การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสาน
การชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเ ชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

นายสนั่น วงษดี

งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเปา สพฐ. ประจําปงบประมาณ 2561

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัย

การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวย
วิธีผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
นายสนั่น วงษดี
บทคัดยอ

1. การศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 2) ศึกษาผลของการใชรปู แบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
ดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 3
ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และสภาพการจัดการ
เรียนรูเ ชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทาง
ปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชีแ้ นะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สวนสภาพที่พึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการสนับสนุนและการเรียนรูและ
พัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด สวนดานการมีภาวะผูนาํ รวม การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย การมีระบบ
ทีมรวมมือรวมใจ และการทบทวนไตรตรองผลอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปน

(PNI Modified) และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ คือการทบทวนไตรตรองผล การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ การ
เรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย การสนับสนุน และการมีภาวะผูนํารวม ตามลําดับ
สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู โดยรวมพบวาสภาพการปฏิบัติอยูในระดับนอย สวน
ระดับปญหาโดยรวมอยูในระดับมาก เทคนิคการสอนสวนใหญใช เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย การใช
กรณีตัวอยาง การสาธิต การใชเกม การใชสถานการณจําลอง การไปศึกษาดูงาน การแสดงบทบาทสมมุติ
ตามลําดับ และเทคนิคที่ใชนอยสุดคือ การโตวาทีและการใชบทเรียนแบบโปรแกรม
วิธีการจัดการเรียนรูที่เลือกใชจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียนนอกเหนือจากการฟงบรรยาย สวน
ใหญใชการเรียนรูจากการสืบคน การเรียนรูจากการทํากิจกรรม การเรียนรูจากโครงงาน การเรียนรูจาก
สภาพการณจริง ตามลําดับ สวนวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูใชนอยที่สุด ไดแก การเรียนรูดวยการคนพบ
การเรียนรูดวยกรณีศึกษา และการเรียนรูโดยใชหลักธรรม/คําสอนของศาสนา
กลุมคนที่ครูผูสอนใหความไววางใจปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในวิธีการจัดการเรียนรูมาก
ที่สุดคือกลุมเพื่อนครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู แกปญหาดวยตนเอง ผูอํานวยการโรงเรียน และ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับ และความตองการพัฒนาตนเองของครู พบวา ครูมีความตองการ
พัฒนาตนเอง ดานสื่อประกอบการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการสอนและเทคนิคการสอน
และดานบุคลิกลักษณะของครู ตามลําดับ
2. ผูทรงคุณวุฒิเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความเปนไปไดอยูในระดับมาก
เชนกัน
3. ระดับความพึงพอใจของครูผรู ับการชี้แนะที่มีตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายการ
ยอยที่มีความพึงพอพอใจมากที่สุด ไดแก มีแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการเรียนรูที่
กําหนดไว มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และมีเกณฑการประเมินผลสามารถ
สะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดได

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะ
ทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สําเร็จลุลวงไปดวยดี เกิดจากความอนุเคราะหจากผูเกี่ยวของ ตั้งแต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อุดหนุนทุนการทําวิจัยในครั้งนี้ บุคลากรกลุมวิจัย สํานัก
นวัตกรรมทางการศึกษา สพฐ.ทุกทาน ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอเสนอแนะ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ครู ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทุกทานที่ใหขอมูลและอํานวย
ความสะดวกในเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนนาโบสถพิทยาคมทุกทานที่ใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จดวยดี

สนั่น วงษดี

สารบัญ
เรื่อง
หนา
บทที่ 1 บทนํา

1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ความสําคัญของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ความหมายของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
องคประกอบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
การมีภาวะผูนาํ รวม
การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
การทบทวนไตรตรองผล
การสนับสนุน
การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
การชี้แนะทางปญญา (Cognitive coaching)
ความหมายของการชี้แนะทางปญญา
เปาหมายของการชี้แนะทางปญญา
ความเชื่อพื้นฐานของการชี้แนะทางปญญา
องคประกอบของการชี้แนะทางปญญา
ขั้นตอนการใหการชี้แนะทางปญญา
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงรุก
ความหมายการเรียนรูเชิงรุก
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุก

1
5
6
6
7
8
10
11
11
13
14
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
26
30
31
31
33

องคประกอบของการเรียนรูเชิงรุก
33
การพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู
34
การออกแบบการจัดการเรียนรู
39
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
39
การประเมินผลการเรียนรู
41
หลักการสอนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
42
วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
42
ประโยชนของการเรียนรูเชิงรุก
46
บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
49
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
50
งานวิจัยในประเทศ
50
งานวิจัยตางประเทศ
61
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย
75
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการ
จัดการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
75
ขั้นตอนดําเนินการ
75
ประชากรและกลุมตัวอยาง
76
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
77
การเก็บรวบรวมขอมูล
78
การวิเคราะหขอมูล
79
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
79
ขั้นตอนดําเนินการ
80
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
80
การเก็บรวบรวมขอมูล
82
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
82
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธผี สาน
การชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของของครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
83

ขั้นตอนดําเนินการ
83
กลุมผูใหขอมูล
84
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
84
การเก็บรวบรวมขอมูล
85
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
85
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
87
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการ
จัดการ
เรียนรูและสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
88
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
111
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
127
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
129
วัตถุประสงคของการวิจัย
129
สรุปผลการวิจัย
129
อภิปรายผล
131
ขอเสนอแนะ
137
บรรณานุกรม
139
ภาคผนวก

140

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ภาคผนวก ข คุณภาพของเครื่องมือ
ประวัติยอของผูวิจัย

149
167

บัญชีตาราง
ตาราง
หนา
1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยางสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38………………………………………………………………………………….………………... 76
2 แสดงคาความถี่และคารอยละของขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม...................................... 88
3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชมุ ชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38………………………………………………………………………………. 89
4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีภาวะผูนาํ รวม........................................................... 90
5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน................................. 91
6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีระบบทีมรวมมือรวมใจ............................................. 92
7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการทบทวนไตรตรองผล.........................................
93
8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการสนับสนุน.................................................................... 94
9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ........................................... 96
10 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38............... 97

ตาราง
11 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมี
ภาวะผูนาํ รวม.............................................................................................................................
12 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ดานการมี
วิสยั ทัศนและเปาหมาย...............................................................................................................
13 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ดานการมี
ระบบทีมรวมมือรวมใจ……………………………………………………………………………………………........
14 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ดานการ
ทบทวนไตรตรองผล....................................................................................................................
15 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ดานการ
สนับสนุน……………………………………………………………………………………………………………………...
16 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน
(PNI Modified)และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ดานการ
เรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ.............................................................................................................
17 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38.............................................................
18 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานครูผูสอน.......................................
19 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานเนื้อหา..........................................
ตาราง

หนา

97

98

100

101

102

103
104
105
105
หนา

20
21

22

23
24
25

26

27
28

29

แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน..........
แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน....................................................................................................................................
แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน..........................................................................................................................................
แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานผูเรียน
แสดงคาความถี่และรอยละเทคนิคการสอนที่ครูผูสอนใชในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38....................................................................................
แสดงคาความถี่และรอยละของวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เลือกใชจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียน
นอกเหนือจากการฟงบรรยาย...................................................................................................
แสดงคาความถี่และรอยละของกลุมคนที่ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใหความไววางใจปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยใน
วิธีการจัดการเรียนรู..................................................................................................................
แสดงคาความถี่และรอยละของเนื้อหาที่ตองการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38...........................................................
แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
ดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38............................................
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูรับการชี้แนะที่มีตอ
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีประสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38..................................................................................................

106

107

108
109
109

109

110
111

111

127

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
หนา
1
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย........................................................................................... 7
2
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38................................................................................ 119

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
เทคโนโลยีสงผลใหประเทศตางๆในโลก ที่นอกจากจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมโยง
ระหวางกันมากขึ้นแลวยังกอใหเกิดการแขงขันระหวางประเทศที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหประเทศตางๆ
ตองพยายามปรับเปลี่ยนและดําเนินนโยบายใหเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถยืนหยัดอยู
ไดในสังคมโลกอยางมีศักดิ์ศรีและสามารถแขงขันบนเวทีระดับโลกที่มีมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได สงผล
ใหทุกประเทศทั่วโลกกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตนใหมีทักษะและสมรรถนะ
ระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559,1)
การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้ง
ความรูและทักษะที่จาํ เปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,16) ประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนให
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก ควบคูกับ
การธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ในสวนของประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใตแรงกดดันภายนอกจากกระแส
โลกาภิวัตนและแรงกดดันภายในประเทศที่เปนปญหาวิกฤตที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรมจริยธรรม และประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต(สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2560,1) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทย ทุกชวงวัย มีทักษะ ความรูความสามารถ และพัฒนาตนเอง
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งไดกําหนดใหการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตร
หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเปนภารกิจหลักในการ
พัฒนาคน อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
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(พ.ศ. 2560 – 2564) เปนกรอบในการดําเนินการ เพื่อใหการพัฒนาประเทศในทุกระบบ มีความ
สอดคลองกัน และนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศให “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,11)
ผลการพัฒนาการศึกษาในชวงป 2552 - 2558 ประเทศไทยประสบความสําเร็จหลายดาน และ
อีกหลายดานยังเปนปญหาที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เมื่อเปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยกับนานาประเทศ พบวา มีแนวโนมลดลง และต่ํากวาประเทศ
อื่น โดยเฉพาะสิงคโปร มาเลเซียผลการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษายังไมเปนที่นาพึงพอใจ เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก และต่าํ กวาหลายประเทศ
ในแถบเอเชีย(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,65)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาอยูใน
ระดับที่ไมนา พึงพอใจ เห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมสาระ
การเรียนรูหลักสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร คะแนนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และต่ํา โดยในป 2559 ผลคะแนน O-NET ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 52.29 วิชาวิทยาศาสตร และสังคมศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ย 31.62 และ 36.89 ตามลําดับ ในสวนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย
27.36 และ 24.82 ตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาซึ่งมี
ความแตกตางกันสูง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,34)
นอกจากนี้ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนเทียบกับนานาประเทศทั่วโลกและในอาเซียน
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment :
PISA) ซึ่งมุงเนนการประเมินความสามารถของนักเรียนในการนําความรู ดานวิทยาศาสตร การอานและ
คณิตศาสตร จากการเรียนไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในชีวิตหรือ สถานการณจริง พบวา ผลการประเมิน
PISA 2015 (ป 2558) คะแนนเฉลี่ยดานการรูเรื่อง วิทยาศาสตร การรูเรื่องการอาน และการรูเรื่อง
คณิตศาสตรของนักเรียนไทยอายุ 15 ป ต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ทุกวิชา โดยประเทศไทยอยูใน
ลําดับที่ 55 จาก 72 ประเทศ ซึ่งต่ํากวาประเทศสิงคโปรและเวียดนาม ซึ่งอยูในลําดับที่ 1 และ 8
ตามลําดับ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,36)
สวนแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
(Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS) ซึ่งเนนการประเมินความรู
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และทักษะคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตามหลักสูตรของนักเรียน พบวา ในป 2554 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ของไทย มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูลําดับที่34 และ 29 จาก 52
ประเทศ ซึ่งต่ํากวาประเทศสิงคโปรโดยคณิตศาสตร จัดอยูในกลุมออนที่สุด สวนวิทยาศาสตรอยูในกลุม
พอใช สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของไทย จากผลการประเมินในป 2558 พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อยูอันดับที่ 26 จาก 37 ประเทศ ทั้งสองวิชา แสดงใหเห็นวา ประเทศไทย
ตองเรงพัฒนาความรู ความสามารถ การคิดวิเคราะหและการนําไปใชโดยเฉพาะดานที่กําหนดเปนสาระ
หลักในการประเมินระดับนานาชาติ ไดแก คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร(สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2560,37)
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) พบวา สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ ไดรับการรับรองมาตรฐานรอยละ 96.81 77.47 79.49 95.27
และ 98.81 ตามลําดับ หากพิจารณาสถานศึกษาที่ผานการรับรอง พบวา ผลการประเมินที่สะทอน
คุณภาพผูเรียนยังไมเปนที่นาพึงพอใจ เห็นไดจากผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยระดับพอใช ใน
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ไดแก ตัวบงชี้ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน แสดงใหเห็นวา
การบริหารจัดการของสถานศึกษายังไมสามารถสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2560,48)
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย รายงานผลการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ของ IMD ชี้ใหเห็นวาขีดความสามารถในการแขงขันดานศึกษา
ของประเทศไทยเทียบกับนานาประเทศมีอันดับลดลงตลอดชวง 7 ปที่ผานมา โดยลดลงจากอันดับที่43 ใน
ป2551 มาเปนอันดับที่54 ในป 2557 และปรับเพิ่มขึ้นเปนอันดับที่ 48 ในป 2558 สําหรับป 2559 ซึ่ง
เปนปลาสุด พบวา อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลงมาเปนอันดับที่52 เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,61)
จากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่เสนอมาขางตน
ชี้ใหเห็นคอนขางชัดเจนวาคุณภาพการศึกษาทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะของผูเรียนของประเทศไทย
ยังไมนาพอใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ แตที่สําคัญคือ “ครู” โดยเชื่อวา ครูเปน
ทรัพยากรสําคัญที่สุดในโรงเรียนที่จะชวยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนได ครูมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและ
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วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข โดยมีขอคนพบจากการวิจัย
หลายฉบับที่พบวา นักเรียนที่มีโอกาสไดเรียนรูกับครูที่สอนเกงจะมีพัฒนาการที่กาวหนามากกวานักเรียนที่
เรียนกับครูที่สอนไมเกงถึง 3 เทา ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางเสมอภาคและ
เกิดประสิทธิผลตองพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในระดับสูงและมีขวัญกําลังใจเพื่อจะปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มความสามารถและถายกระดับคุณภาพการสอนของครูไดก็ยอมจะสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนดวย
แตในสภาพความเปนจริงครูสวนใหญยังจัดการเรียนรูในลักษณะเนนเนื้อหาความจํา (Passive Learning)
มากกวาการเรียนรูที่ผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Active Learning) แนวทางปฏิรูปที่สําคัญจึงตองหา
วิธีการที่ใหผูเรียนปรับวิธีการเรียน และครูปรับวิธีการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร จัดการเรียนรูที่
เสริมสรางทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม ใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(student – centered approach) และการจัดการเรียนรูท ี่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมอยางทั่วถึง
(inclusive approaches) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556,123-124,สถาพร พฤฑฒิกุล
,2555,4,วิชัย วงษใหญ,2558,อรรณพ

จีนะวัฒน,2559,1383)

การจัดการเรียนรูเชิงรุกหรือ Active Learningเปนอีกรูปแบบการสอนหนึ่งที่ครูควรนํามาใชเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบและทําความเขาใจดวยตนเอง หรือรวมกันกับเพื่อน เชน รวมสืบคนหา
คําตอบ และสรุปความคิดรวบยอดรวมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงอยาง
เดียว (Passive) มาเปนผูเรียนที่รวมกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนกําหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548) ครูจึง
มีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดว ยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของณัชนัน แกวชัย
เจริญกิจ (2550) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกหรือ Active
Learning ไว คือ 1) กิจกรรมตองสะทอนความตองการในการพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชน
ในชีวิตจริงของผูเรียน 2) สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอนและเพื่อนในชั้นเรียน 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม รวมทั้ง กระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 4) จัดสภาพการ
เรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย
และใหโอกาสนักเรียนไดเรียนกับวิธีการสอนที่หลากหลาย 6) วางแผนเวลาในการจัดการเรียนการสอน
อยางชัดเจนทั้งในสวนเนื้อหาและกิจกรรม และ 7) ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการ
แสดงออกและความคิดของผูเรียน
ดังนั้นการพัฒนาครูเพื่อใหครูเขาใจกระบวนการหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนใหมๆที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคลของผูเรียน จําเปนที่ครูตอ งไดรับการพัฒนาตนเองใหมี
สมรรถภาพในดานความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบแตโดยทั่วไปจะนิยมใชการฝกอบรมแตดวยการฝกอบรมสวนใหญเปนการพัฒนาระยะ
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สั้น ทําใหมีจุดออนในหลายๆ ดาน สงผลใหครูไมสามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดรับลงสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ (Diaz-Maggioli, G., 2004) ขอจํากัดดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Joyce and
Showers ที่พบวาครูที่เรียนรูเ พียงทฤษฎีและดูครูตนแบบสอนจะนําไปใชจริงในชั้นเรียนไดนอย แตครูที่มี
โอกาสฝกปฏิบัติในสถานการณการทดลองที่ไมเสี่ยงตอความลมเหลวจะพัฒนาทักษะไดมากกวา และได
นําเสนอวิธีการพัฒนาครูที่เรียกวา การชี้แนะ (coaching) ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาครูผา นการเรียนรูในงาน
โดยผานการทํางานรวมกัน การศึกษารวมกันเปนทีม การแกปญหาดวยกัน จนสามารถนําประสบการณไป
ใชจริงในหองเรียนของตนเองได การชี้แนะจึงถือวาเปนวิธีทชี่ วยถายโยงการเรียนรู หรือทักษะใหมไปสูการ
ปฏิบัติได และทําใหบุคคลมีความรูและทักษะใหมที่คงทนกวาการใชวิธีอื่น โดยมีผูบริหารโรงเรียนคอย
ชวยเหลือกํากับ ติดตาม ดูแลและทบทวนหลังปฏิบัติการสอนของครูและรวมกันสรางระบบนิเทศภายใน
อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมพัฒนาทักษะการสอนของครูและรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2558,56,Joyce, B., & Showers, B.,2002)
การชี้แนะ(coaching)มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่นาสนใจเหมาะสมกับการพัฒนาครูอยางยั่งยืน
คือ การชี้แนะทางปญญา(cognitive coaching) เนื่องจากการชี้แนะลักษณะนี้มุงเนนการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลแบบเติบโตและพัฒนาจนเปนผูที่สามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได จึงมีผู
กลาวถึงการชี้แนะทางปญญาวาสามารถนําเขามาใชเปนขั้นตอนการฝกอบรม ที่ชวยครูนําความรูความ
เขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมในหองอบรมลงสูในสถานการณจริงโดยสอดแทรกเขากับชีวิตการทํางาน
ประจําวันของครู การชี้แนะทางปญญาสามารถชวยครูวางแผนงาน กระตุนใหคิดสามารถวิพากษวิจารณ
และแกปญหางาน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือกันและกันระหวางครู ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหการเรียนรู
และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนดวยตัวครู (Costa & Garmston, 2002; Mink, Owen, & Mink, 1993;
Sparks, 1990)
ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดของการชี้แนะทางปญญา(cognitive coaching) และการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูวิชาชีพรวมกันในโรงเรียน(Professional learning community) ที่กลาวมา มีรปู แบบที่นาสนใจที่
จะนํามาใชในการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมต่ําสุดเกือบรอยละรอยเปนโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด
ทั้งนี้เพื่อใหครูเกิดการพัฒนาตนเองจากภายในทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในการพัฒนาวิชาชีพครู
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
ของแตละบุคคลโดยเนนเทคนิคการจัดการเรียนรูเชิงรุกหรือ Active learning
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
สําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
2. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธผี สานการ
ชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหไดรูปแบบแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนที่สงเสริมการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเกิดขึ้นในโรงเรียนอยางยั่งยืน เปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพือ่ ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง
2. กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกโดยใชรปู แบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาในงานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพและเนื้อหาสาระตางๆ ได ซึ่งกระบวนการนี้เปนการเตรียมความพรอม
และเนนการมีสวนรวมของครูในโรงเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยการชี้แนะทางปญญาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูครั้งนี้ ดําเนินการพัฒนาตามกรอบของการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ประกอบดวย 1) การมีภาวะผูน าํ รวม 2) การมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน 3) การมีระบบทีมรวมมือ
รวมใจ 4) การทบทวนไตรตรองผล 5) การสนับสนุน และ 6) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ (วิจารณ พานิช
, 2555, วรลักษณ ชูกําเนิด, 2557, DuFour,2004,ปยณัฐ กุสุมาลย,2560) แนวคิดการชี้แนะทางปญญา
(Costa, A., & Garmston, R.,2002) และแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของดิคและคาเรย
(Dick; & Carey. 1991)
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2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปการศึกษา 2561 จํานวน 438 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปการศึกษา 2561 จํานวน 205 คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจํานวนประชากร ทั้งหมดกับตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan
(1970 : 608-609) ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบรอยละจากจํานวนครูในแตละโรงเรียนที่เปนกลุม
ประชากร ตามสัดสวนคิดเปนรอยละของจํานวนครูแตละโรงเรียน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามจํานวนที่
กําหนด
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ประกอบดวย 1) การมีภาวะผูน าํ รวม 2) การมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน 3) การมีระบบทีมรวมมือ
รวมใจ 4) การทบทวนไตรตรองผล 5) การสนับสนุน และ 6) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ (วิจารณ พานิช
, 2555, วรลักษณ ชูกําเนิด, 2557, DuFour,2004) แนวคิดการชี้แนะทางปญญา (Costa, A., &
Garmston, R.,2002) และแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของดิคและคาเรย (Dick; &
Carey. 1991)
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จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก มีกรอบแนวคิด ดังนี้

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

กระบวนการชี้แนะทางปญญา

1. การมีภาวะผูนาํ รวม

Costa and Garmston (2002) มี 3

2. การมีวิสยั ทัศนและเปาหมายรวมกัน

ขั้นตอน คือ

3. การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ

- ขั้นประชุมวางแผน

4. การทบทวนไตรตรองผล

-ขั้นสังเกตการสอน

5. การสนับสนุน

–ขั้นประชุมสะทอนความคิด

6. การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
ดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก
- การเขียนแผนการเรียนรูเชิงรุก
- การจัดกระบวนการเรียนรูเชิงรุก
- การวัดและประเมินผลการเรียนรูเชิงรุก
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยแนวคิดและทฤษฎีเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเชิงรุก
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุมกันของครูเปนทีมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันทั้งความรู ประสบการณ และรวมมือรวมพลังกันในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ของนักเรียนและการทํางานของครูเปนหลัก มีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเปนผูรวมจัดระบบ สนับสนุน โดย
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาเครื่องมือในการทํางานของครู และพัฒนาการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์
และคุณภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ประกอบดวย 6 องคประกอบ
ดังตอไปนี้
1.1 การมีภาวะผูนาํ รวม หมายถึง ครูมีอิสระและมีอํานาจตัดสินใจในการทํางาน เปนผูน ําตนเอง
ดวยการลงมือทําอยางจริงจังและใหความสําคัญกับการทํางานของผูรวมงานทุกคน และภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่ตองเปนผูนําในการพัฒนามาทํางานรวมกับครู และเปนตัวอยางในเรื่องที่มีคุณคาตอการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.2 การมีวิสยั ทัศนและเปาหมายรวมกัน หมายถึง การที่ทุกคนตองการทําใหคุณภาพของการ
เรียนรูของผูเรียนและของตนเองยกระดับขึ้น ทุกคนมีสวนรับผิดชอบในการทํางานของชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มีการกําหนดพันธะสัญญารวมกันเปนรูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อเปนหลักประกันความเชื่อมั่นและความสําเร็จใหแกผูเรียน
1.3 การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ หมายถึง ระบบการทํางานเปนแบบระบบทีม มีวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบรวมหมู อยูแบบกัลยาณมิตร ครูทํางานรวมกันในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนแหงการ
เรียนรู รวมทั้งผูบริหารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สรางความรูจากประสบการณการทํางาน เพื่อหาทาง
พัฒนาวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้นไป
1.4 การทบทวนไตรตรองผล หมายถึง การตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมิน
ความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียน เพื่อนนําขอมูลสารสนเทศจากการประเมินมาวางแผน และ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และการสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับที่
เปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานเปนวงจรอยางตอเนื่อง
1.5 การสนับสนุน หมายถึง ฝายบริหารจัดสรรปจจัยสนับสนุนตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ เวลา
สถานที่ ขอมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ตามความจําเปนและตามบริบทของแตละชุมชน ใหเอื้อตอการ
ดําเนินการของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ รวมทั้งการสรางและเอาใจใสบรรยากาศของความ เปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
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1.6 การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรูบนพืน้ ฐานประสบการณตรง จากงานที่ลง
มือปฏิบัติภายในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนหลัก มีการเรียนรูรวมกันดวยวิธีการที่หลากหลาย
ครูแตละคนพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูและทักษะ ตาง ๆ ครูไดรูจัก
และเรียนรูตนเองอยางแทจริง ตลอดจนเกิดความรูสึกถึงคุณคาของงานครู
2. การจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้นไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยการลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมที่
หลากหลายผานการฟง พูด อาน และเขียนโดยเนนกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
3. การชี้แนะทางปญญา หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะ
เปนรายบุคคลที่มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดภายในเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกครูและการพัฒนาใหครูสามารถพึ่งพาและชี้นาํ
ตนเองได ในการชี้แนะ ผูชี้แนะสรางบรรยากาศของความไววางใจ ใชวิธีการ และกลยุทธตางๆ ที่
เหมาะสมและเอื้อตอลักษณะการเรียนรูของผูรบั การชี้แนะแตละคน เพื่อชวยใหผูรับการชี้แนะสราง
เปาหมายการพัฒนาดวยตนเอง ดําเนินการทํางานตามแผนงานที่วางไว รวมถึงไดคิดทบทวนไตรตรอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและเพิ่มความสามารถในการแกปญหา
และการพัฒนาและปรับปรุงงานใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสาน
การชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชีแ้ นะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และเพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผูวิจัยได
ประมวลงานวิจัยแนวคิดทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในงานวิจัย โดยแบงเนื้อหาของการประมวล
เอกสาร ตามลําดับดังนี้
1. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.1 ความหมายของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.2 ความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.3 องคประกอบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
2. การชี้แนะทางปญญา
2.1 ความหมายของการชี้แนะทางปญญา
2.2 เปาหมายของการชี้แนะทางปญญา
2.3 ความเชื่อพื้นฐานของการชี้แนะทางปญญา
2.4 องคประกอบของการชี้แนะทางปญญา
2.5 ขั้นตอนการใหการชี้แนะทางปญญา
3. แนวคิดการเรียนการสอนเชิงรุก
3.1 ความหมายการเรียนรูเชิงรุก
3.2 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุก
3.3 องคประกอบของการเรียนรูเชิงรุก
4. การพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู
4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู(Instructional Design)
4.2 แผนการจัดการเรียนรู
4.3 การประเมินผลการเรียนรู
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4.4 หลักการสอนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
4.5 วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ใชในการจัดการเรียนการรูเชิงรุก
4.6 ประโยชนของการเรียนรูเชิงรุก
4.7 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
1. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.1 ความหมายของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ณรงคฤทธิ์ อินทนาม (2553 : 14) ไดสรุปความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพวา
ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ สวนที่เปนกระบวนการ เชน การแลกเปลี่ยนและพูดคุย สอบถามเชิง
วิพากษวิจารณ การสะทอนผล และรวมมือรวมพลังในการปฏิบัติงาน เปนตน และสวนที่ เปนผลลัพธที่
คาดหวัง คือ การเปนครูมืออาชีพที่มุงสูผลประโยชนซึ่งเปนการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ
วิจารณ พานิช (2555 : 139) ใหความหมายของชุมชนเรียนรูครูเพื่อศิษย (Professional
Learning Community : PLC) วาหมายถึง การรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนรูใหศิษยไดทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Skills) โดยที่ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาระดับประเทศ เขารวมจัดระบบสนับสนุน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอเนื่อง มีการพัฒนา
วิธีการเรียนรูของศิษยอยางตอเนื่อง เปนวงจรไมรูจบ
จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557 : 29) ไดสรุปความหมาย ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของครู
หมายถึง การรวมตัวของครูในสถานศึกษา ในลักษณะทีมเรียนรู โดยครูเปนผูนํารวมกัน สวนผูบริหารเปน
ผูดูแลสนับสนุน บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน เปาหมาย และภารกิจ
รวมกัน มีการดําเนินการแบบทีมรวมเรียนรู มีการจัดการความรูและพัฒนาวิชาชีพ ภายใตสภาพการณที่
สนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสูคุณภาพการจัดการเรียนรู ที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผล
ของผูเรียนเปนสําคัญ
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 95) ไดสรุปความหมายของชุมชนการเรียนรูทาง วิชาชีพครู ไว
วา PLC หมายถึง การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการ
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ศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจ
รวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนํารวมกัน และผูบริหารแบบ ผูดูแลสนับสนุนสูการ
เรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ เปลีย่ นแปลงคุณภาพตนเองสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่ เนนความสําเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน
ปองทิพย เทพอารีย (2557 : 8) ไดสรุปความหมายชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(Professional Learning Community) หมายถึง กลุมครูที่รวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ใหคุณคากับการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยครูในชุมชนทํางาน
รวมกันเพื่อสรางองคความรู รวมทั้งสรางความสามารถในระดับปจเจก ระดับกลุม และระดับสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียน
มารุต พัฒผล (2557 ก : 582) ใหความหมายของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพครู วาเปน
การผสมผสานแนวคิด 2 ประการ ไดแก ความเปนมืออาชีพ (Professional) และชุมชนแหงการเรียนรู
(Learning Community) หมายถึง การรวมกลุมกันของบุคคลผูประกอบวิชาชีพครูโดยมี จุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผูเรียนรวมกัน ผานกระบวนการเรียนรู รวมมือรวมใจ
(Collaborative Learning) การเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงานในพื้นที่ (Field) และ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Sharing Learning) อยางตอเนื่อง
DuFour (2004 : 6-7) ระบุวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ คือแนวคิดของการพัฒนา
โรงเรียนในปจจุบันโดยเปนการรวมตัวกันทํางานรวมแรงรวมใจของบุคคลในวิชาชีพครูที่มีความสนใจและมี
ความรูในการศึกษา เชน คณะครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา คณะครูผูสอนระดับชั้น มัธยมศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรการศึกษาระดับชาติและอื่น ๆ เรียนรูและทํางานสู เปาหมายอยางมีวุฒิ
ภาวะและความรับผิดชอบดวยการพัฒนาทางวิชาชีพสูวุฒภิ าวะความเปนครูของ ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ มีลักษณะสําคัญคือเนนการพัฒนาบนฐานงานจริงมากกวาการพัฒนา นอกหนางานจริง
จากการศึกษา สรุปไดวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุมกันของครู เปน
ทีมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งความรู ประสบการณ และรวมมือรวมพลังกันในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของนักเรียนและการทํางานของครูเปนหลัก มีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเปนผู
รวมจัดระบบสนับสนุน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาเครื่องมือในการทํางานของครูและ
พัฒนาการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง
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1.2 ความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
วิจารณ พานิช (2555 : 134) สรุปถึงความสําคัญของชุมชนเรียนรูครูเพื่อศิษย (Professional
Learning Community) หรือ PLC วาเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตที่ดีของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ทําใหครูรวมตัวกันเปนชุมชน ทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงในระดับ
ปฏิรูปการเรียนรู เปนการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือครูรวมกันดําเนินการเพื่อใหการปฏิรูปการเรียนรู
ดําเนินคูขนานและเสริมแรงกันทั้งจากภายในและจากภายนอก การเรียนรูใน สถานศึกษาตองเปลี่ยนไป
จากเดิมโดยสิ้นเชิง ครูตองเปลี่ยนบทบาทจากครูสอนมาเปนครูฝกหรือครูผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียน หองเรียนตองเปลี่ยนจากหองสอนมาเปนหองทํางาน เพราะในเวลาเรียนสวนใหญ นักเรียนจะเรียน
เปนกลุมและทํางานรวมกันที่เรียกวา การเรียนแบบโครงการ (ProjectBased Learning) นอกจากนี้
กระบวนการ PLC จะกอประโยชนทั้งแกนักเรียน ครู และนักการศึกษา คือทําใหเกิดการเรียนรูที่ลึก กวาง
และเชื่อมโยงทั้งกับนักเรียนและครู ที่สําคัญยิ่งคือ PLC จะชวยเผยศักยภาพที่แทจริงของปจเจกออกมา
ผานกระบวนการกลุม
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 100) สรุปไววา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูเปนเสมือน
พื้นที่การเรียนรูรวมกันของวิชาชีพครู เปนพื้นที่ปฏิบัติงานจริงที่ใชเปนพื้นที่เรียนรูทางวิชาชีพของ ครูดวย
การเรียนรูผา นการลงมือทํา ที่สามารถทําใหครูเกิดการเรียนรูผานประสบการณตรงโดยที่มีเวลากับการ
เรียนรูในงานไดเต็มที่มากกวาการเรียนรูนอกงาน จะสงผลใหเกิดการเขาใจชั้นเรียน เขาใจนักเรียน และ
เขาใจหนาที่สําคัญของวิชาชีพครูของตนเองและเพื่อนรวมงาน การเรียนรูผา นการปฏิบัติ และ
ประสบการณตรงเชนนี้จะเกิดการพัฒนาวิชาชีพและสงผลตอการพัฒนาผูเรียนไดมากกวา ดวยเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรูนอกตัวที่ครูไดรับการอบรมนอกชั้น
เรียนในวันนี้ อาจไมสามารถใชกับเด็กในบริบทของพื้นที่ตนเองหรืออาจเปนองคความรูที่ลาสมัย ในวัน
ตอมา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนคือวิธีการและสิ่งที่ครูสอนกับความเปนจริงในการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและความเปนจริงของนักเรียนยุคใหมสวนทางกัน จึงเปนยุคการเปลี่ยนแปลงที่ เปนสัญญาณให
ครูและโรงเรียนรูตัววา วิชาชีพครูตองรวมมือกันรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการ พึ่งตนเอง เพื่อที่จะ
ปรับตัวเรียนรูไปกับโลกและปรับตัวใหไวกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
มารุต พัฒผล (2557 ก : 583-584) สรุปเกี่ยวกับความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิง
วิชาชีพครูวา องคความรูที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูแตละคน จะถูกนํามาจัดการ
ความรูอยางเปนระบบ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่งึ กันและกันอยางตอเนื่อง ชวยทําใหครูมีความรูใน
เนื้อหา และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน สงผลทําใหสามารถจัดการเรียนการสอน ไดอยางมี
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ประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหครูเกิดการพัฒนาในดานความรู และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผานกระบวนการเรียนรูรว มมือรวมใจ การเรียนรูประสบการณ
การปฏิบัติงานในพื้นที่และการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง การที่ผูสอนมีความรูและความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น สงผลทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทั้งดานความรู และทักษะตาง ๆ ที่สาํ คัญ
และจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สังเคราะหเปนคุณภาพของครูมืออาชีพ สมรรถนะดานการ
เรียนรูแ ละนวัตกรรมของผูเรียน
DuFour (2004 : 6-7) ไดอภิปรายถึงความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ในมิติ
ของสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่จําเปนตอการสอนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 วาสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการสอนทักษะชีวิตและทักษะการทํางานแหงศตวรรษที่ 21 คือ ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC และเมื่อโรงเรียนเกิดชุมชนแหง การเรียนรู
ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน จะพัฒนาจนนําไปสูการเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรูที่ฝงลึกในโรงเรียนตอไป
สรุปไดวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมีความสําคัญในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติทั้งในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาจนถึงระดับสถานศึกษา เปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนสูงสุด และ
เปนการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนวิธีการทํางานของครู ซึ่งเปนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่กลไกสําคัญ
เพื่อปฏิรูปการเรียนรูอยางแทจริง
1.3 องคประกอบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งองคประกอบของชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ ผูว ิจัยขอนําเสนอดังนี้
วิจารณ พานิช (2555 : 133-193) ระบุถึงชุมชนเรียนรูครูเพื่อศิษยหรือ PLC เปนกิจกรรมที่
ซับซอนมีหลากหลายองคประกอบ จึงตองนิยามจากหลายมุม ซึ่งสามารถสรุปไดวา PLC ประกอบดวย
องคประกอบ 1) ผูนําการเปลีย่ นแปลง มีจุดเนนสําคัญ 2 สวนคือ ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงคือรวมกัน
ดําเนินการเพื่อใหการปฏิรูปการเรียนรูดาํ เนินคูขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและภายนอก และ
ภาวะผูนําของผูบริหารที่ตอ งเปนผูนําการพัฒนา PLC เพื่อให PLC ดําเนินการขับเคลื่อน 2) ความมุงมั่น
และเปาหมายรวมกัน สิ่งที่ทรงคุณคาที่สุดที่ทุกคนเปนเจาของรวมกันคือความมุงมั่นที่ชัดและทรงคุณคาวา
ทุกคนตองการชวยกันยกระดับคุณภาพของการเรียนรูของ ศิษยและของตนเอง และมีเปาหมายปลายทาง
ที่ชัดคือมุงไปที่การเรียนรูของนักเรียน 3) ระบบการทํางานเปนทีมหรือวัฒนธรรมรวมหมู เปนการรวมตัว
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กันของครูเพื่อทํางานสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณการทํางาน เกิดการสรางความรู
และยกระดับความรูจากประสบการณตรง เพื่อ หาทางพัฒนาวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ 4)
การทบทวนไตรตรองผล โดยครูแตละคน ศึกษา ลงมือทํา แลวทบทวนไตรตรองการเรียนรูจากผลที่เกิด
(Reflection หรือ AAR) เอง และทบทวน รวมกับเพื่อนครู ทําเชนนี้เปนวงจรไมรจู บ เปนการพัฒนา
วิธีการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนวงจร และ

5) การสนับสนุน ฝายบริหารจะตองสนับสนุน 2 ดาน คือ

ดานใหกําลังคนสนับสนุน ที่จะมาชวยจัดการ ขอมูลและสารสนเทศซึ่งเปนขอมูลของผลลัพธของการเรียน
ของนักเรียน รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงชวยจัด กระบวนการในการใชเครื่องมือตาง ๆ และดานสรางวัฒนธรรม คือ
การใหคุณคาตอการพัฒนาเหนือผล การประเมินหรือผลของการจัดอันดับ สรางบรรยากาศของความรูสึก
ปลอดภัยเปนอิสระที่จะใชความคิด สรางสรรคโดยไมกลัวผิด ซึ่งรวมถึงจัดระบบสนับสนุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องดวย
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 96-100) ไดนาํ เสนอองคประกอบของชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพในบริบทสถานศึกษา วาประกอบดวย 6 องคประกอบสําคัญ ไดแก 1) วิสัยทัศนรวม เปนการ
มองเห็นภาพเปาหมาย ทิศทาง เสนทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เปนเสมือนเข็มทิศในการ ขับเคลื่อน PLC
ที่มีทิศทางรวมกัน โดยมีวิสัยทัศนเชิงอุดมการณทางวิชาชีพรวมกันคือพัฒนาการการ เรียนรูของผูเรียน
เปนภาพความสําเร็จที่มุงหวังในการนําทางรวมกัน อาจเปนการมองเริ่มจากผูนําหรือกลุมผูนาํ ที่มี
วิสัยทัศน ที่ทําหนาที่เหนี่ยวนําใหผูรวมงานเห็นวิสัยทัศนนั้นรวมกัน หรือการมองเห็นจากแต ละปจเจกที่มี
วิสัยทัศนเห็นในสิ่งเดียวกันเหนี่ยวนําซึ่งกันสูเปนวิสัยทัศนรวม 2) ทีมรวมแรงรวมใจ เปน การพัฒนามา
จากกลุมที่รวมกันดวยใจ ทํางานรวมกันอยางสรางสรรคแบบมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และพันธกิจ
รวมกัน เพื่อใหบรรลุผลที่การเรียนรูของผูเรียน การเรียนรูของทีมและการเรียนรูของครู บนพื้นฐานของ
งานที่ในกระบวนการตาง ๆ ตองทํารวมกัน นอกจากนี้ทีมรวมแรงรวมใจยังมีลักษณะพิเศษ ของการรวมตัว
ที่เหนียวแนนจากภายในคือการเปนกัลยาณมิตร 3) ภาวะผูนํารวม มีนัยสําคัญ 2 ลักษณะคือ ภาวะผูนํา
ผูสรางใหเกิดการนํารวม คือเปนผูที่สามารถทําใหสมาชิกใน PLC เกิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ตนเองและวิชาชีพและภาวะผูน ํารวมกันของสมาชิก PLC ดวยการกระจายอํานาจ เพิ่มพลังอํานาจซึ่งกัน
และกันใหสมาชิกมีภาวะผูนาํ เพิ่มขึ้นจนเกิดเปนผูนํารวมของครู ซึ่งมุงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 4) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ มีจุดเนนสําคัญ 2 ดาน คือ การเรียนรูเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ เปนการเรียนรูบนพื้นฐานประสบการณตรงในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงรวมกันของสมาชิกเรียนรูจาก
โจทยและสถานการณจริงที่ตนเองและสมาชิกจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูเพื่อจิต
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วิญญาณความเปนครู เปนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองจากขางในหรือ วุฒิภาวะความเปนครูใหเปนครูที่
สมบูรณ เพราะเมื่อครูรูจักและเขาใจธรรมชาติของตนเองแลว ครูจะสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย
อยางถองแทได เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู 5) ชุมชน กัลยาณมิตร มุงเนนความเปนชุมชนแหง
ความสุขทั้งการทํางานและการอยูรวมกัน มีบรรยากาศของ วัฒนธรรมแบบเปดเผย ทุกคนมีเสรีภาพที่จะ
แสดงความคิดเห็นของตน เปนวิถีแหงอิสรภาพ ยึด ความสามารถและสรางพื้นที่ปลอดการใชอํานาจกดดัน
ลดความโดดเดี่ยวระหวางปฏิบัติงานสอนของครู มาเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต และ
6) โครงสรางสนับสนุนชุมชน คือลดความเปนองคการที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการหันมาใชวัฒนธรรมแบบ
กัลยาณมิตรทางวิชาการแทน มีการดําเนินการที่ตอเนื่องและมุงความยั่งยืน และจัดสรรปจจัยเงื่อนไข
สนับสนุนตามบริบทชุมชนใหเอื้อตอการดําเนินการของ PLC
DuFour (2004 : 6-11) ระบุวาแนวคิดหลักของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มีหลักการ 3
ประการ ประกอบดวย 1) พันธกิจตอการเรียนรูขั้นสูงสําหรับนักเรียนทุกคน และทําใหแนใจวานักเรียนได
เรียนรู (Ensuring That Students Learn) เปนภารกิจหลักของการศึกษาอยางเปนทางการ ซึ่งไมเปนการ
งายที่จะสรางความมั่นใจในการสอนนักเรียน แตชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ จะชวยสรางความมั่นใจ
ในการเรียนรู โดยการเปลี่ยนแปลงแบบงาย ๆ โดยที่การสอนจะมุงเนนในการเรียนรูซึ่งมีความหมายลึกซึ้ง
ตอโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตองมีพันธกิจวาการเรียนรูตองเปนการเรียนรู สําหรับนักเรียนทุกคน เปนการ
พุงเปาไปที่การเรียนรูของนักเรียน โดยมีคําถามหลัก 3 คําถาม คือเราตองการใหนักเรียนแตละคนเรียนรู
อะไร เรารูไดอยางไรวานักเรียนแตละคนไดเรียนรูสิ่งนั้น ๆ แลว และ เราจะทําอยางไรเมือ่ นักเรียนบางคน
ประสบปญหาในการเรียนรูสิ่งนั้น 2) ความสําคัญอยางยิ่งยวดในการรวมมือและรวมแรงเพื่อบรรลุพันธกิจ
นั้น เปนวัฒนธรรมแหงความรวมมือ หรือวัฒนธรรมของการ ทํางานรวมกัน (A Culture of
Collaboration) นักการศึกษาที่จะเปนผูสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง วิชาชีพนั้น จําเปนที่จะตองรูจัก
ทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคของการเรียนรูรว มกัน และในโรงเรียน จะตองทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคคือการเรียนรูสําหรับนักเรียนทุกคน มีการวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนของครู พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิก ในทีมซึ่งวัฒนธรรมแหงความรวมมือนี้เปน
ลักษณะเดนของ PLC และ 3) มุงมั่นตอผลลัพธ (A Focus on Results) ในชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพจะประเมินประสิทธิภาพของผูเรียนโดยอาศัยหลักฐาน ของผลลัพธ ที่จะทําใหโรงเรียนสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน การทํางาน รวมกันในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
จะกลายเปนงานหลักของทุกคนเปนแนวปฏิบัติแกครูในโรงเรียน ครูทุกคนในทีมมีสวนรวมอยางตอเนื่องใน
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กระบวนการการวินิจฉัยระดับผลสัมฤทธิ์ปจจุบันของ นักเรียน การสรางเปาหมายเพื่อปรับปรุงระดับ
ผลสัมฤทธิ์ปจจุบันของนักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหบรรลุ ใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนา และผลักดันใหเกิดการปรับปรุงอยาง ตอเนื่อง พรอมทั้งตรวจสอบความกาวหนาเปน
ระยะๆ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหองคประกอบชุมชนแหงการเรียนรู ทาง
วิชาชีพ ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบชุมชน แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดเปน 6 องคประกอบของ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 1. การมีภาวะผูนาํ รวม

2. การมีวสิ ยั ทัศนและ

เปาหมายรวมกัน 3. การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ 4. การทบทวนไตรตรองผล 5. การสนับสนุน และ 6.
การเรียนรูแ ละพัฒนาวิชาชีพ โดยไดศกึ ษารายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. การมีภาวะผูนํารวม
วิจารณ พานิช (2555 : 135) เสนอเกี่ยวกับภาวะผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลง วาผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีจุดเนนสําคัญ 2 สวนคือ ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ปฏิรูปการเรียนรู เปนการปฏิรูปที่เกิดจากภายในคือครูรวมกันดําเนินการเพื่อใหการปฏิรูปการเรียนรู
ดําเนินคูขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและภายนอก กลายเปนครูเปนผูลงมือกระทํา เปนประธาน
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกวงการศึกษา ไมใชปลอยใหครูเปนผูถูกกระทําอยูเรื่อยไป หรือเปน
เครื่องมือปลดปลอยครูออกจากความสัมพันธเชิงอํานาจ สูค วามสัมพันธแนวราบเพื่อรวมกันสรางการ
เปลี่ยนแปลงใหแกการศึกษา และภาวะผูนาํ ของผูบริหารที่ตองเปนผูนําการพัฒนา PLC เพื่อให PLC
ดําเนินการขับเคลื่อน ผูบริหารควรมีคณะทํางานในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมทําโดดเดี่ยว ตาม
ลําพัง ผูบริหารตองทําตัวเปนตัวอยางในเรื่องที่มีคุณคา อาจผานการหารือรวมกับทีมหรือผูเขารวมอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้บทบาทของผูบริหารจะสงผลอยางมากตอการดําเนินการ PLC
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 98-99) สรุปเกี่ยวกับการมีภาวะผูนาํ รวมวา ภาวะผูนาํ รวมใน
PLC มีนัยสําคัญของการมีภาวะผูนํารวม 2 ลักษณะสําคัญ คือ 1) ภาวะผูนําผูสรางใหเกิดการนํารวม เปน
ผูนําที่สามารถทําใหสมาชิกใน PLC เกิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพจน สมาชิก
เกิดภาวะผูนําในตนเองและเปนผูนํารวมขับเคลื่อน PLC ได โดยมีผลมาจากการเสริมพลังอํานาจ จากผูนาํ
ทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะการเปนผูนาํ ที่เริ่มจากตนเองกอนดวยการลงมือทํางานอยาง ตระหนักรู
และใสใจใหความสําคัญกับผูรวมงานทุก ๆ คน จนเปนแบบที่มีพลังเหนี่ยวนําใหผูรวมงานมี แรงบันดาลใจ
และมีความสุขกับการทํางานดวยกันอยางมีวิสัยทัศนรวม รวมถึงการนําแบบไมนําโดยทํา หนาที่
ผูสนับสนุนและเปดโอกาสใหสมาชิกเติบโตดวยการสรางความเปนผูนาํ รวม ผูนาํ ที่จะสามารถสรางใหเกิด
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การนํารวมดังกลาว ควรมีคุณลักษณะสําคัญคือ มีความสามารถในการลงมือทํางานรวมกัน การเขาไปอยู
ในความรูสึกของผูอื่นได การตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแล ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
การโคชผูรว มงานได การสรางมโนทัศน การมีวิสัยทัศนการมีความมุงมั่นและทุมเท ตอการเติบโตของผูอื่น
เปนตน และ 2) ภาวะผูนาํ รวมกัน เปนผูนํารวมกันของสมาชิก PLC ดวยการกระจายอํานาจ เพิ่มพลัง
อํานาจซึ่งกันและกัน ใหสมาชิกมีภาวะผูนําเพิ่มขึ้นจนเกิดเปนผูนํารวมของครูใน การขับเคลื่อน PLC มุง
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการรวม การสนับสนุน
การกระจายอํานาจ การสรางแรงบันดาลใจของครู โดยครูเปนผูลงมือกระทํา ซึ่งผูนํารวมจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อ
มีบรรยากาศสงเสริมใหครูสามารถแสดงออกดวย ความเต็มใจ อิสระ ปราศจากอํานาจครอบงําที่ขาดความ
เคารพในวิชาชีพ แตยึดถือปฏิบัติรวมกันใน PLC นั่นคืออํานาจทาง วิชาชีพเปนอํานาจเชิงคุณธรรมที่มีขอ
ปฏิบัติที่มาจากเกณฑและมาตรฐานที่เห็นพองตรงกันหรือกําหนดรวมกัน เพื่อยึดถือเปนแนวทางรวมกัน
ของผูประกอบวิชาชีพครูทั้งหลายใน PLC จากที่กลาวสรุปคือ ภาวะผูนาํ รวมมีหัวใจสําคัญคือนําการ
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของแตละคนทั้งสมาชิกและผูนาํ โดยตําแหนง เมื่อใดที่บุคคลนั้นเกิดการ
เรียนรูทั้งดานวิชาชีพและชีวิต จนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอความสุขในวิชาชีพของตนเองและ
ผูอื่น ภาวะผูนาํ รวมจะเกิดผลตอความเปน PLC
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีภาวะผูนํารวม ผูวจิ ัยสามารถสรุปไดวา
การมีภาวะผูนาํ รวม คือการที่ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยมีอิสระและมีอํานาจตัดสินใจในการทํางาน
เปนผูนําตนเองดวยการลงมือทําอยางจริงจังและใหความสําคัญกับการทํางานของผูรวมงานทุกคน และ
ภาวะผูนําของผูบริหารที่ตอ งเปนผูนําการพัฒนา มาทํางานรวมกับครูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเปน
ตัวอยางในเรื่องที่มีคุณคาตอการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
2. การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
วิจารณ พานิช (2555 : 143) ระบุถึงความมุงมั่นและเปาหมายรวมกันวาสิ่งที่ทรงคุณคาที่สุด
ที่ทุกคนเปนเจาของรวมกันคือความมุงมั่นที่ชัดและทรงคุณคาวาทุกคนตองการชวยกัน ยกระดับคุณภาพ
ของการเรียนรูของศิษยและของตนเอง เพื่อใหศิษยบรรลุทักษะเพื่อการดํารงชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 สมาชิก
ทุกคนจะรวมกันคิดหาวิธีการใหม ๆ แยกกันทดลอง แลวนําผลที่เกิดขึ้นมา ปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน ทําเชนนี้เปนวงจรไมรจู บ โดยทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันวาจะคอย
ๆ บรรลุความมุงมั่นที่ตั้งไวไดและดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่สมาชิกขององคกร หรือกลุมมีเปาหมายระดับความ
มุงมั่นชัดเจนรวมกัน แตวิธีบรรลุความมุงมั่นนั้นทุกคนมีอิสระที่จะใช ความสรางสรรคของตนที่จะปรึกษา
กันแลวเอาไปทดลอง เพื่อหาแนวทางทํางานใหมๆ ที่ใหผลดีกวาเดิม
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วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 97-98) สรุปไดวา วิสัยทัศนรวมเปนการมองเห็นภาพ
เปาหมาย ทิศทาง เสนทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เปนเสมือนเข็มทิศในการขับ เคลื่อน PLC ที่มีทิศทาง
รวมกัน โดยมีวิสัยทัศนเชิงอุดมการณทางวิชาชีพรวมกันคือพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนเปนภาพ
ความสําเร็จที่มุงหวังในการนําทางรวมกัน อาจเปนการมองเริ่มจากผูนําหรือกลุมผูนําที่มีวิสัยทัศนที่ทาํ
หนาที่เหนี่ยวนําใหผูรวมงานเห็นวิสัยทัศนนั้นรวมกัน หรือการมองเห็นจากแตละปจเจกที่มีวิสัยทัศนเห็นใน
สิ่งเดียวกัน เหนี่ยวนําซึ่งกันสูเปนวิสัยทัศนรวม วิสัยทัศนรวมมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การเห็น
ภาพและทิศทางรวม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงใหเห็นภาพความสําเร็จรวมกันถึงทิศทาง
สําคัญของการทํางานแบบมองเห็นภาพเดียวกัน 2) เปาหมายรวม (Shared Goals) เปนทั้ง เปาหมาย
ปลายทาง ระหวางทาง และเปาหมายชีวิตของสมาชิกแตละคนที่สัมพันธกันกับเปาหมายรวม ของชุมชน
การเรียนรูฯ ซึ่งเปนความเชื่อมโยงใหเห็นถึงทิศทางและเปาหมายในการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะ
เปาหมายสําคัญคือพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน 3) คุณคารวม (Shared Values) เปน การเห็นทั้ง
ภาพ เปาหมาย และที่สําคัญเมื่อเห็นภาพความเชื่อมโยงแลว ภาพดังกลาวมีอิทธิพลกับการ ตระหนักถึง
คุณคาของตนเองและของงานจนเชื่อมโยงเปนความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนักรู ของสมาชิกใน
PLC จนเกิดเปนพันธะสัญญารวมกัน รวมกันหลอมรวมเปนคุณคารวม ซึ่งเปนขุมพลัง สําคัญที่จะเกิดพลัง
ในการไหลรวมกันทํางานในเชิงอุดมการณทางวิชาชีพรวมกัน และ 4) ภารกิจรวม (Shared Mission) เปน
พันธกิจแนวทาง การปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายรวม รวมถึงการเรียนรูของครูในทุก ๆ
ภารกิจ สิ่งสําคัญคือการปฏิรูปการเรียนรูที่มุงการเรียนรูของผูเรียนเปนหัวใจ สําคัญ โดยการเริ่มจากการ
รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศิษยรวมกันของครู
DuFour (2004 : 8-9) ระบุวาพันธกิจตอการเรียนรูขั้นสูงสําหรับนักเรียนทุกคน และ ทําให
แนใจวานักเรียนไดเรียนรู (Ensuring That Students Learn) โรงเรียนไดสรางรากฐานทีม่ ั่นคง ของ
ความรูใหเกิดขึ้น เสมือนวาเปนหลักประกันความเชื่อมั่นและความสําเร็จของนักเรียนแตละคน โดย
โรงเรียนจะตองมีพันธกิจวาการเรียนรูตองเปนการเรียนรูสาํ หรับนักเรียนทุกคน เปนการพุงเปาไปที่การ
เรียนรูของนักเรียน โดยมีคําถามหลัก 3 คําถาม คือ เราตองการใหนักเรียนแตละคนเรียนรูอะไร เรารูได
อยางไรวานักเรียนแตละคนไดเรียนรูสิ่งนั้น ๆ แลว และเราจะทําอยางไรเมื่อนักเรียนบางคนประสบ
ปญหาในการเรียนรูสิ่งนั้น ซึ่งครูตองตระหนักและออกแบบการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชนของ
นักเรียน
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน ผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน คือการที่ทุกคนตองการทําใหคุณภาพของการ
เรียนรูของผูเรียนและของตนเองยกระดับขึ้น ทุกคนมีสวนรับผิดชอบในการทํางานของชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มีการกําหนดพันธะสัญญารวมกันเปนรูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อเปนหลักประกันความเชื่อมั่นและความสําเร็จใหแกผูเรียน
3. การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
วิจารณ พานิช (2555 : 146-147) ระบุวา PLC เปนการปฏิวัติโครงสรางระบบการ ทํางาน
และวัฒนธรรมการทํางานในโรงเรียน จากระบบตัวใครตัวมันมาเปนระบบทีมหรือวัฒนธรรมรวม หมู สราง
การรวมตัวกันของครู เพื่อทํางานสรางสรรคไดแก การนําประสบการณการจัดการเรียนรูแ บบ PBL และ
นวัตกรรมอื่น ๆ ที่ตนเองทดลอง มาแลกเปลี่ยนแบงปนกัน เกิดการสรางความรู หรือยกระดับ ความรูใน
การทําหนาที่ครูจากประสบการณตรง และจากการเทียบเคียงกับทฤษฎีที่มีคนศึกษาและเผยแพรไว มี
วัฒนธรรมและความสัมพันธแนวราบระหวางสมาชิก ลดความเปนราชการลงไป โครงสราง ของระบบงาน
ระบบการจัดการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยนใหเอื้อตอการชวยกันดําเนินการ ชวยเหลือนักเรียนที่
เรียนลาหลังใหเรียนตามเพื่อนทันโดยที่การชวยเหลือนั้นทํากันเปนทีม หลายฝายเขามารวมกัน และทําอยู
ภายในเวลาตามปกติของโรงเรียน ไมใชสอนนอกเวลา รวมทั้งมีเวลาสําหรับครู ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางานของตน เพื่อหาทางพัฒนาวิธีการทํางานใหไดผลดี ยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 98) สรุปไดวา ทีมรวมแรงรวมใจเปนการพัฒนามาจากกลุมที่
ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค ลักษณะการทํางานรวมกันแบบมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และ พันธกิ จ
รวมกัน รวมกันดวยใจจนเกิดเจตจํานงในการทํางานรวมกันอยางสรางสรรค เพื่อใหบรรลุผลที่การเรียนรู
ของผูเรียน การเรียนรูของทีมและการเรียนรูของครูบนพื้นฐานงานที่มีลกั ษณะตองมีการคิด รวมกัน
วางแผนรวมกัน ความเขาใจรวมกัน ขอตกลงรวมกัน การตัดสินใจรวมกัน แนวปฏิบัติรวมกัน การ
ประเมินผลรวมกัน และการรับผิดชอบรวมกัน จากสถานการณที่งานจริงถือเปนโจทยรวมใหเห็น และรู
เหตุปจจัย กลไกในการทํางานซึ่งกันและกัน จนเห็นและรูความสามารถของแตละคนรวมกันเห็น และรับรู
ถึงความรูสึกรวมกันในการทํางานจนเกิดประสบการณหรือความสามารถในการทํางานและพลังในการรวม
เรียนรู รวมพัฒนาบนพื้นฐานของพันธะรวมกันที่เนนความสมัครใจ และการสื่อสารที่มี คุณภาพบนพื้นฐาน
การรับฟงและความไววางใจซึง่ กันและกัน อยางไรก็ตามการที่ PLC เนนการ ขับเคลื่อนดวยการทํางาน
แบบทีมรวมแรงรวมใจที่ทําใหลงมือทําและเรียนรูไปดวยกันดวยใจอยาง สรางสรรคตอเนื่องนั้น ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษของการรวมตัวที่เหนียวแนนจากภายในนั้นคือการเปน กัลยาณมิตรที่มุงเนนความเปนชุมชน
แหงความสุขทั้งการทํางานและการอยูรวมกัน มีบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปดเผย ทุกคนมีเสรีภาพที่
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จะแสดงความคิดเห็นของตน เปนวิถีแหงอิสรภาพ ยึด ความสามารถและสรางพื้นที่ปลอดการใชอํานาจ
กดดัน ลดความโดดเดี่ยวระหวางปฏิบัติงานสอนของครู มาเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกันทั้งในเชิงวิชาชีพและ
ชีวิต ทําใหเกิดทีมใน PLC อยูรวมกันดวยความสัมพันธที่ ตางชวยเหลือเกื้อกูลดูแลซึ่งกัน จึงทําใหการ
ทํางานเต็มไปดวย บรรยากาศที่มีความสุข ไมโดดเดี่ยว ซึ่งรูปแบบของทีมจะมีเปนเชนไรนั้นขึ้นอยูกับ
เปาประสงคหรือพันธกิจในการดําเนินการของชุมชนการ เรียนรู เชน ทีมรวมสอน ทีมเรียนรู และกลุม
เรียนรู เปนตน
DuFour (2004 : 9-10) ระบุถึงความสําคัญอยางยิ่งยวดในการรวมมือและรวมแรงเพื่อ บรรลุ
พันธกิจตอการเรียนรูขั้นสูงสําหรับนักเรียนทุกคน และทําใหแนใจวานักเรียนไดเรียนรู วาเปน วัฒนธรรม
แหงความรวมมือ (A Culture of Collaboration) ที่จะตองทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคคือ
การเรียนรูสาํ หรับนักเรียนทุกคน ครูทํางานรวมกันเปนทีมที่จะวิเคราะห ปรับปรุงและ พัฒนาการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู การมีสวนรวมในกระบวนการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน ระหวาง
สมาชิกในทีมเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการตามเปาหมาย เปนตน ซึ่งวัฒนธรรมแหงความ รวมมือนี้
เปนลักษณะเดนของ PLC
จากการศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีระบบทีมรวมมือรวมใจ ผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ คือ ระบบการทํางานเปนแบบระบบทีม มีวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบรวมหมู ใหความไววางใจซึ่งกันและกันในการทํางาน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ครูทํางาน
รวมกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนแหงการเรียนรูรวมทั้งผูบริหาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กัน
สรางความรูจากประสบการณการทํางาน เพื่อหาทางพัฒนาวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้นไป
4. การทบทวนไตรตรองผล
วิจารณ พานิช (2555 : 136) เสนอถึงการทบทวนไตรตรองผล โดยครูแตละคนครูลง มือ
ศึกษาทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 PBL และ PLC แลวลงมือทําแลวทบทวนไตรตรองการเรียนรูจากผลที่เกิด (Reflection
หรือ AAR) เอง และทบทวนรวมกับเพื่อนครู สวนในเรื่องเปาหมายการเรียนรูที่จัดใหแก นักเรียน ครูตอง
เขาใจภาพรวมจริง ๆ เขาใจลึกถึงระดับคุณคาและเขาใจจนมองเห็นลําดับความสําคัญ มองเห็นประเด็น
ของการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของนักเรียน (Formative Assessment) ที่จะดําเนินการ
เพื่อชวยปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักเรียน การใชการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของ
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นักเรียนที่ทําอยางดี มีคุณภาพ และบอยครั้งนั้นจะเปนเครื่องมือเพื่อชวยการเรียนรูของนักเรียน ให
นักเรียนรูสถานะการเรียนรูของตน เปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรู และใหครูรูวามีนักเรียน คนไหนบางที่
ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษในวิชาใด รวมทั้งเปนการสะทอนผล (Feedback) แกครู วาควรปรับปรุง
การจัดการเรียนรูที่ตนใหแกนักเรียนอยางไรบาง
DuFour (2004 : 10-11) ระบุเกี่ยวกับการทบทวนไตรตรองผล ในความมุงมั่นตอ ผลลัพธ (A
Focus on Results) ที่จะทําใหโรงเรียนสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน ซึ่งครูทุก
คนมีสวนรวมในกระบวนการระดับผลลัพธของนักเรียน การมุงไปที่ผลลัพธจะตองเปลี่ยน ความสนใจไปที่
เปาหมายการเรียนรูของนักเรียน มีการใหแนวปฏิบัติแกครู ใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนา และผลักดันใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง พรอมทั้งตรวจสอบความกาวหนาเปน
ระยะ ๆ
จากการศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทบทวนไตรตรองผล ผูวิจัยสามารถสรุป
ไดวา การทบทวนไตรตรองผล คือการตรวจสอบและใหความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน โดย
ประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของผูเรียน เพื่อนนําขอมูลสารสนเทศจากการประเมินมาวางแผน
และดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และการสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อใหได ขอมูล
ยอนกลับที่เปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานเปนวงจรอยางตอเนื่อง

5. การสนับสนุน
วิจารณ พานิช (2555 : 168-171) ระบุถึงการสนับสนุน วาฝายบริหารจะตองสนับสนุน 2
ดาน คือ ดานใหกําลังคนสนับสนุน ที่จะมาชวยจัดการขอมูลและสารสนเทศซึ่งเปนขอมูล ของผลลัพธของ
การเรียนของนักเรียน รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงชวยจัดกระบวนการในการใชเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มาจากผลการวิจัยของนักการศึกษาที่หลากหลาย และดานสรางวัฒนธรรม คือ
การใหคุณคาตอการพัฒนาเหนือผลการประเมินหรือผลของการจัดอันดับ สรางบรรยากาศของความรูสึก
ปลอดภัยเปนอิสระที่จะใชความคิดสรางสรรคโดยไมกลัวผิด ซึ่งรวมถึงการเขารวมจัดระบบสนับสนุนให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการพัฒนาวิธีการเรียนรูของ นักเรียนอยางตอเนื่องเปน
วงจรไมรจู บ รวมทั้งจัดสิ่งสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชาดวย
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 100) สรุปเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางสนับสนุนชุมชน วา
โครงสรางที่สนับสนุนการกอเกิดและคงอยูของ PLC มีลักษณะคือ ลดความเปนองคการที่ยึดวัฒนธรรม
แบบราชการหันมาใชวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และเปนวัฒนธรรมที่ สงเสริมวิสัยทัศน
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การดําเนินการที่ตอเนื่องและมุงความยั่งยืน จัดปจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบท ชุมชนมีโครงสราง
องคการแบบไมรวมศูนย หรือโครงสรางการปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความขัดแยงระหวางครู
ผูปฏิบัติงานสอนกับฝายบริหารใหนอยลง มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เนน
รูปแบบทีมงานเปนหลัก การจัดสรรปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการดําเนินการของ PLC เชน เวลา วาระ
สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ กําลังใจ ขอมูลสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่ตามความจําเปน และบริบทของแต
ละชุมชน โดยเฉพาะการเอาใจใสสิ่งแวดลอม ใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีรูปแบบการ สื่อสารดวยใจ เปดกวางใหพื้นที่อิสระในการสรางสรรคของชุมชน เนนความ
คลองตัวในการดําเนินการจัดการกับเงื่อนไขความแตกแยก และมีระบบสารสนเทศของ ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การ
สนับสนุน คือฝายบริหารจัดสรรปจจัยสนับสนุนตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ เวลา สถานที่ ขอมูล สารสนเทศ
และอื่น ๆ ตามความจําเปนและบริบทของแตละชุมชน ใหเอื้อตอการดําเนินการของชุมชน แหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ รวมทั้งการสรางและเอาใจใสบรรยากาศของความเปนชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ
6. การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ก : 99) ใหแนวคิดวาการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพใน PLC มี
จุดเนนสําคัญ 2 ดาน คือ การเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรูเพื่อจิตวิญญาณความเปนครู มี
รายละเอียดดังนี้ การเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจสําคัญคือการเรียนรูบนพื้นฐานประสบการณตรงใน
งานที่ลงมือปฏิบัติจริงรวมกันของสมาชิก จะมีสัดสวนการเรียนรูมากกวาการอบรมจากหนวยงานภายนอก
บริบท PLC ที่มีการทํางานรวมกันเปนทีม จึงทําใหการเรียนรูจากโจทยและสถานการณที่ครู จะตองจัดการ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนการรวมเห็น รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ทําใหบรรยากาศการพัฒนา
วิชาชีพของครูรูสึกไมโดดเดี่ยว คอยสะทอนการเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถือเปนพื้นที่การเรียนรู
รวมกันที่ใชวิธีการที่หลากหลาย เชน สะทอนการเรียนรู สุนทรียะสนทนา การเรียนรูสืบเสาะแสวงหา การ
สรางมโนทัศน ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การคิดเชิงระบบ การสรางองคความรู การเรียนรูบนความเขาใจ
การทํางานของสมองและการจัดการความรู เปนตน และการเรียนรู เพื่อจิตวิญญาณความเปนครู เปนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองจากขางในหรือวุฒิภาวะความเปนครู ให เปนครูที่สมบูรณ โดยมีนัยสําคัญคือการ
เรียนรูตนเอง การรูจักตนเองของครู เพื่อที่จะเขาใจมิติของ ผูเรียนที่มากกวาความรู แตเปนมิติของความ
เปนมนุษย ความฉลาดทางอารมณ เมื่อครูมีความเขาใจ ธรรมชาติตนเองแลวจึงสามารถมองเห็นธรรมชาติ
ของนักเรียนตนเองอยางถองแท จนสามารถสอนหรือจัดการเรียนรูโดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
ได รวมถึงการเรียนรูรวมกันของสมาชิกในชุมชน ที่ตองอาศัยการตระหนักรู สติ การฟง การใครครวญ
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เปนตน จิตที่สามารถเรียนรูและเปนครูไดอยาง แทจริงนั้นจะเปนจิตที่เต็มไปดวยความรัก ความเมตตา
การกรุณา และความออนนอม เห็นศิษยเปนครู เห็นตนเองเปนผูเรียนรู มีพลังเรียนรูในทุกสถานการณที่
เกิดขึ้นโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูอยางใครครวญ และ
การฝกสติ เปนตน กลาวโดยสรุปการเรียนรู และการพัฒนาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจสําคัญคือการ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุขของทีมเรียนรู เปนบรรยากาศที่เปดพื้นที่การเรียนรูแบบนําตนเองของครูเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อยางตอเนื่องเปนสําคัญ
จากการศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ ผูว ิจัย
สามารถสรุปไดวา การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรูบนพื้นฐานประสบการณตรง จากงานที่
ลงมือปฏิบัติภายในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนหลัก มีการเรียนรูรวมกันดวยวิธีการที่ หลากหลาย
ครูแตละคนพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูและทักษะ ตาง ๆ ครูไดรูจัก
และเรียนรูตนเองอยางแทจริง ตลอดจนเกิดความรูสึกถึงคุณคาของงานครู
2. การชี้แนะทางปญญา (Cognitive coaching)
การชี้แนะเปนแนวคิดที่มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแตในยุค1500s จนยุคปจจุบัน คําวา
“coach” เริ่มใชครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยมีความหมายคือ รถเข็นที่ใชขนสงผูคนจากจุดหนึ่งเปนยัง
อีกจุดหนึ่ง ตอมาในป 1850s พบการใชคาํ วา coach ที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งใชคํา
นี้เรียกแทนตําแหนงของบุคคลที่มีหนาที่เปนติวเตอรเตรียมนิสิตสําหรับการสอบในมหาวิทยาลัย (Zeus &
Skiffington, 2002) และเมื่อเขาสูชวง 1950s - 1960s แนวคิดทางดานมนุษยนิยมไดเกิดขึ้น โดยมีนักคิด
คนสําคัญ คือ Maslow และ Rogers ทําใหเกิดความตระหนักเรื่องการใหความสําคัญของการเปนมนุษย
มากขึ้น แนวคิดนี้ไดสงผลตอแวดวงธุรกิจใหรูจักการดูแลและใหความสําคัญกับบุคลากร นอกจากนั้นพบ
บทความที่เกี่ยวกับการชี้แนะมากขึ้นในวารสารดานการ
เทรนนิ่งและการบริหารจัดการที่นําเสนอใหผูบริหารใชการชี้แนะมาชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานขององคกร ซึ่งตอมาพบวา มีบริษัททําการวาจางบุคลากรเขามาเปนผูใหคําแนะนําแกผูบริหาร โดย
เรียกบุคคลที่มีหนาที่ดังกลาววา “executive counseling” จนกระทั่ง ในยุค 1970s- 1980s แวดวง
ธุรกิจตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญเรื่องการชี้แนะเปนอยางยิ่ง เพราะถือเปน
กระบวนการที่จําเปนตอการพัฒนาที่สงเสริมผูบริหารใหมีความสามารถในการดําเนินงาน และทําใหบริษัท
ประสบความสําเร็จ
ในเวลาตอมาแนวคิดเรื่องการชี้แนะก็ไดรบั การพัฒนาและขยายผลอยางตอเนื่อง พบการตีพิมพ
หนังสือจํานวนมากเกี่ยวกับการชี้แนะ อีกทั้งการขยายตัวและพัฒนากระบวนการชี้แนะในแวดวงตางๆ
(RabidBI, 2011) Zeus and Skiffington (2002) กลาววา สาเหตุที่การชี้แนะไดรับความนิยมสืบ
เนื่องมาจากหลายประเด็น ประเด็นแรก คือ วงการธุรกิจเปนวงการที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอมีการแขงขันสูง จึงตองการผูที่มีความสามารถคอยชวยสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรสามารถรับมือกับ
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ปญหาและการเปลี่ยนแปลงได อีกประเด็นหนึ่ง คือ การเห็นความสําเร็จในวงการกีฬาที่ผูชี้แนะ (coach)
ที่มีสวนสําคัญในความสําเร็จของทีมทําใหเห็นถึงความสําคัญของการมีผูชี้แนะ และที่สาํ คัญที่สุดคือ องคกร
ตางๆ พบวา การกํากับติดตามหลังการอบรมและการเทรนนิ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู และตอง
อาศัยการชี้แนะเขาไปชวยในการนําทักษะใหมๆ ที่ไดเรียนรูลงไปสูการใชงาน ปจจัยตางๆ เหลานี้ลวน
สงผลใหองคกรธุรกิจและองคกรที่เกี่ยวของกับการศึกษาหันมาใหความสําคัญและนําการชี้แนะมาใชกับ
องคกรมากยิ่งขึ้น
2.1 ความหมายของการชี้แนะทางปญญา
ความหมายทั่วไปของคําวา การชี้แนะ หมายถึง กระบวนการที่ชวยสงเสริมหรือพัฒนา ศักยภาพ
ของบุคคล โดยที่ผูชี้แนะสรางความสัมพันธที่เสริมสรางพลังใหแกผูที่ไดรับการชี้แนะเพื่อใหเขาเรียนรูได
งายขึ้น ผานการสงเสริมใหนําวิธีการ ทักษะหรือความรูท่ใี ชในแตละสถานการณนําไป สะทอนไตรตรอง
เพื่อไปสูกระบวนเปลี่ยนแปลงที่ชวยใหจัดการกับปญหาหรือสถานการณไดดีขึ้น (Thorpe & Clifford,
2003) สอดคลองกับ Deussen, Coskie, Robinson, and Autio (2007, อางถึงใน Shilder & Fedor,
2010) ที่กลาววาการชี้แนะเกิดขึ้นเมื่อผูทํางานสองคนทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อพัฒนาการทํางานให
มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกัน และ The International Coach Federation
(2011) ใหความหมายของการชี้แนะ คือ การสรางพันธมิตร (partnering) กับผูรับการชีแ้ นะเพื่อกระตุน
ระบบความคิดและความคิดสรางสรรคที่สงเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพในระดับสวนตัวและในระดับวิชาชีพ
ในขณะเดียวกันมีนักวิชาการบางทานใหความหมายของการชี้แนะในลักษณะที่สัมพันธกับการ
ทํางานวาเปนกระบวนการปฏิสัมพันธที่ผูจัดการหรือหัวหนางานที่มุงหวังแกไขปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยใชเพือ่ เสริมสรางและพัฒนาใหลูกนองมีความรู
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัวในการทํางานนั้นๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น
กระบวนการดังกลาวขึ้นกับความรวมมือรวมใจ ภายใตสวนประกอบ 3 ประการ ไดแก ความชวยเหลือ
ดานเทคนิคการทํางาน แรงสนับสนุนสวนตัว และความทาทายสวนบุคคล โดยสวนประกอบทั้งหมดนี้
ประสานอยูดวยกันไดดวยความเขาใจกันระหวางผูจัดการ/ผูส อนงาน และผูใตบังคับบัญชา/ ผูเรียนงาน
เนื่องจากการสอนงานเปนประสบการณสวนบุคคล ความสําเร็จในการสอนงานจึงตองอาศัยความเขาใจกัน
ดวยดี (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550; เฮอรมีเนีย ไอบารรา, 2550:16)
การชี้แนะทางปญญาเปนการชี้แนะประเภทหนึ่งที่มแี นวทางเฉพาะตัว เปนกระบวนการชีแ้ นะที่
พัฒนาขึ้นจากผานการศึกษางานวิจัยดานทักษะการคิด การนิเทศแบบคลีนิค (clinical supervision)
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และการนิเทศเชิงพัฒนา (developmental supervision) ของนักการศึกษา 2 คน คือ Costa และ
Gramston (Carr, Herman, & Harris, 2005; Center for Cognitive Coaching, 2001) การชี้แนะทาง
ปญญาเปนกระบวนการทํางานที่เชื้อเชิญใหผูมีสวนรวมไดสรางและปรับวิธีการคิดและความสามารถในการ
คิดแกปญหา โดยกระบวนการชวยใหครูคิดวิเคราะหปญหา สรางกลยุทธในการแกปญหาดวยตนเอง
สังเกตตนเองระหวางที่นําวิธีการแกปญหาไปใช คิดไตรตรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และวางแผน
สถานการณในอนาคตเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเหลานี้นําไปสูการ
พัฒนาทักษะทางสติปญญาในระดับที่สามารถกํากับ วิเคราะห และประเมินตนเองได การชี้แนะทาง
ปญญาถือเปนการไกลเกลี่ยแหลงความคิดและการทํางานของสติปญญาที่เกิดขึ้นภายในบุคคลโดย
ปราศจากการตัดสิน ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการคิด การใหคุณคาความเชื่อของบุคคล เพราะเชื่อวา
สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลและเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม วิธีการตางๆ ที่นํามาใชใน
กระบวนการ ไดแก การสนทนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับครูผูสอน การใชคําถามสําหรับการ
สังเกตการณในหองเรียน และการใหความสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหครูไดคดิ สะทอนไตรตรองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (Center for Cognitive Coaching, 2001; Costa & Garmston, 2002; Knight, 2009)
สรุปไดวาการชี้แนะทางปญญาเปนการชี้แนะประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับการชี้แนะ
โดยทั่วไปที่เนนการมีปฏิสัมพันธแบบรายบุคคล โดยผูชี้แนะมีหนาที่ใหความชวยเหลือ ชวยกระตุน
ความคิดและใชความสรางสรรคที่ชวยเสริมพลังใหแกผูรับการชี้แนะ เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนางาน
และเพิ่มพูนศักยภาพในระดับสวนตัวและระดับวิชาชีพ แตมีลักษณะพิเศษจากการชี้แนะทั่วไป คือ เปน
กระบวนการที่ใชในแงมุมของการจัดการเรียนการสอน เนนการทํางานที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด
และความสามารถในการคิดแกปญหาของครู และสงเสริมใหครูสามารถ กํากับ วิเคราะห และประเมิน
ตนเองได
2.2 เปาหมายของการชี้แนะทางปญญา
กระบวนการชี้แนะทางปญญาเปนการชวยใหครูพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการสอน โดย
สงเสริมและพัฒนาใหครูพึ่งพาและชวยเหลือตนเอง (teacher autonomy) ผานการคิดไตรตรอง ที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับการสอนและการตัดสินใจของตนที่เกิดขึ้นในหองเรียน Costa and Garmston (2002) ชี้
จุดมุงหมายของการชี้แนะทางปญญาวา เปนการพัฒนาทักษะทางสติปญญาในระดับที่ทําให บุคคล
สามารถกํากับตนเองได โดยความสามารถในการชี้นําตนเองแบงเปน 3 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ (selfmanaging) ดานการกํากับตนเอง (self-monitoring) และดานการเปลี่ยนแปลงตนเอง (self-modifying)
1) ดานการบริหารจัดการ คือ ความสามารถในการดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยมีแผนการดําเนินที่
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ชัดเจน มีการเก็บขอมูลที่จําเปน และสามารถดึงประสบการณเดิม เพื่อนํามาใชเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
ได 2) ดานการกํากับตนเอง คือ ความสามารถในการสรางกลยุทธทางการคิดที่บงบอกใหรับรูวา สิ่งที่
ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม เปาหมายที่วางไว สามารถให
ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยนแผนการ 3) ดาน
การเปลี่ยนแปลงตนเอง คือ การเรียนรูผา นการคิดไตรตรอง ประเมิน วิเคราะห และสรางความหมายจาก
ประสบการณเดิม ซึ่งนําไปสูการประยุกตใชในการปฏิบัติทํางานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ
การชี้แนะทางปญญาเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาและกระตุนครูใหมีบทบาทในการดึงศักยภาพ
ของตนเองออกมาใชในบริบทที่สอดคลองกับความสนใจ ซึ่งในชวงแรกของกระบวนการผู ชี้แนะมีบทบาท
มากในการดึงความสามารถเหลานี้ออกมาจากตัวครู แตคอยๆ ถายโอนใหครูมีบทบาท มากขึ้นจนพัฒนา
ความสามารถในการชี้นาํ ตนเองได (Garmston, Linder, & Whitaker, 1993)
2.3 ความเชื่อพื้นฐานของการชี้แนะทางปญญา
การชี้แนะทางปญญาเชื่อวา พฤติกรรมที่ปรากฏใหเห็นภายนอกเปนผลมาจากกระบวนการคิด
ภายใน ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดที่อยูภายในเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายนอก โดยหัวใจสําคัญ คือ ความเชื่อวาทุกคนมีพลังและความสามารถดานในที่นําไปสูการ
เติบโตและเปลี่ยนแปลงได ซึ่งพลังและความสามารถดานในเหลานี้เรียกวา “states of mind” ซึ่ง
ประกอบดวย การรับรูและความมั่นใจที่ทํางานใหลุลวง ความคิดที่ยืดหยุน ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน การมีสติและความพึ่งพาอาศัยกันและเห็นแกสวนรวม (Costa & Garmston, 2002)
2.4 องคประกอบของการชี้แนะทางปญญา
องคประกอบของการชี้แนะทางปญญาแบงเปน 3 สวน คือ ความไววางใจ เครื่องมือที่ใชในการ
ชี้แนะ และรูปแบบการคิดดานการจัดการเรียนการสอนที่ใชเปนแนวทางในการชี้แนะ มีรายละเอียด
(Costa & Garmston, 2002, 2011; Uzat, 1998) ดังนี้
1. ความไววางใจ การชี้แนะทางปญญาตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ โดยเชื่อวาความ
ไววางใจซึ่งกันและกันนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงและการเติบโต ผูชี้แนะควรหลีกเลี่ยงการควบคุม และ
จัดการเพราะเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกับเปาหมายของการเรียนรูและความไววางใจ การชีแ้ นะจึงไมควรมุง
ไปที่การแกไข เพราะบุคคลนั้นสามารถรับรูถึงความตองการของผูชี้แนะที่ตองการเปลี่ยนแปลง แกไขและ
ทําใหเกิดการปกปองตนเอง การชี้แนะที่ปราศจากการควบคุมจําเปนตองอาศัยการเปลี่ยนวิธีการมอง
ปญหา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดยากแตจําเปนอยางยิ่งในการทํางานกับบุคคลที่มีปญหาในการทํางาน หรือบุคคลที่
มีขีดจํากัดในการพัฒนาตนเองหรือบุคคลที่ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง หรือบุคคลที่
ตอตานการชวยเหลือจากผูอื่น ในกรณีเหลานี้ความพยายามชี้แนะ โดยปราศจากการควบคุมจัดการเปน
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สิ่งที่สําคัญ เนื่องจากธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น อาจทําใหผูชี้แนะเกิดความของใจ จน
บางครั้งผูชี้แนะอาจตําหนิผูรับการชี้แนะที่ตอตานการเปลีย่ นแปลงและมองวาตนเองขาดความสามารถใน
การชี้แนะโดยไมรูตัวเมื่อเกิดสถานการณเชนนี้ ผูชี้แนะตองตระหนักวาบุคคลทุกคนไมวารูตัวหรือไมรูตัว
เลือกกระทําพฤติกรรมที่เห็นวา เหมาะสมกับตนเองและรูสึกสบายใจจากการกระทํานั้นๆ เพื่อปกปอง
ความเปนตนเองไว ดังนั้นผูชี้แนะควรทําความเขาใจวาทุกพฤติกรรมถูกชี้นําโดยความตั้งใจดีในมุมมอง
ความคิดของผูอื่น อีกทั้งควรปรับการตีความเหตุการณตางๆ และไมควรคิดในแงลบ เพื่อที่สามารถทํางาน
ดวยความเห็นอกเห็นใจและมีเหตุมีผล
ความไววางใจแบงออกเปน 4 ดาน คือ ความไววางใจในตนเอง ความไววางใจในความสัมพันธ
ระหวางผูชี้แนะและผูรับการชีแ้ นะ ความไววางใจในกระบวนการชี้แนะ และความไววางใจในบรรยากาศ
ขององคกรที่ใหความสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ความไววางใจในตนเอง เปนสิ่งที่จําเปนในการสรางความสัมพันธแบบไววางใจ ผูชี้แนะที่ดีตอง
รูตัว มีสติและความกระจางในคานิยมและความเชื่อของตนเอง เชน เรื่องการสอน เรื่องปรัชญา เรื่องจิต
วิญญาณ เปนตน นอกจากนี้มีความประพฤติที่สอดคลองกับคานิยมที่เชื่อมั่น และมีความเปนเอกลักษณ
ในตนเอง ความเชื่อและการใหคุณคาในตนเองของผูชี้แนะมีผลตอมุมมองในเรื่องความรับผิดชอบ การให
ความหมายตอการเรียนรู ศักยภาพของชุมชน การเรียนรูและการใหแรงจูงใจแกบุคคลอื่น ความไววางใจ
ในตนเองยังหมายถึง การมีสติและการรูตัว ตอสิ่งที่ตนเองในกระทําและสรางความหมายจากประสบการณ
โดยทั่วไปการสรางความสัมพันธกับบุคคลที่มีวิธีการคิดที่คลายคลึงกันเปนสิ่งที่งา ย ในทางตรงกันขามการ
สรางความสัมพันธกับบุคคลที่มีวิธีการคิดที่แตกตางเปนเรื่องที่ทาทายมากที่ไมตัดสินทัศนคติหรือการรับรู
ของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นความสามารถหนึ่งของการเปนผูชี้แนะที่ดี คือการปรับรูปแบบการคิดของตนเอง ซึ่ง
ในการกระทําเชนนี้ไดนั้น ผูชี้แนะตองตระหนักรูถึงจุดแข็งของตนเอง และตระหนักรูถึงวิธีการทําเขาใจ
ประสบการณตางๆ ของตนเองที่เขามาผานในชองทางของการมองการเคลื่อนไหว การฟง นอกจากนี้ตอง
ตื่นตัวและรับรูตอ วิธีการเรียนรู วิธีคิด และอารมณความรูสกึ ที่เกิดขึ้น การตระหนักรูในตนเองทําใหเกิด
ความเขาใจในผูอื่น และชวยในการทํางานไดกับบุคคลอื่นๆ ที่มีวิธีการเรียนรูที่แตกตางจากตนเอง
2) ความไววางใจในความสัมพันธระหวางผูช ี้แนะและผูรับการชี้แนะ การชี้แนะที่ประสบ
ความสําเร็จอาศัยความเชื่อถือระหวางผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะ โดยทั่วไปการมอบความไววางใจขึ้นอยู
กับคุณลักษณะที่ดี ความนาเชือ่ ถือ และความไวในการตอบสนองตอความรูสึกและความตองการของ
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บุคคล ความไววางใจสามารถพัฒนาไดจากความยืดหยุนในการคิดของผูชี้แนะที่ทําใหเปดรับและเขาใจ
มุมมองของผูอื่น ซึ่งความพยายามที่เขาใจ เปนสิ่งสําคัญหนึ่งที่ชวยทําใหผูรับการชี้แนะตระหนักในคุณคา
ของตนเอง นอกจากนี้ความไววางใจสามารถสรางไดจากการใหเวลากับกิจกรรมอื่นๆของผูรับการชี้แนะที่
นอกเหนือไปจากหนาที่ในการชี้แนะ การสนทนาที่เกี่ยวของกับความสนใจอื่นๆ ของผูรับการชี้แนะ และ
การฝกฝนตนเองใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ที่สรางความใกลชิดและความสัมพันธที่ดี ไดแก การสัมผัส การใช
ภาษาที่ออนโยน นุมนวลและการใหคําชมสวนตัว
3) ความไววางใจในกระบวนการชี้แนะ ความยุงยากในความสัมพันธ ตางๆ โดยสวนใหญเกิดขึ้น
จากความสับสนหรือความไมแนใจในหนาที่ความรับผิดชอบและเปาหมาย ความไมแนใจสงผลถึงความ
เขาใจผิด ความผิดหวัง และการบั่นทอนความไววางใจ ผูชแี้ นะที่ดีรักษาความไววางใจดวยการสงสัญญาณ
ใหผูรับการชี้แนะรับรูถึงจุดประสงคและความคาดหวังของการสื่อสาร โดยเฉพาะในการสังเกตการณในชั้น
เรียน
4) ความไววางใจในบรรยากาศขององคกรที่ใหความสนับสนุน โดยสวนใหญวัฒนธรรมขององคกร
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร บรรยากาศของสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมในองคกรมีอิทธิพลตอ
ความคิด พฤติกรรม และมุมมองของบุคลากร บุคลากรในองคกรมีความรวดเร็วในการรับรูความ
สอดคลองระหวางหลักคานิยมขององคกรและการปฏิบัติงาน เมื่อหลักคานิยมและการปฏิบัติงานมีความ
สอดคลองกัน ความวางไวใจในองคกรสูง ในทางกลับกันหากทั้งสองไมสอดคลองกัน จะเกิดความกังขา
และความไมไววางใจ ดังนั้นผูช ี้แนะมีหนาที่สําคัญในการสรางบรรยากาศแหงความไววางใจดวยการสราง
เสริมดูแลและรักษาใหองคกรมีบรรยากาศของการประนีประนอม การรวมมือและการตื่นตัว
2. เครื่องมือที่ใชในการชี้แนะ ผูชี้แนะที่มีความชํานาญใชเครื่องมือทางภาษาทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษาโดยปราศจากการตัดสินเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางความคิดของผูอื่น เครื่องมือแบง
ออกเปน 4 กลุม คือภาษาทาทาง (paralanguage) พฤติกรรมการตอบสนองตางๆ การวางโครงสราง
(structuring) และการตั้งคําถาม
1) ภาษาทาทางหมายถึง คุณภาพของเสียงที่ใชพูด ภาษารางกาย และพฤติกรรมตางๆ ที่แสดง
ขณะที่พูด โดยทั่วไปผูใหญสามารถคนหาความหมายจากอวัจนภาษา ไดมากกวาวัจนภาษาและเมื่อได
ขอความที่เปนทั้งการกระทําและคําพูดที่ขัดแยงกัน มนุษยมักเลือกความหมายที่สื่อจากการกระทํา
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มากกวาคําพูด ดังนั้นการวางทาทาง อากัปกิริยา การใชพื้นที่ การออกเสียงสูงต่ํา จังหวะการพูด การเวน
ระยะและการใชระดับเสียงลวนสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร
2) พฤติกรรมการตอบสนองตางๆ ผูชี้แนะใชพฤติกรรมการตอบสนองที่หลากหลายขึ้นอยูกับ
ลักษณะของบุคคลและบริบท พฤติกรรมการตอบสนองตางๆ มีดังนี้
2.1) การเงียบเปนเครื่องวัดความสําเร็จของการสนทนาการที่ผูชี้แนะรอหลังจากคําถามหรือ
หลังจากที่ผูรบั การชี้แนะตอบคําถาม การเงียบสื่อถึงการใหความเคารพตอการใหเวลาสําหรับผูไดรับการ
ชี้แนะไดคิด และมีผลตอกระบวนการทางความคิดใน ระดับสูงอีกดวย ถาผูชี้แนะรอเพียง 2-3 วินาที
คําตอบที่ไดมีลักษณะสั้น ในทางตรงกันขามการรอเวลานานขึ้น ทําใหผูรับการชี้แนะมีแนวโนมที่ตอบใน
ประโยคเต็มที่ประกอบดวยความคิดที่สมบูรณ และคําตอบที่ไดแสดงออกมามีลักษณะพรรณนา ผานการ
ปรับแตง คําพูดและผานการคิดที่รอบคอบดวย นอกจากนี้ผูรับการชี้แนะยั งรูสึกถึงการไดรบั คุณคาและ
ความเคารพจากผูชี้แนะดวย
2.2) การยอมรับโดยปราศจากการตัดสินเปนการตอบสนองที่แสดงถึงการรับรูวา ผูพูดกําลังพูด
โดยไมตัดสินตีความใดๆ เปนการสื่อสารวาผูชี้แนะรับฟงความคิดเห็นของผูรับการชี้แนะ ตัวอยางของการ
ตอบสนองโดยใชเสียง เชน “อืมม…” “เปนไปได” หรือ “เขาใจ” หรืออาจเปนกิริยาทาทาง เชน การพยัก
หนา การบันทึกคําพูดของผูรับ การชี้แนะลงบนสมุด
3) การยอนทวนคําพูด เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการมีปฏิสัมพันธมากที่สุดอยางหนึ่ง ผูชี้แนะที่
สามารถสื่อสารดวยวิธีการนีช้ ว ยแสดงใหเห็นความพยายามที่เขาใจสิ่งที่ผูรับการชี้แนะกําลังสื่อสาร
นอกจากนี้การยอนทวนคําพูดเปนการแสดงใหเห็นคุณคาในสิ่งที่ผูพูดพูด และชวยสรางบรรยากาศ
ปลอดภัยที่เอื้อตอการคิด การย้ําทวนอยางมีประสิทธิภาพเริ่มจากการฟงและการสังเกตจับใจความและ
ความรูสึกของผูพูด สิ่งที่แสดงถึงการยอนทวนคําพูด คือ การปรับทวงทํานองเสียงและการใชเสียงที่แสดง
ความเขาใจ หลีกเลี่ยงการใชสรรพนามวา “ฉัน” เชน “สิ่งที่ฉันคิดวาฉันไดยินคุณกําลังพูด …” เพราะ
เปนการแสดงวา ความคิดของผูพูดไมมีความสําคัญ ควรใหความสําคัญกับความคิดของผูพูด ดวยการใช
คําพูด เชน “คุณกําลังเสนอวา…” “คุณกําลังคิด เกี่ยวกับ…” เปนตน ระดับการยอนทวนคําพูดในการ
ตอบสนองแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การยอมรับและทําความกระจางกับเนื้อหาและอารมณของผูพูด
การสรุปและจัดระเบียบหัวขอ และ การเปลี่ยนระดับความคิดเชิงเหตุผลใหสูงหรือต่ําขึ้น โดยระดับสูงขึ้น
เมื่อมีการกลาวถึงมโนทัศน เปาหมาย คานิยม และขอสันนิษฐาน และต่าํ ลงเมื่อใชนิยามเขามาชวยทําให
มโนทัศนและความคิด เชิงนามธรรมมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น 4) การวางโครงสราง ผูช ี้แนะควรวาง
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โครงสรางดวยความรอบคอบ การมีสติและความชัดเจน เพื่อสื่อสารใหผูรบั การชี้แนะรับทราบเปาหมาย
และการใชเวลา พื้นที่และอุปกรณ และเปนการสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะ
ในดานตางๆ เชน วัตถุประสงคของการชี้แนะ บทบาทของผูชี้แนะ การใชเวลาในการชี้แนะ สถานที่สาํ หรับ
การชี้แนะ เปนตน
4) การตั้งคําถาม การชี้แนะใชการตั้งคําถามเพื่อชักชวนใหเกิด การมีสวนรวมหรือปรับความคิด
ของบุคคล คําถามที่ใชในการชี้แนะมี 3 ลักษณะ คือ
4.1) การเชื้อเชิญ การตั้งคําถามในลักษณะนี้ใชน้ําเสียงที่เปนมิตร และมุงหวังที่ไดมากกวา 1
คําตอบ ตัวอยางเชน เปาหมายของการทําโครงการคืออะไร คุณมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร คุณ
คาดหวังอะไรจากสิ่งที่ทํา เปนตน
4.2) การดําเนินการเพื่อพัฒนาความคิด เปนการใชคําถามลักษณะตางๆ ที่กระตุนความ
ซับซอนของความคิดในระดับที่หลากหลาย เชน การเปรียบเทียบ การลงความเห็น การวิเคราะห การ
จัดลําดับ การสังเคราะห การหาขอสรุป เปนตน
4.3) การหาขอมูลภายนอกและภายในของบุคคล คําถามที่เปนการถามเพื่อใหไดขอมูล
ภายนอก ไดแก การถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม สวนการถามเพื่อใหไดขอมูลภายในเปนการถาม
เกี่ยวกับความคิด ความรูสึก ไดแก ความพึงพอใจ ความประหลาดใจ ความสับสน กระบวนการไดมาซึ่ง
ความคิด การใหคุณคา ความตั้งใจ หรือการตัดสินใจ โดยคําถามที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการคิด คือ
คําถามที่นํามาซึ่งคําตอบที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหวางขอมูล
2.5 ขั้นตอนการใหการชี้แนะทางปญญา
การใหการชี้แนะโดยทั่วไปมีจํานวนขั้นตอนและชื่อแตละขั้นที่แตกตางกัน เชน Thorpe and
Clifford (2003) กลาววา กระบวนการชี้แนะประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ 6 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด
ความตองการและเปาหมายของการจัดโปรแกรมการชี้แนะการสรางขอตกลงในสิ่งที่ตองการพัฒนา การ
พัฒนาแผนงานสําหรับการจัดโปรแกรมการชี้แนะ การปฏิบัติงานตามแผนงาน การพิจารณาการจัด
กิจกรรมและการวางแผนสําหรับการปรับปรุง และการจบความสัมพันธระหวางผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะ
ซึ่งกระบวนการเริ่มจากขั้นแรกและดําเนินตอไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย แตบางกรณีอาจมีการซ้ําขั้นตอนที่
3-5 หลายครั้ง เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว ในขณะที่ ทัศนีย จารุสมบัติ (2556) อธิบายวา ดวย
การเปลี่ยนแปลงเริ่มตนจากภายในตัวผูรับการชี้แนะ ซึ่งผู ไดรับการชี้แนะตองทาทายตนเองใหเคลื่อนที่
ออกจากพื้นที่คุนเคยหรือพื้นที่ปลอดภัย ออกเดินทางกาวขามพื้นที่ซึ่งทาทายที่จะเรียนรู และขยายไป
จนถึงพื้นที่ที่ตองการ ชองวางระหวางจุดที่ผูไดรับการชี้แนะอยูในปจจุบันและจุดที่ตองการไปถึงในอนาคต
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คือพื้นที่ทาทาย ดังนั้นแมแบบการโคชการเปลี่ยนแปลงจากภายในจึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก การ
คนพบและเขาใจสถานการณ ปจจุบัน การทํางานรวมกัน และการไดรับผลลัพธ Clutterbuck and
Megginson (2009) กลาววา กระบวนการชี้แนะประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นการสรางความสัมพันธ
และขอตกลง (contractual phase) เปนจุดเริ่มตนที่เปนทางการในการสรางความสัมพันธ ซึ่งการสราง
ความสัมพันธไมไดจํากัด ระหวางผูช ี้แนะและผูรบั การชี้แนะ แตอาจครอบคลุมไปถึงผูอื่นที่เกี่ยวของ 2) ขั้น
การแลกเปลี่ยน (transactional phase) เปนขั้นที่ผูชี้แนะชวยผูรบั การชี้แนะสํารวจคนหาประเด็นที่
สัมพันธกับเปาหมายที่ไดตั้งไว และ 3) ขั้นสะทอน (review phase) เปนขั้นที่ผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะ
ประเมินผลที่ออกมา และอาจใหมีผูอื่นที่เกี่ยวของเขารวมการประเมินผลดวย ในขณะที่ Costa and
Garmston (1989, 2002, 2011) แบงการชี้แนะทางปญญาเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นประชุมวางแผน ขั้น
สังเกตการสอน และขั้นประชุมสะทอนความคิด โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 1) ขั้นประชุมวางแผน ในขั้น
ประชุมวางแผนนี้เปนโอกาสในการสรางความไววางใจ เนนความสนใจของโคชที่มีตอเปาหมายของครู
เพื่อใหสามารถสังเกตและเขาใจตรงกัน ผูชี้แนะรวมกับผูรับการชี้แนะรวมกันวางแผนการเก็บขอมูล โดย
ระบุขอมูลที่เก็บและกลยุทธที่ใชในการเก็บขอมูล และ วางแผนเกี่ยวกับบริบทที่เกิดขึ้นในขั้นประชุม
สะทอนความคิดนอกจากนี้บทบาทของผูชี้แนะรวมถึงการสอบถามเพื่อชวยใหครูเกิดความกระจางใน
จุดประสงคของบทเรียน ความคาดหวังเชิงพฤติกรรมที่ ตองการใหเกิดกับผูเรียน ขั้นตอนการสอนและการ
เก็บรวมรวบขอมูลตางๆ ที่สามารถนํามาประเมินการสอนและผูเรียนได 2) ขั้นสังเกตการณ ผูชี้แนะ
เขาสังเกตในชั้นเรียน โดยผูชแี้ นะตองไมทําใหผูรับการชี้แนะรูสึกวา ถูกรุกล้ําหรือวิตกกังวล ผูชี้แนะ
จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสอนและการเรียนรูของเด็ก การสังเกตการสอนเปนไปตามที่ได
วางแผนไวในขั้นประชุมวางแผน 3) ขั้นประชุมสะทอนความคิด ขั้นนี้ผูชี้แนะนําขอมูลทั้งหมดที่เก็บไดมา
แบงปนพูดคุยกัน โดยขอมูลที่มานําเสนอไดมีการจัดใหอยูในรูปแบบที่มานําเสนอตอครูไดโดยจัดใหครูได
สะทอนความคิดกอน ซึ่งทําใหครูวิเคราะหและสะทอนตนเองไดลึกขึ้น ในชวงเวลาประชุมผูชี้แนะใหครู
แลกเปลี่ยนความประทับใจในการสอนและใหทบทวนเหตุการณที่ชัดเจนเพื่อพูดคุยถึงความรูสึกนั้น และ
ตั้งคําถามชี้ชวนใหผูรับการชี้แนะพูดคุยถึงความรูสึกเกี่ยวกับบทเรียนที่ไดสอน นอกจากนี้ใหคิดไตรตรองใน
ประเด็น เชน ปฏิกิริยาของผูเรียน ความสัมพันธระหวางการสอนและปฏิกิริยาของผูเรียน การ
เปรียบเทียบสิ่งที่วางแผนไวและสิ่งที่เกิดขึ้น เปนตน กระบวนการขั้นนี้รวมไปถึงการตั้งคําถามใหผูรับการ
ชี้แนะคิดไตรตรองถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอนที่ปรับใชในครั้งตอไป (Brooks, 2000) การศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการชี้แนะทางปญญา
สรุปไดวาการชี้แนะทางปญญาเปนกระบวนการพัฒนาครูใหเกิดประสิทธิภาพทางดานการสอน
โดยพัฒนาใหครูสามารถคิด ตัดสินใจ แกปญหาไดดวยตนเอง ผานการคิดไตรตรองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการ
สอนและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในหองเรียน โดยมีเปาหมายหลักคือสงเสริมและพัฒนาใหครูพึ่งพาและ
ชวยเหลือตนเอง การชี้แนะทางปญญามีองคประกอบ 3 ดาน คือ ความไววางใจ เครื่องมือที่ใชในการ
ชี้แนะ และรูปแบบการคิดดานการจัดการเรียนการสอนที่ใชเปนแนวทางในการชี้แนะ กระบวนการชี้แนะ
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ทางปญญาแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นประชุมวางแผน ขั้นสังเกตการสอน และขั้นประชุมสะทอน
ความคิด
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงรุก
3.1 ความหมายการเรียนรูเชิงรุก
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย ตลอดจนกลาวถึงลักษณะสําคัญ และองคประกอบ ของ
การเรียนรูเชิงรุกไว โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเรียนรูเชิงรุก คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนจะมีอิสระ
เปนตัวของตัวเอง ควบคุมตัวเองอยูในระดับสูง ผูเรียนเปนผูกระทําและคิดในสิ่งที่กระทํารวมทั้งตอง
แสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อนําไปสูการแปลและถายทอด โดยมีกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ประเมินคา และสะทอนความคิด (Schomberg, 1986)
การเรียนรูเชิงรุก เปนการเรียนการสอนที่กําหนดใหผูเรียนพูด และเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน โดยมี
การเชื่อมโยงกับประสบการณในอดีตและประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน (Chickering & Gamson, 1987)
การเรียนรูเชิงรุก เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทําและในขณะเดียวกันก็คิดในสิ่งที่กําลังทําดวย
ซึ่งเปนการคิดขั้นสูง คือคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และประเมินคา (Bonwell & Eison, 1991) การ
เรียนรูเชิงรุก เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูด ฟง อาน เขียน และแสดงความคิดเห็น ขณะลงมือทํา
กิจกรรมในกระบวนการแกปญหา การอภิปรายกลุมยอยแบบไมเปนทางการ สถานการณจําลอง
กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งผูเรียนตองประยุกตใช สิ่งที่ไดเรียนรู ในการทํา
กิจกรรมดังกลาวดวย (Meyers & Jones, 1993)
การเรียนรูเชิงรุก คือ การเรียนการสอนที่ผูเรียนมีอิสระในการเรียน และมีการควบคุมตัวเองอยูใน
ระดับสูง ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยลักษณะของกิจกรรมจะครอบคลุม กระบวนการ
แกปญหา ซึ่งอาจจัดกิจกรรมเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กๆ ลักษณะการสอนตรงกันขามกับการสอน
แบบบรรยายและประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่กระตุน จูงใจผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการ
ติดตอสื่อสาร เกิดความรูสึกสนุกสนานขณะเรียน เกิดทัศนคติทางบวกในการเรียนเพิ่มขึ้น และเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีกิจกรรมรวมกันในลักษณะของการรวม แรงรวมใจ ไดทํางานเปนกลุม
โดยมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน (Sutherland &
Bonwell, 1996)
การเรียนรูเชิงรุก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติทั้งในเชิง
ทักษะตางๆ เชน การทดลอง การสํารวจตรวจสอบและปฏิบัติเพื่อพัฒนา เชาวปญญา เชน การคิด
แกปญหา วิเคราะห วิจารณ หรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เพื่อแทนที่การเรียนการสอนที่ผูสอน บอกเลา
ใหผูเรียนไดฟงเพียงฝายเดียว (ปรีชาญ เดชศรี, 2545)
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การเรียนรูเชิงรุก คือ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย โดยการรวมมือ
ระหวางนักเรียนดวยกัน ในการนี้ ผูสอนตองลดบทบาทในการสอนและการใหขอความรูแกผูเรียนโดยตรง
แตไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการที่จะทํากิจกรรมตางๆ
มากขึ้นอยางหลากหลาย ไมวา จะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการพูด การเขียนหรือการอภิปราย
กับเพื่อนๆ (บุหงา วัฒนะ, 2546)
การเรียนรูเชิงรุกเปนการเรียนที่ผเู รียนตองหาความหมาย และทําความเขาใจดวยตนเอง หรือ
รวมกันกับเพื่อน เชน รวมสืบหาคําตอบ รวมอภิปราย รวมนําเสนอ และรวมสรุป ความคิดรวบยอด หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงเพียงอยางเดียวมา เปนผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การแสวงหาความรูที่ผูสอนกําหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548)
การเรียนเชิงรุกเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนดวยตนเอง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะ ผานทางกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาองคความรูและทักษะดานตางๆ ทีส่ าํ คัญและจําเปน สําหรับผูเรียน (เนาวนิตย
สงคราม, 2555)
ความหมายของการเรียนรูเชิงรุกดังกลาวขางตนสรุปไดวา การเรียนรูเชิงรุก คือกระบวนการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะการพูด ฟงอาน คิด เขียน และ
แสดงความคิดเห็นขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรมซึ่งประกอบดวยวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ หลากหลายซึ่ง
สงผลใหนักเรียนไดมีปฏิสมั พันธระหวางกัน และสามารถสรางความรูไดดวยตนเองอยางมีความหมาย
3.2 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุก
Bonwell and Eison (1991) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุกวาประกอบดวย
ลักษณะ ดังนี้
1. เปนการเรียนรูที่มุงลดกระบวนการสื่อสารและการถายทอดเนื้อหาใหกับนักเรียนเพียงอยาง
เดียว เนนการพัฒนาการคิดระดับสูง
2. เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติมากกวาฟงบรรยาย
3. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เชน อาน เขียน และอภิปราย
4. เนนการสํารวจเจตคติและคุณคาที่มีอยูในตัวนักเรียน
5. เนนการวัดและประเมินดานการคิดระดับสูง
6. ทั้งครูและนักเรียนไดรบั ขอมูลยอนกลับจากการสะทอนความคิดอยางรวดเร็ว
บุหงา วัฒนะ (2546) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุกวา ประกอบดวย ลักษณะ
ดังนี้
1. ปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับผูสอน
2. มีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนดวยกัน

36

3. บรรลุผลสําเร็จทางดานวิชาการ
4. เกิดทักษะทางดานการติดตอสื่อสารระหวางกัน
5. มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสูระดับที่สงู ขึ้น
6. เกิดเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนและเกิดแรงจูงใจตอการเรียนรู
ศักดา ไชกิจภิญโญ (2548) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุกวา ผูเรียนควรมีลักษณะ
ดังนี้
1. มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
2. ไดพฒ
ั นาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
3. ไดพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง คือ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล
4. กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงรุกที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเรียนรูเชิงรุก มีลักษณะสําคัญ
คือ เปนการเรียนรูที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
ทั้งระหวางผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอน โดยผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของ
ผูเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสไดใชทักษะการฟง พูด อาน คิด และเขียนในการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมดวย
ตนเอง ไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดไปสูระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาที่
เรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียน
3.3 องคประกอบของการเรียนรูเชิงรุก
Meyers and Jones (1993) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนเชิงรุกเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนวา ประกอบดวยปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 3 ประการ ไดแก
1. ปจจัยพื้นฐาน (basic elements) ไดแก การพูด การฟง การเขียน การอาน และการ โตตอบ
ความคิดเห็น
2. กลวิธีในการเรียนการสอน (learning strategies) คือ การแบงกลุมเล็กๆ การทํางานแบบรวม
แรงรวมใจ กรณีศึกษา สถานการณจําลอง การอภิปราย การแกปญหาและการเขียนบทความ
3. ทรัพยากรทางการสอน (teaching resources) ไดแก การอาน การกําหนดการบาน วิทยากร
จากภายนอก การใชเทคโนโลยีการสอน การเตรียมอุปกรณการศึกษา โทรทัศนทางการศึกษา
Meyers and Jones (1993) ไดอธิบายวาการพูด และการฟงมีความสําคัญเพราะจะทําใหผูสอน
ทราบถึงความคิดของผูเรียน ผูสอนตองสรางตัวอยางของการพูดที่ดีโดยการสอน ขณะเดียวกันผูสอนควร
ฟงความคิดเห็นของผูเรียนดวย และหากผูเรียนไมเขาใจในเรื่องใดผูสอนตองใหความ ชวยเหลือโดยการ
อธิบายเพิ่มเติม ในดานการเขียน การเขียนจะชวยใหความคิดของผูเรียนชัดเจนขึ้น และเปาหมายของการ
เขียนในการเรียนรูเชิงรุก คือ ชวยใหผูเรียนไดสํารวจความคิดของตนเอง เกี่ยวกับมโนทัศน หรือประเด็นที่
ไดศึกษาเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางสติปญญา
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นอกจากนี้ Angelo 1991, อางถึงใน Meyers and Jones (1993) ไดเสนอแนวการฝกเขียน ที่มี
ประสิทธิภาพโดยการใหผูเรียนปฏิบัติดังนี้ 1) ตอบคําถามวาไดแนวคิดสําคัญใดในการเรียนวันนี้ 2) ให
ผูเรียนตั้งคําถามจากการเรียนคนละ 1 คําถาม 3) ใหผูเรียนเขียนสรุปความรูที่ไดจากการอาน ซึ่งการอาน
จะชวยพัฒนาทักษะของการคิดขั้นสูง เพราะมีการเชื่อมโยงความคิดกับแหลงขอมูล สวน การโตตอบความ
คิดเห็นถือวาเปนการสะทอนความคิด ซึ่งอาจแสดงออกมาในลักษณะของการเขียนก็ได
4. การพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู
จากการที่ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเรียนรู และองคประกอบของชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพแลวนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู ที่ไดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและแนวทางการ
ปฏิบัติจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู
ดังนี้
วิจารณ พานิช (2555 : 134-136) ใหแนวคิดวา การเรียนรูในโรงเรียนตองเปลี่ยนไปจากเดิม
โดยสิ้นเชิง ครูตองเปลี่ยนบทบาทจากครูสอนมาเปนครูฝก หรือครูผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
หองเรียนตองเปลี่ยนจากหองสอนมาเปนหองทํางาน เพราะในเวลาเรียนสวนใหญนักเรียนจะเรียนเปน
กลุม และทํางานรวมกันที่เรียกวา การเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning) การศึกษา ตอง
เปลี่ยนจากเนนการสอนของครู มาเปนเนนการเรียนของนักเรียน เปลี่ยนจากเนนการเรียนของปจเจกมา
เปนเรียนรวมกันเปนกลุม เปลี่ยนจากการเรียนแบบเนนการแขงขันมาเปนเนนความรวมมือ หรือชวยเหลือ
แบงปนกัน ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ มาเปนทําหนาที่สรางแรงบันดาลใจ สราง ความทาทาย
ความสนุกในการเรียนใหแกศิษย โดยเนนออกแบบโครงการใหนักเรียนแบงกลุมกันลงมือ ทําเพื่อเรียนรู
จากการลงมือทําเพื่อใหไดเรียนรูฝกฝนทักษะเพื่อการดํารงชีพในศตวรรษที่ 21 แลวครู ชวนศิษยรวมกัน
ทบทวนไตรตรอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูหรือทักษะที่ลึกและเชื่อมโยง รวมทั้งโยง ประสบการณตรงเขากับ
ทฤษฎีที่มีคนเผยแพรไวแลว ทําใหเกิดการเรียนรูเชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ ไมใช จากการฟงและทองบน
หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจากเรียนรูจากฟงครูสอนมาเปนเรียนรูจากการลงมือทํา โดยครูเปนผู
ลงมือกระทําเปนประธานเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกวงการศึกษา เปนเครื่องมือปลดปลอยครูออก
จากความสัมพันธเชิงอํานาจ สูความสัมพันธแนวราบเพื่อรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกการศึกษา
รวมทั้งสรางการรวมตัวกันของครูเพื่อทํางานสรางสรรค ไดแก การนําประสบการณการจัดการเรียนรูแบบ
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PBL และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ตนเองทดลอง มาแลกเปลี่ยนแบงปนกัน เกิดการสรางความรูห รือยกระดับ
ความรูในการทําหนาที่ครูจากประสบการณตรงและจากการเทียบเคียงกับทฤษฎีที่มีคนศึกษาและเผยแพร
ไวซึ่งการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใช แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพนั้น สิ่งที่
ตองการใหเกิดขึ้นในโรงเรียนคือ (วิจารณ พานิช. 2555 : 175)

1. มีการจัดครูทํางานรวมมือกัน
2. แตละทีมจัดการเรียนรูใหศิษยทุกคนไดเรียนรู ความรูและทักษะที่จําเปน (Essential
Knowledge and Skills) ไมวานักเรียนคนนั้นจะมีใครเปนครูประจําชั้น ซึ่งหมายความวาครู ในทีม
รับผิดชอบการเรียนรูของนักเรียนรวมกัน และรวมกันกําหนดความรูและทักษะที่จําเปน ที่จะรวมกันจัดให
นักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน
3. แตละทีมรวมกันกําหนดรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนา ที่จะใชเปนเครื่องมือติดตาม
ความกาวหนาของการเรียน สําหรับนํามาใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักวาตองประเมิน
บอย ๆ
4. กําหนดใหมีแผนอยางเปนระบบของทั้งโรงเรียน สําหรับชวยใหนักเรียนที่เรียนออน หรือตาม
ไมทัน เรียนสําเร็จตามกําหนด ขอกําหนดทั้ง 4 นี้เปนหลักการที่กําหนดอยางชัดเจนวาตองมีการบังคับ
แตวิธีการดําเนินการนั้นยืดหยุน ปลอยใหแตละโรงเรียนใชความสรางสรรคของตนเองได
ฤทธิไกร ไชยงาม (2557 : ไมมีเลขหนา) สรุปการจัดการเรียนรูของครูโดยประยุกตใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพไดดังนี้ การจัดการเรียนการสอนเปนแบบบูรณาการสหวิทยาการที่ริเริ่ม
รูปแบบอยางมีสวนรวมจากการ PLC อาจารยระดับชั้นเดียวกัน โดยออกแบบการจัดการเรียนรูเปน 4 ชวง
ไดแก
1. ขั้นเตรียมการสอน ที่ PLC ครูจะมารวมกันวิเคราะหและกําหนดตัวชี้วัดที่ตองการ อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมารวมกันวิเคราะหเปาหมาย KPA ของตนเองที่สามารถบูรณาการกับการเรียนบน
ฐานปญหานั้นไดและรวมกันกําหนดหัวเรื่องใหญ เพื่อจะวางแนวทางสรางแรงบันดาลใจ สรางความสงสัย
ทาทายเด็ก ๆ ตอไป ในเทอมนั้น ๆ
2. ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู โดยยึดหลักวาเด็กๆ เปนผูสรางองคความรูเอง นั่นคือทีม PLC ครูจะ
เนนเปนเพียงกระบวนการอํานวยการใหนักเรียนไดรวมกันเปนทีม เพื่อสํารวจปญหา วิเคราะหปญหา ลง
พื้นที่สัมผัสปญหา อภิปรายแนวทางแกไขปญหาและกําหนดปญหา เขียนหลักการและเหตุผลเพื่อจะจัดทํา
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เปนเคารางโครงงานของกลุม ซึ่งตองวางแผนและ (BAR) นําเสนอตอไป โดย อาจารยเปนกรรมการสอบ
เคาโครงงาน
3. ขั้นลงมือแกปญหาหรือขั้นลงมือทํา เนนวาเด็ก ๆ เปนผูลงมือดําเนินการทําตามแผน ที่กลุมวาง
ไว อาจารยจะเขามาทําหนาทีผ่ ปู ระเมินผลพี่เลี้ยงคอยกระตุน ซักถามเพื่อใหเกิดความชัดเจน และ
ปลอดภัยในการเรียนรูภาคสนามของเด็ก ๆ เปดโอกาสใหเขาไดนาํ สิ่งที่ไดเรียนรูมานําเสนอผานการ
รายงานความกาวหนา ซึ่งตองมีการใหทํา DAR มากอน
4. ขั้นนําเสนอและสรุปถอดบทเรียน (AAR) โดยทางโรงเรียนจะจัดงานวันเปดโลกกิจกรรม ให
นักเรียนแตละกลุมไดนําเสนอผลงาน/ชิ้นงาน อาจารยทาํ หนาที่ประเมินผล ซักถาม และ ตรวจจับ KPA ที่
กําหนดไวตั้งแตตนเทอม ซึ่งอาจตรวจจากรายงาน หรือการตอบคําถาม เปนตน
มารุต พัฒผล (2557 ก : 591-594) เสนอขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบการพัฒนาครูดาน
การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางการรูคดิ และความสุขในการเรียนรูของผูเรียนวามี 5 ขั้นตอน ไดแก
1. กระตุนความรัก เปนขั้นตอนการกระตุนใหผูสอนเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพ ครู
ตลอดจนความรักที่มอบใหกับผูเรียน โดยการทํากิจกรรมสุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน การสื่อสารเชิง
บวก การฟงอยางลึกซึ้ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลตัวอยางในวิชาชีพครูในลักษณะชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ
2. ตระหนักในความรู เปนขั้นตอนการกระตุนความรูเดิม และเสริมความรูใหมใหกับผูสอนในดาน
การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางการรูคดิ และความสุขในการเรียนรู ในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการเรียนรูระหวางผูสอน
การใหขอมูลเพื่อกระตุนการเรียนรู (Feed - up) การใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอยอด (Feed - forward)
3. นําสูปฏิบัติ เปนขั้นตอนการนําความรูความเขาใจจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน
ประสบการณที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูของตนเองในโรงเรียน โดย
มีผูเชี่ยวชาญทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Mentoring) และผูฝกสอน (Coaching) มีการเสริมพลัง (Empower)
การใหขอมูลเพื่อกระตุนการเรียนรู การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) การใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอ
ยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
4. จัดใหแลกเปลี่ยน เปนขั้นตอนการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูที่เสริมสรางการรูคิดและความสุขในการเรียนรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกันใน ลักษณะชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โดยการใชสุนทรียสนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง การเสริมพลังการใหขอมูล
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ยอนกลับ การใหขอมูลเพื่อกระตุนการเรียนรูตอยอด แลวนําไปประยุกตใชในการจัดการ เรียนรูของตนเอง
ตอไป
5. เรียนรูและพัฒนา เปนขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปผลการดําเนินการจัดการ เรียนรูที่
เสริมสรางการรูคิดและความสุขในการเรียนรูของผูสอน โดยใชการนําเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู สุนทรีย
สนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง และการใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอยอด
วิเชียร ไชยบัง (2558 : ไมมีเลขหนา) ใหแนวคิดการทําชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ วา
การสรางระบบใหครูไดเรียนรูรวมกัน หรือการสรางชุมชนการเรียนรูวชิ าชีพ (PLC) เปน แนวทางใหมที่จะ
พัฒนาครูใหมีคุณภาพดวยการสรางพลังการเรียนรูรวมกัน PLC จะชวยยกระดับ ความรูความเขาใจของ
ครูแตละคน ทั้งมิติความรูความเขาใจในเนื้อหาที่จะสอนและความรูความเขาใจ ตอการสอน เชน หลักสูตร
จิตวิทยาการสอน การออกแบบกิจกรรม การวัดและประเมินผล เปนตน PLC ชวยยกระดับทักษะของครู
แตละคน เชน ทักษะการออกแบบการเรียนรู ทักษะการสื่อสาร ทักษะ ICT ทักษะการวัดและประเมินผล
ตลอดจนทักษะชีวิต เชน ทักษะการจัดการความขัดแยง ทักษะการ จัดการอารมณ ทักษะการอยูรวมกัน
เปนตน PLC ชวยใหครูแตละคนคนพบความหมายของชีวิต ความหมายของการเปนครู รูสึกถึงคุณคาของ
งานครู เห็นเปาหมายที่สําคัญรวมกัน เปนบุคคลและ องคกรการเรียนรู ทํางานเปนทีม มีความเปน
กัลยาณมิตร นั่นคือความมีอุดมการณนั่นเอง โดยกระบวนการ PLC มีรายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมองคกร เตรียมสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และสะดวกสบาย
2. กอรูปวัฒนธรรมองคกรใหม เปนการรวมกันกําหนดเปาหมายองคกรและขอตกลง เบื้องตน
การออกแบบกิจกรรมเพื่อลดลําดับชั้นใหนอยลงเปนองคกรระดับราบมากขึ้น และสรางกลไก ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูเสมอ ทั้งเปนกลไกที่ดึงดูดผูที่เกี่ยวของเขามาอยูในกระบวนการดวย เชน การกําหนด
ชวงเวลา สถานที่ หัวขอ ผูเขารวม และผูนาํ วงแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง ซึ่งผูนําหรือ ผูบริหารเปน
องคประกอบสําคัญมากในขั้นตอนนี้
3. กิจกรรม PLC เชน

Dialogue หรือ กระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อเรียนรู เพื่อการเรียนรู

กันและกัน ดวยการคุยกันในระดับราบ เนนการฟงอยางรูเทาทันจิตใจของตนเอง เพื่อการขจัดการตัดสินที่
เกิดขึ้น ขณะฟง การฟงนั้นก็จะเต็มไปดวยความกรุณาตอกัน ทุกคนจะมีโอกาสรับเนื้อความไดอยาง
ครบถวนทั้ง มิติและเนื้อหา ตัวอยางหัวขอคําถามเพื่อ Dialogue เชน หาปท่แี ลวเราเห็นองคกรเราเปน
อยางไร อีกหา ปขางหนาเราอยากเห็นองคกรเราเปนอยางไร อะไรที่หลอหลอมใหเรากลายเปนคนแบบนี้
เราอยูต รงไหนของจักรวาล เราเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางไร เปนตน
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S&L (Share & Learn) แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณความสําเร็จหรือความลมเหลวจาก
หนางานของกันและกัน เนนอภิปรายรวมกันอยางสรางสรรคโดยมีเจตจํานงที่ดีตอการทําใหงานพัฒนาขึ้น
หรือเด็ก ๆ ไดรบั การพัฒนาขึน้ อาจทําเปนคู เปนกลุมยอย และเปนกลุมใหญทั้งองคกร ตัวอยางหัวขอ
คําถามเพื่อ S&L เชน อะไรคือปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา ทําอะไรบาง ทําอยางไร ผลเปนอยางไร
อะไรที่ยืนยันวาเราไดพบผลเชนนั้น เราสามารถทําอะไรตอไดบาง เปนตน
AAR (After Action Review) เปนการรวมกันอภิปรายสรุปในแตละแงมุมหลังจาก เสร็จสิ้น
กิจกรรม เพื่อทําใหเกิดการใครครวญหรือการทบทวนตอเรื่องนั้น ๆ ตัวอยางหัวขอคําถามเพื่อ AAR เชน
เห็นอะไร รูสึกหรือคิดอยางไร อะไรที่เราไดเรียนรู เปนตน
Lesson Study เปนกระบวนการรวมกันพัฒนากิจกรรมการสรางการเรียนรูของกลุมครู ตัวอยาง
หัวขอคําถามเพื่อ Lesson Study เชน ทําอยางไรที่จะใหองคกร (โรงเรียน) พัฒนา ปญญาภายในใหกับ
ผูเรียน กิจกรรมฝกฝนการรูตัวมีอะไรบาง ทําอยางไรบางกับเด็กแตละวัย การฝกใหเด็กไดใครครวญควร
มีกิจกรรมใดบาง การฝกฝน Dialogue มีกระบวนการอยางไร เปนตน Lesson study จะทําใหครูได
เรียนรูการเรียนการสอนเพื่อคนหาวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีกวา ซึ่งวิธีนี้ตองเกิดขึ้นที่โรงเรียนผาน
กระบวนการวางแผนรวมกัน ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
1. คนหาประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคหรือเนื้อหาที่ผูเรียนเขาใจยาก ครูรวมกันระดมความคิด
เพื่อแยกอะไรคือสาเหตุของปญหาที่แทจริง และอะไรคืออาการที่แสดงออก ใหชัดเจน ครูทุกคนตอง
รวมกันคิด รวมกันแลกเปลี่ยน ปญหาของแตละคน ซึ่งปญหานั้นอาจมาจากทั้งนักเรียน หรือคุณครู และ
เปนไปไดทั้งในนักเรียนกลุมเล็ก กลุมใหญหรือทั้งชั้นเรียน ขึ้นอยูกับสภาพปญหาที่ครูตองการพัฒนา
ตัวอยางปญหาในการสอนคณิตศาสตร ตัวอยางหัวขอที่ทํา Lesson study เชน การหา ครน. หรม. ของ
เศษสวนในระดับชั้น ป.6 การแกโจทยปญหาโดยการวาดภาพในชั้น ป.4 การแกโจทย ปญหารอยละใน
ชั้น ป.5 เสนขนานกับ Perspective ในชั้นมัธยม 2 ซึ่งสุดทายแลวเราตองการใหเขาใจ เนื้อหานั้น และรู
วิธีที่จะสรางการเรียนรูสาํ หรับเนื้อหานั้น
2. ครูรวมกันวางแผน ออกแบบวิธีการหรือนวัตกรรม ในกระบวนการนี้จะเปน การ BAR และ
Share and Learn
3. ตัวแทนคุณครูอาสาที่จะสอนและใหเพื่อนครูเปนผูรว มสังเกตกระบวนการ และผลที่เกิดกับ
ผูเรียน หรือถาเปนปญหาเดียวกันของหลายชั้นเรียน ครูหลายคนสามารถนําวิธีการหรือ นวัตกรรมไปใชกับ
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นักเรียนชั้นของตนเองแบบคูขนาน เพื่อจะใหไดแงมุมความสําเร็จหรือไมสําเร็จเพื่อมา แลกเปลี่ยนกันใน
ขั้นตอไป
4. Reflection เพื่อสะทอนอยางเปนกัลยาณมิตร ในการสะทอนเราจะให ความสําคัญที่ผลที่เกิด
กับผูเรียน ระยะเวลาที่ใช ไมมุงเนนไปที่ตัวครู มุงเพื่อพัฒนากระบวนการวิธีการ ในการจัดกิจกรรมใหดี
ขึ้นอีก ขั้นนี้จะทําครูทั้งกลุมจะมีความเขาใจในเนื้อหานั้นและเขาใจวิธีการการจัดการเรียนรูที่ลึกซึ้งขึ้นอีก
ผูวิจัยไดสรุปการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู คือการ
พัฒนาการดําเนินการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค การศึกษาผูเรียน
การกําหนดเนื้อหา การกําหนดยุทธวิธีในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล และ
การใชขอมูลยอนกลับ ตามแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู (Instructional Design)
สมิธและราแกน (Smith; & Ragan. 1999) กลาววา การออกแบบการจัดการเรียนรู
(Instructional Design) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักการจัดการเรียนรูมาสูการวางแผนสําหรับ
จัดการเรียนรูรวมถึงวางแผนสือ่ และกิจกรรมที่จะใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งดิคและคาเรย (Dick; &
Carey. 1991) ไดเสนอวาการออกแบบการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ (1) กําหนดเปาหมาย วา
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูแลวตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอยางไร (2) วิเคราะหเปาหมายการจัดการ
เรียนรูวาผูเรียนตองมีความสามารถดานใดบาง (3) วิเคราะหผูเรียนและบริบทที่เกี่ยวของเนื่องจากผูเรียนมี
ความแตกตางกัน (4) เขียนจุดประสงคเชิงปฏิบัติการวาเมื่อผูเรียนผานกระบวนการแลวจะเกิดทักษะ
อะไรบาง รวมทั้งกําหนดเกณฑในการประเมินผูเรียน (5) พัฒนาเครื่องมือในการประเมินเพื่อวัดและ
ประเมินผลความสามารถของผูเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู (6) เลือกวิธีการสอนและเลือก
กิจกรรมการจัดการเรียนรู (7) ออกแบบและทบทวนการจัดการเรียนรู สําหรับเคมีพและรอสส (Kemp; &
Ross. 1994) ไดเสนอขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรูวามี 9 ขั้นตอน ดังนี้ (1) วิเคราะห
ปญหาการเรียนการสอนเพื่อกําหนดเปาหมายในการออกแบบการจัดการเรียนรู (2) ทดสอบลักษณะ
สําคัญของผูเรียนทีจํ่ าเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใส (3) กําหนดขอบเขตเนื้อหาเพื่อกําหนดเปาหมาย
(4) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน (5) จัดลําดับเนื้อหาในหนวยการเรียน (6) ออกแบบวิธีการ
สอนที่ทําใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว (7) วางแผนการจัดการเรียนรู (8)
พัฒนาเครื่องมือประเมินผูเรียนตาม วัตถุประสงคการเรียนรู (9) เลือกทรัพยากรการเรียนรูที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
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4.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการสอนเปนเอกสารสําคัญที่ครูตองจัดทําขึ้นไวลวงหนากอนสอน
เพื่อวางแผนการสอน เตรียมการสอน และในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไว โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 133) ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูวา หมายถึง การ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้งโดย
กําหนดสาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ ตลอดจนการวัดผลและการ
ประเมินผล สวนกรมวิชาการ(2545: 73) ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูวาคือผลของการ
เตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบโดยนําสาระและมาตรฐาน การเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา และกระบวนการเรียนรู มาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหเปนไป ตามศักยภาพ
ของผูเรียน สรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรูคือการวางแผนการจัดกิจกรรมเปนลาย ลักษณอักษรที่
ดําเนินการไวลวงหนาอยางละเอียด เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซ่งึ มี เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดผลประเมินผลที่ชดั เจน
กรมวิชาการ(2544: 11) ระบุถึงลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูที่ดีวาควรมีลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ (1) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติใหมากที่สุด โดยมี ผูสอน
เปนผูใหคาํ แนะนํา สงเสริม หรือกระตุนใหกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไว (2) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนคนพบคําถาม หรือทําสําเร็จดวยตนเอง โดย ผูสอนตอง
ลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุนดวยคําถาม หรือปญหาใหผูเรียนคิดแกไข หรือหา
แนวทางไปสูความสําเร็จในกิจกรรมดวยตนเอง (3) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนรูรบั รู และเรียนรูอยางเปน
กระบวนการและสามารถนํากระบวนการไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (4) เปนกิจกรรมที่ผูสอนไดใชนวัติ
กรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับสาระการเรียนรูและผูเรียน
(5) เปนกิจกรรมที่สงเสริมการใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณแหลงเรียนรูในชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
และหนวยการเรียนรูเดิม เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูใหม และเขียนรายละเอียดของแตละหัวขอของ
แผนการจัดการเรียนรู (2) วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อนํามาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู
โดยใหครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดานความรู ทักษะ/กระบวนการอารมณ ความรูสึกและคานิยม
(3)วิเคราะหสาระการเรียนรู โดยเลือกและขยายสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่น มีความเที่ยงตรง เปนตัวแทนของความรูและสําคัญ (4) วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู โดย
เลือก รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมใหปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน ใหผูเรียนไดฝกฝนและถายทอดการเรียนรูไปสูสถานการณใหม ๆ ใหผูเรียนตรวจสอบความ
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เขาใจ สรุป เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูและจะเรียนตอไป (5) วิเคราะหกระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช
วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูหลากหลายวิธีการเครื่องมือมีความเชื่อมั่น
แปลผล ไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (6) วิเคราะหแหลงการเรียนรู โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรูและแหลง
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
นอกจากนี้ กรมวิชาการ(2544) ไดระบุถึงองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
หัวขอดังตอไปนี้ (1) สวนนํา (2) จุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังเปน การระบุ
จุดประสงค (3) สาระการเรียนรู เปนการระบุเนื้อหาสาระหรือแนวคิดของเนื้อเรื่องหรือสาระที่ผูเรียน
ตองเรียนรู เรียงตามลําดับเปนขอ ๆ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความรูจากสาระนั้น ๆ (4) กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชนวัติกรรมการเรียนรูตา ง ๆ ที่
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู มีลําดับขั้นตอน เปนขั้นนําเขาสู
บทเรียน ขั้นปฏิบัติกิจกรรม และขั้นสรุปหลักการความคิดรวบยอด (5) การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู
(6) แหลงการเรียนรู (7) บันทึกผลการจัดการเรียนรู
4.3 การประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการวัดและประเมินผลการเรียนรู
จากการที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะที่เรียนไปใชใน สภาพและ
สถานการณจริงหรือเชื่อมโยงใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด การวัดประเมินผลตาม สภาพจริงมีการ
กําหนดภาระงานใหผูเรียนปฏิบัติ และมีการใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มี เกณฑพรอมทั้ง
คําอธิบายคุณภาพของงานตามเกณฑไวอยางชัดเจน โดยกรมวิชาการ(2545: 20) ได ใหความหมายวา การ
ประเมินสภาพจริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงาน หรือ
กิจกรรมที่มอบหมายใหปฏิบัติ จะเปนงาน หรือสถานการณที่เปนจริง (Real Life) หรือใกลเคียงกับชีวิต
จริง จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic) มากกวางานปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนทั่วไป สุวิมล วองวานิช (2546: 13) กลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปน
กระบวนการตัดสินความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียนใน สภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง
โดยใชเรื่องราว เหตุการณ สภาพจริงหรือคลายจริงที่ประสบใน ชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหผูเรียน
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทําหรือผลิต จาก กระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่
มีคุณภาพ จะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึง ความรู ความสามารถ และทักษะตาง ๆ ของผูเรียนวา
มีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไมอยูในระดับความสําเร็จใด
กรมวิชาการ(2545: 159) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
ดังนี้ (1) ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดที่ซับซอนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของ
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ผูเรียนในดานของผูผลิตและกระบวนการที่ไดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจํา ความรู
อะไรไดบาง (2) เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควร สงเสริมและ
สวนที่ควรแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและ
ความตองการของแตละบุคคล (3) เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ประเมินผลงาน
ของทั้งตนเองและของเพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาขอมูล
ได (4) ขอมูลที่ประเมินไดจะตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการสอน
ของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนแตละบุคคลได
หรือไม (5) ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสู ชีวิตจริงได (6) ประเมินดาน
ตาง ๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง
4.4 หลักการสอนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
Shenker, Goss, and Bernstein (1996) ไดกลาวถึงหลักการสอนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกไว ดังนี้
1. ผูสอนควรสื่อสารกับผูเรียนใหชัดเจนในเรื่องของการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนรูเชิงรุก
เปนการขยายทักษะการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนความสามารถของ การ
ประยุกตเนื้อหาของผูเรียน
2. การจัดการเรียนรูเชิงรุกควรสงเสริมความรับผิดชอบในการคนควา และสงเสริมการเรียนรู นอก
เวลาของผูเรียน รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อีกทั้งตองมุงเนนใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง
มากขึ้น
3. การเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนอาจจะครอบคลุมเนื้อหามากกวา แตเมื่อผูเรียนออกจากชั้น
เรียน เนื้อหาที่มากจนไมชัดเจนจะทําใหผูเรียนลืมและไมเขาใจได ถึงแมวาการเรียนรูเชิงรุกจะใชเวลาสอน
มากกวาและเรียนรูมโนทัศนไดนอยกวา แตผูสอนสามารถปรับแกไดโดยสอนมโนทัศนที่สําคัญและสื่อสาร
อยางชัดเจนกับผูเรียนวาผูเรียนตองเรียนรูบางมโนทัศนดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะทําไดดี เพราะผูเรียนมี
ความเขาใจในมโนทัศนที่ไดเรียนรูและสามารถนําไปใชกับการเรียนมโนทัศนใหมดวยตนเองได
4. ผูสอนควรเลือกวิธี และกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน และปรับวิธีการสอนเนื่องจากการเรียนรู
เชิงรุกวิธีหนึ่งๆ ไมใชวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียนทุกคน ซึ่งการเรียนรูเชิงรุก จะมีความยืดหยุนสูง
เนื่องจากสามารถปรับวิธสี อนและเทคนิคการสอน ตลอดจนใชกิจกรรมและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่ง
ทําไดมากกวาการสอนแบบบรรยาย
5. ผูสอนควรสอนจากเรื่องงายไปสูเรื่องยาก และควรสอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวไปหาสิ่งที่อยูไกลตัว
โดยคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเดิมที่ผูเรียนมีอยู การจัดกิจกรรมใหมควรใหตอเนื่องกับกิจกรรม
เดิม
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4.5 วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
การเรียนรูเชิงรุกเปนวิธีการ (approach) ที่มีความหมายครอบคลุมวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนเขาสูสถานการณการเรียนรูเชิงรุกได โดยมุงไปที่การให
ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอนและใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดว ยตนเอง ซึ่งนักการศึกษา
หลายทาน ไดแกBonwell and Eison (1991); Meyers and Jones (1993); Shenker et al. (1996);
Parkinson (1999); และมนัส บุญประกอบ และคณะ (2543) ไดกลาวถึงการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูเชิงรุกวามีวิธีสอนและเทคนิคการสอนโดยสรุปดังนี้
วิธีสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
1. การอภิปรายกลุม เปนวิธีสอนที่จัดใหมีขึ้นดวยเจตนารวมกันที่จะพิจารณาเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง
โดยนําขอปญหาและแงคิดตางๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มารวมกันแสดงความคิดเห็น หรือชวยขบคิด เกี่ยวกับ
ขอปญหานั้น เพื่อหาขอสรุป โดยทุกคนมีสวนรวมในการพูด และแสดงความคิดเห็นอยางเทาเที ยมกัน โดย
ไมมีการแยกผูพูดและผูฟง นับวาเปนวิธีที่ทําใหเกิดผลดีมาก เพราะเปนการเริ่มจากความรูพื้นฐานของ
นักเรียนไปสูประสบการณใหม ชวยพัฒนาเจตคติ ยกระดับความสนใจและการมีสวนรวมของนักเรียนทุก
คนจากการทํางานเปนกลุมใชกระบวนการที่นาํ นักเรียนใหคิด สื่อสาร และแบงปนความรูใ นมโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรตอกัน อาจจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
1.1 การอภิปรายกลุมยอย เปนการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพที่สุดอยางหนึ่งที่ สามารถใชได
กับการเรียนวิทยาศาสตรทุกบทเรียนในกรณีที่ตองการใหมีการแสดงความคิดเห็นกันอยางทั่วถึง
1.2 การอภิปรายทั้งชั้นเรียน เปนการอภิปรายที่มักมีผูสอนเปนผูนําในการอภิปราย มักใชเพื่อ
เราความสนใจใหผูเรียนเริ่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเปนการนําเขาสูบทเรียนหรือสรุป
บทเรียน
2. เกม หมายถึง กิจกรรมที่ใชผูเลนหนึ่งคนหรือมากกวาเปนการแขงขันที่มีกฎเกณฑ ซึ่งจะชวยให
นักเรียนสนุกสนาน ตื่นเตนมีสวนรวมและกระตุนใหเกิดการเรียนรู ชวยพัฒนาทักษะการแกปญหา การ
สื่อสาร การฟง การรวมมือกัน โดยผูสอนสามารถใชเกมในการเสริมแรง ทบทวนสอน ขอเท็จจริง ทักษะ
และมโนทัศน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนสนใจบทเรียน ผูเรียนออนและเกงสามารถ
ทํางานรวมกันไดดี ทําใหผูเรียนออนเกิดกําลังใจในการเรียนมากขึ้น ทั้งอาจใชเปนการประเมินผลการ
เรียนรูอยางไมเปนทางการไดอีกดวย
3. การแสดงบทบาทสมมติ เปนวิธีสอนที่ใชเมื่อผูสอนตองการสํารวจความเขาใจ ทัศนะ และ เจต
คติ หรือตองการใหผูเรียนรูชัดเจนวาบุคคลที่อยูในสถานการณหนึ่งๆ นั้นรูสึกอยางไร และเพื่อเปนการให
ขอมูลสําหรับอภิปรายตอไป โดยจัดใหมีการแสดงในสถานการณที่คลายชีวิตจริง ผูเรียนสวมบทบาทเปน
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ผูเกี่ยวของที่อยูในสถานการณนั้นๆ สิ่งสําคัญที่จะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ และคานิยม คือ
การอภิปรายหลังการแสดง นอกจากการเปนผูสังเกตการณแลว ผูสอนจะเปนผูนาํ อภิปราย ผูกําหนด
บทบาท ผูควบคุมเวลา และชวยแกไขปญหา ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการแสดง บทบาทสมมติ โดย
องคประกอบหลักของการแสดงบทบาทสมมติ จะประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของ ประเด็นปญหาที่จะทํา
ความเขาใจ ความสัมพันธระหวางบุคคลเวลา และสถานทีท่ ี่เกิดเหตุการณ
4. การแสดงละคร มีลักษณะคลายกับการแสดงบทบาทสมมติ กลาวคือ เปนวิธีการที่ผูเรียนเปนผู
แสดงบทบาทตามที่ไดรับ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องราวที่แสดง แตใชเวลามากกวาบทบาทสมมติ
จึงเหมาะสําหรับใชสอนในเนื้อหาที่ยาก
5. การใชกรณีศกึ ษา เปนวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักวิเคราะหสถานการณแวดลอมเฉพาะ เรื่อง
หรือเฉพาะกรณี ซึ่งอาจเปนเรื่องที่สมมติขึ้นหรือเรื่องที่เปนชีวิตจริงที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมักจะ
เกี่ยวกับปญหาที่ผูหนึ่งหรือหลายคนกําลังประสบอยู การใชกรณีศกึ ษาจะเปดโอกาสใหผูเรียน รวม
พิจารณา แสดงความรูสึก เพื่อสรุปปญหา แนวคิด และแนวทางแกปญหา โดยมีวัตถุประสงคใหผเู รียนเกิด
ความเขาใจเนื้อหา และสภาพความเปนจริงที่ลึกซึ้ง พัฒนาความคิดทักษะการแกปญหา และการประยุกต
ความรูเดิม สรางความเชื่อมั่นวาการตัดสินใจของตนมีความสําคัญและเชื่อถือได และสรางแรงจูงใจที่จะ
เรียนสิ่งอื่นตอไป
6. การสอนโดยใชสถานการณจาํ ลอง เปนการสอนที่มีการเลียนแบบสภาพเหตุการณหรือ สมมติ
สถานการณใหมีความคลายคลึงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและสอดคลองกับเนื้อหาใน บทเรียน
จากนั้นเสนอเปนกิจกรรมการสอน เพื่อใหผูเรียนไดทดลองฝกปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญหาจากสถานการณนั้น ทําใหผูเรียนมีประสบการณในสภาพที่ ใกลเคียงกับความเปน
จริงมากที่สุด ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหผูเรียนสามารถสรางความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการตางๆ ที่ไมสามารถเห็นเปนรูปธรรมได ผูเรียนมีความรูสึกรวมตอเหตุการณไดดี อีกทั้งยัง
สามารถถายโยงการเรียนรูไ ปสูการปฏิบัติจริงไดตอไป โดยผูสอนตองเตรียมอุปกรณ บัตรกําหนดบทบาท
ตลอดจนกลาวนําและอธิบายบทบาทของผูเรียนใหเขาใจตรงกัน
เทคนิคการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
1. การอานที่กระตือรือรน (active reading) เปนวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน
เขาใจเรื่องที่อานไดดีขึ้น ไมใชการอานอยางคราวๆ หรืออานไปเรื่อยๆ เหมือนกับการอานทั่วไป แตเปน
การอานที่มีวัตถุประสงคเพื่อหาคําตอบหรือตั้งคําถาม โดยประมวลความคิดจากสิ่งที่อาน เพื่อใหมั่นใจวา
ผูเรียนไดรบั สาระจากการอานอยางตอเนื่อง ทั้งไดใชวิจารณญาณในการวิเคราะหเรื่องที่อาน เปนการอาน
เนื้อหาอยางตั้งใจ และกอใหเกิดความสนใจคนควาเพิ่มเติมดวยตัวผูเรียนเอง โดยใชเทคนิคตางๆ ที่ชวย
สงเสริมผูเรียนในการอานและทําความเขาใจเนื้อหาได ดังนี้
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1.1 การเนนคํา(emphasizing) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนเลือกคํา วลี ประโยค หรือ ขอมูล
ออกจากเนื้อหาที่กําหนด เพื่อกระตุนนักเรียนใหเห็นคําสําคัญ หรือมโนทัศนที่สําคัญ ซึ่งทําได หลายวิธี
เชน ขีดเสนใต ระบายสี วงรอบขอมูล เปนตน
1.2 การเวนคํา (clozing) เปนกิจกรรมเชิงคาดคะเน โดยลบคําสําคัญ (Keyword) ในเนื้อหา
ออกบางสวน แลวใหนักเรียนเติมเนื้อหาใหสมบูรณ ผูสอนอาจกําหนดคําสําหรับเติมหรือไมกําหนดก็ได
1.3 การเรียงลําดับ (sequencing) เปนกิจกรรมตัดแบงเนื้อหาความรูออกเปนสวนๆ สลับ
คละกัน แลวใหผูเรียนจัดเรียงลําดับเชิงเหตุผลของเหตุการณตามเนื้อหาใหถูกตอง
1.4 การระบุชื่อ (labeling) เปนการใหผูเรียนตัดชิ้นสวนของขอความที่เตรียมให แลวนําไป
ติดบนแผนภาพที่กําหนด เพื่อตรวจสอบความรูที่ถูกตองในการคนหาชื่อหรือคําที่เหมาะสม กับแผนภาพ
และใชแผนภาพเปนเครื่องชวยจําและแยกแยะเนื้อหา
1.5 การเขียนแผนภาพ (drawing diagrams) ใหผูเรียนเขียนแผนภาพหรือแผนภูมิ ลําดับ
ความคิดจากเนื้อหาที่อาน เพื่อชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพ ตรวจทาน และบันทึกความเขาใจใน มโนทัศนที่
กําหนดใหอาน
1.6 การอานเนื้อความแลวตั้งคําถาม (devising question) ผูสอนเตรียมเนื้อหาให ผูเรียน
อานแลวตั้งคําถามแลกเปลี่ยนคําถามกัน เพื่อคนหาคําตอบหรืออภิปรายรวมกัน
1.7 การผสมภาพหรือสัญลักษณกับคํา (pictogram) เปนการเปลี่ยนคําหรือ พยัญชนะบางตัว
ของขอมูลใหเปนรูปภาพหรือสัญลักษณแทน ผูเรียนทําความเขาใจขอมูลที่กําหนด จากการอานเรียงลํา
ดับภาพสัญลักษณและคําตางๆ คลายปริศนาภาพ เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียน สนุก กระตุนการอาน การ
เก็บขอมูล และคัดเลือกขอมูล
2. การเขียนที่กระตือรือรน (active writing) เปนวิธีกระตุนใหผูเรียนแสดงออกเชิงความรู ความ
เขาใจ โดยใชเทคนิคตางๆ ที่ชวยสงเสริมผูเรียน ในการเขียนดังนี้
2.1 บันทึกประจําวัน (dairy) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนสะทอนการเรียนรู ของ
ตนเองอยางอิสระ โดยสื่อสารแนวความคิดของตนเองดวยการเขียน
2.2 รายงานในหนังสือพิมพ (newspaper reports) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเขียน สาระ ใน
รูปของบทความ บทสัมภาษณ สําหรับตีพิมพในหนังสือพิมพ หรือใหเลือกบทความจาก วารสาร
หนังสือพิมพ เพื่อมาเขียนรายงาน ขอเท็จจริง
2.3 การเขียนรอยแกว โคลง กลอน (phrase and poet) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน
สรางสรรคงานเขียนที่นําไปสูมโนทัศน หรือการวิเคราะหขอเท็จจริง การบรรยายประสบการณหรือ
ความรูสึกของผูเรียน การเขียนรายงานโครงการหรือรายงาน
2.4 บทละคร (drama) ผูสอนอาจใชเทคนิคการเขียนบทละครโดยใชเนื้อหาทางการเรียนเปน
หลักใหผูเรียนเขียนสะทอนความรู แนวคิด ความคิดเห็น หรือความคิดริเริ่มสรางสรรค
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2.5 การเขียนจดหมาย (letter) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสื่อสารสิ่งที่ไดเรียนรู โดยการ
เขียนจดหมายโตตอบกับผูใกลชิด เพื่อทบทวน พัฒนา และเสริมความเขาใจในเรื่องที่เรียน
2.6 การนําเสนอ (presentation) เปนการรายงานผลการคนควาของผูเรียนใหผูอื่นทราบ ซึ่ง
อาจอยูในรูปแบบของการทําโปสเตอร หรือแผนพับก็ได
3. การทํางานกลุมเล็ก (small group work) เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนทํางานกลุมยอยๆ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น วิธีนี้จะประสบผลสําเร็จเมื่อ นักเรียนมี
เวลาสะทอนความคิดในสิ่งที่เรียนหรือประสบการณที่ไดรับ และเมื่อผูสอนชี้จุดสําคัญของ กิจกรรม
4. การเรียนแบบรวมมือ (co-operative learning) เปนเทคนิคที่ Kagan(1994) อางถึงใน (พิมพ
พรรณ เดชะคุปต, 2544) ไดเสนอไว ซึ่งเทคนิคการเรียนแบบรวมมือดังกลาวนี้ Kagan ไดเสนอ ไว 2
แบบ คือ การเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ (formal co-operative learning) ซึ่งเปน เทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือที่ใชเวลาตลอดคาบการเรียน หรือตลอดกิจกรรมการเรียนในแตละคาบ และการเรียน
แบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (informal co-operative learning) ซึ่งไมจําเป นตองใชตลอดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแตละคาบ อาจใชในขั้นนําหรือสอดแทรกในขั้นสอนตอนใดๆ ก็ไดหรือใชในขั้นสรุป
ขั้นทบทวน หรือขั้นวัดผล โดยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ แบบไมเปนทางการที่ Kagan พัฒนาขึ้นและ
เสนอใหมีสมาชิก 4 คนตอกลุมซึ่งเปนขนาดที่เหมาะสม มีดังนี้
4.1 การพูดเปนคู (rally robin) เปนเทคนิคที่เปดโอกาสใหผูเรียนพูดตอบแสดง ความคิดเห็น
เปนคูๆ โดยเปดโอกาสใหสมาชิกที่เปนคูไดพูดกัน เชน กลุมมีสมาชิก 4 คน แบงเปน 2 คู คูหนึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกคนที่ 1 และคนที่ 2 แตละคูจะพูดพรอมกันไป โดย 1 พูด 2 ฟง จากนั้น 2 พูด 1 ฟง
ตอมา 1 พูด 2 ฟง เปนตน
4.2 การเขียนเปนคู (rally table) เปนเทคนิคที่คลายกับการพูดเปนคูทุกประการ ตางกันเพียง
การเขียนเปนคู เปนการรวมมือเปนคูๆ โดยผลัดกันเขียนหรือวาด
4.3 การพูดรอบวง (round robin) เปนเทคนิคที่สมาชิกของกลุมผลัดกันพูด ตอบ เลา อธิบาย
โดยไมใชการเขียน การวาด และเปนการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กําหนด จนครบ 4 คน
4.4 การเขียนรอบวง (round table) เปนเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวง แตกตางกันที่เนน
การเขียน การวาด วิธีการ คือ ผลัดกันเขียนลงในกระดาษที่เตรียมไวทีละคนตาม เวลาที่กําหนด เทคนิคนี้
อาจดัดแปลงใหสมาชิกทุกคนเขียนคําตอบ หรือบันทึกผลการคิดพรอมๆ กัน ทั้ง 4 คน ตางคนตางเขียนใน
เวลาที่กําหนด เรียกเทคนิคนี้วา การเขียนพรอมกันรอบวง (simultaneous round table)
4.5 การแกปญหาดวยการตอภาพ (jigsaw problem solving) เปนเทคนิคที่ สมาชิกแตละคน
คิดคําตอบของตนเองไว จากนั้นกลุมนําคําตอบของทุกๆ คนมารวมอภิปรายเพื่อหา คําตอบที่ดีที่สุด
4.6 คิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด (think-pair-share) เปนเทคนิคโดยเริ่มจากปญหา หรือโจทย
คําถาม โดยสมาชิกแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอน แลวนําคําตอบไปอภิปรายกับ เพื่อนเปนคู
จากนั้นจึงนําคําตอบของตนหรือของเพื่อนที่เปนคูเลาใหเพื่อนๆ ฟง
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4.7 อภิปรายเปนคู (pair discussion) เปนเทคนิคที่เมื่อผูสอนถาม คําถาม หรือ กําหนดโจทย
แลวใหสมาชิกรวมกันคิดและอภิปรายเปนคู
4.8 อภิปรายเปนทีม (team discussion) เปนเทคนิคที่เมื่อผูสอน ตั้งคําถาม แลวให สมาชิก
ของกลุมทุกๆ คน รวมกันคิด พูด อภิปรายพรอมกัน
4.9 ทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทําคนเดียว (team-pair-solo) เปนเทคนิคที่เมื่อ ผูสอนกําหนด
ปญหาหรือโจทย หรืองานใหทําแลว สมาชิกจะทํางานรวมกันทั้งกลุม จนทํางานไดสาํ เร็จ แลวจากนั้นจะ
แบงสมาชิกเปนคูใหทํางานรวมกันเปนคูจนงานเสร็จ แลวถึงขั้นสุดทายให สมาชิกแตละคนทํางานเดี่ยวจน
สําเร็จ
4.10 การทําโครงงานเปนกลุม (team project) เปนเทคนิคการเรียนดวยวิธีโครงงาน โดย
ผูสอนอาจจะกําหนดวิธีการทําโครงงาน ระบุบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมให รวมกันทําโครงงาน
ตามมอบหมาย หรืออาจใชวิธีใหผูเรียนรวมกันคิดทําโครงงาน
4.11 การหาขอยุติ (showdown) เปนเทคนิคที่ใชในการทบทวนความรู วัดความรู ซึ่งอาจ
ใชไดในทุกขั้นตอนของการสอน
4.12 การใหขอมูลยอนกลับแบบหมุนเวียน (rotating feedback) เปนเทคนิคที่ สมาชิกทุกคน
ใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งอาจเปนขอคิด ขอเสนอแนะ ขอดี ขอบกพรอง ตอผลงานเพื่อน โดยหมุนเวียนไปจน
ครบอยางเปนระบบ หรืออาจมีการกําหนดเวลาดวยก็ได
ปรีชาญ เดชศรี (2545) ไดกลาวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก ซึ่งสามารถนําไปใช สําหรับ
ผูเรียนเปนรายบุคคล เปนคู และเปนกลุม ดังนี้
1. กิจกรรมเรียนรูเชิงรุกเปนรายบุคคล แบงออกเปน 4 แบบ ดังนี้
1.1 แบบที่1 การฝกหัดการเรียน การโตตอบ และการคิด เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน สํารวจ
ตนเอง ทั้งความรูเจตคติและคุณคาของการเรียนรู กิจกรรมที่ใชไดเหมาะสม ไดแก การหยุด เรียนชั่วขณะ
หลังจากบรรยายไปแลวประมาณ 10-15 นาที เพื่อทําความเขาใจ หลังจากจบบทเรียน แตละเรื่องให
ผูเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู และกอนจบแตละชั่วโมง ใหผูเรียนเขียนเรื่องที่เขาใจดี ที่สุด และเขาใจนอย
ที่สุดภายใน 5 นาที ใหแสดงความคิดเห็นคิดวิเคราะหเพื่อตอบสนองตอการสอน ของผูสอน ทําบันทึกการ
เรียนรู หรือ การตั้งคําถามสั้นๆเมื่อเริ่มตนเรียนและใหเวลาอภิปรายปญหานั้น เปนตน
1.2 แบบที่ 2 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคําถาม คําตอบ เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ สงเสริม
ความคิดวิเคราะหวิจารณ กระตุนใหผูเรียนสรางขอสรุปดวยตนเอง และใหขอมูลปอนกลับ
ทันทีตอการเรียนรูของผูเรียน กิจกรรมที่ใชไดเหมาะสม ไดแก การใหเวลา รอคําตอบ ใหผูเรียนตอบ
คําถามเองโดยผูสอนไมตองทวนคําตอบ สงเสริมใหฟงอยางตั้งใจโดยใหผูเรียนคนหนึ่งตอบอีกคนหนึ่ง สรุป
ความรูที่ไดจากคําตอบของเพื่อนโดยใชคําตอบของตนเองหรือการทดสอบแบบสั้นๆ เปนตน
1.3 แบบที่ 3 กิจกรรมการใหขอมูลปอนกลับในทันที เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ผูเรียน เพิ่มพูนความรูในเรื่องที่กําลังเรียน และสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห กิจกรรมที่ ใชไดเหมาะสม
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1.4 แบบที่ 4 การกระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห วิจารณ เพื่อสงเสริมการสรางความรูดวย
ตนเอง เพิ่มความสามารถดานการประยุกตใชของผูเรียน
2. กิจกรรมเรียนรูเชิงรุกที่ทําเปนคู เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการคิด กระตุนการสรางความรู
ดวยตนเอง สํารวจเจตคติและคุณคาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูอื่น มีกิจกรรมที่ใชไดเหมาะสม ไดแก การอภิปรายกับเพื่อน ศึกษาเพิ่มเติมโดยแลกเปลี่ยนกันอานบันทึก
ของเพื่อน หรือเปดโอกาสใหประเมินผลงานของเพื่อน เปนตน
3. กิจกรรมเรียนรูเชิงรุกที่ปฏิบัติการรวมกันเปนกลุม เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากิจกรรมกลุม
กระตุนการคิด เรงเราใหเกิดความรูดว ยตนเอง ตลอดจนตรวจสอบเจตคติและคุณคาของตนเอง
4.6 ประโยชนของการเรียนรูเชิงรุก
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูเชิงรุก โดยมีรายละเอียดดังนี้
McKeachie (1986) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูเชิงรุกวาผูเรียนจะไดรับประโยชน ดังนี้
1. เรียนรูแบบเขาใจ มีความจําที่คงทน มีทักษะในการแกปญหา มีเจตคติที่ดีตอการเรียน และเกิด
แรงจูงใจในการเรียน
2. สามารถพูดในสิ่งที่เรียนไปได เขียนไดสัมพันธกับประสบการณในอดีต และนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3. มีความสนใจและตัง้ ใจเรียนมากขึ้น
4. มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน
Bonwell and Eison (1991) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูเชิงรุกไวอยางสอดคลอง กันวา
นักเรียนจะไดรับประโยชน ดังนี้
1. มีความเขาใจในมโนทัศนที่สอนอยางลึกซึ้งและถูกตอง เกิดความคงทนในการเรียนรู และ การ
ถายโยงความรูไ ดดี การเรียนรูเชิงรุกทําใหผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมที่มคี วามสนุก ทาทาย และเราใจ
ใหติดตามอยูเสมอ มีโอกาสใชเวลาสรางความคิดกับงานที่ลงมือกระทํามากขึ้นสามารถใช มโนทัศนที่
สําคัญในการแกปญหาพัฒนาคําตอบของตนเอง บูรณาการและพัฒนามโนทัศน ที่กําลังเรียนอยางเปน
ระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนอยางชัดเจนมีความสามารถและทักษะทั้งใน เชิงความคิดและ
เทคนิควิธีที่จะใชปฏิบัติงานและแกปญหาในชีวิตจริง
2. ไดรับประโยชนจากขอมูลปอนกลับ ผูเรียนสามารถแกไข และปรับความเขาใจในมโนทัศน ที่
คลาดเคลื่อนไดทันที จากการเรียนรูเชิงรุก เพราะไดใชมโนทัศนพูดคุยและเขียนสื่อสารซึ่งกันและกัน
วิจารณโตแยงระหวางเพื่อนและครู นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถจัดระบบการคิดและสรางวินัยตอ
กระบวนการแกปญหา รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง และรูวาสิ่งที่เรียนนั้นดีอยางไร สวนผูสอนจะ
ไดรับประโยชนจากขอมูลปอนกลับอยางสม่ําเสมอวา ผูเรียนเขาใจหรือไมเขาใจอะไร ซึ่งการไดรับขอมูล
ปอนกลับนี้จะชวยใหผูสอนสามารถปรับการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได
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3. ไดรับประโยชนจากรูปแบบการสอนที่หลากหลาย การเรียนรูเชิงรุกทําไดดีในชัน้ เรียนที่มี
ผูเรียนทั้งเกงและออน โดยผูสอนใชวิธีการที่แตกตางกัน เพื่อใหผูเรียนแตละคนเขาใจ และสามารถ
มอบหมายใหผูเรียนที่เรียนไดเร็วกวาอธิบายความเขาใจใหเพื่อนฟง เปนการสอนโดยเพื่อนชวยเพื่อน
4. ไดรับการสงเสริมเจตคติทางบวกตอการเรียน การเรียนรูเชิงรุกชวยใหผูสอนสามารถปรับเจต
คติผูเรียนตอการเรียนรูได ถึงแมจะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ เนื่องจากผูเรียนไดรับความพอใจจากเนื้อหา
และแบบฝกหัดที่สมั พันธกับชีวิตจริง ทําใหเห็นความสําคัญ เกิดความพยายามและความ รับผิดชอบตอ
การเรียนรูมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเห็นคุณคาของการเรียนรูที่ตนเองไดลงมือปฏิบัติจริง
5. ไดประโยชนจากการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียนกับเพื่อน ผูเรียนมีโอกาสตั้งคําถาม ตอบโต
วิพากษวิจารณ และชื่นชมการท างานที่มีวิธีการและมุมมองที่แตกตางกันของแตละคนและแตละกลุม
สรางความทาทาย จูงใจ ทั้งผูเรียน และผูสอนใหสนุกสนาน นาตื่นเตน ผูเรียนพัฒนาประสบการณ ทาง
สังคมและไดเรียนรูวิธีการเรียนดวยตนเอง สามารถปฏิบัติรวมกับผูอื่นไดดี มีมนุษยสัมพันธอันดี ตอกัน
จากประโยชนของการเรียนรูเชิงรุกดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเรียนรูเชิงรุกมีประโยชน
เนื่องจากทําใหผูเรียนมีความเขาใจในมโนทัศนที่สอนอยางลึกซึ้งและถูกตอง เกิดความคงทนในการ เรียนรู
และการถายโยงความรูไดดี ไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจนได
พัฒนาทักษะการคิด ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้งไดมีปฏิสัมพันธ กับเพื่อนและ
ผูสอน ทําใหไดพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งสงผลใหมีความสนุกสนานในการเรียนทําให เกิดความสนใจและ
ตั้งใจเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ผูเรียนและผูสอนไดรับประโยชนจากขอมูลปอนกลับ ทําใหผูเรียน
ประเมินการเรียนรูของตนเองได ในขณะที่ผูสอนก็สามารถประเมินการสอน ของตนเองไดเชนกัน
4.7 บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
ในการจัดการเรียนรูเชิงรุกนั้น ทั้งผูสอนและผูเรียนตางก็มีบทบาทสําคัญที่จะชวยสงเสริมให การ
จัดการเรียนรูดําเนินไปไดอยางไมติดขัด ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบทบาทผูสอนและผูเรียนใน
การเรียนรูเชิงรุก โดยมีรายละเอียดดังนี้
บทบาทผูสอน
Brophy and Good (1994) ไดกลาวถึงบทบาทผูส อนในการเรียนรูเชิงรุกวาผูสอนควรมีบทบาท
ดังนี้
1. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน กิจกรรมหรือเปาหมายที่ตองการตองสะทอน ความ
ตองการที่จะพัฒนาผูเรียน และเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน
2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ ที่ดี
กับผูสอน และเพื่อนในชั้นเรียน
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3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทักษะการพูด ฟง อาน คิด
และเขียน สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมที่สนใจ รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียน กิจกรรมที่เปนพลวัต ไดแก การฝกแกปญหา หรือการศึกษาดวยตนเอง เปนตน
4. จัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนที่ หลากหลาย
มากกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว แมรายวิชาที่เนนทางดานการบรรยายหลักการและทฤษฎีเปนหลักก็
สามารถจัดกิจกรรมเสริม อาทิ การอภิปราย การแกไขสถานการณที่กําหนดเสริมเขากับกิจกรรมการ
บรรยาย
6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา และกิจกรรมในการเรียน
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรูเชิงรุกจําเปนตองใชเวลาการจัดกิจกรรมมากกวาการบรรยาย ดังนั้น ผูสอน
จําเปนตองวางแผนการสอนอยางชัดเจน
7. มีใจกวางยอมรับความสามารถในการแสดงออกและความคิดเห็นที่ผูเรียนเสนอ
บทบาทผูเรียน
Brophy and Good (1994) ไดกลาวถึงบทบาทผูเรียนในการเรียนรูเชิงรุกวาผูเรียนควรมีบทบาท
ดังนี้
1. รับผิดชอบตอตนเองในการเรียนการสอน
2. คิด วางแผน และทํากิจกรรมตางๆ ตามที่วางแผนไว โดยรวมมือกับกลุม
3. ใหความรวมมือกับกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ฝกฟง พูด อาน เขียน แสดงความคิดเห็น ซักถาม และแกปญหา
5. ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน และสนับสนุนกันอยางจริงใจ
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลกับเพื่อนและครู
7. สรางแรงจูงใจในตัวเอง โดยการตั้งความคาดหวังในความสําเร็จไวเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
ใหความสนใจกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง และมีความอดทน
Ewell (1997) ไดอธิบายถึงบทบาทผูเรียนในการเรียนรูเชิงรุกวาผูเรียนควรมีบทบาท ดังนี้
1. ตอบสนองตอการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมที่จะนําเสนอทางแกปญหา และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู
มาแลวกับสถานการณใหมได
3. มีความมุงมั่นในการเรียนรู
4. แสดงพฤติกรรมการสรางความรูดวยตนเอง
Parkinson (1999) ไดกลาวถึงบทบาทผูเรียนในการเรียนรูเชิงรุกวาผูเรียนควรมีบทบาท ดังนี้
1. มีสวนรวมและผูกพันกับการเรียนรู
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2. มีการตัดสินใจเกี่ยวกับผลสําเร็จของงาน
3. มีความรูสึกเปนเจาของผลงานของตนเอง
4. ไดทดสอบแนวคิดของตนเองอยางสม่ําเสมอ
5. ไดวางแผนและออกแบบการทดลองของตนเอง
6. ไดนาํ เสนอผลงานหนาชั้นเรียน
7. ไดประเมินผลงานของตนเอง
8. มีสวนรวมในการแกปญหาดวยตนเอง
9. อภิปรายและมีปฏิสัมพันธในกลุมอยางมีเปาหมาย
10. สะทอนผลงานและสรางแนวคิดใหมๆ
จากบทบาทผูเรียนในการเรียนรูเชิงรุกดังกลาวขางตน สรุปไดวา ในการเรียนรูเชิงรุกนั้น ผูเรียน
ควรมีความรับผิดชอบ และความมุงมั่นในการเรียนรู คิดวางแผน นําเสนอผลงาน และ ประเมินผลงานของ
ตนเอง ใชทักษะทั้งการพูด ฟง อาน คิด และเขียนในขณะที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู ตลอดจนมี
สวนรวมในชั้นเรียน โดยการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพื่อนและ
ผูสอน อีกทั้งยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นดวย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
ณรงคฤทธิ์ อินทนาม (2553 : 216-225) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักเทียบสําหรับการสราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน พบวา องคประกอบและตัวบงชี้ชุมชนการเรียนรูทาง วิชาชีพใน
โรงเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 9 องคประกอบยอย ไดแก องคประกอบดาน ปจจัย
ประกอบดวย 1) ทักษะทางวิชาการและกลไกการเรียนรู 2) โครงสรางและสิ่งสนับสนุน องคประกอบดาน
กระบวนการ ประกอบดวย 1) การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 2) การปฏิบัติที่มีเปาหมายรวมกัน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียน 3) การรวมมือรวมพลัง 4) การเปดรับการชี้แนะในการ ปฏิบัติงาน 5) การ
สนทนาที่มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน และองคประกอบดานผลลัพธ คือ 1) ผลการ ปฏิบัติงานตามที่
คาดหวัง 2) การเปนสมาชิกและเครือขาย หลักเทียบสําหรับการสรางชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน มี 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 2) การ ปฏิบัติที่มี
เปาหมายรวมกันเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 3) การรวมมือรวมพลัง 4) การเปดรับการชี้แนะ ในการ
ปฏิบัติงาน และ 5) การสนทนาที่มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละองคประกอบหลัก ประกอบดวย 5
ตัวบงชี้ยอย ระดับคุณภาพและเกณฑตัดสินผลการปฏิบัติ กําหนดเปน 4 ระดับ คือ ต่ํากวามาตรฐานทั่วไป
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เทากับมาตรฐานทั่วไป สูงกวามาตรฐานทั่วไป สูงกวามาตรฐานทั่วไปในขั้นเปนเลิศและคุณภาพของหลัก
เทียบ พบวา 1) มีความตรงเชิงโครงสรางตามผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธแบบพหุระดับแบงเปน
ระดับบุคคลและระดับหนวยงานหรือโรงเรียน 2) มีคาความเที่ยงอยูในระดับสูง และ 3) มีการยอมรับใน
ดานความตรงประเด็นและความสอดคลองกันอยูในระดับสูง
กัมพล ไชยนันท (2554 : 155-157) ไดวิจัยยุทธศาสตรการสรางชุมชนแหงการเรียนรู โดยใช
โรงเรียนเปนฐานในภาคเหนือตอนบน พบวา การเปนชุมชนแหงการเรียนรูของทองถิ่นภาคเหนือตอนบน
ประกอบดวย บุคคลแหงการเรียนรู แหลงเรียนรูในชุมชน องคความรูในชุมชนและการจัดการความรูใน
ชุมชน การกําหนดยุทธศาสตรการสรางชุมชนแหงการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน ภาคเหนือตอนบน
ประกอบดวย ยุทธศาสตรหลักพัฒนาบุคคลแหงการเรียนรู ไดแก สงเสริมนิสัยรักการอาน สงเสริมการ
แสวงหาความรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว สงเสริมการเขาถึงและใชแหลงเรียนรู ยุทธศาสตรหลักพัฒนาแหลง
เรียนรูในชุมชน ไดแก สงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูในชุมชน พัฒนาเครือขายแหลงเรียนรูในชุมชน
พัฒนาแหลงเรียนรูมีชีวิต ยุทธศาสตรหลักพัฒนาองคความรูในชุมชน ไดแก สงเสริมการเรียนรูที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตชุมชน สงเสริมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนตัวตั้ง สงเสริม การเรียนรูแบบมีสวนรวม และ
ยุทธศาสตรหลักการจัดการความรูในชุมชน ไดแก พัฒนาระบบจัดเก็บ ความรูในชุมชน สงเสริมการสราง
ความรูในชุมชน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน และการประเมินยุทธศาสตรการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาคเหนือตอนบนพบวา ดานความเหมาะสมและความเปนไปไดใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
จิราภา เพียรเจริญ (2556 : 101-103) ไดศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูบริหาร
และครูมีระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครูตาม
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการกําหนดนโยบายและแผนการ
จัดการเรียนรูของครูมีคา เฉลี่ยของระดับคะแนนสูงสุด ดานการจัดสรร งบประมาณและจัดทุนสนับสนุน
การจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับต่ํา สวนดานการสงเสริมการพัฒนาครูมีคาเฉลี่ย
ของระดับคะแนนต่ําสุด ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารและครูมี
ระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการ สงเสริมการจัดการเรียนรูของครูตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ตามขอมูลภูมิสังคมคือตําแหนง ที่ตั้งและ
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ขนาดของโรงเรียนพบวาไมแตกตางกัน ยกเวนผลการเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนรายดานพบวาดาน
การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการเรียนรูของครู ที่มีระดับการรับรูในการปฏิบัติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการสงเสริมการพัฒนาครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556 : 201-205) ไดวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของครูใหม โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรูของครูใหม โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
องคประกอบสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวยสวนที่ 1 ความรู/ทักษะ 6 สมรรถนะ ไดแก
ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการจัดกระบวนการเรียนรูดา นการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และสวนที่ 2
คุณลักษณะครูใหมที่จะตองมีอยูทุกสมรรถนะ 6 คุณลักษณะ มี 14 ขอ คือ 1) มีหลักจิตวิทยาในการ
จัดการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 2) มี ความตั้งใจมุงมั่น
เสียสละและอุทิศตนเพื่อผูเรียนและสถานศึกษา 3) มีความขยัน อุตสาหะ ใฝรู สูงาน 4) มีความอดทนอด
กลั้นตอปญหาอุปสรรค 5) เปนผูนําทางความคิด 6) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 7) เปนผูใฝเรียน ใฝรู 8)
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 9) มีศรัทธาในวิชาชีพครู 10) เปน แบบอยางที่ดีแกผูเรียนทั้งดาน
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 11) มีความสามารถในการถายทอดเรื่อง ยากเปนเรื่องงาย 12) มีจิต
วิญญาณความเปนครู 13) มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ และ 14) มีสัมมาคารวะ องคประกอบวิธีการพัฒนา
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู มี 9 วิธี ประกอบดวย 1) ใหครูไดเรียนรูตาม คูมือปฏิบัติงาน 2) จัดใหมี
ระบบพี่เลี้ยง 3) จัดใหมีการฝกอบรมเปนระยะอยางตอเนื่อง 4) ใหครูรวม ศึกษาดูงานกับหนวยงานปฏิบัติ
ดี 5) จัดเวทีเสวนาใหครู สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 6) สงเสริมใหครูศึกษาตอ 7) ฝกใหครูทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชพัฒนาการเรียนการสอน 8) จัดใหมีการสุนทรียสนทนาเพื่อเปนการพัฒนาการสอน
ของครู 9) นิเทศครูใหไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรู และองคประกอบเงื่อนไขแหงความสําเร็จใน
การพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู มี 6 ประการ ประกอบดวย 1) การสนับสนุนจากนโยบาย และ
วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง 2) การสรางการมีสวน รวมของทุกคนในสถานศึกษา 3) การสนับสนุน
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทุกดาน 4) การกระตุนใหเห็นความสําเร็จของครู ผูเรียนและสถานศึกษา 5)
การสงเสริมขอมูลขาวสารและจูงใจใหเกิดการพัฒนา อยางตอเนื่อง และ 6) มุงใหความสําคัญตอการ
พัฒนาครูอยางเปนขั้นตอนทั้งระบบ ผลการประเมินดานความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
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ดานการจัดการเรียนรูของครูใหมโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยภาพรวมมีความเปนไปไดอยูใน
ระดับมาก
วสันต ปานทอง (2556 : 197-201) ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย ประกอบดวย 1)
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครูเพื่อศิษย 9 ปจจัย คือ เจตคติตอวิชาชีพครู ความรูทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู ภาวะผูนําทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู
ผูมีสวนไดสวนเสีย 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยวัตถุประสงคการพัฒนา วิธีการพัฒนา
บทบาทผูที่พัฒนา และบทบาทผูที่รับการพัฒนา 3) ผลการพัฒนา ประกอบดวย คุณลักษณะครูเพื่อศิษย
5 ดาน คือ ดานคุณธรรม ดานการจัดการเรียนรู ดานความรูและทักษะ ดานเครือขายการจัดการเรียนรู
ดานคุณลักษณะและทักษะผูเรียน วิธีการพัฒนามี 15 วิธี คือการฝกอบรม การดูตัวอยางโดยการฝงตัว
การศึกษาจากคูมอื การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองใหมีหลัก วิชา หลักคิด หลักปฏิบัติ การ
พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรูรอบดานแลวสรุปขอเท็จจริง การศึกษา ความสําเร็จของผูรวมงานและ
เพื่อนรวมวิชาชีพ การจัดการความรู การเปนที่ปรึกษา การสอนงาน การ เปนพี่เลี้ยง การเปนกัลยาณมิตร
รูทุกข รูสุข กิจกรรมการคุยกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนาเปนเนืองนิตยสรางกลุมที่
หลากหลายขยายสูชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามี
องคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ องคประกอบเชิงระบบกระบวนการพัฒนาและระดับการพัฒนา ใน
องคประกอบเชิงระบบนั้น มุงสูผลผลิตซึ่งเนนคุณลักษณะครูเพื่อศิษย 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติตน
ดานความรูและทักษะ และดานการปฏิบัติงาน ที่สงผลไปยังคุณลักษณะและทักษะ ผูเรียน สวน
กระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัยความตองการจําเปน กําหนดจุดประสงคและ
ขอบขาย กําหนดวิธีการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนาและระดับการ พัฒนาครูเพื่อศิษย
3 ระดับ ไดแกระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ผลการประเมินรูปแบบ การพัฒนาครูเพื่อศิษย
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวามีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด
จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557 : 88-91) ไดศกึ ษาบรรยากาศองคการที่สงผลตอชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพของครู ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน พบวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาล
นครขอนแกนโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก วิสัยทัศนรวม ทีมและเครือขายการเรียนรู การจัดการความรู
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และการสงเสริมแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก โดย บรรยากาศองคการทุกดาน
ไดแก โครงสรางองคการ คานิยมและพฤติกรรม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอม
มีความสัมพันธในทางบวกกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของครูใน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานที่มีความสัมพันธ ระดับมาก คือ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดาน
ที่มีความสัมพันธระดับนอย คือดานโครงสรางองคการและบรรยากาศองคการที่สงผลตอชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานคานิยมและพฤติกรรม และดาน โครงสรางองคการ
ปภาวี พิพัฒนลักษณ (2557 : 158-163) ไดวิจัยกลยุทธการพัฒนาภาวะผูนาํ ของ ผูบริหาร
โรงเรียนเรียนรวมตามแนวคิดภาวะผูนาํ ที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพพบวา สภาพ
ปจจุบันของภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนเรียนรวมตามแนวคิดภาวะผูนาํ ที่ยั่งยืนเพื่อ เสริมสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพคือ การตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู การสืบสาน ความสําเร็จ การคํานึงถึง
ความเปนธรรมทางสังคม การใหความสําคัญตอประสบการณในอดีต การ สงเสริมความหลากหลาย การ
กระจายภาวะผูนําการอดทนเพื่อผลสําเร็จที่แทจริง การมีความสามารถในการพัฒนาทรัพยากร การ
กระตือรือรน และการเฝาระวังสภาพแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาต่ํากวาสภาพที่พึง
ประสงคซึ่งอยูในระดับมากที่สุด กลยุทธการพัฒนาภาวะผูน ําของผูบริหาร โรงเรียนเรียนรวมตามแนวคิด
ภาวะผูนําที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มี 3 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการเสริมสราง
ผูบริหารเพื่อการเรียนรูทางวิชาชีพของบุคลากรครูอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง ไดแก สราง
การตระหนักถึงความสําคัญและรักษาไวซึ่งการเรียนรูทางวิชาชีพที่ยั่งยืน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค
ความรูระหวางบุคลากรครูท่มี ีความถนัดทางวิชาชีพที่ แตกตางกัน สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณ
ทางวิชาชีพของเพื่อนครู 2) กลยุทธการพัฒนาผูบริหาร เพือ่ การสงเสริมภาวะผูนาํ ของบุคลากรครู
ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง ไดแก สนับสนุนการใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวมในบุคลากรทุกคน พัฒนา
ภาวะผูนําของบุคลากรครูในระดับหัวหนาหนวยงานอยาง ตอเนื่อง และ 3) กลยุทธการพัฒนาผูบริหารเพื่อ
การประสานความรวมมือกับเครือขายภายนอก ประกอบดวยกลยุทธรอง 2 กลยุทธ ไดแก สรางความ
รวมมือในระดับโรงเรียน เรงสรางความสัมพันธกับ หนวยงานภายนอกในเชิงรุกเพื่อสรางความเขมแข็งชอง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ปองทิพย เทพอารีย (2557 : 101-115) ไดวิจัยรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
สําหรับครูประถมศึกษา พบวา แนวทางการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสําหรับครู
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ประถมศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) วัฒนธรรมแหงการเรียนรู ประกอบไปดวยความ
รวมมือในการเรียนรูรวมกันและความรวมมือในการทํางาน การเรียนรูเปนทีม 2) การคิด ประกอบไป ดวย
ลักษณะดานการคิด 3 ลักษณะ ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิด
แกปญหา 3) แบบปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีรูปแบบวิธีการ ที่
ชัดเจน เปนแนวปฏิบัติที่ดีอยางเห็นไดชัด มีสวนสําคัญที่ทําใหผลการจัดการเรียนการสอนเปนเลิศ ไดรับ
การยอมรับจากครูผูรว มงาน และ 4) การพัฒนาเชิงวิชาชีพอยางตอเนื่อง หมายถึง วิธีการที่ครู รักษา
ความรูและทักษะของตนเองไวในเชิงวิชาชีพ มี 3 รูปแบบ คือ การพัฒนาแบบเปนทางการ แบบไมเปน
ทางการ และแบบกึ่งทางการ การเสวนาสะทอนคิด เปนตัวขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรูเชิง วิชาชีพ
โดยสนับสนุนใหเกิดการรวบรวมความคิดและการสื่อสาร ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนแหงการ เรียนรูเชิง
วิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยประเมินสมรรถนะ ครู วิเคราะห
ความตองการ สรางความตระหนักไววางใจ ปฐมนิเทศ ชี้แจง ขั้นวางแผน ครูจะตอง สามารถอธิบายถึง
มาตรฐานการเรียนรูของแตละบทเรียน คนหาและแบงบันแบบปฏิบัติที่ดี ตั้งเปาหมาย ในกลุมชุมชนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพรวมกัน ขั้นดําเนินการ ประกอบดวยกิจกรรมการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการทํางาน
เปนทีม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริง กิจกรรมพัฒนาการคิด 3 ดาน ขั้นประเมินผล ประเมินการนําไปใชในการ จัดการเรียนการสอน
ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ ขั้น สะทอนผล มีการตั้งคําถาม
และเสวนาสะทอนคิดเกี่ยวกับผลที่ไดรวมกันของทีม การบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
มารุต พัฒผล (2557 ข : 690-692) ไดวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูดา นการจัดการเรียนรูที่
เสริมสรางการรูคิดและความสุขในการเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนาครู
ดานการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางการรูคดิ และความสุขในการเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษามี
หลักการคือมุงเนนการลงมือปฏิบัติจริงอยางสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ยึดหลักการมีสวนรวมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชกระบวนการพัฒนาไปพรอมกับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู ขั้นตอนและ
กิจกรรมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กระตุนความรัก ใหครูเกิดความรักความศรัทธา ในวิชาชีพครูและความรักที่
มอบใหกับผูเรียน โดยการทํากิจกรรมสุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน การสื่อสารเชิงบวก การฟงอยาง
ลึกซึ้งและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลตัวอยางในวิชาชีพครู 2) ตระหนัก ในความรู เปนการกระตุน
ความรูเดิม และเสริมความรูใหมใหกับครูโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการจัดการเรียนรูระหวางครู การใหขอมูลเพื่อกระตุนการเรียนรูและตอยอด 3) นําสูปฏิบัติ
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นําความรูความเขาใจจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนประสบการณที่ไดจาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูของตนเองในโรงเรียน โดยมีผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร และเพื่อนครู
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (mentoring) และผูฝกสอน (coaching) 4) จัดให แลกเปลี่ยน นําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติการจัดการเรียนรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันในลักษณะชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ 5) เรียนรูและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชการ
นําเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูของตนเองตอไป
มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557 : 397-401) ไดวิจัยกลยุทธการบริหารโรงเรียนสูการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ดวย
กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการ 3 ดาน คือ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล และกรอบแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของ Hord (1997) 5 มิติ คือ การสนับสนุนและ
การเปนผูนํารวมกัน การรวบรวมความคิดสรางสรรค การแบงปนคุณคาและวิสัยทัศน การจัดสภาพที่
เอื้ออํานวย และการแบงปนบทเรียนสวนบุคคล พบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
บริหารโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานทุกดานปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับความ ตองการ
จําเปนดวยดัชนี PNI modified ไดเปน 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน และ 3) ดาน
การวัดและประเมินผล กลยุทธการบริหารโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวยกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ คือ
ดานหลักสูตร ประสานสัมพันธในการพัฒนาหลักสูตรที่เนนความรวมมือระดับสหวิทยาเขต ดานการ
จัดการเรียนการสอน เสริมสรางบทบาทความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนของครู ผูปกครองและ
นักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล เปลี่ยนกระบวนทัศนของการ
วัดและประเมินผลผูเรียนบนความรวมมือของโรงเรียนและชุมชน โดยแตละกลยุทธหลักมีกลยุทธรอง 4
กลยุทธ รวมมีกลยุทธรอง 12 กลยุทธ และวิธีดาํ เนินการ 29 วิธีดาํ เนินการ
วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 ข : 123-134) ไดศึกษาวิจัยรูปแบบของชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีแนวทางการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการเรียนรูใน ศตวรรษ
ที่ 21 กับโรงเรียนในแตละภูมิภาคที่มีแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดการ เรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 จํานวน 5 แหง พบวา ดานรูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูสูการเรียนรูในศตวรรษที่
21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดวย จุดเปลี่ยนผานจากระบบปดสูชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
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ครูที่มีดวยการขับเคลื่อนผานองคประกอบของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีความสัมพันธสงผลตอเนื่องกันอยางเปนเหตุ และผลอยางเปนลําดับตาม
องคประกอบสําคัญ 6 ดานดวยกัน ไดแก 1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย สงผลใหเกิดความไววางใจและ
รับฟง 2) ภาวะผูนาํ เราศักยภาพ ทําใหเกิดการเผยตนของผูนําการเปลี่ยนแปลง 3) วิสัยทัศนเชิงศรัทธา
รวม ทําใหเกิดพลังเข็มทิศ วิสัยทัศนรวม 4) ระบบเปดแบบผนึก กําลังมุงสูผูเรียน ทําใหเกิดการเผยตนเปน
เจาของงานการเรียนรู 5) ระบบทีมเรียนรูทางวิชาชีพสูวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเปนครู ทําใหเกิด
เจตจํานงรวมพัฒนาวิชาชีพ 6) พื้นที่เรียนรูแบบรวมแรงรวมใจบนฐานงานจริงทําใหเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานงานจริงเมื่อแตละพื้นที่ มีการพัฒนาในรูปแบบดังกลาวอยางตอเนื่องจน
กลายเปนวิถีปกติขององคกร
เฉลิมชาติ เมฆแดง (2558 : 175) ไดวิจัยแนวทางการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาเอกชน พบวา ลักษณะความเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่ดีของสถานศึกษาครอบคลุม 5
ลักษณะ คือ 1) สถานศึกษามีภาวะผูนาํ แบบสนับสนุนและมีสวนรวม 2) สถานศึกษาจัดใหมีการเรียนรู
รวมกันและประยุกตการเรียนรูรวมกัน 3) สถานศึกษามีคา นิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 4) สถานศึกษามี
เงื่อนไขและสภาพการณที่สนับสนุน และ 5) สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติที่ดีรว มกัน แนวทางในการ
พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเอกชน มีความจําเปนตองพัฒนาผูส ถานศึกษา ดังนี้ 1)
พัฒนาภาวะผูนาํ แบบสนับสนุนและมีสวนรวม 2) จัดใหมีการเรียนรูและประยุกตการเรียนรูรว มกัน 3)
สรางคานิยม วิสัยทัศนของความเปนชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน 4) สรางการมีเงื่อนไขและสภาพการณที่
สนับสนุนความเปนชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน และ 5) สรางแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน และ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของแนวทางการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูปรากฏวาอยูในระดับมาก
ฑิฆัมพร บุญมาก (2558 : 287-291) ไดวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา สภาพการพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ปญหาการพัฒนา ครูโดยรวม
ปญหาอยูในระดับปานกลาง ความตองการพัฒนาครูโดยรวมมีความตองการอยูในระดับมาก และความ
ตองการวิธีการพัฒนาครูจากความตองการมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน
การนิเทศภายใน การพัฒนาทีมงานครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา การ วิจัย การพัฒนา
ตนเอง การสัมมนา การชวยเหลือครูโดยตรง และการศึกษาตอ ระบบการพัฒนาครูใน ดานการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานปจจัยนําเขามีองคประกอบไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วิทยากร สภาพแวดลอมใน การเรียนรู งบประมาณ
ดานกระบวนการมีองคประกอบไดแก การกําหนดวัตถุประสงค การศึกษา คุณลักษณะผูเ รียน การกําหนด
จุดมุงหมายของการเรียนรู การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลและการใหขอมูล
ปอนกลับ ดานผลผลิตมีองคประกอบไดแก ครูมีความรูความเขาใจในดานการจัดการเรียนรู ครูสามารถ
จัดการเรียนรูได และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนของครู ดานขอมูลปอนกลับมีองคประกอบไดแก
การรายงานผลและขอเสนอแนะและการปรับปรุงแกไขตาม ขอเสนอแนะ ระบบพัฒนาครูในดานการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปนหนวย ระบบประกอบไปดวยหนวยระบบยอย 7
หนวยระบบ ดังนี้ 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การศึกษาคุณลักษณะผูเรียน 3) การกําหนดจุดมุงหมาย
ของการเรียนรู 4) การกําหนดเนื้อหา 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 6) การประเมินผล และ 7) การให
ขอมูลปอนกลับ
พิสิษฐ แกววรรณะ (2558 : 946-947) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาครูดา นการจัดการเรียนรู ตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา พบวา การพัฒนาครูโดยใชชุดฝกอบรมครู ดานการ
จัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา ประกอบไปดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน
คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ และการสะทอนกลับ ผลการพัฒนาครู ดานการจั ดการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูดวยปญญา ดานความรู ครูมีความรูความเขาใจดานการ จัดการเรียนรู
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจกอนและหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานเจต
คติ ครูมีความพึงพอใจตอการจัดการอบรมครู ที่ระดับมากที่สุด และดานทักษะ ครู ใชกจิ กรรม วิธีการหรือ
สื่อเทคโนโลยีกระตุนใหนกั เรียนเกิดความอยากรู อยากเรียนรูในเรื่องที่ตนเอง สนใจ มีการชี้แนะแนว
ทางการคนควาในการหาความรู ฝกใหนักเรียนเรียนรูดว ยตนเองทั้งเปนกลุมและรายบุคคล รวมทั้งฝกให
นักเรียนรูจักนําเสนอมวลประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูของนักเรียน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ เกิดการเรียนรูดวยตนเองและกระบวนการกลุมโดยผาน สื่อและเทคโนโลยี และ
สามารถนํามวลประสบการณจากการเรียนรูมาสรุปเปนองคความรูของตนเอง อยางเปนระบบ ผลจาก
การวิจัยสงผลใหผูเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์มีความกาวหนา โดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10.98
ฉลาด ปาโส (2559 : 101-104) ไดวิจัยพัฒนารูปแบบพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อการ
พึ่งตนเองของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง พบวา สภาพปจจุบันของการพัฒนา ครูผูสอน
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เปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเปนผูนํานโยบายและกําหนดกิจกรรมการพัฒนาครู โดยมีเปาหมายที่คุณภาพ ผูเรียนใหเปนไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร นักเรียน ครู ผูบริหารไมไดสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นและความตองการของ
โรงเรียน ปญหาครูไมไดวิเคราะหสังเคราะหหลักสูตร ผูเรียนไมมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
ขาดการบูรณาการ ยึดการสอนแบบบอก บรรยาย อธิบายสาระ ขาดการใช สื่อการเรียนรู ครูไมมีแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีคณ
ุ ภาพ ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการออกแบบ หนวยการเรียนรู แผนการ
จัดการเรียนรูเนนเฉพาะเนื้อหาสาระความรูตามตําราขาดการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและไมใหความสําคัญกับ
กระบวนการอบรมบมนิสัยขัดเกลานักเรียน การจัดการเรียนการสอนแยก เปนรายวิชาเปนเรื่อง ๆ เปน
สวน ๆ ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการรวมกับรายวิชาอื่น ๆ การเรียนการ สอนเปนรายคาบตามตาราง
เรียนตารางสอน ไมมีการยืดหยุนกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนไมสามารถ นําเอาความรูที่ไดไปใชในการ
แกปญหาของตนเองได กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตางคน ตางทําตามรายวิชาของตนเอง
ไมมีการวางแผนรวมกัน ตลอดจนไมมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งที่ผูเรียน เปนกลุมเดียวกันซึ่งทําใหเกิด
ความสิ้นเปลืองอยางมาก รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ การพึ่งตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ 1) กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 7 ขั้นตอน และ 2) การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 14
กิจกรรมยอยผลการประเมินรูปแบบมีความเปนไปได ความเหมาะสม และความเปนประโยชนอยูในระดับ
มากที่สุด
วีณา กวยสมบูรณ (2547) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปญญาเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลของครูประจําการระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
กระบวนการชี้แนะทางปญญา เพื่อสงเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวน บุคคลของครูประจําการ
ระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางประกอบดวยครูประจําการระดับประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวน 12 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ครูกรณีศึกษาทุกคนมีทักษะในการคิดไตรตรอง
ดีมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการพัฒนาการคิดไตรตรอง ของครูแตละคนขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก การมี
ใจเปดกวางในการประเมินตนเอง การมีความมุงมั่น ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน ความรูทางวิชาชีพ
เพศ และเวลา
อรพรรณ บุตรกตัญู (2549) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูจาก การปฏิบัติผสาน
การชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
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กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครู
ปฐมวัย และทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะที่
พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางประกอบดวยครูในระดับชั้นอนุบาล จํานวน 60
คน จากโรงเรียน 10 แหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย แบงเปนกลุมทดลอง
30 คน และกลุมควบคุม 30 คน ผลการทดลองการใชกระบวนการฯ พบวา หลังการใชกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ครูกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนสูงกวาการทดลองใช
กระบวนการฯ ดวยกระบวนการเรียนรูมขี ั้นตอนและกิจกรรมที่สงเสริมใหครูเกิดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานและใชปญหาเปนสวนสําคัญของการเรียนรู ทําใหครูแสวงหาแนวทางใหมๆ ที่เปนไปไดในการ
ปฏิบัติงานจริง ทําใหครูไดลงมือปฏิบัติในการแกปญหาและประสบความสําเร็จจากการกระทําของตนเอง
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูน้สี งตอความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลเพิ่มมากขึ้น
เฉลิมชัย พันธเลิศ (2549) ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของ
นักวิชาการพี่เลี้ยง โดยการใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณในการอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน งานนี้
เปนการวิจัยและพัฒนาที่ใชพหุวิธีประกอบดวย การศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม และการศึกษาราย
กรณี ผลการนํากระบวนการไปใชพบวา 1) นักวิชาการพี่เลี้ยงที่เปน กรณีศึกษาจํานวน 3 คน สามารถ
พัฒนาสมรรถภาพการชี้แนะในดานทักษะการชี้แนะและดาน การประยุกตใชความรูในการชี้แนะ ตามตัว
บงชี้รวม 13 ประการไดเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ระดับ ใน 11 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 85 ของตัวบงชี้ทั้งหมด
2) ดานเจตคติตอกระบวนการพัฒนาครูดวยการชี้แนะ นักวิชาการพี่เลี้ยงใหความเห็นวา กระบวนการฯ
ชวยใหตนเรียนรูอยางมีความหมายในสถานการณจริง สามารถทํางานอยางเปนระบบเกิดความเขาใจใน
ความแตกตางของบุคคลของครูและเรียนรู การทํางานที่ตอบสนองความตองการรายบุคคล รวมทั้งเห็น
คุณคาของการเรียนรูรวมกันกับครู
อุษณีย เทพวรชัย (2542) ไดศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษา พยาบาล
ในระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรปที่ 1 จํานวน 114 คน แบงออกเปนกลุม
ทดลอง 57 คน และกลุมควบคุม 57 คน โดยกลุมทดลองเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก และ
กลุม ควบคุมเรียนดวยวิธีการสอนตามแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบ
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการคิด แบบประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง
และแบบประเมินความสามารถดานการติดตอสื่อสารในทีม ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการ เรียนการ
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สอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี มีโครงสรางประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก วิธีสอนตามแนวคิดเชิงรุก กระบวนการเรียนการ สอนเชิงรุก และ
การประเมินผลการเรียนการสอนเชิงรุก 2) นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย แตกตางกับนักศึกษากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานความสามารถในการคิดวิเคราะหและสรุปเหตุผล
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง และความสามารถดานการติดตอสื่อสารในทีม แตไมแตกตางกันในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ภายหลังการสอน 8 สัปดาห นักศึกษากลุม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังสอน
แตกตางกับกอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและสรุปเหตุผล ดานความภาคภูมิใจในตนเอง และความสามารถดาน
การติดตอสื่อสารในทีม 4) ในการทํางานเปนทีม นักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมแสดงบทบาทใน
ลักษณะเนนการสนับสนุนกลุม มากกวาการเนนงาน
วันเพ็ญ คําเทศ (2549) ไดศึกษาผลของการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชรูปแบบการเรียนรู เชิงรุก
ของเลสไล ดี ฟงค ที่มีตอความสามารถในการเขียนอนุเฉท และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่เรียนชีววิทยาโดยใชรูปแบบการเรียนเชิงรุกของ
เลสไลดีฟงค มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการสัมพัทธทางความสามารถในการเขียนอนุเฉทในแตละชวง
พัฒนาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอย
ละ 75.05 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 70 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนเชิงรุกของเลสไลดีฟงค มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
Hilliard (2012 : 71-73) ไดศึกษาการปฏิบัติและคุณคาของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูใน
ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษากําหนดความหมายหรือคําจํากัดความสําคัญของ
ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู ลักษณะของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู วิธีการปรับปรุงการเรียนการ
สอน การเรียนรูรว มกันตามรูปแบบของการเรียนรูในชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู ประสิทธิผลของของ
การเรียนรูในชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู และการประเมินผลของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู ซึ่ง
ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับทีมผูบริหารและอาจารย ในระดับอุดมศึกษาในการ
สรางบรรยากาศของความไววางใจใหม และการปรับความคิดที่แตกตางใน ลักษณะของชุมชนแหงการ
เรียนรูวิชาชีพครู ตลอดระยะเวลาที่ผา นมากวาสิบปคณาจารยจาก หลากหลายมหาวิทยาลัยมี
ความคุนเคยกับการทํางานที่คอนขางเปนอิสระตามแบบแผนการปฏิบัติของตัวเอง แตในปจจุบันผูนําของ
มหาวิทยาลัยและคณาจารยไดมีการประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับประเด็น หรือความกังวลภายในองคกรมาก
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ขึ้น โดยถือเปนการเรียนรูและการทํางานรวมกันในชุมชนแหงการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา จากขอมูลใน
การทบทวนวรรณกรรม มีการนําแนวทางปฏิบัติของชุมชนแหงการเรียนรูไปใชไดจริงในหลากหลาย
มหาวิทยาลัย และชุมชนแหงการเรียนรูมีประโยชนและเพิม่ มูลคา ใหกับองคกรการศึกษา เนื่องจากชุมชน
แหงการเรียนรูชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมของการแบงปน ความคิด ความไววางใจ และความรวมมือ
ของคนในองคกร ซึ่งถือเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเรียนรูและการจัดการใน
มหาวิทยาลัยดวย โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย พนักงานและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถในการทํางานรวมกันในลักษณะการทํางานเปนชุมชน ทําใหมีการปรับปรุงประสบการณการ
เรียนรูของตัวเองในนักศึกษาแตละคน และเพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจวาตนเองจะสามารถ
เตรียมพรอมมีทักษะความรูและทัศนคติที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถแขงขันในสังคมโลกได
Leclerc และคณะ (2012 : 1-14) ไดศกึ ษาปจจัยที่สงเสริมความกาวหนาในการทํางานของ
โรงเรียนที่เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้คอื การระบุ ปจจัยที่มี
อิทธิพลในการสงเสริมความกาวหนาในการทํางานของโรงเรียนที่เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และ
การวิเคราะหการเชื่อมโยงระหวางปจจัยของความกาวหนาในโรงเรียนเหลานี้ งานวิจัยนีไ้ ดรบั การพัฒนาใน
บริบทของกระบวนทัศนของการวิจัยและการแปลความหมาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข อมูลคือ
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง นักวิจัยไดระบุระดับของโรงเรียนแตละโรงเรียนที่ เขารวมโครงการของ
การพัฒนาเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และชี้แจงปจจัยพื้นฐานที่สงผล ทางบวกกับความกาวหนา
ในการทํางานของโรงเรียน การสัมภาษณประกอบดวยรูปแบบที่เกี่ยวของตามรูปแบบ Seidman และ
ผูวิจัยไดทําการสังเกตโรงเรียนที่อยูในขั้นตอนที่สามของการพัฒนาที่ระบุไวใน ระดับของชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLCOG) โดยสังเกตการเริ่มตนในการดําเนินการ และ ขั้นตอนบูรณาการตามแนวทาง
ของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามตัวชีว้ ัดทั้ง 7 ตัวชี้วัดที่ระบุไว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่โดดเดน
บางอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโรงเรียนในการเริ่มตนการทํางาน คือ การบูรณาการตามขั้นตอนและ
คําแนะนํา จะทําใหการจัดการเรียนการสอนของครูดีขึ้น ซึ่งชวยใหผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนตามแบบ ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) โดยครูผูสอนจะ
ไดทํางานรวมกันและสงเสริมความกาวหนาในการทํางานในโรงเรียน
Prytula (2012 : 112-121) ไดศึกษาอภิปญญาของครูภายในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพื่อทําความเขาใจและอธิบายวามีสิ่งใดบางที่เปนตัวกระตุน ใหเกิดอภิปญญาของครู และวิธีการที่อภิ
ปญญาจะมีอิทธิพลตอการทํางานของครูภายในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนอยางไร การศึกษาวิจัย
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ครั้งนี้ไดจัดบริบทในการวิจัยเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่ครูจะไดรบั การ
สงเสริมใหเกิดอภิปญญาและการรับรูและยอมรับการเปนผูนําของตนเองดานอภิปญญา ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการทํางานของครูเอง และอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของคนอื่น ๆ ในชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตองการให ครูผูสอนไดรับการ
เปลี่ยนแปลงในการทําความเขาใจวาการเรียนรูไมไดมาจากภายนอกสูภายในแตเกิดจากภายในสูภายนอก
ผลการวิจัยจากการวิจัยนี้เกี่ยวกับอภิปญญาของครูเพื่อใหครูนั้นสามารถ เตรียมการจัดการเรียนรูและสื่อ
การเรียนรูใ หกับนักเรียนโดยใหความสําคัญในดานการคิดมากกวาการ ทองจําหรือทําใหนักเรียนเกิดอภิ
ปญญามากกวาการเรียนรูทักษะ โดยครูทําหนาที่กําหนดนโยบายและคนหาวิธีการที่จะทําใหเกิดอภิ
ปญญาของนักเรียนเชนเดียวกับการเกิดอภิปญญาของครูภายในชุมชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพ
Prytula และ Weiman (2012 : 1-19) ไดศกึ ษาความรวมมือในการพัฒนาดานอาชีพ โดย
การตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเฉพาะของครูที่ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มี
วัตถุประสงคเพื่อการอธิบายการศึกษาลักษณะเฉพาะตนของครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผาน
รูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยใชกรอบแนวคิดของ Coldron และ Smith ในการ
อธิบายลักษณะเฉพาะตนของครูเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการทํางาน คุณธรรม ศิลปะ และวิธีการ ปฏิบัติ
ของครูในการจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษากรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการทํางาน รวมกันของ
ครู เพื่อตรวจสอบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทํางานของครูที่มีอิทธิพล มาจากการ
ทํางานรวมกันผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางครูที่ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวาวิธีการปฏิบัติของครูใน
การจัดการเรียนการสอนสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางานของตนเอง และครูผูสอนคนอื่น
อีกทั้งยังสงผลกระทบตอวัฒนธรรมในการทํางานขององคกรซึ่งเปนชุมชนแหงการ เรียนรูทางวิชาชีพ
Almanzar (2014 : 75-82) ไดทําการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการสอดแทรกการ
วางแผนหรือการมีสวนรวมของผูเขารวมในการออกแบบบทเรียนของผูเรียน ที่มีผลตอขวัญและกําลังใจ
ของครู และการเรียนรูในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา โดยเก็บขอมูลจากการสํารวจความ คิดเห็นประจําปที่จัดทําโดย
คณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบครู ผูปกครองและนักเรียน และ สํารวจการรับรูเ กี่ยวกับโรงเรียน
ของครู ผูปกครองและนักเรียน ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 93 คน โดยใหครูที่เขารวม
ทําแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจของครูในการจัดการ เรียนรู และครูผูสอนจํานวน 42 คน ที่
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เขารวมการทดลองโดยการเขารวมการเรียนรูตามแนวทางของ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพจนเสร็จ
สมบูรณครบวงจร เปนระยะเวลา 4 เดือน โดยการรวมกัน ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกันกับผูวิจัย 2
สัปดาหตอหนึ่งครั้งเปนเวลา 30 นาที ในการรวมกัน พัฒนาบทเรียน สอนบทเรียน การสังเกตชั้นเรียน
การนําเสนอ และขอเสนอแนะอื่น ๆ เมื่อเขารวมการทดลองจนครบวงจรผูวิจัยจะทําการสํารวจขวัญและ
กําลังในการทํางานของครูโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหเพื่อพิจารณาผลกระทบของการสอดแทรก การออกแบบตามแนวทางในการจัดการเรียนรูของ
ชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อปรับปรุงขวัญและกําลังใจ ในการทํางานและการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมในเมือง ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาเมื่อ ครูผูสอนไดรับโอกาสและเวลาในการทํางานรวมกันเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวการเรียนรู จากชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ และรวมกันแบงปน
แบบฝกหัด แบบฝกทักษะที่รวมกันออกแบบจะสงผลใหขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น โดย
การทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหสถิติ t-test ผลการทดสอบพบวา ผูเขารวมมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยกลาวไดวา การรวมกันทํางานของครู ความเปนผูนํารวมกันในการ
สนับสนุนและการกําหนดวิสัยทัศนของการ เรียนรู และการประยุกตใชในการปฏิบัติการจัดการเรียนรูมี
ความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และชวยสงผลในขวัญและกําลังใจของครูหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
Stewart (2014 : 28-33) ไดศึกษาการปรับเปลี่ยนการพัฒนาวิชาชีพสูว ิชาชีพแหงการเรียนรู
เปนการวิเคราะหการทํางานของครูที่มีความเชี่ยวชาญและการพัฒนาการทํางานที่นําไปสูการทํางาน
รวมกันของครู ซึ่งการปฏิบัติงานที่จะเตรียมความพรอมของครูผูสอนเพื่อบูรณาการทักษะทางวิชาการของ
ผูเรียนยังมีไมเพียงพอตอความตองการทั้งทางดานแรงงานของครู และความพรอมของสถาบันที่ผลิตครู
ผลการศึกษาพบวาการปรับเปลี่ยนการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู
แบบดั้งเดิมจะตองพัฒนาโดยอาศัยแนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู ซึ่งจะพัฒนาและเตรียม
ความพรอมของครูเพื่อสูไปวิชาชีพแหงการเรียนรู ผูเขารวมประชุมในสวนของกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน
แหงการเรียนรูวิชาชีพครูสามารถใหโครงสรางทางการศึกษาที่จําเปนในการ สงตอการเรียนการสอนของ
ครูไปสูนักเรียน โอกาสในการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกันเหลานี้จะสอดคลองกับความคิดริเริ่มที่
กวางขึ้นชวยใหการเชื่อมตอการปฏิบัติกับขอเสนอแนะและการสะทอนผลเขาดวยกันได เพื่อใหครูเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ครูผูเขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูควรเปน
ครูผูสอนที่สอนนักเรียนในระดับเดียวกันหรือสอนในเนื้อหาเดียวกัน กิจกรรมของชุมชนแหงการเรียนรู
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วิชาชีพครูควรเปนกิจกรรมเพื่อการวิเคราะหขอมูลจากการทํางานของนักเรียน วิธีการเรียนรูของนักเรียน
และชวงระยะเวลาที่นักเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งในวงจรของการ พัฒนาการดําเนินงานของครูและการ
ประเมินผลผูเรียนควรเนนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง และมีความสัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรูและมาตรฐาน
การเรียนรูของการศึกษาชาติ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนเพื่อเปนแรงงานของประเทศและเปนการ
เตรียมมาตรฐานของสถาบันที่ผลิตครูตอไป
Carpenter (2015 : 682-694) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนําของชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อสํารวจเกี่ยวกับการสนับสนุน นโยบายและกระบวนการของภาวะผูนํารวมใน
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน วิธีการศึกษาเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ดําเนินการศึกษาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาจํานวน 3 โรงเรียน ใน Midwestern สหรัฐอเมริกา โดยทําการสัมภาษณผูบริหาร และครู
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบเก็บขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน และการ
ดําเนินงานของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ผลการวิจยั พบวา ผูบริหารโรงเรียนจะตอง สนับสนุนและ
มีภาวะผูนาํ รวมกับครูในองคกรในเชิงบวก โดยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพจะสงผลกระทบในการปรัง
ปรุงองคกร ผูบริหารโรงเรียนตองทํางานรวมกันโดยตรงกับครูในการสรางนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดโครงสรางความเปนผูนํา มีครูเขามามีสว นรวมโดยตรงในการปรับปรุง ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ การศึกษาครั้งนี้มีความสําคัญตอชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนกรณีเฉพาะที่อาจแจงผูนํา
การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทํางานเพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ตามนโยบายและขั้นตอนที่ได
วางรูปแบบไวในวัฒนธรรมองคกรและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน
Flores และคณะ (2015 : 113-143) ไดศึกษาการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โดย
ศึกษาวิธีการการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของเม็กซิกัน เปนการศึกษากระบวนการการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง ในเมือง Monterrey ประเทศ
เม็กซิโก โดยมีครูเขารวมการศึกษาครั้งนี้จํานวน 7 คน คือ ครูผูสอนผูริเริ่ม กระบวนการ 3 คน และ
ผูเชี่ยวชาญ 4 คน ใชการวิเคราะหกรณีศึกษาจากการสัมภาษณครูผูสอน ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง Monterrey มองเห็นความเปนไปไดของความสามารถในการสรางพื้นที่ที่
ครูสามารถสะทอน แลกเปลี่ยนใหเห็นถึงการแกปญหาในขณะที่ครู รวมกันปฏิบัติการสอน ซึ่งพื้นที่ของ
การสะทอนนี้ยังเปดโอกาสใหครูสรางโครงการและพัฒนาความรูสึกของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
อยางสม่ําเสมอเปนประจําทําใหครูในโรงเรียนมีสวนรวมในหลาย โครงการของการสอน
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Rachel และ Penny (2015 : 39-45) ไดตรวจสอบความลมเหลวในการดําเนินงานของชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูในโรงเรียนที่ใชรูปแบบตาง ๆ ของการเรียนรู
ของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการปรับปรุงการ
ปฏิบัติการทางการเรียนการสอน โดยอาศัยการสื่อสารของครูในการปฏิบัติการสอนที่ เพิ่มขึ้นและการ
ทํางานรวมกันระหวางครู การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาเปน ครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่อยูในเขตชานเมืองของรัฐเท็กซัส โดยวิเคราะหตรวจสอบโปรแกรมและ ผลกระทบตอการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผานการสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดทําการรวบรวม ขอมูลที่ผานการ
สัมภาษณและการสังเกตที่โรงเรียนที่ไดดําเนินการตามรูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ พบวา
ขอบกพรองที่สําคัญของโรงเรียนในกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพคือมีขอจํากัด ในภารกิจของการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน และการมุงเนนตามตัวชี้วัดในชุดเดียวมากเกินไป นอกจากนี้ใน การทํางานของครู
ยังขาดเวลาในการทํางานรวมกันและการสนับสนุนที่จําเปนของผูบริหารที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนตัว
ชวยในการทํางานตามรูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใหสามารถ ดําเนินงานไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
Kalkan (2016 : 1619-1637) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพครูกับโครงสรางระบบราชการขององคกรและความนาเชื่อถือของโรงเรียนประถมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการรับรูของครูในชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูกับโครงสรางระบบ
ราชการขององคกรและความนาเชื่อถือของโรงเรียนประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ
ระหวางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูกับโครงสรางระบบราชการขององคกรและความนาเชื่อถือของ
โรงเรียนประถมศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของความนาเชื่อถือที่มีตอชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพครูกับโครงสรางระบบราชการขององคกรในโรงเรียนประถมศึกษา วิธีการวิจัยจะอธิบายถึง
สถานการณในปจจุบันหรือในอดีตที่ผานมา รูปแบบการวิจยั ประกอบดวยตัวแปรอิสระคือโครงสราง ของ
ระบบราชการ และตัวแปรตามคือความนาเชื่อถือขององคกรและชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู เก็บ
รวบรวมขอมูลจากครูจํานวน 805 คน ที่ทํางานในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองของ Ankara
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการ ถดถอย
ของพหุคูณเชิงเสน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูกับโครงสรางระบบ ราชการของ
องคกรและความนาเชื่อถือของโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธกัน นอกจากนี้ความ นาเชื่อถือของ
องคกรยังเปนตัวแปรไกลเกลี่ยบางสวนในความสัมพันธระหวางชุมชนแหงการเรียนรู วิชาชีพครูกับ
โครงสรางระบบราชการขององคกร
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Kim ann eger(2006)ศึกษาผลกระทบของการชี้แนะทางปญญาตามการรับรูของครูที่มีตอการคิด
และพฤติกรรมของครู โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บขอมูลจากครูมัธยมศึกษาจํานวน
430 คน ที่ผานการพัฒนาตามโปรแกรมการชี้แนะทางปญญา โดยวิธีการสัมภาษณและแบบสํารวจ ผล
การศึกษาพบวากลุมครูทั้งครูใหมและครูที่มีอายุงานตั้งแต 5 ปขึ้นไปทั้งสองกลุมมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดและพฤติกรรมการสอนของครูท่ดี ีขึ้น
Alla gonzalez del Castillo(2015) ศึกษาผลการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใชรูปแบบการชี้แนะทาง
ปญญาในโรงเรียนที่มีหลายภาษาผลการศึกษาพบวา ครูที่เขารวมโปรแกรมการชี้แนะทางปญญามีความ
เชื่อวาครูสามารถสะทอนผลการทํางานไดดีขึ้น ใสใจแผนการจัดการเรียนรูและมีการปรับพัฒนาให
เหมาะสมกับความตองการของนักเรียนแตละคนและใหความสําคัญกับการชี้แนะทางปญญามากขึ้น
Rhonda Lynn Gomez,(2005)วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อศึกษาวาการชี้แนะทาง
ปญญามีผลที่สะทอนในเชิงบวกตอทัศนคติและการปฏิบัติของครูหรือไม โดยใชวิธีการวิจยั แบบผสมผสาน
แบบกึ่งทดลอง ขนาดตัวอยางทั้งหมด (N = 30) โดยการสํารวจความคิดเห็นทัศนคติแบบปรับเปลี่ยนและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับชีวประวัติ ครูในกลุมทดลองจํานวน 15 คนไดรับประสบการณการชี้แนะทาง
ปญญาเปนเวลา 6 สัปดาห แตละชวงสัปดาห ประมาณ 2 ชั่วโมง พบวา ครูมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอ
การสอนที่ดีขึ้นและมีการวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองอยางตอเนื่อง
Judith L. Slinger(2004) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการชี้แนะทางปญญาที่มีตอ การเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการพัฒนาครูดวยการชี้แนะทางปญญาและ
ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดานการอานและการพัฒนาการสอนอานของครู ผลการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ดานการอานของนักเรียนดีขึ้น และครูมีการพัฒนาการสอนของตนเอง ใสใจกับการจัด
ตารางเวลาและแผนการจัดการเรื่องการอานของนักเรียนอยางเปนระบบ
Sue loeschen (2012) ศึกษาเรื่องการสะทอนผลและการพัฒนาการสอนของครูโดยครูพี่เลี่ยงที่
ใชกระบวนการชี้แนะทางปญญา วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาผลของการฝกอบรม
ครูดวยการชี้แนะทางปญญาทําใหครูมีความสามารถสะทองตนเองและปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเอง
หรือไม โดยศึกษาจากครูทั้งหมด 4 คน ในนครชิคาโกตามประสบการณของพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของครูที่ไดรับการพัฒนาตามกระบวนการชี้แนะทางปญญา พบวา ครูมีความสามารถ
สะทอนตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เพื่อการพัฒนาการสอนของตนเอง
Ellen A. Roscoe Iverson,(2016) การศึกษาการทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนการใช
วิธีการเชิงรุก(Active learning)ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี STEM: กรณีศกึ ษาในสาขาธรณีศาสตร
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อทําความเขาใจกับปจจัยที่สนับสนุนการยอมรับนวัตกรรมแนวคิด
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ของกลยุทธการสอนเชิงรุกตามแนวคิด STEM กรณีศึกษาในสาขาธรณีศาสตรแผนกการประเมินผลและ
การวิจัยทางการศึกษาดาน STEM วิธีการศึกษาใชการวิจัยผสานวิธีเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ
เทคนิควิธีการสอนแบบ STEM ศึกษา ของคณาอาจารย เปรียบเทียบอิทธิพลกับมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แหงที่
เขารวมโครงการโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพทางธรณีวิทยาแหงชาติ สัมภาษณคณาจารย 19 คน,
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 5 คน, และเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนกและบริบทของสถาบัน การศึกษาสรุป
ไดวาปจจัยหลักสองประการ ไดแก 1)โอกาสที่จะมีสว นรวมในการสนทนาอยางไมเปนทางการและเปน
ประจํากับเพื่อนรวมงานของแผนกในการเรียนการสอน การนําแนวทางการเรียนการสอนและ
แนวความคิดใหมมาใชและ2) สถาบันตองใหคุณคาและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยใชวธิ ีการเชิงรุกและมี
ระบบวิธีการประเมินการสอนเชิงรุก
Marianne murry krpan(1997) ทําการศึกษาการชี้แนะทางปญญาและการรับรูความสามารถ
ของตนเองที่มีตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของครูประถมศึกษาทีมีอายุงาน 2-4 ป โดยศึ กษากับครูสตรี
จํานวน 6 คน พบวาครูที่เปนกลุมทดลองทั้ง 6 คน มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองและสราง
โอกาสการเปลี่ยนแปลงตนเองที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
Nancy Louise Akhavan(2011) ศึกษาผลกระทบของการชี้แนะที่มีตอการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ประสิทธิภาพทางวิชาการของบุคคลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยศึกษากับ
กลุมครูที่เปนอาสาสมัครที่อยูในโรงเรียนระดับอําเภอและสอนระดับเกรด 3,4,5, หรือ 6 ที่ผานการพัฒนา
ดวยวิธีการชี้แนะอยางใดอยางหนึ่ง ผลการศึกษาพบวาครูที่ไดรับการชี้แนะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูดวยกระบวนการชี้แนะมีความสัมพันธกับการ
รับรูความสามารถของครูอยางมีนัยสําคัญ ครูมีความเชื่อวาการชี้แนะมีสวนในการเพิ่มความสามารถของ
ครูที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเพิ่มความเปนวิชาการใหกับครู
David Matthew Wiedlich (2017) ศึกษาผลการรับรูอิทธิพลของโปรแกรมการชี้แนะทางการ
เรียนการสอนที่มีตอ การรับรูความสามารถของครู โดยใชวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณกับครูที่สมัครใจและไมสมัครใจเขารวมการพัฒนาตามโปรแกรมการชี้แนะทางการเรียนการสอน
ผลการศึกษาพบวาโปรแกรมการชี้แนะทางการเรียนการสอนมีความสามารถในการสรางอิทธิพลเชิงบวก
ของครูตอ การรับรูความสามารถของตนเองทั้งที่สมัครใจและไมสมัครใจเขารวมการพัฒนาตามโปรแกรม
การชี้แนะทางการเรียนการสอน
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Kari M. L. Nunokawa(2012) การศึกษาการรับรูของครูที่มตี อการชี้แนะและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการวิจัยแบบผสมผสานทําการศึกษากับครูประถมศึกษาที่ผานการอบรม
พัฒนาความรู และมีการติดตามการปฏิบัติหลังฝกอบรมดวยการชี้แนะจํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบวา
การรับรูความสามารถของครู การเรียนรูและทักษะการถายทอดความรู และการเรียนรูสหู องเรียนของครู
ที่ผานการฝกอบรม และไดรบั การติดตามดวยกระบวนการชีแ้ นะมีเพิ่มมากขึ้น
Stacy Guzzetta Daugherty(2005) ทําการศึกษาการรับรูความสามารถของครูและ
ความสัมพันธที่สงผลตอพฤติกรรมของครูในหองเรียนโดยทําการศึกษาจากครูที่เปนกลุมตัวอยาง (N-891)
จากเขตชานเมืองเท็กซัสตะวันออกเฉียงใตตั้งแตระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ในการศึกษาครั้งนี้ได
ใชแบบสอบถามการรับรูความสามารถของครู ของTschannen-Moran และ Woolfolk Hoy, 2001)
มาตราสวน Likert แบบ 24 ขอซึ่งแบงออกเปนสามระดับ คือความสามารถสรางการมีสวนรวมของ
นักเรียน ความสามารถดานกลยุทธการสอนและความสามารถในการจัดการหองเรียน และวัดพฤติกรรม
การรายงานตนเองของครูที่เกี่ยวของกับการสรางการมีสว นรวมของนักเรียน กลยุทธการเรียนการสอนและ
การจัดการในหองเรียน ผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรแสดงใหเห็นวามีความแตกตาง
ระหวางระดับการเรียนการสอนกับประสบการณการเรียนรูของครูท่มี ตี อการรับรูความสามารถของตนเอง
ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวาครูผูสอนที่มีประสบการณมากขึ้นมีแนวโนมที่จะรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ครูในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวาครูที่ระดับการเรียนการสอนที่อายุนอยกวามีแนวโนมที่จะ
รายงานการรับรูความสามารถของตนเองของครูในระดับสูงขึ้น ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบหลาย
ขั้นตอนเพื่ออธิบายความแปรปรวนในพฤติกรรมของครูโดยใชตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองของ
ครูทั้งสามตัวเปนตัวพยากรณ แสดงใหเห็นวาความสามารถใชกลยุทธการเรียนการสอนเปนตัวบงชี้ท่มี ี
นัยสําคัญตอพฤติกรรมของครูทั้งหมดและรองลงมาคือการรับรูความสามารถในการสรางการมีสวนรวม
ของนักเรียน
Patricia A. Dougherty (2000) ศึกษาผลกระทบของการฝกอบรมการชี้แนะทางปญญา ดานการ
สรางความไววางใจ และการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนทางวิชาชีพของครูที่มีประสบการณในโรงเรียน
ประถมชนบท เปนการศึกษากรณีศึกษาครูที่มีประสบการณมานานในโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆใน
ชนบท กลุมครูผูใหขอมูลเปนอาสาสมัครครูที่มีประสบการณผานการพัฒนาดวยการชี้แนะทางปญญา
และไดรับการฝกการสรางความไววางใจเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวาการชี้แนะทาง

74

ปญญาสงผลใหครูสรางบรรยายกาศแหงความไววางใจรวมกัน และเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันในโรงเรียน
M.SuvarchalaRani,(2016) ทําการศึกษาลักษณะมุงอนาคตที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของครู
การศึกษาครั้งนี้เปนการตรวจสอบความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตของครูหรือความเชื่ออํานาจใน
ตน (Loc) กับประสิทธิผลของครู ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยครูจํานวน 62 คนที่สอนหลักสูตร Post
Graduate ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากการสุมตัวอยางจากสถาบันตางๆใน Hyderabad ประเทศอินเดีย
กลุมตัวอยางไดรับการรองขอใหกรอกแบบสอบถามของผูวิจัยซึ่งพัฒนาจากแบบสอบถามลักษณะมุง
อนาคตของ Levenson (OLevenson, 1973) และเครื่องมือวัดประสิทธิผลของครูของ Sanjay vohra
(Vohra, s 1992) ผลการศึกษา พบวามีความสัมพันธเชิงทฤษฎีระหวางลักษณะมุงอนาคตของครู (Loc)
กับประสิทธิผลของครู
Kathleen S. McCool(2007) ศึกษาผลของการพัฒนาวิชาชีพครูดวยรูปแบบการชี้แนะที่มีตอ
ความเชื่ออํานาจแหงตนและพฤติกรรมของครู โดยศึกษาจากกลุมครู 2 กลุมคือกลุมที่ไดรับการพัฒนา
ตนเองจากการเขารับการอบรมทั่วไป และกลุมครูที่ไดรับการพัฒนาภายใตรูปแบบการชีแ้ นะ ผล
การศึกษาพบวามีความแตกตางของความเชื่ออํานาจแหงตน โดยพบวากลุมครูที่ไดรบั การพัฒนาวิชาชีพครู
ภายใตรูปแบบการชี้แนะจะมีความเชื่ออํานาจแหงตนสูงกวากลุมที่ไดรับการพัฒนาตนเองจากการเขารับ
การอบรมทั่วไป
Cassidy Beckom Arrington,(2010) ศึกษาความสัมพันธระหวางผูนาํ การเปลี่ยนแปลงและการ
ชี้แนะการเรียนการสอน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกับการชี้แนะการเรียนการสอนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทางตะวันตกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในมลรัฐจอรเจีย ผลการวิจัยพบวาครูผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
มีภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงมากกวาไมมีการเปลี่ยนแปลง คะแนนเฉลี่ยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคา
ตั้งแต 331 ถึง 4 50 คาเฉลี่ยคะแนนของการชี้แนะการเรียนการสอนมีคาตั้งแต 2 ถึง 3.44สหสัมพันธ
ของเพียรสันพบความสัมพันธระหวางความเปนผูนาํ ในการเปลี่ยนแปลงกับการชี้แนะการเรียนการสอน
อยางมีนัยสําคัญ (p<.01)
Jessica Lynn Jacobs(2015) ทําการศึกษาความเปนไปไดของความสัมพันธระหวางการชี้แนะ
ทางการเรียนการสอนและผลกระทบตอการรับรูความสามารถของครูและเจตคติตอการสอนอานในเนื้อหา

75

ของบทเรียน การศึกษาครั้งนี้อยูบนฐานของทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเองและทฤษฎีการกระทํา
เชิงเหตุผล เปนการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตรวจสอบความสัมพันธของการชี้แนะทางการ
เรียนการสอนสามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนเองและเจตคติตอการสอนอานของเนื้อหาใน
บทเรียนของครู กลุมตัวอยางเปนกลุมครูอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเพนนิซุเอรา เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิด Likert ใชสถิติวิเคราะหถดถอยตามลําดับชั้น ผลการวิจัยพบวามี
ความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งของการชี้แนะกับเจตคติของการสอนอาน และการรับรูค วามสามารถของ
ตนเองกับการเขารวมการชี้แนะทางการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 6.1%
Pamela S. Flood B.S.(2002) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ครูจากการริเริ่มการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษาครูระดับประถมศึกษาระดับชั้น 6-8 การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอครูผูสอนในการรับรูถึงความเปนไปไดท่จี ะใชผลการ
เรียนรู (Maine Learning Results - MLR) ตามมาตรฐานการเรียนรู การศึกษาไดสาํ รวจความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรครู 4 ตัวแปร ไดแก การรับรูความสามารถของครู ทัศนคติของครูตอ MLR การรับรูของ
ครูเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคการและความคิดเห็นของครูที่มีตอการใช MLR ในป 2546 โดยใช
แบบจําลองการวิเคราะหเสนทาง การศึกษาครั้งนี้ตวั แปรที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเปนไปไดในการใช
MLR ของครู การสํารวจจากกลุมตัวอยางแบบสุม จากครูประจําการชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 200
คน จากผลการวิจัยพบวา ครูมีความมั่นใจในความสามารถในการสอนของพวกเขา มีมุมมองของพวกเขา
จากการสนับสนุนขององคกรที่แตกตางกัน การศึกษาพบวาตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ตัวแปรอิสระอธิบายความแปรปรวน 30% ของตัวแปรการดําเนินการ การสนับสนุนจากองคการชวยใหครู
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอ MLR มากขึ้นและความเปนไปไดที่ครูจะใช MLR มากขึ้น
Muhammed Fatih Bogrek(2017) ทําการศึกษาลักษณะบุคคลของครูและองคกร: กรณีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนกํากับของรัฐกับโรงเรียนของรัฐตามปกติ การศึกษาเชิงประจักษครั้ง
นี้เปนการเปรียบเทียบขอมูลขององคกรหรือโรงเรียนและอัตลักษณทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนกํากับของ
รัฐและโรงเรียนของรัฐตามปกติ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาครูในโรงเรียนกํากับของรัฐและ
โรงเรียนของรัฐตามปกติ มีความแตกตางจากหรือไมอยางไร ตัวแปรที่ศึกษาไดแก การรับรูความสามารถ
ในตนเอง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ การรับรูความสามารถรวมกัน การระบุตัวตนขององคกร
เอกลักษณทางวิชาชีพ การตรวจสอบวาการรับรูความสามารถของครู ประสิทธิภาพโดยรวมและการรับรู
การสนับสนุนจากองคการมีผลตอการระบุตัวตนขององคกรครูและตัวตนที่เปนมืออาชีพในโรงเรียนกํากับ
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ของรัฐและโรงเรียนของรัฐตามปกติ และการสํารวจวาการระบุองคกรของครูและอัตลักษณทางวิชาชีพมี
ผลตอความมุงมั่นในองคกร ความมุงมั่นในการทํางานและการคงอยูของครูในโรงเรียนกํากับของรัฐและ
โรงเรียนของรัฐตามปกติ กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือครูที่ทํางานในโรงเรียนกํากับของรัฐและโรงเรียนของรัฐ
ตามปกติในรัฐทางใตสองแหงคืออารคันซอและเท็กซัส รวมทั้งสิ้น 1,000 คน (ครูโรงเรียนของรัฐตามปกติ
694 คนและครูโรงเรียนในกํากับของรัฐจํานวน 306 คน) โดยใชแบบสํารวจออนไลน ผลการสํารวจพบวา
ครูโรงเรียนของรัฐปกติมีคะแนนการรับรูองคการสูงกวาครูโรงเรียนในกํากับของรัฐอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในตัวแปรอื่น ๆ การรับรูความสามารถรวมกันทํานายการ
ระบุองคกรและความมุงมั่นขององคกรในเชิงบวกเฉพาะในโรงเรียนของรัฐที่เปนแบบปกติ ความสามารถใน
การรับรูความสามารถตนเองในเชิงบวกไดทํานายความมุงมั่นในการทํางานในทั้งสองกลุมตัวอยาง ในทาง
ตรงกันขามการรับรูความสามารถของตนเองทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางวิชาชีพเฉพาะในโรงเรียนใน
กํากับของรัฐ
Jerry L. Meador, M.ED.(2001)ทําการศึกษาความพึงพอใจในงาน การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการและความยึดมั่นผูกพันตอองคกร : ผลกระทบตอรายไดของครูในโรงเรียนชนบท การศึกษาครั้งนี้
เพื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางระดับความพึงพอใจของครู การรับรูการสนับสนุนจากองคการและ
ความผูกพันตอองคกรในครูจากโรงเรียนในเขตชนบทเล็ก ๆ ในเท็กซัส โรงเรียนที่เขารวมโครงการแบง
ออกเปนสองกลุมโดย เฉลี่ยมีอายุงานของครู 5 ป ใชวิธีการสํารวจเก็บขอมูลจากครู 230 คนในเขตที่มี
อัตราการลาออกต่ําและจาก 204 ครูในเขตที่มีอัตราการลาออกสูง วิเคราะหสถิติขอมูลเชิงพรรณา การ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (MANOVA) และการถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบวาความ
แตกตางระหวางกลุมครูที่มีอัตราการลาออกต่ํามีความพึงพอใจมากขึ้น รูสึกวาไดรับการสนับสนุนมากขึ้น
และมีความผูกพันตอองคกรมากกวาครูในเขตที่มีอัตราการลาออกสูง
Shanna r. Teel,(2003) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
การรับรูความสามารถของครู และผลการปฏิบัติงานของครู การศึกษาครั้งนี้เปนการตรวจสอบการมีสวน
รวมในการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความเปนผูนําที่สนับสนุนและการรับรูความสามารถของครูของ
ครูในการอธิบายผลการปฏิบัติของครู โดยไดทําการสํารวจความคิดเห็นของครูจํานวน 102 คน เกี่ยวกับ
การไดรับการสนับสนุนจากองคการ, ระดับการรับรูความสามารถของครูและการทดสอบของภาวะผูนาํ ที่มี
ประสิทธิภาพขององคการผลการศึกษาพบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคการและความเปนผูนําในการ
สนับสนุนมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับผลการปฏิบัติงานของครู อยางไรก็ตามการรับรู
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ความสามารถของครูไมไดเปนตัวแปรขั้นกลางที่สําคัญในความสัมพันธระหวางการรับรูถึงการสนับสนุน
จากองคการกับผลการปฏิบัติงานของครู การวิเคราะหเพิ่มเติมพบวาผลการปฏิบัติงานของครูมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความเปนผูนําดานการเรียนรูของผูนํา
P. Srivalli,(2016) ทําการศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอน: กรณีการศึกษาการสนับสนุนจาก
องคการและความผูกพันตอองคการ การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหลายแหงในภูมิภาคของรัฐอานธรประเทศ โดยวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอนไดกลุมตัวอยาง
ที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน 410 คน จากทั้งหมด 4 รัฐ สถิติใชการวิเคราะหความสัมพันธและการ
ถดถอย โดยใช SPSS 16.0 เพื่อวิเคราะหทิศทางของระดับความผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจาก
องคการและประสิทธิผลการเรียนการสอน ผลการวิเคราะหอิทธิพลของความสัมพันธระหวางความความ
ผูกพันตอองคกรกับประสิทธิผลการสอนโดยการวิเคราะหความสัมพันธและการถดถอย พบวาความผูกพัน
ตอองคกรมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการเรียนการสอน (r 0.435, p .000) และการวิเคราะหการ
ถดถอยพบวาความผูกพันตอองคกรสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการสอนได (Re 0.190, p 000)
ผลการศึกษาจึงยืนยันวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญระหวางความผูกพันตอองคกรกับประสิทธิผล
ของการสอน
ผลการวิเคราะหอิทธิพลของการสนับสนุนองคการตอประสิทธิผลการสอนโดยการวิเคราะห
ความสัมพันธและการถดถอย ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางการสนับสนุนองคกรและประสิทธิผลการเรียนการสอน (r 0.383. p .000) การวิเคราะหการ
ถดถอยพบวาการสนับสนุนจากองคการสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการเรียนการสอน
ไดรอยละ 14.6 (R2 0.146, p 000) ผลการศึกษายืนยันความสัมพันธระหวางการสนับสนุนองคกรและ
ประสิทธิผลของการสอน
William (1995) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง ความผูกพันตอองคการ
พฤติกรรมกลุม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอผลการเรียนของนักเรียน โดยกลุมตัวอยางคือ ครู
กับนักเรียนในประเทศสิงคโปรจํานวน 89 แหง โดยเก็บขอมูลครูจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออก และเก็บขอมูลนักเรียนจากผลการสอบของทางโรงเรียน ซึ่งผล
การศึกษาพบวา ภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ พฤติกรรม
กลุมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ทั้งยังมีอิทธิพลตอผลการเรียนของนักเรียนดวย Goddard
และคณะ (2000) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานรวมกันของครู โดยไดให ความหมาย วิธีการวัดและ
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กลาวถึงผลกระทบของประสิทธิภาพการทํางานรวมกันของครูที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยกลุมตัวอยางศึกษาจากครูและนักเรียน จํานวน 47 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวาการรับรูความสามารถ
ในการทํางานรวมกันของครูมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Bandura (1993) ที่กลาววา การที่ครูมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
Masih และ John (2001) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบของผูนํา แนวโนมทางสังคมของ
โรงเรียนและความผูกพันในองคการของครู โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 227
คน จาก 20 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติของผูนาํ ลักษณะของโรงเรียนและความผูกพันใน
อาชีพครูมีความสัมพันธกัน ครูที่มีภาวะผูนําจะมีความอดทนในการปฏิบัติงาน วิชาชีพสูง ความผูกพันตอ
อาชีพครูมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดกวางของสังคมในโรงเรียน และพฤติกรรมของผูบริหารมี
ความสัมพันธทางบวกกับการเปดกวางทางสังคมของโรงเรียน
Crosswell และ Elliott (2004) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความผูกพันตอองคการของครู ความ
กระตือรือรนของครูตอภาระงานการปฏิบัติงาน โดยมีการศึกษาความผูกพันตอองคการของครูในประเทศ
ออสเตรเลีย จากการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการของครูดานการมีสวนรวม ในการทํางาน
และการปฏิบัติงาน โดยการทีค่ รูมีความเขาถึงลักษณะงานที่ทําและสามารถเลือกใชทรัพยากรไดอยาง
เหมาะสม จะเปนสวนสําคัญที่เกี่ยวกับการประสบความสําเร็จ ในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ครูมีสวนรวมในการบริหารงานกับผูบริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงทาง
นโยบายทางการศึกษาดวยการพยายามหาความสมดุล ระหวางบุคคลและอาชีพ Ross และ Gray (2006)
ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยศึกษาผานตัวแปรการรับรู
ความสามารถในการทํางานรวมกันของครู โดยศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 205 โรงเรียน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงและครูมีประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมสูง ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ใหกับบุคลากร ในโรงเรียนจึงมีความสําคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Ross และ Gray (2006) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงและความผูกพันตอองคกร
ของครู โดยศึกษาผานตัวแปรการรับรูความสามารถในการทํางานรวมกันของครู โดยศึกษาเปรียบเทียบ
โมเดลอิทธิพลของภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือครู โรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาในประเทศแคนาดา จํานวน 3,704 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผล
ตอความผูกพันตอองคกรของครู ทั้งในดานโรงเรียน วิชาชีพและชุมชน
Gary (2008) ไดศกึ ษาคุณลักษณะภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงของครู โดยเก็บขอมูลจากครูจํานวน
88 คน ที่สอนในรัฐ Connecticut ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนแรงผลักดันใหครู
เกิดการกระตือรือรนในการพัฒนาคุณภาพและเทคนิคในการสอนเพื่อใหระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
สูงขึน้
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Brooks (2000) ทําการศึกษาเรื่อง การชี้แนะทางปญญาสําหรับครูผูเชี่ยวชาญและผลของการ
ชี้แนะที่มีตอความสามารถในการคิดไตรตรองดานการปฏิบัติวิชาชีพของนิสิตศึกษาฝกสอน งานวิจัยชิ้นนี้
เกี่ยวกับผลของการนํากระบวนการชี้แนะทางปญญามาใชกบั ครู เพื่อชวยนิสิตฝกสอน พัฒนาการคิด
ไตรตรองในการปฏิบัติวิชาชีพ การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการศึกษาเฉพาะกรณี ผลวิจัยสรุปวา
ผลของการนํากระบวนการชี้แนะทางปญญามาใชพัฒนาทักษะของครู เพื่อที่ครูนําไปชวยนิสิตฝกสอนให
เกิดการคิดไตรตรองในการปฏิบัติวิชาชีพเปนไปในทางบวก และเมื่อนําประเมินโดยใชแบบประเมิน
โปรแกรม 4 ระดับของ Kirkpatrick พบวา ครูและนิสิตฝกสอนมีความพึงพอใจกับการอบรม ไดเรียนรู
เทคนิคใหมๆ หรือไดพยายามนําเทคนิคที่ไดเรียนรูไปใช และพบวาพฤติกรรมของตนเองเปลี่ยนไป
Akınoglu and Tandogan (2007) ไดศกึ ษาผลของการเรียนรูเชิงรุกโดยเนนปญหาเปนหลัก ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 ของโรงเรียนรัฐบาลในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี จํานวน 50
คน แบงออกเปนกลุมทดลองจํานวน 25 คน และกลุมควบคุมจํานวน 25 คน โดยกลุมทดลอง เรียนโดยใช
การเรียนรูเชิงรุกโดยเนนปญหาเปนหลัก และกลุมควบคุมเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ชนิดปรนัย แบบ
สอบอัตนัยที่เปนคําถามปลายเปด และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัย พบวานักเรียนกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยมโนทัศน ทางวิทยาศาสตร และ
คะแนนเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธผี สานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
ดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และสภาพการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต
38
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และสภาพการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38
1. ขั้นตอนดําเนินการ
1.1 การศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
สําหรับสถานศึกษา และแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก
1.2 นําผลการศึกษาจากขอ1.1 มาใชในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และสภาพปจจุบัน
และสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
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1.3 เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
1.4 วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และสภาพปจจุบันและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปการศึกษา 2561 จํานวน 438 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู ในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปการศึกษา 2561 จํานวน 205 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
เทียบจํานวนประชากร ทั้งหมดกับตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 : 608-609) ใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบรอยละจากจํานวนครูในแตละโรงเรียนที่เปนกลุมประชากร ตามสัดสวนคิด
เปนรอยละของจํานวนครูแตละโรงเรียน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนด ดังตาราง 1
จํานวน จํานวนผูบริหาร
จํานวนกลุม
ที่
ชื่อโรงเรียน
นักเรียน
และครู
ตัวอยาง
1
ยางซายพิทยาคม
76
13
6
2
สวรรคอนันตวิทยา 2
76
13
6
3
วังหินกิตติวิทยาคม
85
12
6
4
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ
95
12
6
5
วังทองวิทยา
98
12
6
6
หนองกลับวิทยาคม
129
13
6
7
วังเจาวิทยาคม
152
11
5
8
หนองปลาหมอวิทยาคม
153
13
6
9
ขุนไกรพิทยาคม
182
9
4
10 ยกกระบัตรวิทยาคม
189
16
7
11 หนองตูมวิทยา
219
14
7
12 ทุงฟาวิทยาคม
230
14
7
13 วังประจบวิทยาคม
265
16
7
14 ดานแมละเมาวิทยาคม
265
14
7
15 ถนอมราษฏรบํารุง
274
17
8
16 บานสวนวิทยาคม
297
16
7
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ที่

ชื่อโรงเรียน

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บานแกงวิทยา
ทาชัยวิทยา
บานใหมเจริญผลพิทยาคม
ชัยมงคลพิทยา
ลิไทพิทยาคม
แมปะวิทยาคม
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เมืองดงวิทยา
นาโบสถพิทยาคม
สามเงาวิทยาคม
รวม

จํานวน จํานวนผูบริหาร
นักเรียน
และครู
299
24
300
16
309
19
330
17
350
21
359
25
390
23
397
22
468
27
486
29
438

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
11
7
9
8
10
12
11
10
13
14
205

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 นี้เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และสภาพ
ปจจุบันและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 38 ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check
list) เปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอคําถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูสาํ หรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ของ Likert ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เพื่อสอบถามระดับการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูสาํ หรับสถานศึกษา
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ตอนที่ 3 ขอคําถามสภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และ
แบบตรวจสอบรายการ(Check list) สภาพการปฏิบัติของครู เพื่อสอบถามระดับสภาพการปฏิบัติและ
สภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38
3.2 การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถาม
1) ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
2) รางแบบสอบถามโดยใชประเด็นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยว
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยการ
วิเคราะหหาคา IOC (Index of Item - Objective Congruence) ของแบบสอบถามเปนรายขอ ปรากฏ
วามีคาอยูระหวาง .80 - 1.00 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้ง 5 คน ประกอบดวย
(1) นางสาวเผอิญ วงษทับทิม ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
(2) ดร.ประภัสสร วงษดี อาจารยผสู อนภาควิชาวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
(3) ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
(4) ดร.มนตรี คงเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
(5) ดร.มนตรี ใยระยา ผูอาํ นวยการโรงเรียนถนอมราษฎรบํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
4) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูในกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 117) ซึ่ง
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามมีคา ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .98
5) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลโดยการจัดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางและขอรับคืนดวยตนเองผานทาง
ผูบริหารสถานศึกษาแตละสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดย
ใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และสภาพปจจุบันและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และแปลความคาเฉลี่ยโดยมี
เกณฑตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 104)
คาเฉลี่ย
4.51 - 5.00

การแปลความ
สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเชิงรุก /สภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิง
รุกในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับ มากที่สุด
3.51 - 4.50

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเชิงรุก /สภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิง
รุกในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับ มาก
2.51 - 3.50

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเชิงรุก /สภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิง
รุกในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับ ปานกลาง
1.51 - 2.50

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเชิงรุก /สภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิง
รุกในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับ นอย
1.00 - 1.50

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเชิงรุก /สภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิง
รุกในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับ นอยที่สุด
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทาง
ปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
1. ขั้นตอนดําเนินการ
1.1 การวิเคราะหความตองการจําเปน (Need Assessment) โดยนําขอมูลผลการศึกษาสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในระยะที่ 1 มาหาคาดัชนีความตองการจําเปน (Priority Needs Index)
เพื่อจัดลําดับความตองการจําเปน โดยการคํานวณจากสูตรตอไปนี้
PNI Modified = (I-D)/D (I = สภาพที่คาดหวัง/สภาพที่พงึ ประสงค; D = สภาพที่เปนจริง/สภาพ
ปจจุบัน)
1.2 การวิเคราะหสภาพการปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จากขอมูลในระยะที่ 1
1.3 การศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการชี้แนะทางปญญา
1.4 พัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทาง
ปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 โดยนําผลการศึกษาที่ไดจากขอ 1.1-1.2 มาใชในการปรับรางรูปแบบรวมกับ
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในขอ1.3
1.5 ประเมินรูปแบบฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบฯทั้ง 5 คน ประกอบดวย
(1) นางสาวเผอิญ วงษทับทิม ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
(2) ดร.ประภัสสร วงษดี อาจารยผสู อนภาควิชาวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
(3) ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
(4) ดร.มนตรี คงเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสาํ โรงชนูปถัมภ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
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(5) ดร.มนตรี ใยระยา ผูอาํ นวยการโรงเรียนถนอมราษฎรบํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2. เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ลักษณะเครื่องมือเปนแบบประเมินเพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบแบบมาตรสวน
ประมาณคา แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใหผูตอบ
แบบประเมินพิจารณาความคิดเห็นตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยกําหนดเกณฑเปนระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ดานความเหมาะสมและดานความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ดานความเหมาะสมและดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ดานความเหมาะสมและดานความเปนไปไดอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ดานความเหมาะสมและดานความเปนไปไดอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ดานความเหมาะสมและดานความเปนไปไดอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2.2 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สังเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของนักวิชาการตาง ๆ เกี่ยวกับ
การประเมินรูปแบบเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน
2) สรางแบบประเมินแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
3) นํารางแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ
ขอคําถาม ความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามแลว
นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษา
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4) จัดพิมพแบบประเมินรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
5) นําแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คนประเมินรูปแบบฯ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยทําหนังสือราชการจากโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูทรงคุณวุฒิ
3.2 ผูวิจัยจัดสงรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชีแ้ นะทาง
ปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38และ แบบประเมินใหกับผูทรงคุณวุฒิดวยตนเองและติดตอรับแบบประเมินดวยตนเอง
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การจัดกระทําขอมูล
1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของแบบประเมินที่ไดรับคืน
2) ตรวจสอบการใหคะแนนตามเกณฑตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
3) บันทึกขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
4.2 การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2) วิเคราะหคะแนนจากแบบประเมิน ตอนที่ 1 ความคิดเห็นตอรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครู
มัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย
ตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 104)
คาเฉลี่ย

การแปลความ

4.51 – 5.00

ความเหมาะสม/ความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50

ความเหมาะสม/ความเปนไปไดอยูในระดับมาก

2.51 – 3.50

ความเหมาะสม/ความเปนไปไดอยูในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50

ความเหมาะสม/ความเปนไปไดอยูในระดับนอย

1.00 – 1.50

ความเหมาะสม/ความเปนไปไดอยูในระดับนอยที่สุด
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ระยะที่ 3 การศึกษาผลการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผสู อนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
ผูวิจัยศึกษาผลการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินการ
นํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 แหง ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการวางแผน
1) การสรางความตระหนักและการยอมรับ ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมที่
จะตองขอความรวมมือจากคณะครูในโรงเรียน ชี้แจงใหเห็นความสําคัญ บทบาทหนาที่ของผูชี้แนะและครู
ผูรับการชี้แนะและ กําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูผูสอนเพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและทักษะการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกใหกับครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38
1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน ผูวิจัยคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จํานวน 1 แหง ซึ่งมีความเปนตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.
38 เชน สภาพที่ตั้งของโรงเรียน จํานวนครูและบุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน(O-net) อยูระดับปานกลาง
เปนตน ไดตัวแทนโรงเรียน 1 แหง คือ โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จังหวัดตาก จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้
1.2.1 คัดเลือกอาสาสมัครที่เปนหัวหนาวิชาการหรือหัวหนากลุมสาระใหมีบทบาทเปนผู
ชี้แนะและครูผูสอนที่เปนอาสาสมัครใหมีบทบาทเปนผูรบั การชี้แนะรวมกันวางแผนการจัดการเรียนรู โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะหผูเรียน
2) การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
3) การกําหนดเนื้อหา
4) การกําหนดวิธีสอน
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5) การกําหนดสื่อการเรียนรู
1.2.2 ผูชี้แนะและครูผูรับการชี้แนะรวมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบและ
ปรับปรุง กอนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.2.3 ครูผูรับการชี้แนะจัดการเรียนรู เปนเวลา 5 สัปดาห
1.2.4 ผูชี้แนะเยี่ยมชั้นเรียน แลวรวมกันสะทอนความคิดหลังการจัดการเรียนรู โดยรวม
สนทนาพูดคุยทุกครั้งที่ไปเยี่ยมชั้นเรียน
1.3 ประเมินผลการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กไปใชโดย
สอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
2. กลุมผูใหขอมูล ไดแก ครูผูรับการชี้แนะ ซึ่งเปนครูในกลุมสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวน 7 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ลักษณะเครื่องมือเปนแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครู
มัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะ
เปนแบบแบบมาตรสวนประมาณคา แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใหผูตอบ
แบบประเมินพิจารณาความคิดเห็นตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยกําหนดเกณฑเปนระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3.2 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สังเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของนักวิชาการตาง ๆ เกี่ยวกับ
การประเมินความพึงพอใจ
2) สรางแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
3) นํารางแบบประเมินความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของขอคําถาม ความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษา
4) จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
ดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูรับการชี้แนะทั้ง 7 ทาน
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
5.1 การจัดกระทําขอมูล
1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของแบบประเมินที่ไดรับคืน
2) ตรวจสอบการใหคะแนนตามเกณฑตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
3) บันทึกขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
5.2 การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2) วิเคราะหคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ตอไปนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545 : 104)
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คาเฉลี่ย

การแปลความ

4.51 – 5.00

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

2.51 – 3.50

มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50

มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย

1.00 – 1.50

มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งนี้ นําเสนอได ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และ
สภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะหการศึกษาผลของการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
กําหนดสัญลักษณแทนความหมายตาง ๆ ดังนี้
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
X
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
N แทน จํานวนคนที่เปนกลุมตัวอยาง
D แทน คาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน (Degree of Success)
I แทน คาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค (Important)
PNI Modified แทน คาดันชีความตองการจําเปนแบบปรับปรุง
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และ
สภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
ตารางที่ 2 แสดงคาความถี่และคารอยละของขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม
รายการ

ความถี่

รอยละ

40
80

33.3
66.7

23
38
31
28

19.2
31.7
25.8
23.3

11
9
99

9.2
7.5
82.5

56
60
3

46.7
50.0
2.5

33
24
14
49

27.5
20.0
11.7
40.8

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
3. ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาวิชาการ
ครูผูสอน
4. การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ประสบการณการทํางาน
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
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จากตารางที่2 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 66.7 และ
ชายรอยละ 33.3 สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 31.7 รองลงมา 41-50 ป รอยละ 25.8 5160 ป รอยละ 23.3 และ 20-30 ป รอยละ 19.2 ตามลําดับ สวนใหญเปนครูผูสอน รอยละ 82.5
ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 9.2 และหัวหนาวิชาการรอยละ 7.5 ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญจบ
ปริญญาโท รอยละ 50 ปริญญาตรีรอยละ 46.7 และปริญญาเอกรอยละ 2.5 ประสบการณการทํางาน
สวนใหญ 16 ปขึ้นไปรอยละ 40.8 1-5 ป รอยละ 27.5 6-10 ป รอยละ 20.0 และ 11-15 ป รอยละ
11.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

1. การมีภาวะผูนํารวม
2. การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย
3. การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
4. การทบทวนไตรตรองผล
5. การสนับสนุน

สภาพปจจุบัน
S.D. ระดับ
X
4.00 0.77 มาก
3.89 0.73 มาก
3.76 0.76 มาก
3.70 0.78 มาก
3.97 0.73 มาก

6. การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ

3.88 0.71

มาก

3.87

มาก

องคประกอบ

รวม

0.75

สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ
X
4.46 0.69 มาก
4.48 0.71 มาก
4.44 0.68 มาก
4.44 0.45 มาก
4.53 0.71 มาก
ที่สุด
4.55 0.68 มาก
ที่สุด
4.48 0.65 มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงวา สภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก สวนสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนา
ครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสนับสนุน
และการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด สวนองคประกอบที่เหลืออยูในระดับมาก
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีภาวะผูนาํ รวม
การมีภาวะผูนาํ รวม
1. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
2. ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความถนัดของผูเรียน
3. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันมี
สวนรวมในการกําหนดเนื้อหาการจัดการเรียนรูรวมกัน
4. ครูผู สอนในกลุ มสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันให
ความสํ า คั ญ กั บ การกํ า หนดเนื้อ หาในการจั ด การเรี ย นรู
รวมกัน
5. ครูเขารวมการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู
รวมกันทั้งโรงเรียน
6.ครูใหความสํา คัญกับการวางแผน ออกแบบการจัดการ
เรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียน
7. ครูจัดชวงเวลาใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือเรียนรูดวย
ตนเอง (อาจเปนงานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม) ตามความ
เหมาะสม
8. ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน
9. ครูมีอิสระในการกํา หนดรายละเอียดของการประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียน
10. ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสามารถทํ า หนา ที่ เปน ผูนํ า ในการ
สะทอนผลการจัดการเรียนรูของครู
รวม

สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
4.19 0.70 มาก 4.48 0.65 มาก
4.34 0.73

มาก

4.57 0.63

3.88 0.74

มาก

4.49 0.62

มาก
ที่สุด
มาก

3.92 0.73

มาก

4.44 0.73

มาก

3.62 0.81

มาก

4.33 0.71

มาก

3.63 0.84

มาก

4.39 0.70

มาก

3.99 0.81 มาก

4.48 0.73 มาก

4.21 0.72 มาก
4.21 0.80 มาก
4.05 0.80 มาก

4.48 0.74 มาก
4.51 0.72 มาก
ที่สุด
4.48 0.76 มาก

4.00 0.77

4.46 0.69

มาก

มาก
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จากตารางที่ 4 พบวาสภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีภาวะผูนํา อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ สวนสภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามความถนัดของผูเรียน และครูมีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนอยู
ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ผู บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นทราบและเข า ใจถึ ง 4.17 0.65 มาก 4.53 0.65 มาก
วัตถุประสงคของแนวทางการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
ที่สุด
2. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูล 3.77 0.76 มาก 4.41 0.79 มาก
ไปชวยเหลือดานการจัดการเรียนรูของผูเรียน (ที่เรียนออน)
กอนเรียนในชั้นจริง
3. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูล 3.84 0.73 มาก 4.47 0.77 มาก
ไปพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของผูเรียนกอนเรียนในชั้น
จริง
4. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูล 3.81 0.71 มาก 4.46 0.72 มาก
ไปเสริมสรางความมั่นใจของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง
5. ครู มีสวนรับผิดชอบในการกําหนดความรูและทักษะที่ 3.96 0.65 มาก 4.49 0.69 มาก
จําเปนสําหรับผูเรียนของตนเอง
6. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรุปและสราง 3.91 0.69 มาก 4.47 0.65 มาก
องคความรูไดดวยตนเอง
7. ครูใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด 3.86 0.74 มาก 4.49 0.70 มาก
ของผูเรียน
8. ครู ในโรงเรียนรับผิดชอบในการสรางเครื่องมือการวั ด 3.85 0.81 มาก 4.53 0.66 มาก
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ที่สุด
การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
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สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
9. ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการบันทึกขอตกลงรวมกัน 3.92 0.82 มาก 4.48 0.74 มาก
ในการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน
รวม
3.89 0.73 มาก 4.48 0.71 มาก
การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน

จากตารางที่ 5 พบวาสภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีวิสัยทัศนและ
เปาหมายรวมกันอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ สวนสภาพที่พึง
ประสงคอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอผูบริหารและครูในโรงเรียนทราบและเขาใจถึง
วัตถุประสงคของแนวทางการจัดการเรียนรูของโรงเรียน และครูในโรงเรียนรับผิดชอบในการสราง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ครูในโรงเรีย นรว มกันกํา หนดเปา หมายในการจัด การ 3.89 0.70 มาก 4.54 0.65 มาก
เรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
ที่สุด
2. ครูในโรงเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่ผูเรียนสนใจ เพื่อนํามา 3.77 0.73 มาก 4.49 0.72 มาก
ประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
3. ครูในโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาผูเรียน 3.81 0.76 มาก 4.50 0.70 มาก
เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกปญหา
4. ครูผู ส อนในกลุ มสาระการเรี ย นรู หรื อ ระดับ เดีย วกั น 3.76 0.77 มาก 4.44 0.70 มาก
รวมกันเลือกเนื้อหาที่จะวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู
5. ครูผู ส อนในกลุ มสาระการเรี ย นรู หรื อ ระดับ เดีย วกั น 3.73 0.72 มาก 4.43 0.74 มาก
รวมกันออกแบบวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. ครูนาํ วิธีการหรือนวัตกรรมที่รวมกันวางแผนออกแบบไป 3.72 0.71 มาก 4.38 0.71 มาก
ใชกับผูเรียนชั้นของตนเอง
7. ครูทํางานประเมินผลการจัดการเรียนรูเปนทีม
3.59 0.76 มาก 4.36 0.42 มาก
การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
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สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
8. ครู ใ ช แ บบประเมิ น เดี ย วกั น ที่ ร ว มกั น พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ 3.58 0.93 มาก 4.35 0.82 มาก
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
9. การสะท อ นผลการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ ป น แบบ 3.95 0.75 มาก 4.50 0.70 มาก
กัลยาณมิตร
รวม
3.76 0.76 มาก 4.44 0.68 มาก
การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ

จากตารางที่ 6 พบวาสภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีระบบทีมรวมมือรวม
ใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอสวนสภาพที่พึงประสงคอยูในระดั บ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีขอที่ครูในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนรูที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดานการทบทวนไตรตรองผล
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ครูมีการนํ าขอมูลการประเมินผลจาการสอนครั้งที่ผาน 3.84 0.70 มาก 4.53 0.66 มาก
มา มาใชในการกําหนดเปาหมาย
ที่สุด
2. ครู เ ก็ บ รว บรวมข อ มู ลจา กกา รสั ง เกตเกี่ ยวกั บ 3.87 0.76 มาก 4.51 0.69 มาก
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
ที่สุด
3. ครูรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผานมาที่ผูเรียนเขาใจไดยาก
3.58 0.81 มาก 4.43 0.76 มาก
4. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผูเรียนเขาใจไดยากแลว 3.57 0.82 มาก 4.40 0.76 มาก
ครูรวมกันวิเคราะหแยกสาเหตุของปญหาดังกลาว
5. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาและรวมกันวิเคราะหแยก 3.54 0.84 มาก 4.37 0.81 มาก
สาเหตุของปญหาที่ผูเรีย นเขาใจไดยากแลว ครูรวมกันหา
แนวทางแกปญหาดังกลาว
6. ครูมีหลักฐานแสดงการประเมินจากการเรียนครั้งกอน 3.72 0.81 มาก 4.39 0.82 มาก
หนา แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
การทบทวนไตรตรองผล
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สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
7. ครูใหผูเรียนบันทึกความรู ความเขาใจหรือเก็บหลักฐาน 3.55 0.80 มาก 4.33 0.82 มาก
ชิ้นงานของผูเรียนในสมุดบันทึกหรือ portfolio ของตนเอง
8. ครูสามารถระบุประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 3.83 0.75 มาก 4.45 0.78 มาก
9. ครู นํ า ข อ มู ล ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและ 3.83 0.76 มาก 4.52 0.71 มาก
พัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่สุด
10. ครูรวมกันอภิปรายสรุปในแตละแงมุมหลังจากเสร็จสิ้น 3.69 0.75 มาก 4.46 0.73 มาก
การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการในการจัด
กิจกรรมใหดีขึ้นอีก
รวม
3.70 0.78 มาก 4.44 0.45 มาก
การทบทวนไตรตรองผล

จากตารางที่ 7 ชี้วาสภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการทบทวนไตรตรองผลอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ สวนสภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูมีการนําขอมูลการประเมินผลจาการสอนครั้งที่ผานมา มาใชในการ
กําหนดเปาหมาย ครูเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
และครูนําขอมูลผลการประเมินไปปรับปรุง แกไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดานการสนับสนุน
สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
การสนับสนุน
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อใหครู 3.90 0.69 มาก 4.49 0.71 มาก
นําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
2. สถานศึกษามี การสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศของ 3.92 0.75 มาก 4.48 0.69 มาก
ผูเรียนใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน
3. ผูบริหารสนับสนุนใหครูบูรณาการเนื้อหาสาระภายใน 4.01 0.67 มาก 4.49 0.70 มาก
กลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและตางกลุมสาระการเรียนรู
4. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไปศึกษาเรียนรู ฝกอบรม เพื่อ 4.08 0.74 มาก 4.56 0.73 มาก
พัฒนาความรูในการจัดการเรียนรูของตนเอง
ที่สุด
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สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
5. ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ 3.96 0.78 มาก 4.56 0.67 มาก
และอื่น ๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเพียงพอ
ที่สุด
6. คณะครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันตัดสินใจเรื่องการ 3.93 0.74 มาก 4.53 0.71 มาก
วัด และประเมิ น ผลตามแนวทางของหลัก สูต รแกนกลาง
ที่สุด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการสะทอนผลการจัดการเรียนรู 3.96 0.71 มาก 4.54 0.72 มาก
อยางสม่ําเสมอ
ที่สุด
8. ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ระบบสนั บ สนุ น ให ค รู เ กิ ด การ 4.01 0.77 มาก 4.60 0.74 มาก
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
รวม
3.97 0.73 มาก 4.53 0.71 มากที่สุด
การสนับสนุน

จากตารางที่ 8 ชี้วาสภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการสนับสนุนอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ สวนสภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสนับสนุนใหครูไปศึกษาเรียนรู ฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูในการ
จัดการเรียนรูของตนเอง ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางเพียงพอ คณะครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันตัดสินใจเรื่องการวัดและ
ประเมินผลตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผูบริหาร
โรงเรียนจัดใหมีการสะทอนผลการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการ
พัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดานการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
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สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ครูวิเคราะหวัตถุประสงคในการเรียนรูที่สามารถบูรณา 3.78 0.75 มาก 4.49 0.73 มาก
การรวมกันได
2. ครูสงตอขอมูลของผูเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น
3.81 0.75 มาก 4.51 0.73 มาก
ที่สุด
3. ครูรวมกันคิด รวมกันแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาเกี่ยวกับ 3.81 0.74 มาก 4.51 0.69 มาก
เนื้อหาที่ตองการพัฒนา
ที่สุด
4. ครู อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย นอย า ง 3.90 0.73 มาก 4.55 0.70 มาก
หลากหลาย
ที่สุด
5. ครูศึก ษาสิ่ง ใหมๆ เพื่ อเสริมทักษะ ความรอบรูในการ 4.02 0.65 มาก 4.63 0.57 มาก
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
ที่สุด
6. ครูประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 3.93 0.68 มาก 4.60 0.61 มาก
อยางตอเนื่อง
ที่สุด
7. ครู บัน ทึ ก การสะท อ นผลเพื่ อ นํ า ไปเป น ข อ มู ล ในการ 3.91 0.68 มาก 4.62 0.64 มาก
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
ที่สุด
8. ครู มี ร อ งรอยหรื อ หลั ก ฐานที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การ 3.88 0.69 มาก 4.49 0.73 มาก
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
รวม
3.88 0.71 มาก 4.55 0.68 มาก
ที่สุด
การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ

จากตารางที่ 9 ชี้วาสภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการเรียนรูและพัฒนา
วิชาชีพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ สวนสภาพที่พึงประสงคอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมากที่สุด ยกเวน ครูวิเคราะห
วัตถุประสงคในการเรียนรูที่สามารถบูรณาการรวมกันได และครูมีรอ งรอยหรือหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึง
การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
องคประกอบ
1. การมีภาวะผูนํารวม
2. การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย
3. การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
4. การทบทวนไตรตรองผล
5. การสนับสนุน
6. การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ

D

I

PNI Modified

4.00
3.89
3.76
3.70
3.97
3.88

4.46
4.48
4.44
4.44
4.53
4.55

0.12
0.15
0.18
0.20
0.14
0.17

ลําดับความ
ตองการจําเปน
6
4
2
1
5
3

จากตารางที่ 10 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เรียงลําดับความ
ตองการจําเปนจากมากไปหานอย ไดแก การทบทวนไตรตรองผล การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ การเรียนรู
และพัฒนาวิชาชีพ การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย การสนับสนุน และการมีภาวะผูนาํ รวม ตามลําดับ
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีภาวะผูนาํ รวม
ลําดับความ
การมีภาวะผูนาํ รวม
D
I
PNI Modified
ตองการจําเปน
1. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการกําหนด
4.19 4.48
0.07
7
วัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
2. ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 4.34 4.57
0.05
9
เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความถนัดของผูเรียน
3. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันมี
3.88 4.49
0.16
3
สวนรวมในการกําหนดเนื้อหาการจัดการเรียนรูรวมกัน
4. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันให 3.92 4.44
0.13
4
ความสํ า คัญกั บการกํา หนดเนื้อหาในการจัด การเรีย นรู
รวมกัน
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การมีภาวะผูนาํ รวม
5. ครูเขารวมการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู
รวมกันทั้งโรงเรียน
6.ครูใหความสําคัญกับการวางแผน ออกแบบการจัดการ
เรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียน
7. ครูจัดชวงเวลาใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือเรียนรูดวย
ตนเอง (อาจเปนงานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม) ตามความ
เหมาะสม
8. ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผล
ผูเรียน
9. ครูมีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียน
10. ผูบ ริหารโรงเรียนสามารถทํา หนา ที่เปนผูนําในการ
สะทอนผลการจัดการเรียนรูของครู

3.62 4.33

0.20

ลําดับความ
ตองการจําเปน
2

3.63 4.39

0.21

1

3.99 4.48

0.12

5

4.21 4.48

0.06

8

4.21 4.51

0.07

7

4.05 4.48

0.11

6

D

I

PNI Modified

จากตารางที่ 11 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีภาวะผูนาํ
รวมลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย 4 อันดับแรก ไดแก ครูใหความสําคัญกับการวางแผน
ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียน ครูเขารวมการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกัน
ทั้งโรงเรียน ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาการจัดการ
เรียนรูรวมกัน และครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันใหความสําคัญกับการกําหนดเนื้อหา
ในการจัดการเรียนรูรวมกัน ตามลําดับ
ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน

D

I

1. ผู บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นทราบและเข า ใจถึ ง 4.17 4.53
วัตถุประสงคของแนวทางการจัดการเรียนรูของโรงเรียน

PNI Modified
0.09

ลําดับความ
ตองการจําเปน
6
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การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
2. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูล
ไปชว ยเหลือด า นการจัดการเรียนรูของผูเ รีย น (ที่เรีย น
ออน) กอนเรียนในชั้นจริง
3. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูล
ไปพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของผูเรียนกอนเรียนในชั้น
จริง
4. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูล
ไปเสริมสรางความมั่นใจของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง
5. ครูมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับผูเรียนของตนเอง
6. ครู มีวิ ธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรุป และ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง
7. ครูใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
คิดของผูเรียน
8. ครูในโรงเรียนรับผิดชอบในการสรางเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
9. ผู บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นมี ก ารบั น ทึ ก ข อ ตกลง
รวมกันในการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน

3.77 4.41

0.17

ลําดับความ
ตองการจําเปน
2

3.84 4.47

0.16

3

3.81 4.46

0.17

2

3.96 4.49

0.13

5

3.91 4.47

0.14

4

3.86 4.49

0.16

3

3.85 4.53

0.18

1

3.92 4.48

0.14

4

D

I

PNI Modified

จากตารางที่ 12 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีวิสัยทัศน
และเปาหมายรวมกันเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมาก ไปหานอย ไดแก ครูในโรงเรียนรับผิดชอบ
ในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปน
รายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปเสริมสรางความมั่นใจของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง ครูศึกษาผูเรียนของตนเอง
เปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปชวยเหลือดานการจัดการเรียนรูของผูเรียน (ที่เรียนออน) กอนเรียนในชั้น
จริง ครูศกึ ษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของผูเรียน
กอนเรียนในชั้นจริง ครูใชวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดของผูเรียน ครูมีวิธีการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรุปและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการ
บันทึกขอตกลงรวมกันในการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน ครูมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดความรู
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และทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนของตนเอง และผูบริหารและครูในโรงเรียนทราบและเขาใจถึง
วัตถุประสงคของแนวทางการจัดการเรียนรูของโรงเรียน ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีระบบทีมรวมมือรวมใจ

1. ครูในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปาหมายในการจัดการ 3.89 4.54
เรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
2. ครูในโรงเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่ผูเรียนสนใจ เพื่อนํามา 3.77 4.49
ประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
3. ครูในโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาผูเรียน 3.81 4.50
เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกปญหา

0.17

ลําดับความ
ตองการจําเปน
5

0.19

3

0.18

4

4. ครูผูสอนในกลุ มสาระการเรีย นรูห รือระดับ เดีย วกัน
รว มกั นเลื อ กเนื้ อหาที่ จ ะวางแผนออกแบบการจั ด การ
เรียนรู
5. ครูผูสอนในกลุม สาระการเรียนรูหรือ ระดับ เดียวกัน
รวมกันออกแบบวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. ครูนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่รวมกันวางแผนออกแบบ
ไปใชกับผูเรียนชั้นของตนเอง
7. ครูทํางานประเมินผลการจัดการเรียนรูเปนทีม
8. ครู ใ ช แ บบประเมิ น เดี ย วกัน ที่ ร ว มกั น พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
9. การสะท อ นผลการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ ป น แบบ
กัลยาณมิตร

3.76 4.44

0.18

4

3.73 4.43

0.19

3

3.72 4.38

0.18

4

3.59 4.36
3.58 4.35

0.21
0.22

2
1

3.95 4.50

0.14

6

การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ

D

I

PNI Modified

จากตารางที่ 13 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการมีระบบทีม
รวมมือรวมใจเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ไดแก ครูใชแบบประเมินเดียวกันที่
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รวมกันพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู ครูทํางานประเมินผลการจัดการเรียนรูเปนทีม
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันรวมกันออกแบบวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูในโรงเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่ผูเรียนสนใจ เพื่อนํามาประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันรวมกันเลือกเนื้อหาที่จะวางแผนออกแบบการจัดการ
เรียนรู ตามลําดับ
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการทบทวนไตรตรองผล
การทบทวนไตรตรองผล
1. ครูมีการนําขอมูลการประเมินผลจาการสอนครั้งที่ผาน
มา มาใชในการกําหนดเปาหมาย
2. ครู เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการสั ง เกตเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
3. ครูรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผานมาที่ผูเรียนเขาใจไดยาก
4. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผูเรียนเขาใจไดยากแลว
ครูรวมกันวิเคราะหแยกสาเหตุของปญหาดังกลาว
5. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาและรวมกันวิเคราะหแยก
สาเหตุของปญหาที่ผูเรียนเขาใจไดยากแลว ครูรวมกันหา
แนวทางแกปญหาดังกลาว
6. ครูมีหลักฐานแสดงการประเมินจากการเรียนครั้งกอน
หนา แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
7. ครู ใ ห ผู เ รี ย นบั น ทึ ก ความรู ความเข า ใจหรื อ เก็ บ
หลักฐาน ชิ้นงานของผูเรียนในสมุดบันทึกหรือ portfolio
ของตนเอง
8. ครู สามารถระบุป ระเด็นปญหาตา งๆ ที่เกิด ขึ้นในชั้น
เรียน
9. ครู นํ า ข อ มู ลผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง แก ไ ขและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
10. ครูรวมกันอภิปรายสรุปในแตละแงมุมหลังจากเสร็จ

3.84 4.53

0.18

ลําดับความ
ตองการจําเปน
5

3.87 4.51

0.17

6

3.58 4.43
3.57 4.40

0.24
0.23

1
2

3.54 4.37

0.23

2

3.72 4.39

0.18

5

3.55 4.33

0.22

3

3.83 4.45

0.16

3.83 4.52

0.18

5

3.69 4.46

0.21

4

D

I

PNI Modified
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การทบทวนไตรตรองผล

D

I

PNI Modified

ลําดับความ
ตองการจําเปน

สิ้นการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการใน
การจัดกิจกรรมใหดีขึ้นอีก
จากตารางที่ 14 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการทบทวน
ไตรตรองผลเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ไดแก ครูรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผานมาที่
ผูเรียนเขาใจไดยาก หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผูเรียนเขาใจไดยากแลว ครูรวมกันวิเคราะหแยก
สาเหตุของปญหาดังกลาว หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาและรวมกันวิเคราะหแยกสาเหตุของปญหาที่
ผูเรียนเขาใจไดยากแลว ครูรวมกันหาแนวทางแกปญหาดังกลาว ครูใหผูเรียนบันทึกความรู ความเขาใจ
หรือเก็บหลักฐาน ชิ้นงานของผูเรียนในสมุดบันทึกหรือ portfolio ของตนเอง ครูรวมกันอภิปรายสรุปใน
แตละแงมุมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการในการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นอีก
ตามลําดับ
ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการสนับสนุน
ลําดับความ
การสนับสนุน
D
I
PNI Modified
ตองการจําเปน
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อใหครู 3.90 4.49
0.15
1
นําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศของ 3.92 4.48
0.14
2
ผูเรียนใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน
3. ผูบริหารสนับสนุนใหครูบูรณาการเนื้อหาสาระภายใน 4.01 4.49
0.12
3
กลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและตางกลุมสาระการเรียนรู
4. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไปศึกษาเรียนรู ฝกอบรม เพื่อ 4.08 4.56
0.12
3
พัฒนาความรูในการจัดการเรียนรูของตนเอง
5. ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ 3.96 4.56
0.15
1
และอื่น ๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเพียงพอ
6. คณะครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันตัดสินใจเรื่องการ 3.93 4.53
0.15
1
วัดและประเมินผลตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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การสนับสนุน

D

I

PNI Modified

ลําดับความ
ตองการจําเปน
1

7. ผู บ ริ หารโรงเรีย นจัด ให มี การสะทอ นผลการจั ดการ 3.96 4.54
0.15
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ
8. ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ระบบสนั บ สนุ น ให ครู เ กิ ด การ 4.01 4.60
0.15
1
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากตารางที่ 15 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการสนับสนุน
เรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจัดระบบสนับสนุนใหครูเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเพียงพอ ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการสะทอนผลการจัดการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ คณะครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันตัดสินใจเรื่องการวัดและประเมินผลตามแนวทางของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษามีการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใหครูนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู และสถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูจัดทํา
สารสนเทศของผูเรียนใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน ตามลําดับ

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified)
และลําดับความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
ลําดับความ
การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ
D
I
PNI Modified
ตองการจําเปน
47. ครู วิ เ คราะหวั ต ถุ ป ระสงคใ นการเรี ย นรูที่ ส ามารถ 3.78 4.49
0.19
1
บูรณาการรวมกันได
48. ครูสงตอขอมูลของผูเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น
3.81 4.51
0.18
2
49. ครู รว มกัน คิ ด ร ว มกั น แลกเปลี่ ย นประเด็ น ป ญ หา 3.81 4.51
0.18
2
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการพัฒนา
50. ครูออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรูใหกับ ผูเ รีย นอยา ง 3.90 4.55
0.17
3
หลากหลาย
51. ครูศึกษาสิ่งใหมๆ เพื่อเสริมทักษะ ความรอบรูในการ 4.02 4.63
0.15
5
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
52. ครูประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนแตละ 3.93 4.60
0.17
3
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การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ

D

I

คนอยางตอเนื่อง
53. ครูบันทึกการสะทอนผลเพื่อนํา ไปเปนขอมูลในการ 3.91 4.62
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
54. ครูมี รอ งรอยหรื อหลัก ฐานที่ส ะท อ นใหเ ห็น ถึง การ 3.88 4.49
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

PNI Modified

ลําดับความ
ตองการจําเปน

0.18

2

0.16

4

จากตารางที่ 16 พบวาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการเรียนรูและ
พัฒนาวิชาชีพเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ไดแก ครูวิเคราะหวัตถุประสงคในการ
เรียนรูที่สามารถบูรณาการรวมกันได ครูบันทึกการสะทอนผลเพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู ครูสงตอขอมูลของผูเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น ครูรว มกันคิด รวมกันแลกเปลี่ยนประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการพัฒนา ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย ครู
ประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยางตอเนื่อง และครูมีรองรอยหรือหลักฐานที่สะทอน
ใหเห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับ
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
X
1. ดานครูผูสอน
2.37 1.46 นอย
2. ดานเนื้อหา
2.4 1.47 นอย
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
2.44 1.45 นอย
4. ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
2.46 1.46 นอย
5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
2.34 1.49 นอย
6. ดานผูเรียน
2.56 1.46 ปาน
กลาง
รวม
4.07 0.66 มาก 2.43 1.47 นอย
จากตารางที่17 พบวาสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน
รายการ

ระดับปญหา
S.D. ระดับ
X
4.13 0.63 มาก
4.15 0.63 มาก
4.15 0.63 มาก
4.01 0.71 มาก
4.15 0.64 มาก
3.82 0.69 มาก

มัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมพบวาสภาพการปฏิบัติ
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ภาพรวมอยูในระดับนอย และรายการยอยทุกดานอยูในระดับนอยเชนกัน ยกเวนดานผูเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง สวนระดับปญหาโดยรวมอยูในระดับมาก และรายการยอยทุกรายการอยูในระดับมากเชนกัน
ตารางที่18 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานครูผูสอน
ดานครูผูสอน

ระดับปญหา
S.D. ระดับ
X
2.34 1.46 นอย
4.23 0.63 มาก
3.98 0.66 มาก
4.12 0.68 มาก
4.01 0.63 มาก

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
X
4.24 0.58 มาก
2.28 1.49 นอย
2.37 1.42 นอย
2.33 1.45 นอย
2.60 1.45 ปาน
กลาง
2.30 1.46 นอย

1. การพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครู
2. การพัฒนาความรูในเนื้อหารายวิชาที่สอนเปนอยางดี
3. การเตรียมความพรอมกอนการสอนทุกครั้ง
4. ความตรงตอเวลาในการเขาสอนทุกครั้ง
5. การออกแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย
6. ชี้แจงวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม การวัดและ
4.21 0.62 มาก
ประเมินผลแกผูเรียนไดทราบในคาบแรก
รวม
4.13 0.63 มาก 2.37 1.46
จากตารางที่18 พบวาระดับการปฏิบัติดานครูผูสอนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย

นอย

เมื่อพิจารณารายการยอยพบวาอยูในระดับนอยทุกรายการ ยกเวนการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับ
ความเปนครูอยูในระดับมาก และการออกแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายอยูในระดับ
ปานกลาง สวนระดับปญหาการปฏิบัติดานครูผูสอน พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก และรายการยอยทุก
รายการอยูในระดับมาก ยกเวนการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครูอยูในระดับนอย
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานเนือ้ หา
ดานเนื้อหา

ระดับปญหา
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
4.06 0.63 มาก 2.44 1.40 นอย

1. ปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหนาสนใจ มีความทันสมัย อยาง
นอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. เนื้อหาที่เตรียมสอนมีความครอบคลุมและสอดคลองกับ 4.15 0.67 มาก
วัตถุประสงครายวิขาครบถวน

2.36 1.43 นอย
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ดานเนื้อหา
3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง
4. เนื้อหาความรูที่ถายทอดใหผูเรียนมีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเรียน
5. เชื่อมโยงความสัมพันธเนื้อหาในวิชาที่สอนกับวิชาอื่น
หรือกับสภาพสังคมปจจุบัน
รวม

ระดับปญหา
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
4.24 0.67 มาก 2.34 1.54 นอย
4.16 0.61 มาก

2.43 1.48 นอย

4.12 0.57 มาก

2.42 1.48 นอย

4.15 0.63 มาก

2.4

1.47 นอย

จากตารางที่ 19 พบวาระดับการปฏิบัติดานเนื้อหาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย เมื่อ
พิจารณารายการยอยพบวาทุกรายการอยูในระดับนอยเชนกัน สวนระดับปญหาการปฏิบัติดานเนื้อหา
พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก และรายการยอยทุกรายการอยูในระดับมากเชนกัน
ตารางที่20 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับปญหา
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ใหความสําคัญกับวิชาการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน 4.10 0.56 มาก 2.58 1.45 ปาน
แตละคน
กลาง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.20 0.64 มาก 2.43 1.46 นอย
3. มีรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนที่หลากหลายใน 4.10 0.64 มาก 2.47 1.45 นอย
การสอนนอกเหนือจากการบรรยาย
4. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูและการมีสวน 4.16 0.62 มาก 2.42 1.42 นอย
รวมในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ
5. เปดโอกาสใหผูเรียนคิด และพูดแสดงความคิดใน
4.23 0.61 มาก 2.38 1.42 นอย
กิจกรรมการเรียนรูทุกคาบ
6. ใชกิจกรรมที่สงเสริม/พัฒนาผูเรียนใหไดคิดเชิงวิเคราะห 4.04 0.71 มาก 2.56 1.38 ปาน
สังเคราะห และสรางสรรค
กลาง
7. จัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหองเรียนทั้ง 4.18 0.59 มาก 2.34 1.46 นอย
ระหวางเพื่อนผูเรียนและผูเรียนกับครู
8. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองแนะนําแหลง 4.14 0.65 มาก 2.43 1.45 นอย
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
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ดานกิจกรรมการเรียนการสอน

X

ระดับปญหา
S.D. ระดับ

ความรูเพิ่มเติมใหผูเรียนไดไปเรียนรูดวยตนเองนอก
หองเรียน
9. ใหผูเรียนไดฝกประสบการณจากการทํางานรวมกันทั้งที่ 4.23 0.67 มาก
เปนงานคูหรืองานกลุม
10. ใหขอเสนอแนะยอนกลับในงานที่ผูเรียนสงทุกชิ้นงาน 4.10 0.63 มาก
รวม
4.15 0.63 มาก

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
X

2.41 1.49 นอย
2.39 1.47 นอย
2.44 1.45 นอย

จากตาราง 20 พบวาระดับการปฏิบัติดานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายการยอยพบวาทุกรายการอยูในระดับนอยเชนกัน สวนระดับปญหาการ
ปฏิบัติดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาทั้งภาพรวมและรายการยอยอยูในระดับมาก
ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
1. มีเอกสารและสื่อประกอบการสอนทุกครั้ง
2. นําสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใชในการเรียนการสอน
เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
3. ไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการสอน
4. สื่อที่ใชสอดคลองกับเนื้อหาแตละกิจกรรมการเรียนรู
รวม

ระดับปญหา
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
3.98 0.68 มาก 2.48 1.47 นอย
3.98 0.74 มาก 2.49 1.48 นอย
4.00 0.69 มาก
4.08 0.71 มาก
4.01 0.71 มาก

2.47 1.47 นอย
2.38 1.43 นอย
2.46 1.46 นอย

จากตารางที่ 21 พบวาระดับการปฏิบัติดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยทัง้
ภาพรวมและรายการยอยมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย สวนระดับปญหาดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนพบวาทั้งภาพรวมและรายการยอยอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
1. วิธีการวัดผลที่ใชสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรู
2. มีวิธีการวัดผลที่มีความหลากหลาย วัดไดตรงตาม
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ตองการวัด
3. ขอสอบมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเนื้อหาที่สอน
4. เกณฑการประเมินผลที่ใชมีความเที่ยงธรรมโปรงใส
นักเรียนสามารถขอตรวจสอบได
รวม

ระดับปญหา
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
4.10 0.67 มาก 2.40 1.48 นอย
4.06 0.65 มาก 2.38 1.48 นอย
4.16 0.62 มาก

2.29 1.51 นอย

4.29 0.60 มาก

2.27 1.50 นอย

4.15 0.64 มาก

2.34 1.49 นอย

จากตารางที่ 22 พบวาระดับการปฏิบัติดานการวัดและประเมินผลการเรียนโดยทั้งภาพรวมและ
รายการยอยมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย สวนระดับปญหาดานการวัดและประเมินผลการเรียนพบวาทั้ง
ภาพรวมและรายการยอยอยูในระดับมาก
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติและระดับปญหาการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานผูเรียน
ดานผูเรียน
1. ผูเรียนมีความตรงตอเวลาและความสม่าํ เสมอในการเขา
เรียน
2. ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนมากกวาการฟงบรรยายอยาง
เดียว
3. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
4. ผูเรียนมีการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย
รวม

ระดับปญหา
ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
3.85 0.71 มาก 2.57 1.50 ปาน
กลาง
3.95 0.61 มาก 2.44 1.45 นอย
3.73 0.73 มาก
3.74 0.69 มาก
3.82 0.69 มาก

2.63 1.45 ปาน
กลาง
2.58 1.43 ปาน
กลาง
2.56 1.46 ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 23 พบวาระดับการปฏิบัติดานผูเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายการยอยพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลางเชนกัน สวนระดับปญหาดานผูเรียน
พบวาทั้งภาพรวมและรายการยอยอยูในระดับมาก
ตารางที่ 24 แสดงคาความถี่และรอยละเทคนิคการสอนที่ครูผูสอนใชในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 38
รายการ
1. การใชกรณีตัวอยาง
2. การไปศึกษาดูงาน
3. การใชสถานการณจําลอง
4. การอภิปรายกลุมยอย
5. การแสดงบทบาทสมมุติ
6. การใชบทเรียนแบบโปรแกรม
7. การสาธิต
8. การแสดงละคร
9. การใชเกม
10. การโตวาที
11. อื่นๆ

ความถี่
81
59
63
91
56
33
80
35
72
14
14

รอยละ
67.5
49.2
52.5
75.8
46.7
27.5
66.7
29.2
60.0
11.7
11.7

จากตารางที่ 24 พบวาเทคนิคการสอนที่ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สวนใหญใช ไดแกเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย การใชกรณีตวั อยาง การ
สาธิต การใชเกม การใชสถานการณจําลอง การไปศึกษาดูงาน การแสดงบทบาทสมมุติ ตามลําดับ และ
เทคนิคที่ใชนอยสุดคือ การโตวาทีและการใชบทเรียนแบบโปรแกรม
ตารางที่ 25 แสดงคาความถี่และรอยละของวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เลือกใชจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียนนอกเหนือจากการฟงบรรยาย
รายการ
1. การเรียนรูจากการสืบคน
2. การเรียนรูดวยกรณีศึกษา
3. การเรียนรูดวยการคนพบ
4. การเรียนรูจากกรณีปญหา

ความถี่
99
35
34
41

รอยละ
82.5
29.2
28.3
34.2
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5. การเรียนรูจากการทํากิจกรรม
6. การเรียนรูจากโครงงาน
7. การเรียนรูจากสภาพการณจริง
8. การเรียนรูโดยการระดมพลังสมอง
9. การเรียนรูโดยใชหลักธรรม/คําสอนของศาสนา
10. อื่นๆ

86
72
67
71
37
4

71.7
60
55.8
59.2
30.8
3.3

จากตารางที่ 25 พบวาวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เลือกใชจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียนนอกเหนือจากการฟงบรรยาย สวน
ใหญใชการเรียนรูจากการสืบคน การเรียนรูจากการทํากิจกรรม การเรียนรูจากโครงงาน การเรียนรู จาก
สภาพการณจริง ตามลําดับ สวนวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูใชนอยที่สุด ไดแก การเรียนรูดวยการคนพบ
การเรียนรูดวยกรณีศกึ ษา และการเรียนรูโดยใชหลักธรรม/คําสอนของศาสนา
ตารางที่ 26 แสดงคาความถี่และรอยละของกลุมคนที่ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใหความไววางใจปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในวิธีการจัดการเรียนรู
รายการ
1. ผูอํานวยการโรงเรียน
2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
3. เพื่อนครู
4. ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
5. แกปญหาดวยตนเอง

ความถี่
17
37
75
12
21

รอยละ
14.2
30.8
62.5
10
17.5

จากตารางที่ 26 พบวากลุมคนที่ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ใหความไววางใจปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในวิธีการจัดการเรียนรูมากที่สุดคือ
กลุมเพื่อนครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู แกปญหาดวยตนเอง ผูอํานวยการโรงเรียน และผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 แสดงคาความถี่และรอยละของเนื้อหาที่ตองการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

รายการ
1. ดานการสอนและเทคนิค
การสอน
2. ดานบุคลิกลักษณะของครู
3. ดานสื่อประกอบการสอน
4. ดานการวัดและ
ประเมินผล

ลําดับความตองการพัฒนาตนเอง
1
2
3
4
รอย
รอย
รอย
รอย
ความถี่
ความถี่
ความถี่
ความถี่
ละ
ละ
ละ
ละ
17 14.2
7
5.8
10
8.3
86 71.7
17
19
13

14.2
15.8
10.8

7
57
22

5.8
47.5
18.3

10
42
59

8.3
35
49.2

86
2
26

71.7
1.7
21.7

จากตารางที่ 27 ความตองการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา ครูมีความตองการพัฒนาตนเอง ดานสื่อประกอบการสอน ดานการ
วัดและประเมินผล ดานการสอนและเทคนิคการสอน และดานบุคลิกลักษณะของครู ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสาน
การชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ตารางที่ 28 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวย
วิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยผูทรงคุณวุฒิ
ความเหมาะสม
ความเปนไปได
รายการประเมิน
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ปญหาและความจําเปนของรูปแบบ
4.01 0.67 มาก 4.49 0.70 มาก
1.1 มีความจําเปนที่ตองพัฒนารูปแบบ
4.08 0.74 มาก 4.56 0.73 มาก
ที่สุด
1.2 ตรงกับสภาพความตองการและความเปนจริงใน 3.55 0.80 มาก 4.33 0.82 มาก

117

รายการประเมิน
สังคม
1.3 แนวทางในการแกปญหามีความเหมาะสม
2. หลักการของรูปแบบ

ความเหมาะสม
S.D. ระดับ
X
3.83 0.75 มาก
3.83 0.76 มาก

2.1 มีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล
2.2 สามารถนําไปใชไดจริง

4.01 0.67 มาก
4.08 0.74 มาก

2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานรองรับ

3.96 0.78 มาก

3. จุดประสงคของรูปแบบ
3.1 มีความชัดเจนและเปนไปได
3.2 มีความเหมาะสมกับผูเขารับการเสริมสราง
สมรรถนะ
3.3 ครอบคลุมเปาหมายของรูปแบบที่กําหนด

3.93 0.74 มาก
3.96 0.71 มาก
4.01 0.67 มาก
4.08 0.74 มาก

ความเปนไปได
S.D. ระดับ
X
4.45 0.78 มาก
4.52 0.71 มาก
ที่สุด
4.49 0.70 มาก
4.56 0.73 มาก
ที่สุด
4.56 0.67 มาก
ที่สุด
4.53 0.71 มาก
ที่สุด
4.54 0.72 มาก
ที่สุด
4.49 0.70 มาก

4. เนื้อหาสาระของรูปแบบ
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคของรูปแบบ
4.2 การจัดเรียงลําดับเนือ้ หาสอดคลองกับเปาหมาย
ของรูปแบบ
4.3 เนื้อหาสาระสอดคลองกับความรูความสามารถที่
ตองการพัฒนา
5. การวัดและประเมินผล

3.54 0.84 มาก
3.72 0.81 มาก
3.55 0.80 มาก

4.56 0.73 มาก
ที่สุด
4.37 0.81 มาก
4.39 0.82 มาก
4.33 0.82 มาก

3.83 0.75 มาก

4.45 0.78 มาก

3.83 0.76 มาก

5.1 ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัดและประเมิน
5.2 มีความสอดคลองกับความรูความสามารถที่
ตองการพัฒนา
5.3 ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคของรูปแบบได

3.69 0.75 มาก
3.54 0.84 มาก

4.52 0.71 มาก
ที่สุด
4.46 0.73 มาก
4.37 0.81 มาก

3.72 0.81 มาก

4.39 0.82 มาก
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รายการประเมิน
รวม

ความเหมาะสม
ความเปนไปได
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
3.84 0.76 มาก 4.47 0.75 มาก

จากตารางที่ 28 แสดงวา รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความเปนไปไดอยูในระดับมาก
เชนกันตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
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องคประกอบของรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
สําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
1. ความเปนมาและความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
เทคโนโลยีสงผลใหประเทศตางๆในโลก ที่นอกจากจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมโยง
ระหวางกันมากขึ้นแลวยังกอใหเกิดการแขงขันระหวางประเทศที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหประเทศตางๆ
ตองพยายามปรับเปลี่ยนและดําเนินนโยบายใหเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถยืนหยัดอยู
ไดในสังคมโลกอยางมีศักดิ์ศรีและสามารถแขงขันบนเวทีระดับโลกที่มีมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได สงผล
ใหทุกประเทศทั่วโลกกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตนใหมีทักษะและสมรรถนะ
ระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559,1)
การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้ง
ความรูและทักษะที่จาํ เปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,16) ประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนให
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู
กับการธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ในสวนของประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใตแรงกดดันภายนอกจากกระแส
โลกาภิวัตนและแรงกดดันภายในประเทศที่เปนปญหาวิกฤตที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อใหคนไทยมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรมจริยธรรม และประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต(สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2560,1) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564)ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทย ทุกชวงวัย มีทักษะ ความรูความสามารถ และพัฒนาตนเอง
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งไดกําหนดใหการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตร
หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนใหบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเปนภารกิจหลักในการ
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พัฒนาคน อันเปนรากฐาน ของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) เปนกรอบในการดําเนินการ เพื่อใหการพัฒนาประเทศในทุกระบบ มีความ
สอดคลองกัน และนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศให “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,11)
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย รายงานผลการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ของ IMD ชี้ใหเห็นวาขีดความสามารถในการแขงขันดานศึกษา
ของประเทศไทยเทียบกับนานาประเทศมีอันดับลดลงตลอดชวง 7 ปที่ผานมา โดยลดลงจากอันดับที่43 ใน
ป2551 มาเปนอันดับที่54 ในป 2557 และปรับเพิ่มขึ้นเปนอันดับที่ 48 ในป 2558 สําหรับป 2559 ซึ่ง
เปนปลาสุด พบวา อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลงมาเปนอันดับที่52 เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560,61) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ
แตที่สําคัญคือ “ครู” โดยเชื่อวา ครูเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดในโรงเรียนที่จะชวยยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของโรงเรียนได ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ
สติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นได
อยางมีความสุข โดยมีขอคนพบจากการวิจัยหลายฉบับที่พบวา นักเรียนที่มีโอกาสไดเรียนรูกับครูที่สอนเกง
จะมีพัฒนาการที่กาวหนามากกวานักเรียนที่เรียนกับครูที่สอนไมเกงถึง 3 เทา ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนให
สามารถจัดการศึกษาไดอยางเสมอภาคและเกิดประสิทธิผลตองพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในระดับสูง
และมีขวัญกําลังใจเพื่อจะปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถและถายกระดับคุณภาพการสอนของครูไดก็
ยอมจะสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียนดวย แตในสภาพความเปนจริงครูสวนใหญยังจัดการเรียนรูใน
ลักษณะเนนเนื้อหาความจํา (Passive Learning) มากกวาการเรียนรูที่ผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง
(Active Learning) แนวทางปฏิรูปที่สําคัญจึงตองหาวิธีการที่ใหผูเรียนปรับวิธีการเรียน และครูปรับวิธีการ
สอนใหสอดคลองกับหลักสูตร จัดการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม ใชแนวทาง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (student – centered approach) และการจัดการเรียนรูที่เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมอยางทั่วถึง (inclusive approaches) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2556,123-124,สถาพร พฤฑฒิกุล,2555,4,วิชัย วงษใหญ,2558,อรรณพ

จีนะวัฒน,2559,1383)

การจัดการเรียนรูเชิงรุกหรือ Active Learningเปนอีกรูปแบบการสอนหนึ่งที่ครูควรนํามาใชเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบและทําความเขาใจดวยตนเอง หรือรวมกันกับเพื่อน เชน รวมสืบคนหา
คําตอบ และสรุปความคิดรวบยอดรวมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงอยาง
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เดียว (Passive) มาเปนผูเรียนที่รวมกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนกําหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548) ครูจึง
มีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดว ยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของณัชนัน แกวชัย
เจริญกิจ (2550) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกหรือ Active
Learning ไว คือ 1) กิจกรรมตองสะทอนความตองการในการพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชน
ในชีวิตจริงของผูเรียน 2) สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอนและเพื่อนในชั้นเรียน 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม รวมทั้ง กระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 4) จัดสภาพการ
เรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย
และใหโอกาสนักเรียนไดเรียนกับวิธีการสอนที่หลากหลาย 6) วางแผนเวลาในการจัดการเรียนการสอน
อยางชัดเจนทั้งในสวนเนื้อหาและกิจกรรม และ 7) ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการ
แสดงออกและความคิดของผูเรียน
ดังนั้นการพัฒนาครูเพื่อใหครูเขาใจกระบวนการหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนใหมๆที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคลของผูเรียน จําเปนที่ครูตอ งไดรับการพัฒนาตนเองใหมี
สมรรถภาพในดานความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบแตโดยทั่วไปจะนิยมใชการฝกอบรมแตดวยการฝกอบรมสวนใหญเปนการพัฒนาระยะ
สั้น ทําใหมีจุดออนในหลายๆ ดาน สงผลใหครูไมสามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดรับลงสูการปฏิ บัติได
อยางมีประสิทธิภาพ (Diaz-Maggioli, G., 2004) ขอจํากัดดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Joyce and
Showers ที่พบวาครูที่เรียนรูเ พียงทฤษฎีและดูครูตนแบบสอนจะนําไปใชจริงในชั้นเรียนไดนอย แตครูที่มี
โอกาสฝกปฏิบัติในสถานการณการทดลองที่ไมเสี่ยงตอความลมเหลวจะพัฒนาทักษะไดมากกวา และได
นําเสนอวิธีการพัฒนาครูที่เรียกวา การชี้แนะ (coaching) ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาครูผา นการเรียนรูในงาน
โดยผานการทํางานรวมกัน การศึกษารวมกันเปนทีม การแกปญหาดวยกัน จนสามารถนําประสบการณไป
ใชจริงในหองเรียนของตนเองได การชี้แนะจึงถือวาเปนวิธีทชี่ วยถายโยงการเรียนรู หรือทักษะใหมไปสูการ
ปฏิบัติได และทําใหบุคคลมีความรูและทักษะใหมที่คงทนกวาการใชวิธีอื่น โดยมีผูบริหารโรงเรียนคอย
ชวยเหลือกํากับ ติดตาม ดูแลและทบทวนหลังปฏิบัติการสอนของครูและรวมกันสรางระบบนิเทศภายใน
อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมพัฒนาทักษะการสอนของครูและรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2558,56,Joyce, B., & Showers, B.,2002)
การชี้แนะ(coaching)มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่นาสนใจเหมาะสมกับการพัฒนาครูอยางยั่งยืน
คือ การชี้แนะทางปญญา(cognitive coaching) เนื่องจากการชี้แนะลักษณะนี้มุงเนนการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลแบบเติบโตและพัฒนาจนเปนผูที่สามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได จึงมีผู
กลาวถึงการชี้แนะทางปญญาวาสามารถนําเขามาใชเปนขั้นตอนการฝกอบรม ที่ชวยครูนําความรูความ
เขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมในหองอบรมลงสูในสถานการณจริงโดยสอดแทรกเขากับชีวิตการทํางาน
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ประจําวันของครู การชี้แนะทางปญญาสามารถชวยครูวางแผนงาน กระตุนใหคิดสามารถวิพากษวิจารณ
และแกปญหางาน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือกันและกันระหวางครู ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหการเรียนรู
และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนดวยตัวครู (Costa & Garmston, 2002; Mink, Owen, & Mink, 1993;
Sparks, 1990) เปนการทํางานรวมกันเปนทีม โดยมุงมั่นใหเกิดผลลัพธตอสมรรถนะทางวิชาชีพสําหรับครู
และทักษะการเรียนรูของนักเรียน ทํา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแหงความรูที่อาศัยความ
รวมมือเปนฐานในการปรับตัวและสรรสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้น เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปน
ชุมชนที่ทําใหเกิดการปรับปรุงทักษะ เจตคติความเขาใจ กระตุนการปฏิบัติงานของครูและกลุมครูพัฒนา
จากการฝกอบรมอยางเปนระบบ เปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู จนในที่สุด
กลายเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง (เสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ และคณะ. 2545 : 13 ; ปองทิพย เทพอารีย . 2557 : 286) และชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพจะคอย ๆ กลายเปน วัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนคุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน และ
สรางสรรคใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่อยูแลวมีความสุขทั้งของนักเรียน ครูและผูบริหาร (วิจารณ พานิช.
2555 : 176) การเรียนรูขณะปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานอยางตอเนื่องเชนนี้ เปนกลยุทธสําคัญ ที่จะชวย
ทําใหครูเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (ทิศนา แขมมณี. 2557 : 22-24) ถือเปนการปฏิรูป การศึกษาในระดับ
สถานศึกษาที่ถือวาโรงเรียนเปนศูนยกลางในการปรับเปลี่ยน เพราะโรงเรียนตองทําหนาที่เปนหนวยหลัก
ของการจัดการเรียนการสอนและเนนไปที่การพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน การสอนเปนสําคัญ
ภายใตการมีสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา (สถาบันการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย. 2557 : 12)
จากแนวคิดของการชี้แนะทางปญญา(cognitive coaching) และการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพรวมกันในโรงเรียน(Professional learning community) ที่กลาวมา จึงมีความสนใจที่จะนํามาใช
ในการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 เพื่อใหครู
เกิดการพัฒนาตนเองจากภายในทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในการพัฒนาวิชาชีพครู สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามศักยภาพของแตละ
บุคคลโดยเฉพาะการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและเทคนิคการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active
learning)
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วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
เปาหมาย
เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในโรงเรียนโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทาง
ปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ประกอบดวย 1) การมีภาวะผูน าํ รวม 2) การมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน 3) การมีระบบทีมรวมมือ
รวมใจ 4) การทบทวนไตรตรองผล 5) การสนับสนุน และ 6) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ (วิจารณ พานิช
, 2555, วรลักษณ ชูกําเนิด, 2557, DuFour,2004) แนวคิดการชี้แนะทางปญญา (Costa, A., &
Garmston, R.,2002) และแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของดิคและคาเรย (Dick; &
Carey. 1991)
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จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว ไดนํามาพัฒนาเปนรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก ดังนี้

มีระบบทีมร่ วมมือร่ วมใจ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

ประชุ มสะท้ อนความคิด

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
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5. แนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาครูโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. สงเสริม สนับสนุน และสรางความเขาใจแกครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน การชี้แนะ และการเรียนการสอนเชิงรุก สําหรับครูใน
โรงเรียน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ตรงกัน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกครูทั้งโรงเรียน
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนเชิงรุก แนวคิดการชี้แนะและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
2. สงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรูรวมกันของครูในโรงเรียน โดยผูบริหาร หัวหนางาน
วิชาการ หัวหนากลุมสาระและครูในกลุมสาระเดียวกัน ดวยแนวคิดการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียน ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย
1. ดานการมีภาวะผูนาํ รวม
1) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
2) ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความถนัด
ของผูเรียน
3) ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันเขารวมและใหความสําคัญกับการกําหนด
เนื้อหาในการจัดการเรียนรูรวมกัน
4) ครูเขารวมและใหความสําคัญกับการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกัน
5) ครูจัดชวงเวลาใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือเรียนรูดวยตนเอง อาจเปนงานเดี่ยวงานคู หรืองาน
กลุมตามความเหมาะสม
6) ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนอยางเหมาะสม
7) ครูมีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
8) ผูบริหารสามารถทําหนาที่เปนผูนําในการสะทอนผลการจัดการเรียนรูของครู
9) ครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน
2. ดานการมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
1) ผูบริหารและครูทุกคนทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคของแนวทางการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียน
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2) ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลผูเรียนไปชวยเหลือพัฒนาดานการ
จัดการเรียนรู เสริมสรางความมั่นใจกอนเรียนในชั้นจริง
3) ครูทุกคนมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียน ของ
ตนเอง
4) ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรุปและสรางองคความรูไดดวย ตนเอง
5) ครูใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดของผูเรียน
6) ครูทุกคนรับผิดชอบในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ ผูเรียน
7) ผูบริหารเปดใจครูหรือรวมกันสรางเปนวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาผลการเรียนรูข อง
ผูเรียน
3. ดานการมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
1) ครูรวมกันกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
2) ครูรวมกันคนหาสิ่งที่ผูเรียนสนใจ เพื่อนํามาประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
3) ครูรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาผูเรียนเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกปญหา
4) ครูที่สอนกุลมสาระการเรียนรูหรือระดับเดี่ยวกัน รวมกันเลือกเนื้อหาที่จะวางแผนออกแบบ
การจัดการเรียนรู
5) ครูที่สอนกุลมสาระการเรียนรูหรือระดับเดี่ยวกัน รวมกันออกแบบวิธีการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
6) ครูนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่รวมกันวางแผน ออกแบบ ไปใชกับผูเรียนชั้นของ ตนเอง
7) ครูทํางานประเมินผลการจัดการเรียนรูเปนทีม โดยใชแบบประเมินเดี่ยวกันที่รวมกัน
พัฒนาขึ้น
8) การสะทอนผลการจัดการเรียนรูของครูเปนแบบกัลยาณมิตร
9) ผูบริหารลงมารวมมือใหครูมาทํางานจัดการเรียนรูรว มกัน
4. ดานการทบทวนไตรตรองผล
1) ครูมีการนําขอมูลการประเมินผลจากการสอนครั้งที่ผานมา มาใชในการกําหนดเปาหมาย
2) ครูเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
3) ครูรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผานมาผูเรียนเขาใจไดยาก แลววิเคราะหแยกสาเหตุของปญหา
พรอมหาแนวทางแกไข
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4) ครูมีหลักฐานแสดงการประเมินจากการเรียนครั้งกอนหนา แลวนาขอมูลมาใชใน การ
วางแผนการจัดการเรียนรู
5) ครูใหผูเรียนบันทึกความรู ความเขาใจหรือเก็บหลักฐาน ชิ้นงานของผูเรียนใน สมุดบันทึก
หรือ portfolio ของตนเอง
6) ครูสามารถระบุประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
7) ครูนําขอมูลผลการประเมินไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาการจัดการเรียนรู
8) ครูรวมกันอภิปรายสรุปในแตละแงมุมหลังจากเสร็จสิ้นการจัด การเรียนรู เพื่อ พัฒนา
กระบวนการวิธีการในการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นอีก
5. ดานการสนับสนุน
1) สถานศึกษามีการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อใหครูนําไปใชในการกําหนด วัตถุประสงค
การจัดการเรียนรู
2) สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศของผูเรียนใหถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน
3) ผูบริหารสนับสนุนใหครูบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกุลมสาระการเรียนรู เดี่ยวกันและตาง
กลุมสาระการเรียนรู
4) ผูบริหารสนับสนุนใหครูไปศึกษาเรียนรู ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูในการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง
5) ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ที่ใชในการจัด กิจกรรม
การเรียนรูอยางเพียงพอ
6) ครูและผูบริหารรวมกันตัดสินใจเรื่องการวัดและประเมินผลตามแนวทางของ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7) ผูบริหารจัดใหมีการสะทอนผลการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
8) ผูบริหารจัดระบบสนับสนุนใหครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
9) ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานจัดการเรียนรูแกครู
10) ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมการอานใหครูเปนนักอานทั้งงานวิชาการและวรรณกรรม
6. ดานการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
1) ครูวิเคราะหวัตถุประสงคในการเรียนรูที่สามารถบูรณาการรวมกันได
2) ครูมีการสงตอขอมูลของผูเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น เพือ่ เปนการศึกษาผูเรียน อยางตอเนื่อง
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3) ครูทุกคนรวมกันคิด รวมกันแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการพัฒนา
4) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย
5) ครูมีการศึกษาเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อเสริมทักษะ ความรอบรูในการพัฒนาตนเอง อยูเสมอ
6) ครูมีการประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยางตอเนื่อง
7) ครูไดบันทึกการสะทอนผลเพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
8) ครูมีรองรอยหรือหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
3. สงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรูดวยการชี้แนะทางปญญารวมกันของครูในโรงเรียน โดย
ผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระและครูในกลุมสาระเดียวกัน ประกอบดวย
ขั้นที่1 การประชุมวางแผน การดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการเตรียมการประสานและวางแผน
รวมกันของบุคคลที่เกี่ยวของคือ ผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ และครูในกลุมสาระ การ
ประชุมวางแผนนั้นถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะถือเปนขั้นตอนที่ผูทําหนาที่ชี้แนะจะตองสราง
ความเชื่อมั่นความเชื่อใจไวใจใหเกิดขึ้นกับผูรับการชี้แนะ (Trust-building) ในการชวยครูในการกําหนด
เปาหมายที่ตองการพัฒนา ใหขอมูลหรือใหความรูท่จี ําเปน สรางขอตกลงในการชี้แนะหรือสรางความ
เขาใจที่ตรงกันและตรวจสอบความพรอมหรือความเขาใจของตนกอนปฏิบัติการชี้แนะ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูบริหารคัดเลือกหรือกําหนดครูที่อาสาจะรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยการชี้แนะ
2. ประชุมชี้แจงเปาหมายการทํางานรวมกันของผูเกี่ยวของ ไดแกหัวหนางานวิชาการ หัวหนา
กลุมสาระ และครูในกลุมสาระ
3. วางแผนการดําเนินการชี้แนะรวมกันกับผูเกี่ยวของ
ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอน การสังเกตการณสอน (Event or Observation) เปนขั้นตอนของ
การสังเกตการสอนตามแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปนการสังเกตการสอนตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
การพัฒนาหรือความตองการแกไขในปญหาดังนั้นผูชี้แนะจึงมุงความสนใจหรือมุงสังเกตพฤติกรรม ตามที่
กําหนดไวรวมกันเทานั้น
ขั้นที่ 3. การประชุม เพื่อสะทอนผล (Reflecting Conference) เปนขั้นตอนในการสะทอนผล
การปฏิบัติซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปนการนําขอมูลจากการสังเกตการสอนในชั้นเรียนมาทําการวิเคราะห และ
สะทอนผล ซึ่งการสะทอนผลนั้นจะเนนใหครูมี่สวนรวมในการวิเคราะหตนเอง (Self Analysis) มีสวนรวม
ในการตัดสินใจในการพัฒนาตนเอง
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ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน บทบาทผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะ และเปาหมายการชี้แนะ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นที่ 1 การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ผูชี้แนะและผูรับการชี้แนะเพือ่ ใหเกิด
ความไววางใจในการชี้แนะ

บทบาทผูชี้แนะ
1. สํารวจความพรอมของครูวามีความ
พรอมในการเรียนรูเทคนิคการสอนเชิงรุก
หรือไม
2. จัดกิจกรรมสัมพันธภาพที่ดี ระหวางผู
ชี้แนะและผูรับการชี้แนะเพื่อใหเกิดความ
ไววางใจในการชี้แนะ

บทบาทผูรับการชี้แนะ
เปาหมาย
1. ทําความเขาใจในเรื่องเทคนิคการสอน 1. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูชี้แนะ
เชิงรุก
และผูร ับการชี้แนะเพื่อใหเกิดความ
2. ใหความรวมมือกระตือรือรนในการเขา ไววางใจในการชี้แนะ
รวมกิจกรรมและตอบขอ ซักถาม

ขั้นที่ 2 การวางแผนชีแ้ นะและเรียนรู
และกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน
และสรางความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ
หลักการความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีการ
ออกแบบ และการจัดการเรียนรูเชิงรุก

1. ใหครูรวมกลุมวางแผนการชี้แนะ 5 - 7
คน และกําหนดเปาหมายการเรียนรู
รวมกัน
2. จัดบรรยากาศการทํางานและจัด
สิ่งแวดลอมใหเหมาะกับการเรียนรู
3. ใหครูออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก
4. ใหขอคิดเห็น ชี้แนะ ใหคําแนะนําและ
เสริมแรงในบางครั้ง

1. ทําความเขาใจ เปาหมายการเรียนรู
และสรางความเขาใจ ที่ตรงกันเกี่ยวกับ
หลักการความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรูเชิงรุก
2. ศึกษาวิเคราะห ฝกออกแบบการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก

เกิดแผนงานและการออกแบบการเรียนรู
เชิงรุก
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติงาน เปนขั้นการ
นํานวัตกรรมจากการออกแบบการเรียนรู
ที่สรางจากขั้นที่ 2 สูการปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนโดยมีผูชี้แนะรวมสังเกตการ
สอนในหองเรียน

บทบาทผูชี้แนะ
1. รวมสังเกตการสอนของครูที่นํา
นวัตกรรมจากการออกแบบการเรียนรูที่
สรางจากขั้นที่ 2 สูการปฏิบัติการสอน ใน
ชั้นเรียน
2. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมใหครูไดฝกคิดออกแบบการ
เรียนรู
ขั้นที่ 4 ประชุมสะทอนความคิด เปนขั้น 1. เปดโอกาสใหครูไดอภิปราย แสดง
การนําผลจากการจัดการเรียนรูของผูรับ ความคิดเห็น ไตรตรองขอดี ขอเสียของ
การชี้แนะและผลการสังเกตของผูชี้แนะ ตนเองและแลกเปลี่ยนแนวทางในการหา
ในขั้นที่ 3 มาวิเคราะห มีการสะทอนผล คําตอบรวมกัน
ผลอยางกัลยาณมิตร และรับฟงการชี้แนะ 2. จัดกิจกรรม/ประสบการณใหครูได
เพื่อปรับปรุงแกไข
นําเสนอผลรวมกัน คนพบความรู ดวย
ตนเองและนําเสนอผลงาน
3. เปดโอกาสใหครูไดสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุง
4. ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และให
การเสริมแรง

บทบาทผูรับการชี้แนะ
ลงมือปฏิบัติงาน โดยการนํานวัตกรรม
จากการออกแบบการเรียนรูที่สรางจาก
ขั้นที่ 2 สูการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน

เปาหมาย
1. ครูสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกไดอยาง
มั่นใจและเปนไปตามที่ครูไดออกแบบการ
เรียนรูไว

1. ครูในกลุมรวมกันวิเคราะห ไตรตรอง
แตละทางเลือกถึง ขอดี ขอเสีย หา
เหตุผล ขอ โตแยงโดยอางอิงเหตุผล
เชื่อมโยงความรูเดิมที่นาเชื่อถือประกอบ
2. คาดการณวิเคราะหขอ โตแยง โดย
อางอิงเหตุผล เชื่อมโยงความรูเดิมที่
นาเชื่อถือประกอบ
3. คิดพิจารณาไตรตรอง ขอมูล ประเมิน
ทางเลือกที่เปนไปไดตัดสินใจลงความเห็น
ทางเลือกที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
ที่สุด

1. มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกันระหวางผูชี้แนะและผูรับ
การชี้แนะ จากการปฏิบัติงานในหองเรียน
และการสังเกตการสอน
2. มีการคาดการณและวิเคราะหขอโตแยง
การประเมินทางเลือกที่เปนไปได
สามารถระบุทางเลือกเพื่อสรุป ความรู
ยืนยัน หรือปรับเปลี่ยนโดยมี เหตุผล
อางอิงความรู ประสบการณที่นาเชื่อถือ
3. ครูปรับปรุงงานและนําไปสูก ารจัดการ
เรียนรูใหมอีกครั้ง
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาครูโดยใชรปู แบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประสบความสําเร็จ คือ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรใหการสนับสนุนการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชน แหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สําหรับสถานศึกษา อยางจริงจังและตอเนื่อง และควรมี การชวยเหลือิน
เทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
2. โรงเรียนทีมี่ ความสนใจในการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ในการ
จัดการเรียนรู สําหรับสถานศึกษา ควรศึกษาและเรียนรูจากโรงเรียนทีมี่ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ใหมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนการดําเนินงาน
3. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําดวยความมุงมั่นในการดําเนินงานชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ
พยายามทําใหครูเปดใจมาทํางานรวมกัน เอาใจใสและตระหนักในการจัดการการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ
สงเสริมและสนับสนุนไมวาจะเปนงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ และจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย มีการนิเทศ ติดตามเปนประจําในลักษณะ
กัลยาณมิตร
4. ครูมคี วามมุงมั่นที่ชัดวาตองการชวยกันยกระดับคุณภาพของการเรียนรูของนักเรียน และของ
ตนเอง เปดใจมาทํางานจัดการเรียนรูรวมกัน
5. ผูบริหารและครูรวมกันใชวิธีการของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
จนกลายเปนงานประจํา ในที่สุดเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน
6. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกฝาย และผูที่เกี่ยวของกับการจัด การศึกษา
ตระหนักและเห็นความสําคัญ ตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการศึกษาผลการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี
ผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช
ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของครูผูรับการชี้แนะที่มีตอรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิง
รุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ความพึงพอใจ
รายการ
S.D. ระดับ
X
1 การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของ
มาก
4.39 0.70
ผูเรียน มีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม
2 การออกแบบการเรียนรูความคิดรวบยอด สาระสําคัญ กับ
มาก
3.99 0.81
มาตรฐาน การเรียนรู/ตัวชี้วัด มีความสอดคลองกัน
3 มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
มาก
4.48 0.73
เรียนรู/ตัวชี้วัด
4 มีกิจกรรมการเรียนรูครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ
มาก
4.21 0.72
ความสามารถตามศักยภาพ
5 มีกิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสราง ชิ้นงาน/ภาระ
มาก
4.48 0.74
งานได
6 มีการประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัดและ
มาก
4.21 0.80
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรียน
7 มีเกณฑการประเมินผลสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียน ตาม
มาก
4.52 0.72
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดได
ที่สุด
8 มีส่อื การเรียนรูมีความเหมาะสม เพียงพอในแตละกิจกรรม
4.05 0.80 มาก
9 มีหนวยการเรียนรูที่จัดทํากําหนดเวลาไดเหมาะสมกับกิจกรรมการ
มาก
4.48 0.76
เรียนรู
10 มีหนวยการเรียนรูสามารถนําไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดจริง
4.17 0.65 มาก
11 มีแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการเรียนรูที่
มาก
4.53 0.65
กําหนดไว
ที่สุด
12 มีแผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนสัมพันธกัน
3.77 0.76 มาก
13 มีกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียนและระดับชั้นที่เรียน
3.92 0.69 มาก
14 มีกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติไดจริง
4.47 0.65 มาก
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รายการ
15
16
17
18
19
20

มีกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน
มีกิจกรรมเนนใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
มีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดชิ้นงาน/ภาระงาน อยาง
เหมาะสม
มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มีการประเมินผลความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนที่
หลากหลาย
มีแผนการจัดการเรียนรูกําหนดวัสดุอุปกรณ สื่อและ แหลงเรียนรูที่
เหมาะสม สอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
รวม

ความพึงพอใจ
S.D. ระดับ
X
มาก
3.86 0.74
4.49 0.70 มาก
มาก
3.85 0.81
4.53 0.66
3.92 0.82
4.48 0.74

มาก
ที่สุด
มาก
มาก

4.24 0.73 มาก

จากตารางที่ 29 ระดับความพึงพอใจของครูผูรับการชี้แนะที่มีตอรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
รายการยอยที่มีความพึงพอพอใจมากที่สุด ไดแก มีแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการ
เรียนรูที่กําหนดไว มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และมีเกณฑการประเมินผล
สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียน ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดได
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมธั ยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผูวิจัยไดสรุปผลของการวิจัยหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
2. สรุปผลการวิจัย
3. อภิปรายผลการวิจัย
4. ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาสําหรับ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38
2. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธผี สานการชี้แนะ
ทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมธั ยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และสภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา
สภาพปจจุบันของการพัฒนาครูโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก สวน
สภาพที่พึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการสนับสนุนและการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนดานการมีภาวะผูนํารวม การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ และ
การทบทวนไตรตรองผลอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified) และลําดับ
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ความตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดงั นี้ คือการทบทวนไตรตรองผล การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ การมี
วิสัยทัศนและเปาหมาย การสนับสนุน และการมีภาวะผูนาํ รวม ตามลําดับ
สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู โดยรวมพบวาสภาพการปฏิบัติอยูในระดับนอย สวนระดับ
ปญหาโดยรวมอยูในระดับมาก เทคนิคการสอนสวนใหญใช เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย การใชกรณีตวั อยาง
การสาธิต การใชเกม การใชสถานการณจาํ ลอง การไปศึกษาดูงาน การแสดงบทบาทสมมุติ ตามลําดับ และ
เทคนิคที่ใชนอยสุดคือ การโตวาทีและการใชบทเรียนแบบโปรแกรม
วิธีการจัดการเรียนรูที่เลือกใชจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียนนอกเหนือจากการฟงบรรยาย สวนใหญ
ใชการเรียนรูจากการสืบคน การเรียนรูจากการทํากิจกรรม การเรียนรูจากโครงงาน การเรียนรูจาก
สภาพการณจริง ตามลําดับ สวนวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูใชนอยที่สุด ไดแก การเรียนรูดวยการคนพบ การ
เรียนรูดวยกรณีศกึ ษา และการเรียนรูโดยใชหลักธรรม/คําสอนของศาสนา
กลุมคนที่ครูผูสอนใหความไววางใจปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในวิธีการจัดการเรียนรูมากที่สุด
คือกลุมเพื่อนครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู แกปญหาดวยตนเอง ผูอํานวยการโรงเรียน และผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับ และความตองการพัฒนาตนเองของครู พบวา ครูมีความตองการพัฒนาตนเอง ดาน
สื่อประกอบการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการสอนและเทคนิคการสอน และดานบุคลิกลักษณะ
ของครู ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธผี สานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความ
เปนไปไดอยูในระดับมากเชนกัน
3. ผลการวิเคราะหการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธี ผสานการชี้แนะ
ทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช พบวา ระดับความพึงพอใจของครูผูรบั การชี้แนะที่มีตอรูปแบบชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของ
ครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และรายการยอยที่มีความพึงพอพอใจมากที่สุด ไดแก มีแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับ
หนวยการเรียนรูที่กําหนดไว มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และมีเกณฑการ
ประเมินผลสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดได
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อภิปรายผล
ผลการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย 3 ประเด็น คือ 1)การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของ
การพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการ
จัดการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 2) การศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวย
วิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 3) การศึกษาการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชีแ้ นะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการพัฒนาครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรู
เชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่พบวาสภาพ
ที่พึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการสนับสนุนและการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพอยูในระดับ
มากที่สุด สวนดานการมีภาวะผูนํารวม การมีวิสัยทัศนและเปาหมาย การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ และการ
ทบทวนไตรตรองผลอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI Modified) และลําดับความ
ตองการจําเปนของการพัฒนาครูโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยได
ดังนี้ คือการทบทวนไตรตรองผล การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ การมีวิสัยทัศน
และเปาหมาย การสนับสนุน และการมีภาวะผูนํารวม ตามลําดับนั้น อาจเปนไปไดดวยเหตุผลที่วาครูในยุค
ปจจุบันมีความตองการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพและเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบัน โดยการสนับสนุนจากผูบริหารหรือเพื่อนครู สอดคลองกับจิราภา เพียรเจริญ (2556) ไดศึกษา
บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูบริหารและครูมีระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารใน
การสงเสริมการจัดการเรียนรูข องครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน
โดยดานการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉลี่ยของระดับคะแนนสูงสุด ดานการ
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จัดสรร งบประมาณและจัดทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับต่ํา สวนดาน
การสงเสริมการพัฒนาครูมีคาเฉลี่ยของระดับคะแนนต่ําสุด ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรูใน
การปฏิบัติของผูบริหารและครูมีระดับการรับรูในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการ สงเสริมการจัดการ
เรียนรูของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ตามขอมูลภูมิสังคม
คือตําแหนง ที่ตั้งและขนาดของโรงเรียนพบวาไมแตกตางกัน ยกเวนผลการเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนราย
ดานพบวาดานการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการเรียนรูของครู ที่มีระดับการรับรูในการปฏิบัติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการสงเสริมการพัฒนาครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 งานวิจัยของชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556) ไดวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการ
เรียนรูของครูใหม โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการ
เรียนรูของครูใหม โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือองคประกอบ
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวยสวนที่ 1 ความรู/ทักษะ 6 สมรรถนะ ไดแก ดานการพัฒนา
หลักสูตร ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการจัดกระบวนการเรียนรูดา นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ
เรียนรู ดานการวัดและประเมินผล และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และสวนที่ 2 คุณลักษณะครูใหมที่
จะตองมีอยูทุกสมรรถนะ 6 คุณลักษณะ มี 14 ขอ คือ 1) มีหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุขพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 2) มี ความตั้งใจมุงมั่น เสียสละและอุทิศตนเพื่อผูเรียนและ
สถานศึกษา 3) มีความขยัน อุตสาหะ ใฝรู สูงาน 4) มีความอดทนอดกลั้นตอปญหาอุปสรรค 5) เปนผูนําทาง
ความคิด 6) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 7) เปนผูใฝเรียน ใฝรู 8) ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 9) มี
ศรัทธาในวิชาชีพครู 10) เปน แบบอยางที่ดีแกผูเรียนทั้งดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 11) มี
ความสามารถในการถายทอดเรื่อง ยากเปนเรื่องงาย 12) มีจิตวิญญาณความเปนครู 13) มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ และ 14) มีสัมมาคารวะ องคประกอบวิธีการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู มี 9 วิธี
ประกอบดวย 1) ใหครูไดเรียนรูตาม คูมือปฏิบัติงาน 2) จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง 3) จัดใหมีการฝกอบรมเปนระยะ
อยางตอเนื่อง 4) ใหครูรวม ศึกษาดูงานกับหนวยงานปฏิบัติดี 5) จัดเวทีเสวนาใหครู สรางเครือขายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 6) สงเสริมใหครูศึกษาตอ 7) ฝกใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชพัฒนาการเรียนการสอน 8)
จัดใหมกี ารสุนทรียสนทนาเพือ่ เปนการพัฒนาการสอนของครู 9) นิเทศครูใหไดรับการพัฒนาดานการจัดการ
เรียนรู และองคประกอบเงื่อนไขแหงความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู มี 6 ประการ
ประกอบดวย 1) การสนับสนุนจากนโยบาย และวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง 2) การสรางการมีสวน รวม
ของทุกคนในสถานศึกษา 3) การสนับสนุนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทุกดาน 4) การกระตุนใหเห็น
ความสําเร็จของครู ผูเรียนและสถานศึกษา 5) การสงเสริมขอมูลขาวสารและจูงใจใหเกิดการพัฒนา อยาง
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ตอเนื่อง และ 6) มุงใหความสําคัญตอการพัฒนาครูอยางเปนขั้นตอนทั้งระบบ ผลการประเมินดานความ
เปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูใหมโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา โดยภาพรวมมีความเปนไปไดอยูในระดับมาก และงานวิจัยของวสันต ปานทอง (2556) ไดศึกษาวิจัย
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา รูปแบบ
การพัฒนาครูเพื่อศิษย ประกอบดวย 1) ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครูเพื่อศิษย 9 ปจจัย คือ เจตคติตอวิชาชีพ
ครู ความรูทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู ภาวะผูนาํ ทางวิชาการ
ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู ผูมีสวนไดสวนเสีย 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยวัตถุประสงคการ
พัฒนา วิธีการพัฒนา บทบาทผูที่พัฒนา และบทบาทผูที่รับการพัฒนา 3) ผลการพัฒนา ประกอบดวย
คุณลักษณะครูเพื่อศิษย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม ดานการจัดการเรียนรู ดานความรูและทักษะ ดานเครือขาย
การจัดการเรียนรู ดานคุณลักษณะและทักษะผูเรียน วิธีการพัฒนามี 15 วิธี คือการฝกอบรม การดูตัวอยาง
โดยการฝงตัว การศึกษาจากคูมือ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองใหมีหลัก วิชา หลักคิด หลัก
ปฏิบัติ การพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรูรอบดานแลวสรุปขอเท็จจริง การศึกษา ความสําเร็จของผูรวมงาน
และเพื่อนรวมวิชาชีพ การจัดการความรู การเปนที่ปรึกษา การสอนงาน การ เปนพี่เลี้ยง การเปนกัลยาณมิตร
รูทุกข รูสุข กิจกรรมการคุยกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนาเปนเนืองนิตยสรางกลุมที่
หลากหลายขยายสูชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน รูปแบบ
การพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามีองคประกอบสําคัญ 3
สวนคือ องคประกอบเชิงระบบกระบวนการพัฒนาและระดับการพัฒนา ในองคประกอบเชิงระบบนั้น มุงสู
ผลผลิตซึ่งเนนคุณลักษณะครูเพื่อศิษย 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติตน ดานความรูและทักษะ และดานการ
ปฏิบัติงาน ที่สงผลไปยังคุณลักษณะและทักษะ ผูเรียน สวนกระบวนการพัฒนาครูเพื่อศิษย มี 5 ขั้นตอน คือ
วินิจฉัยความตองการจําเปน กําหนดจุดประสงคและขอบขาย กําหนดวิธีการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา
ประเมินผลการพัฒนาและระดับการ พัฒนาครูเพื่อศิษย 3 ระดับ ไดแกระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ ผลการประเมินรูปแบบ การพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบวามีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด
2. ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความเปนไป
ไดอยูในระดับมากเชนกัน จากผลการวิจัยดังกลาวอาจเปนไปไดวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวารูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอน
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ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังกลาวผูวิจัยพัฒนามาจาก
พื้นฐานของ 2 แนวคิดหลักคือแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพและแนวคิดการชีแ้ นะทางปญญา ซึ่งทั้ง
2 แนวคิดมีหลักการพื้นฐานของการทํางานรวมกันของกลุมครูดวยกัน โดยการชี้แนะทางปญญาจะเปน
เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหกระบวนการทํางานของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนมีความชัดเจนขึ้น
ในเรื่องของการทํางานรวมกันของครูในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของณรงคฤทธิ์ อินทนาม (2553) ได
ศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักเทียบสําหรับการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน พบวา องคประกอบ
และตัวบงชี้ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 9 องคประกอบยอย
ไดแก องคประกอบดานปจจัย ประกอบดวย 1) ทักษะทางวิชาการและกลไกการเรียนรู 2) โครงสรางและสิ่ง
สนับสนุน องคประกอบดานกระบวนการ ประกอบดวย 1) การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 2) การ
ปฏิบัติที่มีเปาหมายรวมกันเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 3) การรวมมือรวมพลัง 4) การเปดรับการชี้แนะในการ
ปฏิบัติงาน 5) การสนทนาที่มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน และองคประกอบดานผลลัพธ คือ 1) ผลการ
ปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง 2) การเปนสมาชิกและเครือขาย หลักเทียบสําหรับการสรางชุมชนการเรียนรู ทาง
วิชาชีพในโรงเรียน มี 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 2) การ ปฏิบัติที่มี
เปาหมายรวมกันเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 3) การรวมมือรวมพลัง 4) การเปดรับการชี้แนะในการปฏิบัติงาน
และ 5) การสนทนาที่มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละองคประกอบหลัก ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ยอย
ระดับคุณภาพและเกณฑตัดสินผลการปฏิบัติ กําหนดเปน 4 ระดับ คือ ต่ํากวามาตรฐานทัว่ ไป เทากับ
มาตรฐานทั่วไป สูงกวามาตรฐานทั่วไป สูงกวามาตรฐานทั่วไปในขั้นเปนเลิศและคุณภาพของหลักเทียบ พบวา
1) มีความตรงเชิงโครงสรางตามผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธแบบพหุระดับแบงเปนระดับบุคคลและ
ระดับหนวยงานหรือโรงเรียน 2) มีคาความเที่ยงอยูในระดับสูง และ 3) มีการยอมรับในดานความตรงประเด็น
และความสอดคลองกันอยูในระดับสูง
3. ผลการวิเคราะหการนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะ
ทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไปใช พบวา ระดับความพึงพอใจของครูผูรบั การชี้แนะที่มีตอรูปแบบชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของ
ครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และรายการยอยที่มีความพึงพอพอใจมากที่สุด ไดแก มีแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับ
หนวยการเรียนรูที่กําหนดไว มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และมีเกณฑการ
ประเมินผลสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดได จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปไดวาอาจ
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เนื่องมาจากการชี้แนะทางปญญาเปนการทํางานรวมกันระหวางครูผูเปนผูชี้แนะกับครูผูที่เปนผูรับการชี้แนะ
เพื่อชี้แนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง โดยอยูบนพื้นฐานของการใหครูตระหนัก
รูคิดดวยตนเอง กระบวนการคิดภายในตนเองของครู ทําใหครูผูรบั การชี้แนะมีโอกาสพัฒนาตนเองและพึง
พอใจกับการทํางานที่เปนอยู สอดคลองกับงานวิจัยชองวีณา กวยสมบูรณ (2547) ทําวิจยั เรื่องการพัฒนา
กระบวนการชี้แนะทางปญญาเพื่อสงเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาสวนบุคคลของครูประจําการระดับ
ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปญญาเพื่อสงเสริมการพัฒนาปรัชญา
การศึกษาสวน บุคคลของครูประจําการระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางประกอบดวยครูประจําการระดับ
ประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 12 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ครูกรณีศึกษาทุก
คนมีทักษะในการคิดไตรตรองดีมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการพัฒนาการคิดไตรตรอง ของครูแตละคนขึ้นอยูกับ
ปจจัยสําคัญ ไดแก การมีใจเปดกวางในการประเมินตนเอง การมีความมุงมั่น ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน
ความรูทางวิชาชีพ เพศ และเวลา สวนงานวิจัยของอรพรรณ บุตรกตัญู (2549) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูจาก การปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนของครูปฐมวัย
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะเพื่อเสริมสรางการรับรู
ความสามารถของตนของครูปฐมวัย และทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ผสานการชี้แนะที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางประกอบดวยครูในระดับชั้นอนุบาล
จํานวน 60 คน จากโรงเรียน 10 แหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย แบงเปนกลุม
ทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน ผลการทดลองการใชกระบวนการฯ พบวา หลังการใชกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ ครูกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนสูงกวาการทดลองใช
กระบวนการฯ ดวยกระบวนการเรียนรูมีขั้นตอนและกิจกรรมที่สงเสริมใหครูเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
และใชปญหาเปนสวนสําคัญของการเรียนรู ทําใหครูแสวงหาแนวทางใหมๆ ที่เปนไปไดในการปฏิบัติงานจริง
ทําใหครูไดลงมือปฏิบัติในการแกปญหาและประสบความสําเร็จจากการกระทําของตนเอง นอกจากนี้
กระบวนการเรียนรูนี้สงตอความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
วัยอนุบาลเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่สงผลตอการรับรูและยอมรับ
ตนเอง สงผลใหมีความพึงพอใจตองงานที่ทํา สอดคลองกับงานวิจัยของPrytula (2012) ไดศึกษาอภิปญญา
ของครูภายในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อทําความเขาใจและอธิบายวามีสิ่งใดบางที่เปนตัวกระตุนให
เกิดอภิปญญาของครู และวิธีการที่อภิปญญาจะมีอิทธิพลตอการทํางานของครูภายในชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพเปนอยางไร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดจัดบริบทในการวิจัยเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพซึ่งเปน
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สภาพแวดลอมที่ครูจะไดรับการสงเสริมใหเกิดอภิปญญาและการรับรูและยอมรับการเปนผูนําของตนเองดาน
อภิปญญา ซึ่งจะสงผลกระทบตอการทํางานของครูเอง และอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของคนอื่น ๆ ใน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพตองการให
ครูผูสอนไดรับการเปลี่ยนแปลงในการทําความเขาใจวาการเรียนรูไมไดมาจากภายนอกสูภายในแตเกิดจาก
ภายในสูภายนอก ผลการวิจัยจากการวิจัยนี้เกี่ยวกับอภิปญญาของครูเพื่อใหครูนั้นสามารถ เตรียมการจัดการ
เรียนรูและสื่อการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยใหความสําคัญในดานการคิดมากกวาการ ทองจําหรือทําใหนักเรียน
เกิดอภิปญญามากกวาการเรียนรูทักษะ โดยครูทําหนาที่กําหนดนโยบายและคนหาวิธีการที่จะทําใหเกิดอภิ
ปญญาของนักเรียนเชนเดียวกับการเกิดอภิปญญาของครูภายในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Prytula และ Weiman (2012) ไดศึกษาความรวมมือในการพัฒนาดานอาชีพ
โดยการตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเฉพาะของครูที่ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มี
วัตถุประสงคเพื่อการอธิบายการศึกษาลักษณะเฉพาะตนของครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผา น รูปแบบ
ของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยใชกรอบแนวคิดของ Coldron และ Smith ในการอธิบาย
ลักษณะเฉพาะตนของครูเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการทํางาน คุณธรรม ศิลปะ และวิธกี าร ปฏิบัติของครูใน
การจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของครู เพื่อ
ตรวจสอบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทํางานของครูที่มีอิทธิพล มาจากการทํางานรวมกัน
ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางครูที่ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวาวิธีการปฏิบัติของครูในการจัดการเรียน
การสอนสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางานของตนเองและครูผูสอนคนอื่น อีกทั้งยังสงผล
กระทบตอวัฒนธรรมในการทํางานขององคกรซึ่งเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การนํารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
38 ไปใช ควรคํานึงถึงบริบทของโรงเรียน ความพรอมและความตองการของครูผูรับการพัฒนาและผูใหการ
ชี้แนะ
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1.2 การดําเนินการพัฒนาครูตามรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ควรคํานึงถึงจํานวนครูที่ไมมากจนเกินไปเนื่องจากอาจสงผลตอการรับรูและ
การสื่อสารรวมกันของครูดว ยกันในกลุม และการติดตามชวยเหลือ
1.3 รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
38 มีองคประกอบของการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนทั้งหมด 6 องคประกอบ
ไดแก 1) การมีภาวะผูนํารวม 2) การมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน 3) การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ 4)
การทบทวนไตรตรองผล 5) การสนับสนุน และ 6) การเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ โดยมี 3 ขั้นตอนของการ
ชี้แนะทางปญญาเปนเครื่องมือสําคัญ คือ ขั้นประชุมวางแผน ขั้นสังเกตการสอน และขั้นประชุมสะทอน
ความคิด ดังนั้นผูบริหารและผูเกี่ยวของในโรงเรียนตองรวมรับรูและใหการสนับสนุนโดยเฉพาะฝายวิชาการของ
โรงเรียน
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการศึกษาผลการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลอง
2.2 ควรทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการ
ชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูในโรงเรียนอื่นๆ หรือขนาดอื่นๆ
2.3 ควรทําการศึกษาตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน
ดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
สําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครู
2. ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลตางๆที่ไดรับจากความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนา
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยการชี้แนะทางปญญาสําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรู
เชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 การนําเสนอขอมูล
ที่ไดรับมานั้นจะเสนอในภาพรวม ซึ่งไมมีผลกระทบตอสถานภาพของทานแตอยางไร ซึ่งแบบสอบถามประกอบ
ไปดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการปฏิบัติงานของครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการปฏิบัติและปญหาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูในโรงเรียน
ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด
1. เพศ
2. อายุ

 ชาย

 หญิง

 20-30 ป  31-40 ป
 41-50 ป
 51-60 ป
3. ตําแหนง
 ผูบริหารสถานศึกษา
 หัวหนาวิชาการ
 ครูผูสอน
4. การศึกษา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
5. ประสบการณทํางาน
 1-5 ป
 6-10 ป
 11-15 ป
 16 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการปฏิบัติง านของครูโดยใชแนวคิด
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูในโรงเรียน

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองตัวเลขที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุ ด เกี่ ยวกับสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการปฏิบัติงานของครูโดยใชแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรูในโรงเรียน ตอไปนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
รายการประเมิน
การมีภาวะผูนํารวม
1. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคการจัดการ
เรียนรู
2. ครูมี อิสระในการเลื อกใชวิ ธี การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ที่เ น นผู เ รี ยนเป น
สําคัญตามความถนัดของผูเรียน
3. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันมีสวนรวมในการกําหนด
เนื้อหาการจัดการเรียนรูรวมกัน
4. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันใหความสํา คัญกับการ
กําหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนรูรวมกัน
5. ครูเขารวมการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรูรว มกันทั้งโรงเรียน
6.ครูให ความสํา คั ญกั บ การวางแผน ออกแบบการจั ดการเรีย นรู ร วมกั นทั้ ง
โรงเรียน
7. ครูจัดชวงเวลาใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือเรียนรูดวยตนเอง
(อาจเปนงานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม) ตามความเหมาะสม
8. ครูมอี ิสระในการเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน
9. ครูมีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
10. ผูบริหารโรงเรียนสามารถทําหนาที่เปนผูนํา ในการสะทอนผลการจัดการ
เรียนรูของครู

สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
11. ผู บ ริห ารและครู ใ นโรงเรี ยนทราบและเขา ใจถึ ง วัตถุ ป ระสงค ของแนว
ทางการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
12. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปชวยเหลือดาน
การจัดการเรียนรูของผูเรียน (ที่เรียนออน) กอนเรียนในชั้นจริง
13. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาดานการ
จัดการเรียนรูของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง
14. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปเสริมสรางความ
มั่นใจของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง
15. ครูมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียน
ของตนเอง
16. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรุปและสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง
17. ครูใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดของผูเรียน
18. ครูในโรงเรียนรับผิดชอบในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
19. ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการบันทึกขอตกลงรวมกันในการพัฒนาผล
การเรียนรูของผูเรียน
การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
20. ครูในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปา หมายในการจัดการเรียนรูที่ตองการให
เกิดขึ้นกับผูเรียน
21. ครู ในโรงเรี ย นรว มกัน คน หาสิ่ง ที่ผูเ รีย นสนใจ เพื่อนํ า มาประกอบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
22. ครู ในโรงเรี ย นรว มกั น วิ เ คราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาผู เ รี ย นเพื่ อ กํ า หนด
ทางเลือกในการแกปญหา
23. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันรวมกันเลือกเนื้อหาที่
จะวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู

สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
24. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันรวมกันออกแบบวิธีการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
25. ครูนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่รวมกันวางแผนออกแบบไปใชกับผูเรียนชั้น
ของตนเอง
26. ครูทํางานประเมินผลการจัดการเรียนรูเปนทีม
27. ครูใชแบบประเมินเดียวกันที่รวมกันพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการ
เรียนรู
28. การสะทอนผลการจัดการเรียนรูของครูเปนแบบกัลยาณมิตร
การทบทวนไตรตรองผล
29. ครูมีการนํา ขอมูลการประเมินผลจาการสอนครั้ง ที่ผา นมา มาใชในการ
กําหนดเปาหมาย
30. ครูเก็ บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการและผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียน
31. ครูรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผานมาที่ผูเรียนเขาใจไดยาก
32. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผูเรียนเขาใจไดยากแลว ครูรว มกันวิเคราะห
แยกสาเหตุของปญหาดังกลาว
33. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาและรวมกันวิเคราะหแยกสาเหตุของปญหาที่
ผูเรียนเขาใจไดยากแลว ครูรวมกันหาแนวทางแกปญหาดังกลาว
34. ครูมีหลักฐานแสดงการประเมินจากการเรียนครั้งกอนหนา แลวนําขอมูล
มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
35. ครูใหผูเรียนบันทึกความรู ความเขาใจหรือเก็บหลักฐาน ชิ้นงานของผูเรียน
ในสมุดบันทึกหรือ portfolio ของตนเอง
36. ครูสามารถระบุประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
37. ครูนําขอมูลผลการประเมินไปปรับปรุง แกไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู
38. ครูรวมกันอภิปรายสรุปในแตละแงมุมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการในการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นอีก
การสนับสนุน
39. สถานศึ กษามี การสนับ สนุน ขอมูล สารสนเทศเพื่ อใหค รูนํา ไปใช ในการ
กําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู

สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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40. สถานศึกษามี การสนับสนุนใหครูจัดทําสารสนเทศของผูเรียนใหถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบัน
41. ผูบริหารสนับสนุนใหครูบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระการเรียนรู
เดียวกันและตางกลุมสาระการเรียนรู
42. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไปศึกษาเรียนรู ฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูใน
การจัดการเรียนรูของตนเอง
43. ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเพียงพอ
44. คณะครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันตัดสินใจเรื่องการวัดและประเมินผล
ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
45. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการสะทอนผลการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
46. ผูบริหารโรงเรียนจัดระบบสนับสนุนใหครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ
47. ครูวิเคราะหวัตถุประสงคในการเรียนรูที่สามารถบูรณาการรวมกันได
48. ครูสง ตอขอมูลของผูเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น
49. ครูรวมกันคิด รวมกันแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการ
พัฒนา
50. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย
51. ครูศึกษาสิ่งใหมๆ เพื่อเสริมทักษะ ความรอบรูในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
52. ครูประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยางตอเนื่อง
53. ครู บัน ทึก การสะทอ นผลเพื่ อ นํ า ไปเป นข อมูล ในการปรับ ปรุง แผนการ
จัดการเรียนรู
54. ครูมีร องรอยหรือ หลัก ฐานที่สะท อนใหเ ห็น ถึงการปรับ ปรุง และพัฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู

สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 : ขอมูลการปฏิบัติและปญหาการจัดการเรียนรูจริง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติและปญหาในการจัดการเรียนรูจริงใน
โรงเรียนของทาน ตอไปนี้
ระดับการปฏิบัติ

ระดับปญหา

5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด

5 หมายถึง มีปญหามากที่สุด

4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก

4 หมายถึง มีปญหามาก

3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง

3 หมายถึง มีปญหาปานกลาง

2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย

2 หมายถึง มีปญหานอย

1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด

1 หมายถึง มีปญหานอยที่สุด

รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2 1

ดานครูผูสอน
1. การพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครู
2. การพัฒนาความรูในเนื้อหารายวิชาที่สอนเปนอยางดี
3. การเตรียมความพรอมกอนการสอนทุกครั้ง
4. ความตรงตอเวลาในการเขาสอนทุกครั้ง
5. ออกแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
6. ชี้แจงวัตถุปะสงค เนื้อหา กิจกรรม การวัดและ
ประเมินผลแกผูเรียนไดทราบในคาบแรก
ดานเนื้อหา
7. ปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหนาสนใจ มีความทันสมัย อยาง
นอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
8. เนื้อหาที่เตรียมสอนมีความครอบคลุมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงครายวิขาครบถวน
9. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง
10. เนื้อหาความรูที่ถายทอดใหผูเรียนมีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเรียน
11. เชื่อมโยงความสัมพันธเนือ้ หาในวิชาที่สอนกับวิชาอื่น
หรือกับสภาพสังคมปจจุบัน

5

5

ระดับปญหา
4 3 2

1
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ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
12. ใหความสําคัญกับวิชาการเรียนรูที่แตกตางกันของ
ผูเรียนแตละคน
13. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
14. มีรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนที่หลากหลายใน
การสอนนอกเหนือจากการบรรยาย
15. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูและการมี
สวนรวมในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ
16. เปดโอกาสใหผูเรียนคิด และพูดแสดงความคิดใน
กิจกรรมการเรียนรูทุกคาบ
17. ใชกิจกรรมที่สงเสริม/พัฒนาผูเรียนใหไดคิดเชิงวิเคราะห
สังเคราะห และสรางสรรค
18. จัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหองเรียนทั้ง
ระหวางเพื่อนผูเรียนและผูเรียนกับครู
19. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองแนะนําแหลง
ความรูเพิ่มเติมใหผูเรียนไดไปเรียนรูดว ยตนเองนอก
หองเรียน
20. ใหผูเรียนไดฝกประสบการณจากการทํางานรวมกันทั้งที่
เปนงานคูหรืองานกลุม
21. ใหขอเสนอแนะยอนกลับในงานที่ผูเรียนสงทุกชิ้นงาน
ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
22. มีเอกสารและสื่อประกอบการสอนทุกครั้ง
23. นําสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใชในการเรียนการสอน
เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
24. ไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการสอน
25. สื่อที่ใชสอดคลองกับเนื้อหาแตละกิจกรรมการเรียนรู
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
26. วิธีการวัดผลที่ใชสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรู
27. มีวิธีการวัดผลที่มีความหลากหลาย วัดไดตรงตาม
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ตองการวัด

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2 1

5

ระดับปญหา
4 3 2

1
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5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2 1

5

28. ขอสอบมีความครอบคลุมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหาที่สอน
29. เกณฑการประเมินผลที่ใชมีความเที่ยงธรรมโปรงใส
นักเรียนสามารถขอตรวจสอบได
ดานผูเรียน
30. ผูเรียนมีความตรงตอเวลาและความสม่าํ เสมอในการเขา
เรียน
31. ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนมากกวาการฟงบรรยาย
อยางเดียว
32. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม
33. ผูเรียนมีการนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใชในการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
34. ครูในโรงเรียนใชเทคนิคการสอนใดในการจัดการเรียนรูใ หกับผูเรียน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
☐ 1. การใชกรณีตัวอยาง
☐ 2. การไปศึกษาดูงาน
☐ 3. การใชสถานการณจําลอง
☐ 4. การอภิปรายกลุมยอย
☐ 5. การแสดงบทบาทสมมติ
☐ 6. การใชบทเรียนแบบโปรแกรม
☐ 7. การสาธิต
☐ 8. การแสดงละคร
☐ 9. การใชเกม
☐ 10. การโตวาที
☐ 11. อื่น ๆ
(ระบุ).............................................................................................................................................

ระดับปญหา
4 3 2

1
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35. ครูใชเทคนิคใดในการใหผูเรียนไดสะทอนความคิดในการเรียน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
☐ 1. Know-Want-Learned ตนคาบใหผูเรียนเขียนสิ่งที่รูและอยากรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเมื่อจบ
บทเรียนใหเขียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
☐ 2. Go-Need / Exit Ticket ใหผูเรียนเขียนสิ่งที่อยากสะทานใหผูสอนรับรูทายคาบ
☐ 3. Dairy / Journal Note ใหผูเรียนสะทอนคิดเปนบันทึกหรือเปนจดหมายเปนการบาน
☐ 5. Self-Check ใหผูเรียนประเมินตนเองในแบบตรวจสอบวามีความรูความเขาใจในเนื้อหา
หรือไม
☐ 6. ไมเคยใชเทคนิคใด
☐ 7. อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................
36. ทานคิดวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบใดที่เหมาะสมจะนํามาใชจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหผูเรียนนอกเหนือจาก
การบรรยายใหผูเรียนฟง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
☐ 1. การเรียนรูจากการสืบคน (Inquiry-Base Learning)
☐ 2. การเรียนรูดวยกรณีศกึ ษา (Case Study)
☐ 3. การเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning)
☐ 4. การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Base Learning)
☐ 5. การเรียนรูจากการทํากิจกรรม (Activity-Base Learning)
☐ 6. การเรียนรูจากโครงงาน (Project-Base Learning)
☐ 7. การเรียนรูจากสภาพการณจริง (Authentic Learning)
☐ 8. การเรียนรูโดยการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
☐ 9. การเรียนรูโดยใชหลักธรรม/คําสอนของศาสนา
☐ 10. อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................
37. เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในการจัดการเรียนรู สวนใหญครูปรึกษาปญหากับใคร (เลือกเพียงคําตอบเดียว)
☐ 1. ผูอํานวยการโรงเรียน

☐ 2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

☐ 3. เพื่อนครู

☐ 4. ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ

☐ 5. แกปญหาดวยตนเอง
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38. ทานคิดวาครูในโรงเรียนควรพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูดานใด (เรียงลําดับจาก 1 ถึง 4)
............................(1) ดานการสอนและเทคนิคการสอน
............................(2) ดานบุคลิกลักษณะของครู
............................(3) ดานสื่อประกอบการสอน
............................(4) ดานการวัดและประเมินผล
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัย
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
สําหรับการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
สําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
รายการประเมิน

ผลการพิจารณา
1

การมีภาวะผูนํารวม
1. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคการ
จัดการเรียนรู
2. ครูมีอิสระในการเลือกใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญตามความถนัดของผูเรียน
3. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันมีสวนรว มในการ
กําหนดเนื้อหาการจัดการเรียนรูรว มกัน
4. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันใหความสําคัญกับ
การกําหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนรูรวมกัน
5. ครูเขารวมการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรูรว มกันทั้งโรงเรียน
6.ครูใหความสําคัญกับการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกันทั้ง
โรงเรียน
7. ครูจัดชวงเวลาใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือเรียนรูดวยตนเอง
(อาจเปนงานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม) ตามความเหมาะสม
8. ครูมอี ิสระในการเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน
9. ครูมอี ิสระในการกําหนดรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
10. ผูบริหารโรงเรียนสามารถทําหนาที่เปนผูนําในการสะทอนผลการ
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จัดการเรียนรูของครู
การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
11. ผูบริหารและครูในโรงเรียนทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคของแนว
ทางการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
12. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปชวยเหลือ
ดานการจัดการเรียนรูของผูเรียน (ที่เรียนออน) กอนเรียนในชั้นจริง
13. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาดาน
การจัดการเรียนรูของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง
14. ครูศึกษาผูเรียนของตนเองเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลไปเสริมสรา ง
ความมั่นใจของผูเรียนกอนเรียนในชั้นจริง
15. ครูมีสวนรับผิดชอบในการกําหนดความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียนของตนเอง
16. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรุปและสรางองคความรู
ไดดวยตนเอง
17. ครูใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดของผูเรียน
18. ครูในโรงเรียนรับผิดชอบในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน
19. ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการบันทึกขอตกลงรวมกันในการพัฒนา
ผลการเรียนรูของผูเรียน
การมีระบบทีมรวมมือรวมใจ
20. ครูในโรงเรียนรวมกันกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนรูที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
21. ครูในโรงเรียนรวมกันคนหาสิ่งที่ผูเรียนสนใจ เพื่อนํามาประกอบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
22. ครูในโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาผูเรียนเพื่อกําหนด
ทางเลือกในการแกปญหา
23. ครู ผู สอนในกลุ ม สาระการเรี ย นรูหรื อระดับ เดี ย วกั นร ว มกั น เลื อก
เนื้อหาที่จะวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู
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24. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระดับเดียวกันรวมกันออกแบบ
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
25. ครูนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่รวมกันวางแผนออกแบบไปใชกับผูเรียน
ชั้นของตนเอง
26. ครูทํางานประเมินผลการจัดการเรียนรูเปนทีม
27. ครูใชแบบประเมิ นเดียวกันที่รวมกันพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
28. การสะทอนผลการจัดการเรียนรูของครูเปนแบบกัลยาณมิตร
การทบทวนไตรตรองผล
29. ครูมีการนํา ขอมูลการประเมินผลจาการสอนครั้งที่ผานมา มาใชใน
การกําหนดเปาหมาย
30. ครูเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการและผลที่
เกิดขึ้นกับผูเรียน
31. ครูรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผานมาที่ผูเรียนเขาใจไดยาก
32. หลังจากรวมกันคนหาเนื้อหาที่ผูเรียนเขา ใจไดยากแลว ครูรวมกัน
วิเคราะหแยกสาเหตุของปญหาดังกลาว
33. หลังจากรว มกั นคนหาเนื้อหาและรวมกันวิเคราะห แยกสาเหตุข อง
ปญหาที่ผูเรียนเขาใจไดยากแลว ครูรวมกันหาแนวทางแกปญหาดังกลาว
34. ครูมีหลักฐานแสดงการประเมินจากการเรียนครั้งกอนหนา แลวนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
35. ครูใหผูเรียนบันทึกความรู ความเขาใจหรือเก็บหลักฐาน ชิ้นงานของ
ผูเรียนในสมุดบันทึกหรือ portfolio ของตนเอง
36. ครูสามารถระบุประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
37. ครูนําขอมูลผลการประเมินไปปรับปรุง แกไขและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู
38. ครูรวมกันอภิป รายสรุปในแตละแงมุมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการในการจัดกิจกรรมใหดีขึ้นอีก
การสนับสนุน
39. สถานศึกษามีการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อใหครูนําไปใชในการ
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กําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
40. สถานศึ ก ษามีก ารสนับ สนุน ใหค รูจั ดทํ า สารสนเทศของผูเ รีย นให
ถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน
41. ผูบริหารสนับสนุนใหครูบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระการ
เรียนรูเดียวกันและตางกลุมสาระการเรียนรู
42. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไปศึกษาเรียนรู ฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรู
ในการจัดการเรียนรูของตนเอง
43. ผูบริหารสนับสนุนครูในดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเพียงพอ
44. คณะครู แ ละผู บ ริ หารโรงเรี ย นร ว มกั น ตั ดสิ น ใจเรื่ อ งการวัด และ
ประเมิ น ผลตามแนวทางของหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551
45. ผู บ ริ หารโรงเรี ย นจั ด ให มีก ารสะท อ นผลการจั ด การเรี ย นรูอ ย า ง
สม่ําเสมอ
46. ผูบริหารโรงเรียนจัดระบบสนับสนุนใหครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางตอเนื่อง
การเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพ
47. ครูวิเคราะหวัตถุประสงคในการเรียนรูที่สามารถบูรณาการรวมกันได
48. ครูสง ตอขอมูลของผูเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น
49. ครู ร วมกัน คิด รวมกันแลกเปลี่ย นประเด็นปญ หาเกี่ยวกับ เนื้อหาที่
ตองการพัฒนา
50. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย
51. ครูศึกษาสิ่งใหมๆ เพื่อเสริมทักษะ ความรอบรูในการพัฒนาตนเองอยู
เสมอ
52. ครูประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยางตอเนื่อง
53. ครูบันทึกการสะทอนผลเพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู
54. ครูมีรองรอยหรือหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
สําหรับการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนดวยวิธีผสานการชี้แนะทางปญญา
สําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค(Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
รายการประเมิน
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ดานครูผูสอน
1. การพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครู
2. การพัฒนาความรูในเนื้อหารายวิชาที่สอนเปนอยางดี
3. การเตรียมความพรอมกอนการสอนทุกครั้ง
4. ความตรงตอเวลาในการเขาสอนทุกครั้ง
5. ออกแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
6. ชี้แจงวัตถุปะสงค เนื้อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผลแกผูเรียนได
ทราบในคาบแรก
ดานเนื้อหา
7. ปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหนาสนใจ มีความทันสมัย อยางนอยป
การศึกษาละ 1 ครั้ง
8. เนื้อหาที่เตรียมสอนมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
รายวิขาครบถวน
9. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทุกครั้ง
10. เนื้อหาความรูที่ถายทอดใหผูเรียนมีความเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียน

0

-1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม

169

รายการประเมิน

ผลการพิจารณา
1

11. เชื่อมโยงความสัมพันธเนือ้ หาในวิชาที่สอนกับวิชาอื่น หรือกับสภาพ
สังคมปจจุบัน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
12. ใหความสําคัญกับวิชาการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคน
13. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
14. มีรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนที่หลากหลายในการสอน
นอกเหนือจากการบรรยาย
15. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูและการมีสวนรวมในชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ
16. เปดโอกาสใหผูเรียนคิด และพูดแสดงความคิดในกิจกรรมการเรียนรู
ทุกคาบ
17. ใชกิจกรรมที่สงเสริม/พัฒนาผูเรียนใหไดคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห
และสรางสรรค
18. จัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหองเรียนทั้งระหวางเพื่อน
ผูเรียนและผูเรียนกับครู
19. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองแนะนําแหลงความรู
เพิ่มเติมใหผูเรียนไดไปเรียนรูดว ยตนเองนอกหองเรียน
20. ใหผูเรียนไดฝกประสบการณจากการทํางานรวมกันทั้งที่เปนงานคู
หรืองานกลุม
21. ใหขอเสนอแนะยอนกลับในงานที่ผูเรียนสงทุกชิ้นงาน
ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
22. มีเอกสารและสื่อประกอบการสอนทุกครั้ง
23. นําสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใชในการเรียนการสอน เชน สื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
24. ไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการสอน
25. สื่อที่ใชสอดคลองกับเนื้อหาแตละกิจกรรมการเรียนรู
ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
26. วิธีการวัดผลที่ใชสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรู
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27. มีวิธีการวัดผลที่มีความหลากหลาย วัดไดตรงตามพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่ตองการวัด
28. ขอสอบมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหา
ที่สอน
29. เกณฑการประเมินผลที่ใชมีความเที่ยงธรรมโปรงใส นักเรียนสามารถ
ขอตรวจสอบได
ดานผูเรียน
30. ผูเรียนมีความตรงตอเวลาและความสม่าํ เสมอในการเขาเรียน
31. ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนมากกวาการฟงบรรยายอยางเดียว
32. ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
33. ผูเรียนมีการนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใชในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย

0

-1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
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Case Processing Summary
Valid

Cases

N

Excluded

30

%

0

a

Total

30

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.983

N of Items

87

100.0
.0

100.0
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Item Statistics

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026
VAR00027
VAR00028
VAR00029
VAR00030
VAR00031
VAR00032
VAR00033
VAR00034
VAR00035
VAR00036
VAR00037

Mean

4.1667
4.5000
4.3333
4.5667
3.9333
4.5667
4.0333
4.6000
3.5667
4.3667
3.5000
4.4000
3.8333
4.5000
4.1667
4.5667
4.2000
4.5667
4.0333
4.5333
4.2333
4.5667
3.6333
4.5000
3.7333
4.5667
3.6000
4.5333
3.8667
4.4667
3.8333
4.5000
3.7333
4.5333
3.8000
4.5333
3.6667

Std. Deviation

.64772
.50855
.66089
.56832
.73968
.50401
.76489
.56324
.77385
.61495
.82001
.67466
.94989
.62972
.59209
.50401
.80516
.62606
.71840
.57135
.62606
.56832
.85029
.62972
.82768
.67891
.72397
.57135
.62881
.50742
.69893
.57235
.82768
.50742
.84690
.57135
.84418

N

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

174
Item Statistics

VAR00038
VAR00039
VAR00040
VAR00041
VAR00042
VAR00043
VAR00044
VAR00045
VAR00046
VAR00047
VAR00048
VAR00049
VAR00050
VAR00051
VAR00052
VAR00053
VAR00054
VAR00055
VAR00056
VAR00057
VAR00058
VAR00059
VAR00060
VAR00061
VAR00062
VAR00063
VAR00064
VAR00065
VAR00066
VAR00067
VAR00068
VAR00069
VAR00070
VAR00071
VAR00072
VAR00073
VAR00074

Mean

4.5000
3.8333
4.5333
3.6333
4.5333
3.8000
4.4000
3.7000
4.3333
3.8333
4.3333
3.6000
4.3333
3.5000
4.3333
3.4667
4.3667
3.9000
4.4333
3.6667
4.4667
3.7333
4.4333
3.4000
4.3667
3.4333
4.3000
3.4333
4.3333
3.6333
4.4667
3.4333
4.3333
3.7000
4.5000
3.6667
4.4667

Std. Deviation

.57235
.74664
.50742
.71840
.50742
.80516
.56324
.87691
.66089
.83391
.71116
.85501
.60648
.86103
.71116
.97320
.66868
.80301
.50401
.80230
.50742
.82768
.62606
.85501
.71840
.85836
.70221
.81720
.71116
.88992
.62881
.77385
.66089
.83666
.57235
.80230
.57135

N

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Item Statistics

Mean
VAR00075

3.6000

VAR00077

3.9000

VAR00076
VAR00078
VAR00079
VAR00080
VAR00081
VAR00082
VAR00083
VAR00084
VAR00085
VAR00086
VAR00087
VAR00075
VAR00076
VAR00077
VAR00078
VAR00079

4.3667
4.5667
3.9000
4.4333
3.9000
4.4667
4.0667
4.5667
3.9333
4.5667
3.9000
3.6000
4.3667
3.9000
4.5667
3.9000

Std. Deviation

.77013
.66868
.75886
.50401
.80301
.62606
.71197
.57135
.78492
.62606
.90719
.50401
.84486
.77013
.66868
.75886
.50401
.80301

N

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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ประวัติยอของผูวิจัย
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่งาน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

นายสนั่น วงษดี
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2513
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
บานเลขที่ 24 หมู 1 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
ผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา
โรงเรียนผดุงปญญา ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
พ.ศ. 2536 ปริญญาคุรศุ าสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาประถมศึกษา
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
พ.ศ. 2551 ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

