนให้ขอ้เสนอแนะ ขั�นตอนท้� 4 การ์จัดการ์เร้์ยนรู้์เชิงรุ์ก (Implementing Active Learning) 

ค่อ การ์ท้�ครู์นำาแผนการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ท้�พัฒนาในขั�นตอนท้� 3 ม้าจัดการ์เร้์ยนรู้์เชิงรุ์กในชั�นเร้์ยนเพ่�อเน้นให้นักเร้์ยน

เกิดการ์พัฒนาสม้ร์ร์ถุนะหร่์อทักษะท้�ต้องการ์ ขั�นตอนท้� 5 การ์วิิเคร์าะหต์นเอง (Evaluating Learning) ค่อ การ์ท้�

ครู์ปร์ะเมิ้นการ์สอนของตนเอง และปร์ะเมิ้นผลท้�เกิดขึ�นกับนักเร้์ยน เพ่�อหาแนวิทางในการ์พัฒนาต่อไปในอนาคต 

และ ขั�นตอนท้� 6 สะท้อน ปรั์บเปล้�ยน และแลกเปล้�ยน (Reflect, Change & Share) ค่อ การ์ท้�ครู์สะท้อนผลท้�

เกิดขึ�นกับตนเอง ควิาม้สำาเร็์จ ควิาม้ล้ม้เหลวิ ปร์ะเด็นท้�เกิดการ์เปล้�ยนแปลง เพ่�อแลกเปล้�ยนเร้์ยนรู้์กับเพ่�อนครู์

และอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัย

4) การพััฒนารูปแบบกิจักรรมส่ัมพัันธ์ีในการเรียนรู�ตลอดชีีวิิตด�วิยกระบวินการชีุมชีนแห่งการเรียนรู�ที่าง

วิิชีาชีีพัคุรูเพ้ั�อส่่งเส่ริมคุุณลักษณะคุนไที่ยที่ี�พึังประส่งคุ์ส่ำาหรับคุรูและนักเรียนในเขตพั้�นทีี่�การศึึกษาจัังหวิัด

นนที่บุรี เขต 2

 พบว่ิา กิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์

ปร์ะกอบด้วิย 4 ขั�นตอน ได้แก่ ขั�นตอนท้� 1 อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยกร์ะตุ้นให้ครู์ค้นพบปัญหาและสาม้าร์ถุค้นพบ

ควิาม้ต้องการ์ในการ์พัฒนาตนเองท้�เก้�ยวิข้องกับการ์ปฏิิบัติงานในบริ์บทการ์ทำางานในสถุานศึึกษาของตนเองตาม้

แนวิคิดบริ์บทเป็นฐาน จากนั�นขั�นตอนท้� 2 ร่์วิม้พัฒนาครู์ให้เกิดการ์เร้์ยนรู้์เพ่�อท้�จะพัฒนาทักษะท้�จำาเป็นในการ์

ทำางานตาม้แนวิคิดของการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อให้เกิดการ์ Reskills/Upskills โดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็น

โค้ช เม่้�อครู์ม้้ทักษะเพ้ยงพอจะนำาไปสู่ขั�นตอนท้� 3 การ์พัฒนาลักษณะควิาม้เป็นคนไทยเพ่�อให้ครู์ได้เร้์ยนรู้์และ

พัฒนาทักษะเพ่�อท้�จะบูร์ณาการ์สู่เป้าหม้ายด้วิยการ์ปฏิิบัติในสถุานศึึกษาโดยม้้คณาจาร์ยม์้หาวิิทยาลัยเป็นผู้ร่์วิม้

สะท้อนแนวิคิดของครู์ จากนั�นเม่้�อครู์นำาไปใช้ในสถุานศึึกษาจะเข้าสู่ขั�นตอนท้� 4 เป็นการ์แลกเปล้�ยนองค์ควิาม้รู้์

และปร์ะสบการ์ณ์ท้�ได้จากการ์นำาไปปฏิิบัติโดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นผู้ร่์วิม้ดำาเนินกิจกร์ร์ม้ เม่้�อครู์ปร์ะสบ

ผลสำาเร็์จในการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอนจะม้าสะท้อนและแลกเปล้�ยนกับกลุ่ม้วิิชาช้พครู์ตาม้กร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่ง

การ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์

การอภิิปรายผล 

 การ์อภิปร์ายผล การ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ด้วิยรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตของ

บุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ จากการ์สังเคร์าะห์ข้อมู้ล สาม้าร์ถุแบ่ง

เป็น 4 ปร์ะเด็นตาม้วัิตถุุปร์ะสงค์การ์วิิจัย ดังน้� 

   (1)  การ์พฒันารู์ปแบบการ์พัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ ม้้ขั�นตอนของการ์พฒันารู์ปแบบการ์

เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในบริ์บทของครู์และนักเร้์ยนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ เขต 2 ใช้รู์ปแบบการ์วิิจัยและ

พัฒนา (R&D) ปร์ะกอบด้วิย 3 ร์ะยะ และ 8 ขั�นตอนย่อย ได้แก่  

 ร์ะยะท้� 1 การ์สร้์างรู์ปแบบ ปร์ะกอบไปด้วิย 4 ขั�นตอน ได้แก่ ขั�นตอนท้� 1.1)การ์สำาร์วิจควิาม้ต้องการ์

ในการ์จัดการ์ปัญหา พบว่ิา ปร์ะเด็นท้�ครู์ต้องการ์พัฒนาม้ากท้�สุด  ค่อ การ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน ซึึ่�งสอดคล้อง

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์
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กับผลการ์วิิจัยของดาร์กา บุญกาญจน์ (2563) ท้�ครู์ต้องการ์พัฒนาสอดคล้องกับปร์ะเด็นอ่�น ๆ ท้�เก้�ยวิข้องใน

การ์วิิจัยน้� ได้แก่ ด้านภาวิะผู้นำาและการ์ทำางานเป็นท้ม้ ด้านการ์ใช้เทคโนโลย้ สาร์สนเทศึและนวัิตกร์ร์ม้ทางการ์

ศึึกษา ด้านควิาม้รู้์ในเน่�อหาวิิชา ด้านการ์วิิจัยเพ่�อพัฒนาการ์เร้์ยนการ์สอน ด้านการ์พัฒนาตนเองและวิิชาช้พครู์ 

ด้านการ์วัิดและปร์ะเมิ้นผล และ ด้านการ์ส่�อสาร์และการ์ใช้ภาษา ท้�เป็นควิาม้ต้องการ์ท้�จะพัฒนาสม้ร์ร์ถุนะของ

ครู์ในศึตวิร์ร์ษท้� 21 และอุปสร์ร์คด้านการ์ทำาผลงานวิิชาการ์ท้�เป็นข้อค้นพบของการ์วิิจัยครั์�งน้�จึงม้้แนวิคิดในการ์

พัฒนาครู์ท้�เป็นองค์ปร์ะกอบของโคร์งสร้์าง เน่�อหาและกิจกร์ร์ม้ ตาม้ขั�นตอนท้� 1.2) การ์ร่์างรู์ปแบบ ม้้องค์ปร์ะกอบ

ของ 3 ร์ูปแบบท้�สอดคล้องกับแนวิคิดการ์เร์้ยนร์ู้ตลอดช้วิิต 4 เสาหลัก (Delors, 1996) โดยคำานึงถุึงการ์

เร์้ยนร์ู้อย่างหลากหลาย ม้้กิจกร์ร์ม้ให้นักเร้์ยนได้เร้์ยนรู้์ตาม้วุิฒิภาวิะ ควิาม้พร้์อม้และปร์ะสบการ์ณ์เดิม้ตลอด

จนม้้ปฏิิสัม้พันธ์ิกับสิ�งแวิดล้อม้ อ้กทั�งการ์ม้้ส่วินร่์วิม้และเห็นคุณค่าในสิ�งท้�จำาเป็นต่อการ์พัฒนาตนเอง จึงสร้์างรู์ป

แบบย่อยออกเป็น 3 รู์ปแบบ ได้แก่ (1)รู์ปแบบการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลยแ้ละนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัย (2) รู์ป

แบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และ (3) รู์ปแบบกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิใน

การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์ สอดคล้องกับ Bergdahl (2022) ท้�ใช้

การ์พัฒนาวิิชาช้พครู์ด้วิยการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลย้ท้�เน้นในลักษณะของการ์ออนไลน์และการ์ใช้ข้อมู้ล

สาร์สนเทศึ และ Abdalina et al. (2022) ใช้เทคโนโลย้ท้�ทันสมั้ยตลอดจนนวัิตกร์ร์ม้การ์สอนในการ์เร้์ยนรู้์ตลอด

ช้วิิตท้�ได้รั์บการ์พิสูจน์แล้วิว่ิาให้โอกาสเพิ�ม้เติม้สำาหร์ับการ์พัฒนาวิิชาช้พคร์ู ตลอดจนการ์พัฒนาทักษะการ์

ปฏิิบัติและกร์ะบวินการ์เร์้ยนร์ู้โดยร์วิม้  อ้กทั�งนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยท้�เป็นผลส่บเน่�องม้าจากการ์วิิจัยอิงการ์ออกแบบ 

(Design-Based Research) ท้�ได้รั์บแร์งบันดาลใจจากการ์พัฒนาวิิชาช้พครู์ท้�ปรั์บเปล้�ยนได้ตาม้บริ์บทของของครู์ 

ครู์สาม้าร์ถุออกแบบการ์คดิในการ์จดัการ์เร้์ยนรู้์และกร์ะบวินการ์การ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต และในขั�นตอนท้� 1.3) การ์

ปร์ะเมิ้นควิาม้เหม้าะสม้ของรู์ปแบบ กิจกร์ร์ม้และเน่�อหาการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ม้้ควิาม้สอดคลอ้งของผู้ทร์งคุณวุิฒิ

ท้�เล่อกนำาม้าใช้ม้้ค่าดัชน้ควิาม้สอดคล้อง ม้้ค่าตั�งแต่ 0.60 ขึ�นไปทุกข้อ และขั�นตอนท้� 1.4) การ์พัฒนารู์ปแบบ จาก

ข้อเสนอแนะของกลุ่ม้สนทนา ควิร์ได้รั์บการ์ออกแบบม้าเพ่�อช่วิยในการ์เตร้์ยม้บุคคลเพ่�อช้วิิตในศึตวิร์ร์ษท้� 21 จึง

สังเคร์าะห์เป้าหม้ายของคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ปร์ะกอบไปด้วิย 10 ด้าน 76 ข้อย่อย สอดคล้องกับการ์

สังเคร์าะห์คุณลักษณะในศึตวิร์ร์ษท้� 21 ในผลการ์วิิจัยของ Azhar et al. (2022)

  ร์ะยะท้� 2 การ์ทดลองใช้รู์ปแบบ ม้้ 2 ขั�นตอนยอ่ย ได้แก่ ขั�นตอนท้� 2.1) การ์ทดลองร์ปูแบบ และขั�นตอน

ท้� 2.2) การ์พัฒนารู์ปแบบ เป็นกร์ะบวินการ์วิิจัยและพัฒนาร์อบท้� 2 สอดคล้องกับงานวิิจัยของ Wijaya (2022) 

ม้้กิจกร์ร์ม้ในการ์อบร์ม้ท้�ปลูกฝัึงการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตผ่านบริ์บทของการ์ปฏิิบัติงานของครู์ ใช้การ์เร้์ยนรู้์แบบนำา

ตนเองแสวิงหาควิาม้รู้์ด้วิยการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตจนกลายเป็นนักวิิชาการ์ตลอดช้วิิต (Lifelong Academicians)

ท้�ปร์ะสบควิาม้สำาเร็์จสู่การ์ออกแบบตาม้ขั�นตอนท้�ผ่านม้าท้�ครู์เกิดการ์เร้์ยนรู้์จากบริ์บทและปัญหาท้�เก้�ยวิข้อง

และตาม้ควิาม้สนใจเช่�อม้โยงโคร์งสร้์าง กิจกร์ร์ม้และเน่�อหาท้�กำาหนด เสริ์ม้กิจกร์ร์ม้ท้�ไม่้เคร่์งเคร้์ยดเพ่�อนำาม้า

แลกเปล้�ยนเร้์ยนรู้์ แชร์์ปร์ะสบการ์ณ์และเสนอแนวิทางแก้ปัญหา สาม้าร์ถุร์ับรู้์ควิาม้สาม้าร์ถุของตนเองผ่านผล

งานท้�ได้รั์บการ์โค้ชจากคณาจาร์ยม์้หาวิิทยาลัย สะท้อนให้เห็นควิาม้สำาเร็์จและข้อมู้ลป้อนกลับทางบวิกแสดงถึุง

ควิาม้สัม้พันธ์ิร์ะหว่ิางพฤติกร์ร์ม้กับข้อมู้ลป้อนกลับท้�สอดคล้องกับผลการ์วิิจัยของ Kordzadze (2020) ท้�เน้นยำ�า

บทบาทสำาคัญของม้หาวิิทยาลัยท้�ม้้ผลต่อการ์พัฒนาและจัดการ์ศึึกษาอย่างต่อเน่�องให้แก่ข้าร์าชการ์ให้ได้รั์บการ์

พัฒนาอย่างต่อเน่�องทั�งในด้านควิาม้รู้์และทักษะใหม่้ ทำาให้สาม้าร์ถุสรุ์ปเก้�ยวิกับควิาม้เช่�อท้�ว่ิา กร์ะบวินการ์เร้์ยน

รู้์ตลอดช้วิิตม้้ส่วินช่วิยในการ์พัฒนาควิาม้เป็นม่้ออาช้พ ให้โอกาสสำาหรั์บการ์พัฒนาตนเองและการ์พัฒนาทักษะ

ทางวิิชาช้พครู์  

 ร์ะยะท้� 3 การ์ปร์ะเม้นิผลการ์พฒันารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต ม้้ 2 ขั�นตอนยอ่ย ปร์ะกอบไปดว้ิย  ขั�น

ตอนท้� 3.1) การ์ปร์ะเมิ้นการ์จัดกิจกร์ร์ม้การ์เร้์ยนรู้์และคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ แบ่งกลุ่ม้ตัวิอย่างออกเป็น 

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54



49  

2 กลุ่ม้ตาม้ควิาม้ต้องการ์ของครู์ โดยใช้รู์ปแบบเน่�อหา กิจกร์ร์ม้ ร์ะยะเวิลา และอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัย/วิิทยากร์

เด้ยวิกัน ได้แก่ กลุ่ม้ท้�เป็นครู์โร์งเร้์ยนเด้ยวิกัน (R3D3) และกลุ่ม้ครู์ท้�คละสถุานศึึกษา (R4D4) พบว่ิา ม้้คุณลักษณะ

คนไทยท้�พึงปร์ะสงค์สูงขึ�นอย่างม้้นัยสำาคัญทางสถิุติท้�ร์ะดับ α = 0.05  ทั�งน้�ผลจากการ์ปร์ะเมิ้นสอดคล้องกับข้อ

ค้นพบของ Eroglu & Özbek (2021) เน่�องจากครู์ม้้ควิาม้มั้�นใจในการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอนของตนเอง ส่งผลให้

เกิดการ์พัฒนาการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ท้�เหม้าะสม้กับนักเร้์ยน อาทิ การ์ทำางานร่์วิม้กัน การ์เร้์ยนรู้์เชิงรุ์ก การ์ใช้บริ์บท

ของช้วิิตปร์ะจำาวัินในการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน ตลอดจนร์ะบบของโคร์งสร์า้ง การ์พัฒนาการ์บริ์หาร์และการ์ทำางาน

ร่์วิม้กันของการ์พัฒนาครู์ และ ผลการ์ปร์ะเมิ้นควิาม้คิดเห็นต่อกร์ะบวินการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตม้้ควิาม้เหม้าะสม้

คิดเป็นค่าเฉล้�ย ( ) 4.16 และส่วินเบ้�ยงเบนม้าตร์ฐาน (S.D.) 0.48 และสอดคล้องกับแบบจำาลอง IGTP ของ Sims 

et al. (2021) เน่�องจากคุณลักษณะของครู์ท้�ม้้ผลต่อการ์พัฒนาวิิชาช้พครู์ท้�ได้รั์บข้อมู้ลในการ์พัฒนาตนเองเชิงลึก 

ทั�งเทคนิควิิธ้ิสอน ส่�อการ์เร้์ยนรู้์ การ์วัิดและการ์ปร์ะเมิ้นผล การ์เข้ยนแผนการ์สอน และการ์บูร์ณาการ์สู่การ์ขอ

วิิทยฐานะของตนเอง ท้�สอดคล้องกับควิาม้ต้องการ์และได้ลงม่้อปฏิิบัติด้วิยตนเองอย่างสม้ดุล   

 จากบริ์บทของบุคลากร์และเยาวิชนในจังหวัิดนนทบุร้์ พบว่ิา รู์ปแบบของการ์พัฒนาการ์จัดการ์เร้์ยน

รู้์ของครู์เป็นไปตาม้ควิาม้ต้องการ์ในการ์แก้ปัญหา แบ่งกลุ่ม้การ์พัฒนาออกเป็น 2 ปร์ะเภท ค่อ กลุ่ม้ท้�ต้องการ์

พัฒนาเป็นกลุ่ม้ตาม้โร์งเร้์ยน และกลุ่ม้ท้�ต้องการ์พัฒนาตาม้ลักษณะของการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ในบริ์บทของตนเอง ไม่้

ว่ิาจะเป็นร์ะดับช่วิงชั�นหร่์อสาร์ะการ์เร้์ยนรู้์ ซึึ่�งการ์ส่งเสริ์ม้และการ์ได้รั์บการ์สนับสนุนจากผู้บริ์หาร์โร์งเร้์ยนและ

ศึึกษานิเทศึก็ม้้ส่วินผลักดันให้ครู์เกิดควิาม้กร์ะต่อร่์อร้์นในการ์พัฒนาตนเอง และ คร์มู้้ทักษะในศึตวิร์ร์ษท้� 21 หร่์อ

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ในด้านการ์ทำางานเป็นท้ม้และการ์ใช้เทคโนโลย้เป็นพ่�นฐานทำาให้เกิดการ์พัฒนา

ในปร์ะเด็นของการ์นำาไปใช้ในสถุานศึึกษาได้เป็นอย่างด้ การ์เร์้ยนร์ู้ตลอดช้วิิตของคร์ูสะท้อนได้จากการ์นำา

ควิาม้ร์ู้ท้�ได้จากกิจกร์ร์ม้ไปปร์ะยุกต์ใช้ในการ์จัดการ์เร์้ยนร์ู้ของตนเองซึ่ึ�งสาม้าร์ถุสะท้อนผ่านกิจกร์ร์ม้แลก

เปล้�ยนเร์้ยนร์ู้ และสะท้อนผลการ์ปฏิิบัติ ส่วินนักเร้์ยน หลังจากท้�ได้รั์บการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอนจากครู์ท้�ม้้การ์

พัฒนาตนเองแล้วิ พบว่ิา นักเร้์ยนสาม้าร์ถุพัฒนาด้านควิาม้คิดสร้์างสร์ร์ค์ท้�สะท้อนออกม้าจากการ์สร้์างสร์ร์ค์ชิ�น

งานหร่์อร่์วิม้เร้์ยนรู้์ผ่านกิจกร์ร์ม้ Active Learning และ การ์ผลิตส่�อการ์เร้์ยนรู้์

 2. การ์พัฒนารู์ปแบบการ์ถุ่ายทอดองค์ควิาม้รู้์ เทคโนโลย้และนวัิตกร์ร์ม้การ์วิิจัยเพ่�อเสริ์ม้สร้์าง

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงคต์าม้แนวิพร์ะร์าชดำาริ์สู่การ์ปฏิิบัติในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจงัหวัิดนนทบรุ้์ เขต 2 อยู่

บนพ่�นฐานของการ์พัฒนาครู์โดยกจิกร์ร์ม้เริ์�ม้จากขั�นตอนท้� 1 ค่อ การ์บอกเล่าถึุงปัญหาท้�แท้จริ์งจากการ์สอน โดย

อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยจะเป็นผู้กร์ะตุ้นให้ครู์บอกเล่าถึุงปัญหาท้�เกิดจากการ์เร้์ยนการ์สอนในห้องเร้์ยนของตนเอง 

เม่้�อครู์ได้เล่าถึุงปัญหาและเห็นถึุงปัญหาของเพ่�อนครู์ด้วิยกันเอง ในกิจกร์ร์ม้น้�จะเป็นกิจกร์ร์ม้เริ์�ม้ต้นท้�เช่�อม้โยงรู์ป

แบบการ์พัฒนาครู์ทั�ง 3 รู์ปแบบ ซึึ่�งสอดคล้องกับผลการ์ศึึกษาของ Collins (2021) ควิาม้สนใจเฉพาะเจาะจงว่ิา

รู์ปแบบการ์สอนนำาไปเสริ์ม้สร้์างปร์ะสบการ์ณ์ของนักเร้์ยนอย่างไร์ ข้อคิดเห็นจะนำาไปสู่การ์อธิิบายวิิธ้ิการ์สอนว่ิา

ได้พัฒนาทักษะ การ์เร้์ยนรู้์ และช่�นชม้รู์ปแบบการ์สนับสนุนการ์แก้ไขข้อขัดแย้งแบบใหม่้ท้�จะเช่�อม้โยงสู่ขั�นตอนท้� 

2 ค่อ การ์ปรั์บเปล้�ยนควิาม้เช่�อและกร์อบควิาม้คิดสอดคล้องกับการ์วิิจัยของ Seherrie & Mawela (2021) และ 

Erdin & Levent (2022) ท้�ผสม้ผสานแนวิทางการ์พฒันาและการ์เร้์ยนรู้์แบบร์ว่ิม้ม่้อด้วิยการ์ร์ว่ิม้วิางแผนบทเร้์ยน 

โดยอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยจะเป็นผู้นำาครู์ในการ์ปรั์บควิาม้เช่�อเก้�ยวิกับการ์ทำาวิิจัยปฏิิบัติการ์ในชั�นเร้์ยนและการ์หา

กลยุทธ์ิ เทคนิควิิธ้ิสอนจากงานวิิจัยเพ่�อท้�จะนำาม้าปรั์บใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการ์ใช้เทคโนโลย้เป็นเคร่์�องม่้อ ขั�น

ตอนท้� 3 การ์นำาไปใช้ ครู์จะนำาเอานวิัตกร์ร์ม้การ์จัดการ์เร้์ยนรู้์หร่์อเทคนิคท้�ได้จากงานวิิจัยไปใช้ในการ์จัดการ์

เร้์ยนรู้์ของตนเอง ซึ่ึ�งผลของการ์สร์้างนวัิตกร์ร์ม้จากงานวิิจัยน้�ม้้ผลสอดคล้องกับการ์วิิจัยอิงการ์ออกแบบท้�นำาไป

ใช้ได้ในโลกแห่งควิาม้เป็นจริ์ง และนำาไปสู่การ์พัฒนาท้�ยั�งยน่ซึึ่�งยดึหลักการ์ออกแบบร่์วิม้เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์นวัิตกร์ร์ม้ 

และพัฒนาสู่ขั�นตอนท้� 4 สะท้อน เปล้�ยนแปลงและแลกเปล้�ยน กิจกร์ร์ม้น้�ครู์ม้้โอกาสสะท้อนการ์เร้์ยนรู้์ ปร์ะเด็น

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์

ของบุคลากร์ทางการ์ศึึกษาและเยาวิชนในเขตพ่�นท้�การ์ศึึกษาจังหวัิดนนทบุร้์ วิารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหัาวิิทยาลัยรังสิต, 17(1),34-54
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ท้�ตนเองไดเ้ปล้�ยนแปลงและแลกเปล้�ยนกับกลุ่ม้วิิชาช้พคร์ทู้�เป็นเพ่�อนคร์ดู้วิยกัน ในขั�นตอนการ์นำาไปใช้จนถึุงการ์

สะท้อน เปล้�ยนแปลงและแลกเปล้�ยนน้�สอดคล้องกับผลการ์วิิจัยของ Hughes, Morrison & Robb (2021) ใน

การ์พัฒนาครู์ด้วิยการ์เร้์ยนรู้์แบบม้้ส่วินร่์วิม้และการ์วิิจัยอิงการ์ออกแบบ

 3.  การ์พัฒนารู์ปแบบการ์บูร์ณาการ์ทักษะแห่งอนาคตกับเทคนิคการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตในการ์

ฝึึกอบร์ม้และการ์นำาไปใช้ในการ์ปฏิิบัติการ์สอนในสถุานศึึกษาเพ่�อส่งเสร์ิม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 

รู์ปแบบดังกล่าวิอยูบ่นพ่�นฐานของการ์พฒันาครู์และการ์สร์า้งองค์ควิาม้รู้์ด้วิยตนเอง ปร์ะกอบดว้ิย 6 ขั�นตอน ดังน้� 

ขั�นตอนท้� 1 การ์ปฏิิบัติกิจกร์ร์ม้เพ่�อเข้าใจองค์ควิาม้รู้์หร่์อแนวิคิดใหม่้ท้�เกิดขึ�นในวิงการ์การ์ศึึกษา โดยม้้อาจาร์ย์

ม้หาวิิทยาลัยเป็นผู้นำาเสนอปร์ะเด็นการ์เปล้�ยนแปลงเพ่�อกร์ะตุ้นให้ผู้เข้าอบร์ม้ม้้ปร์ะสบการ์ณ์ร่์วิม้ โดยการ์ลงม่้อ

ปฏิิบัติกิจกร์ร์ม้และการ์ร์ว่ิม้แลกเปล้�ยนปร์ะสบการ์ณส์อดคล้องกับการ์ส่บเสาะหาควิาม้รู้์ในผลการ์วิิจัยของ Aykaç, 

Kögce & Aslandag (2020) ขั�นตอนท้� 2 การ์วิิเคร์าะห์ตนเองของครู์ และวิิเคร์าะห์นักเร้์ยน โดยนำาปร์ะสบการ์ณ์

ท้�ได้เร้์ยนรู้์ม้าวิิเคร์าะห์ในปร์ะเด็นต่าง ๆ เช่น การ์สอนของตนเอง การ์พัฒนาตนเอง  ทักษะ/สม้ร์ร์ถุนะท้�ต้องการ์

ให้เกิดกับนักเร้์ยน ปัญหาและควิาม้ต้องการ์ของนักเร้์ยน เป็นต้น ขั�นตอนท้� 3 การ์พัฒนาแผนการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ ค่อ 

การ์ท้�ครู์นำาข้อมู้ลท้�ได้จากการ์วิิเคร์าะห์ในขั�นตอนท้� 2 ม้าพัฒนาและปรั์บปรุ์งแผนการ์สอนของตนเองให้สาม้าร์ถุ

จัดการ์เร์้ยนร์ู้ท้ �สอดคล้องกับหลักสูตร์ฐานสม้ร์ร์ถุนะ โดยม้้อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นโค้ชและเพ่�อนคร์ูร์่วิม้

แลกเปล้�ยนให้ข้อเสนอ ทั�งน้�สอดคล้องกับควิาม้คาดหวัิงและผลลัพธ์ิท้�คาดเดาได้ในบริ์บทท้�คุ้นเคยของห้องเร้์ยน 

โดยเฉพาะกจิกร์ร์ม้ท้�แก้ปัญหาเก้�ยวิกับการ์ใช้แพลตฟัอร์์ม้การ์เร้์ยนรู้์ออนไลน์ การ์สร์า้งแผนการ์สอนและทร์พัยากร์

ส่�อการ์เร้์ยน การ์ส่�อสาร์กับผู้ปกคร์อง และการ์ใช้โซึ่เช้ยลม้้เด้ย (Giunco et al. 2020)  ขั�นตอนท้� 4 การ์จัดการ์

เร้์ยนรู้์เชิงรุ์ก การ์ท้�ครู์นำาแผนการ์จัดการ์เร้์ยนรู้์สู่การ์พัฒนาสม้ร์ร์ถุนะหร่์อทักษะท้�ต้องการ์สอดคล้องกับงานวิิจัย

ของ Gordon et al. (2022)  ส่วินคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ตาม้พร์ะร์าโชบายด้านการ์ศึึกษา 4 ปร์ะการ์ 

ค่อ ม้้ทัศึนคติท้�ด้และถูุกต้อง พ่�นฐานช้วิิตท้�มั้�นคงเข้ม้แข็ง ม้้งานทำาม้้อาช้พ และเป็นพลเม่้องด้ ม้้ร์ะเบ้ยบวิินัย และ

เกิดสุขภาวิะท้�สม้บูร์ณ์ทั�งด้านร่์างกาย จิตใจ สังคม้และปัญญา ค่อ ม้้ควิาม้สุขอยูใ่นสังคม้โลก สร้์างให้เกิดสังคม้

อยูเ่ย็นเป็นสุขสอดคล้องกับคุณลักษณะตาม้ผลการ์สงัเคร์าะห์ทักษะในการ์พฒันาทักษะช้วิิตและอาช้พในศึตวิร์ร์ษ

ท้� 21 ของ Chaiyama & Kaewpila (2022) ขั�นตอนท้� 5 การ์วิิเคร์าะห์ตนเอง การ์ท้�ครู์ปร์ะเมิ้นการ์สอนของตนเอง

และปร์ะเมิ้นผลท้�เกิดขึ�นกับนักเร้์ยน เพ่�อหาแนวิทางในการ์พัฒนาต่อไปในอนาคต และ ขั�นตอนท้� 6 สะท้อนปรั์บ

เปล้�ยนและแลกเปล้�ยน ค่อ การ์ท้�ครู์สะท้อนผลท้�เกิดขึ�นกับตนเอง ควิาม้สำาเร็์จ ควิาม้ล้ม้เหลวิ ปร์ะเด็นท้�เกิดการ์

เปล้�ยนแปลง เพ่�อแลกเปล้�ยนเร้์ยนรู้์กับเพ่�อนครู์และอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัย 

 4.  การ์พัฒนารู์ปแบบกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแหง่การ์เร้์ยนรู้์

ทางวิิชาช้พครู์เพ่�อพัฒนาคุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ แสดงให้เห็นถึุงกิจกร์ร์ม้สัม้พันธ์ิในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต

ด้วิยกร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์ทางวิิชาช้พครู์ 4 ขั�นตอน ได้แก่ ขั�นตอนท้� 1 อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยกร์ะตุ้น

ให้ครู์ค้นพบปัญหาและสาม้าร์ถุคน้พบควิาม้ตอ้งการ์ในการ์พฒันาตนเองท้�เก้�ยวิข้องกับการ์ปฏิิบัติงานในบร์บิทการ์

ทำางานในสถุานศึึกษาของตนเองตาม้แนวิคดิบริ์บทเปน็ฐาน จากนั�นขั�นตอนท้� 2 ร่์วิม้พฒันาคร์ใูห้เกิดการ์เร้์ยนรู้์เพ่�อ

ท้�จะพัฒนาทักษะท้�จำาเป็นในการ์ทำางานตาม้แนวิคิดของการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตเพ่�อให้เกิดการ์ Reskills/Upskills 

(Liu & Murphy, 2021; Nomnian, 2022)โดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นโค้ช เม่้�อครู์ม้้ทักษะเพ้ยงพอจะนำา

ไปสู่ขั�นตอนท้� 3 การ์พัฒนาลักษณะควิาม้เป็นคนไทยเพ่�อให้คร์ูได้เร์้ยนร์ู้และพัฒนาทักษะเพ่�อท้�จะบูร์ณาการ์สู่

เป้าหม้ายด้วิยการ์ปฏิิบัติในสถุานศึึกษาโดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นผู้ร์่วิม้สะท้อนแนวิคิดของคร์ู จากนั�น

เม่้�อครู์นำาไปใช้ในสถุานศึึกษาจะเข้าสู่ขั�นตอนท้� 4 เป็นการ์แลกเปล้�ยนองค์ควิาม้รู้์และปร์ะสบการ์ณ์ท้�ได้จากการ์นำา

ไปปฏิิบัติโดยม้้คณาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยเป็นผู้ร่์วิม้ดำาเนินกิจกร์ร์ม้ซึึ่�งม้้ผลการ์วิิจัยสอดคล้องเช่นเด้ยวิกับ ธินัทณัฏิฐ์ 

ฉัตร์ภัครั์ตน์, ชุติวัิฒน์ สุวัิตถิุพงศ์ึ และ วิิทูร์ย์ วิงษ์อาม้าตย์ (2561) และเม่้�อครู์ปร์ะสบผลสำาเร็์จในการ์จัดการ์เร้์ยน

เจนศึึก โพธิิศึาสตร์์* สุร์ยศึ ทรั์พย์ปร์ะกอบ และ พัดชา ดอกไม้้ (2566) การ์พัฒนารู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตท้�ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์
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การ์สอนแสดงถึุงควิาม้สัม้พันธ์ิกับการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต เช่นเด้ยวิกับผลการ์วิิจัยของ Hidayat et al. (2022) เม่้�อ

นำาการ์เร้์ยนรู้์และนวัิตกร์ร์ม้ม้าสะท้อนและแลกเปล้�ยนกับกลุ่ม้วิิชาช้พครู์ตาม้กร์ะบวินการ์ชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์

ทางวิิชาช้พครู์ท้�จะนำาไปสู่การ์ส่งเสริ์ม้คุณลักษณะการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต

 ข้อด้อยหร่์อโอกาสการ์เกิดควิาม้ลำาเอ้ยงของการ์วิิจัยน้� การ์ปร์ะชาสัม้พันธ์ิและดำาเนินการ์วิิจัยภายใต้

สถุานการ์ณ์การ์แพร่์ร์ะบาดของโร์คติดต่อเช่�อไวิรั์สโคโร์น่า 2019 (โควิิด-19) การ์เข้าถึุงข้อมู้ลของกลุ่ม้ตัวิอย่าง

เป็นกลุ่ม้ท้�ม้้พ่�นฐานการ์ใช้เทคโนโลย้สาร์สนเทศึและการ์ส่�อสาร์ในร์ะดับด้ จึงทำาให้กิจกร์ร์ม้แบบ online และ

การ์บูร์ณาการ์ของเทคโนโลย ้ให้เข้ากับการ์ศึึกษาเพ่�อสร้์างปร์ะสบการ์ณ์การ์สอนง่ายขึ�น อาจไม่้เหม้าะสม้กับกลุ่ม้

ท้�ไม่้ม้้พ่�นฐานของการ์ใช้เทคโนโลย้

ข�อเส่นอแนะ 

ข�อเส่นอแนะในการนำาผลการวิิจััยไปใชี�

 1)  สถุาบันผลิตและพัฒนาครู์ ร่์วิม้กับศึึกษานิเทศึก์สาม้าร์ถุนำาหลักการ์ แนวิคดิ และร์ปูแบบการ์พฒันา

คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ด้วิยรู์ปแบบการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตส่งเสริ์ม้การ์จัดการ์เร้์ยนรู้์ของคร์ูและลักษณะ

ควิาม้เป็นคนไทยของนักเร้์ยน ควิร์จัดกิจกร์ร์ม้แบบติดตาม้การ์นำาไปใช้สู่สถุานศึึกษา และ การ์ใช้กร์ะบวินการ์

พัฒนาครู์ด้วิยรู์ปแบบชุม้ชนแห่งการ์เร้์ยนรู้์วิิชาช้พครู์ท้�เป็นกัลยาณมิ้ตร์ จะช่วิยให้ครู์กล้าแลกเปล้�ยน แสดงควิาม้

คิดเห็น และการ์นำาไปใช้สู่ชั�นเร้์ยนท้�ม้้อาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยและศึึกษานิเทศึก์เป็นโค้ชได้อย่างแท้จริ์ง

 2)  ผู้บร์ิหาร์ม้้ควิาม้สำาคัญต่อการ์บร์ิหาร์และพัฒนาคร์ูผู้สอน ผู้บร์ิหาร์สาม้าร์ถุเอ่�อต่อการ์พัฒนา

วิิชาช้พคร์ูให้เหม้าะสม้กับบริ์บทการ์จัดการ์เร้์ยนการ์สอน แหล่งเร้์ยนรู้์ ส่�อการ์เร้์ยนการ์สอนท้�จะส่งเสริ์ม้การ์

เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิต  

 3)  ผลของการ์วิิจัยน้�ช้�ให้เห็นว่ิา การ์จัดกิจกร์ร์ม้เพ่�อให้ครู์ได้ทบทวินปร์ะเด็นท้�ต้องการ์พัฒนาหร่์อ

ปัญหาของตนเองจะช่วิยให้ครู์เห็นถึุงควิาม้สำาคัญในการ์พัฒนาตนเองสู่การ์ม้้คุณลักษณะคนไทยท้�พึงปร์ะสงค์ 

ต้องม้้ผู้ส่งเสริ์ม้สนับสนุนการ์พัฒนาตนเองในทุกด้าน โดยเฉพาะผู้ท้�ม้้ควิาม้รู้์ควิาม้เช้�ยวิชาญช่วิยเหล่อตาม้ควิาม้

ต้องการ์

ข้อเสนอแนะในการ์วิิจัยครั์�งต่อไป

 1)  กร์ะบวินการ์เร้์ยนรู้์เชิงวิิชาช้พครู์ท้�ใช้เป็นกิจกร์ร์ม้ร่์วิม้กับครู์และอาจาร์ย์ม้หาวิิทยาลัยท้�ม้้ควิาม้

หลากหลายตาม้บริ์บท ควิาม้ต้องการ์ ปัญหา และสภาพการ์ปฏิิบัติของครู์แต่ละแห่ง ควิร์ม้้การ์เล่อกใช้รู์ปแบบ

กร์ะบวินการ์อย่างหลากหลายและเหม้าะสม้เข้าม้าช่วิยในการ์พัฒนากร์ะบวินการ์ เช่น การ์ใช้การ์ศึึกษาบทเร้์ยน 

เพ่�อช่วิยให้เกิดกร์ะบวินการ์เร้์ยนรู้์อย่างต่อเน่�องและยั�งย่น

 2)  นักวิิจัยหร่์อนักการ์ศึึกษาสาม้าร์ถุบูร์ณาการ์ปร์ะเด็นของการ์เร้์ยนรู้์ตาม้ UNESCO ท้�คร์อบคลุม้ 

เท่าเท้ยม้ และม้้คุณภาพ ร์วิม้ทั�งส่งเสริ์ม้โอกาสในการ์เร้์ยนรู้์ตลอดช้วิิตสำาหรั์บทุกคนม้าใช้วิิเคร์าะห์ ในการ์พัฒนา

คุณภาพทางการ์ศึึกษา หร่์อ การ์พัฒนาบุคลากร์ทางการ์ศึึกษา ให้ม้้ปร์ะสิทธิิภาพม้ากยิ�งขึ�น  

 Acknowledgments: งานวิิจัยน้�ได้รั์บทุนอุดหนุนการ์วิิจัยจากสำานักงานคณะกร์ร์ม้การ์ส่งเสริ์ม้

วิิทยาศึาสตร์์ วิิจัยและนวัิตกร์ร์ม้ (สกสวิ.) ปีงบปร์ะม้าณ 2565. และผ่านการ์รั์บร์องจริ์ยธิร์ร์ม้ของคณะกร์ร์ม้การ์

การ์วิิจัยและจริ์ยธิร์ร์ม้ม้หาวิิทยาลัยร์าชภัฏิพร์ะนคร์ เลขท้� 02.20/65 
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