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57253801 : หลักสูตรและการสอน(กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ) แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม 

นางสาว สุวิมล สพฤกษ์ศรี: ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา2) ศึกษาประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน  (The Embeded 
Design)  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครู จ านวน 12 คน  และนักเรียน จ านวน 216 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยเริ่มท าการวิจัยในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 
2561  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)แบบ Dependent   ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพฯ ที่พัฒนามี ช่ือว่า “IDEA Model” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ ( 
Inspiration : I ) ขั้นที่  2การก าหนดเป้ าหมาย  (Destination : D ) ขั้นที่  3 การเสริมสร้างพลั งการสอน
(Empowering:E) ขั้นที ่4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา (Action : A)  ทั้งนี้รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีการให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ (Coaching) การเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา ( Mentoring)  การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Reflection)  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Evolution) ผ่านเทคโนโลยีในกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงท าให้รูปแบบประสบความส าเร็จ  รูปแบบมีประสิทธิภาพเท่ากับ85.56/86.67   2) 
ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 1) หลังการพัฒนาชุมชนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯครูมีผลการถอดบทเรียนความรู้
ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ครูมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยการโค้ชโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching) และการโค้ชแบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Peer 
Coaching) และการโค้ชโดยผู้บริหาร ( Executive Coaching) มีพัฒนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวสูงขึ้น 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านองค์ประกอบของ 4) ผลการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนโดยภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งท่ี 1 –4 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ5) ผู้เรียนมีความคิดเห็นด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการวัดและประเมินผล  
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57253801 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
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MISS SUWIMON SAPHUKSRI : PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY 
BLENDED TECHNOLOGIES TO ENHANCE  THE COMPETENCY OF LEARNING 
MANAGEMENT BY ART BASED EDUCATION AND IMPROVE THE SKILLS OF CREATIVE 
INNOVATION CREATION  FOR ELEMENTARY STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR MAREAM NILLAPUN, Ed.D 

The research aimed to 1) develop and find a quality of professional learning community 
blended technologies to enhance the competency of learning management by Art Based Education and 
improve the skills of creative innovation creation for elementary students  2) study an effectiveness of 
professional learning community blended technologies to enhance the competency of learning 
management by Art  Based Education and improve the skills of creative innovation creation for 
elementary students. The design of this research was Research and Development : R&D with Mixed 
Methods Research (The Embedded Design).The samples were 12 teachers and 216 students from Grade 
1st – 6th at The Demonstration School of Silpakorn University (Early Childhood and Elementary) who were 
studying in the first semester of 2561 academic year. A duration in this research was in the first semester 
of 2561 academic year. Data analysis used for basic statistic were Mean, Standard Deviation, t-test 
(Dependent). 

The research yielded the following results:  1. The Model developed in this research is 
called “IDEA Model”. The operational process with 4 steps :1)Inspiration : I, 2) Destination : D, 3) 
Empowering : E, 4) Action: A.The efficiency of this model was 85.56/86.67. 2. The effectiveness of model 
was found that 1) after participating the professional learning community, the teachers’ understanding of 
Art based Learning and the professional learning  community is higher than before in the .05 level of 
statistical significance 2) the teachers could develop the learning management thru Art based Learning 
that enhanced an ability of creation for innovations thru the evaluation of Art based learning by Expert 
Coaching, Peer  Coaching, and Executive Coaching was higher 3) the result from teachers’ opinion was in 
High level. Considering to each topic found that the highest average scores was on a pattern 
organization, a result of pattern’s usage, and an application respectively. 4) the result of overall 
students’ innovation evaluation after studying was higher respectively. 5) the students’ satisfaction was 
in High level, and the highest average score was on the evaluation, learning activities, learning 
atmosphere. 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน ที่ จะช่วยให้

เกิดการรวมตัวกันเรียนรู้ของกลุ่มครู และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรและ

พ่ึงพาอาศัยกัน จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างวัฒนธรรม

ร่วมกัน  เกิดความจริงใจของสมาชิก ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน

พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหานานาประการ จึงมีความ

จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 Thompson and Niska (2004) กล่าวว่า ชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC)  เป็นการอุปมาที่เปรียบเทียบให้ 

“โรงเรียนเป็นองค์กรนั้น” น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง  แท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็นชุมชน  

มากกว่าความเป็นองค์กร  ซึ่งความเป็น “องค์กร” กับ “ชุมชน” มีความแตกต่างกันที่ความเป็นชุมชน

จะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็น

แนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะยึดตามระดับ

ลดหลั่นกันลงมา  มีกลไกควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรม

ของการใช้อ านาจเป็นหลักในขณะที่ ชุมชน จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยมและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพ  มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และยึดหลัก

ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  แบบผนึกก าลังกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่พัฒนาการการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ “องค์กร”  ยังท าให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างขึ้น เช่น ลดความเป็น

กันเองต่อกันลง  มีความเป็นราชการมากข้ึน  และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิม

ของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่า ถ้ามองโรงเรียนในฐานแบบองค์กรดังกล่าวแล้ว ก็จะท าให้โรงเรียนมีความ

เป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น มีกลไลบังคับควบคุมมากมาย และมัก

มีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลัก  ในทางตรงกันข้าม ถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมีฐานะแบบ

ที่เป็นชุมชนแล้ว บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีการ

สร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศท่ีทุกคน แสดงออกถึงความห่วง

หาอาทรต่อกันและช่วยดูแลสวัสดิภาพ ร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) โดยที่ใส่ใจร่วมกันถึงการเรียนร้ี 

และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของผ้ีเรียน  
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  การพัฒนาคุณภาพของครูเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน  กล่าวคือโรงเรียนควรพัฒนาให้บรรลุ

ตามเป้าหมายการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการศึกษามี

ความต้องการให้เด็กและเยาวชนในยุคนี้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีทักษะในการสื่อสาร  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้อง

เตรียมคนออกไปเป็น Knowledge worker และ learning person ซึ่งต้องมีทักษะที่ส าคัญใน

ศตวรรษที่  21  ประกอบด้วย 3Rs และ 4Cs ได้แก่ Reading (อ่านออก) ,Writing (เขียนได้)  , 

Arithmetic (คิดเลขเป็น) และเพ่ิมเติม Relevancy (ความสอดคล้อง) Relationship (สัมพันธภาพ) 

และ Rigor (ความเคร่งครัด)  4Cs ประกอบด้วย 1.Creativity and Innovation (ความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม)  2.Critical Thinking and problem solving (การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหา) 3.Communication (การสื่อสาร) 4.Collabroration (ความร่วมมือ)  ซึ่งทักษะทั้ง 4 ข้อนี้

เป็นเป้าหมายของการศึกษาที่ผู้สอนพึงพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด   โดยที่ The North Central Regional 

Educational  Laboratory : NCRELของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดทักษะ (enGuage  21st 

Century Skills)ที่จ าเป็นต่อผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 (NCREL: 5)  ดังนี้  นอกจากนี้ผู้เรียนในยุคนี้ต้อง

มีความสามารถในการคิดรูปแบบต่างๆ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงเหตุผล  การคิดแก้ปัญหา  การคิด

วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศต้องประยุกต์ทักษะพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิต  รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งศูนย์กลางของการ

ปฏิบัติทางการศึกษา  1) ความรู้ความสามารถทางดิจิทัล  (Digital – Age Literacy) ประกอบด้วย 

Basic, Scientific, Economic,and Technology Literacies/Visual and Information  

Literacies/Multicultural Literacies  and Global Awareness  2) ความคิดประดิษฐ์ (Inventive 

Thinking) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Adaptability, Managing Complexity, and Self-Direction  / 

Curiosity, Creativity, and Risk  Taking / Higher-Order Thinking and sound  Reasoning  3) 

ความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร  (Effective  Communication) ประกอบด้วย Teaming, 

Collaboration, and Interpersonal Skills / Personal/Social, and Civic Responsibility 

/Interactive  Communication 4) ความสามารถในการผลิตผลงาน   (High  Productivity)  

ประกอบด้วย Prioritizing , Planning, and Managing for Results /Effective Use of  Real-

World Tools / Ability  to Produce Relevant, High –Quality Products  
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รวมทั้ง Beers (2011) กล่าวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด 

ผู้เรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา ให้ความร่วมมือท างานร่วมกันได้ทั้งที่โรงเรียนและที่

บ้าน  “ครูต้องสามารถสอนให้นักเรียนรู้ว่าจะสร้างสรรค์ความสามารถของตนเองอย่างไร  สังเคราะห์

และน าข้อมูลให้กับผู้อ่ืนได้อย่างไร  ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนควรบูรณาการเข้าไปในทักษะใน

ชีวิตประจ าวัน ให้ผู้ เรียนเกิดสิ่งที่ส าคัญ ข้อหนึ่ ง คือ “ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม”               

(Creativity  and Innovation)  กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้สอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ 

คิดสร้างสรรค์ได้  ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ได้ Osman  Abdul  Hamid  and  Hassan (2009) กล่าวไว้โดยสรุปว่า  ผู้ เรียนใน

ศตวรรษที่ 21  มีความจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ 

เพ่ือให้สามารถจัดการและด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม   ซึ่งนอกจาก

จะปลูกฝังความคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์แล้วยังต้องเน้นเรื่องการจัดการความ

สลับซับซ้อน การชี้น าตนเอง  ความอยากรู้  และการจัดการความเสี่ยง ทักษะเหล่านี้ยังเป็นตัวท านาย

ความส าเร็จในการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคต  รวมทั้ง Jacobs (2010) กล่าวถึงพันธสัญญา

ของครูในการจัดหลักสูตรส าหรับศตวรรษท่ี 21  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดว่าต้องด าเนินการพัฒนา

เครื่องมือการคิดที่หลากหลาย  อันช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นต้นว่าการช่วย

ให้ผู้เรียนสร้างและเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้มีมุมมองอย่างสะท้อนคิดและ

พัฒนาการแสดงออกทางวาจาที่มีต่อสิ่งเร้าที่มองเห็นนั้นโดยไม่รีรอ ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา  เล่าเรียนดี 

(2552) กล่าวถึงความส าคัญของทักษะการคิดว่าในยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ  ทักษะ

การคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life Skills) เพ่ือจะได้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสันติสุขในสังคม

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วทุกด้าน   นอกจากนั้นนักการศึกษาหลายท่านเริ่มจะเชื่อกันว่าความรู้

เฉพาะด้านจะไม่มีความส าคัญเท่ากับการที่บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความหมาย

และประโยชน์จากความรู้และข้อมูลใหม่ๆ  ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการจัดการศึกษา

ให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน  คือ  การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 4       

ที่กล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล

และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม มาตรา 6 ให้ยึด

หลักว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
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ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

  อย่างไรก็ตามการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คาดหวัง

ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างเจริญก้าวหน้าและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง         

ในล าดับแรก ครู ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) มากกว่า

ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ลักษณะของการเรียนรู้

แบบร่วมมือหรือกลุ่มเครือข่ายจึงเป็นกระบวนการที่คาดหวังว่าจะท าให้เกิด ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ      

(Professional learning community : PLC) เพ่ือพัฒนาผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ

เป้าหมายของการศึกษาได้  ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาครู  เพราะเชื่อมั่นว่า คุณภาพของครูจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียน  ผู้อ านวยการ

สถาบันการศึกษาแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า กฎที่ส าคัญในระบบการศึกษาสิงคโปร์  ประการ

แรก คือ มีการเตรียมการเพื่อให้ครูใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกปี และก าหนดนโยบายชัดเจนว่า

การพัฒนาวิชาชีพของครูที่อยู่ในระบบการศึกษามีความส าคัญเทียบเท่ากับการเตรียมครูใหม่ ในระดับ

ฝึกสอนไม่สามารถสอนครูฝึกหัดได้ทุกเรื่องว่าครูที่ดีเป็นอย่าไร  ดังนั้น  ต้องส่งเสริมครูใหม่ให้เข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการสอนที่ต่อเนื่องและการฝึกอบรมในขณะท างานจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ (Educa,2012)  โดยปัจจุบันโรงเรียนในสิงคโปร์ 271 แห่ง มีชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ ซึ่งเป็นผลจากการพูดคุยและการรับข้อมูลสะท้อนกลับ ท าให้ครูได้พัฒนาทักษะในชั้นเรียน  

การปรับการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอและเชื่อมั่นในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  ดังนั้น จากการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์เห็นได้ชัดเจนว่าให้ความส าคัญกับบุคลากรครูเป็นอย่างมาก  ทั้งระบบ

การคัดเลือก และการพัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่า คุณภาพของครูจะส่งผลต่อคุณภาพ

ของนักเรยีน   

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีปรัชญา  ปณิธาน และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดยมี 

ปรัชญา คือ “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” ปณิธาน คือ “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และ

ภูมิปัญญาเพ่ือสังคม”วิสัยทัศน์ คือ“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์”  อีกท้ังคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดส านักงานการอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นน าที่มีความเป็นเลิศ

ทางการศึกษา (Excellent Educational Organization: EEO) การผลิตและพัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านในระดับสากล”      

ค าขวัญ คือ “สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม” อัตลักษณ์ คือ “สร้างสรรค์
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การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ คือ 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความ

เป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  2) เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น า

ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 3) เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 4) เพ่ือให้บริการ

วิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ือสังคมและ         

5) เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์  และอัตลักษณ์ 

คือ สร้างสรรค์  ทันสมัย  ไทยแท้   เมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน

ความรู้  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)       

3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้านความรู้ ประกอบด้วย 

1) สาระความรู้ 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาส าหรับครู  5) หลักสูตร 6) 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 8) นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพ

การศึกษา และ 11) คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านที่ 2 มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนมุ่งมั่น พัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม

ศักยภาพพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชันเรียนพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์โดยเน้น

ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่  ผู้เรียนร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ์ และด้านที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐาน

การปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การ

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มุ่งให้บัณฑิต  มีความพร้อมส าหรับการเป็นครูระดับ

ประถมศึกษาในทุกด้านทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติ และเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ เพราะ

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นระดับที่มีความส าคัญและมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจาก

การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน 

การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐาน
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ความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) จากข้อมูล

ของการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระในภาคเรียนที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  มีการออกแบบการเรียนรู้และ

การจัดการเรียนรู้โดยจัดตามกระบวนการที่หลากหลายสามารถพัฒนาผู้เรียนได้  ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้

นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงาน  โดยใช้ศิลปะเป็นฐานในการออกแบบ  มีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือ

ปฏิบัติ (Active Learning) สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ

ได้       แต่ยังเป็นลักษณะที่ยังไม่เป็นรูปธรรม  ควรเพ่ิมความชัดเจนของการออกแบบการเรียนรู้

ดังกล่าว รวมถึงควรเพ่ิมเติมการจัดการความรู้  ในกลุ่มสาระของตนเอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ และเมื่อพิจารณาถึงผลงานของนักเรียนนั้นควร เพ่ิมเติมให้สะท้อนปรัชญา วิสัยทัศน์  

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณะศึกษาศาสตร์ และของโรงเรียนสาธิตฯ  การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน

มีความสามารถหรือมีทักษะในศตวรรษที่  21 และสะท้อนกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                

คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนนั้น ต้องมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา

และส่งผลไปยังนักเรียน เช่นกัน วิจารณ์   พานิช (2555) กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) คือ เครื่องมือให้ครูทุกคนได้มีโอกาสเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายหลักที่ผลการเรียนร้ีของนักเรียน แต่ที่จริง แล้วยังมีผลลัพธ์ ที่การ

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนโดยสิ้นเชิง (school transformation) อีกด้วย นั่นคือ วิธีท างานเปลี่ยนไป

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนไปวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไป โรงเรียนจะกลายเป็นองค์กรเรียนรู้ 

ผู้คนจะไม่หวงความรู้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างเข้มข้นและไม่เป็นทางการ และ

กล่าวเพ่ิมเติมว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) คือ ชุมชน

การปฏิบัติ  (Community of Practice : CoP)  โดยอธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ คือ 

กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จาก การปฏิบัติ (CoP) ของครูซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

จากหน้างาน หรือ bottom up อาจกล่าวได้ว่าชุมชน การเรียนร้ีทางวิชาชีพ คือ ชุมชนการปฏิบัติ

ของครูนั่นเอง 

     โดยในยุค Thailand 4.0 นี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนให้สามารถเท่าทันเทคโนโลยีที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการพัฒนาวิชาชีพครู จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้า

ทายและสามารถน ามาปฏิบัติได้ ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็น
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เครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามา

ประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความหลากหลายและได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท า

ความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการ

หนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่ง สุรศักดิ์ หลาบมาลา 

(2554) กล่าวว่า  ภาระงานครูใน ค .ศ . 2030 การเรียนการสอนจะเปลี่ยนจาก ชั้นมาเป็นกลุ่ม  

รายวิชาเป็นแบบสหวิทยาการเป็นการเรียนรู้แบบชุมชนโลกาภิวัฒน์ ใช้ 3D Web เรียนได้ทั้งสภาพ

จริงและใช้อุปกรณ์ไร้สาย  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครู

จะท าให้ครูรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของโลก   โดยใช้ Web เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน

นอกจากนี้ครูยังควรมีทักษะในการใช้ Web  2.0  เพราะครูใน ศ.ต .2030 จะเป็นคนยุคใหม่ หรือ

เรียกกันว่า Y-Generation อายุปัจจุบันต่ ากว่า 35 ปี Web 2.0 หมายถึง บริการและประยุกต์ใช้ 

Web รุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสครูในการร่วมมือแลกเปลี่ยน  และสร้างเนื้อหาสาระผ่านเครือข่ายทางสังคม 

เช่น Blog  Wikis Models เป็นต้น   ดังนั้นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปในการพัฒนาวิชาชีพจึง

เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพ่ือสามารถพัฒนาผู้สอน และเป็นเครื่องมือในการช่วยการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ การศึกษาส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition 

Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็น

ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ กระบวนทัศน์เป็นชุดความคิด ความเชื่อ ประกอบด้วยหลักการ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ากระบวน

ทัศน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ เป็นการเรียนรู้ที่ ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้น

พัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความ

เคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความ

เชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใด 

คือ  ความสามารถในการใช้ความรู้อย่ างสร้างสรรค์  (The ability to handle knowledge 

effectively in order to use it creatively) เป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับนักเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาผู้เรียนเพ่ืออนาคต ให้มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม 

และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (Optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จ

และมีความสุข ชุมชนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเมื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้วประสบ

ความส าเร็จในการใช้เกิดประโยชน์ก็จะได้รับการยอมรับแล้วน าไปขยายผลต่อไป  
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จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวถึงสภาพปัจจุบันที่พบในการจัดการเรียนรู้ การใช้ศิลปะเป็นฐานใน

การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐานสามารถจัดการเรียนรู้ได้ในทุกระดับชั้น โดยศิลปะในที่นี้หมายรวมไปถึง 

ศิลปะ ดนตรี การเขียน การแสดง ต่างๆ ซึ่งจากการเรียนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานนั้นท าให้เกิดส่งผลให้

มนุษย์เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  และบ าบัดจิตใจได้ สอดคล้องกับ 

Rooney (2004) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานโดยผ่านโรงเรียน  รูปแบบรวมถึง

กิจกรรม  หลักสูตรจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และสรุปความรู้ทั้งหมด  กิจกรรมทั้งหมดเน้นที่

ผลงานของนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียนจะเพ่ิมการสอนศิลปะ และการบูรณาการเนื้อหา การท าให้

บรรยากาศในโรงเรียนเต็มไปด้วยศิลปะ เช่น  นักเรียนทุกคนเรียน ทัศนศิลป์  การแสดงละคร  และ

ดนตรี  รูปแบบของโรงเรียนสามารถพัฒนาบุคลากร  นักศิลปะ  และชุมชน  ในการใช้หลักสูตรสห

วิทยาการ กับการสอนดนตรี  การแสดง  การเต้น  และทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน  

รูปแบบการสอนเป็นการน ากิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของนักเรียนและครู โดย

ให้เกิด ศิลปินในห้องเรียน   โดยครูมีหน้าที่ในการวางแผน  และน าบทเรียนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานมา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตัวอย่าง ในรูปแบบการสอนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจะช่วยแนะน าครูที่

ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  ช่วยแนะน าการบูรณาการศิลปะแขนง

ต่างๆ เข้าไปในหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  และน า

หลักสูตรไปใช้  โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน า ในการวางแผนการสอน  การพัฒนา และ การน า

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้    ซึ่งครูที่จัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีทั้งมีพ้ืนฐาน

ทางด้านศิลปะ และไม่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ  การพัฒนาครูโดยการสร้างขีดความสามารถจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ ที่จะให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้  โดยการให้ความรู้

เพ่ิมเติม และมีครูผู้ช่วย  อย่างไรก็ตามในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ

ครูในแต่ละฝ่าย และเมื่อผู้ เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าว จะสามารถ

สร้างสรรค์ นวัตกรรมได้   

 ซึ่งวิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560) ได้กล่าวว่าทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เป็นหนึ่งในทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถ

ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ จัดเป็นทักษะเชิงประยุกต์  (apply skill) ทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ (think creatively) 

การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  (work creatively with others) การสร้างนวัตกรรมให้
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เกิดผลส าเร็จ (implement innovation)  การจัดการศึกษาในปัจจุบันควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคตอย่างมี คุณภาพ การประกอบอาชีพ

ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนควรจัดบรรยากาศของการเรียนรู้ให้

มีความท้าทาย มีอิสระ มีทรัพยากรสนับสนุน และผู้สอนให้การส่งเสริมผู้เรียนอย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีความ

สร้างสรรค์ เรียกว่า Creative Pedagogy ซึ่งประกอบด้วย   1.การสอนอย่างสร้างสรรค์ (creative 

teaching) 2.การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  (creative learning)  และ3.การสอนที่ ส่ งเสริมการ

สร้างสรรค์ (teaching for creativity)  วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)  การจัดการเรียนร้ี

ที่เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(student – centered approach) และการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส ให้ผ้ีเรียนมีส่วนร่วมอย่าง

ทั่วถึง (inclusive approaches) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนร้ีแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem – 

based learning) การจัดการเรียนร้ีโดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (project – based learning) ผู้สอน

เปิดโอกาสให้ผ้ีเรียนได้เรียนร้ีร่วมกัน การน าประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและชุมชนมาเป็น

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันใช้ความคิด และจินตนาการ

บนพ้ืนฐานของความรู้ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตลอดจนการใช้การเรียนรู้โดยการลงมือ

ปฏิบัติ (active learning) ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความสามารถที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

นอกจากทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแล้วนั้น  ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  แนะน า

ให้มีการใช้เทคโนโลยี บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีมีความ

ต่อเนื่องและท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (Beers, 2011) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่

น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความหลากหลายและได้รับการพัฒนามากขึ้ นตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน 

ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็น

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

นอกจากนั้น (Beers, 2011) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้ท าความเข้าใจและจัดการข้อมูล การ

จัดการเรียนการสอนให้ฝังเข้าไปในความเข้าใจของนักเรียนได้ง่ายขึ้น และการใช้เทคโนโลยีในการ
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ออกแบบบทเรียนได้ โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยนั้นท าให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการเรียน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สะท้อน อัตลักษณ์ และวิสัยทัศน์ 

ของคณะและมหาวิทยาลัย  โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ พัฒนาผู้ เรียนให้สามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ จากการจัดการความรู้ และการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

พบว่า  ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการเน้นศิลปะเป็นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่

ขาดกระบวนการหรือการด าเนินการที่เป็นขั้นตอนชัดเจน  ด าเนินการในลักษณะที่แยกเป็นรายวิชา  

ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ขาดการแสดงผลงานของนักเรียน เมื่อด าเนินการจัดการ

เรียนรู้แล้ว มีเพียงผู้สอนและผู้เรียนเท่านั้นที่เห็นผลงาน เพ่ือนๆ นักเรียนคนอ่ืนไม่ได้เห็นหรือแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน  หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของเป้าหมายหรือทิศทางในการ

พัฒนานักเรียนเพ่ือให้เกิดทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้น นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ควรเกิด

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  เกิดผลงานที่บูรณาการศิลปะ  และสามารถจัดนิทรรศการหรือ

แสดงผลงาน เพ่ือแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานดังกล่าวได้   จาก

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ พบว่า กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ให้บรรลุผล  สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  สิ่งที่ส าคัญ คือ การพัฒนาผู้สอนให้สามารถ

ร่วมกันออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  เพ่ือให้โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่สะท้อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน และ

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า การที่จะพัฒนานักเรียนให้ดีได้นั้น สิ่งส าคัญคือ การ

พัฒนาผู้สอนให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมได้   รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนด้วยกัน ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีเข้ามามี

บทบาทจะช่วยให้ผู้สอนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากทุก

ที่ เพื่อเข้าถึงข้อมูล 

ทางผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า เพ่ือให้สะท้อน ปรัชญาและวิสัยทัศน์  รวมถึงพัฒนาแนวทางการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรพัฒนาผู้สอนเพ่ือให้สะท้อนผลไปยังผู้เรียน โดยใช้ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ         

โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้   โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส าหรับการพัฒนา  ดังนี้  

1.แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ  

   การพัฒนาครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในด้านต่าง ๆ  ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมซึ่ ง

ผู้รับการพัฒนาจะต้องเกิดความตระหนัก  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีแนวคิดว่าเมื่อได้รับการ

เปลี่ยนแปลงจะเกิดสิ่งดีกับผู้เรียนและวิชาชีพครู  โดยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังนี้ 

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีพ้ืนฐานแนวคิด        
มาจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้  (Thompson & Niska, 2004) เป็น
การน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาที่เปรียบเทียบให้ “โรงเรียน
เป็นองค์กรนั้น” น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง  แท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็นชุมชน  มากกว่าความ
เป็นองค์กร  ซึ่งความเป็น “องค์กร”  กับ “ชุมชน” มีความแตกต่างกันที่ความเป็นชุมชนจะยึดโยง
ภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิด
ตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะยึดตามระดับลดหลั่น
กันลงมา  มีกลไกควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้
อ านาจเป็นหลักในขณะที่ ชุมชน จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพ  มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และยึดหลักต้องพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน   แบบผนึกก าลังกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ นอกจากนี้ “องค์กร”  ยังท าให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างขึ้น เช่น ลดความเป็นกันเองต่อกันลง  
มีความเป็นราชการมากขึ้น  และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ 
จึงเห็นว่า ถ้ามองโรงเรียนในฐานแบบองค์กรดังกล่าวแล้ว ก็จะท าให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการ
ที่สร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น มีกลไกบังคับควบคุมมากมาย และมักมีจุดเน้นในเรื่องที่
เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลัก  ในทางตรงกันข้าม ถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมีฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้ว 
บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีการสร้าง
สัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศที่ทุกคน แสดงออกถึงความห่วงหา
อาทรต่อกันและช่วยดูแลสวัสดิภาพ ร่วมกัน  (Sergiovanni, 1994) โดยที่ใส่ใจร่วมกันถึงการเรียนร้ี 
และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของผ้ีเรียน  
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ความส าคัญของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
จากผลการวิจัยโดยตรงที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์
อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมี
ผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้  ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู 
เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อ
พัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มี
ผลดียิ่งขึ้น และประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)  ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่
ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า
สุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน
และลดลงชัดเจน 

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC  ) ไม่ได้มุ่ งเน้น
เฉพาะการกระท าที่แสดงถึงการแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนของครู แต่มุ่งให้ความส าคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน ความจริงใจของสมาชิก และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน 
และมุ่งเน้นไปที่การสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โดยมีสมมติฐาน คือ สิ่งที่ครูท าร่วมกันนอกห้องเรียนในการวางแผนการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเตรียมการสอนมีความส าคัญเท่าๆ กับการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และกระบวนการต่างๆ เหล่านี้สามารถปรับโครงสร้างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนได้   (Seashore, Anderson & Riedel, 2003) สอดคล้องกับนัก
การศึกษาอีกหลายท่านที่สรุปเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ไว้  ว่าถึงแม้การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ในโรงเรียนจะเป็นเรื่องยากแต่ทว่ากลับเป็นสิ่ งที่ช่วยปรับปรุงการ
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เรียนรู้ของ นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างยั่ งยืน  (Louis & Kruse, 1995)  (Hord, Roussin, & 
Sommers, 2009)  

บทบาทของครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษา 
จะต้องเปลี่ยนจากการเน้นที่การสอนของครูเป็นเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน และเปลี่ยนจากเน้นที่ 
การเรียนของแต่ละบุคคล(Individual Learning)มาเป็นเน้นที่การเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม(Team 
Learning) รวมทั้งเปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นที่ความร่วมมือหรือช่วยเหลือ 
แบ่งปันกัน จึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปกับกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสมาชิกที่อยู่ใน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วิจารณ์  พานิช, 2555)  

  นอกจากนี้ มี งานวิจัยจ านวนหนึ่ งแสดงถึงผลที่ เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  ว่าสามารถช่วยสามารถส่งเสริมสมรรถนะการสอน
ของครูได้   และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดียิ่ งขึ้น  (Annenberg Institute for School 
Reform, 2013) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน   ของ
โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาในการช่วยให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการ
เรียนรู้  รวมทั้งรู้วิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม มีความพึงพอใจในการทางาน 
ปฏิบัติการสอนมากข้ึน จึงช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังช่วย
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างวัฒนธรรมการท างาน ในโรงเรียน โดยครูรวมทั้งผู้บริ หารมี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ สอนในบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น  การน าเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายช่องทาง
มากยิ่งขึ้น  ดังที่   Valleri (2015)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาบทเรียนในคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย   มีการน า PLC ไปใช้ในระบบการศึกษาจ านวน
มากที่ประสบความส าเร็จ PLC น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย ชุมชนที่ประกอบ
ไปด้วยผู้ เชี่ยวชาญและการเผยแพร่งานวิจัย  การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์มี
วัตถุประสงค์เดียวกันกับการสื่อสารแบบต่อหน้า  การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ ในการ
แบ่งปันประสบการณ์ แนวความคิด  การสอนคณิตศาสตร์ เป็นความท้าทายที่จะท าให้เนื้อหา สาระ
วิชา มีความแตกต่าง Heather K. and Dillard (2016)   ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพให้กับครูมือใหม่  กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 
แนะน าครูมือใหม่ให้รู้จักกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  
นักเรียนใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในการเรียนรู้ร่วมกัน  อภิปรายร่วมกันแบบออนไลน์ และสัมมนาในชั้นเรียน  
ครูที่ท างานมา 1 ปีมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นการประชุม PLC ในครั้งแรก  ครูอ่านผ่าน
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กรณีศึกษาต่างๆ  พวกเขาจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะรู้  หัวข้อ
ส าหรับการจัดการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ คือ การก าหนดเป้าหมายหลัก   การตีความ  ครูพ่ีเลี้ยง 
และการพัฒนาวิชาชีพ  ขั้นที่ 2 หลังจากเริ่มมาแล้ว 5 วัน ครูจะค้นคว้าข้อมูลวิจัยจากห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าออนไลน์ต่างๆ  และการสังเกตในชั้นเรียน  นักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้
สังเกต การประชุมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  และติดตามครูเป็นเวลา 1 วัน   นักเรียนจะได้รับการ
สนับสนุนให้ถามค าถามกับครูพี่เลี้ยง และค้นหาความจริงเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการรู้ในบทเรียน  ก่อนที่จะ
กลับเข้าสู่ห้องเรียนในอีก 2 วันต่อมา  นักเรียนรวมกลุ่มเพ่ือพบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัย  นักเรียนแต่ละคนจะให้ส่วนคัดลอกงานวิจัยของตนเองฉบับย่อให้ก าลังใจเพ่ือนนักเรียน ขั้น
ที่ 3 ในการสัมมนาทุกๆเย็น  กลุ่มนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญก็จะเข้าพบกันเพ่ือสัมมนาและน าข้อมูลมา
แลกเปลี่ยนกัน  โดยในชั้นเรียนจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เขียนเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิก  
นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะด าเนินการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้เก็บข้อมูลกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จ านวน 13 คน ที่อยู่ในกลุ่มสาระที่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) น ากระบวนการขั้นตอนในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของ DuFour (2007) มาใช้
ผู้เข้าร่วม PLC มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดชุมชนกาเรียนรู้วิชาชีพ   2) เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันใน
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและครูพี่เลี้ยง   Ming  Lai 
( 2016) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถของแฟ้มสะสมผลงานทางการสอนแบบดิจิตอลส าหรับการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาการได้มาซึ่งความเข้าใจที่
คงทนของการพัฒนาครูและการใช้การสอนโดยใช้  digital teaching portfolios กับ ความส าคัญใน
การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยการเขียนแลกเปลี่ยนกันบน 
แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น ที่ Mahara (https://mahara.org/)  จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ที่เปิด
ให้ครูได้เข้าไปเขียนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง วัตถุประสงค์คือ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ใช้สามารถอัพโหลดข้อมูล  แสดงสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง ไฟล์Power point 
รูปภาพ วิดิโอ  และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ และอธิบาย  กระบวนการทดลอง 1) แจกแบบสอบถามเก่ียวกับ
การบริหารงาน  ความคิดริเริ่ม  การตรวจสอบ  การรับรู้ เกี่ยวกับการใช้ DTPs  ให้กับผู้เกี่ยวข้องตอบ
แบบสอบถาม  2) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบกึ่งมีโครงสร้าง เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยใช้ DTPs  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  3) พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
เกี่ยวกับการใช้ DTPs โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง  การสร้างสรรค์ และการเขียนข้อความลงแพลท
ฟอร์ม ของ Maharu  ผลการวิจัย 1) ครูที่ใช้ DTPs ส าหรับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม พวกเขา
ใช้ส าหรับการตอบกลับและพัฒนา เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  2) ครูพบว่ามันเป็นส่วน
เชื่อมโยงที่ส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจของการสอนแบบแฟ้มสะสมงาน 3) ครูมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนา DTPs จะท าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน ทราบวัตถุประสงค์  สิ่งที่ เป็น
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ประโยชน์  ศักยภาพ เช่นเดียวกับความท้าทายของการสอนโดยใช้เทคนิคแฟ้มสะสมงาน  4) ครูพบว่า
เทคนิคการสนับสนุน การส่งเสริม มีความส าคัญ  การพบกับเทคนิคที่หลากหลายขณะที่ใช้ Mahara 
แพลทฟอร์ม ในการพัฒนา DTPs 5.ครูตอบสนองเกี่ยวกับความตึงเครียดเกี่ยวกับการแสดงผลงาน
แล้ว ต้องพัฒนา โปรไฟล์ของตนเอง ความสมดุลระหว่างสองสิ่งที่ถูกคิดว่าส าคัญ 6ครูจัด DTPs ให้อยู่
ภายใต้ความเชื่อของการเรียนและการสอนของพวกเขา  
 

2.แนวคิดเกี่ยวกับกำรผสมผสำนเทคโนโลยี 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความ

หลากหลายและได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้

จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  ซึ่งสุรศักดิ์ หลาบมาลา (2554) กล่าวว่า  ภาระงานครู

ใน ค.ศ. 2030  การเรียนการสอนจะเปลี่ยนจาก ชั้นมาเป็นกลุ่ม  รายวิชาเป็นแบบสหวิทยาการเป็น

การเรียนรู้แบบชุมชนโลกาภิวัฒน์  ใช้  3D Web เรียนได้ทั้ งสภาพจริงและใช้อุปกรณ์ ไร้สาย  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครูจะท าให้ครูรวมตัวกันเป็น

เครือข่ายของโลก   โดยใช้ Web เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันนอกจากนี้ครูยังควรมีทักษะใน

การใช้ Web  2.0  เพราะครูใน ศ.ต. 2030 จะเป็นคนยุคใหม่ หรือเรียกกันว่า Y-Generation อายุ

ปัจจุบันต่ ากว่า 35 ปี Web 2.0 หมายถึง บริการและประยุกต์ใช้ Web รุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสครูในการ

ร่วมมือแลกเปลี่ยน  และสร้างเนื้อหาสาระผ่านเครือข่ายทางสังคม เช่น Blog  Wikis Models เป็นต้น 

  สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social 

Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสั งคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ

โปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและ

ผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate 

Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง  เพ่ือน าเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ โดยรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยผสมผสานเทคโนโลยี  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

แบบท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ที่สามารถเช่ีอมต่อ ระบบเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื่อสาร ก าหนดเวลา

เรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกท้ีงครู ยัง

สามารถประยุกต์ใช้เพ่ีอเพี่มประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้อีกด้วย 

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซ่ีงสามารถน ามาใช้ในการ
จัด การเรียนการสอน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือใหม่เพียงบางส่วน หรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ใน
บริบทหน่ีง หรือในช่วงเวลาหนึ่ง หรืออาจเป็นสิ่งใหม่ที่ก าลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบ หรือ
ได้รับการยอมรับน าไป ใช้แล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติใช้แล้วท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนร้ีตาม จุดหมาย (Education Research Development and Demonstration 
Institute, 2012)  ส่งผลให้ผ้ีเรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนร้ีได้อย่างรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจในการ
เรียน เพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ีดังเช่นระบบ
เทคโนโลยีสาร สนเทศและการส่ีอสารท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ ส่ีอหลายมิติ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์และ
แอพพลิเคช่ีนต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษาในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี  

บริการ Google Apps  เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร  แต่ล่าสุด Google ประเทศไทย ได้

เริ่มให้บริการ Google Apps ส าหรับการศึกษา   คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือ

ต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการท างานร่วมกัน  เปิดกว้างส าหรับคุณครู นักเรียน นักศึกษา ชั้นเรียน 

และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก  แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้ส าหรับในการเรียนการศึกษา 

เมื่อปี 2011 มีนักเรียนและนักศึกษา 16 ล้านคน จาก 146 ประเทศ ได้ใช้ Google Apps 

for Education แล้ว  คุณครูอาจารย์สามารถใช้แอพต่างๆ เช่น Gmail ในการติดต่อสื่อสาร และการ

เรียนการสอน เช่น เขียนอีเมลแจ้งถึงผู้ปกครองของนักเรียนในภาษาท้องถิ่น หรืออนุญาตให้นักเรียน

ท างานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน  ผ่านทาง google docs และสามารถประชุม

งาน และสอนนักเรียนผ่านทาง Google+ ซึ่งการใช้ Google Apps ส าหรับการศึกษานี้ สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาตามโรงเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด

หรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps ส าหรับการศึกษา ได้มีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กร

ในด้านนวัตกรรมการศึกษา  และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ท าให้ครูติดตามนักเรียน

อยู่ใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบ

คลาวด์  Google Apps for Education  นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนและคุณครูใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาจากโลกไอทีแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันกับสถาบันต่างๆระหว่างประเทศได้ด้วย
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และมาถึงตอนนี้  Google Apps for Education (Google, 2014) นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทาง

การศึกษา ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับการจัดการระบบการเรียนการสอนในยุค

ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี   สร้างการเรียนร้ีแบบท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา และทุกรูปแบบของ

เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึก

ข้อมูลบนคลาวด์ ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Gmail สามารถก าหนดเวลา เรียน

และตารางนัดหมายร่วมกัน ได้ด้วย Google Calendar ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้ม 

เอกสารเดียวกันได้ด้วย Google docs สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายผ่านทาง Google Sites อีกทั้งครู

ยัง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนด้วยการใช้ Google Classroom  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยี ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

3.แนวคิด เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  

Palu and Horth (2001) กล่าวว่า ในหลักสูตร Art Education  มุ่งเน้นไปที่ การปรับตัว  

การเปลี่ยนแปลง ในการวางแผนบทเรียน  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์  ความ

เป็นไปได้ ส าหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายในระดับความสามารถของนักเรียนในชั้นเรียน   Rooney 

(2004)  ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานโดยผ่านโรงเรียน  รูปแบบรวมถึงกิจกรรม  

หลักสูตรจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และสรุปความรู้ทั้งหมด  กิจกรรมทั้งหมดเน้นที่ผลงาน

ของนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียนจะเพ่ิมการสอนศิลปะ และการบูรณาการเนื้อหา การท าให้

บรรยากาศในโรงเรียนเต็มไปด้วยศิลปะ เช่น  นักเรียนทุกคนเรียน ทัศนศิลป์  การแสดงละคร  และ

ดนตรี  รูปแบบของโรงเรียนสามารถพัฒนาบุคลากร  นักศิลปะ  และชุมชน  ในการใช้หลักสูตรสห

วิทยาการ กับการสอนดนตรี  การแสดง  การเต้น  และทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน 

โรงเรียนน าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานในการปฏิรูปรูปแบบการสอนของ

โรงเรียน  ความคิดริเริ่ม การใช้วิจัยเป็นฐาน  กลยุทธ์ของโรงเรียน  ค่อนข้างมากกว่าการแยกหลักสูตร  

บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  การปฏิรูปรูปแบบการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐาน ไม่ใช่เพียงการบูรณา

การศิลปะเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการสอน   เพ่ือให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมและเกิด

ประสบการณ์ในการเรียนรู้   โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าการสอนศิลปะเป็นส่วนหนึ่งใน

การปฏิรูปโรงเรียน  

รูปแบบการสอนเป็นการน ากิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของนักเรียน

และครู โดยให้เกิด ศิลปินในห้องเรียน   โดยครูมีหน้าที่ในการวางแผน  และน าบทเรียนแบบใช้ศิลปะ
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เป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตัวอย่าง ในรูปแบบการสอนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจะช่วย

แนะน าครูที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  ช่วยแนะน าการบูรณาการ

ศิลปะแขนงต่างๆ เข้าไปในหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  

และน าหลักสูตรไปใช้  โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน า ในการวางแผนการสอน  การพัฒนา และ 

การน าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้  ซึ่งครูที่ จัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีทั้งมี

พ้ืนฐานทางด้านศิลปะ และไม่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ  การพัฒนาครูโดยการสร้างขีดความสามารถจึงเป็น

สิ่งส าคัญ ที่จะให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้  โดยการให้ความรู้

เพ่ิมเติม และมีครูผู้ช่วย  อย่างไรก็ตามในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ

ครูในแต่ละฝ่าย  

อย่างไรก็ตามในกลุ่มนักพัฒนาโมเดลนั้น มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมาร่วมในการวางแผน การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ศิลปะและการสอนของครูต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการสอน

แบบปกติ  ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและความสามารถในการรายงาน ที่จะ

ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการคิด  

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานมาสามารถน าไปใช้ได้กับ ระดับชั้นเรียน ความ

ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่

สนุกสนานและมีความรู้ที่คงทน และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป ในระดับโรงเรียน

และระดับชุมชน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM นี้ยังสามารถ ขยายผลไปสู่ระดับการบริหาร

จัดการทั้งหลักสูตร  และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งดึงชุมชนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในองค์รวมโดยมีศิลปะเป็นตัวเชื่อม 

4.เเนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือ

“Synaptic  Instructional  Model” นี้ เป็นรูปแบบที่  Joyce and Weil (ทิศนา แขมมณี, 2545)  

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ  กอร์ดอน  (Gordon)  ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหา

แบบเดิมๆ ของตนโดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่

สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้  หากมีโอกาสได้ลอง คิ ด

แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืนและถ้ายิ่งให้บุคคลจาก 

หลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพ 
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มากขึ้น  ดังนั้น กอร์ดอน จึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิด ใหม่ ๆ  ที่ไม่

เหมือนเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ เป็นตัวเองให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืน  หรือเป็นสิ่งอ่ืน  

สภาพการณ์ เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ  ขึ้นได้ กอร์ดอน  เสนอวิธีการคิด

เปรียบเทียบ แบบอุปมาอุปไมยเพ่ือใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้  3 แบบ  คือ การเปรียบเทียบ

แบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy)  และ การ

เปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed conflict) วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ  

  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ๆ และสามารถน า

ความคิดใหม่ๆไปใช้ในงานของตนท าให้งานของตนมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้นนอกจากนั้น

ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่าของการคิดและความคิดของผู้อ่ืนอีกด้วย ทักษะการสร้างสรรค์

และนวัตกรรม เป็นทักษะหน่ีงของทักษะของผ้ีเรียน ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ทีผ่้ีเรียน

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถประกอบ อาชีพและดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จัดเป็น

ทักษะเชิงประยุกต์ (apply skill) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นความช านาญหรือ

ความสามารถในการใช้ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการและการถ่ายทอด      

ใช้ทักษะในการสร้างสิ่งที่มี เอกลักษณ์ ของตน จนท าให้เกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรที่ท าขึ้นใหม่หรือ

พัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ ของความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยอาจเป็นสิ่ง

ใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   

ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  1. การคิดสร้างสรรค์ (think 

creating)  2.การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (work creatively with others ) 3. การ

สร้างนวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ  (implement innovation) การจัดการศึกษาในปัจจุบันควรพัฒนาผ้ี

เรียนให้มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพ การ

ประกอบอาชีพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และท าให้เกิดนวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ระดับประถมศึกษา  โดยใช้

กระบวนการใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration : I) ขัน้ที่ 2 การก าหนด

เป้าหมาย (Destination : D)  ขั้นที่ 3 การสร้างเสริมพลังการจัดการเรียนรู้  (Empowering : E) ขั้น
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ที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา (Action : A) โดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานของครูและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่านการใช้คิวอาร์โค้ท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google  อาทิ Google Form Gmail เป็นต้น การอัด

คลิปขณะจัดการเรียนการสอน แล้วน ามาเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ  และสื่อสังคมออนไลน์  อาทิ แอป

พลิเคชัน Line  ทั้ง Line ส่วนบุคคล และ Line กลุ่ม รายละเอียดของกิจกรรมตามแผนภาพที่  1  
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ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ค ำถำมกำรวิจัย  

 1.ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา มีองค์ประกอบ  กระบวนการ  มีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร 

 2.ประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในด้านต่อไปนี้เป็นอย่างไร  

 2.1ความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ของครูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ก่อนและหลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาเป็นอย่างไร  

 2.2 ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ ส่ งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นอย่างไร 

 2.3 พฤติกรรมความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยี เป็นอย่างไร 

 2.4 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับใด 

 2.5 พัฒนาการความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็น

อย่างไร     

 2.6 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน เป็นอย่างไร 
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 3.การขยายผลชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษามีผลเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 1.เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 2.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้   

  2.1เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ของครูเกี่ยวกับชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ก่อนและหลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

  2.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  2.3เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยผสมผสานเทคโนโลยี 

  2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ 

  2.5 เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา     
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  2.6เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 

3.เพ่ือขยายผลชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

สมมติฐำนกำรวิจัย  

        1.ครูมีความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ การจัดการเรียนรู้

แบบใช้ศิลปะเป็นฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีสูงกว่าก่อนใช้  

 2. ครูมีพัฒนาการความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรมของนักเรียนสูงขึ้น 

 3.ครูมีพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 4.ครูมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก  

  5.นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

 6.นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตกำรวิจัย  

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่  

   1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
                    ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 32  คน  
       นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)                     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 432 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
   1) กลุ่มทดลอง  คือ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling)  จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 คน) วิทยาศาสตร์ (2 คน)  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  (2 คน)  และศิลปะ (3 คน) และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย

และประถมศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 216 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาต้น               

ปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 

   2) กลุ่มขยายผล คือ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา ) ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) จากกลุ่ มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ ดั งนี้  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ( 5 คน )   

ภาษาต่างประเทศ (2 คน)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3 คน) และสุขศึกษาและพลศึกษา         

(2 คน) และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6  จ านวน 216 คน  ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้

เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ใน

กลุ่มขยายผล  

 2.ตัวแปรที่ศึกษำ ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

   2.1 ตั วแปรต้น  ( Independent Variable) ได้ แก่  ชุ มชนการเรียนรู้ วิ ช าชีพ โดย

ผสมผสานเทคโนโลยี  

   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  
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    2.2.1 ตัวแปรตามที่เกิดกับครู คือ  

     2.2.1.1 ความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     2.2.1.2 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     2.2.1.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

               2.2.1.4 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    2.2.2 ตัวแปรตามที่เกิดกับนักเรียน ระดับประถมศึกษา  

     2.2.2.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     2.2.2.2ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

 

3.ระยะเวลำ  

     เริ่มท าการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561– 30 

กันยายน 2561  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 1.ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ หมำยถึง เครื่องมือในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะร่วมกันแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผน ร่วมมือกันพัฒนา

โรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและเกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ 

 2.กำรผสมผสำนเทคโนโลยี หมำยถึง การน าเครื่องมือทางเทคโนโลยี มาผสมผสานกับ           

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนฯ ได้แก่ คิวอาร์โค้ท  คลิปวิดิโอ Google 

Application (Google drive ,E-mail, Google From)  และ Application Line  
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 3.ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพผสมผสำนเทคโนโลยี หมำยถึง กระบวนการในการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยผู้บริหาร ครู 

บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมกลุ่มกันด้วยความ

สมัครใจ ร่วมกันแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  วางแผน ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่

เกิดข้ึน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่มีแต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านเครือข่าย

เทคโนโลยีต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่  คิวอาร์โค้ท คลิปวิดิโอ   Google 

Application (Google drive ,E-mail, Google From)  และ Application Line   

    4.ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำร

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษำ หมำยถึง กระบวนการในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผน ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนใน

ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและเกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ  โดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีต่างๆ  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  ขั้นที่ 1 

การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration : I) ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย (Destination : D)  ขั้นที่ 3 

การสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ (Empowering : E) ขั้นที่  4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา           

(Action : A)  

 5.ควำมสำมำรถในกำรสรุปองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ หมำยถึง  

ทักษะของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในการอธิบายเกี่ยวกับ 

เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  ความหมาย  ลักษณะและการน าชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ   ที่ผสมผสานเทคโนโลยีไปปฏิบัติ วัดได้โดยการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

   6.ควำมสำมำรถในกำรสรุปองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ศิลปะ

เป็นฐำน และกำรสร้ำงนวัตกรรม   หมำยถึง  ทักษะของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในการอธิบายเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน วัดได้โดยการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
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        7.สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง ความสามารถของครูในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้  และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สามารถวัดได้จาก ดังต่อไปนี้   

   7.1 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  หมายถึง ความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถของครูระดับประถมศึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ก าหนด 

   7.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ครูระดับประถมศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 

   7.3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นผลคะแนนที่ได้จากการประเมินการสร้างนวัตกรรม  

    8.ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  หมำยถึง  ครูระดับประถม

ศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผู้สอนเป็นผู้

อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ น าศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร ประติมากรรม การเขียน 

เข้า ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานนั้นท าให้เกิดส่งผลให้มนุษย์เกิดจินตนาการ 

มีความคิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  และบ าบัดจิตใจ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  ขั้นที่ 1 ขั้น E 

: Encouragement (ข้ันการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน)   ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing and Doing  

(ขั้นการออกแบบและลงมือปฏิบัติ)  ขั้นที่ 3 ขั้น SU: Showing and  Utilization (ขั้นการแสดงผล

งานและผลการใช้ประโยชน์)  

       9.ควำมคิดเห็นของครูที่มีต่อชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพผสมผสำนเทคโนโลยี หมำยถึง  

ระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาประกอบด้วยความพึงพอใจ 

3 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 2) ด้านกระบวนการน าไปใช้ 3) ด้านผลของการใช้

รูปแบบ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  การสัมภาษณ์ และการท า

บันทึกความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Journal  Writing) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

    10.ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม หมำยถึง ระดับความสามารถของผู้เรียน

หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยแบบใช้ศิลปะเป็นฐานแล้วสามารถผลิตชิ้นงาน  ในกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ต่างๆ ที่บูรณาการศิลปะผ่านความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการงานศิลปะ  และความสามารถ

ในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง  

  11.ควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน หมำยถึง ระดับ

การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ประกอบด้วยความพึงพอใจ 

3 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการวัด

และประเมินผล  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้น 

    12.ครู หมำยถึง ผู้จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย

และประถมศึกษา) ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 

   13.นักเรียน  หมำยถึง ผู้ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) สามารถ

สร้างสรรคน์วัตกรรมที่ใช้ศิลปะเป็นฐานได้   

 2.ครูที่ได้ใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี จะมีความสามารถในการ

ออกแบบ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  อย่างสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา 

 3.ครูผู้สอนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน  

 4.โรงเรียนได้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี   เกิดรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน ของโรงเรียนและโรงเรียนที่ ได้รับการขยายผลเกิดชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ และมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัย “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา”  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด าเนินการวิจัย  ตามล าดับดังนี้  

    ตอนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานวิชาชีพครู 

    ตอนที่  2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) 

     ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการผสมผสานเทคโนโลยี 

     ตอนที่ 5 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

ตอนที่ 6 เเนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

ตอนที่ 1 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 และมำตรฐำนวิชำชีพครู 
 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษา ผู้สอนและผู้เรียน 

ช่วยในการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาชาติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นที่ต้องศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานวิชาชีพครู ที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย  ดังต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง

ประสงค์ ของคนไทย  เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่าง

ตามบริบท    ของท้องถิ่นและของสถานศึกษา  แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขัน

ได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ

การเมือง ต่อไปได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  
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หลักกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งก าหนดผ่านกรอบ (framework) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ 

การศึกษานี้  จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการ

ศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กฎหมายยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหลายเหล่านี้  ต่างมี

อุดมการณ์   เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา เป็นคนดี มี

วินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

ทางการศึกษา สามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความ

มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

 

เป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับ           

การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย

ในการจัดการศึกษา  โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละ

ระดับ และประเภทการศึกษา  และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการ

ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การ

ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้

จัดท า มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้ 

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและ

จัดท า มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิด

คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนใน

ระหว่างที่ก าลังศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือ เป็น 
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“คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ให้กับประเทศ  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

คุณธรรม ทักษะ และควำมรู้ที่จ ำเป็นบนฐำนค่ำนิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ

กำรศึกษำ 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 

หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม             

ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็น

คุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้  

1.ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุค

ดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มี

สุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐาน

ของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

2.ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาด

ดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม   

3.พลเมืองที่เข้มแข็ง  เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก มีจิตอาสา  มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย 

ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน          

ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

ควำมหมำยของมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึง

ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติ
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ตามเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจาก

วิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการ

ศึกษาและก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น  เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ  (คุรุสภา, 2548)  

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ก าหนดให้มี

มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามา

ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบ วิชาชีพ จึงจะ

สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็น บุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาได้ 

2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผล

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ ก าหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และ

ความช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือการ

ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อ ใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 

  3.มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ ผู้ประกอบ

วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการ ประพฤติปฏิบัติ เพื่อด ารงไว้

ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบ แผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพที่คุรุสภาจะก าหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว  ผู้นั้นอาจถูก

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ยกข้อกล่าวหา (2) 

ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ์(4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี (5) เพิก

ถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54) 
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มำตรฐำนวิชำชีพครู  

มำตรฐำนควำมรู้  

 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง  โดย

มีความรู้ ดังต่อไปนี้  1) ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู  2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้          

4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา  6) การบริหารจัดการในห้องเรียน          

7) การวิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  9) ความเป็นครู   

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ มาตรฐานเรื่อง การ

จัดการเรียนรู้  มีสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

การจัดการเรียนรู้  สาระความรู้  1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  2) รูปแบบการเรียนรู้

และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  4) 

การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  5) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 6) เทคนิค

และวิทยาการจัดการเรียนรู้ 7) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้  8) การ

จัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  9) การประเมินผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะ  1) สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค  

2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 3) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่อ

อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

จ าแนกระดับการเรียนรู้ของผ้ีเรียนจากการประเมินผล (คุรุสภา, 2548) 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 มำตรฐำนที ่1 ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครูอยู่เสมอ 

 การปฏิบัติกิจกรรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือ

พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือ

หน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น  เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ 

เป็นต้น ทัง้นี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

 มำตรฐำนที ่2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงผลทีจ่ะเกิดแก่ผู้เรียน 

 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้ เรียน หมายถึง การเลือกอย่าง

ชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรม การเรียนการสอนและ

กิจกรรมอ่ืนๆครูตอ้งค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแกผู่้เรียนเป็นหลัก 
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 มำตรฐำนที ่3 มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 

 การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของ ครูที่จะให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย

ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้ีเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะ ให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการ

ส่งเสริม พัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน อย่างเปน็ระบบ 

  

 มำตรฐำนที่ 4 พัฒนำแผนกำรสอนให้สำมำรถปฏิบัติได้ผลจริง 

 การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือ

สร้างแผนการสอน  บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่ สามารถน าไปใช้จัด

กิจกรรม  การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที ่5 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต

เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์  เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที่  6  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผลถำวรที่เกิดแก่ผูู้เรียน 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการ เรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความ แตกต่างของบุคคลด้วยการ

ปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น

บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

 มำตรฐำนที่ 7 รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีระบบ 

 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงาน ผลการ

พัฒนาผู้เรียนทีเ่กิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ การด าเนินงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้  

 1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

 2) เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนา คุณภาพของผ้ีเรียน 

และข้ันตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

 3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน 

 4) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ไดผ้ลดียิ่งขึ้น 
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 มำตรฐำนที ่8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยำ่งทู่ดีแก่ผู้เรียน 

 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติใน

ด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ ความเป็นครูอย่างสม ่า

เสมอ ทีท่ าให้ผ้ีเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอยา่ง 

 มำตรฐำนที ่9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถำนศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญรับฟัง

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพ่ือน

รว่มงานดว้ยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า

นั้น 

 มำตรฐำนที่ 10 ร่วมมือกับ ผูู้อ่ืนในชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 การร่วมมือกับผู้ีอ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญรับฟัง 

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือ ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา

งานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ กัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วย

ความเต็มใจ 

 มำตรฐำนที ่11 แสวงหำและใช้ข้อมูลขำ่วสำรในกำรพัฒนำ 

 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวม

ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศ เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ

วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการ แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ

พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 มำตรฐำนที่  12 สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรูู้ในทุกสถำนกำรณ์ 

 การสร้างโอกาสให้ผู้ีเรียนได้เรียนรู้ีในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม การเรียนรู้

โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรม

อ่ืนๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติ ต่างๆ  มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครู

จ าเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของ ปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมใน

การพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ 

มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมอง

หักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสู่ ผลก้าวหน้าของผ้ีเรียน  (คุรุสภา , 2548) จาก

รายละเอียดข้างต้นผู้วิจัย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานวิชาชีพครู 
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เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษา ก าหนดกรอบ ทิศทางในการพัฒนา ก าหนดคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ ผู้เรียนให้ธ ารงความเป็นไทยเป็นกรอบของคนไทย 4.0 ก าหนดผล

ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา เป็นหลักในการจัด

การศึกษาพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และค่านิยม  

ตอนที่ 2 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  

และ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร ( ปฐมวัยและประถมศึกษำ ) 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการใช้หลักสูตรเป็นระยะเวลา

หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันครบวงรอบการประเมินหลักสูตรแล้ว  ทางฝ่ายวิชาการจึงด าเนินการประเมินหลักสูตร  

โดยใช้ CIPPI  MODEL  ในการประเมิน  แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  

ส ารวจความต้องการพ้ืนฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม และสอบถาม

ความต้องการ ทั้งยังตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการด ารงชีวิต และมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการดังกล่าว และความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็ม

ตามศักยภาพ  

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล

โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ

ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  

โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ  
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระท่ี 1 กำรอ่ำน 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สำระท่ี 2  กำรเขียน 

          มาตรฐาน ท  2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สำระท่ี 3 กำรฟัง  กำรดู  และกำรพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

สำระท่ี 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย   

 มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                                   

สำระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 และเมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) โดยศึกษาในประเด็นของวิสัยทัศน์โรงเรียน  พันธกิจโรงเรียน  ปรัชญา  อัตลักษณ์  

เอกลักษณ์  จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้  

เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นสถานศึกษา แหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการที่เป็นแบบอย่างมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ          
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ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานบนพื้นฐานของศิลปะและความเป็นไทย เพื่อความเป็นพลเมืองและพลโลกที่

ดี 

พันธกิจโรงเรียน       

           1.จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน บนพ้ืนฐาน

ของศาสตร์และศิลป์ ความเป็นไทย สู่ความเป็นพลเมือง และพลโลกที่มีคุณภาพ  

      2.จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

    3.วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

    4.บริการวิชาการ และให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ชุมชน 

    5.ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

    6.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และวิชาชีพ  

    7.เป็นสวัสดิการการศึกษาของบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญำ 

  ปัญญาดี    รู้วิถีวัฒนธรรมไทย   ก้าวไกลสู่สากล 

อัตลักษณ์ 

 สร้างสรรค์  ทันสมัย  ไทยแท้ 

เอกลักษณ์ 

        โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์ 

จุดหมำย    

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  

ก าหนดจุดหมายที่ให้เกิดกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551   เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ดังนี้ 

1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี

ทักษะชีวิต  

3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

4.มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
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ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  

 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ ดังนี้ 

  1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมใน

การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง การเจรจา

ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล

และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ

ตนเองและสังคม 

           2.ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 

การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

                  3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง 

ๆ  ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา

ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

           4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 

ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน 

และ การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ

ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

           5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี

ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )   มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
                   1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
                      2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
                     3.  มีวินัย 
                      4.  ใฝ่เรียนรู ้
                        5.  อยู่อย่างพอเพียง 
                      6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
                     7.  รักความเป็นไทย 
                      8.  มีจิตสาธารณะ 
        9. มีความสร้างสรรค์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

  1.ภาษาไทย 

  2.คณิตศาสตร์ 

  3.วิทยาศาสตร์  

  4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  5.สุขศึกษาและพลศึกษา 

  6.ศิลปะ 

  7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  8.ภาษาต่างประเทศ 

ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  จัดหลักสูตร

สถานศึกษาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาศาสตร์ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาที่เน้นด้านศิลปะ โดยมี ปรัชญา (Philosophy)  คือ  “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์

ชาติยั่งยืน”  ปณิธาน (Determination) คือ“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” 

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” (Silpakorn is a 
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leading creative university)    มีค่านิยมหลัก (Core Value)  คือ T = Transparency มีความ

โปร่งใส  E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ  A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร  M = 

Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) คือ S 

= Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห่งตน L = Love 

of Wisdom มีสติปัญญา P = Public Mind มีจิตสาธารณะ A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งใน

คุณค่าแห่งศิลปะK = Knowledgeable มีความรอบรู้ O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้น

ผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง N = 

Need for Achievement เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) และคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดปรัชญา ค าขวัญ  ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้อง

กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังนี้  ปรัชญา คือ “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent 

Educational Organization)  ค าขวัญ คือ “สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชู

คุณธรรม” อัตลักษณ์  คือ “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”   ปณิธาน คือ “ผลิตบัณฑิตที่มี

ความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  การ

วิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสั งคม”  

วิสัยทัศน์ คือ “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Organization 

of Creativity, Excellence and Professional) ในการผลิต พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าการวิจัยและบริการการศึกษาใน

ระดับมาตรฐานสากล” (คณะศึกษาศาสตร์, 2559) 

 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) พบว่ามีการใช้หลักสูตร

และด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยใช้ CIPPI  MODEL  ในการประเมิน  แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  ส ารวจความต้องการพ้ืนฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยการ

สัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม และสอบถามความต้องการ    เพ่ิมเติมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และ

คณะศึกษาศาสตร์  และพัฒนานักเรียนให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  ลงในหลักสูตรสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์   ความเป็นมา ความส าคัญ 

ความหมาย  สมาชิก  คุณลักษณะส าคัญ   แนวทางการสร้างชุมชนฯ  กลยุทธ์ในการจัดการและใช้

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  การพัฒนาวิชาชีพ   การน าแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไปปฏิบัติใน

บริบทสังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ควำมเป็นมำ  และควำมส ำคัญ 

 Richard  DuFour ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC  )” เริ่มท างานวิจัยพัฒนาและส่งเสริม เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ มาตั้งแต่ ค.ศ.1998 (พ.ศ. 2541) และตอนนี้ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพได้แพร่ขยายไปทั่ว

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ของประเทศเช่นสิงคโปร์ 

วิจารณ์  พานิช (2555)ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มี

พ้ืนฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้   (Thompson & 

Niska, 2004)เป็นการน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาที่

เปรียบเทียบให้ “โรงเรียนเป็นองค์กรนั้น” น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง  แท้จริงแล้วโรงเรียนมีความ

เป็นชุมชน  มากกว่าความเป็นองค์กร  ซึ่งความเป็น “องค์กร” กับ “ชุมชน” มีความแตกต่างกันที่

ความเป็นชุมชนจะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็น

สมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะ

ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา  มีกลไกควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและ

วัฒนธรรมของการใช้อ านาจเป็นหลักในขณะที่ ชุมชน จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยมและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพ  มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ 

และยึดหลักต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  แบบผนึกก าลังกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่พัฒนาการการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ “องค์กร” ยังท าให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างข้ึน เช่น ลดความ

เป็นกันเองต่อกันลง  มีความเป็นราชการมากข้ึน  และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพ

เดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่า ถ้ามองโรงเรียนในฐานแบบองค์กรดังกล่าวแล้ว ก็จะท าให้โรงเรียนมี

ความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น มีกลไลบังคับควบคุมมากมาย 

และมักมีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลัก  ในทางตรงกันข้าม ถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมี
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ฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้ว บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์

ร่วมกัน  มีการสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศท่ีทุกคน 

แสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูแลสวัสดิภาพ ร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) โดยที่ใส่

ใจร่วมกันถึงการเรียนร้ี และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของ       

ผ้ีเรียน 

ความส าคัญของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

จากผลการวิจัยโดยตรงที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์

อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้ างซึ่งมี

ผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู เพ่ิม

ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ

ให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ

โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น 

กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอย

สังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนัก

ถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบ

ข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุง

พัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือ

ศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญคือยังสามารถลดอัตราการ

ลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียน

แบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
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ประเด็นที่  2 ผลดีต่อผู้ เรียนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC)  ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่

ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

วิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า

สุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน

และลดลงชัดเจน  

ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้และสมรรถนะ เพ่ือให้เป็นผู้ที่

สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และจริงจัง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)

พุทธศักราช 2562  โดยมีงานวิจัยจ านวนมากยืนยันว่า การที่ครู มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม รวมถึง

การเตรียมครูใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

(Darling-Hammond & Linda, 2010) โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมความเป็นมือ

อาชีพดังกล่าว คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของครูผู้สอนเพ่ือร่วมมือรวม

พลัง เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือ

เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน  

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีพัฒนาการมาจาก      

กลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างานส าคัญ คือ ความรับผิดชอบการ

เรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด าเนินการใน

รูปแบบ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) พบว่าเกิดผลดีทาง

วิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หัวใจส าคัญที่สุด ของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning Community: 

PLC)   คือ เป็นเครื่องมือของครูในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรู้ในโรงเรียนต้อง

เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) มา เป็น “ครูฝึก” 

(coach) หรือครูผู้อ านวยความสะดวก ในการเรียน  (learning facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจาก
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ห้องสอน (classroom) มาเป็นห้องท างาน (studio) เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนเรียนเป็น

กลุ่มและท างานร่วมกันที่เรียกว่าการเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning)  การศึกษาต้อง

เปลี่ยนจากการเน้นการสอน (ของคร) ู มาเป็นการเรียน (ของนักเรียน) เปลี่ยนจากเน้นการเรียนของ

ปัจเจก (Individual Learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เปลี่ยนจากการเรียน

แบบ เน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปันกัน ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหา

สาระ มาเป็นท าหน้าที่สร้างแรง บันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์ โดย

เน้น ออกแบบโครงการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมือท าเพ่ือเรียนร้ีจากการลงมือท า (Learning by 

Doing) เพ่ือให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะเพ่ือการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21  

 จากความส าคัญข้างต้นที่กล่าวมาของ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ : Professional Learning 

Community : PLC ) นั้น  ทางด้านแนวคิดของศาสตราจารย์ มานาบุ ซาโต  ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ 

มหาวิทยาลัยกักคุชุอิน และศาสตราจารย์กิตติคุณทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว   ผู้ซึ่งเป็น

ทั้งนักคิด  นักวิชาการ และนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  ซึ่งได้รับความสนใจจากครูในญี่ปุ่นจ านวน

มาก     ที่ท าการค้นคว้าและเผยแพร่แนวคิด  "โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ :  วิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และระบ บกิ จกรรม ”(School as Learning Community (SLC) : Vision, Philosophies and 

Activity Systems) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกัน  โดยแนวคิดดังกล่าวเน้นที่การท าให้เกิดการปฏิรูป

โรงเรียนในระดับรากฐาน และแพร่ขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติไปอย่างรวดเร็วไปทั้งในระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชีย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาที่มี

พลังสร้างสรรค์  แนวคิดนี้ตกผลึกสะท้อนผลลัพธ์เชิงบวก เกิดเป็นแนวทางที่โรงเรียนชั้นน าประเทศ

ญี่ปุ่นยึดเป็นวิธีการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและขยายผลมาสู่ประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียที่ก าลังได้รับความสนใจทั้งในสิงคโปร์และเกาหลี  (Sato, 

2560)แนวคิด “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” : (Professional Learning Community : PLC) และ

แนวคิด  "โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้” (School as Learning Community (SLC) : Vision, 

Philosophies and Activity Systems)  จากการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แล้วพบว่าเป็นแนวคิดที่มี

หลักการตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเดียวกัน คือ การสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกัน 

ทั้งในส่วนของผู้บริหาร  ครู นักเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลดี

กับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา โดยผลทางวิชาชีพครู คือ การลดความโดด

เดี่ยวทางการสอน เนื่องจากมีการท างานร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ผลใน

ส่วนของนักเรียน คือ การที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและ
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กัน  โดยหัวใจหลักของทั้งสองแนวคิด คือ การเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนครูจากผู้สอนเป็นผู้อ านวย

ความสะดวก หรือ ผู้ฝึก และนักเรียนจะเกิดความร่วมมือกันในการเรียนรู้   

ควำมหมำย 

นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความหมาย ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC  ) อย่างไรก็ตาม การรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้

ยากที่จะท าเพียงล าพังหรือเพียงนโยบาย เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นต้อง

สร้างความเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  ที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 

1990) ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น  จึงจ าเป็นต้องมีอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุขทางวิชาชีพ  มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพ่ือศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ 

การอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ”  (สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์  จัน

อินทร์, & คงกฤช  ไตรยวงค์, 2553) ที่มีลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอ้ืออาทรอยู่บนพ้ืนฐาน 

“อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจที่สร้างพลัง

มวลชนเริ่มจากภาวะผู้น าร่วมของครูเพ่ือขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 

2005)ดังมีนกัการศึกษาหลายท่านให้ความหมายดังต่อไปนี้  

วิจารณ์  พานิช (2555)ให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) คือ เครื่องมือให้ครูทุกคนได้มีโอกาสเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมาย

หลักที่ผลการเรียนร้ีของนักเรียน แต่ที่จริงแล้วยังมีผลลัพธ์ ที่การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนโดยสิ้นเชิง 

(school transformation) อีกด้วย นั่นคือ วิธีท างานเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนไป

วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไป โรงเรียนจะกลายเป็นองค์กรเรียนรู้ ผู้คนจะไม่หวงความรู้ จะมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างเข้มข้นและไม่เป็นทางการ และกล่าวเพ่ิมเติมว่าชุมชนการเรียนรู้

วิช าชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ  ชุมชนการปฏิบั ติ  (Community of 

Practice: CoP)  โดยอธิบายว่า ชุมชนการเรียนร้ีวิชาชีพ คือ กระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงโดย

เรียนรู้จาก การปฏิบัติ (CoP) ของครู ซ่ีงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน้างาน หรือ bottom up อาจ

กล่าวได้ว่าชุมชน การเรียนร้ีทางวิชาชีพ คือ ชุมชนการปฏิบัติของครูนั่นเอง  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู เป็นการผสมผสานแนวคิด 2 ประการ ได้แก่ ความเป็น 

มืออาชีพ (professional) และ ชุมชนแห่งการเรียนร้ี (learning community) หมายถึง การรวมกลุ่ม
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กันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ีอพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และ คุณภาพของ

ผู้ เรียนร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ (collaborative learning) การเรียนรู้

ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (field) และการแลกเปลี่ยนเรียนร้ี (sharing learning) อย่าง

ต่อเนื่อง  

มองจากมุมหนึ่ง  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  

คือ เครื่องมือส าหรับการรวมกันเป็นชุมชน (community) ท าหน้าที่ เป็นผ้ีน าการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ“ปฏิรูป”การเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่ “เกิดจาก

ภายใน” คือ ครูร่วมกันด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิรูปการเรียนรู้ ด าเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันท้ีง

จากภายในและจากภายนอก ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

เป็นเครื่องมือให้ครูเป็นผู้ลงมือกระท า (actor)แป็น“ประธาน” เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่วง

การศึกษา ไม่ใช่ปล่อยให้ครูเป็น “กรรม” (ผู้ถูกกระท า) อยู่เรื่อยไป หรือเป็นเคร่ีองมือปลดปล่อยครู

ออกจากความ สัมพันธ์เชิงอ านาจสู่ความสัมพันธ์แนวรอบ เพ่ือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้แก่

การศึกษา รวมทั้งสร้างการรวมตัวกันของครู เพี่อท างานสร้างสรรค์ ได้แก่ การน าประสบการณ์การ

จัดการเรียนรู้แบบ PBL และนวัตกรรมอี่น ๆ ที่ตนเองทดลอง มาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน หรือยกระดับ 

ความร้ีในการท าหน้าที่ครูจากประสบการณ์ตรง  

Sergiovanni (1994) ได้ ก ล่ า ว ว่ า ชุ ม ช น การ เรี ย น รู้ วิ ช าชี พ (Professional Learning 

Community: PLC) เป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพ

ครูของโรงเรียนในการท างาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน    

Hord (1997) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มีนัย

ยะแสดงถึงการเป็นผ้ีน าร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง  

Bulkley and Hicks (2005)ให้ความหมาย ชุมชนการเรียนร้ีวิชาชีพ ในบริบทที่แตกต่างกันเป็น 2 

ลักษณะ คือ  1) มุ่ งเน้นศึกษากลุ่มย่อยในโรงเรียน (subgroup within school)   2) มุ่ งเน้น

การศึกษาทั้งโรงเรียนหรือในภาพรวมของโรงเรียน (schoolwide community) ซึ่งในลักษณะนี้จะ

สอดคล้องกับแนวคิดกลุ่มศึกษาทั้งคณะ (Whole-Faculty Study Group: WFSG) ของ Murphy & 

Dale (2005) ที่ด าเนินการศึกษาและพัฒนากระบวนการที่เกิดขึ้น ในระบบโรงเรียนทั้งหมด โดยกล่าว

ว่า “กลุ่มศึกษาทั้งคณะเปรียบเสมือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ย่อยๆ” McLaughlin and 

Talbert (2006) ให้ความหมายว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในการ

ทางานเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
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ปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือช่วยให้เกิดการ ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในชั้นเรียน  

DuFour (2007) ผู้ถือเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกล่าวถึงลักษณะส าคัญของ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) ไม่ใช่ โปรแกรมหรือหลักสูตร แต่ เป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยให้ เกิดพลังในการ

เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ  ครูผู้สอนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะ

เกิดขึ้นมากกว่าให้ความส าคัญกับการสอน  นอกจากนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลัง 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัย การพ่ึงพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน  

Stoll and Louis (2007) อธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ กลุ่มของครูที่มา

ร่วมกัน ท างานและวางเป้าหมายร่วมกันเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีการสะท้อนการท างาน

ร่วมกัน อย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางวิชาชีพ   Padwad 

and Dixit (2008)  อธิบายว่า ชุมชนการเรียนร้ีทางวิชาชีพ คือ ชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพ่ือ

ท างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน น าไปส่ีการเจริญเติบโต หรือเกิดพัฒนาการของบุคคลและ

เกิดความเป็นมืออาชีพขึ้น  

จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เป็น

กระบวนการหนึ่ง ที่ครูทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หวง

ความรู้  ร่วมมือกันวางแผน แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา  ทั้งผู้บริหาร 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับ  โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่มีโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์ความหมายของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
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สมำชิกของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ   

Hord et al. (2009) ได้อธิบายเกี่ยวกับ สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า สมาชิก

ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถจัดเป็นโครงสร้าง หลัก 2 ส่วน คือ 1) สมาชิกส่วนที่เป็น

ครูผู้สอน หรือ Grade-level team ซึ่งเป็นกลุ่มของครูผู้สอนในแต่ละ ระดับ ส่วนใหญ่ใช้ในการ

รวมกลุ่มของสมาชิกครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือ Subject-matter team ซึ่ง เป็นกลุ่มของ

ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ในการรวมกลุ่มของสมาชิกครูผู้สอน ระดับ

มัธยมศึกษาและ 2) สมาชิกส่วนที่เป็นนักการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหาร นัก

การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะ

ในด้านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการ เรียนรู้ได้ดีที่สุด แม้ว่าจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะพบว่าไม่

มีการระบุ จานวนน้อยที่สุดหรือมากที่สุดของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแต่การรวมตัวกัน

ของกลุ่ม บุคคลที่เป็นสมาชิกอาจไม่เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหากการรวมกลุ่มดังกล่าวขาด 

คุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

Annenberg Institute for School Reform (2013) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)  จะประกอบไปด้วยกลุ่มของนักการศึกษากลุ่ม

ผู้บริหารกลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงนักเรียนและอาจหมายรวมไปถึงกลุ่ม

ผู้ปกครอง โดยสมาชิกเหล่านี้ จะมีหน้าที่ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน และ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคล ไปจนกระทั่งผลที่เกิดขึ้นโดยรวมเพ่ือปรับปรุงความเป็น

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สมาชิกของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ควรประกอบด้วย  1. ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  2.ผู้บริหาร  3.นักเรียน 4.ศึกษานิเทศก์  

5.กลุ่มผู้ปกครอง  6.ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  มีหน้าที่ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนร่วมกัน และแลกเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงวิชาชีพอยู่เสมอ   ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 

Hord, Roussin 
and Sommers (2010) 

Annenberg Institute for 
School Reform  

(2013) 
ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

สมาชิกส่วนที่เป็นครูผู้สอน หรือ 
Grade-level team ซึ่งเป็นกลุ่ม
ของครูผู้สอนในแต่ละ ระดับ ส่วน
ใหญ่ใช้ในการรวมกลุ่มของ
สมาชิกครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาหรือ Subject-
matter team ซ่ึงเป็นกลุ่มของ
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ในการ
รวมกลุ่มของสมาชิกครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่ ม ครู ผู้ ส อน  จะมี ห น้ าที่
ร่ ว มกั น วางเป้ าห ม ายการ
เรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติทั้งใน
ส่วนบุคคล ไปจนกระทั่งผลที่
เกิดขึ้นโดยรวมเพ่ือปรับปรุง
ความเป็นวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  
 

      สมาชิกของชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพประกอบด้วย 
     1. ครูผู้ สอนในแต่ละกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้  
     2.ผู้บริหาร  
     3.นักเรียน  
     4.ศึกษานิเทศก์  
     5.กลุ่มผู้ปกครอง  
     6.ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  
มีหน้าที่ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ของผู้ เรียนร่วมกัน 
และแลกเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุง
วิชาชีพอยู่เสมอ   
 

สมาชิกส่วนที่เป็นนักการศึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้ บ ริ ห า ร  นั ก ก า ร ศึ ก ษ า 
ศึกษานิ เทศก์ที่ มีความรู้ความ
เชี่ ย ว ช า ญ ใน ก า ร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่
ว่ าจะในด้ านหลั กสู ต ร  แน ว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ได้ดี
ที่สุด  

กลุ่มของนักการศึกษากลุ่ ม
ผู้บริหาร และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงนักเรียน
และอาจหมายรวมไปถึงกลุ่ม
ผู้ปกครอง  จะมีหน้าที่ร่วมกัน
วางเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนร่วมกัน และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคล 
ไป จ น ก ระทั่ งผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยรวมเพ่ือปรับปรุงความเป็น
วิช าชีพ อย่ างต่ อ เนื่ อ งและ
สม่ าเสมอ  
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คุณลักษณะส ำคัญท่ีท ำให้เกิดชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

  ในการกล่ าวว่ าโรงเรียน ใดมี ชุ มชนการเรียนรู้ วิ ช าชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)   นั้นนอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวไปแล้วนั้น 

การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ โดยมี

การกล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญที่จะทาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning 

Community: PLC)  ไว้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิด

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC)   ไว้ดังนี้  

  Hord et al. (2009)ได้อธิบายว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังสามารถ พิจารณาได้ใน

อีกลักษณะ คือ นอกจากจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ประการแล้ว องค์ประกอบ เหล่านี้

ยังจัดเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญของ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่กล่าวมาสรุปได้ว่าชุมชนการเรียนรู้

ทาง วิชาชีพ จะประกอบด้วย 1)ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ คือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มและ

สมาชิกชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ และ 2)คุณลักษณะ

ส าคัญที่ก่อให้เกิด องค์ความรู้  

  Richard DuFour, 2007  Hord, Roussin & Sommers, 2010   Martin, 2011 , 

Annenberg Institute for School Reform, 2013, กล่าวไว้ 5 ประการคือ 

  1.การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานสาคัญ เนื่องจาก

การมีพันธกิจที่ชัดเจนร่วมกันจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้ หรือ 

Learning Community ในโรงเรียน ดังนั้นครูผู้สอนที่ เป็นสมาชิกใน PLC จึงต้องมีบรรทัดฐาน 

ค่านิยม และความเชื่อเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

  2.การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for 

students learning) ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้นย่อมต้องอาศัยแนวทางและ

กลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากความคาดหวังที่ครูผู้สอนมีต่อนักเรียนในระดับสูง 

และอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเป็นการวางเป้าหมายร่วมกันของครูที่ 

เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน 
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  3.การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)  การ

พูดคุยสนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผ้ีสอน ผู้เชี่ยวชาญ 

นักการศึกษาและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ

รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น ซ่ีงการสะท้อน

ผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐาน สาคัญที่จะ

ก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือ ช่วย

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  4.การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ ความส าคัญกับ

การร่วมมือรวมพลังโดยการร่วมมือรวมพลังนี้จะต้องเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูใน ภาพรวม

ทั้งหมดของโรงเรียน และสิ่งส าคัญของการร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การ

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้การร่วมมือรวมพลังจะให้ ความ

สาคัญกับความรู้สึกพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหว่างการดาเนินกิจกรรม เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ แนว

ทางการจัดการเรียนรู้ต่างๆ 

  5.การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive 

conditions structural arrangements and collegial relationships) การเตรียมพร้อมในด้าน

การ สนับสนุนให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อน

การ ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพ่ือนร่วมงานและของชุมชนการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นกระบวนการ

เรียนรู้ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจะช่ วยสนับสนุนให้เกิด

ชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ 

 องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นไม่มีลักษณะเป็นล าดับขั้น (Hierarchy) แต่

เป็น ลักษณะที่ใช้แบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  (Professional 

Learning Community: PLC)   กับชุมชนหรือการรวมกลุ่มในโรงเรียนโดยทั่วไป  

 จากการประชุมทางวิชาการ Ed talk  Expo ของกระทรวงศึกษาธิการ ( 2560 )  กล่าวถึง 

คุณลักษณะที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional Learning Community: PLC) 

ประกอบด้วย  
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1.ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน  มุ่งสู่การพัฒนา ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่

การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน   

2.ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการน าสู่การปฏิบัติและประเมิน

ร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share  

3.ภาวะผู้น าร่วม การท า PLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.กัลยาณมิตร เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน  

5.ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาสการท างานที่ช่วยเหลือ

กันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย  

6.การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การเรียนรู้การปฏิบัติงาน และตรงกับภาระงาน คือ การสอน

สู่คุณภาพผู้เรียน  

Manabu (2016) กล่าวว่า School as Learning Community : SLC หรือ แนวคิดโรงเรียน 

คือ ชุมชนของการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากการบูรณาการทฤษฎีทั้งหลายเข้าด้วยกัน การปฏิรูปการศึกษาที่

ห้องเรียน และในโรงเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติทาง

วัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินแนวคิด โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้   (School as Learning 

Community : SLC) ไม่ได้มุ่งเน้นเทคนิคในการพัฒนา แต่เป็นการบูรณาการ 3 องค์ประกอบส าคัญ

รวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ปรัชญา และระบบกิจกรรมเป็น การบูรณาการแนวปฏิบัติ เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น การเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างร่วมมือร่วมพลัง และการเรียนรู้ที่

เกิดจากการสะท้อนความคิดร่วมกัน โดยอาศัยการศึกษาผ่านบทเรียน ใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง ให้

ครูมีเพ่ือนร่วมทางในเชิงวิชาชีพ โรงเรียนมีนโยบายที่เป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย โน้มน้าวให้ทุก

คนตระหนักถึงสิทธิในการเรียนรู้ของเด็กที่การพัฒนาวิชาชีพครูต้องด าเนินการ บนพ้ืนฐาน 

ความสัมพันธ์ในเชิงรับฟัง (Listening Relationship) และการฟังเสียงของผู้อ่ืน (Listening other's 

voice)"  

           นอกจากนั้น สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2559) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as 
Learning Community : SLC) จะเป็นการท าให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ต้องอยู่ที่ห้องเรียน ชีวิตในชั้นเรียน 
ท าอย่างไรให้นักเรียนทุกคนไม่มีใครถูกทิ้งหรือโดดเดี่ยว แม้ว่าเด็กคนนั้นจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ต่ า
หรืออ่อนด้อยก็จะไม่ถูกทิ้ง  ห้องเรียนเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน 
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ครู ผู้ปกครอง ห้องเรียนจะเป็นการจัดแบบเปิดที่จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้
ปรัชญาของความเป็นประชาธิปไตย คือการให้เกียรติกัน คิด ฟังเสียงของเด็ก ครู ทุกคนคือคนส าคัญ 
และทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือปวงชน ครูต้องรักเด็ก เด็กต้องรัก
ครู เด็กต้องรักกัน”  
     Manabu (2016) กล่าวว่า หลักการของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญา (Philosophy) ระบบกิจกรรม (Activity)  ดังต่อไปนี้  

 วิสัยทัศน์ (Vision) : วิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก  ส าหรับเด็กๆ คือ 
โรงเรียนที่ช่วยอบรมและให้ความรู้  ส าหรับครู  คือ โรงเรียนที่ช่วยอบรมและการเรียนรู้ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา  ส าหรับผู้ปกครอง คือ โรงเรียนที่ตนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิรูปโรงเรียน 

1. เด็ก: การเรียนรู้อย่างร่วมมือในห้องเรียน  
2. ครู: ความเป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพของครูที่เกิดจากกิจกรรมศึกษาผ่านบทเรียนที่ทุกคน

ด าเนินการร่วมกัน  
3. ผู้ปกครอง: การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับโรงเรียน 
ปรัชญา (Philosophy) ปรัชญาของ School as Learning Community : SLC

ประกอบด้วย   
1.ปรัชญาของความเป็นสาธารณะ (Public Philosophy) โรงเรียนจะต้องเริ่มต้นเป็นที่

สาธารณะเป็นพ้ืนที่เปิด และครูทุกคนควรเปิดชั้นเรียนของตัวเองแก่สาธารณะ เพ่ือสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพของตน  

2.ปรัชญาของความเป็นประชาธิปไตย(Democratic Philosophy) ให้ความสนใจ วิถีของการ
มีชีวิตที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนเป็นบุคคลส าคัญของโรงเรียน  

3.ปรัชญาของความเป็นเลิศ (Philosophy of Excellence) กิจกรรมการสอน และการ
เรียนรู้ต้องจูงใจสู่ความเป็นเลิศ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ต่อเนื่อง  

ระบบกิจกรรมของ School as Learning Community : SLC ประกอบด้วย  
 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน ( Collaborative  Learning )  
 2) การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน ( Collegiality) 
 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ( Professional  Learning  Community )  

แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ใช้การสื่อสารด้วยการพูดคุย ทุกคนส าคัญและเน้นการ
เกื้อกูลต่อกัน คนเก่งต้องช่วยคนที่ไม่เก่ง ท างานเป็นเครือข่าย นักเรียนทุกคน ครูทุกคน โรงเรียนทุก
โรงเรียน เป็นศูนย์กลางของตนเอง และเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพราะการศึกษาไม่ใช่การ
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แข่งขันเพ่ือเอาชนะ  แต่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเด็กให้ประสบความส าเร็จบูรณาการทุก
ศาสตร์และ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 
  จากที่นักการศึกษากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ คือ 1) การมีเป้าหมายร่วมกัน ความเชื่อพ้ืนฐาน  ค่านิยมในลักษณะเดียวกัน  กล่าวคือ 

มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ มีเป้าหมายและแนวคิดที่

คล้ายกัน  

       2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้วิพากษ์ร่วมกัน และให้

ค าแนะน าขณะจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับผู้สอนเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง  

โดยในการเลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะเป็นการสนทนากันระหว่างผู้สอน และผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ ง 

ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร นักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง เป็นต้น  

   3) มีความร่วมมือซึ่งกันและกันกับสมาชิกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ดังตาราง 3 ลักษณะที่ส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ  

ตารางที่ 3 ลักษณะที่ส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
Martin, 2011, 

Hord, Roussin & 
Sommers, 2010, 

Annenberg 
Institute for 

School Reform, 
2013, Richard 
DuFour, 2007 

Manabu Sato 
(2016) 

Ed Talk ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

การมีบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared values and 
vision) 

Vision (วิ สั ย ทั ศ น์ ) 
เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมา
ก่อนเป็น อันดับแรก  
ส า ห รั บ เด็ ก ๆ  คื อ 
โรงเรียนที่ช่วยอบรม
และให้ความรู้ 

มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 

1.มีการก าหนด 
วิสัยทัศน์ ร่วมกันใน
ส่วนของครูและ
นักเรียน  ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์  และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่า
จะไปในทิศทางใด 
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ตารางที่ 3 ลักษณะที่ส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ) 
Martin, 2011, 

Hord, Roussin & 
Sommers, 2010, 

Annenberg 
Institute for 

School Reform, 
2013, Richard 
DuFour, 2007 

Manabu Sato 
(2016) 

Ed Talk ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

2) การร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
(Collective 
responsibility for 
students learning)  
 

ส า ห รั บ ค รู  คื อ 
โรงเรียนที่ช่วยอบรม
แ ล ะก า ร เรี ย น รู้ ใน
ฐ า น ะ ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ
ทางด้ านการศึ กษ า  
ส าหรับผู้ปกครอง คือ 
โรงเรียนที่ตนได้มีส่วน
ร่ ว ม แ ล ะ ให้ ค ว า ม
ร่วมมือในการปฏิรูป
โรงเรียน 

 2.การร่วมมือร่วมพลัง  
ก าหนดให้มีการเรียนรู้ 
ในผู้เรียนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เป็นส่วนมาก
ในความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 
 
3.ปรับเปลี่ยน  
วัฒนธรรมองค์กร เกิด
การเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู (PLC)  
รวมถึงการสะท้อนผล 

3) การสืบสอบเพ่ือ
สะท้อนผลเชิงวิชาชีพ 
(Reflective 
professional inquiry) 

   

4) การร่วมมือรวมพลัง 
(Collaboration) 

 การร่วมมือร่วมใจ  
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ตารางที่ 3 ลักษณะส าคัญท่ีท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ)  
Martin, 2011, 

Hord, Roussin & 
Sommers, 2010, 

Annenberg 
Institute for 

School Reform, 
2013, Richard 
DuFour, 2007 

Manabu Sato 
(2016) 

Ed Talk ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

5) การสนับสนุนการ
จัดล าดับโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากร  ) Supportive 
conditions 
structural 
arrangements and 
collegial 
relationships) 

Vision (วิสัยทัศน์ ) เป็น
สิ่ งส าคัญที่ต้องมาก่อน
เป็นอันดับแรก  ส าหรับ
เด็กๆ คือ โรงเรียนที่ช่วย
อบรมและให้ความรู้ 

มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
 

 

ลักษณ ะกิจกรรมชุมชนกำรเรียนรู้ วิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)                   

(วิจารณ์  พานิช, 2555) 

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC)  เป็นกิจกรรมที่

ซับซ้อน (complex) มีหลากหลายองค์ประกอบ จึงต้องนิยามจากหลายมุม โดยมีแง่มุมท่ีส าคัญ

ต่อไปนี้  

1.เน้นที่การเรียนรู้  มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพ่ือการเรียนร้ีของทุกคน ทุกฝ่ายร่วมกันต้ีง

ค าถามต่อวิธีการที่ดี และตั้งค าถามต่อสภาพปัจจุบัน 

2. เน้นการลงมือท า มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง  

3. เน้นที่ผล ( หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์ )  

จากข้อความด้านต้นสามารถสังเคราะห์ได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional 
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Learning Community: PLC)  เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน (complex) มีหลากหลายองค์ประกอบ จึง

ต้องนิยามจากหลายมุม โดยมีแง่มุมท่ีส าคัญต่อไปนี้  เน้นที่การเรียนรู้  มีวัฒนธรรมร่วมมือกัน เน้น

การลงมือท า มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง และเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์  

 

แนวทำงในกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

 จากการศึกษากระบวนการท างานของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพพบว่าการ

จัดการเรียนรู้แต่ละครั้งนั้นจะพบว่านักเรียนมีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไป ครูผู้สอนจึง

ไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงหรือใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมือนกันทุกครั้งได้           

มี แนวทางที่ ก่ อ ให้ เกิดการเรียนรู้ภ ายใน ชุมชนการเรียนรู้ วิ ช าชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)  ดังนี้  

  Murphy and Dale (2005) ยังได้เสนอแนวทางส าคัญที่ควรใช้เพ่ือให้ครูเกิดการรวมกลุ่มและ     

เกิดการท างานแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งจะท าให้ในโรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้นโดยการ

สร้างกลุ่มหรือทีม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในโรงเรียน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมัครใจ ส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะงานด้านการบริหารที่มีการก าห นด

วัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจุดเน้นในการสืบสอบหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือน าไปทดลองใช้กลุ่มวิพากษ์ (Critical Friends Group) เป็นการรวมกลุ่มของ

ครูผู้สอนที่มีความสนใจ ตรงกันรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของกลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก

ไม่เกิน 12 คนเพ่ือพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งฝึกวางแผนและพัฒนาแนวทางการ

จัดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละครั้งตามข้อตกลงที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การเรียนรู้ของ

นักเรียน  กลุ่มให้ค าปรึกษา (Peer Coaching Team) เป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอน 2-3 คน เพ่ือ

ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และท าการสังเกตการสอนของเพ่ือนครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 

จากนั้นจึงให้ข้อสังเกต ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น  กลุ่มเรียนรู้ (Study Groups / Independent or Stand-Alone) เป็นกลุ่มที่เรียนรู้การปฏิบัติ

จากกลุ่มการเรียนรู้ย่อยๆ กลุ่มอ่ืน หรือสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกรณีนี้อาจ 

เป็นการเรียนรู้ของสมาชิกครูผู้สอนที่อยู่โรงเรียนต่างกันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเรียนรู้ใน

ประเด็นที่ ตนสนใจ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนั้นเพ่ิมมากขึ้น  ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research Team) การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติ  งานของบุคคลหรือ
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หน่วยงาน เป็นกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง โดยค านึงถึงบริบท ทางการศึกษา

ชุมชนการเรียนรู้ย่อย (Small Learning Community) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก ส่วนหนึ่งใน

โรงเรียนที่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เช่น สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดียวกัน 

ประจาระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อแนะนาเพ่ือพัฒนาการ จัดการ

เรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 นอกจากการสร้างกลุ่มหรือทีมแล้ว กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้ ทาง

วิชาชีพเช่น การประชุมกลุ่ม (Department, Team, and Grade-Level Meetings) ซึ่งมุ่งเน้นการ

ประชุมของสมาชิกในหลายๆ ระดับอาจเป็นกลุ่มครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ

ระดับชั้นเดียวกัน หรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน มารวมกลุ่มกันเพ่ือ เพ่ือมุ่งพัฒนาตาม 

เป้าหมายที่โรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการพูดคุยเป็นหลัก หรือ การพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน (Lesson Study) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาครูที่มีการรวมกลุ่มของครู อาจไม่จาเป็นต้องทา 

ในโรงเรียน หรือใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based) โดยมุ่งที่การศึกษาตัวบทเรียนซึ่งหมายถึง 

แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการสังเกต สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ 

ในบริบทการทางานจริงและการวิจัยในชั้นเรียน เป็นวงจรการปฏิบัติ ก็อาจจะช่วยให้เกิดการรวมตัว 

กันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 Hord et al. (2009) กล่าวว่า  

 1.ครูและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนร้ีของผู้เรียนหรือผลการเรียนร้ีที่คาดหวัง

ที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

2. ครูผ้ีสอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันการสะท้อนผลการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรู้และ

สิ่งที่มีผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควร จัดให้กับ

ผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนร้ีได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ 

 Hipp and Weber (2008) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน การ

เรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน การเรียนรู้ของนักเรียน และได้สรุปเกี่ยวกับ คุณลักษณะ

ส าคัญที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการเรียนรู้ของครูผู้สอนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยกล่าวว่า

การรวมตัวเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น สมาชิกในชุมชนจะต้องมีคุณลักษณะ ร่วมกัน ดังนี้ มี

ความซื่อสัตย์ มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเมตตา กรุณา มีความ

คาดหวังสาหรับตัวเองในระดับสูง และที่สาคัญคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  เนื่องจากเป้าหมายหลัก
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ของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   คือ การเรียนรู้ของ

สมาชิกที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นในการร่วมมือรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน

เพ่ือให้เกิด ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC)   

 Hord et al. (2009)ระบุว่าการร่วมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องอาศัยความหวัง หรือ HOPE ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

 H: Honesty and Humanity คือ มีความซื่อสัตย์และมีมนุษยธรรม หมายความว่าครูผู้สอน 

ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนจะต้องซื่อสัตย์กับข้อมูลที่มีอยู่จริงทั้งในแง่ของผลการเรียนของผู้เรียน ความรู้ 

และทักษะที่ตนมีอยู่ รวมทั้งกล้าที่จะขอความช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้อ่ืนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

มากกว่าเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

 O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย หมายความว่า ใน

การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายวิธี ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการหรือ 

แนวทางท่ีดีที่สุด และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบร่วมกัน 

 P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความว่า 

ครูผู้สอนต้องอดทนและเพียรพยามเพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

แม้ว่าความอดทนอาจไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน แต่ความอดทนและเพียรพยายามในการ 

ค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

E: Efficacy and Enthusiasm คือ  ความมีป ระสิทธิภ าพ  และความกระตือรือร้น 

หมายความ ว่าครูผู้สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพของ

ครูผู้สอน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และต้องกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้ สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ว่า แนวทางในการสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถสร้างได้ โดยมีการจับกลุ่มตั้งแต่ 2  คน ขึ้นไปโดยความสมัครใจของผู้ที่

มีความสนใจตรงกัน มีผู้ เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาภายในกลุ่ม  มีการฝึกวางแผนพัฒนาตนเอง  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จนท าให้ผู้สอนมีความช านาญ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ซึ่งการที่

จะสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่ดีนั้นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนให้กับผู้อ่ืนทราบ  เพียรพยายามพัฒนาตนเอง  และสมาชิกที่อยู่ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ให้มี

ประสิทธิภาพเช่นกัน  ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
Murphy and Dale 

(2005) 
Hipp and Weber 

(2008) 
Hord, Roussin and 
Sommers (2012) 

ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

1.การสร้างกลุ่ม  
     - กลุม่
คณะกรรมการ 
(Committees) 
     - กลุ่มวิพากษ์ 
(Critical Friends 
Group) 
     - กลุ่มให้ค าปรึกษา
(Peer Coaching 
Team) 
     -กลุ่มเรียนรู้  
(Study Groups / 
Independent or 
Stand-Alone) 

มีความซื่อสัตย์  
มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียว  
มีความเมตตา กรุณา 

H:Honesty  and 
Humanity คือ  มีความ
ซื่อสัตย์และมีมนุษยธรรม 

แนวทางในการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิ ช า ชี พ  ส าม า รถ
สร้างได้ โดยมีการจับ
กลุ่ ม ตั้ งแ ต่  2  คน 
ขึ้ น ไป โ ด ย ค ว า ม
สมั ค ร ใจขอ งผู้ ที่ มี
ความสนใจตรงกัน มี
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ ห้
ค าป รึ กษ าภ าย ใน
ก ลุ่ ม   มี ก า ร ฝึ ก
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
ตนเอง  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน  
โดยผ่านกระบวนการ 
 ที่หลากหลาย ที่จะ
ช่ วย ให้ ผู้ เรี ยน เกิ ด
การเรียนรู้ จนท าให้
ผู้สอนมีความช านาญ 
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง าน   
ซึ่ ง ก า รที่ จ ะ ส ร้ า ง
ชุ ม ช น ก าร เรี ย น รู้
วิชาชีพที่ดีนั้นต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลที่
แท้จริงเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน  
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ตารางที่ 4 แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ)  
Murphy and Dale 

(2005) 
Hipp and Weber 

(2008) 
Hord, Roussin and 
Sommers (2012) 

ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

   ให้ผู้ อ่ืนทราบ เพียร
พ ย า ย า ม พั ฒ น า
ตนเอง  และสมาชิก
ที่ อ ยู่ ใน ชุ ม ชน การ
เรียนรู้ วิ ช าชีพ ให้ มี
ประสิทธิภาพเช่นกัน     

-ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research 
Team) 
 

 ระบุว่าการร่วมมือรวม
พลังและการแลกเปลี่ยน
เรี ยน รู้ ข อ งสมาชิ ก ใน
ชุมชนการเรียนรู้ท าง
วิ ช าชี พ จะต้ อ งอ าศั ย
ความหวัง หรือ  HOPE 
ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
หมายความว่าครูผู้สอน 
ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน

กับข้อมูลจะต้องซื่อสัตย์ี
ที่มีอยู่จริงทั้งในแง่ของ
ผลการเรียนของผู้เรียน 
ความร ู้ และทักษะที่ตนมี
อยู่รวมทั้งกล้าที่จะขอ
ความช่วยเหลือและ
เรียนรู้จากผู้อื่นที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
มากกว่าเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้นรับทราบร่วมกัน 
 

แนวทางในการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สามารถสร้าง
ได้ โดยมีการจับกลุ่ม
ตั้งแต่ 2  คน ขึ้นไป
โดยความสมั ครใจ
ของผู้ที่มีความสนใจ
ตรงกันมีผู้เชี่ยวชาญ
ให้ค าปรึกษาภายใน
ก ลุ่ ม   มี ก า ร ฝึ ก
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
ตนเอง  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับการ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร
เ รี ย น รู้ แ ล ะ มี
องค์ประกอบหลัก  2 
อ งค์ ป ระก อ บ  คื อ 
การสร้างกลุ่ม และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
แลก เป ลี่ ยน ซึ่ งกั น
และกัน 
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ตารางที่ 4 แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ)  
Murphy and Dale 

(2005) 
Hipp and Weber 

(2008) 
Hord, Roussin and 
Sommers (2012) 

ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

 2. ก ร ะ บ ว น ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 
PLC  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
มี ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใน
ตัวเองระดับสูง  
 
มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  

O: Option and 
Openness คือ การมี
ทางเลือกและมีความ
จริงใจเปิดเผย หมายความ
ว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่
ละครั้งมีวิธีการหรือ
แนวทางหลากหลายวิธี 
ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการ
หรือ แนวทางท่ีดีที่สุด 
และเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้สมาชิกได้ 

  1 ) การสร้างกลุ่ม 
กระบวนการนใ

มสร้างกลุ่
ประกอบด้วย  
อาจารย์  นักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา โดย
ในกลุ่มต้องมีความ
ซื่อสัตย์  ความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดีย
กัน  มีเมตตาโดย
ภารกิจของกลุ่มนี้ 
ควรร่วมกัน
วิพากษ์ให้
ค าปรึกษา เรียนรู้
ร่วมกันแล้วเกิดทีม
วิจัย  
 
2) มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายใน PLC โดย

จะต้องมี วิสัยทัศน์  
แ ล ะ มี ค ว า ม
คาด ห วั งสู ง   ไว้
เนื้อเชื่อใจกันและ
กัน อดทนและ 

  
 

P: Patience and 
Persistence คือ มีความ
อ ด ท น  ค ว า ม เ พี ย ร
พยายาม หมายความว่า 
ครูผู้สอนต้องอดทนและ
เพี ย รพ ย าย าม เพ่ื อห า
แนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดีที่สุด แม้ว่าความอดทน
อาจไม่ใช่บรรทัดฐานของ
สังคมในปัจจุบัน แต่ความ
อดทนและเพียรพยายาม
ในการ ค้นหาคาตอบที่ด ี
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ตารางที่ 4 แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ)  
Murphy and Dale 

(2005) 
Hipp and Weber 

(2008) 
Hord, Roussin and 
Sommers (2012) 

ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

  ที่สุดในการสร้างชุมชน
แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้ ท า ง
วิชาชีพ 
E: Efficacy and 
Enthusiasm  
คือ ความมีประสิทธิภาพ 
และความกระตือรือร้น 
หมายความ ว่าครูผู้สอน
ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ท างวิชาชีพ
ต้ อ ง เ ชื่ อ มั่ น ว่ า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ครูผู้สอน ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน และ
ต้องกระตือรือร้นที่ จะ
พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เ พ่ื อ ให้ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้
นั ก เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเช่นกัน 

พั ฒ น า ใ ห้ เ กิ ด
ป ระสิ ท ธิ ผ ล ที่ ดี
ที่สุด  
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กลยุทธ์ในกำรจัดกำรและใช้ชุมชนแห่งกำรเรียนทำงรู้วิชำชีพ (PLC) อย่ำงยั่งยืน  

1.เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ำยๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย 

อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและ

สะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 

1.2 เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 

1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่

ส าคัญ 

2. กำรวำงแผนด้วยควำมร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนด

สารสนเทศที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 

3. กำรก ำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การ

สอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็น

การวางแผนระยะยาว (Long-term) 

3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 

3.3 ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 

4. เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับ

ขยาย 

5. ศึกษำและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการ

สะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 

6. วำงแผนเพื่อควำมส ำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธใน

สิ่งที่ไม่ส าเร็จ และท าต่อไป ความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรม

ของคร ู

7. น ำสู่สำธำรณะ (Go public) แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วน

ร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 

8. ฝึกฝนร่ำงกำยและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) 



  68 

จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร 

เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2561) กล่าวว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะปรับทัศนคติให้กับครูไทยเข้าใจว่า
แผนการสอนของ School as Learning Community  (SLC)  ดีอย่างไร เราจึงต้องพยายามเปิดใจ
ครูเสมือนเป็นการเปิดบ้าน เพ่ือต้อนรับความคิดใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างศักยภาพครูใน
ยุคใหม ่
          "เมื่อสร้างความเข้าใจแล้ว เราจะให้ครู จับคู่กันเปิดห้องเรียน เพ่ือช่วยกันแลกเปลี่ยนและ
วางแผนร่วมกัน ซึ่งการจับคู่นี้จะจับโดยสาระวิชาเดียวกันก็ได้ หรือคนละระดับชั้นแต่คนละสาระวิชาก็
ได้ โดยวิชาการสอนของครูที่จับคู่ด้วยจะต้องสลับกันประเมินว่าเด็กในห้องเรียนนั้น ๆ มีความเข้าใจใน
บทเรียนหรือไม่ เพ่ือน ามาปรับใช้สู่แผนการสอนในคาบถัดไป อันน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพทั้ง
ครูผู้สอนและนักเรียนในเวลาเดียวกัน" 
          "วิธีการนี้ School as Learning Community  (SLC) อธิบายว่า คือการบูรณาการที่น า
บริบทของการสร้างปฏิสัมพันธ์ ก่อเกิดเป็นการท างานร่วมกันที่แท้จริง โดยไม่แบ่งแยก ว่านี่คือครู
อาวุโสหรือนิสิตฝึกสอน ทุกคนมีสิทธิร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับกลุ่ม
นักเรียน ซึ่งที่นี่จะใช้วิธีการจับกลุ่มคละกันไป ทั้งเด็กอ่อน เด็กปานกลาง และเด็กเก่ง เพ่ือสร้างการ
ท างานเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์ เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตนเอง เพราะเราไม่ได้
มุ่งเน้นการสร้างเด็กเก่ง แต่เน้นการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา" 
          "วันนี้โรงเรียนสาธิตพัฒนาสามารถสร้างผลิตภาพครูได้ในระดับหนึ่ง โดยเรามุ่งหวังจะท าอย่าง
ต่อเนื่องและขยายไปสู่การเปิดบ้านให้ผู้ปกครองสามารถมีบทบาทต่อแผนการสอนของครูมากขึ้น 
เพราะทุกคนมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการสร้างศักยภาพของเด็ก ๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนที่
ต้องการมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสะท้อนผลิตภาพของเด็กไทยในอนาคต"  (ลัดดา ภู่
เกียรต,ิ 2561)  

จากข้อมูลข้างต้นกลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างยั่งยืน ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์ได้ว่า  เราจึงต้องพยายามเปิดใจครู เพ่ือต้อนรับความคิดใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ    
บูรณาการที่น าบริบทของการสร้างปฏิสัมพันธ์ ก่อเกิดเป็นการท างานร่วมกันที่แท้จริง โดยไม่แบ่งแยก 
ว่านี่คือครูอาวุโสหรือนิสิตฝึกสอน ทุกคนมีสิทธิร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   การปฏิรูป
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผล 
แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไร  วางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan 
Cooperatively) ก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) เริ่มต้นการใช้กลุ่ม
เล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยายไปยังกลุ่มใหญ่  ตรวจสอบผลการน าไปใช้  วางแผนเพ่ือความส าเร็จ 
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(Plan for success)  ด าเนินการเผยแพร่แผนที่ได้ผล และจัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ 
เตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ 
กำรพัฒนำวิชำชีพ 

กระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพเป็นแบบแผนของการการพัฒนาวิชาชีพที่จัดล าดับไว้อย่าง

ต่อเนื่อง เป็นระเบียบแบบแผน มีล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานไว้ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถ

ด าเนินการได้ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอกระบวนการไว้หลายท่าน    การนิเทศแบบ

ร่วมพัฒนาวิชาชีพได้รวบรวมไว้ในโรงเรียน และแหล่งข้อมูลของประเทศ โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพครู

ระดับชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาการพัฒนาวิชาชีพครูได้รับการ

ตอบสนองจากการนิเทศ งานวิจัย และการถกเถียงท าให้ประสบผลส าเร็จในการปรับปรุงการสอน  

(Glickman, Carl, Stephen, & Ross-Gordon, 2010) ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพ คือ กระบวนการใน

การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นความพยายามที่จะให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการปรับปรุง

การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การให้

ความรู้ การติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงและส่งเสริมครูให้พัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง

เต็มที่ รวมถึงการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ รวมถึงการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือที่จะเอาความสามารถของครูออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน ความเจริญก้าวหน้าของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และระบบการศึกษา  

จากการที่มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง วิธีการหรือรูปแบบการฝึกอบรมหรือสัมมนาหรือการ

พัฒนาวิชาชีพได้ผนวกกับวิธีการพัฒนาวิชาชีพประเภทอ่ืนๆ เช่น การนิเทศ ติดตามผล โดยการเยี่ยม

เยียน เพ่ือเติมเป็นทั้งการสนับสนุน และการให้ข้อมูลของผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผลในการปฏิบัติ

พบว่าเป็นไปในทางบวกจะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือน ามาประกอบการวิจัย  ดังนี้  การพัฒนาวิชาชีพ

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching) การชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) การดูแลให้

ค าปรึกษา(Mentoring)  การจัดการความรู้ (Knowledge  Management :  KM)   การใช้ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  

กำรชี้แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching หรือ Peer Supervision)  

  การชี้แนะแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching) หรือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ 

(Cooperative Development) จัดเป็นวิธีการชี้แนะแบบหนึ่งของระบบการนิเทศหลากหลายวิธีการ
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ของ แกลทธอร์น (Glatthom) การนิเทศแบบนี้เป็นกระบวนการนิเทศที่ครูตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมมือ

ร่วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง  และพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนด้วยเทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสม โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนกันให้ข้อมูลย้อนกลับ

จากการสังเกตการสอนร่วมกัน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน

สามารถท าได้ง่าย   สะดวกเนื่องจากเป็นเพ่ือนครูด้วยกัน  ร่วมมือกันในความสนใจเรื่องเดียวกัน  และ

พึงพอใจที่จะร่วมมือกัน  ปรับปรุงการสอนของกันและกันให้พัฒนาและดีขึ้นกว่าเดิม (วัชรา  เล่าเรียน

ดี, 2548)  กระบวนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถน ากระบวนการนิเทศการสอนแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน  ส าหรับการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น จาก

ลักษณะที่ง่ายที่สุดคือ มีการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 2 – 3 ครั้ง หรือจัดด าเนินการเป็นโครงการที่

ครูเข้ากลุ่มกันร่วมมือกันปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ Glatthorn and Allan 

(1984)  ได้กล่าวถึง  

ลักษณะพิเศษ  ของการชี้แนะแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ดังต่อไปนี้ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการนิเทศกับผู้นิเทศมีความเป็นทางการ และเป็นเรื่องของ

สถานศึกษาระดับหนึ่ง นั่นคือ มีการด าเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

ซึ่งร่วมกับบุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนและร่วมการสังเกต

การสอนในชั้นเรียนกันและกัน และมีความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนที่ใกล้ชิดกัน 

 2. การจับคู่กันสังเกตการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือมากกว่า 2 ครั้ง ตามความจ าเป็นและมี

การให้ข้อมูลย้อนกลับภายหลังการสังเกตการณ์สอน 

 3. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ถึงแม้ว่าผู้บริหารหรือผู้นิเทศอาจจะมีส่วน

เกี่ยวข้อง ในการจัดด าเนินการและติดตามดูแลโครงการเป็นบางครั้ง หรือเข้าสังเกตการณ์สอนในชั้น

เรียน จัดประชุมอภิปราย โดยอาจเข้าร่วมโครงการด้วยโดยตลอดก็ได้ 

 4. เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการประเมินมาเกี่ยวข้อง การนิเทศในแบบดังกล่าว 

เพ่ือให้การชมเชยผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน ดังนั้นข้อมูลจากผล

การสังเกตการสอน หรือจากการประชุม จึงไม่ควรน าไปใช้ในกระบวนการประเมินครูของผู้บริหาร 
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รูปแบบกำรพัฒนำวิชำชีพแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

 การพัฒนาวิชาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching) สามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ  

ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ตามจุดประสงค์ของการพัฒนาในแต่ละเรื่อง (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2548) 

 1.การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาด้านเทคนิคการสอน ( Technical  Coaching) เป็นการ

ช่วยเหลือและส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้  มักจะน าความรู้และวิธีการสู่การปฏิบัติจริงให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังการให้การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ 

แล้ว  

 2.การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกันเป็นทีม (Collegial  Coaching ) เป็นการ

ช่วยให้ครูได้พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองในการทดลองใช้แนวคิดและทฤษฎี

และนวัตกรรมใหม่  เป็นการปฏิบัติงานพร้อมกันระหว่างผู้นิเทศกับครู  หรือ ครูกับเพ่ือนครูหรือครูกับ

บุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน  

 3.การพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนาด้านการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย (Challenge 

Coaching) เป็นการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการสอน  ที่เกิดขึ้นเสมอและยัง

ไม่ได้รับการแก้ไข  ซึ่งเป็นงานที่ทายความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาวิชาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีปัญหาสรุปได้ คือครูที่ร่วมโครงการประสบปัญหา

ด้านเวลาในการสังเกตการสอนและกัน แต่ข้อดีของการพัฒนาวิชาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน คือ 

(Glatthorn & Allan, 1984) 

 1.  ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการสอนซึ่งกันและกัน 

2. เกิดแรงจูงใจในทางบวกเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

3. เกิดความเข้าใจในการท างานมากขึ้น 

4. เกิดความเข้าใจในตัวนักเรียนของตนเองมากยิ่งข้ึน 
 

ขั้นตอนของกำรพัฒนำวิชำชีพเพื่อนช่วยเพื่อน 

 การพัฒนาวิชาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  วัชรา  เล่าเรียนดี (2552) ได้น าเสนอขั้นตอนด าเนินการชี้แนะแบบ

เพ่ือนช่วยเพื่อน ไว้ดังนี้ 
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1.  การวางแผนร่วมกันของครูที่สนใจจะช่วยพัฒนางานของตนเอง 

2. ร่วมกันเลือกประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

3. น าเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา 

4. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ วิธีการสังเกตการณ์สอน วิธี

สังเคราะห์การสอนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

5. ก าหนดวันและเวลาที่จะท าการสังเกตการณ์สอนกันและกัน รวมทั้งการประชุมเพ่ือ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

6. ด าเนินการตามแผนและกระบวนการที่ระบุในโครงการ สังเกตการณ์สอนในแต่ละประเด็น

ที่สนใจอย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา 

7. สรุปผลการพัฒนา รายงานผลความส าเร็จ 

ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรชี้แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

1.  การสังเกตการสอนแบบก าหนดประเด็นและไม่ก าหนดประเด็น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตแต่ละประเภท 

3. การประชุมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนา 

จากกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพและทักษะที่จ าเป็นในการชี้แนะแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

สรุปว่าการชี้แนะแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน

ที่ต้องการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง หรือร่วมกับผู้นิเทศภายนอก โดยร่วมกัน

วางแผนและก าหนดประเด็นที่สนใจเพ่ือท าการสังเกตการสอน และประชุมปรึกษาหารือให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่กันและกัน 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำรชี้แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้ประสบผลส ำเร็จ 

1. ผู้บริหารเห็นด้วยและสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงใจ 

2. คณะครูต้องเห็นด้วย และมองเห็นความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดย

พยายามส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. บรรยากาศในโรงเรียนระหว่างครูด้วยกัน ครูกับผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร กับนักเรียน ต้องมี

ความเป็นมิตร มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกด้าน 

4. จัดทรัพยากรให้พอเพียง เช่น จัดเวลาให้ครูที่ร่วมโครงการ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ 
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รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็น 

5. โครงการต้องก าหนดจุดมุ่งหมายชัดเจน เพ่ือการติดตามผล ดูแลให้ความช่วยเหลืออ านวย

ความสะดวกได้ง่าย 

6. ครูผู้ร่วมโครงการน าเสนอแผนปฏิบัติและสรุปการปฏิบัติงาน 

กำรชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert Coaching)  

 การชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) เป็นการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น

เทคนิคที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่ จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสถานศึกษามีความพร้อมที่จะรับการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ชี้แนะจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การชี้แนะ (Coaching) มี

ผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปความหมายได้ดังนี้ การชี้แนะเป็นวิธีการหนึ่งใน

การพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ผู้ชี้แนะ 

(Coaching) ชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ   1) เพ่ือให้

บุคคลได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาของตน 2) เพ่ือช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายการท างานในระดับที่

สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 3) เพ่ือช่วยสร้างให้บุคคลมีความเข็มแข็ง ภูมิใจในตนเอง และแสดงความสามารถ

ซึ่งมีผลต่อการท างาน และ 4) เพ่ือช่วยพัฒนาบุคคลในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ

ท างาน (Vincent, 2004)  

ควำมส ำคัญของกำรชี้แนะ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่แนะ (Expert Coaching) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน

เรื่องที่จะชี้แนะเป็นอย่างดี นอกจากนี้การติดตามให้ความช่วยเหลือครูในการพัฒนาวิชาชีพนั้น   ผู้ที่

ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งการชี้แนะ (Coaching) การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ผู้ที่

ให้การพัฒนาครูจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการนิเทศแบบพัฒนาการตามแนวคิดของ Glickman et 

al. (2010) เพ่ือให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับผู้รับการพัฒนาในแต่ละระดับ  

กำรดูแลให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ (Mentoring) 

 การดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน า (Mentoring) เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการ

พัฒนาวิชาชีพอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้การพัฒนาวิชาชีพบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีลักษณะส าคัญ  คือ  
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เป็นการให้การดูแลให้ค าปรึกษา และแนะน าครูบรรจุใหม่ หรือครูที่เข้าสู่วิชาชีพครู หรือบุคลากรที่เข้า

สู่ต าแหน่งใหม่ที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย หรือบุคลากรที่รับต าแหน่งหน้าที่ใหม่จึงไม่มีความ

ช านาญในหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับวิชาชีพครู 

ควำมหมำยและบทบำทหน้ำที่ของกำรดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Mentoring) 

 วัชรา เล่าเรียนดี (2556)กล่าวว่า การดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เป็น

รูปแบบการให้การดูแลปรึกษาและแนะน าครูบรรจุใหม่ หรือครูที่เข้าสู่วิชาชีพครูที่มีประสบการณ์ใน

การสอนน้อย โดยการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาและน า (Mentor) จะต้องผ่านการคัดเลือกและมีความสมัครใจ

เต็มใจ 

 Diaz-Maggili (2004) กล่าวว่า การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) เป็นกระบวนการ

ที่ส่งเสริมให้เกิดใฝ่เรียน (Active Learning) เป็นกิจกรรมระหว่างผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน ากับครูซึ่ง

ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติและเกิดการร่วมแรงร่วมกันในการท างาน 

 Corria and McHenry (2002) กล่าวถึง หน้าที่รับผิดชอบของผู้ดูแลให้ค าปรึกษา (Mentor) 

โดยสรุปคือ ผู้ดูแลให้ค าปรึกษามีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อครูผู้ รับการปรึกษา และมีส่วนร่วม

ในการสังเกตการณ์สอน วิเคราะห์สะท้อนผลบริการสื่ออุปกรณ์การสอน มีความจริงใจและให้ก าลังใจ

และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ โดยกระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกัน 

โดยเริ่มตั้ งแต่การวางแผน (Planning) การสอน (Teaching) และการไตร่ตรองสะท้อนคิด 

(Reflecting) โดยตลอดกระบวนการจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง 

 Dunne and Villani (2007)ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ท าหน้าที่ให้ดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน า (Mentor) คือ ผู้ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจะท าหน้าที่เป็น 1) เพ่ือนผู้ให้ค าแนะน า 

(Collegial Guide) โดยการแนะน าแนวทางการปฏิบัติที่จ าเป็นและถูกต้อง 2) ผู้ ให้ค าปรึกษา 

(Consultant) คือการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของการพัฒนา

วิชาชีพ 3) การเป็นครูผู้ที่มีประสบการณ์ (Seasoned Teacher) คือ ผู้ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน าเป็นผู้ความรู้และประสบการณ์สามารถให้ค าชี้แนะเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาวิชาชีพ 

และสุดท้าย 4) บทบาทหน้าที่ของชี้แนะ (Coach) ถือเป็นบทบาทที่มีความส าคัญโดยมุ่งเน้นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้รับการชี้แนะ การช่วยเหลือให้ผู้รับการการชี้แนะก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาให้เกิดความชัดเจน และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยมีกระบวนการที่
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น ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผู้มีหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentor) จะร่วมค้นหาความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาผู้เรียนโดยการวางแผนการสนทนากับครู (Planning Conversation) เพ่ือน าไปสู่การวาง

แผนการพัฒนาวิชาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม 

2. การสั งเกตการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล  (Coaching Observation and Data 

Gathering) เป็นขั้นตอนของการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพโดยผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าจะ สังเกตการณ์

สอนและเก็บรวบรวมข้อมูลในวิธีการต่างๆ เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติการสอน 

3. ร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection Conversation) โดยผู้ดูแลให้ค าปรึกษาและครู

ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติการสอน วิเคราะห์การปฏิบัติการสอนและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) 

1. อุทิศตัวเองทางการศึกษา 

2. ร่วมพัฒนาวิชาชีพของตนเองและของผู้ที่ตนเองต้องดูแลให้ค าปรึกษา (Mentee) 

3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

4. เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 

5. มีความเท่ียงตรง น่าเชื่อถือ 

6. มีทักษะในการไตร่ตรองสะท้อนคิดตนเองและผู้อ่ืน 

7. มีทักษะในการฟัง และสื่อสารด้วยบุคลิกท่าทางที่แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่น 

กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring Process) (วัชรา เล่าเรียนดี , 2556 : 

276) การเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนั้นควรมี

การปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กันและกัน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) 

2. การสอน (Teaching) และการสังเกตการณ์สอน (Observation)  

3. การไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflecting) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

กระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า จะด าเนินการเป็นวัฎ

จักรต่อเนื่อง แต่ละข้ันตอนจะมีการประชุมหรืออภิปรายร่วมกัน 
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ภาพที่ 2 วงจรการประชุมปรึกษาหารือ 
จากภาพที่ 2  จะพบว่าวงจรการประชุมปรึกษาหารือ ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ 

1. การร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิดและการวิเคราะห์ เป็นการคิดไตร่ตรองที่ส าคัญครอบคลุม

ทุกด้านของการปฏิบัติในการเป็นพี่เลี้ยง การคิดเกี่ยวกับการคิด และผลของการคิดและการปฏิบัติของ

ตนเอง เป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง ในขั้นนี้ทั้ง Mentor และผู้รับ

ค าปรึกษา (Mentee) อาจร่วมกันคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองปัญหา ประเด็นที่ต้องการหรือวิธีการปฏิบัติ 

หรือผลการสอนและข้อเสนอแนะ 

2. การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินการสอน ด าเนินการทั้งก่อนและหลัง โดยมี

การพูดคุยกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่จะสอน ประเด็นส าคัญที่ต้องสังเกต วิธีการสังเกต

และบันทึกข้อมูล ภายหลังการสังเกตการณ์สอนมีการประชุมอภิปราย ไตร่ตรองสะท้อนคิดเกี่ยวกับ

ผลการสังเกต อาจมีข้อเสนอแนะที่ส าหรับน าไปใช้พัฒนาต่อไป 

3. การสังเกตการสอนและบันทึกข้อมูล การสังเกตการณ์สอนส าหรับ Mentor ที่ ใช้

สอดคล้องกับประเด็นที่จะสังเกตและบันทึก ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อีกฝ่ายหนึ่งมากที่สุดในการ

พัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จ ดังนั้น เครื่องมือสังเกตการณ์สอนแต่ละครั้งจะ

ขึ้นอยู่กับข้อมูลและผลการปฏิบัติในครั้งก่อนหน้านั้นเป็นครั้งๆ ไป 

การดูแลให้ค าปรึกษา (Mentoring) เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยควรใช้ผสมผสานกับการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอ่ืน เพ่ือให้

การร่วมกันไตร่ตรองและสะท้อนคิด 

และการวิเคราะห์ 

 

การประชุมปรึกษาหารือ  

หลังการสอน 

 

การประชุมปรึกษาหารือ  

ก่อนด าเนินการสอน 

 วงจรการประชุม 

ปรึกษาหารือ 
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เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าหลักการ

แนวคิดของการดูแลให้ค าปรึกษา (Mentoring) มาใช้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา 

(Mentor) กับผู้โค้ช(Coach) ในทุกกระบวนการขั้นตอนของการชี้แนะและการพัฒนาวิชาชีพ 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์

ตรง โดยอาศัยการท างานร่วมกันของคนหลายๆ คน ที่มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแล้วน าความรู้และ

ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งในการพัฒนาวิชาชีพที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้น าวิธีการของ

การจัดการความรู้มาใช้เพ่ือการพัฒนาครู โดยน ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัด

ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ร่วมกันระหว่างครูทุก

คนที่เข้าร่วมการพัฒนา 

 ฉลองรัฐ  อินทรีย์ (2550 )ให้ความหมายของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการที่องค์กร

ยกระดับความรู้ ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู้ และจัดการทรัพยากรความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กร โดยที่การจัดการความรู้นั้นจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับบุคคลและเวลา มีการด าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ได้แก่ การผลิตความรู้ การสร้างความรู้ และเผยแพร่ความรู้มีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับความรู้ใช้ความรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ และ

การตัดสินใจ รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับฐานความรู้ของทรัพยากรในองค์กร 

 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550)การจัดการความรู้ หมายถึง การผสมผสานเทคนิคกระบวนการ

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ให้มีระบบการ

จัดเก็บและน าไปใช้อย่างมีระบบ ท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานในด้านการประหยัดเวลาและการ

พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 วิจารณ์ พานิช (2551)การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 

ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่าง

กันในท่ีท างาน 

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการใน

การศึกษาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นความเชื่อ ความคิด และอยู่ภายนอกตัวบุคคลที่มีการบันทึก

เป็นเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ หรืออ่ืนๆ แล้วน าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บ
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อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งน าความรู้นั้นเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 Takeuchi and Nonaka (2004)ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ว่าประกอบด้วยความรู้ 2 

ประเภท คือ ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่างๆ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลาย

ลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน ส่วนความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ

รวบรวม และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร  และรายงานต่างๆ ซึ่ง

ท าให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังแผนภาพที่ 3 

 

 
 
ภาพที่ 3 การสร้างความรู้ (Knowledge Spiral) 
ที่มา : Takeuchi and Nonaka ( 2004 : 188) Hitotsubashi on knowledge management. 

Singapore : John Wiley & Sons (Asia). 

  จากแผนภาพ การสร้างความรู้ Knowledge Spiral จะเห็นว่าองค์กรมีการสร้างความรู้

ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังลึก (Tacit 

Knowledge) โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
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1.กระบวนการสังคมประกิต (Socialization) เป็นการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge 

จาก Tacit Knowledge ของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น 

ผู้จัดการฝ่ายของทีม A ได้เรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ๆ จากผู้จัดการฝ่ายขายของทีม B ที่ประสบ

ความส าเร็จในการขายโดยการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ก็จะได้รับความรู้จากผู้จัดการฝ่ายขาย

ของทีม B มาเป็นความรู้ ของตนเองเพ่ือใช้ในการท างาน 

2.กระบวนการสร้างความรู้จากภายนอก (Externalization) การสร้างและแบ่งปันความรู้จาก

สิ่งที่มี และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแปลงความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) 

เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น กรณีผู้จัดการฝ่ายขายทีม A ซึ่งหลักจากการเรียนรู้

เทคนิคการขายจากข้างต้นแล้วก็น ามาเขียนเป็นหนังสือ เอกสาร หรือรายงานต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้

ผู้สนใจทั่วไป 

3.กระบวนการรวมกันขององค์ความรู้ (Combination) เป็นการแปลงความรู้ที่ ซ่อนเร้น 

(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้ประเภทชัด

แจ้ง (Explicit) ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ เช่น กรณีผู้จัดการฝ่ายขายทีม A ซึ่งต่อมาได้ไปศึกษา

ข้อมูล เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคนิคการขายจากต าราต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายแล้วสรุป และเผยแพร่เป็น

เทคนิคการขายรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และความรู้ของ

ตนเอง 

4.กระบวนการสร้างความรู้ภายใน (Internalization) เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) มาเป็นความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) มักเกิดจากการน าความรู้ที่เรียน

มาไปปฏิบัติ เช่น หลังจากผู้จัดการฝ่ายขายทีมอ่ืน ๆ เช่น ทีม C D หรือ E เป็นต้น ศึกษาการขายจาก

ต ารา หรือคู่มือต่างๆ ที่มีอยู่ (ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือที่เขียนโดยผู้จัดการทีม A) แล้วน าไปปรับใช้ในการ

ท างานของตนเองจนท าให้เกิดทักษะความช านาญในเรื่องเทคนิคการขายจนกลายเป็นความรู้ที่ฝังลึก 

(Tacit Knowledge) ของตนเองในที่สุด และเมื่อเกิดความรู้แล้วไปแลกเปลี่ยนกับลูกค้าหรือผู้จัดการ

รายอ่ืนๆ ต่อไป จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Socialization คือ การแปลงความรู้ที่ฝังลึก (Tacit 

Knowledge) จากประสบการณ์ ของผู้ จั ดการรายนั้ นๆ  ไป เป็ นความรู้ที่ ชั ดแจ้ ง (Explicit 

Knowledge) ของคนอ่ืนต่อไปเป็นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ใน

องค์กร ดังนี้ 
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1. ช่วยลดขั้นตอนในการท างานได้ 

2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องท างานด้วยการลองผิดลองถูก 

3. วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยขจัดปัญหาในเรื่องเดียวกันได้ 

4. ค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา เป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิต 

5. เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวตนของผู้ที่มี

ประสบการณ์มาก่อน 

6. ไม่ต้องเสียเวลาในการท าวิจัย และพัฒนาความรู้ในบางเรื่อง 

7. ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในองค์การที่สามารถเรียกใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ได้ 

8. บางอย่างไม่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเองสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่

ท าส าเร็จมาก่อน จะช่วยย่นระยะเวลาในการท างานได้ 

9. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการท างานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ จิตส านึกของความเป็นผู้ให้ 

มีจิตใจประชาธิปไตย และการจัดการความรู้ที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ มีปะโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

เพราะจะช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นส่งผลถึง

คุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพขององค์กรในท่ีสุด 

บุคคลส ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ 

การด าเนินการจัดการความรู้ถ้าจะให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นจะต้องมีบุคคลส าคัญ หรือทีม 

หรือคณะท างานที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้นรับผิดชอบจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน   ซึ่ง

วิจารณ์ พานิช (2551)ได้กล่าวถึงบุคคลส าคัญในการจัดการความรู้ พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. คุณเอ้ือ หรือคุณเอ้ือระบบ (Chief Knowledge Office : CKO) เป็นผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรท าหน้าที่จัดการระบบการจัดการความรู้ขององค์กร 

2. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator : KF) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

อ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง   ศ.

นพ. ประเวศ วะสี เรียกคนเหล่านี้ว่า “ช่างเชื่อม” ท าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนหรือหน่วยงาน เข้าหากัน

โดยเฉพาะผู้มีความรู้หรือประสบการณ์กับผู้ต้องการเรียนรู้และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ 

3. คุณกิจ (Knowledge Practitioner :KP) เป็นผู้ ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

ประมาณร้อยละ 90 คุณกิจก็คือ ผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้ร่วมก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
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แล้วด าเนินการค้นหา (Capture) ความรู้จากภายในกลุ่มและด าเนินการเสาะหา และดูดซับความรู้

จากภายนอกแล้วน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ร่วมกันก าหนดไว้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

4. คุณลิขิต (Note Taker : NT) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้ง

ที่เป็นความรู้จากเรื่องเล่า (Story Telling) หรือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จดบันทึก การ

ประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การสอบถามผู้รู้ หรือบันทึกอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการ

ความรู้มีความต่อเนื่อง 

5. คุณประสาน (Network Manager : NM) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายจัดการ

ความรู้ระหว่างองค์กร หรือระหว่างหน่วยงาน 

6. คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีที่สามารถออกแบบและ

จัดด าเนินการระบบไอทีให้เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ขององค์กร หรือของเครือข่าย คุณวิศาสตร์

อาจท างานเป็นทีมหรือท างานคนเดียวก็ได้ 

หลักกำรจัดกำรควำมรู้ 

ชัด  บุญญา (2554) ได้กล่าวถึง หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 1ไว้ 

2 ประการ คือ 1) เชื่อว่ามนุษย์มีความรู้ และใช้ความรู้จังไม่เต็มที่ 2) ธรรมชาติของความรู้เคลื่อนที่อยู่

เสมอหากน าไปใช้และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจะมีพลังมากยิ่งขึ้น จากหลักการดังกล่าวสามารถน ามาใช้

ในโรงเรียนได้ 2 ประการ ดังนี้ 

 ประการแรกการดึงความรู้ หรือศักยภาพของครู (Release Human Potential)จากครูที่มี

อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและต่อเพ่ือนครูด้วยกัน ทั้งครูภายในโรงเรียนเดียวกันและ

ต่างโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งเพาะความรู้ หรือเพาะปัญญาให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนเพราะ

ความรู้ และปัญญาเป็นพ้ืนฐานส าหรับการอยู่รอดของบุคคล และประเทศชาติ ความรู้ จึงเป็นพลัง

พ้ืนฐานของการอยู่รอด และการพัฒนาทั้งปวงเป็นพลังขับเคลื่อนในโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปัญญา 

มีครูที่มีความรู้รูปธรรม (Explicit Knowledge) และความรู้นามธรรม (Tacit Knowledge) ที่ใช้เป็น

ปัจจัยในการเพาะบ่มนักเรียนอยู่แล้วส่วนหนึ่ง และรอรับการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน

อีกมากมาย 

 ประการที่ 2 การใช้ และเผยแพร่ความรู้ระหว่างกันเป็นการสร้างความส าเร็จในการจัด
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การศึกษาร่วมกันความรู้จะได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่จากคนไปสู่คน ทั้งที่เป็นไปโดยตั้งใจ และไม่ได้

ตั้งใจ จุดหมายปลายทางส าคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติหรือจัดการให้เกิด

การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หรือโรงเรียน ความส าคัญของความรู้ที่มีอยู่จึงจะสามารถ

ให้ผลิตดอกออกผล เพ่ือความส าเร็จในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

องค์ประกอบของกำรจัดกำรควำมรู้ 

 สถาบันจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) ได้เสนอองค์ประกอบการจัดการความรู้ในแบบแผน

ปลาทู (Tuna Model) ตามประพนธ์  ผาสุขยืด (2550)  ได้น าเสนอไว้ 3 องค์ประกอบดังภาพที่ 4  

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 4 สามองค์ประกอบหลักของ KM 
ที่มา:ประพันธ์ ผาสุกยืด (2550:22) การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่ขัดขบ.พิมพ์ครั้งที่ 11กรุงเทพฯ : 

ใยไหม  

จากภาพจะเห็นได้ว่าทั้งสามองค์ประกอบหลักของ KM สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision : KV) ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้ KM ต้องตอบให้ได้ว่าจะน า 

KM ไปใช้เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในเรื่องใด “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือผู้ด าเนิน

กิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอยช่วยเหลือ 

2. ส่วนกลางล าตัว ส่วนที่เป็นหัวใจ (Knowledge Sharing : KS) เป็นส่วนที่ผู้ใช้ KM ให้

ความส าคัญแก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีจริง หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนช่วยเหลือ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญ ซึ่ง “คุณอ านวย” จะ
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มีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ซ่อน

เร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีมให้เกิดการ

หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม 

3. ส่วนหาง ส่วนหลังความรู้ (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนที่เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ 

ซึ่งมาจากการสกัดความรู้ที่เป็นนามธรรม จากครูหรือจากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่

ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจ

เก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่ชัด

แจ้ง แล้วน าไปเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับความรู้ต่อไป 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้ที่จะน าบุคลากรใน

องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่ง Senge (1990)ได้กล่าวถึงองค์กร

แห่งการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นองค์กรที่บุคคลมุ่งเพ่ิมความสามารถอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลผลิต

อย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้บุคคลได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ 

วิจารณ์ พานิช (2551) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู้ว่า เป็นกระบวนการร่วมกัน

โดยผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การโดยความรู้ที่ใช้ มีทั้งที่เฟ้นมาจากภายนอก

กลุ่มหรือองค์การ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างขึ้นใช้ภายในองค์การผ่านการท างานร่วมกันโดยมี

เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้นกว่าเดิมจากการท างานร่วมกันของสมาชิกในองค์การซึ่งเป็น

กิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎี

อาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งของความรู้ (Resource Person) หรือผู้อ านวยความสะดวกในการ

จัดการความรู้ที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์การมี 

6 ขั้นตอน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้ (Define) เป็นการน าความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กามาก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้ เพ่ือให้การจัดการความรู้ มี

จุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ 

2. การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (Capture) เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหา 

และยึดกุมความรู้ที่อยู่กระจัดกระจายหรือแฝงอยู่ตามที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ด าเนินการอย่าง

สม่ าเสมอ จนเกิดทักษะและความช านาญในการเสาะหา และยึดกุมแหล่งความรู้ที่จะเสาะหะอาจจะ
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มาจากภายนอกหรือผู้ที่ท างานอยู่ด้วยกันในองค์การก็ได้ 

3. การสร้างความรู้ (Create) ซึ่งในมุมมองเดิม ความรู้ต้องสร้างโดยผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญแต่ใน

มุมมองใหม่ ความรู้เกิดขึ้นทุกจุดของการท างาน โดยทุกคนที่ท างาน เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในสมอง ซึ่ง

อาจจะพูดออกมาไม่ได้ การสร้างความรู้อาจท าได้ทั้งก่อนลงมือท า ระหว่างการท างานและสรุป

ประมวลประสบการณ์หลังจากการท างาน ในการสร้างความรู้ไม่จ าเป็นต้องสร้างใหม่ทั้งหมด 100% 

อาจเริ่มจาก 10 – 20% ก็ได้ 

4. การกลั่นกรอง (Distil) ความรู้บางอย่างเป็นสิ่งเล้าสมัย บางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับ

บริบทหรือสภาพแวดล้อมส าหรับเรา จึงจ าเป็นต้องมีการกลั่นกรอง เพ่ือให้น าความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เพราะแต่ละคนมี

มุมมองต่อความรู้ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยู่ภายในตัวไม่มีการยกระดับความรู้ 

ถ้าขาดการแลกเปลี่ยน ความรู้ที่มีอยู่จะเก่า ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ไม่งอกงาม ยิ่งแลกเปลี่ยนมากก็ยิ่งได้

ก าไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งยากที่สุด คนไม่อยากแลกเปลี่ยนเพราะกลัวขาดทุน กลัว

เสียเปรียบ ต้องสร้างเงื่อนไข และกติกาที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การแบ่งปันให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี

พฤติกรรมแบ่งบันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีพฤติกรรมกักตุนหรือปกปิดความรู้ 

6. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Use) ท าให้เกิดผลจากการใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนา

กระบวนการท างาน พัฒนาสมาชิกองค์การ และมีผลเชิงป้องกันกลับต่อขั้นตอนการจัดการความรู้ ซึ่ง

ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การใช้ความรู้ต้องเป็นการเอาความรู้มาใช้ในการท างานให้มากไม่ควรเริ่ม

ด้วยการหาความรู้มาใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเสี่ยงมากท่ีจะไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่า 

Marquardt (2002) ไดแ้บ่งข้ันตอนการจัดการความรู้ออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) เป็นขั้นตอนการจัดการความรู้ที่เป็นการสะสมข้อมูล

และสารสนเทศท่ีมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2. การสร้างความรู้ (Creation) เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการ

มากมายที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่วัตกรรมไปจนถึงการวิจัยที่สลับซับซ้อนที่ต้องอาศัยความวิริยะ

อุตสาหะ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการเชื่อมโยงใหม่ๆ และการผนวก

องค์ประกอบของความรู้ที่เคยรู้มาแล้วเข้ากับการให้เหตุผลเชิงอุปนัยที่ซับซ้อนด้วย 

3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) เป็นการเข้ารหัสและการเก็บรักษาความรู้ที่มีค่าขององค์การ 
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เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ง่ายในทุกเวลา และทุกสถานที่ 

4. การวิเคราะห์และการจัดท าฐานข้อมูล (Analysis and Data Mining) จะเกี่ยวข้องกับ

เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การปรับโครงสร้าง การท าคลังความรู้และการท าให้ข้อมูลถูกต้อง ส่วน

การจัดท าฐานข้อมูล จะท าให้องค์การสามารถค้นหาความหมายของข้อมูลที่มีอยู่ได้สมบูรณ์ข้ึน 

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้  (Transfer and Dissemination) หมายถึง การ

เคลื่อนย้ายข้อมูล และความรู้ทั้งองค์การ (ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา) ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งการใช้

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งใช้คนท าก็ตาม 

6. การประยุกต์ใช้และการท าให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง (Application and Validation) 

หมายถึง การประเมินความรู้โดยคนในองค์การ เป็นการน าความรู้และประสบการณ์อันมีค่าของ

องค์กรมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

 

กำรพัฒนำวิชำชีพครูโดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ  (Professional Learning Community            

: PLC  ) 

 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC  ) ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะ

การกระท าที่แสดงถึงการแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนของครู แต่มุ่งให้ความส าคัญในการสร้าง

วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน ความจริงใจของสมาชิก และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน 

และมุ่งเน้นไปที่การสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โดยมีสมมติฐาน คือ สิ่งที่ครูท าร่วมกันนอกห้องเรียนในการวางแผนการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเตรียมการสอนมีความส าคัญเท่าๆ กับการจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน และกระบวนการต่างๆ เหล่านี้สามารถปรับโครงสร้างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ (Seashore, Anderson & Riedel, 2003) สอดคล้องกับนักการศึกษา

อีกหลายท่านที่สรุปเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC  ) ไว้ ว่าถึงแม้การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC  ) ในโรงเรียนจะเป็นเรื่องยากแต่ทว่ากลับเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของ 

นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน (Louis & Kruse, 1995) บทบาทของครูในชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษา จะต้องเปลี่ยนจากการเน้นที่การสอนของครู

เป็นเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน และเปลี่ยนจากเน้นที่ การเรียนของแต่ละบุคคล( Individual 
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Learning)มาเป็นเน้นที่การเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม(Team Learning) รวมทั้งเปลี่ยนจากการเรียนแบบ

เน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นที่ความร่วมมือหรือช่วยเหลือ แบ่งปันกัน จึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปกับ

กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสมาชิกที่อยู่ใน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วิจารณ์ พาณิช , 

2555) 

 นอกจากนี้มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งแสดงถึงผลที่เกิดจาก ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC)  ว่าสามารถช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูได้ และช่วยให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (Annenberg Institute for 

School Reform, 2013) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ เข้มแข็งมีประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาในการช่วยให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่

ต้องจัดการเรียนรู้  รวมทั้งรู้วิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม มีความพึงพอใจใน

การทางาน ปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น และชุมชนการเรียนรู้ทา ง

วิชาชีพยังช่วยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างวัฒนธรรมการท างาน ในโรงเรียน โดยครูรวมทั้ง

ผู้บริหารมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ สอนในบรรยากาศที่เอ้ือให้

เกิดการพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น 

 จากที่นักการศึกษากล่าวถึงสามารถสังเคราะห์ได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC )  มุ่งเน้นที่การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนของครู การสร้างวัฒนธรรม

ร่วมกันความจริงใจร่วมกัน  การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  การสะท้อนผลร่วมกัน เสนอแนะแนวทาง

การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปจากครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ

แนวทางการเรียน นักเรียนร่วมมือกันเรียนมากกว่าการเรียนแบบโดดเดี่ยว  ถ้าสามารถพัฒนาชุมชน

การเรียนรู้ให้เข้มแข็งขึ้นได้  จะสามารถช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูได้ และช่วยให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  

กำรน ำแนวคิดชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพไปปฏิบัติในบริบทสังคมไทย 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการน าแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC ) ไปปฏิบัติมากขึ้น เช่น การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โดยใช้

กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นการพัฒนาครูประจ าการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 42 รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดตราด 

และระยอง เขต 2 โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การประสานงานของ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาครูประจ าการบนฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน หรือ 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งเป็นการ รวมตัวกันของสมาชิก

ครูที่มีความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกัน แม้จะมาจากสังกัดที่ แตกต่างกัน รวมทั้ง ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่น าวิธีการศึกษาผ่าน บทเรียนหรือ Lesson Study 

เข้ามาปรับใช้ เป็นเครื่องมือในการฝึกครูให้เรียนรู้ไปกับงาน ฝึกผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ และเกิด

ความเข้าใจในความคิดของตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึง

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยให้ครูใหม่ได้เรียนรู้ แบบปฏิบัติที่ดีของครูรุ่นพ่ี เป็น

ต้น 

 การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว พบว่า ครูจะต้องเกิดการตื่นตัวและร่วมมือกันเพ่ือ

พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ตามบริบท ธรรมชาติการอยู่ร่วมกันแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนั้น 

หน้าที่ของ ฝ่ายบริหารภายในสถานศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนจากการบริหารจัดการก ากับ ควบคุมดูแล 

เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนให้ครูตื่นตัว ช่วยสนับสนุนให้ครูเกิดการเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนการทางานที่

สอดคล้องกับ วิชาชีพได้อย่างมีความสุข และเป็นการด าเนินการในลักษณะต่อเนื่องที่ไมมีรูปแบบแน่

ชัดตายตัว แต่เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

 สถานศึกษาที่ด าเนินการตามแนวคิด ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC ) จะช่วยให้เกิดการรวมตัวกันเรียนรู้ของกลุ่มครู และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่

มีความเป็นกัลยาณมิตรและพ่ึงพาอาศัยกัน จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครูอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งการท างานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในลักษณะนี้จะช่วยให้ เกิดการมองเห็นงานของตน

จากการเรียนรู้วิธีการทางานของคนอ่ืนด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึง

เป็นการปฏิวัติโครงสร้าง ระบบการทางาน และวัฒนธรรมการทางาน ในโรงเรียนจากระบบตัวใครตัว

มันมาเป็นระบบทีมหรือวัฒนธรรมรวมหมู่ (collective culture) โครงสร้างของระบบงาน ระบบการ

จัดการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนให้เอ้ือต่อการช่วยกัน ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า

ให้เรียนตามเพ่ือนทัน โดยที่การช่วยเหลือนั้นท าเป็นทีม มีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน และท าอยู่

ภายในเวลาปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ไม่ใช่สอนนอกเวลา ท าให้ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนคุณภาพของ 

ผลผลิตของโรงเรียน และสร้างสรรค์ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุข (happy workplace)    

ทั้งของนักเรียน ครู และผู้บริหาร แล้วดาเนินการต่อเนื่องยั่งยืนเป็นวงจรไม่รู้จบ ซึ่งก็คือโรงเรียนได้ 

พัฒนาขึ้นเป็นองค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) (วิจารณ์  พานิช, 2555)  จากการศึกษา
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เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพผู้วิจัยยังได้

ค้นคว้างานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ  ที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ (จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต & ชุมพล เลิศ

รัฐการ, 2555)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : การใช้ 

RTII Model โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

โดยใช้ RTII Model  2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิชาชีพ : การใช้ RTII Model  รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ RTII Model ประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนัก  ขั้นที่ 2 การทดลองใช้ในชั้นเรียน ( การวางแผนปฏิบัติ

ในชั้นเรียน การปฏิบัติในชั้นเรียนบางส่วน การสะท้อนผลการปฏิบัติ )  ขั้นที่ 3การปฏิบัติจริงในชั้น

เรียน ( การวางแผนปฏิบัติในชั้นเรียน การปฏิบัติในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ  การสะท้อนผลการปฏิบัติ )   

ขั้นที่ 4 การน าเสนอผลในการประชุมวิชาการ  

 มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557)ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ วิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานครในภาพรวม

และรายด้านทุกด้านปฏิบัติอยู่ ใน ระดับมาก โดยเรียงล าดับความต้องการจ า เป็นด้วยดัชนี 

PNImodifiedได้เป็น 1) ด้านหลักสูตร 2)ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 3)ด้านการวัดและ

ประเมินผล โดยมีด้านที่เป็นจุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผล และด้านที่เป็นจุดอ่อน คือ หลักสูตร 

กับการจัดการเรียนการสอน 

 ปองทิพย์  เทพอารีย์ (2557)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุนแห่งการเรียนรู้เชิง

วิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

ส าหรับครูประถมศึกษาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครู

ประถมศึกษา รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นวางแผน 

3) ขั้นด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 4) ขั้นประเมินผล และ 5) ขั้นสะท้อนผล  ผลการวิจัย พบว่า 

สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

เพ่ิมสูงขึ้น  และผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
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เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ  พบว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพสู่ การเรียนรู้ประกอบด้วย  องค์ประกอบที่  1 วิสั ยทัศน์ ร่วมกัน (Shared  Vision )  

องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ ( Collaborative Teamwork )  องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้น า

ร่วม ( Shared  Leadership )  องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional 

learning and development)  องค์ประกอบที่  5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) 

องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้าง สนับสนุนชุมชน (Supportive structure)  ผลการวิจัย คือ ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ เป็นเสมือนพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันของวิชาชีพครูโดยมีลักษณะส าคัญ  คือ เป็นพ้ืนที่

ปฏิบัติงานจริงที่ใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้วิชาชีพของครูด้วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือท า  ที่สามารถท าให้

ครูเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่มีเวลากับการเรียนรู้ในงานได้เต็มที่  

 วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557)ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูสู่การเรียนรู้

ในศตวรรษที่  21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาองค์ประกอบ  

คุณลักษณะ และรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูบริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มีแนว

ทางการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปแบบชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบด้วย 

จุดเปลี่ยนผ่านจากระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่มี ด้วยการขับเคลื่อนผ่านองค์ประกอบ

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  บริบทโรงเรียนในประเทศไทยที่มี

ความสัมพันธ์ส่งผลต่อเนื่องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างเป็นล าดับตามองค์ประกอบส าคัญ   6 ด้าน

ด้วยกัน ได้แก่ 1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย 2) ภาวะผู้น าเร้าศักยภาพ 3) วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม  

4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลังมุ่งสู่ผู้เรียน 5) ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู  6) พ้ืนที่เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง  

 Fatma (2015)ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   โครงสร้าง

ระบบราชการ และความไว้วางใจเกี่ยวกับองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา  ค าถามการวิจัย คือ  1) 

ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   โครงสร้างระบบราชการ และความไว้วางใจ

เกี่ยวกับองค์กร คืออะไร  2) ชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   โครงสร้าง

ระบบราชการ และความไว้วางใจเกี่ยวกับองค์กร คืออะไร 3) มีผลกระทบขององค์กรระหว่าง

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบราชการและชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ หรือไม่    เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้างต้น ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ ด้านการแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์  อยู่ในล าดับมากท่ีสุด (x̄ = 2.96) โครงสร้างราชการด้าน 
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กฎหมายอ านาจพิเศษทางราชการ อยู่ในล าดับมากที่สุด ( x̄ = 3.64 ) ความไว้วางใจในองค์กร ด้าน

ความไว้วางใจผู้บริหาร อยู่ในล าดับมากที่สุด (x̄ = 3.81 ) ทั้งสามตัวนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

Bond (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนา

บทเรียนในคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย   มีการน า PLC ไปใช้ในระบบการศึกษาจ านวนมากที่

ประสบความส าเร็จ PLC น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย ชุมชนที่ประกอบไปด้วย

ผู้เชี่ยวชาญและการเผยแพร่งานวิจัย  การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์มีวัตถุประสงค์

เดียวกันกับการสื่อสารแบบต่อหน้า  การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ ในการแบ่งปัน

ประสบการณ์ แนวความคิด  การสอนคณิตศาสตร์ เป็นความท้าทายที่จะท าให้เนื้อหา สาระวิชา มี

ความแตกต่าง OPLC คล้ายกับ การตอบสนองเหล่านี้ การมีส่วนร่วม ผู้เชี่ยวชาญมักจะร่วมมือกับ

เพ่ือนร่วมมือจากต่างมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือท าวิจัย ความร่วมมือและการ

วิจัยออนไลน์เป็นไปอย่างธรรมชาติมากกว่าการน าเสนองาน  ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จาก OPLC ช่วยเปิด

กว้างขยายวิสัยทัศน์ของคณะไปสู่สภาพแวดล้อมนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   จัดให้ส าหรับการพัฒนา

ต่อไปเรื่อยๆ  บางสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการรวมเทคโนโลยีและเปลี่ยนมุมมองการน าเสนอใหม่ จากผลัก 

เป็น การดึง แทน 

Heather K. and Dillard (2016)ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพให้กับครูมือใหม่  มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ได้ จัดเตรียมโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือในการท างานระหว่างครู และช่วยในการเรียนรู้ของ

นักเรียน  กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 แนะน าครูมือใหม่ให้รู้จักกับ

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  นักเรียนใช้เวลาทั้งสัปดาห์

ในการเรียนรู้ร่วมกัน  อภิปรายร่วมกันแบบออนไลน์ และสัมมนาในชั้นเรียน  ครูที่ท างานมา 1 ปีมีการ

ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นการประชุม PLC ในครั้งแรก  ครูอ่านผ่านกรณีศึกษาต่างๆ  พวกเขาจะ

บอกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะรู้  หัวข้อส าหรับการจัดการชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ คือ การก าหนดเป้าหมายหลัก   การตีความ  ครูพ่ีเลี้ยง และการพัฒนาวิชาชีพ  ขั้นที่ 2 

หลังจากเริ่มมาแล้ว 5 วัน ครูจะค้นคว้าข้อมูลวิจัยจากห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าออนไลน์ต่างๆ  และ

การสังเกตในชั้นเรียน  นักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้สังเกต การประชุมชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ  และติดตามครูเป็นเวลา 1 วัน   นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ถามค าถามกับครูพ่ีเลี้ยง 

และค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้ในบทเรียน  ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ห้องเรียนในอีก 2 วันต่อมา  

นักเรียนรวมกลุ่มเพ่ือพบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย  นักเรียนแต่ละคนจะให้ส่วนคัดลอก
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งานวิจัยของตนเองฉบับย่อให้ก าลังใจเพ่ือนนักเรียน ขั้นที่ 3 ในการสัมมนาทุกๆเย็น  กลุ่มนักเรียน

และผู้เชี่ยวชาญก็จะเข้าพบกันเพ่ือสัมมนาและน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน  โดยในชั้นเรียนจะมีการ

แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เขียนเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิก  นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะด าเนินการ

อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้เก็บข้อมูลกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จ านวน 13 คน ที่อยู่ในกลุ่มสาระที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า 1.น ากระบวนการขั้นตอนในชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพของ DuFour (2007)มาใช้ผู้เข้าร่วม PLC มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดชุมชนกา

เรียนรู้วิชาชีพ   2.เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 3.เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและครูพี่เลี้ยง 

Ming Lai, Cher-Ping  Lim, and Lixun Wang (2016)ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถ

ของแฟ้มสะสมผลงานทางการสอนแบบดิจิตอลส าหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  วัตถุประสงค์การวิจัย  เพ่ือพัฒนาการได้มาซึ่งความเข้าใจที่คงทนของการ

พัฒนาครูและการใช้การสอนโดยใช้  digital teaching portfolios กับ ความส าคัญในการสร้างชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยการเขียนแลกเปลี่ยนกันบน แพลตฟอร์มที่

สร้างขึ้น ที่ Mahara (https://mahara.org/)  จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ที่เปิดให้ครูได้เข้าไป

เขียนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง วัตถุประสงค์คือ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน ผู้ใช้สามารถอัพโหลดข้อมูล  แสดงสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง ไฟล์Power point รูปภาพ วิดิโอ  

และวัสดุอุปกรณ์ อ่ืนๆ และอธิบาย   กระบวนการทดลอง  1) แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

บริหารงาน  ความคิดริเริ่ม  การตรวจสอบ  การรับรู้ เกี่ยวกับการใช้ DTPs  ให้กับผู้เกี่ยวข้องตอบ

แบบสอบถาม  2)  สัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบกึ่งมีโครงสร้าง เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยใช้ DTPs  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  3) พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

เกี่ยวกับการใช้ DTPs โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง  การสร้างสรรค์ และการเขียนข้อความลงแพลท

ฟอร์ม ของ Maharu  ผลการวิจัย 1.ครูที่ใช้ DTPs ส าหรับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม พวกเขา

ใช้ส าหรับการตอบกลับและพัฒนา เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  2.ครูพบว่ามันเป็นส่วน

เชื่อมโยงที่ส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจของการสอนแบบแฟ้มสะสมงาน 3.ครูมาเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนา DTPs จะท าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน ทราบวัตถุประสงค์  สิ่งที่ เป็น

ประโยชน์  ศักยภาพ เช่นเดียวกับความท้าทายของการสอนโดยใช้เทคนิคแฟ้มสะสมงาน  4.ครูพบว่า

เทคนิคการสนับสนุน การส่งเสริม มีความส าคัญ  การพบกับเทคนิคที่หลากหลายขณะที่ใช้ Mahara 

แพลทฟอร์ม ในการพัฒนา DTPs 5.ครูตอบสนองเกี่ยวกับความตึงเครียดเกี่ยวกับการแสดงผลงาน
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แล้ว ต้องพัฒนา โปรไฟล์ของตนเอง ความสมดุลระหว่างสองสิ่งที่ถูกคิดว่าส าคัญ 6ครูจัด DTPs ให้อยู่

ภายใต้ความเชื่อของการเรียนและการสอนของพวกเขา  

  Sabre ( 2016 )  ศึกษาเรื่อง การค้นพบบทบาทของผู้อ านวยการในการพัฒนาบรรยากาศ

การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โดยกรณีศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) สร้างและแบ่งปันการเรียนรู้การ

ท างานของผู้บริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียน  2) กระบวนการเรียนรู้ส่วนบุคคล เรียนรู้ถึงความส าคัญ

ของการสร้างบรรยากาศ ความหวังและความไว้ใจของครู  3) รูปแบบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

แสดงการเรียนรู้ของครู ผ่านการพัฒนาบรรยากาศของครู กระบวนการ เป็นการพัฒนาบรรยากาศ

การเรียนรู้ของครูผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เปลี่ยนภาษา ทฤษฎีและการฝึกหัด   มีขั้ นตอน

ดังต่อไปนี้ กรณีศึกษานี้ถูกออกแบบเพ่ือความเข้าใจของประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนใน

กระบวนการทดลองการพัฒนาแบบเรียนรู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยได้รวบรวมบทสนทนา

ต่างๆ เพ่ือเข้าถึงใจความส าคัญของการฝึก การสะท้อนประสบการณ์ ถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติ ทางด้าน

การเป็นผู้น าทางการศึกษา HHR ก็เคยถูกใช้ในงานด้านจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือเข้าใจผลกระทบของ

การแทรกแซงต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้ในการศึกษาพิเศษ หรือ การศึกษาทั่วไป   ผลการศึกษาวิจัย 

เกิดชุมชนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหาร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  สรุปได้ว่า  ชุมชน

การเรียนรู้เป็นกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาทุกฝ่าย ในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้

อย่างแท้จริง  มุ่งสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน  เกิดความจริงใจของสมาชิก  ด าเนินการอย่างต่อเนื่องกันใน

โรงเรียน  เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู  โดยมุ่งเน้นให้เกิดโครงสร้างวัฒนธรรมในการท างาน  

บรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร  เป็นระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูและนักเรียน  โดยเป้าหมาย

หลักคือการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้  และมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  94 

ตารางที่ 5 ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ) 
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ) 
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (ต่อ) 
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ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรผสมผสำนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ช่วยนักเรียนในการ

เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  แนะน าให้มีการใช้เทคโนโลยี บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจาก

การใช้เทคโนโลยีมีความต่อเนื่องและท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (Beers, 2011) 

วัตถุประสงค์ของกำรใช้เทคโนโลยี  ประกอบด้วย  

1) การค้นคว้าข้อมูล  สามารถค้นคว้าได้จากเครื่องมือช่วยค้น ( search engines ) เช่น Bing  

Google Yahoo Ask.com Firefox หรือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเฉพาะ เช่น  Google Scholar เป็น

ต้น  

2) การแบ่งปันข้อมูลเราสามารถแบ่งปันข้อมูลได้จากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Twitter  

Facebook e-mail หรือเครื่องมือที่ท างานร่วมกัน เช่น Google Docs.  

3) การสร้างสื่อประสม เช่น การใช้  Microsoft Movie Maker , Creative Commons 

images, PowerPoint presentations,Wikimedia,Flinckr และ Animoto 

4) การจัดการข้อมูล  เช่น Google  Wonder Wheel, Wikis, Diigo, PageFlakes,social  

bookmarking  และ tags  to categorize sites 

5) การแบ่งปันข้อมูล เช่น Wikis,Google Docs, Diigo,  message boards,  social  

bookmarking   และ Google Sidewiki 

 6) เค รื่ อ งมื อช่ วยค้ น  เช่ น  Annotating  websites , social  bookmarking, Google 

Wonder Wheel and timelines และ Google Scholar   

 7) เว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาต่างๆ  เช่น RSS feeds และ Google Reader  

 8) การสนทนาผ่านระบบดิจิตอล เช่น  Voice Thread, blogs,Twitter,Skype,webinars, 

videoconferencing และ PLURK  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความ

หลากหลายและได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้

จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ นอกจากนั้น Beers (2011)กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือช่วยให้ท าความเข้าใจและจัดการข้อมูล  การจัดการเรียนการสอนให้ฝังเข้าไปในความเข้าใจ
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ของนักเรียนได้ง่ายขึ้น และการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบบทเรียนได้ โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วย

นั้นท าให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสังเคราะห์ได้ว่า  วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 

การค้นคว้าข้อมูล  การแบ่งปันข้อมูล การสร้างสื่อประสม การจัดการข้อมูล  การแบ่งปันข้อมูล 

รวบรวมเนื้อหาต่างๆ การสนทนาผ่านระบบดิจิตอล 
 

กำรผสมผสำนเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 Beers (2011)กล่าวว่า การสร้างผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตได้ในอนาคต คือ การสร้างให้
ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ คือ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 

ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

Subject-Area 

Content 

Three Rs  Four Cs 

Learner 

Attitude and 
Motivation to Learn 

Thoughtful 

Engagement 

Life and Career Skills Effective Use of  Technology   
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กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิผล  ( Effective  Use of Technology )  
 Beers (2011)นักเรียนในยุคปัจจุบันเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ ทางเทคโนโลยี  เทคโนโลยีใหม่ๆ 
จะช่วยให้ข้อมูล และเรียนรู้ที่จะค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 1.การรู้สารสนเทศ (Information literacy)  เป็นกลยุทธ์การเข้าถึงข้อมูล การประเมินผล 
และการบริหารจัดการข้อมูล  
 2.การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ประเมินและ
สร้างสรรค์ สื่อหลายๆรูปแบบ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่ อในสังคม 
รวมทั้งทักษะที่ส าคัญในการสอบถามหาข้อมูลและแสดงออกซ฿งความคิดเห็นของประชาชน   
 3.การรู้ แ ล ะ เข้ า ใจ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ  ( Information, communications, and 
technology: ICT literacy) นักเรียนต้องสามารถเลือกและใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้ เป็น
ประโยชน์  
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย  เทคโนโลยีพ้ืนฐาน เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์  
เทคโนโลยีการเข้าถึง และเทคโนโลยีประยุกต์  ที่จะช่วยให้เป็นเทคโนโลยีที้สมบูรณ์ และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน  
 

กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นนวัตกรรม

ทางการศึกษาที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยผสมผสานเทคโนโลยี                

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบท างานร่วมกันที่ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ที่สามารถ

เชื่อมต่อ  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ 

ติดต่อสื่อสาร  ก าหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้ม

เอกสารเดียวกัน อีกทั้งครู ยังสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้อีก

ด้วย(Google, 2014) 

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ

จัด การเรียนการสอน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือใหม่เพียงบางส่วน หรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ใน

บริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาหนึ่ง หรืออาจเป็นสิ่งใหม่ที่ก าลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบ หรือ

ได้รับการยอมรับน าไปใช้แล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติใช้แล้วท าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนร้ีตามจุดหมาย (Education Research Development and Demonstration 

Institute, 2012) ส่งผลให้ผ้ีเรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนร้ีได้อย่างรวดเร็ว  สร้างแรงจูงใจในการ
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เรียน เพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ดังเช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีใ่ช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอนโดย

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ สื่อหลายมิติ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์และ

แอพพลิเคชั่นต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทาง

การศึกษาในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี  

ตามปกติโดยทั่วไปหลายท่านคงจะรู้จักบริการ Google Apps ส าหรับคนทั่วไปและส าหรับ       

นักธุรกิจเท่านั้น ซึ่งบริการ Google Apps นี้เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร  แต่ล่าสุด Google 

ประเทศไทย ได้เริ่มให้บริการ Google Apps ส าหรับการศึกษาแล้ว 

  Google Apps For Education หรือ Google App ส าหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลล์

จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการท างานร่วมกัน  เปิดกว้างส าหรับคุณครู 

นักเรียน นักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก  ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่าน

รู้จักดี เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือ

เหล่านี้จะใช้ส าหรับในการเรียนการศึกษา 

เมื่อปี 2011 มีนักเรียนและนักศึกษา 16 ล้านคน จาก 146 ประเทศ ได้ใช้ Google Apps 

for Education แล้ว  คุณครูอาจารย์สามารถใช้แอพต่างๆ เช่น Gmail ในการติดต่อสื่อสาร และการ

เรียนการสอน เช่น เขียนอีเมลแจ้งถึงผู้ปกครองของนักเรียนในภาษาท้องถิ่น หรืออนุญาตให้นักเรียน

ท างานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน  ผ่านทาง google docs และสามารถประชุม

งาน และสอนนักเรียนผ่านทาง Google+ ซึ่งการใช้ Google Apps ส าหรับการศึกษานี้ สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาตามโรงเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด

หรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps ส าหรับการศึกษา ได้มีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กร

ในด้านนวัตกรรมการศึกษา  และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ท าให้ครูติดตามนักเรียน

อยู่ใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบ

คลาวด์ 

Google Apps for Education  นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนและคุณครูใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาจากโลกไอทีแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันกับสถาบันต่างๆระหว่างประเทศได้ด้วย

และมาถึงตอนนี้  Google Apps for Education  (Google, 2014)นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทาง
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การศึกษาที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส าหรับการจัดการระบบการเรียนการสอนในยุค

ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี   สร้างการเรียนร้ีแบบท างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา   และทุกรูปแบบของ

เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึก

ข้อมูลบนคลาวด์ ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Gmail สามารถก าหนดเวลาเรียน

และตารางนัดหมายร่วมกันได้ด้วย Google Calendar ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้ม 

เอกสารเดียวกันได้ด้วย Google docs สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายผ่านทาง Google Sites อีกทั้งครู

ยัง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนด้วยการใช้ Google Classroom  (Google Inc, : 

2014) 
 

Google Documents  
Google Documents  (Google, 2014)เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถจัดการเอกสารได้

เหมือน Microsoft word ตอบสนองคนที่ต้องการใช้งานเอกสารได้อย่างสมบูรณ์แบบและให้ผู้ใช้งาน 

สร้าง บันทึก แก้ไข และน าเสนอในรูปแบบเรียลไทม์สามารถปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

ตลอดจนการแทรกรูปภาพ ตาราง หรือสิ่งอื่นๆ ร่วมกันเพื่อให้งานเอกสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่

ส าคัญ ผู้ใช้ Google Documents สามารถควบคุมการใช้งาน พร้อมเผยแพร่งานเป็นหน้าเว็บได้  ใน

การน า Documents  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ท าสื่อต่างๆ ใบงาน    ใบความรู้ 

แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ฯลฯ ที่สามารถท าร่วมกันได้ และสามารถน าไปใช้ในเชิงบริหารจัดการ เช่น 

การจัดวาระ การประชุม เอกสารการประชุมเพ่ือระดมสมองร่วมกัน การบันทึกการประชุมที่ทุกคนมี

ส่วนร่วม เป็นต้น   

รูปแบบการท างานของ Google Documents    

1.สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานน าเสนอแบบออนไลน์ สามารถสร้างเอกสารพ้ืนฐานแบบ

เริ่มต้นจากศูนย์  อัพโหลดไฟล์ของคุณท่ีมีอยู่แล้วและใช้งานบนแถบเครื่องมือได้อย่างคุ้นเคยท าให้การ

แก้ไขเป็นเรื่องง่ายๆ 

2. ใช้งานและท างานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ โดยเลือกคนที่ ต้องการให้เข้าถึงเอกสารได้แล้ว

ใช้งานร่วมกันได้ทันที พร้อมแก้ไขและน าเสนอร่วมกับบุคคลอ่ืนในแบบเรียลไทม์ 
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3. จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย สามารถแก้ไขและเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ จัดเก็บ

งาน ได้อย่างปลอดภัย  สามารถบันทึกและส่งออกส าเนาได้และมีความสามารถในการจัดระเบียบ

เอกสารของคุณ 

4. ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารได้ โดยเผยแพร่งานของคุณเป็นหน้าเว็บ  ควบคุมว่าจะให้

ใครเห็นหน้าเว็บได้บ้าง  สามารถโพสต์เอกสารขึ้นบล็อกและเผยแพร่ภายในบริษัทหรือกลุ่มของคุณ 

Gmail   

Gmail ให้พ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลถึง 30GB มีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ มีป้ายก ากับ 

และตัวกรองช่วยท าให้ข้อมูลมีระเบียบ ทั้งนี้กล่องจดหมายไม่ใช่เพียงเรื่องของการติดต่อหรือสื่อสาร

แบบ      การส่งข้อความเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของข้อความเสียง และวิดีโอแชท ซึ่งจะช่วยให้สามารถดู

ได้ว่าใคร ออนไลน์อย่ีและติดต่อได้ทันที  

Google Drive  

  Google Drive พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ในรูปแบบของข้อความ เสียง และวิดีโอ 

ท าให้เข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ไม่จ ากัดอุปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac, PC, Android 

หรือ อุปกรณ์ iOS บนพืน้ที่เดยีวส าหรับข้อมูลฉบับปัจจุบันที่บันทึกไว้  สามารถแบ่งปันข้อมูลให้กับผ้ีที่

ก าหนดได้โดยประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารและตอบกลับความคิดเห็นในเอกสารเดียวกันเพ่ือ

แบ่งปันความคิดเห็นหรือรับข้อเสนอแนะได้  กลุ่มผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน

บนแฟ้มเอกสารเดียวกันได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร ตาราง และงานน าเสนอ 

โดยเข้าถึงไฟล์จากที่ใดก็ได้  Sites พ้ืนที่ท างานใช้แบ่งปันส าหรับชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์

ของโครงการได้โดยที่ไม่ต้องเขียนรหัสให้ยุ่งยาก ท างานได้ง่ายเหมือนการท าเอกสาร สามารถเปิดใช้

งานได้ทุกแห่งด้วยเบราว์เซอร์ บนคอมพิวเตอร์ Mac, PC และ Linux ได ้

 ประโยชน์ที่ได้รับจำก Google Apps for Education มำประยุกต์ใช้กับกำรศึกษำ  

เนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ที่ออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล

ปลอดภัย และให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่

ว่าจะอยู่ที่ไหน ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลทุกอย่างจะมีการบันทึกลงในระบบคลาวด์

โดยอัตโนมัติ อีเมล เอกสาร ปฏิทิน และไซต์จะสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้จากคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้สะดวก
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และรวดเร็วขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในการเรียน ร่วมกัน ผ้ีสอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ื อจัดการ

ระบบการเรียนการสอนและออกแบบระบบการใช้งานได้ ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมใน

การเรียนรู้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการศึกษา เช่น การติดต่อสื่อสาร การ

ก าหนดเวลาของชั้นเรียน และการเขียนรายงานหรือเรียงความ ซึ่งสามารถเห็น การเปลี่ยนแปลงและ

แก้ไขเอกสารได้ทันที มีการควบคุมและการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสภาพ แวดล้อมในการ

ท างานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเรียนรู้  

  นอกจากในส่วนของ Google Apps for Education สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ

น ามาใช้ในงานวิจัยชิ้น ให้ความหมายเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้   

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social 

Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ

โปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและ

ผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate 

Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  ที่น ามาพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ  มีดังต่อไปนี้  

1. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่

ใช้ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community)  เพ่ือ

ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook  

Instragram  Line  เป็นต้น 

2. Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งปัจจุบัน

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่น าเสนอในวิดีโอออนไลน์

ไม่ถูกจ ากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง 

เพราะไม่มีโฆษณาคั่น รวมทั้งผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยังสามารถเชื่อมโยง

ไปยังเว็บวิดีโออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้จ านวนมากอีกด้วย เช่น  Youtube  Yahoo  เป็นต้น 

 

 



  104 

อุปกรณ์เครื่องมือทำงสื่อสังคมออนไลน์ 

ในงานวิจัย เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ดังต่อไปนี้   

 คอมพิวเตอร์  คือ เครื่องค านวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท างานค านวณผลและ

เปรียบเทียบค่าตามชุดค าสั่ งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ  พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ค าจ ากัดความของคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้างกะทัดรัดว่า เครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน 

โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการ

ค านวณและการประมวลผลข้อมูล 

 สมาร์ทโฟน (SmartPhone)  คือ โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสายแล้วยัง

มีแอพพลิเคชั่นให้ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และสามารถ

ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั่นสนทนาชั้นน า เช่น LINE, Youtube, Facebook, Twitter 

ฯลฯ โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือ

ธรรมดา ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอระบบสัมผัส , ใส่กล้องถ่ายรูปที่มี

ความละเอียดสูง, ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัย, มีแอพพลิเคชั่นและลูกเล่นที่น่าสนใจ 

 แท็บเล็ต (Tablet)  คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ มีขนาด

หน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป พกพาได้สะดวก สามารถใช้งานหน้าจอผ่านการสัมผัสผ่านปลายนิ้วได้

โดยตรง มีแอพพลิเคชั่นมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะรับ-ส่งอีเมล์, เล่นอินเทอร์เน็ต, ดูหนัง, ฟังเพลง, 

เล่นเกม หรือแม้กระทั่งใช้ท างานเอกสารออฟฟิต ข้อดีของแท็บเล็ตคือมีหน้าจอที่กว้าง ท าให้มีพ้ืนที่

การใช้งานเยอะ มีน้ าหนักเบา พกพาได้สะดวกกว่าโน๊ตบุ๊คหรือ คอมพิวเตอร์ สามารถจดบันทึกหรือใช้

เป็นอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางเทคโนโลยีประกอบด้วย 

คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ประโยชน์และข้อจ ำกัดของสังคมออนไลน์ 

  แม้ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อให้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายออกไป

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อสื่อสาร แต่ก็เปรียบเสมือนดาบ

สองคมหากผู้ใช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม สามัญส านึก การรู้จักเคารพสิทธิ ของผู้ อ่ืน และความ

ระมัดระวังในการใช้แล้ว สังคมออนไลน์เหล่านี้ก็จะเป็น"สังคมอันตราย"ที่จะเป็นด้านมืดของสังคมไทย 

ประโยชน์ของ Social networks เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

          1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ 

          2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคาถามในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคาตอบได้ช่วยกันตอบ 

          3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว 

          4.เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้

ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น 

          5. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสาหรับบริษัทและ

องค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 

          6. ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น 

          7.คลายเครียดได้ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพ่ือนคุยเล่นสนุกๆ 

          8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได้ 

ข้อจ ำกัดของ Social networks เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

1. เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากผู้ใช้บริการไม่

ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีน ามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 

2. Social Network เป็ นสั งคมออนไลน์ที่ กว้าง หากผู้ ใช้ รู้ เท่ าไม่ถึ งการณ์ หรือขาด

วิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพ่ือจุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็น

ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ 

3. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ Social 

Network Service เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอ่ืนได้ดูและแสดง

ความคิดเห็น 
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4. ข้อมูลที่ต้องกรอกเพ่ือสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network  

ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ก าหนดอายุการสมัคร

สมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้ 

5. ผู้ใช้ที่เล่น social network และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจสายตาเสีย

ได้หรือบางคนอาจตาบอดได้ 

 6. ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับ social network มากเกินไปอาจท าให้เสียการเรียนหรือผลการ

เรียนตกต่ าลงได้ 

 7. จะท าให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์ 

ตัวอย่ำงประโยชน์และข้อจ ำกัดกำรใช้เฟซบุ๊ก เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ          

ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพราะสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ครูผู้สอน

สามารถใช้ เฟชบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนโดยการก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับวิชาที่สอน

เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไม่ควรใช้ข้อความที่รุนแรงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผู้เรียนและสถานศึกษา   หลีกเลี่ยงการแสดงข้อความที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งที่รุนแรง   ควรตั้งค่าการ

แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียนใน

เชิงบวกเท่านั้น 

 จะเห็นได้ว่า เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และเป็นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ที่ทรง

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบไร้ขีดจ ากัด ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 

ตลอดวันละ24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ฉะนั้นผู้บริหารการศึกษาจึงควรก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้     

เฟซบุ๊กอย่างเหมาะสมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงด้านการใช้เฟซบุ๊กไปในทางที่ผิดหรือด้านการก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถานศึกษา ยิ่งกว่านั้น ผู้บริหารการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนานโยบายการใช้

เฟซบุ๊กท่ีมีอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ประโยชน์ของกำรใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

          1.สื่อสารถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้อีเมลล์หรืออีเลิร์นนิ่ง 

          2.ส่งเสริมการกระตุ้นให้นักศึกษาได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่าง

ทั่วถึงและรวดเร็ว 

          3.นักศึกษามีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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ข้อจ ำกัดของกำรใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

          1.อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 

          2.อาจารย์หรือนักศึกษาไม่เป็นส่วนตัวในการข้อความหรือรูปภาพต่างๆ 

ประโยชน์และข้อจ ำกัด กำรประยุกต์ใช้งำน Youtubeเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

      Youtube  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยน า

เทคโนโลยีของAdobe Flashมาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่งยูทูบมีนโนบายไม่ให้อัปโหลดคลิปที่มี

ภาพโป๊เปลือยและคลิปที่มีลิขสิทธิ์ นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัปโหลดเองเมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ 

ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดูด้วยแต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถ

เข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ใส่ไว้ในYoutubeได้แม้จะก่อตั้งได้เพียงไม่นาน (youtubeก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2005) Youtubeเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและ

ได้รับความนิยมทั่วโลก ต่อมาปี ค.ศ.2006กูเกิ้ลซื้อยูทูบ ตอนนี้ยูทูบจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิ้ล

แล้ว แต่ด้วยตัวยูทูบเองที่มีเนื้อหามากมายเป็นแสนชิ้น ทั้งสื่อและเครื่องมือการเรียนรู้ดีๆที่สามารถใช้

เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสื่อประเภทที่สุ่มเสี่ยง และท าให้เด็ก

และเยาวชนไขว้เขวไปได้ ทั้งจากมิวสิควีดีโอ การ์ตูน และไม่ได้ใช้เป็นช่องทางเพ่ือการเรียนรู้สักทีเดียว 

จึงเป็นที่มาของการเปิดหน้าการศึกษาล่าสุดเของยูทูบขึ้นที่เรียกว่า“ยูทูบส าหรับโรงเรียน”หรือ 

(Youtube for Schools) เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น โดยจะมีเนื้อแต่เรื่องการศึกษาแต่เพียง

อย่างเดียว โดยได้ร่วมมือกับภาคีด้านการศึกษากว่า600แห่ง เช่น TED,Smithsonian เว็บไซด์ชื่อดัง

เรื่องที่ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆเอาไว้ ,Steve Spangler แหล่งผลิตเกมและของ

เล่นเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ หรือNumberphile ที่สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เป็นต้น 

นอกจากนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา ยูทูบได้ท างานร่วมกับครูในการจัดแบ่งเนื้อหากว่า300ชิ้น ออกเป็น

รายวิชา และระดับชั้น โดยสื่อเหล่านี้ยูทูบเชื่อว่าจะช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ท า

ให้ห้องเรียนสนุกสนานขึ้น และเด็กๆก็จะตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของYouTubeส ำหรับโรงเรียน 

 1. กว้างขวางครอบคลุมYouTubeส าหรับโรงเรียนเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ เข้าถึงวิดีโอ

เพ่ือการศึกษาฟรีนับแสนรายการจาก YouTube EDU วิดีโอเหล่านี้มาจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ 

เช่น Stanford,PBS และ TED รวมทั้งจากพันธมิตรที่ก าลังได้รับความนิยมของYouTubeซ่ึงมียอด

ผู้ชมนับล้านๆ คน เช่น Khan Academy,Steve Spangler Science และ Numberphile 
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 2. ปรับแก้ได้สามารถก าหนดค่าเนื้อหาที่ดูได้ในโรงเรียนของคุณ โรงเรียนทั้งหมดจะได้รับ

สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาYouTube EDUทั้งหมด แต่ครูและผู้ดูแลระบบอาจสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่ดูได้เฉพาะ

ในเครือข่ายของโรงเรียนเท่านั้นได้เช่นกัน 

 3. เหมาะสมส าหรับโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถลงชื่อเข้าใช้และดูวิดีโอใดๆ ก็

ได้ แต่นักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้และจะดูได้เฉพาะวิดีโอYouTube EDUและวิดีโอที่โรงเรียน

ได้เพ่ิมเข้าไปเท่านั้น ความคิดเห็นและวิดีโอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานและการค้นหาจะจ ากัด

เฉพาะวิดีโอ YouTube EDU เท่านั้น 

 4. เป็นมิตรกับครู YouTube.com/Teachers มีเพลย์ลิสต์วิดี โอนับร้อยรายการที่ ได้

มาตรฐานการศึกษาทั่วไป และจัดระเบียบตามหัวเรื่องและระดับชั้น เพลย์ลิสต์เหล่านี้สร้างขึ้น โดยครู

เพ่ือเพ่ือนครูด้วยกัน ดังนั้นคุณจึงมีเวลาในการสอนมากขึ้นและใช้เวลาค้นหาน้อยลง 

ข้อจ ำกัด 

  1.อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ 

          2.อาจมีการกระท าท่ีไม่ด ี

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานเทคโนโลยีกับชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ ยังได้ค้นคว้างานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะน ามาท าเป็นข้อมูลในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ดังนี้    จุลมณี สุระโยธิน (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู้

ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  วัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทาง

อินเตอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  พฤติกรรมการท างานเป็น

กลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์  ขั้นตอนการวิจัย 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรม  3) ขั้นน าเสนอผลงาน 4) ขั้นติดตามและ

สังเกตผล 5) ขั้นน าไปประยุกต์ใช้  ด าเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ต

ด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนทักษะทางสังคมหลังเข้า

ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางสังคมสูงกว่า 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
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พฤติกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ

นักเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 91.1 และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน

ระดับมาก  

เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2554)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สื่อการศึกษาเบื้องต้นของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน  2) เพ่ือศึกษา
ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์   ขั้นตอนคือ ขั้น
ที่ 1 ขั้นเสนอประเด็น/หัวข้อ  ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาประเด็น/หัวข้อ ขั้นที่ 3 ขั้นคิดวิธีสืบสอบหรือ
วางแผน  ขั้นที่ 4 ขั้นค้นคว้าสืบสอบหรือลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้  ขั้นที่ 5 ขั้นเสนอผลการ
สืบสอบ ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผล  โดยทั้งหมดจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เรียนเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ในกา
เรียนรู้ร่วมกัน คือ Wikispaces และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ที่เป็นสื่อทางเลือกในการใช้ปฏิบัติงาน
แบบออนไลน์ร่วมกัน ได้แก่ Mind42 และYoutube  ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ จึงจ าเป็นต้องอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการท างานและเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา   ผลการวิจัย พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สื่อการศึกษาเบื้องต้นของนักศึกษาที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

ณรงค์ศักดิ์  พรมวัง (2556)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน

ห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา  และทฤษฎีสรรคนิยม ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน

ห้องเรียนเสมือนจริง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  กระบวนการนี้มี

รูปแบบ ดังนี้ 1) ขั้นแจ้งจุดประสงค์ เพ่ือตั้งเป้าหมาย  วางแผนการเรียนรู้และควบคุมการเรียน  2) 

ขั้นทบทวนความรู้เดิม 3) ขั้นกระตุ้นด้วยปัญหา  ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา  4)ขั้นการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 5)ขั้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและปรับโครงสร้างทางปัญญา  และ 6) ขั้น

ประเมินผลการเรียนรู้ ค้นคว้าเพ่ิมเติมและสรุปองค์ความรู้ น าไปประยุกต์ใช้  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง  มีความสามารถ

ด้านสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง  มี

ความสามารถด้านอภิปัญญาหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน

เสมือนจริง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือน

จริง มคีวามคงทนในการเรียนรู้  

วทัญญู ขลิบเงิน (2556)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการดูแลให้ค าปรึกษา

ผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการดูแลให้ค าปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2) เพ่ือประเมินประสิทธิผล ของแบบจ าลองการดูแลให้ค าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สื่อสังคมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  ผลการวิจัยพบว่า 

แบบจ าลองการดูแลให้ค าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน มีขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparing :P) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน การดูแลให้

ค าปรึกษา  (Planning : P) ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี สื่อ

สั งค ม  ( Implement  Mentoring Social  Media Tecnology Blended)  แ ล ะขั้ น ที่  4 ก าร

ประเมินผล    (Assessing : A)  ซึ่งผลการใช้รูปแบบดังกล่าวพบว่า  อาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง มี

ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษา  ในระดับมาก นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีคุณลักษณะความเป็นครูในระดับสูง  อาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อแบบจ าลองระดับมาก  

ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2558)ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเรียนรู้แบบน าตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี  

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสังเคราะห์

ข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์  2) เพ่ือทดสอบและประเมินการใช้รูปแบบ

การสอนฯ และ 3) เพ่ือรับรองรูปแบบการสอนฯ  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  กระบวนการเรียนการสอนมี 6 

ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นสัญญาการเรียน  ขั้นการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้   ขั้นการรวบรวม
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ข้อมูล  ขั้นการจัดการข้อมูล  ขั้นการประยุกต์ข้อมูลและขั้นการประเมินชิ้นงาน   โดยมีการเข้าถึง

ผู้เรียนโดยการใช้เฟชบุ๊คเพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนทุกสถานที่   ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการทดสอบและ

ประเมินการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบการน า

ตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แบบวัดซ้ า พบว่า คะแนน

เฉลี่ย จากการทดลองครั้งที่ 1 มีค่าเท่ากับ 9.71 คะแนนเฉลี่ยจากการทดลองครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 

10.68 คะแนนเฉลี่ยจากการทดลองครั้งที่ 3 มีค่าเท่ากับ 11.60 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดลองครั้ง

ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 11.42 หลังจากนั้นผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ 

Scheffe  จากการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยคงท่ีในการทดลองครั้งที่ 3  และครั้งที่ 4  

Engelbreeht and Julia (2008)ได้ศึกษาตรวจสอบความจริงของคนใช้ชุมชนออนไลน์ 

ทั้งหมด 18 ประเทศประกอบด้วย ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  

แคนาดา บราซิล  ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี  โปแลนด์ รัสเซีย ไนจีเรีย  ตุรกี  และอินโดนีเซีย  ผล

การศึกษาพบว่า ประเทศที่ใช้ชุมชนออนไลน์มากที่สุด คือ เกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 63  โดยผู้บริโภค

จะอยู่ในช่วงอายุ 19 -35 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59 ใช้ชุมชนออนไลน์เพ่ือ

บันเทิงมากที่สุด  

Pao-Nan (2012)ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการเรียนรู้แบบน า

ตนเองของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กับความสามารถในการเรียนแบบออนไลน์  การศึกษาครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ การวิจัยนี้พุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเรียนรู้แบบ

น าตนเองกับผลการเรียนรู้  ผลการศึกษาพบว่าการทดลองมีนัยส าคัญในความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง

ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองกับความสามารถในการเรียนรู้แบบออนไลน์   

Valleri ( 2015 )  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือ

พัฒนาบทเรียนในคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย   มีการน า PLC ไปใช้ในระบบการศึกษาจ านวนมาก

ที่ประสบความส าเร็จ PLC น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย ชุมชนที่ประกอบไป

ด้วยผู้เชี่ยวชาญและการเผยแพร่งานวิจัย  การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์มีวัตถุประสงค์

เดียวกันกับการสื่อสารแบบต่อหน้า  การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ ในการแบ่งปัน

ประสบการณ์ แนวความคิด  การสอนคณิตศาสตร์ เป็นความท้าทายที่จะท าให้เนื้อหา สาระวิชา มี

ความแตกต่าง OPLC คล้ายกับ การตอบสนองเหล่านี้ การมีส่วนร่วม ผู้เชี่ยวชาญมักจะร่วมมือกับ

เพ่ือนร่วมมือจากต่างมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือท าวิจัย ความร่วมมือและการ
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วิจัยออนไลน์เป็นไปอย่างธรรมชาติมากกว่าการน าเสนองาน  ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จาก OPLC ช่วยเปิด

กว้างขยายวิสัยทัศน์ของคณะไปสู่สภาพแวดล้อมนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   จัดให้ส าหรับการพัฒนา

ต่อไปเรื่อยๆ  บางสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการรวมเทคโนโลยีและเปลี่ยนมุมมองการน าเสนอใหม่ จากผลัก 

เป็น การดึง แทน 

Ming Lai et al. (2016)ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถของแฟ้มสะสมผลงานทางการสอน

แบบดิจิตอลส าหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  วัตถุประสงค์

การวิจัย  เพ่ือพัฒนาการได้มาซึ่งความเข้าใจที่คงทนของการพัฒนาครูและการใช้การสอนโดยใช้  

digital teaching portfolios กับ ความส าคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการใช้ชุมชน

การเรียนรู้ วิช าชีพ  โดยการเขียนแลกเปลี่ ยนกันบน  แพลตฟอร์มที่ ส ร้างขึ้ น  ที่  Mahara 

(https://mahara.org/)  จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ที่ เปิดให้ครูได้เข้าไปเขียนเกี่ยวกับ

สิ่งประดิษฐ์ของตนเอง วัตถุประสงค์คือ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ใช้

สามารถอัพโหลดข้อมูล  แสดงสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง ไฟล์Power point รูปภาพ วิดิโอ  และวัสดุ

อุปกรณ์อ่ืนๆ และอธิบาย   กระบวนการทดลอง  1) แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน  

ความคิดริเริ่ม  การตรวจสอบ  การรับรู้ เกี่ยวกับการใช้ DTPs  ให้กับผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม  

2)  สัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบกึ่งมีโครงสร้าง เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยใช้ 

DTPs  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  3) พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เกี่ยวกับการใช้ 

DTPs โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง  การสร้างสรรค์ และการเขียนข้อความลงแพลทฟอร์ม ของ 

Maharu  ผลการวิจัย 1.ครูที่ใช้ DTPs ส าหรับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม พวกเขาใช้ส าหรับ

การตอบกลับและพัฒนา เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  2.ครูพบว่ามันเป็นส่วนเชื่อมโยงที่

ส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจของการสอนแบบแฟ้มสะสมงาน 3.ครูมาเป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนา DTPs จะท าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน ทราบวัตถุประสงค์  สิ่งที่เป็นประโยชน์  ศักยภาพ 

เช่นเดียวกับความท้าทายของการสอนโดยใช้เทคนิคแฟ้มสะสมงาน  4.ครูพบว่าเทคนิคการสนับสนุน 

การส่งเสริม มีความส าคัญ  การพบกับเทคนิคที่หลากหลายขณะที่ใช้ Mahara แพลทฟอร์ม ในการ

พัฒนา DTPs 5.ครูตอบสนองเกี่ยวกับความตึงเครียดเกี่ยวกับการแสดงผลงานแล้ว ต้องพัฒนา โปร

ไฟล์ของตนเอง ความสมดุลระหว่างสองสิ่งที่ถูกคิดว่าส าคัญ 6ครูจัด DTPs ให้อยู่ภายใต้ความเชื่อของ

การเรียนและการสอนของพวกเขา  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานเทคโนโลยี  พบว่า ปัจจุบัน

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่แตกต่างกันไป  ในปัจจุบันนี้ 
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สื่อเทคโนโลยีต่างๆ  มีบทบาทมากในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็ว ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนคิดและสามารถแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ในทันที  หรือสามารถทบทวนย้อนหลังในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วตลอดเวลา 

ผู้วิจัยจึงเลือกน าเทคโนโลยี ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มาใช้ในการร่วมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  

ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน (Art based Learning) 

Mullen (1999)โปรแกรม AB ส าหรับนักโทษหญิงที่ช่วยผู้กักกันในการ ค้นหาอารมณ์ และ 

ความเป็นตัวเอง ผ่านการวาดรูป การเขียนอยางสร้างสรรค์ และการเคลื่อนที่  ผู้กักกันรายงานว่า 

โปรแกรมช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวข้ามความกลัว เสริมสร้างความม่ันใจ และการเค้ารพในตนเอง 

ซึ่งส่งผลอย่างมากกับการเข้าถึงรายบุคคล เปิดใจมากข้ึน และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีข้ึน 

Lens (2005) ศิลปะได้มีมายาวนาน ทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ 

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งที่จะอธิบายถึงนักศิลปะท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

ความคิดใหม่ๆ   สิ่งที่มีชีวิตชีวา  ดนตรี 

Sullivan (2005) ได้ใช้บทกวีส าหรับหลักสูตรปริญญาโท สองปี มีจุดประสงค์ในการสร้าง

ความหมายของการค้นหา  

Wesley (2005) เน้นไปที่กระบวนการการเข้าร่วมเชิงศิลปะ อาจจะเป็นการช่วยให้ผู้ใหญ่

เข้าใจคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Adler (2006)กระบวนทัศน์ รูปแบบ กระบวนการ ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็น

ฐาน  สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ได้ ฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์   พัฒนานวัตกรรม  

การสร้างเสริมจินตนาการ  มีทักษะชีวิต  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานมีวิธีการที่จะสร้างให้

เป็นผู้น าในการพัฒนา คือ ศิลปะและศิลปินเปรียบเสมือนองค์กรชีวิต 

 จากความหมายของนักการศึกษา  สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ

เป็นฐาน เป็นกระบวนทัศน์  รูปแบบ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการอสนโดย

ใช้ศิลปะเป็นฐาน ( Art  Based  Learning )  สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน โดย

การสอนต้องเป็นการค้นหาอารมณ์  ค้นหาตนเอง  มีความเป็นตัวเอง  ผ่านงานศิลปะ  ดนตรี  งาน

เขียน  พัฒนาให้ผู้เรียนมีจินตนาการ  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  ดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (Art based Learning) 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
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การค้นหาอารมณ์ของ
ตนเอง 

√    √  

ความเป็นตัวเอง √   √ √  
การวาดรูป / ศิลปะ  √ √   √ √ 

การเขียนอย่างอิสระ / บท
กวี  

√  √    

ความคิดสร้างสรรค์  √    √ 

จินตนาการ  √    √ 

นวัตกรรม  √    √ 
สิ่งประดิษฐ์  √    - 
ดนตรี  √     
ทักษะชีวิต      √ 
  

กำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยในห้องเรียนที่มี Art Education ประกอบ  

 Palu and Horth (2001)กล่าวว่า ในหลักสูตร Art  Education  มุ่งเน้นไปที่  การ

ปรับตัว  การเปลี่ยนแปลง ในการวางแผนบทเรียน  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์  

ความเป็นไปได้ ส าหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายในระดับความสามารถของนักเรียนในชั้นเรียน 

 Rooney (2004)ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานโดยผ่านโรงเรียน  รูปแบบ

รวมถึงกิจกรรม  หลักสูตรจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และสรุปความรู้ ทั้งหมด  กิจกรรม

ทั้งหมดเน้นที่ผลงานของนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียนจะเพ่ิมการสอนศิลปะ และการบูรณาการ

เนื้อหา การท าให้บรรยากาศในโรงเรียนเต็มไปด้วยศิลปะ เช่น  นักเรียนทุกคนเรียน ทัศนศิลป์  การ

แสดงละคร  และดนตรี  รูปแบบของโรงเรียนสามารถพัฒนาบุคลากร  นักศิลปะ  และชุมชน  ในการ

ใช้หลักสูตรสหวิทยาการ กับการสอนดนตรี  การแสดง  การเต้น  และทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนทั้ง
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โรงเรียน 

โรงเรียนน าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานในการปฏิรูปรูปแบบการสอนของ

โรงเรียน  ความคิดริเริ่ม การใช้วิจัยเป็นฐาน  กลยุทธ์ของโรงเรียน  ค่อนข้างมากกว่าการแยกหลักสูตร  

บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  การปฏิรูปรูปแบบการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐาน ไม่ใช่เพียงการบูรณา

การศิลปะเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการสอน   เพ่ือให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมและเกิด

ประสบการณ์ในการเรียนรู้   โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าการสอนศิลปะเป็นส่วนหนึ่งใน

การปฏิรูปโรงเรียน  

รูปแบบการสอนเป็นการน ากิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของนักเรียน

และครู โดยให้เกิด ศิลปินในห้องเรียน   โดยครูมีหน้าที่ในการวางแผน  และน าบทเรียนแบบใช้ศิลปะ

เป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตัวอย่าง ในรูปแบบการสอนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจะช่วย

แนะน าครูที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  ช่วยแนะน าการบูรณาการ

ศิลปะแขนงต่างๆ เข้าไปในหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  

และน าหลักสูตรไปใช้  โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน า ในการวางแผนการสอน  การพัฒนา และ 

การน าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้  ซึ่งครูที่จัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีทั้งมี

พ้ืนฐานทางด้านศิลปะ และไม่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ  การพัฒนาครูโดยการสร้างขีดความสามารถจึงเป็น

สิ่งส าคัญ ที่จะให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้  โดยการให้ความรู้

เพ่ิมเติม และมีครูผู้ช่วย  อย่างไรก็ตามในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ

ครูในแต่ละฝ่าย  

อย่างไรก็ตามในกลุ่มนักพัฒนาโมเดลนั้น มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมาร่วมในการวางแผน การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ศิลปะและการสอนของครูต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการสอน

แบบปกติ  ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและความสามารถในการรายงาน ที่จะ

ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการคิด  

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน    

 Rooney (2004)ครูจะฝึกการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ครูจะเรียนรู้ที่จะอ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  การเรียนรู้แบบน าตนเอง การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน 

และการประเมินตนเอง  

การพัฒนาวิชาชีพ เน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี  ครูจะสอนให้นักเรียนมีความสร้างสรรค์ 
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สามารถน าตนเองได้  และร่วมมือกันเรียนรู้  

การพัฒนาวิชาชีพในโมเดลนี้ ห้องเรียนมีบทบาทในการสอนเพ่ือท าความเข้าใจ  ทดลองใช้ 

และสนับสนุนยกระดับให้นักเรียนบรรลุผลทางด้านศิลปะ   

 Eisner (2002)กล่าวว่า การจัดการสอนต้องสามารถยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมและ

มาตรฐานการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลายหลาย และรายบุคคล  พวกเขาค้นพบว่า

นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้ศิลปะเป็นฐาน มีผลการเรียนที่ดีกว่า Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990)  มี

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  1. กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ (Art Intrigate Approach) 2. 

กลวิธีการจัดการเรียนรู้ของมาร์ซาโน (Marzano Strategies)  3. แนวการจัดล าดับความคิดของบลูม 

(Bloom’s taxonomy)   4. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)  5. ทฤษฎีพหุ

ปัญญา (Multiple Intelligences)   6. กระบวนการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 7. 

กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นความคิดรวบยอด(Concept-based Approach) 

 Eisner (2002)   มีความเชื่อว่า อาศัยพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า แก่นของการสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศาสตร์ และการละคร สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการ

อ่าน การเขียน หรือทักษะทางตรรกะคณิตศาสตร์ได้ องค์ประกอบในกระบวนการเรียนรู้แบบ Artful 

Learning จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน อันได้แก ่

         -  ประสบการณ์ (Experience)   

         -  การเสาะหาข้อมูล (Inquiry)  

         -  การสร้างสรรค์ (Create) และ 

         -  การสะท้อนผล (Reflect) 

 โดยประกอบเข้าด้วยกัน กล่าวคือ กระบวนการตามที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นการสร้าง

โครงข่ายความคิดของนักศึกษา โดยใช้กรอบการสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือ การสร้างชิ้นงานและ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตั้งค าถาม สืบเสาะ หาความรู้  น าไปสู่การสร้างสรรค์โครงงานหรือชิ้นงาน

ขึ้นมา และเกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีลึกซึ้ง 

กล่าวโดยสรุป คือ การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานนั้น จะให้ส าเร็จได้ โดยการ

จัดการสอนแต่ละครั้ง ต้องยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนแบบน าตนเองได้ เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมได้  
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คุณลักษณะท่ีส่งผลกับกำรเรียนและกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน   

 1. ในระดับชุมชนศิลปะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของการสอนและการเรียน  และความร่วมมือ

ของผู้เกี่ยวข้อง  

 2.การจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐานจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนและบรรยากาศ

ในโรงเรียน  

 3. การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ   การน ากล

ยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้นั้น เป็นการพัฒนาความคิดขั้นสูงของครู 

ในการเรียนรู้ที่จะออกแบบอย่างสร้างสรรค์  

ผลกระทบกำรจัดกำรเรียนและกำรสอนด้ำนจิตพิสัย  

 การเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้คุณค่าในตนเอง  และความเต็มใจที่จะท าสิ่ง

ใหม่ ซึ่งมีผลกระทบดังต่อไปนี้  

 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพ่ิมความสนใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน

มากขึ้น  เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้ผ่านศิลปะ ซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้อ่อนโยน  

 2.การจัดการเรียนการสอนสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและความเต็มใจในการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม ่

ผลกระทบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนพุทธพิสัย  

 1.การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  

 2.การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานพัฒนาทักษะการคิด  

 3. การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานพัฒนาระบบสมอง 

 4. การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม 

 5. การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานสามารถบูรณาการได้กับการจัดการเรียนการ

สอนทั่วไป  

นอกจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐานนั้น  การจัดการเรียนรู้แบบ STEAM  

กล่าวคือ  

Artful Thinking (Project Zero) พัฒนาโดย Harvard Graduate School of Education   

ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s) โดยมีแนวคิดทฤษฎีคือ 1. กระบวนการบูรณา
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การทางศิลปะ (Art integration Approach) 2. แนวการจัดล าดับความคิดของบลูม (Bloom’s 

taxonomy)  3. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้ เรียนเอง (Constructivism)  4. ทฤษฎีพหุปัญญา 

(Multiple Intelligences) 5.  ทฤษฎี ความสามารถทางความคิ ด  (Cognitive Theories)  มี

สาระส าคัญ ดังนี้ จุดมุ่งหมายของรูปแบบคือ “การคิดเชิงศิลปะ (Artful Learning)”  เน้นการพัฒนา

ให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเชื่อมโยงความคิด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งมีส่วน

ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะและกลุ่มรายวิชาอ่ืนๆ โครงการที่ชื่อว่า  Project  Zero ซึ่ง

มีธีมในการเรียนรู้แบบอาศัยมโนทัศน์  (Visible Thinking)  ทั้งนี้ กระบวนการของ Artful Thinking 

ประกอบด้วย องค์ประกอบทีเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน 6 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่      

      - การฝึกคิดเป็นกิจวัตร  (Thinking routines)       

      - การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางศิลปะ (Works of art) 

      - ความเชื่อมโยงกับหลักสูตร (Curricular connections) 

      - การคิดแบบใช้มโนทัศน์  (Visible thinking)  

      - กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน ( Teacher study groups)   

 โดยเป้าประสงค์ใหญ่ๆ มี  2 ประการของการจัดการเรียนการสอน คือ  1) ครูผู้สอนสามารถ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวชิ้นงานศิลปะกับเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ 2)  ครูผู้สอนสามารถน า

ศิลปะเป็นสื่อน าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดได้   

Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990)  มีแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ (Art integration Approach) 2. กลวิธีการจัดการ

เรียนรู้ของมาร์ซาโน (Marzano Strategies)  3. แนวการจัดล าดับความคิดของบลูม (Bloom’s 

taxonomy)   4. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)  5. ทฤษฎีพหุปัญญา 

(Multiple Intelligences) 6. กระบวนการเรี ยน รู้ แบบสหวิท ยาการ  ( Interdisciplinary) 7. 

กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นความคิดรวบยอด(Concept-based Approach) 

Bernstein (1990)  มีความเชื่อว่า อาศัยพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า แก่นของการสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศาสตร์ และการละคร สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการ

อ่าน การเขียน หรือทักษะทางตรรกะคณิตศาสตร์ได้ องค์ประกอบในกระบวนการเรียนรู้แบบ Artful 

Learning จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน อันได้แก ่

         -  ประสบการณ์ (Experience)   

         -  การเสาะหาข้อมูล (Inquiry)  
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         -  การสร้างสรรค์ (Create) และ 

         -  การสะท้อนผล (Reflect) 

มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ดังต่อไปนี้  

Michael (2010)กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน และการพัฒนาภาวะ

ผู้น า   วัตถุประสงค์การวิจัย  คือ  การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนา การเป็นผู้น าในการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสามารถทางสมองซีกขวาเพ่ือที่จะพัฒนาสมรรถนะ

ในการสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้วิธีการที่แตกต่าง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ กลยุทธ์ส าหรับการเรียนแบบไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย 1) 

กิจกรรมแบบ Art-based  2) สนทนาซักถาม 3)  การสะท้อนผล 4) การสังเกต  5) การเรียนร่วมกัน   

กลยุทธ์ส าหรับการเรียนแบบเป็นทางการ  ประกอบด้วย 1) การเรียนการสอนตามหลักสูตร 2) การ

ประเมินความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

สามารถอธิบายคุณค่าของการเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้ 2) ผู้ที่

เกีย่วข้องสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ  ความเป็นมืออาชีพ และสมรรถนะความเป็นผู้น า  ที่จะสนับสนุน

ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักในคุณค่าของภาวะผู้น าและ

ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  4) ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นการ

สนับสนุนการเรียนอย่างสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา และพัฒนาการเป็นผู้น า  

Susan Finle, Carmen Von, and Finle (2014)ได้ศึกษา เรื่อง บ้าน โรงเรียน : การวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  ( AHAS) จิตรกรรมฝาผนังเป็นสื่อในการจัดการ

เรียนรู้  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ วางแผน  ออกแบบโครงการ และ การจัดหาเงินทุน   โครงการดังกล่าว

เริ่มต้นเมื่อปี 2002 เป็นการบูรณาการศิลปะ  เวลาการเรียนรู้วิชาการนอกโรงเรียน  โดยสนับสนุนทั้ง

เด็กไร้ที่อยู่และเด็กที่มีที่อยู่อาศัยปกติ 1)  โดยโปรแกรม AHAS ได้ปรับปรุงการศึกษา ของ เด็กไม่มี

บ้าน เด็กยากจน และผู้อพยพ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ม.6 และครอบครัวของเขาผ่านหลักสูตร Arts-

Based และการสอน  2) AHAS เป็นการเตรียมครู ผู้บริหาร ในการสอนตามทักษะในศตวรรษที่ 21  

โดยในการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จะเตรียมให้นักศึกษามาเป็นครู จะต้องมีการเรียนรู้

เกี่ยวกับ  ภาษาอังกฤษ  รัฐศาสตร์  การพัฒนามนุษย์  เทคโนโลยี   กิจการสาธารณะ วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  และการศึกษารายบุคคล 3) AHAS เป็นการตั้งเป้าหมายส าหรับการวิจัย เกี่ยวกับการ

สอนและการเรียน   ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  จะสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้
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การเรียนรู้ผ่านโครงการ เช่น การใช้ภาพวาดต่างๆ เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน  ผ่านการ

วิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานและ เริ่มการเรียนศิลปะตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  

Sheryl, Chatfield, Robin Cooper, Elizabeth Holden, and Nova (2014)ไ ด้

ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน ในการเรียนรู้วิจัยเชิงคุณภาพ  วัตถุประสงค์ เพ่ืออธิบายโครงการวิจัยที่ได้ท าการทดลองกับการ

ตอบสนองของนักเรียนในการมีส่วนร่วม ของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Art Based  

ภายในหลักสูตร  วิจัยเชิงคุณภาพ ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความขัดแย้ง และวิธีการแก้ปัญหา 

ถึงแม้ว่า นักเรียนจะเป็นคนท าวิจัย  จุดเด่นของโครงการนี้ก็ไม่ใช่การค้นห า แต่เป็นการสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน ในฐานะนักวิจัยใหม่ และรูปแบบการเข้าร่วมการเป็นนักวิจัยที่ใช้ Art 

Based  และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  อาจส่งผลต่อประสบการณ์เหล่านั้น  ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนการสอนและการเรียนรู้งานวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน  

 1) นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของการท าวิจัยเชิงคุณภาพ ในสาขาที่เฉพาะเจาะจง 

 2) ผลกระทบของการใช้เทคนิคเฉพาะ หรือ เครื่องมือในการเรียนรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ   

 3) ประสบการณ์การเรียนที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ผลการวิจัย พบว่า  นักเรียนสามารถเลือกหัวข้องานวิจัยที่สนใจ และเพ่ิมพูนประสบการณ์

ของตนเองได้  

Jen (2015)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การบูรณาการศิลปะ หรือ การเรียนรู้ที่ตรงประเด็น การ

ทบทวนวรรณกรรม ของ การจัดการศึกษา โดยใช้ศิลปะเป็นฐานกับการแนะน าการสอนและวิจัย  

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ คือ น าเสนอการสังเคราะห์ การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน กับการสอน และการวิจัย  โดยการบูรณาการนั้นพัฒนาในส่วนของการเขียนบรรยาย  บทกลอน  

การเล่านิทาน  ทัศนศิลป์ (ภาพยนตร์  การวาดภาพ  ประติมากรรม การถ่ายภาพ)  ดนตรี  การวิจัย

จัดการเรียนการสอนโดยมีองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน 3 องค์ประกอบ  

คือ องค์ประกอบที่ 1 การเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน (การสอนแบบบทบาทสมมติ  การ

รวมกลุ่มอภิปราย การให้ค าแนะน ารายบุคคล)  องค์ประกอบที่ 2  การร่วมมือกันระหว่างผู้สอนศิลปะ  

คณะศิลปะและนักเรียน (การบูรณาการศิลปะ ดนตรี  การแสดง หรือศิลปะแขนงต่างๆ เข้าไปในการ

จัดการเรียนการสอน โดยอยู่ในความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)  และองค์ประกอบที่ 3 สนับสนุน

การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับนักเรียน  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานมี

ทั้งหมด 8 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้  ขั้นที่ 2 ขั้นตอนกิจกรรมการ
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เรียนรู้  ขั้นที่ 3 เตรียมโครงการสอน  ขั้นที่ 4  วางแผนส าหรับการเรียนโดยบูรณาการศิลปะ   ขั้นที่ 5 

วางแผนส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 6 บูรณาการศิลปะศาสตร์ต่างๆใน

การเรียนรู้  ขั้นที่ 7 การประเมินตนเองและการประเมินจากผู้สอน  ขั้นที่ 8 การประยุกต์ใช้  

Holly (2016)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาก่อนเป็นมืออาชีพ ในการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ในการเรียนรู้ ดนตรีศึกษา และศิลปะบ าบัด  มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับ 

การศึกษา ศิลปะบ าบัด และดนตรีศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Midwestern  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่เข้าร่วมกับการฝึกงาน 1 เทอมก่อนจะฝึกงาน หรือฝึกสอน นักศึกษาฝึกสอนดนตรี 

สอนดนตรีให้กับนักเรียน โฮมสกูล  ศิลปะบ าบัดให้กับนักศึกษาปริญญาโทที่ท างานที่ศูนย์วิจัยชุมชน   

ขั้นตอน คือ แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเข้าร่วม การแนะน าเบื้องต้นศิลปะบ าบัด และนักเรียนอีก 2 

กลุ่ม  เรียน เรื่องการใช้ดนตรีในโรงเรียน การใช้ดนตรีศึกษา  โดยมีขั้นตอนของการทดลองดังต่อไปนี้ 

1. Music  Education มีขั้นตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย ( วิเคราะห์ความสามารถของนักเรียน

เบื้องต้น ความต้องการหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียน)  2)  การเปลี่ยนให้เป็นมืออาชีพ  2.1) 

วิเคราะห์ผู้สอนและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2.2) เตรียมการจัดการเรียนรู้ (นักศึกษาฝึกสอน :  

พัฒนาแผนการสอน ฝึกหัดการสอน  จดจ าแผนการสอน นักเรียน : สังเกตทักษะต่างๆ  ทดลองกับ

เครื่องมือต่างๆ  ช่วยในการเตรียมภาคการศึกษา   คิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการค้นหาศักยภาพใน

ตนเอง  พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ    2.3) พัฒนาทักษะการสอนให้เป็นมืออาชีพ นักเรียน : 

เริ่มต้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  เริ่มต้นพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์  มี

ความเข้าใจผู้อ่ืน  เริ่มต้นพัฒนาความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  2.4) เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ศิลปะ

บ าบัดและดนตรีบ าบัด  2.5) เริ่มที่จะตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมกับสังคมด้าน

ศิลปะบ าบัด 3.การพัฒนารายบุคคล  3.1) การตระหนักรู้ในตนเอง  3.2) การให้ผลสะท้อนกลับการ

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเขียนผลสะท้อน งานศิลปะที่เป็นภาพ  การศึกษารายกรณีกับนักเรียนโฮมสกูล  

การส ารวจการให้ค าแนะน าถึงปัจจัยในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความเป็นมืออาชีพ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยในการพัฒนา การน าไปใช้ และผลของ

กระบวนการเรียนรู้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7  และตารางท่ี 8  

 



  122 

ตารางที่ 7 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
หัวข้อ นักวิชำกำร ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
(Art based Learning) 
และการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นพื้นฐาน  
(Creativity Based Learning: 
CBL) 
 

Education   (1990) 
Bernstein (1990)   
Eisner (2002) 
Robin Rooney (2004) 
Georgette Yakman  ) (2006) 
Michael (2010) 
Susan and other (2014)  
Shery L. Chatifield and 
other (2014)  
Jenkatz – Buohincontro 
(2015) 
Holly and other(2016) 
 
 

    การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นการเรียนรู้
ที่จะพัฒนาสมองซีกขวาของ
ม นุ ษ ย์   ให้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า งส ร รค์  ส าม ารถ ส ร้ า ง
น วั ต กรรม ได้  โด ยผ่ าน การ
พัฒนาในกิจกรรมที่ เรียกว่า 
Arts ซึ่ ง  Arts ใ น ที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้
หมายถึงเพียงงานศิลปะเท่านั้น 
แต่รวมไปถึง ศิลปะ ดนตรี การ
แสดง  ภาพยนตร์  ภาพวาด  
ประติมากรรม งานเขียนต่างๆ 
ล้วนเป็นศิลปะ  โดยการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว จะน า
งานศิลปะแต่ละแขนงมาบูรณา
การในการจั ดการสอน เพ่ื อ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้เรียน 
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
Jenkatz– 

Buohincontro 
(2015) 

Michael(2010) 
Holly and other 

(2016) 
ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

ขั้ น ที่ 1 ก า ห น ด
วัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้   

ขั้ น ที่  1 ส น ท น า
ซักถาม 

ขั้นที่ 1  การก าหนด
เป้าหมาย  วิเคราะห์
ความสามารถของ
นั ก เรี ยน เบื้ อ งต้ น  
ความต้องการหรือสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นใน     ห้ 

องเรียน 

ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้  
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ความสามารถเบื้องต้น 
เกี่ยวกับศิลปะของผู้เรียน  
ขั้นที่ 3  ออกแบบการวัด 
การประเมินผล 
ขั้นที4่ จัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนเองโดยการบูร
ณาการศิลปะศาสตร์ต่างๆ 
ในการจัดการเรียนรู้  อาทิ 
ทัศนศิลป์ การแสดงบทบาท
สมมติ ละคร การวาดภาพ 
ดนตรี  ภาพยนตร์ ภาพวาด  
ประติมากรรม งานเขียน
ต่างๆ  เป็นต้น 
 

ขั้ น ที่  2 ขั้ น ต อ น
ศึกษากิจกรรมการ
เรียนรู้   

ขั้ นที่ 3 การสังเกต   - 

ขั้ น ที่  3 เ ต รี ย ม
โครงการสอน   
 

- - 

ขั้ น ที่  4  ว า งแ ผ น
ส าหรับการเรียนโดย
บูรณาการศิลปะ   
 
  

- ขั้นที่  2 การเปลี่ยน
ให้เป็นมืออาชีพ   
    2.1  วิ เค ร า ะ ห์
สอนและวิเคราะห์ผู้

ผู้เรียนรายบุคคล 
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 

Jenkatz– 
Buohincontro 

(2015) 
Michael(2010) 

Holly and other 
(2016) 

ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

 
  

     2.2 เต รี ย ม ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
นักศึกษาฝึกสอน :  

พัฒนาแผนการสอน 
ฝึ ก หั ด ก า ร ส อ น  
จดจ าแผนการสอน  
นั ก เรี ย น  : สั ง เก ต
ทักษะต่างๆ  ทดลอง
กับ เครื่ องมื อต่ างๆ  
ช่ วย ใน การ เต รี ยม
ภาคการศึกษา   คิด
เกี่ ยวกับการมีส่ วน
ร่ ว ม ก า ร ค้ น ห า
ศักยภาพในตนเอง  
พัฒนาความสามารถ
ทางด้านศิลปะ   
      2.3  พั ฒ น า
ทั กษ ะการสอน ให้
เป็นมืออาชีพ 

  นักเรียน : เริ่มต้น
พั ฒ น าทั ก ษ ะก าร
แก้ปัญ หาและการ
ตั ด สิ น ใจ   เริ่ ม ต้ น
พัฒนาการปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์    
     

 

ขั้นที่ 5 นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงาน 
ขั้นที่  6 การสะท้ อนผล : 
ป ระ เมิ น ต น เอ งแ ล ะ ค รู
ประเมิน  
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 

Jenkatz– 
Buohincontro 

(2015) 
Michael(2010) 

Holly and other 
(2016) 

ผู้วิจัยสังเครำะห์ 

ขั้นที่ 5 วางแผนส าหรับ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
ในการจัดการเรียนรู้  
 
 

ขั้ น ที่ 4ก า ร เ รี ย น
ร่วมกัน 

-  

ขั้นที่ 6 บูรณาการศิลปะ
ศ าส ต ร์ ต่ า งๆ ใน ก า ร
เรียนรู้  
 

- ขั้ น ที่  3 การ พั ฒ น า
รายบุคคล       
   3.1 การตระหนักรู้
ในตนเอง  

   3.2 ก า ร ใ ห้ ผ ล
ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ก า ร
วิ เคราะห์ข้อมูล เป็ น
การเขียนผลสะท้อน 
งานศิลปะที่เป็นภาพ  
การศึกษารายกรณีกับ

นักเรียนโฮมสกูล  การ
ส า ร ว จ ก า ร ใ ห้
ค าแนะน าถึงปัจจัยใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทั ศนคติ  และความ
เป็นมืออาชีพ 

ขั้ น ที่  7 การป ระ เมิ น
ตนเองและการประเมิน
จากผู้สอน   

ขั้นที่ 2 การสะท้อน
ผล 

-  

ขั้นที่ 8 การประยุกต์ใช้ - - 
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ตอนที่ 6 เเนวคิดเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

ควำมหมำยของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

การศึกษาค้นคว้าเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creatively) ให้กระท ากันอย่างแพร่หลายในรอบ 

20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กิลฟอร์ด (Guiltord) ได้พัฒนาทฤษฎีโครงสร้างทาง

สติปัญญาขึ้นมา ซึ่งมีผู้ให้นิยามของความคิดสร้างสรรค์ไว้ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2542 )  กล่าวว่า สร้างสรรค์ ก. สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น 

ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์ 

อารี พันธ์มณี (2547)และสุวิทย์  มูลค า (2547)ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ใน

ท านองเดียวกันว่า กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกอนัยอันน าไปสู่ความคิดค้นพบสิ่งแปลก

ใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลควบคู่กันไป

กับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการที่เป็นไปได้ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทาง

ความคิดที่เด็กๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด หากได้รับการกระตุ้นการพัฒนาพลังแห่ งการสร้างสรรค์จะท า

ให้เป็นคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบจึงท าให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง 

สุคนธ์  สินธพานนท์ and คณะ (2552)กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลที่แสดงความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล โดยน าประสบการณ์ที่ผ่านมา

เป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น พบสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่ ความคิด

สร้างสรรค์ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความ

ละเอียดลออ 

วิชัย วงษ์ ใหญ่  และ มารุต พัฒผล (2560)กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้งนอกเหนือไปจากล าดับขั้นของการคิดอย่างปกติ

เป็นลักษณะภายในของบุคคลที่จะคิดหลายแง่มุมประสมประสานกัน จนได้ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ (2555)กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หรือความสร้างสรรค์ คือ

กระบวนการทางความคิดที่มีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็นประเด็นของปัญหา หรือสิ่งที่ยังเป็นช่องว่างที่

ท าให้เกิดการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ หรือความคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เหมาะสม และสามารถ
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ใช้ได้จริง จากการใช้กลยุทธ์ทางความคิดที่หลากหลายทั้งการวิเคราะห์ประเด็น การน าเอาความรู้ที่มี

อยู่มาเชื่อมโยงการใช้จินตนาการ การมองหาช่องทางที่แตกต่างจนสามารถตอบโจทย์ที่ตั้งใจไว้ได้ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556)กล่าวว่า ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการ

ใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย การคิดสิ่งแปลกใหม่ เรื่องแปลกใหม่ การฝึกปฏิบัติ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์คือ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหาการออกแบบผลงาน

ผลผลิต การน าทฤษฎีไปใช้ในการตัดสินใจ การน าเสนอโครงการแนวคิดใหม่ๆ ออกแบบการเรียนรู้ 

การเขียนโครงการเสนอเพ่ือขอทุนต่างๆ เป็นต้น 

Mednick (1962)ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์องค์ประกอบในแบบ

ใหม่ๆ ได้ โดยการเชื่อมโยงสัมพันธ์นั้นตอบสนองต่อข้อก าหนดบางประการหรือให้ประโยชน์

บางอย่างได้ ถ้าสิ่งที่น ามาเชื่อมโยงกันนั้นมีความห่างไกลกันมากเพียงใด การเชื่อมโยงสัมพันธ์ก็มี

ความสร้างสรรค์มากข้ึนเพียงนั้น  

Jackson and Messicks (1967)ลักษณะบางประการที่มีผลต่อความคิดริเริ่ม คือ สติปัญญา 

แบบของการคิด แรงจูงใจและค่านิยม ลักษณะเหล่านี้มีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถคิดแตกต่างไปจาก

คนอ่ืนได้ แต่ก็ได้รับประกันว่าลักษณะเหล่านั้นจะท าให้คนมีความคิดริเริ่มได้เสมอไป 

          Guilford (1988)ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเสมือนความรัก คือ เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ยากแก่

การให้ค าจ ากัดความ  

Torrance (1971)ความคิดสร้างสรรค์คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีขอบเขตจ ากัดบุคคล

สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายแบบ และผลของความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึ้นนั้นมีมากมายไม่

มีข้อจ ากัดเช่นกัน  

Halmowilz & Halmowilz  (1973) ความคิดสร้างสรรค์ต่อความสามารถที่จะประดิษฐ์หรือ

คิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือจัดองค์ประกอบแบบที่ไม่มีใครจัดมาก่อน ในวิถีทางที่ท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือ

แนวคิดท่ีมีคุณค่าและมีความงาม  

Owen, Blount, and Moscow (1978)ความคิดสร้างสรรค์คือการแก้ปัญหา ความคิด

สร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเข้าใจได้ยาก และหาข้อสรุปไม่ได้ง่ายๆ  
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Good and Brophy (1980) ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีลักษณะดังนี้ คือ มีความแปลกใหม่ 

และมีคุณค่า โดยงานสร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับว่ามีความถูกต้อง คือ สามารถใช้งานได้ ดีงาม สวย 

ไพเราะ หรือมีสุนทรียภาพ  

จากค านิยามดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าความหมายของความคิดสร้างสรรค์ได้มีผู้มองใน

แง่มุมที่แตกต่างออกไปอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจพอสรุปจากค านิยามดังกล่าวได้ดังนี้ คือ 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการมองเห็นความสัมพันธ์ต่างๆ โดยมีประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐาน

มีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่  เป็นตัวของตัวเอง (Identity) วิเคราะห์ประเด็นความรู้น า

ความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ โดยใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาเป็นที่ยอมรับ  มีประโยชน์ เกิด

ความเชื่อมโยงกับผู้ เรียน  ต้องมีความคิดคล่อง (Fluency)  คิดยืดหยุ่น  (Flexibility)ความคิด

ละเอียดลออ (Elaboration) คิดเป็นตัวเอง มีความริเริ่ม   เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งของหรือความคิดที่มี

ความแตกต่างกันมากเข้าด้วยกัน ดังตารางที่  9 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 9 ความหมายความคิดสร้างสรรค์  
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ควำมส ำคัญของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญ เพราะเป็นวิธีคิดท่ีจะช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการคิด

เข้าใจปัญหาสามารถแก้ปัญหาและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยมีผู้

กล่าวถึงความส าคัญไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 Hurtock (1972, ลักขณา สริวัฒน์ 2549: 137) ได้กล่าวถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ว่า

ให้ความสนุก ความสุข และความพอใจแก่เด็กและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาไม่มีอะไรที่จะท า

ให้เด็กรู้สึกหดหู่ได้เท่ากับงานสร้างสรรค์ของเขาถูกต าหนิ ถูกดูถูก หรือพูกว่าสิ่งที่เขาสร้างนั้นไม่

เหมือนของจริง 

 Jersild (1967: 153-158) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อการเรียนที่ส่งเสริม

นักเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพ นักเรียนจะชื่นชมและมีทัศนะคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่เขาคิดขึ้นมา

ซึ่งครูควรท าให้เป็นตัวอย่าง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของนักเรียนการพัฒนาสุนทรียภาพ

แก่นักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียนเห็นว่า ผลงาน ที่นักเรียนคิดหรือสร้างข้ึนมามีความหมายส าหรับตัว

เขาและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดาสามัญ ให้ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินและ

หัดให้นักเรียนสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว 

2. การท างานอย่างสร้างสรรค์เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความกดดัน ความขับข้องใจ

และลดความก้าวร้าว 

3. สร้างนิสัยในการท างานที่ดี ในขณะที่นักเรียนท างานครูควรสอบระเบียบและนิสัยที่ดีใน

การท างานควบคู่ไปด้วย เช่น หัดให้นักเรียนรู้จักเก็บสิ่งของให้เป็นที่ ล้างมือเมื่อท างานเสร็จ 

4. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษานักรเยนส่วนใหญ่จะชอบท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เขาได้

ใช้จินตนาการในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น ครูจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการของเขาใน

การพัฒนาการทดลองสร้างสิ่งใหม่ เช่น ฝึกให้นักเรียนสมมติตนว่าเป็นนักก่อสร้างหรือสถาปนิก 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 137) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่า

เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งต้องได้รับการกระตุ้นด้วย

สถานการณ์ต่างๆ น าไปสู่การริเริ่มและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 Guilford ศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย   ความคิดริเริ่ม (Originality) 

หมายถึง ลักษณะของความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มเกิดมาจาก 

- การน าความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง 

- การน าความรู้เดิมมาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ 

- ผลงานมีลักษณะที่เพ่ิงเกิดคิดค้นหรือผลิตขึ้นใหม ่

- ความคิดริเริ่มจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อ 

- เป็นคนกล้าคิด 

- เป็นคนกล้าทดลอง 

ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้ ต้องเป็นคนมีจิตนาการ มีลักษณะของนักจิตนาการ

ประยุกต์นั้นคือ ไม่ใช่เพียงแต่ คิด คิด คิด โดยไม่ลงมือท า 

เมื่อคิดแล้วต้องสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานด้วย (ถวัลย์ มาศจรัส, 2548) 

1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ หรือของบุคคลในการ

คิดค้นหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว มีค าตอบที่หลากหลายในเวลาจ ากัด หรือในภาวะคับขันที่

ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ 

2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลาย

ประเภทหลายทิศทาง เป็นตัวเสริมและเพ่ิมคุณภาพของความคิดคล่อง 

3. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดที่สามารถจ าแนก

แยกแยะในสิ่งที่ผู้อ่ืนมองไม่เห็นได้อย่างชัดแจ้งและสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์ความคิดออกไปอย่าง

ครอบคลุมสมบูรณ์ 

 ความคิดละเอียดลออ เป็นลักษณะพิเศษ ของนักคิดสร้างสรรค์ที่จะท าให้ผลงานมีความ

แปลกใหม ่

จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตนเอง ส่วน

จะมากหรือน้อยอยู่ที่การฝึกคิดฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ 

Torrance (1973)ได้ก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความคิดคล่องแคล่ว เป็นความสามารถในการคิดได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อค าถาม

ปลายเปิดและค าถามอ่ืนๆ ไม่ว่าเป็นความคิดทางภาษาหรือท่าทาง 
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2. ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการกระท าต่อปัญหาได้หลากหลาย คิดได้หลากหลาย 

และสามารถแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้าน 

3. ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิมหรือความคิดแตกต่าง

ไปจากคนอ่ืน หรือเป็นการรวมกันของความคิดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน ทั้งในด้านความคิดหรือ

การกระท า 

4. ความคิดละเอียดลออ เป็นความสามารถที่มองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น 

และรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่างๆ ไปสู่ความคิดท่ีคนคาดไม่ถึง 

 Guilford (1988)ได้ก าหนดองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

1. ความคิดริเริ่ม  หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมกา หรือ

ความคิดง่ายๆ ที่เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

2. ความคิดคล่องตัว เป็นความคิดในเรื่องเดียวกันที่ไม่ซ้ ากัน ในองค์ประกอบนี้ความคิดจะโลด

แล่นออกมามากมาย 

3. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดที่พยายามคิดได้หลายอย่างต่างๆ 

กัน เช่น ประโยชน์ของก้อนหินมีอะไรบ้าง หรือความคิดยืดหยุ่นด้านการคัดแปลงสิ่งต่างๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

4. ความคิดละเอียดลออ เป็นความคิดที่ต้องท าด้วยความระมัดระวังและมีรายละเอียดที่

สามารถท าให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสมบูรณ์ข้ึนได้ 

นักศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้คล้ายคลึงกัน 

ว่ามีองค์ประกอบ ดังนี้ (สุคนธ์  สินธพานนท์ & คณะ, 2552)ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลก

ใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของคนอ่ืนและแตกต่างจากธรรมดา อาจเกิดจากความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วมา

ดัดแปลงประยุกต์เป็นสิ่งใหม่และเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

1. ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความคล่องตัวในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือความสามารถในการหาค าตอบได้รวดเร็วและได้ปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด 

โดยเน้นปริมาณของความคิด ความคิดคล่องแคล่ว แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 ความคิดคล่องแคล่วด้ายถ้อยค า เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยค าได้อย่าง

คล่องแคล่ว 
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1.2 ความคิดคล่องแคล่วด้านการโยงความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการคิดหา

ถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันให้ได้มากที่สุด 

1.3 ความคิดคล่องแคล่วด้านการแสดงออก เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค 

สามารถน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคที่ต้องการ 

1.4 ความคล่องแคล่วในการคิด เป็นความสามารถในการคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่

ก าหนด 

2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลาย

ประเภท หลายทิศทาง ความคิดยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นทั้งความคิดและการกระท าเป็นความสามารถ

ในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที เป็นความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลาย

อย่าง อย่างอิสระ สามารถคิดได้หลายประเภท หลายอย่าง 

 2.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลง

ความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน มีประโยชน์ในการแก้ปัญหา ผู้ที่มีความ

ยืดหยุ่นจะคิดดัดแปลงไม่ซ้ ากัน 

 3. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพ่ือขยายความคิดหลัก หรือ

ความคิดครั้งแรกให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนหรือเป็นแผนงานที่

สมบูรณ์ขึ้น 

จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 
และความคิดละเอียดลออ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้ได้น า 3 องค์ประกอบจากความคิดสร้างสรรค์ได้แก่
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มมาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย 
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ตารางที่ 10  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

Guilford 
Torrance  
(1973)  

Guilford  
(1991) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ 
และคณะ  
(2552) 

ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

1.ความคิดริเริ่ม 
หมายถึง 
ลักษณะของ
ความคิดท่ี
แปลกใหม่
แตกต่างจาก
ความคิด
ธรรมดา 
ความคิดริเริ่ม
เกิดมาจากการ
น าความรู้เดิม
มาคิดดัดแปลง
การน าความรู้
เดิมมาประยุกต์
ให้เกิดสิ่งใหม่
ผลงานมี
ลักษณะที่เพ่ิง
เกิดคิดค้นหรือ
ผลิตขึ้นใหม่
ความคิดริเริ่ม
จะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อเป็นคน
กล้าคิดเป็นคน
กล้าทดลอง 

3.ความคิดริเริ่ม เป็น
ความคิดท่ีแปลกใหม่ 
แตกต่างไปจาก
ความคิดเดิมหรือ
ความคิดแตกต่างไป
จากคนอ่ืน หรือเป็น
การรวมกันของ
ความคิดท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์กันมา
ก่อน ทั้งในด้าน
ความคิดหรือการ
กระท า 
 

1.ความคิดริเริ่ม  
หมายถึง 
ลักษณะ
ความคิดแปลก
ใหม่ แตกต่าง
จากความคิด
ธรรมกา หรือ
ความคิดง่ายๆ 
ทีเ่ป็นความคิดที่
เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและ
สังคม 

1.ความคิดริเริ่ม 
หมายถึง 
ความคิดแปลก
ใหม่ไม่ซ้ ากับ
ความคิดของคน
อ่ืนและแตกต่าง
จากธรรมดา อาจ
เกิดจากความคิด
เดิมที่มีอยู่แล้วมา
ดัดแปลงประยุกต์
เป็นสิ่งใหม่และ
เป็นความคิดที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

1.ความคิดริเริ่ม 
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)  

Guilford 
Torrance  
(1973)  

Guilford  
(1991) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ 
และคณะ  
(2552) 

ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

2.ความคิด
คล่องแคล่ว 
หมายถึง 
ความสามารถ
ของมนุษย์ หรือ
ของบุคคลใน
การคิดค้นหา
ค าตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
ว่องไว มีค าตอบ
ที่หลากหลายใน
เวลาจ ากัด หรือ
ในภาวะคับขัน
ที่ต้อง
เผชิญหน้ากับสิ่ง
ต่างๆ 

1.ความคิด
คล่องแคล่ว เป็น
ความสามารถในการ
คิดได้หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองต่อ
ค าถามปลายเปิด
และค าถามอ่ืนๆ ไม่
ว่าเป็นความคิดทาง
ภาษาหรือท่าทาง 
 
 

2.ความคิด
คล่องตัว เป็น
ความคิดในเรื่อง
เดียวกันที่ไม่ซ้ า
กัน ใน
องค์ประกอบนี้
ความคิดจะโลด
แล่นออกมา
มากมาย 
 

2.ความคิด
คล่องแคล่ว 
หมายถึง ความ
คล่องตัวในการ
คิดตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ หรือ
ความสามารถใน
การหาค าตอบได้
รวดเร็วและได้
ปริมาณมากใน
เวลาที่จ ากัด โดย
เน้นปริมาณของ
ความคิด 
ความคิด
คล่องแคล่ว 
 

2.ความคิด
คล่องแคล่ว 
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)  

Guilford 
Torrance  
(1973)  

Guilford  
(1991) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ 
และคณะ  
(2552) 

ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

3.ความคิด
ยืดหยุ่น 
หมายถึง 
ความสามารถ
ของบุคคลใน
การคิดหา
ค าตอบได้
หลายประเภท
หลายทิศทาง 
เป็นตัวเสริม
และเพ่ิม
คุณภาพของ
ความคิดคล่อง 

 

2.ความคิดยืดหยุ่น 
เป็นความสามารถใน
การกระท าต่อปัญหา
ได้หลากหลาย คิดได้
หลากหลาย และ
สามารถแปลง
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ให้เกิด
ประโยชน์ได้หลาย
ด้าน 
 

3.ความคิด
ยืดหยุ่น หมายถึง 
ประเภทหรือ
แบบของ
ความคิดท่ี
พยายามคิดได้
หลายอย่างต่างๆ 
กัน เช่น 
ประโยชน์ของ
ก้อนหินมี
อะไรบ้าง หรือ
ความคิดยืดหยุ่น
ด้านการคัดแปลง
สิ่งต่างๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
ความคิด
ละเอียดลออ 
เป็นความคิดที่
ต้องท าด้วยความ
ระมัดระวังและมี
รายละเอียดที่
สามารถท าให้
ความคิด
สร้างสรรค์นั้น
สมบูรณ์ขึ้นได้ 
 

3.ความคิด
ยืดหยุ่น หมายถึง 
ความสามารถ
ของบุคคลในการ
คิดหาค าตอบได้
หลายประเภท 
หลายทิศทาง 
ความคิดยืดหยุ่น
มีความยืดหยุ่นทั้ง
ความคิดและการ
กระท าเป็น
ความสามารถใน
การปรับสภาพ
ของความคิดใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ได้ 
 

3.ความคิด
ยืดหยุ่น 
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แนวทำงกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สอนควรเป็นผู้ให้

ค าแนะน าและสนับสนุนผู้เรียนอยู่เสมอ  

 ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542) กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็น

คุณสมบัติที่มีอยู่แล้วในตัวนักเรียนทุกคนครูสามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ทางตรง ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรม ส าหรับทางอ้อมนั้นได้แก่ การจัด

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน ให้ส่งเสริมความเป็นอิสระ เสริมการเรียนรู้ 

ครูสามารถสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสร้างสรรค์ โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ยอมรับความสามารถของนักเรียน เชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียน 

2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองและ

กล้าแสดงออกทางความคิดและการกระท าอย่างสร้างสรรค์ 

มีความเข้าใจความรู้สึกของนักเรียน ท าให้นักเรียนไว้วางใจรู้สึกปลอดภัย 

อารี พันธ์มณี (2540)ได้แสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะพ้ืนฐานของกิจกรรมซึ่งเป็นแรงจูงใจให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ 3 ลักษณะ คือ 

1) ความไม่สมบูรณ์ การเปิดใจกว้าง กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่างานที่ตนได้ท านั้น

ยังไม่สมบูรณ์ ยังมีช่องว่างหรือข้อบกพร่องบางประการ ก็จะท าให้ผู้เรียนคิดศึกษาค้นคว้าและ

พยายามหาทางท าให้สมบูรณ์กันเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ 

2) การสร้างหรือผลิตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา และการให้ได้เป็นประโยชน์ คือการให้ผู้เรียน

สร้างหรือผลิตงานบางอย่างขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการวาดภาพ การแต่งเรื่อง การปั้นรูปสัตว์ 

เป็นต้น ต่อจากนั้นก็ให้ได้สิ่งที่ผลิตแล้วนั้นให้เกิดประโยชน์ 

3) การใช้ค าถามของเด็ก พ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะการตั้งค าถาม คือความสามารถของครู

ที่จะยอมรับค าถามที่เด็กถาม และควรให้รางวัลเด็กที่ถามค าถามมากกว่าเด็กที่ตอบค าถามได้ ครูควร

หาเทคนิควิธีในการส่งเสริมบรรยากาศในการถามค าถาม และการค้นหาค าตอบให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

 อุษณีย์  โพธิ์สุข (2544)ได้กล่าวถึง การส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนว่าสามารถ

ท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงโดยการสอน ฝึกฝนและอบรม ทางอ้อมโดยการสร้ าง

บรรยากาศ และการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเป็นอิสระในการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ
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ให้ เกิดขึ้นได้แต่สามารถท าให้ เกิดขึ้นได้  การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่ส าคัญใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. กระบวนการคิดเป็นการเพ่ิมทักษะการคิดด้านต่างๆ เช่น ความคิดจินตนาการ ความคิด

อเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิดแปลดใหม่ ความ

หลากหลาย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และการประเมินผล 

2. ผลิตผลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด ประสิทาภพทาง

ความคิด การน าเอาความรู้ไปสู่การน าไปใช้ ชุดส าคัญในการจัดการเรียนรู้จะต้องพิจารณาเกณฑ์ของ

ผลผลิต ควรจะมีการก าหนดให้ผู้เรียนรู้จักการระบุจุดประสงค์ของการท างาน รู้จักประเมินการท างาน

ของตนเองโดยใช้เหตุผล พยายามและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 

3. องค์ความรู้พ้ืนฐาน ให้โอกาสผู้เรียนได้รับความรู้ผ่านสื่อและทักษะหลายด้านโดยใช้

ประสาทสัมผัสหรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ที่หลากหลายและมีแหล่งข้อมูลที่ต่างกันทั้งจาก

หนังสือ ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบด้วยตนเอง และท่ีส าคัญคือให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากตัวเราเอง 

4. สิ่งที่ท้าทายผู้เรียน หางานที่สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติของผู้เรียน 

ให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดที่แตกต่างจากผู้สอน หรือคิดว่าผู้สอนไม่ถูกต้อง สอน

ให้ผู้เรียนล้มเหลวหรือผิดพลาดโดยไม่เกิดอันตราย แต่ต้องฝึกให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา 

 สุคนธ์  สินธพานนท์ and คณะ (2552)ได้เสนอแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

1. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกเป็นอิสระ ไม่ถูกควบคุมด้วยระเบียบวินัย 

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นแปลกๆ ใหม่ๆ ของตนเอง เมื่อนักเรียนมีอิสระด้านความคิด การ

ตัดสินใจยอมท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนถามให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆ ของนักเรียนด้วยการตอบค าถาม

อย่างมีชีวิตชีวา ครูไม่เน้นค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวและควรให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ค้นหา

และพิสูจน์ค าตอบโดยการใช้วิธีชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ

วิเคราะห์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามชนิดปลายเปิดที่มีความหมาย ไม่มีค าตอบที่แน่นอนตายตัว 

ค าถามลักษณะนี้จะสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากขึ้น 
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4. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ

ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งชมนักเรียนที่พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนมีจินตนาการที่

แปลกกว่าผู้อ่ืน หรือชื่นชมผลงานของนักเรียนที่มีการพัฒนาชิ้นงานที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์

ต่อสังคม 

6. ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยยั่วยุให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใน

รูปแบบที่แปลกใหม่จากเดิม ส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหาใหม่ๆ และมีความกล้าเสี่ยงทางสติปัญญา 

 จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

นั้น ทุกคนสามารถพัฒนาความคิดสร้างรรค์ได้ โดยครูสามารถสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนแต่ละคนได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้   

1.ทางตรง  

1.1 การจัดการเรียนการสอนที่ฝึกนักเรียนตั้งค าถาม  และชื่นชมนักเรียนที่สามารถตั้ง

ค าถามได้ดีกว่านักเรียนที่สามารถตอบค าถามได้  

1.2  การถามค าถามนักเรียนควรถามปลายเปิด  ให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ไม่มีค าตอบ

ถูกผิด   

1.3 นักเรียนมีความอิสระทางความคิด  ส่งเสริมการใช้จินตนาการ สามารถพัฒนา

ชิ้นงานที่แปลกใหม่ และชื่นชมให้ก าลังใจกับนักเรียนที่สร้างสรรค์คผลงานใหม่ๆ  

2.ทางอ้อม  

2.1 การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนควรเป็นบรรยากาศอิสระ นักเรียนได้แสดงออก

เต็มที ่

2.2 การตกแต่งห้องเรียน และบรรยายกาศในการเรียนรู้  อาจจะตกแต่งด้วยสีสันสดใส  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้  

แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นั้น ทุกคนสามารถพัฒนาความคิดสร้างรรค์ได้ โดย

ครูสามารถสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคนได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้   

1.ทางตรง  

1.1 การจัดการเรียนการสอนที่ฝึกนักเรียนตั้งค าถาม  และชื่นชมนักเรียนที่สามารถตั้ง

ค าถามได้ดีกว่านักเรียนที่สามารถตอบค าถามได้      
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1.2  การถามค าถามนักเรียนควรถามปลายเปิด  ให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ไม่มีค าตอบ

ถูกผิด   

1.3 นักเรียนมีความอิสระทางความคิด  ส่งเสริมการใช้จินตนาการ สามารถพัฒนา

ชิ้นงานที่แปลกใหม่ และชื่นชมให้ก าลังใจกับนักเรียนที่สร้างสรรค์คผลงานใหม่ๆ  

2.ทางอ้อม  

     2.1 การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนควรเป็นบรรยากาศอิสระ นักเรียนได้แสดงออก

เต็มที ่        2.2 การตกแต่งห้องเรียน และบรรยายกาศในการเรียนรู้  อาจจะตกแต่งด้วยสีสันสดใส 

ตารางที่ 11 แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ศิริกำญจน์  โกสุมภ์ 
และดำรณี ค ำวัจนัง  

(2540) 

Torrance  
(2540) 

อุษณีย์  โพธิ์สุข 
(2544) 

สุคนธ์ สินธพำนนท์ 
และคณะ 
(2552) 

ทางตรง ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนการฝึกอบรม  

จัดกิจกรรมที่มีความไม่

สมบู รณ์  การเปิด ใจ

กว้าง กล่ าวคือ เมื่ อ

ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่า

งานที่ตนได้ท านั้นยังไม่

สมบูรณ์ ยังมีช่องว่าง

หรือข้อบกพร่องบาง

ประการ ก็ จะท า ให้

ผู้ เ รี ย น คิ ด ศึ ก ษ า

ค้นคว้าและพยายาม

หาทางท าให้สมบูรณ์

กันเป็นแนวทางหนึ่งที่

ช่ ว ย ก่ อ ให้ เกิ ด ง าน

สร้างสรรค ์

 

 ในทางตรงโดยการ

สอน ฝึกฝนและอบรม 

 

จั ด บ ร ร ย า ก า ศ ใ น

ห้องเรียนให้นักเรียน

รู้สึกเป็นอิสระ ไม่ถูก

ควบคุมด้วยระเบียบ

วินัย นักเรียนสามารถ

แส ด งค ว าม คิ ด เห็ น

แปลกๆ ใหม่ ๆ  ของ

ตนเอง เมื่อนักเรียนมี

อิ ส ระด้ าน ความ คิ ด 

การตัดสินใจยอมท าให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 11 แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ศิริกำญจน์  โกสุมภ์ 
และดำรณี ค ำวัจนัง  

(2540) 

Torrance  
(2540) 

อุษณีย์  โพธิ์สุข 
(2544) 

สุคนธ์ สินธพำนนท์ 
และคณะ 
(2552) 

ทางอ้อมนั้นได้แก่ การ

จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 

สิ่ งแ วดล้ อม ภ าย ใน

โ ร ง เ รี ย น  ภ า ย ใ น

ห้องเรียน ให้ส่งเสริม

ความเป็นอิสระ เสริม

การเรียนรู้ ครูสามารถ

สร้างและส่งเสริมให้

นั ก เรี ย น เกิ ด ค ว าม

สร้ างสรรค์  ยอมรับ

ค ว าม ส าม ารถข อ ง

นั ก เรี ยน  เชื่ อมั่ น ใน

ค ว าม ส าม ารถข อ ง

นักเรียน 

 

- ทางอ้อมโดยการ

สร้างบรรยากาศ และ

การจั ด สิ่ งแ วดล้ อม 

ส่งเสริมการเป็นอิสระ

ใน ก า ร เรี ย น รู้ เ ชิ ง

สร้างสรรค์ไม่สามารถ

บังคับให้เกิดขึ้นได้แต่

สามารถท าให้เกิดขึ้น

ได ้

ส่ ง เสริม ให้ นั ก เรี ยน

ต อ บ ค า ถ า ม ช นิ ด

ป ล า ย เ ปิ ด ที่ มี

ค ว า ม ห ม า ย  ไ ม่ มี

ค า ต อ บ ที่ แ น่ น อ น

ต า ย ตั ว  ค า ถ า ม

ลักษณะนี้จะสนับสนุน

ให้นักเรียนค้นคว้าหา

ความรู้หาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ มากขึ้น 

 การสร้างหรือผลิตบาง

สิ่ งบ า งอ ย่ า งขึ้ น ม า 

แ ล ะ ก า ร ให้ ได้ เป็ น

ประโยชน์ คือการให้

ผู้เรียนสร้างหรือผลิต

งานบางอย่างขึ้นด้วย

ตนเอง ซึ่งอาจจะเป็น

การวาดภาพ การแต่ง 

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้

จินตนาการของตนเอง

และยกย่องชมเชยเมื่อ

นักเรียนมีจินตนาการ

ที่แปลกกว่าผู้อ่ืน หรือ

ชื่ น ช ม ผ ล ง าน ข อ ง

นักเรียนที่มีการพัฒนา

ชิ้นงานที่แปลกใหม่ 
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ตารางที่ 11 แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ศิริกำญจน์  โกสุมภ์ 
และดำรณี ค ำวัจนัง  

(2540) 

Torrance  
(2540) 

อุษณีย์  โพธิ์สุข 
(2544) 

สุคนธ์ สินธพำนนท์ 
และคณะ 
(2552) 

--- เรื่อง การปั้นรูปสัตว์ 

เป็นต้น ต่อจากนั้นก็ให้

ได้สิ่งที่ผลิตแล้วนั้นให้

เกิดประโยชน์ 

- และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมส่งเสริม

กระบวนการคิด

สร้างสรรค์ โดยยั่วยุให้

นักเรียนหา

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูล 

- ส่งเสริมให้นักเรียนถาม

ให้ ค ว า ม ส น ใจ ต่ อ

ค าถามแปลกๆ ของ

นักเรียนด้วยการตอบ

ค าถามอย่างมีชีวิตชีวา 

ค รู ไม่ เน้ น ค าต อบ ที่

ถูกต้องเพียงอย่างเดียว

และควรให้นักเรียนได้

คิ ดวิ เคราะห์  ค้ นห า

และพิสูจน์ค าตอบโดย

ก า ร ใช้ วิ ธี ชี้ แ น ะ ให้

นักเรียนหาค าตอบจาก

แหล่งต่างๆ เพ่ือเป็น

ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์

ซึ่ งจะน าไปสู่ การคิ ด

สร้างสรรค ์

- ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก เรี ย น

ต อ บ ค า ถ า ม ช นิ ด

ป ล า ย เ ปิ ด ที่ มี

ค ว า ม ห ม า ย  ไ ม่ มี

ค า ต อ บ ที่ แ น่ น อ น

ตายตัว ค าถามลักษณะ

นี้ จ ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้

นั ก เรี ย น ค้ น ค ว้ าห า

ความรู้หาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ มากขึ้น 
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ประเภทของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 ในรายงานวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิด

ระดับสูงของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเภทของ

ความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ประเภทดังนี้ 

1. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง คือ แนวคิดท่ีเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

เช่น ทฤษฎีใหม่ๆ การประดิษฐ์ใหม่เป็นต้น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่าแยกเป็นส่วนย่อย 

บางครั้งเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่เป็นการน าเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช้ เพ่ือให้การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น การใช้สมองกล เป็นต้น 

2. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ คือ การผสมผสานแนวคิดจากแหล่งต่างๆ 

เข้าด้วยกัน แล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า เช่น การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาการบริหาร เช่น การใช้หลักการค านวณของลูกคิดและหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มา

ผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง 

3. การคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง เป็นการผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์

ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์คือ เป็นโครงสร้างหรือกรอบที่ได้

ก าหนดไว้กว้างๆ แต่ความติดต่อเนื่องเป็นรายละเอียดทีจ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น เช่น งาน

อุตสาหกรรมงานสร้างรถยนต์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากต้นแบบเดิม 

4. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทลอกเลียน เป็นลักษณะการจ าลองหรือลอกเลียนแบบจาก

ความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แปลกไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่

แบบเดิมอยู่  

ทฤษฎีเกี่ยวข้องกบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ Torrance 

1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance 

   ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. 2555: 164-165 อ้างอิงจาก 

Torrance.) Torrance น าความคิดของ Guilford มาปรับเป็น 4 ลักษณะ คือ 

1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ หรือความสามารถคิดหาค าตอบที่เด่นชัด และตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งจะ

นับปริมาณความคิดท่ีไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน 
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2) ความคิดยึดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นเน้นในเรื่องของปริมาณที่เป็นประเภทใหญ่ๆ ของความคิดแบบ

คล่องแคล่วนั่นเอง เป็นตัวเสริมและเพ่ิมคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากขึ้น ด้วยการจัดเป็น

หมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น 

3) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด

ธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และ

ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ข้ึน 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elavoration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็ น

รายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่างๆ อย่างมีความหมายไปสู่

ความคิดท่ีคนคาดไม่ถึง 

หลังจากที่ Torrance ได้ศึกษาหลักการทางจิตวิทยาแบบ Gestalt จึงน าแนวคิดนั้นมาปรับ

แบบทดสอบของเขาใหม่ เป็นแบบทดสอบชุดใหม่ในปี ค.ศ. 1984 คือ 

1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือความสามารถคิดหาค าตอบที่เด่นชัด และตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่ง

จะนับปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน 

2. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด

ธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเริ่มจากการน าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดสิ่ง

ใหม่ข้ึน 

3. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็ น

รายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย

ไปสู่ความคิดที่คนคาดไม่ถึง 

4. ความก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง การเอาชนะอุปสรรค (Resistance to Premature 

Closure) เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยาที่แสดงออกถึงความกล้าเสี่ยง กล้าคิดกล้าท า กล้าฉีก

กรอบ กล้าที่จะก้าวข้ามสิ่งเดิมที่เคยปฏิบัติมาสู่สิ่งใหม่ 

5. ความเป็นธรรมของชื่อเรื่อง (Abstractness of Title) เป็นคุณลักษณะทางความคิดใน

การมองเห็นภาพรวม การบูรณาการสิ่งต่างๆ มากกว่าคิดเฉพาะเรื่องคิดในแนวติ่ง 
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ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์แบบคิดนอกระบบของเดอโบโน กรมวิชาการ (2545: 122) ได้

เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการที่คิดนอกกรอบความคิดเดิม ซึ่งปิดกั้นแนวคิดอยู่

ก่อให้เกิดแนวคิดอย่างอ่ืนๆ ที่ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่จะน ามาพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาที่ต้องการได้ และ

ความคิดเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ ฝึกหัดและสอนกันได้เหมือนกับทักษะอ่ืน เช่น การเรียนบวกเลขเร็ว 

ทักษะกีฬา เดอโบโนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าของศิลปะวิทยาการด้านต่างๆ 

เป็นผลมาจากความคิดของคนโดยเขาได้ตั้งศัพท์และจ าแนกการคิดออกเป็น 2 ชนิดที่ส าคัญ คือ 

5.1 การคิดในกรอบ (Verticat thinking) เป็นการคิดเชิงตรรก (Logical thinking) การคิด

วิพากษ์วิจารณ์ (Critical thinking) ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ 

5.2 การคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) เป็นการคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่

ครอบง าอยู่ท าให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นกับการคิดแบบนี้จะท าให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่างๆ ขึ้นมาก

ได้ ในทัศนะของเดอโบโน บรรดานักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์จิตกร คีตกรี นักประพันธ์ มี

ความสามารถในการคิดนอกกรอบนี้ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อาทิ ทฤษฎีการวิทยาศาสตร์ 

ภาพวาด บทเพลง วรรณกรรมเทคโนโลยีต่างๆ แต่เดอโบโนเห็นว่าความสามารถในการสร้างสรรค์

ผลงานในด้านต่างๆ เช่น ทางศิลปะ ดนตรี และวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลที่มี

ความคิดค าอธิบายลักษณะเช่นนี้ในมโนทัศน์พรสวรรค์ อัจฉริยะ เป็นต้น แต่การพยายามอธิบาย

ความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์ ผลงานแนวนี้นั้นไปสู่มีประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

องค์ประกอบที่ส าคัญของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จากทฤษฎีโครงสร้างทาง

สติปัญญาของ Guilford Guilford ได้อธิบายว่า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ

ทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่าลักษณะทางคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย 

(Divergent thinking) ซึ่ งประกอบด้วย (อุษณี ย์   อนุรุทธ์วงศ์ . 2555 : 164-165) อ้างอิงจาก 

Guilford) 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะการคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด

ธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเริ่มหรือที่เรียกว่า wild idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งตนเองและสังคม 

2. ความคิดริเริ่ม อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็น

สิ่งใหม่ขึ้น เช่น การคิดเครื่องบินได้ส าเร็จ ก็ได้แนวคิดจากการท าเครื่องร่อน เป็นต้น ความคิดริเริ่มจึง

เป็นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่
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เคยมีใครนึก หรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเริ่มจ าต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อทดสอบ

ความคิดของตน บ่อยครั้งที่ความคิดริเริ่มจ าต้องอาศัยความคิดจินตนาการ 

3. พฤติกรรมด้านความคิดริเริ่ม ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม สรุปจากการศึกษา

ค้นคว้าก็พบว่าคนที่มีความคิดริเริ่มมักไม่ชอบความจ าเจ ซ้ าซาก แต่จะชอบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ให้งานของเขามีชีวิตชีวา และมีความแปลกใหม่กว่าเดิม เขาจะเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาที่จะท างานที่

ค่อนข้างยากซับซ้อน อาศัยความสามารถสูงให้ส าเร็จได้ และเขาจะเป็นคนมุ่งมั่น และมีสมาธิแน่วแน่

ในงานของตนโดยไม่เห็นแก่สินจ้าง และรางวัล แต่เป็นการท างานที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน 

4. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน 

4.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word fluency) เป็นความสามารถในการใช้

ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วนั่นเอง 

4.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational fluency) เป็น

ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่

ก าหนด 

4.3 ความคล่ อ งแคล่ วท างด้ าน การแสดงออก  (Expressional fluency) เป็ น

ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้

ประโยคที่ต้องการ จากการวิจัยพบว่าบุคคลที่มีความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออกสูงจะมี

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

4.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่

ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด ความคล่องแคล่วในการคิด มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเพราะในการ

แก้ปัญหาจะต้องแสวงหาค าตอบ หรือวิธีแก้ไขหลายวิธี นับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะ

พยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดที่ดี และเหมาะสมที่สุด และยังช่วยจัดหาทางเลือกอ่ืนๆ ที่อาจเป็นไป

ได้อีกด้วย จึงนับได้ว่าความคิดคล่องตัวเป็นความสามารถเบื้องต้นที่จะน าไปสู่ความคิดที่มีคุณภาพ 

หรือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นั่นเอง 

5. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดแบ่งออกเป็น 

5.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถที่

จะพยายามคิดให้หลายอย่าง อย่างอิสระ 
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5.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive flexibility) มีประโยชน์ต่อการ

แก้ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน 

5.3 การคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่ว มีความแปลกแตกต่างออกไป 

หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน นับได้ว่าความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น เป็นความคิดพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่

ความคิดสร้างสรรค์ 

5.4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) แม้ว่าความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จะ

ประกอบด้วยลักษณะความคิดหลายลักษณะ เช่น การคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตัว แต่

ความคิดละเอียดลออก็ขาดเสียไม่ได้พัฒนาการของความละเอียดลออ 

  พัฒนาการของความละเอียดลออจะขึ้นอยู่กับอายุ กล่าวคือ เด็กที่อายุมากจะมีความสามารถ

ด้านนี้มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อย เด็กหญิ งจะมีความสามารถมากกว่าเด็กผู้ ชาย และเด็กที่มี

ความสามารถสูงทางด้านความละเอียดลออ จะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านการสังเกตสูงด้วย 

  พฤติกรรมทางด้านความคิดละเอียดลออ ส าหรับเด็กผู้ชาย จะมีลักษณะดังนี้ 

1. ชอบผจญภัย 

2. สุขภาพดี 

3. ปรารถนาอย่างแรกกล้าที่จะท าให้ดีที่สุด 

4. เห็นอกเห็นใจคนอื่น 

5. ชอบเสี่ยงภัย 

6. มีอารมณ์ขัน 

7. ไม่ขลาดกลัวและไม่ข้ีอาย แม่มักเบื่อง่าย 

8. ไม่ชอบท างานตามค าสั่ง 

9. ไม่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายง 

10. ไม่ชอบก่อกวนความสงบสุขของกลุ่ม 

ส าหรับเด็กหญิง จะมีลักษณะดังนี้ 

1. ชอบผจญภัย 

2. มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 

3. มีอารมณ์รุนแรง 



  148 

4. หยิ่ง และมีความพอใจในตนเอง 

5. ไม่เบื่อหน่าย 

2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford (Guilford theory) 

  Guilford (1967: 4 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี 2540 : 27-33) เป็นนักวิทยาคนแรกที่ศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford (Christensen and 

Guilford 1963: 3) ได้ศึกษาและวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ (factor analysis) ของสติปัญญา โดย

เน้นศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผลและแก้ปัญหา ได้ปรับปรุงแบบจ าลองโครงสร้างของ

สมรรถภาพทางสมองขึ้นหรือแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา (the structure of intellect 

model)  

 จากโครงการของสมรรถภาพทางสมอง Guilford ได้อธิบายโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองใน

ลักษณะ 3 มิติ ดังนี้ 

  มิติที่ 1 คือ เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อในการคิดที่สมอง

รับเข้าไปคิด แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 

1. รูปภาพ (Visual หรือ Figural) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ เป็นรูปธรรม หรือรูปที่

แน่นอนซึ่งบุคคลสามารถรับรู้และท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ปะติมากรรม 

วัตถุสิ่งของ คน สัตว์ ทิวทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 

2. เสียง (Auditory) หมายถึง ข้อมูล หรือ สิ่ งเร้าที่ เป็นนามธรรม เช่น เสียงดนตรี 

เสียงเพลง เป็นต้น 

3. สัญลักษณ์ (Symbolic) หมายถึง ข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปเครื่องหมายต่างๆ เช่น 

ตัวอักษร ตัวเลข โน้ตดนตรี สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 

4. ภาษา (Semantic) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปถ้อยค าท่ีมีความหมายต่างๆ กัน 

สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ เช่น พ่อ แม่ เพ่ือน รัก เกลียด เสียใจ เป็นต้น 

5. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นการแสดงออกทางกิริยาอาการการกระท า

ที่สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู้ การคิด เช่น ยิ้ม ร้องไห้ หัวเรา สั่นศีรษะ แสดงความ

คิดเห็น เป็นต้น 
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มิติที่ 2 คือ วิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือ

กระบวนการคิดของสมอง แบ่งออกตามล าดับได้ 6 ลักษณะ คือ 

1. การรู้การเข้าใจ (Cognition) ความสามารถในการตีความของสมองเมื่อเห็นสิ่งเร้าแล้ว

เกิดการรับรู้เข้าใจในสิ่งนั้น และบอกได้ว่าเป็นอะไร เช่น เมื่อเห็นของเล่นส าหรับเด็กรูปทรงกลมท า

ด้วยยางผิวเรียบก็บอกได้ว่าเป็นลูกบอล เป็นต้น 

2. การบันทึกความจ า (Memory retention) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสม

ความรู้และข้อมูลต่างๆ ไว้ได้ 

3. การเก็บความจ า (Memory retention) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้

และข้อมูลต่างๆ ไว้ได้และสามารถระลึกได้เมื่อต้องการ เช่น จ าสูตรค านวณ จ ารหัสประจ าตัว จ า

เหตุการณ์ส าคัญ จ าชื่อเพ่ือน ชี้ตัวคนร้าย เป็นต้น 

4. การคิดแบบอเนกนัย หรือการคิดกระจาย (Divergent production) หมายถึง 

ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าในหลายรูปแบบ หลายแง่หลายมุมแตกต่างกันไป เช่น 

“หนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วท าประโยชน์อะไรบ้าง” ผู้ที่คิดได้มาก แปลกและมีคุณค่าคือ ผู้ที่มีความคิด

อเนกนัย Guilford ได้อธิบายว่า ความอเนกนัยก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง 

5. การคิ ดแบ บ เอกนั ย  ห รือความคิ ด รวม  (Convergent production) ห มายถึ ง 

ความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนด และค าตอบที่ถูกต้องก็มี

เพียงค าตอบเดียว 

6. การประเมินค่า (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีค่า ประมาณราคา ลง

สรุปโดยอาศัยเกณฑ์ท่ีดีที่สุด 

มิติที่ 3 คือ ผลของการคิด หมายถึง มิติการแสดงผล (Product) ที่ได้จากการปฏิบัติงานทาง

สมอง หรือกระบวนการคิดของสมอง หลังจากที่สมองได้รับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับมิติที่ 2 แล้ว ผลที่

ได้ออกเป็นมิติที่ 3 หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่าผลของการคิดเกิดจากการท างานของมิติที่ 1 และมิติที่ 

2 นั่นเอง ซึ่งผลของการคิดแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะดังนี้ 

1. หน่วย (Unit) หมายถึง สิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกต่างกันไปจากสิ่งอ่ืน เช่น คน 

เสือ ช้าง กระดานด า เรือส าราญ ภูเขาไฟ เป็นต้น 
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2. จ าพวก (Class) หมายถึง ประเภท หรือ จ าพวก หรือกลุ่มของหน่วยที่มีคุณสมบัติหรือ

ลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ คน สุนัข ช้าง ฯลฯ หรือ ประเภทผลไม้ 

ได้แก่ เงาะ ลางสาด ล าไย ลิ้นจี่ เป็นต้น 

3. ความสัมพันธ์ (Relation) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิดของประเทหรือหลาย

ประเภทเข้าด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์จะอยู่ในรูปของหน่วยกับ

หน่วย จ าพวกกับจ าพวก หรือระบบกับระบบ เช่น คนคู่กับบ้าน นกคู่กับรัง ปลาคู่กับน้ า เสือคู่กับป่า 

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับท่ีอยู่อาศัย 

4. ระบบ (System) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุ่มของสิ่งเร้า โดยอาศัยกฎเกณฑ์หรือแบบ

แผนบางอย่าง เช่น 1, 3, 5, 7, 9 เป็นระบบเลขค่ี เป็นต้น 

5. การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ดัดแปลง ตีความ 

ขยายความ ให้นิยมใหม่หรือการจัดการองค์ประกอบของสิ่งเร้าหรือข้อมูลมาในรูปแบบใหม่ เช่น การ

เปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงสี่เส้นหรือปรับตัวอักษร M เป็น W 

6. การประยุกต์ (Implications) หมายถึง การคาดคะเนหรือข้อมูลจากสิ่งที่ก าหนดไว้ 

จากโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือการวัดความเชาว์ทางปัญญาของ Guilford 

แบ่งออกเป็น 180 เซลล์ หรือ 180 องค์ประกอบ โดยแต่ละตัวจะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยสามมิติ 

เรียงจากเนื้อหา วิธีการคิด และผลการคิด 

3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Tayler (Tayler theory) 

  ทฤษฎี Tayler (Tayler 1911, สิทธิพล อาจอินทร์. 2539 : 10) Tayler ได้ให้ข้อคิดของ

ทฤษฎีอย่างน่าสนใจว่า ผลงานของความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดเสมอไป 

คือไม่จ าเป็นต้องคิดค้นคว้า ประดิษฐ์ของใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเลยหรือสร้างทฤษฎีที่ต้องใช้

ความคิดค้นนามธรรมอย่างสูงยิ่ง แต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้นอาจจะเป็นขั้นหนึ่งใน 6 ขั้นต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 เป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นต้นที่สุด เป็นสิ่งธรรมดาสามัญ คือเป็นพฤติกรรมหรือการ

แสดงออกของคนอย่างมีอิสระ ซึ่งพฤติกรรมนั้นตนไม่จ าเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะแต่

อย่างใด 

  ขั้นที่ 2 เป็นงานที่ผลิตออกมาโดยผลงานนั้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะบางประการแต่ไม่

จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ส าหรับบุคคลทั่วไป แต่ใหม่ส าหรับตนเอง 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ เป็นขั้นที่แสดงความคิดใหม่ของบุคคล ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแม้ว่า

ความคิดนั้นอาจจะมีคนอื่นคิดไว้แล้วก็ตาม 

  ขั้นที่ 4 เป็นขั้นสร้างความคิดสร้างสรรค์ ขั้นประดิษฐ์สิ่งใหม่โดยไม่ซ้ าแบบใครเป็นขั้นที่

ผู้กระท าได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีแตกต่างไปจากผู้อ่ืน 

  ขั้นที่ 5 เป็นขั้นการพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ขั้นที่ 6 เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สุดยอด สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงสุดได้ เช่น 

Charles Robert Darwin คิดตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น เป็นต้น 

ลักษณะของบุคคลที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

   บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควรมีลักษณะต่างๆ ดังที่ได้ศึกษาจากนักการศึกษาดังต่อไปนี้ 

กล่าวถึงบุคคลที่มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

     ไม่ชอบท าตามอย่างผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผล   มีลักษณะความเป็นผู้น า  นับถือตนเองและ

เชื่อมั่นในตนเองสูง  มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น  กล้าหาญ กล้าเผชิญความจริง   มีลักษณะขี้เล่น รื่น

เริง ( ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล 2542: 46)  ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 25) สรุป

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง ทนความสับสน ยุ่งเหยิงได้ดี มี

ความมุ่งมั่น มีความคิดอิสระไม่ขึ้นต่อกลุ่ม มีอารมณ์ขัน มีความยืดหยุ่น ใช้สามัญส านึกมากกว่าใช้

เหตุผล และอารี พันธ์มณี (2545: 75-76) สรุปลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้  

อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้อยู่เป็นนิจ   ชอบซักถาม และถามค าถามแปลกๆ  ช่างสงสัย 

เป็นเด็กที่มีความรู้สึกแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ  ช่างสังเกต มองเห็นลักษณะที่แปลก 

ผิดปกติ หรือช่องว่างที่ขาดหายไปได้ง่ายและเร็ว  ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า และ

ทดลอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง  Torrance (1962: 81-82) ได้ทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

ของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง จากการศึกษาพบว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่มี

ความคิดแปลกไปจากคนอ่ืนและมีผลงานที่ท าไม่ซ้ าแบบใคร   มีพละก าลังที่จะท างาน  มีความ

กระตือรือร้น ตัดสินใจเร็ว อาจเป็นคนหุนหันพลันแล่น  อุษณีย์ อรุรุทธ์วงศ์ (2555: 172) กล่าวว่า คน

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะทางจิตวิทยาทางปัญญาที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรม และการแสดงออก

ที่ปรากฏให้เห็นดังนี้เบื่อหน่ายกับความซ้ าซาก จ าเจ หรืองานที่ท าแบบเดิมๆ เมื่อมีอาชีพที่ต้องท างาน

ที่เป็นกิจกรรมซ้ าๆ จะเป็นคนที่ไม่อยู่ในระเบียบของสังคม  ไม่หงุดหงิดกับความไร้ระเบียบหรือความ

ยุ่งเหยิงที่คนอ่ืนอาจทนไม่ได้  ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพได้ง่าย เช่น ซาบซึ้งในดนตรี และศิลปะต่างๆ  
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กล้าเสี่ยง ชอบสิ่งที่ท้าทาย  ไม่ชอบการบังคับ ก าหนดกฎเกณฑ์ตีกรอบความคิดหรือให้ท าตามกติกา

ต่างๆ  ชอบเหม่อลอย สร้างจินตนาการ  ไม่ยอมอยู่ในอ านาจของใคร และไม่ยอมรับในอ านาจง่ายๆ 

หากคนนั้นเป็นคนที่คนไม่ศรัทธาหรือคิดว่าน่าเคารพ  ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (2542: 46)  มีลักษณะ

ความเป็นผู้น า  ไม่ชอบท าตามอย่างผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล 

           นอกจากนั้น  ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (2542: 46) กล่าวว่า  มีความคิดค านึงหรือจินตนาการสูง

ชอบรับประสบการณ์ใหม่ๆ  ยอมรับและสนใจสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  ไม่ค่อยเคร่งครัดกับระเบียบแบบ

แผนไม่ยึดมั่น (Dogmatism) ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเกินไป ชอบท างานเพ่ือความสุขความพอใจของตนเอง 

(อารี พันธ์มณี 2545: 75-76)  ชอบแสดงออก อารมณ์ขัน  สนุกสนานในการใช้ความคิด  สนใจสิ่ง

ต่างๆ ( Torrance 1962: 81-82)  มีความสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่อยู่ในระบบจิตใต้ส านึก มาถักทอ

เป็นความคิด มีจินตนาการ ความใฝ่ฝัน ชอบฝันกลางวัน คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก  ( อุษณีย์ อรุรุทธ์วงศ์ 

,2555: 172)  มีอารมณ์ขัน และ ( อารี พันธ์มณี 2545: 75-76)    มีสมาธิในสิ่งที่ตนเองสนใจ  

Torrance (1962: 81-82)  มีความอดทนต่อความคิดของคนอ่ืนที่มีต่อตนเองว่าเป็นคนเพ้ียนแปลก

ประหลาด ผิดปกติ  มีความอ่อนไหว กว่าคนทั่วไป  ( อุษณีย์ อรุรุทธ์วงศ์ 2555: 172)  มีอารมณ์

อ่อนไหวง่าย  

 จากที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถสรุปได้ว่า  

บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะมีความคิดเป็นของตนเอง ชอบเสาะแสวงหาสิ่งที่แปลกใหม่    สนใจ

ใคร่รู้   มักมีค าถามแปลกๆ อยู่เสมอ  มีพละก าลังในการท างาน  มีความคิดจินตนาการ  รับกับสิ่ง

แปลกใหม่   และมีสมาธิกับสิ่งที่ตนเองสนใจ    บางครั้งจะมีอารม์อ่อนไหว และดึงสิ่งที่ ตนเองคิด

ออกมาใช้ได้  

บรรยำกำศที่ก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับและการ

กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย หรืองานทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน

ต้องมีอิสระที่จะสร้างสรรค์ความพอใจ โดยบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

 Sommer (1970, อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ 2532: 87) ได้กล่าวถึงลักษณะของห้องเรียนว่า

ห้องเรียนที่มีคุณค่าในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องจัดให้มีชั่วโมงว่าง และมีที่ว่างเพ่ือให้
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เด็กได้ใช้ท างานอย่างอิสระในเวลาที่เขาต้องการและสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่ม แต่ต้องอนุญาตให้

เขาได้แยกออกจากกลุ่ม และท างานเพียงคนเดียวเมื่อเขาต้องการช่วงเวลาเช่นนั้น 

 Smith and Hildreth (1971, อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ 2532 : 86) มีความเห็นว่าเรื่อง

บรรยากาศในโรงเรียนและในห้องเรียนมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมาก ห้องเรียนที่

เด็กสามารถแสดงความคิดใหม่ๆ แปลกๆ ของตนเองโดยเฉพาะได้เต็มที่ และนักเรียนมีความรู้สึกเป็น

อิสระไม่ถูกควบคุมจากระเบียบวินัยที่เคร่งครัดจนเกินไปรวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้

รู้จักปัญหา ย่อมเป็นห้องเรียนที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

 Davis (1972, อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ 2532: 87) ได้กล่าวว่า การเสริมสร้างหรือพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็ก คือ การช่วยให้เด็กได้ค้นพบความคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพ

นั้นให้เจริญเต็มขีดความสามารถ 

 Ahkney and Asyre (1975, อ้างถึงใน กรมวิชาการ 2534: 25) ได้เสนอแนะจุดเริ่มต้นใน

การปฏิบัติของครูในการช่วยให้นักเรียนในความพยายามที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนในวันแรกของการเข้าชั้นเรียน โดยครูให้การยอมรับใน

ความพยายามที่จะคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

2. ประเมินผลให้รางวัลในความพยายามที่จะคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

3. ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตอบสนองกระตุ้น

ให้นักเรียนได้ซักถาม และอภิปรายอย่างอิสระ ซึ่งอาจจะใช้เกมต่างๆ เข้าช่วย 

4. ขจัดเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะการจัดโต๊ะเรียนที่ต้องจัดให้อยู่ในลักษณะ

เรียบร้อยตายตัว อยู่ในห้องเรียนนักเรียนต้องไม่ส่งเสียงพูดคุย เป็นต้น 

5. เน้นกระบวนการทางความคิด ความจริง และสังเกตทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งส าคัญ คือ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์และการตั้งสมมติฐาน 

6. จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน 

7. ให้ความสนใจต่อทุกค าถามของนักเรียน แม้ค าถามเหล่านั้นจะนอกเรื่องไปบ้างก็ควร

อนุญาตให้นักเรียนได้ความคิด 

8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

9. พยายามส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง 

10. แนะน ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 
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11. ให้นักเรียนรายงานความคิดสร้างสรรค์ที่เคยอ่าน หรือมีประสบการณ์มาก่อน 

12. จัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหม่ๆ ซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของครู และพยายาม

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดแบบอเนกนัย 

13. พัฒนาทักษะการใช้ค าถามของครู 

จากที่นักการศึกษาได้อธิบายมาข้างต้นมีหลายข้อที่สอดคล้องกัน หรือความหมายใกล้เคียง

กันสามารถสังเคราะห์ถึงบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้  

1.ห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดแปลกๆใหม่ๆ  เป็นอิสระ  อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

2.มีชั่วโมงท่ีว่างให้นักเรียนได้ท างานตามความสนใจ 

3.ช่วยให้นักเรียนได้พบความคิดใหม่ๆ สนใจในค าถามของนักเรียนและความสามารถของตน

อย่างเต็มที ่

4. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนโดยครูให้การยอมรับในความพยายามที่จะคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน 

5.บรรยากาศและการจัดห้องเรียนควรหลุดจากรอบหรือรูปแบบตายตัว 

นอกเรื่องไปบ้างก็ควรอนุญาตให้นักเรียนได้ความคิด 

6.จัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหม่ๆ ซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของครู และพยายามจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดแบบอเนกนัย 

กำรประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 อารี พันธ์มณี (2547) กล่าวถึงการประเมินความคิดสร้างสรรค์ว่า การประเมินผลเป็น

สิ่งจ าเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะผลที่ได้จากกาประเมินจะท าให้ครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบถึงพัฒนาการหรือความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียม

กิจกรรม สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของนักเรียน 

 แนวทางในการประเมินผลกระบวนการคิด สามารถจ าแนกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ ดังนี้ 

 การประเมินผลด้วยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นลักษณะแบบสอบมาตรฐานที่มีผู้สร้าง

ไว้แล้วส าหรับใช้วัดการคิดความสามารถ จัดกลุ่มได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบการคิดทั่วไป

และแบบทดสอบการคิดเฉพาะด้านการสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับ
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การคิดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปนั้น บางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการวัดของท่าน ซึ่งท่านเอง

ก็สามารถสร้างแบบทดสอบการคิดข้ึนใช้เอง เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการในการวัดของท่าน 

 การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

กระบวนการคิดนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกกันไม่ได้ เพราะครูจะต้องท าหน้าที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลควบคู่กันไปด้วย 

 การวัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะท าให้ทราบระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและ

เป็นข้อมูลให้สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และกิจกรรมให้สอดคล้องเพ่ือพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กให้สูงยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสกัดกั้นอุปสรรคต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ได้ด้วย นับว่าผลของการวัดความคิดสร้างสรรค์ จะท าให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ขึ้น 

ส าหรับวิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก อารี พันธ์มณี (2547)ได้ สรุปไว้ดังนี้ 

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ของ

ความคิดจินตนาการ และได้ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การลอกเลียนแบบ การทดลอง การปรับปรุง 

และการตกแต่งสิ่งต่างๆ การแสดงละคร การใช้ค าอธิบายและบรรยายให้ เกิดภาพพจน์ชัดเจน 

ตลอดจนการเล่นนิทาน การแต่เรื่องใหม่ การเล่น การคิดเมใหม่ๆ ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดง

ความรู้สึกซาบซึ้งต่อความสวยงาม เป็นต้น ยังสรุปข้อคิดไว้ว่า ไม่มีวิธีทดสอบวิธีเดียวที่จะวัดความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กได้ทุกวันและทุกระดับชั้น Torrance ได้ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยการ

ระบุหัวข้อที่ใช้เป็นแนวทางในการสังเกตผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงได้ แม้จะไม่ตรงกับแบบทดสอบ 

เช่น การสังเกตความสามารถในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยปราศจากสิ่งเร้า 

2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพของสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นการถ่ายทอดความคิดเชิง

สร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได้ สิ่งเร้าที่ก าหนดให้เด็กอาจเป็นวงกลม 

สี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพ 

3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กได้ดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจากภาพที่เด็กเห็นมัก

ใช้กับวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายได้ดี 

4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวข้อที่ก าหนด 

และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่าเด็กในวัย

ประถมศึกษามีความส าคัญยิ่ง หรือเป็นจุดวิกฤติของกาพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์เด็กมีความสนใจ

ในการเขียนสร้างสรรค์และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะ จากการศึกษาประวัติบุคคลส าคัญ
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ของนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก เช่น นิวตัน เจมส์ ฮิลเลอร์และปาสคาลร์ พบว่า บุคคล

เหล่านี้ได้แสดงแววสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์และสร้างผลงานชิ้นแรก เมื่อยู่ในวันประถมศึกษาเป็น

ส่วนใหญ่ 

5. แบบทดสอบ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งในการวัดพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น

ระบบ โดยแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 5.1 แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford and Christensen แห่งมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนีย คิดขึ้นเพ่ือวัดความคิดกระจาย โดยวัดตัวประกอบในโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง ซึ่ง

มี 3 มิติ คือ เนื้อหาที่คิด วิธีการคิด และผลิตผลแห่งความคิด 

 ลักษณ ะของแบบทดสอบ แบบทดสอบความคล่องแคล่ วของ Guilford and 

Christensen ประกอบด้วย แบบทดสอบ 11 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็นด้านภาษาเขียน 7 ฉบับ ด้าน

รูปภาพ 4 ฉบับ แบบทดสอบนี้ เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ใหญ่  ตัวอย่างของ

แบบทดสอบ ดังนี้ 

1. ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word fluency) ให้เขียนค าประกอบด้วยตัวอักษร

ที่ก าหนดให้ เช่น ป: ปด ปัด ปาด เป็นต้น 

2. ความคล่องแคล่วทางความคิด (Ideational fluency) ให้เขียนชื่อที่อยู่ในพวกหรือ

ประเภทเดียวกัน เช่น ของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันก๊าด แก๊สโซลีน และแอลอฮอร์ เป็นต้น 

3. ความคล่องแคล่วด้านเชื่อมโยง (Associational fluency) ให้เขียนค าต่างๆ ที่มี

ความหมายคล้ายคลึงกับค าท่ีก าหนดให้ เช่น หนัก ยาก แข็ง เป็นต้น 

4. ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (Expressional fluency) ให้เขียนประโยค

ประกอบด้วยค า 4 ค า ในแต่ละค าเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่ก าหนดให้ เช่น “K – U – Y- I” Keep up 

Your Interest. 

5.การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (Alternate users) ให้บอกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อัน

เป็นผลเนื่องมากจากเหตุการณ์สมมุติฐานที่ก าหนดให้ เช่น หนังสือพิมพ์ใช้ท าประโยชน์อย่างไรให้บ้าง 

6.การสรุปผล (Consequence) ให้บอกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลอันเนื่อง

มากจากเหตุการณ์สมมุติฐานที่ก าหนดให้ เช่น ถ้าคนไม่จ าเป็นต้องนอนพักผ่อนจะเกิดอะไรบ้าง 

คนท างานได้มากข้ึนไม่จ าเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุก เป็นต้น ในแบบทดสอบนี้มีการให้คะแนน 2 ประเภท 
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คือ คะแนนรวมของค าตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจากด้านความคล่องแคล่วทางความคิด และ

คะแนนรวมของค าตอบพิเศษออกไป ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม 

7.อาชีพที่เป็นไปได้ (Possible jobs) ให้บอกรายชื่อของงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับค าที่ก าหนดให้ เช่น หลอดไฟ วิศวกรไฟฟ้า เจ้าของโรงงานท าหลอดไฟฟ้า และอ่ืนๆ เป็นต้น 

8.การสร้างวัตถุประสงค์ (Making objects) ให้วาดรูปสิ่งของเฉพาะโดยใช้รูปที่

ก าหนดให้ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม เป็นต้น ในการวาดรูปสิ่งของของรูปหนึ่ง

อาจใช้รูปที่ก าหนดให้ซ้ ากันได้ และเปลี่ยนแปลงขนาดได้ แต่จะต้องไม่เติมรูปทรงหรือเส้ นอ่ืนๆ 

เพ่ิมข้ึนอีก 

9.การสเก็ตซ์รูป (Sketches) ให้ต่อเติมเป็นรูปจากภาพร่างที่ก าหนดให้ เช่น วงกลม 

สามเหลี่ยม และต่อเติมให้สมบูรณ์ และแตกต่างให้มากที่สุด 

10.การจับคู่แก้ปัญหา (Match problem) จากโจทย์ที่ก าหนดให้ เช่นปัญหาไม้ขีดไฟ

ให้เอาก้านไม้ขีดไฟจ านวนหนึ่งดอก โดยให้ก้านไม้ขีดไฟที่เหลือประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ

รูปสามเหลี่ยมที่มีจ านวนรูปที่ต้องการ 

11.การตกแต่ง (Decorations) ให้ตกแต่งรูปวาดเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไปที่ร่างเอาไว้แล้ว

ด้วยแบบที่แตกต่างกัน 

 5.2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (Torrance test of creative 

thinking) Torrance 1974, อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2541 : 29-30) แห่งมหาวิทยาลัย    

จอเจีย สหรัฐอเมริกา เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีทั้ง แบบส ารวจ แบบทดสอบ

หลายรูปแบบส าหรับแบบทดสอบ Torrance ได้สร้างแบบทดสอบ 2 ชนิด เช่น การวัดทางภาษาและ

การวัดทางรูปภาพ มีดังต่อไปนี้ 

  1.แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาพ (Thinking creatively with 

pictures) (Torrance 1974, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี 2540: 186-191) มี 2 แบบ คือ แบบ ก. และ 

แบบ ข. เป็นแบบทดสอบคู่ขนาด ซึ่ง Torrance ได้ก าหนดสิ่งเร้าให้มีลักษณะคล้ายกันมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกันแต่แตกต่างกันในสิ่งเร้าที่ก าหนด แบบทดสอบทั้งแบบ ก. และ แบบ ข. ใช้ส าหรับเด็กชั้ น

อนุบาล – อุดมศึกษา 
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      2.แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก. ประกอบด้วย

แบบทดสอบย่อย 3 ชุด ซึ่ง Torrance เรียกแบบทดสอบย่อยว่ากิจกรรม แบบทดสอบย่อยจึง

ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมชุดที่ 1 การวาดภาพ (Picture construction) โดยให้เด็กต่อเติมภาพจาก

สิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์สีเขียวรูปไข่ ให้เด็กต่อเติมภาพให้แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และ

น่าสนใจที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แล้วให้ตั้งชื่อภาพที่วาดแล้วให้แปลกที่สุด  

                  กิจกรรมชุดที่ 2 การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture completion) โดยให้เด็กต่อ

เติมภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นเส้นในลักษณะต่างๆ มีจ านวน 10 ภาพ เป็นการต่อเติมให้แปลก

น่าสนใจ และน่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วให้ตั้งชื่อภาพที่ต่อเติม แล้วให้แปลกและน่าสนใจ

ด้วย     

                  กิจกรรมชุดที่ 3 การใช้เส้นคู่ขนาน (Pharrell line) โดยให้ต่อเติมภาพจากเส้น

คู่ขนานจ านวน 30 คู่ เน้นการประกอบภาพโดยใช้เส้นคู่ขนานเป็นส่วนส าคัญของภาพ และต่อภาพให้

แปลกแตกต่างไม่ซ้ ากัน แล้วตั้งชื่อภาพที่ต่อเติมแล้วด้วย 

                 การท าแบบทดสอบทั้ง 3 กิจกรรม เน้นการวาดภาพแปลก น่าตื่นเต้น  น่าสนใจ และ

การวาดจากความคิดของเด็กเอง หรือแสดงเอกลักษณ์ของภาพ กิจกรรมทั้ง 3 ชุด ใช้เวลาทดสอบ

กิจกรรมชุดละ 10 นาที เมื่อหมดเวลากิจกรรมก็ต้องเริ่มท ากิจกรรมชุดถัดไปทันที กิจกรรมทั้ง 3 ชุด

จึงใช้เวลา 30 นาที 

 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ข. นี้มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ

คู่ขนานกับแบบ ก. จะแตกต่างกันเฉพาะสิ่งเร้าที่ก าหนดกล่าวคือ ในกิจกรรมชุดที่ 1 เป็นการวาดภาพ 

โดยใช้เด็กต่อเติมจากกระดาษสติ๊กเกอร์สีส้มเป็นรูปคล้ายไส้กรอก กิจกรรมชุดที่ 2 การวาดภาพให้

สมบูรณ์ โดยให้เด็กต่อเติมจากเส้นลักษณะต่างๆ ซึ่งต่างกับแบบ ก. และ กิจกรรมชุดที่ 3 การใช้

วงกลม โดยให้เด็กมาต่อเติมจากสิ่งเร้าที่เป็นวงกลมขนาดเดียวกันจ านวน 30 วง 

กำรตรวจให้คะแนน 

การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1.ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้อย่าง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจ ากัด คะแนนความคิดคล่องตัวคือ
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คะแนนที่ได้จากการวาดภาพที่ชัดเจน สื่อความหมายได้ในแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมชุดที่ 1 

ความคิดคล่องตัวมีเพียง 1 คะแนน กิจกรรมชุดที่ 2 คะแนนความคิดคล่องตัวสูงสุด 30 คะแนน 

 2.ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลกใหม่ 

ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน โดยใช้เกณฑ์ค าตอบของกลุ่มตั้งแต่ 1 – 15 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็นความคิดที่แปลกและได้

คะแนนมากที่สุด 

 3.ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดรายละเอียดที่น ามาตกแต่ง

ความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์แล้วท าให้ได้ภาพชัดเจนและได้ความหมายสมบูรณ์  ดังภาพที่มี

รายละเอียดแต่ละส่วน ได้คะแนนส่วนละ 1 คะแนน การคิดคะแนนในส่วนละเอียดลออใช้ช่วงคะแนน 

เช่น 1 – 5 = 1 คะแนน เป็นต้น 

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษา (Thinking – creatively with word) 

เหมาะส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ระดับอุดมศึกษา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยภาษา

เร้าให้ผู้สอบแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาในรูปของภาษา แบบทดสอบนี้ประกอบไปด้วย

กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การตั้งค าถาม โดยใช้นักเรียนตั้งค าถามจากภาพที่ก าหนดให้

มากที่สุด เพ่ือให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากที่สุด และค าถามที่ตั้งขึ้นนั้นย่อมไม่ใช่ค าถามที่สามารถตอบได้

เพียงแต่เหลือบดูรูปภาพเท่านั้น แต่จะต้องตอบจากความคิด 

กิจกรรมที่ 2 การคาดคะเนเหตุการณ์ โดยนักเรียนเขียนสาเหตุเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่แสดงในรูปภาพมามากท่ีสุด 

กิจกรรมที่ 3 การคาดคะเนที่เกิดตามมา ให้นักเรียนเขียนผลที่อาจเกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในภาพที่ก าหนด 

กิจกรรมที่  4 ปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น ให้นักเรียนดัดแปลงรูปภาพที่

ก าหนดให้ 

กิจกรรมที่ 5 ประโยชน์ของสิ่งของให้นักเรียนเขียนรายชื่อหรือบอกรายชื่อ

สิ่งของน่าสนใจและแปลก ที่ท ามาจากกล่องกระดาษมาให้มากที่สุด 

กิจกรรมที่ 6 การตั้งค าถามแปลกๆ ให้นักเรียนตั้งค าถามแปลกๆ เกี่ยวกับ

กล่องกระดาษ 
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กิจกรรมที่ 7 การสมมติอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่คิดหรือเดาว่า

อะไรจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ก าหนดให้ เช่น สมมติว่ามีก้อนเมฆมีเชือกผูก และ

ปลายตรึงกับพ้ืนดินอะไรจะเกิดขึ้น 

กำรตรวจให้คะแนน 

การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ จะให้คะแนนเช่นเดียว แบบทดสอบโดยอาศัย

รูปภาพ กล่าวคือ ให้คะแนนความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม (Torrance 1974, อ้าง

ถึงใน อารี พันธ์มณี 2540: 191) 

 อารี พันธ์มณี (2547) ได้ค้นคว้าและสรุปความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผู้คิดและพัฒนาขึ้น ซึ่งสรุป

ได้ 5 วิธี ดังนี้ 

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 

2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นการถ่ายทอด

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถสื่อความหมายได้ 

3. รอดหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจากภาพที่เด็ก

เห็น 

4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวข้อที่

ก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน 

5. แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานซึ่ง

เป็นผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์มีทั้งใช้ภาษาเป็นสื่อและที่ใช้ภาพเป็น

สื่อ 

5.1 แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford and Christensen(Guilford 

and Christensen fluency test) แบบทดสอบนี้ คิดขึ้น เพ่ือวัดความคิดกระจาย (Divergent 

thinking) โดยมุ่งวัดตัวประกอบในแต่ละเซลล์ตามโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมี 3 มิติ คือ 

เนื้อหาที่คิด (Content) วิธีการคิด (Operation) และผลิตผลแห่งความคิด (Product) แบบทดสอบนี้

เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมและผู้ใหญ่ 

แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford และ Christensen (อ้างถึงใน สมศักดิ์ 

ภู่วิภาตาวรรธน์ , 2544 : 14-15) ลักษณะแบบทดสอบวัดความคล่องแคล่วของ Guilford และ 
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Christensen ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 4 ชุด 11 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็นทางด้านภาษาเขียน 7 

ฉบับ ด้านรูปภาพ 3 ฉบับ และโจทย์ปัญหา 1 ฉบับ ดังนี้ 

1.1 ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (DSU) ให้เขียนค าประกอบด้วยอักษรที่ก าหนดให้ 

1.2 ความคล่องแคล่วทางความคิด (DMU) ให้เขียนชื่อสิ่งของพวกเดียวกัน 

1.3 ความคล่องแคล่วด้านเชื่อมโยง (DMR) ให้เขียนค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน 

1.4 ความคล่องแคล่วด้านการแสดงออก (DMS) เขียนประโยคประกอบค าในแต่ละ

ค าให้เริ่มต้นด้วยอักษรที่ก าหนดให้ 

1.5 การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (DMT) ให้บอกประโยชน์อย่างอ่ืนของสิ่งเฉพาะที่

ก าหนดให้ 

1.6 การสรุปผล (DBI, DBC) ให้บอกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องจาก

เหตุการณ์สมมติฐานที่ก าหนดให้ 

1.7 ประเภทของงานอาชีพ (DMI) บอกชื่อของงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค าที่

ก าหนดให้ 

1.8 การวาดรูป (DFS) ให้วาดรูปสิ่งของเฉพาะโดยให้เชตของรูปที่ก าหนดให้ 

1.9 การสเก็ตซ์รูป (DFU) ให้ต่อเติมรูปให้สมบูรณ์ 

1.10  การแก้ปัญหา (DFT) แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ก าหนดให้ 

1.11  การตกแต่ง (DFI) ให้ตกแต่งภาพที่ร่างเอาไว้ด้วยแบบที่แตกต่างกัน 

5.2 แบบทดสอบของ Wallach and Kogan แบบทดสอบนี้ ป ระกอบด้ วย

แบบทดสอบย่อย 5 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 “พวกเดียวกัน” มี 4 ข้อ ให้พยายามนึกหาค าตอบที่แปลกใหม่ ไม่เหมือน

ใครมาให้มากที่สุดจากสิ่งเร้าที่ก าหนดให้ เช่น จากสี่เหลี่ยม 

 ฉบับที่ 2 “ประโยชน์ของสิ่งของ” มี 84 ข้อ เช่น ให้บอกประโยชน์ของกระดาษ

หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วมาให้มากท่ีสุด 

 ฉบับที่ 3 “ความเหมือน” มี 10 ข้อ เช่น เก้าอ้ีกับโต๊ะมีอะไรกล้ายกันบ้าง 

 ฉบับที่ 4 “ความหมายของภาพเส้น” มี 8 ข้อ ให้บอกออกมาให้มากที่สุดว่าเมื่อดู

ภาพแล้วนึกถึงอะไรบ้าง 
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 ฉบับที่ 5 “ความหมายของเส้น” มี 8 ข้อ ให้ดูภาพที่เป็นเส้น แล้วบอกว่าเป็นอะไร

ได้บ้าง บอกมาให้มากท่ีสุดแบบทดสอบนี้ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที 

5.3 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance ซึ่ งมีทั้ งแบบส ารวจ

แบบทดสอบหลายรูปแบบ ส าหรับแบบทดสอบ Torrance ได้พัฒนาขึ้นภายในขอบเขตและเนื้อหา

ทางการศึกษาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance มีดังต่อไปนี้ 

 1.  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ (Thinking creatively with 

pictures) , 2 แบบ คือ แบบ ก. และ แบบ ข. 

  แบบ ก. ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อยหรือกิจกรรม 3 กิจกรรมใช้เวลา ชุดละ 

10 นาที ดังนี้ 

กิจกรรมชุดที่ 1 การวาดภาพ (Picture construction) ให้ต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า

ที่ก าหนดเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์สีเขียวรูปไข่ ให้เด็กต่อเติมภาพให้แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และน่าสนใจ

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แล้วให้ตั้งชื่อภาพที่วาดแล้วให้แปลกที่สุด 

กิจกรรมชุดที่ 2 การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture completion) ให้ต่อเติม

ภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นเส้นในลักษณะต่างๆ มีจ านวน 10 ภาพ เป็นการต่อเติมให้แปลกน่าสนใจ 

และน่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วให้ตั้งชื่อภาพที่ต่อเติม แล้วให้แปลกและน่าสนใจด้วย 

กิจกรรมชุดที่  3 การใช้เส้นคู่ขนาน (Pararell line) ให้ต่อเติมภาพจากเส้น

คู่ขนานจ านวน 30 คู่ เน้นการประกอบภาพโดยใช้เส้นคู่ขนานเป็นส่วนส าคัญของภาพ และต่อภาพให้

แปลกแตกต่างไม่ซ้ ากัน แล้วตั้งชื่อภาพที่ต่อเติมแล้วด้วย 

  แบบ ข. เป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบ ก. โดยกิจกรรมชุดที่ 1 และ 2 ให้สิ่ง

เร้าที่ต่างจากแบบ ก. ส่วนกิจกรรมชุดที่ 3 การใช้วงกลม (Circles) ให้ต่อภาพสิ่งเร้าที่เป็นวงกลม 

จ านวน 30 วงกลม ให้เป็นภาพที่แตกต่างกันและแปลกใหม่ 

2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาภาษา (Thinking creatively with 

words) มี 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. เป็นแบบทดสอบคู่ขนานเช่นเดียวกัน คือลักษณะของ

แบบทดสอบเหมือนกัน แต่สิ่งเร้าต่างกันเท่านั้น ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การตั้งค าถาม ให้ตั้งค าถามที่ไม่ธรรมดาจากภาพที่ก าหนดให้มาก

ที่สุด 
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กิจกรรมที่ 2 การคาดคะเนเหตุการณ์ ให้เขียนสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดง

ในรูปภาพมามากท่ีสุด 

กิจกรรมที่ 3 การคาดคะเนที่เกิดตามมา ให้เขียนผลที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

เหตุการณ์ในภาพท่ีก าหนดให้จากกิจกรรมชุดที่ 1 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น ให้ดัดแปลงรูปภาพที่ก าหนดให้มาให้

ได้มากที่สุด 

กิจกรรมที่ 5 ประโยชน์ของสิ่งของ ให้บอกประโยชน์ของสิ่งของที่ก าหนดให้มาให้

มากที่สุด 

กิจกรรมที่ 6 การตั้งค าถามแปลกๆ จากสิ่งของที่ก าหนดให้ 

กิจกรรมที่ 7 การสมมติอย่างมีเหตุผล ให้คิดหรือเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นจาก

สถานการณ์ท่ีไม่น่าเป็นไปได้ 

3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยเสียงและภาษา (Thinking creatively 

with words, sound and images) 

4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยการปฏิบัติและการเคลื่อนไหว 

(Thinking creatively in action and movement) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า การ

ประเมินความคิดสร้างสรรค์สามารถกระท าได้ 2 แนวทาง คือการประเมินด้วยการใช้แบบทดสอบ

มาตรฐาน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่วัด และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งสามารถพัฒนา

กระบวนการสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ได้ 

รปูแบบกำรเรียนกำรสอนกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์              

ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือ

“Synaptic  Instructional  Model” นี้  เป็นรูปแบบที่  Joyce and Weil (1996) พัฒนาขึ้นจาก

แนวคิดของ  กอร์ดอน  (Gordon)  ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ของ

ตนโดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิด

ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้  หากมีโอกาสได้ลอง คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคย

คิดมาก่อนหรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืนและถ้ายิ่งให้บุคคลจาก หลายกลุ่มประสบการณ์มา

ช่วยกันแก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น  ดังนั้น กอร์ดอน จึง
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ได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ  ที่ไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ในสภาพที่เป็น

ตัวเองให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืน  หรือเป็นสิ่งอ่ืน  สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดความคิดใหม่ ๆ  ขึ้นได้ กอร์ดอน  เสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบ แบบอุปมาอุปไมยเพ่ือใช้ในการ

กระตุ้นความคิดใหม่ ๆไว้  3 แบบ  คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบ

บุคคลกับสิ่งของ (personal analogy)  และ การเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed conflict) 

วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ   

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ   รูปแบบที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิด

แนวคิดท่ีใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ         

ขั้นที่ 1  ขั้นน า   ผู้สอนให้ผู้เรียนท างานต่าง ๆ  ที่ต้องการให้ผู้เรียนท า เช่น ให้เขียน บรรยาย  

เล่า  ท า  แสดง วาดภาพ สร้าง ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนท างานนั้นๆ ตามปกติที่เคยท าเสร็จแล้วให้เก็บ

ผลงานไว้ก่อน           

ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ผู้สอนเสนอค าคู่ให้ ผู้เรียน

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ค าคู่ที่

ผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานที่ผู้เรียนท าในขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอค าคู่ให้

ผู้เรียนเปรียบเทียบหลายๆ คู่ และจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน           

ขั้นที่ 3  ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติ

ตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเครื่องซักผ้า จะรู้สึก

อย่างไรผู้สอนจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาษ        

ขั้นที่   4  ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้ เรียนน าค า หรือวลีที่ ได้จากการ

เปรียบเทียบในขั้นที่ 2  และ 3 มาประกอบกันเป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟ

เย็น น้ าผึ้งขม มัจจุราชสีน้ าผึ้ง เชือดนิ่ม ๆ  เป็นต้น         

ขั้นที่   5  ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง  ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกันอธิบาย 

ความหมายของค าคู่ขัดแย้งที่ได้        

ขั้นที่  6  ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานที่ท าไว้ เดิมในขั้นที่  
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1  ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมข้ันที่  5 มาใช้ในงานของตน 

ท าให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน        

  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ๆ และสามารถ

น าความคิดใหม่ๆไปใช้ในงานของตนท าให้งานของตนมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้นนอกจากนั้น

ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่าของการคิดและความคิดของผู้อ่ืนอีกด้วย 

ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นความช านาญหรือความสามารถในการใช้ 

กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการและการถ่ายทอด ใช้ทักษะในการสร้างสิ่งที่มี 

เอกลักษณ์ ของตน จนท าให้เกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรที่ท าขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 

ของความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียง

บางส่วน และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  

1. การคิดสร้างสรรค์ (think creatively)  

2. การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (work creatively with others)  

3. การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ  (implement innovation)  

การจัดการศึกษาในปัจจุบันควรพัฒนาผ้ีเรียนให้มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เตรียม

ผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และท าให้เกิด 

นวัตกรรมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 

ทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation Skills)  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นทักษะหนึ่ง

ในทักษะของผ้ีเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผ้ีเรียน จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพี่อให้สามารถประกอบ

อาชีพและดารงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ จัดเป็นทักษะเชิงประยุกต์ (apply skills)  

ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นความช านาญหรือ ความสามารถในการใช้

กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ จินตนาการและการถ่ายทอด ใช้ทักษะในการสร้างสิ่งท่ีมี

เอกลักษณ์ ของตน จนท าให้เกิดส่ีงใหม่หรือนวัตกรรมท่ีท าข้ีนใหม่หรือพัฒนาข้ีน ซ่ีงอาจอย่ีในรูปแบบ

ของความคิด วิธีการ การกระท าหรือส่ีงประดิษฐ์ต่างๆ โดยอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียง

บางส่วน และอาจใหม่ ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
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ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  

1. การคิดสร้างสรรค์ (think creatively)  

2. การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  (work creatively with others)  

3. การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ (implement innovation)  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสังเคราะห์ได้ว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันควรพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคตอย่างมี คุณภาพ การประกอบ

อาชีพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนควรจัดบรรยากาศของการ

เรียนรู้ให้มีความท้าทาย มีอิสระ มีทรัพยากรสนับสนุน และผู้สอนให้การส่งเสริมผู้เรียนอย่าง ต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องมี

ความสร้างสรรค์ เรียกว่า Creative Pedagogy ซึ่งประกอบด้วย  1. การสอนอย่างสร้างสรรค์ 

(creative teaching)   2. การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (creative learning)  3. การสอนที่ส่งเสริม

การสร้างสรรค์ (teaching for creativity)        

  

นวัตกรรม เป็นผลผลิตของกำรคิดสร้ำงสรรค์  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)กล่าวว่า นวัตกรรม คือ สิ่ งที่ท าขึ้นใหม่หรือ

พัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ใน รูปแบบของความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสิ่ งนั้นอาจ

เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วนและอาจใหม่ ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่ง นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี กระบวนการคิด 6 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การคิดวิเคราะห์ความต้องการนวัตกรรม  

2. การสังเคราะห์ความคิดท่ีน าไปสู่นวัตกรรม  
3. การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม  
4 การสะท้อนความคิดร่วมกัน  

5. การลงสรุปความคิด  
6. การประเมินความคิด  
แนวความคิดจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ กระบวนการคิดที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผู้เรียนที่มีจิตใจนวัตกรรม (innovative mind) จะมี คุณลักษณะที่ส าคัญคือ  
1. มองกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นโอกาสของการเรียนรู้  
2.มองปัญหาว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยนวัตกรรม  
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 2.1เชื่อมโยงความคิดและความรู้ต่างๆ ได้ดี   

   2.2 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ ของตนเองได้   

 2.3 มีวินัยในตนเองในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม   
จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ว่า  นวัตกรรม คือ สิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือ

พัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ใน รูปแบบของความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสิ่ งนั้นอาจ

เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วนและอาจใหม่ ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่ง นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์  โดยกระบวนการคิดที่น าไปสู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม จะมี คุณลักษณะที่ส าคัญ  คือ  มองกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นโอกาสของการเรียนรู้  และมอง

ปัญหาว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยนวัตกรรม  

องค์ประกอบของ ทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบ

หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การคิดอย่างสร้างสรรค์    2) การท างานร่วมกับบุคคลอี่นอย่างสร้างสรรค์ 

และ 3) การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ โดยแต่ละองค์ประกอบมีพฤติกรรมบ่งชี้ดังต่อไปนี้  

1. การคิดอย่างสร้างสรรค์  

 1.1  คิดริเริ่มในสิ่งที่เป็นประโยชน์   

 1.2  ใช้เทคนิควิธีการคิดอย่างหลากหลาย   

 1.3  ใช้ความคิดท่ีอยู่บนพ้ีนฐานของข้อมูลและความร้ี   

 1.4  แสดงความคิดของตนเองต่อผู้อ่ีน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 1.5  ประเมินและปรับปรุงความคิดของตนเอง  เพี่อน าไปสู่การสร้างสรรค์   

2. การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  

 2.1  สื่อสารความคิดของตนเองกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 2.2  เปิดรับและตอบสนองความคิดเห็นใหม่ๆ ของบุคคลอ่ืน   

 2.3  แสดงความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน และปรับให้สอดคล้องกับบริบท   

 2.4  ท างานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความร่วมมือร่วมใจ   

 2.5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนเพื่อความส าเร็จของงาน   

 2.6  เคารพความคิดของคนอ่ืนทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับความคิดของตน  
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3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ส าเร็จ  

 3.1  วางแผนด าเนินการพัฒนานวัตกรรม ที่สืบเนื่องมาจากการคิดสร้างสรรค์   

 3.2  ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ   

 3.3  ประเมินคุณภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์   

 3.4  ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของนวัตกรรมให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง   

จากข้อความข้างต้นผุ้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมี

องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การคิดอย่างสร้างสรรค์   2) การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ และ 3) การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ  

กำรโค้ชท่ีเสริมสร้ำง ทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)การจัดการเรียนร้ีที่เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์

และนวัตกรรมใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (student – centered 

approach) และการจัดการเรียนร้ีท่ี เปิดโอกาส ให้ผ้ีเรียนมีส่วนร่วมอย่างทั่ วถึง ( inclusive 

approaches) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนร้ีแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem – based learning) การ

จัดการเรียนร้ีโดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (project – based learning) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผ้ีเรียนได้

เรียนร้ีร่วมกัน การน าประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและชุมชนมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 

ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันใช้ความคิด และจินตนาการบนพ้ืนฐานของความรู้ที่

น าไปสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตลอดจนการใช้การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (active learning) 

ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความสามารถที่เอ้ือต่อการ พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ได้แก่  

  1. มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้   

     2.การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflective practice)   

  3.การปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ เช่น ระดับความสามารถของ

ผู้เรียน  

  4.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก   

  5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ที่หลากหลาย   

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีหลักการ

ส าคัญ 9 ประการที่ผู้สอนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
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1.สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 2.กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด 3.พัฒนาทักษะ

การคิดขั้นพ้ืนฐานและการคิดขั้นสูง 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้ 5. พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 6. แก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน 7. ใช้การเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการ

เรียนรู้ 8. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ 9. กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

นอกจากนี้ผู้สอนควรจัดบรรยากาศของการเรียนรู้ ให้มีความท้าทาย มีอิสระ มีทรัพยากร

สนับสนุน และผู้สอนให้การส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องยึดหลักการจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้  

1.การเรียนรู้ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน   

2.ส่งเสริมวินัยในตนเองของผู้เรียน   

3.เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน   

4.ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   

5. ผู้สอนใช้การสะท้อนผลการปฏิบัติ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแก่ผู้เรียน   

6. การให้ผลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์   

ผู้สอนควรวิเคราะห์ธรรมชาติของผู้ เรียนและใช้รูปแบบ การจัดการเรียนการสอน 

(instructional style) ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิด

การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดบริบทของการ

เรียนรู้และก าหนดโจทย์ ของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญที่

ช่วยพัฒนาทักษะของผู้ เรียนได้เช่นเดียวกัน การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม จ าเป็นที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีความสร้างสรรค์ เรียกว่า Creative 

Pedagogy ซึ่ง ประกอบด้วย  

1. การโค้ชอย่างสร้างสรรค์ (creative coaching)  

2. การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (creative learning)  

3. การโค้ชที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ (coaching for creativity)  

นอกจากนี้แล้วการจัดการเรียนรู้ยังต้องบูรณาการทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมกับ

เนื้อหาสาระต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

โดยยึดหลักการบูรณาการ 3 ประการ ได้แก่  

1. การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงรอบตัวผู้เรียน เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
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สังคมและชุมชน ช่วยท าให้ผู้เรียนมีมุมมองแบบองค์รวม การคิดเชื่อมโยง ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน ของการคิด

สร้างสรรค์  

2. การเชื่อมโยงสาระส าคัญ (main concepts) ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนตลอดจนบุคคลอื่นๆ  

3. การส่งเสริมสนับสนุนและก ากับติดตาม กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของ

ผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ผู้สอนท าหน้าที่เป็นโค้ชการรู้คิด (cognitive coaching) 

การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) และการสร้างแรงจูงใจ (motivation) ให้กับผู้ เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความมุ่งมั่น ที่จะใช้ความคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จนประสบ 

ความส าเร็จ  

จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ว่า การจัดการเรียนร้ีที่เสริมสร้างทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรมใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนร้ีที่

เปิดโอกาสให้ผ้ีเรียนได้เรียนร้ีร่วมกัน ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันใช้ความคิด และ

จินตนาการบนพ้ืนฐานของความรู้ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตลอดจนการใช้การเรียนรู้โดย

การลงมือปฏิบัติ (active learning) ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความสามารถที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ที่เสริมสร้ำงทักษะกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การน า

ความร้ี ท่ีครบวงจรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มาจากการน าความคิดรวบยอดหลักต่างๆ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะมาเช่ีอมโยงกันอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์ การ

เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน โดยมีผ้ีสอนเป็นผ้ีโค้ชการเรียนร้ี เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนร้ีตามผลการเรียนร้ี (learning outcomes) ทีก่ าหนด  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็นการน าค าอธิบาย สาระการเรียนรู้มาวิเคราะห์ความคิดรวบ

ยอดหลัก (main concept) ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เวลาเรียน และการวัด 

ประเมินผล  

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (learning process) ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  

2. เชื่อมโยงสาระส าคัญของการเรียนรู้(main concept) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
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ควบคู่กับการพัฒนา สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. น าสาระส าคัญท่ีเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการด ารงชีวิต  

4. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง เช่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  

5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) ของผู้เรียน โดยการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการที่ดี ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของ ผ้ี

เรียน มีปัจจัยกาหนดท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบหน่วยการเรียนร้ี 3 ประการ ได้แก่ 1) ธรรมชาติ

ของผู้เรียน 2) สาระสาคัญ (main concept) 3) สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

การบูรณาการเป็นการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ โดยทั่วไปมี 4 รูปแบบ ดังนี้  

1. กำรบูรณำกำรโดยผู้สอนคนเดียว  ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยง 

สาระส าคัญต่างๆ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว  

2. กำรบูรณำกำรแบบคู่ขนำน ผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนรู้ โดยการ

วิเคราะห์สาระส าคัญให้สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  

3. กำรบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร การบูรณาการในลักษณะนี้เป็นการน าสาระสาคัญ จาก

หลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยง เพ่ือจัดการเรียนรู้ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตาม

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา  

4. กำรบูรณำกำรแบบโครงกำร ผู้สอนบูรณาการสาระสาคัญต่างๆ เป็นโครงการ โดยผู้เรียน

และผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการอย่างสอดคล้องกับสาระส าคัญที่กาหนดไว้และใช้เวลาเรียนอย่าง

ต่อเนื่องกันจนครบ ทุกสาระส าคัญ  

การโค้ช ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ซึม (Constructivism) เพ่ือเสริมสร้าง ทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม  

Constructivism เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอธิบายว่าผ้ีเรียน สามารถสร้างความร้ีความเข้าใจ

ของตนเองต่อสิ่งต่างๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประสบการณ์ท่ีได้รับกับกระบวนการคิดของ

ตนเอง น าเสนอโดย Jean Piaget ประมาณปี ค.ศ. 1929 การจัดการเรียนร้ีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต์ซึม มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายจนสามารถสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ (concepts & contents) ได้ด้วยตนเอง  

จากข้อความข้างต้นสามารถสังเคราะห์ได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การ

น าความคิดรวบยอดหลักต่างๆ สมรรถนะ และคุณลักษณะมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรม
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การเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของ

ผู้เรียน โดยมีผ้ีสอนเป็นผ้ีโค้ชการเรียนร้ี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนร้ีตามผลการเรียนร้ี ที่ก าหนด  

กำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึมมีหลักกำร ที่ส ำคัญดังต่อไปนี้  

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ ของตนเองได้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม  

2. การเรียนรู้ใหม่เกิดมาจากความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยกระบวนการซึมซับ (assimilation) และ

กระบวนการปรับแต่ง (accommodation) ที่ Piaget ได้อธิบายไว้  

3. การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น 

เกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความคงทน  

4. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจ 

และเชื่อมโยงสาระส าคัญ ที่เรียนได้ดีข้ึน  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึม เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ การทดลอง การสร้างสรรค์ การ

แก้ปัญหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ 

การจัดเตรียม ทรัพยากรการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นโค้ชการรู้คิด 

(cognitive coaching) ให้กับผู้เรียน โดยใช้การ ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดมากกว่าการบอกความรู้และ

การตอบค าถามของผู้เรียน  

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน สตรัคติวิสต์ซึม มีดังนี้  

1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติของผู้เรียน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบ ความสาเร็จในการเรียนรู้  

3. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การเรียนรู้จากการลงมือ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (hands – on)  

4. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศ ทางกายภาพ บรรยากาศทางสังคม และ

บรรยากาศทางจิตวิทยา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

5. จัดให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

6. โค้ชการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

7. สะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  



  173 

แนวทำงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึม มุ่งเน้น

กำรประเมินตำมสภำพจริง (authentic assessment)  

ลักษณะของการประเมินเป็นแบบบูรณาการการประเมิน ทั้งด้านความรู้ ความคิด สมรรถนะ 

และคุณลักษณะของผู้เรียน ใช้กิจกรรมการประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนน าผล

การประเมินมาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทั้งการให้ผลย้อนกลับ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) 

การให้ผลย้อนกลับ (feedback) และการให้ผลย้อนกลับเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด(feed - forward) 

อย่างสร้างสรรค์  

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  

วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)การประเมินผลการเรียนร้ีท่ีเสริมสร้างทักษะการ 

สร้างสรรค์และนวัตกรรม มีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ Assessment for learning, Assessment as 

learning, และ Assessment of learning มีสาระส าคัญดังน้ี  

Assessment for learning  

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ผ้ีสอนและผู้เรียนใช้ข้อมูล

สารสนเทศทางการประเมิน เป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเรียนร้ีของผ้ีเรียน  

การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการท างานของผู้เรียน และพัฒนา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้สอนท า

หน้าที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย  

- การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)  

- การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back)  

- การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)  

           - การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) เป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน 

(job and task) ตลอดจนวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล  

นอกจากนี้ ผู้สอนยังต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ที่ เน้นแรงจูงใจภายใน ( inner 

motivation) ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ในสิ่งที่จะเรียนรู้  

การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญมากของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เพราะผู้เรียนได้ทราบข้อมูล ที่ส าคัญก่อนที่จะเริ่มเรียนมีแรงจูงใจและอยากเรียนรู้ เห็นเป้าหมายการ

เรียนรู้ และภาระงานที่ต้องปฏิบัติ  
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back) เป็นการให้ข้อมูลในระหว่างและภายหลังที่ผู้เรียนได้

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการท างานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้กระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

คุณภาพของผลงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

ผู้เรียนทราบจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง แก้ไขของตนเอง  

การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี ผู้สอนควรใช้การสื่อสารเชิงบวก (positive communication) ที่

ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง  

การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเอง(self - learning) เพ่ิมเติม ภายหลังการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการชี้แนะแนวทาง 

และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล เพ่ิมแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ ให้ก าลังใจผู้เรียน 

และเสริมพลังของการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและนาไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป  

Assessment as learning  

การประเมินขณะเรียนร้ี เป็นการประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้น คือ การให้ผ้ีเรียนได้ใช้การ

ประเมินตนเองและการประเมินเพ่ือน เป็นกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง การประเมินที่ เกิดขึ้นเป็น

ระยะๆ ในระหว่างการท า กิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนจะได้ประเมินตนเองและแสวงหาแนวทาง

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังมีโอกาสประเมินเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ื อ

พัฒนาการเรียนรู้  

การประเมินขณะเรียนรู้เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ ต่อผู้เรียนหลายประการ ดังนี้  

1. กระตุ้นคุณลักษณะความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

2. ได้เรียนรู้วิธีการประเมินตนเองการประเมินเพ่ือน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ

การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้  

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง และพยายามตอบค าถามนั้น

ด้วยตนเอง  

4.ผู้เรียนได้ใช้ผลการประเมินตนเองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการก าหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ส าหรับตนเอง  

5. กระตุ้นผู้เรียนให้สะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับตนเอง (self - reflection) ส าหรับการ

ประเมินตนเองโดยผู้เรียนนั้น ผู้เรียนควรตั้งค าถามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังต่อไปนี้  

 1) จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของเราคืออะไร  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   2 ) เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้   

 3 ) มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร   

 4 ) มีความเข้าใจสาระส าคัญท่ีเรียนนี้ว่าอย่างไร   

           5) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของเราอย่างไร และประสบความสาเร็จตาม

เกณฑ์นั้นหรือไม่   

   6 ) จะมีวิธีการยกระดับผลการเรียนรู้ของเรา ในการเรียนครั้งต่อไปอย่างไร   

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินตนเอง และการประเมินเพ่ือนขณะเรียนรู้ 

ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ ( learning 

outcomes) ที่ผู้สอนก าหนดไว้  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน การตั้งค าถามชี้แนะทางปัญญา (cognitive guided questions) 

เพ่ือให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในการประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเอง ซึ่ง

เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะ การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย  

Assessment of learning  

การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ เมื่อ

สิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้  

การประเมินผลการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(achievement) ซึ่งแสดงถึงมาตรฐาน ทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สารสนเทศ จากการประเมินน าไปใช้ในการก าหนดระดับคะแนนให้กับผู้เรียน รวมทั้งใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้  

การประเมินผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือตัดสิน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย

ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมีลักษณะเป็นการประเมินรวบยอด 

(summative assessment) ที่ใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นมาตรฐานการประเมิน 

ตลอดจนใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ มีความเป็นทางการมากกว่าการ

ประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) และการประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as 

learning)  

บทบาทของผู้สอนในการประเมินผลการเรียนรู้ ที่ เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม มีดังนี้  
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1. เป็นพี่เลี้ยงโดยให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  

2. เป็นผู้ชี้แนะโดยการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการ เรียนรู้ของผู้เรียนและนามาสู่การดูแล

ช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้  

3. บันทึกผลการประเมินที่สะท้อนความก้าวหน้า ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

4. สื่อสารผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เป็นต้น  

5. เป็นผู้จัดการคุณภาพ โดยนาผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการ

จัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่กับ การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 

และการประเมินขณะการเรียนรู้ เพ่ือให้มี ผลการประเมินที่หลากหลาย สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้

อย่างต่อเนื่อง  

การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมใช้หลักการประเมิน

ตามสภาพจริง 4 ประการ ได้แก่  

1. ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น ผู้สอน ผู้เรียน เพื่อน และผู้เกี่ยวข้อง  

2. ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การตรวจผลงาน  

3. ประเมินหลายๆ ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

และติดตามผล  

4. สะท้อนผลการประเมินไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   2.เพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้    2.1เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ของครู

เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ก่อนและหลังการใช้ชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  2.2 เพ่ือ

ศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2.3เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรมของนักเรียน

ระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี   2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่

มีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะ   2.5 เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการ

ใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

 2.6เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  3.เพ่ือขยายผลชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัย

ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการ

วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบ

รองรับภาย ใน  (The Embeded Design) ด้ วยการศึกษาวิธีก ารเชิ งปริมาณ  (Quantitative 
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Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative  Methods)  

 การวิจัย เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือตอบค าถามการวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา  จ านวน 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนที่  1  กำรวิจัย (Research : R1) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน 

(Analysis : A) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นที่เกี่ยวข้อง หลักการ

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ฯน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ เพ่ือการสังเคราะห์ร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) ออกแบบและพัฒนำ (Design 

and Development : D&D)  เป็นการพัฒนาร่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา และการสร้าง ตรวจสอบ พัฒนา และหา

คุณภาพของร่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ฯ เครื่องมือประกอบการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยี   เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) เป็น

การทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มี

องค์ประกอบและขั้นตอนของ  IDEA Model  ดังต่อไปนี้  1.หลักการ 2.วัตถุประสงค์  3.ขั้นตอนของ

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ  ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจ(Inspiration : I )  ขั้นที่ 2 

การก าหนดเป้าหมาย ( Destination : D ) ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างพลังในการสอ (Empowering: E )  

ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา (Action : A)  4.เงื่อนไขส าคัญ  5.การวัดและประเมินผล    
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ขั้นตอนที่ 4กำรพัฒนำ (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการ

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ  ดังนี้  1.รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ2. ตรวจสอบ  ปรับปรุง/แก้ไข ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ 3.รับรองชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพฯ โดยการน ารูปแบบไปขยายผล ( Transportability) ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 กรอบขั้นตอน

การด าเนินการวิจัย 
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ภาพที่ 6 กรอบด าเนินการวิจัย  
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กระบวนการของการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดของขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1  กำรวิจัย (Research : R1) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (Analysis : 

A) เกี่ยวกับข้อมูล   พ้ืนฐานเชิงนโยบายและความต้องการในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  เพ่ือเป็นเเนวทางในการ

ก าหนดนิยาม องค์ประกอบ  พฤติกรรมบ่งชี้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน การ

สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์วิธีการ  กระบวนการ ขั้นตอนใน

การพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อการสังเคราะห์ร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการจ าเป็นที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

2.เพ่ือศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

วิธีด ำเนินกำร 

ในการด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานวิเคราะห์

แนวคิด  ทฤษฎีต่างๆ จากต ารา เอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง

สังเกตการสอนของครู เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการจ าเป็นที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
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จัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ขั้นที่ 1 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน ควำมต้องกำรจ ำเป็นที่เกี่ยวข้อง น ำมำใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐำนในกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ

กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษำ 

   1.ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมูลแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564  การวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
   2.ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบ
วิเคราะห์เอกสาร 
   3.ศึกษาข้อมูลจากแหล่งบุคคล ประกอบด้วย  
   3.1การสัมภาษณ์ ผู้บริหารจ านวน 3 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร จ านวน 6 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน  ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง ( Structured Interview) และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ( Formal Interview ) 
ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
   3.2 ส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักเรียน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
   ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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ขั้นที่ 2 ศึกษำหลักกำร  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้
วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
 ขั้นตอนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ผู้วิจัยด าเนินการ
ดังนี้  
 1.ศึกษาข้อมูลเอกสารต่างๆเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย เอกสาร ต ารา งานวิจัย  
 2.การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้วิธีการและขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นร่างของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
แหล่งข้อมูล  

 แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 

  1.ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  3 คน 

2.ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)       

6 คน 

3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  4 คน 

4.ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 2 คน  

  5.นักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 216  คน  

 แหล่งข้อมูลเอกสำร  ประกอบด้วย  

  1. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564   
2. แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. แผนยุทธศาสตร์ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  
4. เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)   
5.มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
6.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดย

ผสมผสานเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 2 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 3 แบบส ารวจความต้องการจ าเป็น เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำ 
 ฉบับที่ 1 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงส ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนกำรเรียนรู้
วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ  ด ำเนินกำร
สร้ำงตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
                1) ศึกษาเอกสาร  ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
     2) ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
          3) จัดท าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

     4) น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ฉบับร่าง ให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์  ด้านชุมชนการเรียนรุ้ีวิชาชีพ ด้านการออกแบบการสอน  ด้านประเมินผล   
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ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การวิจัยหลังส าเร็จการศึกษา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของข้อสอบด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า   5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของ  ผู้เชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 

ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 
  ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 
  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 
  ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
 ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณาจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรียม   นิลพันธุ์, 2555: 196)  
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก  
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง  

ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย  
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)   ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ของแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า ทุก
รายกรณีมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ �̅� = 4.44  S.D. = 0.55, �̅� = 4.8  S.D. = 0.45  แสดงว่า  แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) สามารถ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได ้  
 5) น าข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ 
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จากกการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ แบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับ
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข  ดังแสดงในตารางที ่12 
ตารางที่ 12 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ 
ล ำดับ

ที ่
สิ่งท่ีควรปรับปรุง ผลกำรปรับปรุง 

1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ควรมีประเด็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
ว่ามีนโยบายส่งเสริม  หรือ มีการจัดการใน
โรงเรียนหรือไม่ 

มีการเพ่ิมเติม ประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายส่งเสริม  และการจัดการใน
โรงเรียน  

2 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ควรมีประเด็น เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  

มีการเพิ่มเติม ประเด็นค าถาม เกี่ยวกับการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  

3 ตัดค าซ้ าซ้อนตัดค าให้กระชับมากข้ึน ตัดค าซ้ าซ้อนตัดค าให้กระชับมากขึ้น  ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

4 ค าถามบางข้อควรปรับแก้ไขเพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ค าถามบางข้อควรปรับแก้ไขเพ่ือให้มีความ
ชัด เจนมากยิ่ งขึ้น  ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ฉบับท่ี 2 แบบวิเครำะห์เอกสำรข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำน
เทคโนโลยีเพื่ อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  ที่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

1) ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

2) จัดท าแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

3) น าแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
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การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของข้อสอบด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ  เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของ  ผู้เชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558)   

ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 
  ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 
  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 
  ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
 ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณาจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 196)  

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก  
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย  
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า ค่าความ

สอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก มีค่าความ

สอดคล้องระหว่างรายการโดยภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตั้ งแต่   = 4.4 , S.D. = 0.89 ,  = 4.8, S.D. = 0.45 ซึ่ งแสดงว่าแบบวิ เคราะห์ เอกสารที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ได ้

4) น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบวิเคราะห์
เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
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ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ฉบับสมบูรณ์ 
  จากการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของ ประเด็นการวิเคราะห์
เอกสาร ดังแสดงในตารางที่ 13 
ตารางที่ 13ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 
ล ำดับ

ที ่
สิ่งท่ีควรปรับปรุง ผลกำรปรับปรุง 

1 แบบวิเคราะห์เอกสาร ยังไม่มีช่องที่ให้ผู้วิจัย
บันทึก เกี่ยวกับ ปีที่พิมพ์เอกสาร หรือ บอก
วันเดือนปี  ที่เข้าถึงข้อมูลนั้นได้  

มีการเพ่ิมเติมในส่วนของ ปีที่พิมพ์เอกสาร  
หรือ บอกวันเดือนปีที่พิมพ์เอกสาร  หรือ 
บอกวันเดือนปี ที่เข้าถึงข้อมูลได ้ 

  
ฉบับที่  3 แบบส ำรวจควำมต้องกำรจ ำเป็น  เรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำน
เทคโนโลยีเพื่ อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  ที่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

1) ศึกษาเอกสาร และต าราเก่ียวกับการสร้างแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น 

2) สร้างแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นฉบับร่าง ด้วยการก าหนดประเด็นการสอบถาม  

จากนั้นสร้างแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นฉบับร่างที่มีประเด็นเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

3) น าแบบแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมและแก้ไขภาษาตามข้อเสนอเเนะ  

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความเหมาะสมและแก้ไขภาษาตามข้อเสนอแนะตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อสอบด้วยวิธีการเชิง

คุณภาพ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ

แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

(มาเรียม นิลพันธุ์,  2558 ) 
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ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 
  ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 
  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 
  ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
 ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณาจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 196)  
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก  
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย  
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)  ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  โดยมี

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่  = 4.4 , S.D. = 0.55 ,  = 4.8, S.D. = 0.45 ซึ่งแสดง
ว่าแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) 
สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้  
 5) น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นแบบส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  ฉบับสมบูรณ์จากกการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นจากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข  จากการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของ แบบส ารวจความต้องการจ าเป็น  ดังแสดงใน
ตารางที ่14  
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ตารางที่ 14 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น 
 
ล ำดับ

ที ่
สิ่งท่ีควรปรับปรุง ผลกำรปรับปรุง 

1 ปรับแก้ข้อความ และเพ่ิมเติมข้อความใน
ส่วนที่ยังไม่ชัดเจน   

เพ่ิมเติม การถามเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องการให้
นักเรียนน ามาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม 
ชิ้นงาน และมีการจัดล าดับ  

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2.การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 3.การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักเรียนในการพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ตารางที่ 15 สรุปวิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนที ่1  การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน (Analysis : A)  

วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

1.เ พ่ื อ ศึ ก ษ า แ ล ะ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
พ้ื น ฐ า น  ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร จ า เป็ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง น ามาใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาชุมชนการ
เรี ยน รู้ วิ ช าชี พ โด ย
ผสมผสานเทคโนโลยี

1. ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
2.  สัมภาษณ์ 
3.ส ารวจความ
ต้องการจ าเป็น 
 
 
 
 

1. แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. แผนยุทธศาสตร์
ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
/ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและ

1.แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
วิเคราะห์เนื้อหา 
 

2.แบบสัมภาษณ์แบบมี 
โครงสร้าง  / วิเคราะห์เนื้อหา 
 

3.แบบส ารวจความต้องการ
จ าเป็น /วิเคราะห์เนื้อหา 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ความต้องการ
และสภาพ
ปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน  ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนั ก เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษา) 
 3.เอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 4..แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู
โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานแลการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

5.ผู้บริหาร   ผู้ช่วย
ผู้บริหาร  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนสาธิตฯ  

 

6.ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง
ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู  
 

7.นักเรียนภาคเรียน   
ที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 

 
 
 

2.เพ่ือศึกษาหลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาชุมชนการ

1. ศึกษาเอกสาร 
2.สัมภาษณ์ 

1. แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. แผนยุทธศาสตร์
ของคณะ

1.แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
วิเคราะห์เนื้อหา 
 
2.แบบสัมภาษณ์แบบมี 

 ข้อมูลและ
รายละเอียด
เกี่ยวกับ
ชุมชนการ
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เรี ยน รู้ วิ ช าชี พ โด ย
ผสมผสานเทคโนโลยี
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน  ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนั ก เรียนระดับ
ประถมศึกษา  

ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
/ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 
3.เอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
4..แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู
โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานแลการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
5.ผู้บริหาร   ผู้ช่วย
ผู้บริหาร  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)  
 
5.ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง
ชุมชนการเรียนรู้

โครงสร้าง  / วิเคราะห์เนื้อหา 
 
  

เรียนรู้วิชาชีพ 
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

วิชาชีพครู  

 

ขั้ น ต อน ที่  2  ก ำรพั ฒ น ำ  (Development : D1) ออกแ บ บ แ ละพั ฒ น ำ  (Design and 

Development : D&D) 

การด าเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการน าผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการก าหนด

กรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ  และก าหนดองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ในขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการพัฒนา  แล้วจัดสนทนากลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion : FGD) จ านวน 7 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เที่ยงตรงของรูปแบบ  คู่มือการใช้รูปแบบ  แล้วน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับอาจารย์โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field Tryout) ก่อน

น าไปทดลองใช้จริง ( Implement) กับกลุ่มตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์  แหล่งข้อมูล  ตัวแปร  

วิธีด าเนินการ  เครื่องมือ และการพัฒนาเครื่องมือ ในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ (ร่าง) ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  และเครื่องมือประกอบรูปแบบ 

2.เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิผลของรูปแบบ 

ได้แก่ การถอดบทเรียนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน 

แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้เข้าร่วม

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
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3.เพ่ือประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   

แหล่งข้อมูล  

แหล่งข้อมูลเอกสำรประกอบด้วย 

1.(ร่าง) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา   

2.คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา   

3.เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยผสมผสานเทคโนโลยี แผนการพัฒนาวิชาชีพและปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ 

4. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับผู้สอน จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ คือ   

ฉบับที่ 1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  และ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

ฉบับที ่2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

ฉบับที่ 3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective Journal)   

ฉบับที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ คือ 
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ฉบับที ่1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

แหล่งข้อมูลบุคคล  
1.ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชนการเรียนรู้  จ านวน 3 

คน   ด้านหลักสูตรและการสอน ( การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและพัฒนานวัตกรรม ) 
จ านวน 2 คน  ด้านเทคโนโลยี  จ านวน 2 คน ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ( Content Validity ) ของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนวัตกรรม  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับผู้สอน จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
คือ   

ฉบับที ่1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

ฉบับที ่2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   
ฉบับที ่3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective Journal)   
ฉบับที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ คือ 
ฉบับที ่1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 ตัวแปรที่ศึกษำ ไดแ้ก่  
 1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
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2. ประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการใช้  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

วิธีด ำเนินกำร 
ตอนที่ 1 กำรพัฒนำร่ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ  

1.สังเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1   

2.สังเคราะห์ร่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

3.น าแบบสังเคราะห์ร่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ที่สร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข   

4.ตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   ประเด็นที่ตรวจสอบ ได้แก่ ความเหมาะสมสอดคล้องของ
องค์ประกอบของรูปแบบฯ ภาพรวมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ฯ  โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group  Discussion) วันที่ 11  มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชนการเรียนรู้  จ านวน 3 คน  ด้านหลักสูตรและการสอน ( การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานและพัฒนานวัตกรรม ) จ านวน 2 คน     ด้านเทคโนโลยี  จ านวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 
7 คน  

5.ประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group  Discussion) มี 3 ข้อ คือ  
  1) ความเหมาะสมและสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบฯ แต่ละรูปแบบเป็น

อย่างไร  
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  2) ภาพรวมของรูปแบบและความเป็นไปได้  
  3) คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี   มีความเหมาะสม

หรือไม่อย่างไร  
 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีหลักการ  วัตถุประสงค์    กระบวนการ  

การวัดและประเมินผล เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้รูปแบบประสบความส าเร็จมีความเหมาะสมครบถ้วน  

และคู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู มีความเหมาะสมในการน าไปใช้  ซึ่งมีข้อเสนอแนะดัง

ตารางที ่16  

ตารางที่ 16 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (Focus Group Discussion : FGD) 

ที ่
หัวข้อกำรแก้ไขท่ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  
กำรแก้ไข 

1. หลักการ  
เพ่ิมข้อความเก่ียวกับการ 
Reflection และ Sharing ที่ท าให้
รูปแบบประสบความส าเร็จ  

เพ่ิมข้อความและปรับแก้หลักการทั้งหมดให้เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ดังนี้  

“พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ของผู้สอน ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยี ให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้าง
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และ     
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีกันอย่าง
สม่ าเสมอ ” 
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ตารางที่ 16   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (Focus Group Discussion : FGD)  (ต่อ) 
  

ที ่
หัวข้อกำรแก้ไขท่ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  
กำรแก้ไข 

2. 
  
  

ขั้นตอนของรูปแบบ  มีรายละเอียด
การปรับแก้ ดังนี้  

 

2.1 รายละเอียดกับชื่อข้ันตอนยัง
ไม่มีความน่าสนใจให้อธิบายให้
ชัดเจนในขั้นตอนต่างๆ  

ปรับการอธิบายขั้นตอนใหม่ทั้งหมด จากเดิมอธิบายสั้นๆ ไม่
มีรายละเอียด  มีการอธิบายใหม่ให้สัมพันธ์กับชื่อขั้น แล้ว
อธิบาย วัตถุประสงค์  วิธีการด าเนินการ บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บทบาทหน้าที่ของผู้โค้ช  ซึ่ง
ของเดิมไม่มี  

การด าเนินการปรับแก้ในขั้น 2.2 – 2.8 นี้  มีการปรับแก้
ดังนี้  
   1. มีการปรับลดขั้นตอนของรูปแบบจากเดิม 8 ขั้นตอน                  
(INNOVATES) เหลือเพียง 4 ขั้น (IDEA) 
   2. รวมข้ันตอนของรูปแบบต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ แล้ว
ปรับเป็นขั้นตอนใหม่  

   3.น าการเสริมพลังและเทคโนโลยีออกมาจากข้ันตอนของ
รูปแบบ โดยรูปแบบเดิมอยู่ในขั้น T=Technology และขั้น 

E = Empower ออกมาเป็นระบบสนับสนุนที่จะท าให้
รูปแบบประสบความส าเร็จ  
   4.รูปแบบควรแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไหลลื่น ของระบบ
สนับสนุน 

2.2 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ 
ควรอธิบาย ว่า คือ การเตรียม
ความพร้อม และให้ความรู้และ
ผู้วิจัยควรอธิบายเรื่อง การจัดการ
ความรู้เพิ่มเติม ( Knowledge 
Management) 
2.3 บางขั้นตอนควรมีการบูรณา
การเข้าด้วยกัน เช่น  น าขั้นที่ 2 
และ 3 มารวมกัน  น ารูปแบบใน
ขั้นที่ 4  มาไว้ในขั้นที่ 1,2  ปรับ
ล าดับขั้นให้เหลือ 4 – 5 ขั้นตอน 
2.4 ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการ 
เนื้อความไม่สัมพันธ์กันผู้วิจัยควร
เขียนอธิบายให้ชัดเจน 
2.5 ขั้นตอนควรเรียงล าดับผลที่เกิด
ขึ้นกับครูและนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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ตารางที่ 16   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (Focus Group Discussion : FGD)  (ต่อ) 
 

ที ่
หัวข้อกำรแก้ไขท่ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  
กำรแก้ไข 

 2.6 การเสริมสร้างพลังและ
เทคโนโลยีควรอยู่ในทุกข้ันตอน 
บูรณาการ หรือเป็นส่วนสนับสนุน
ให้รูปแบบประสบความส าเร็จ  

 

2.7 ในขั้นตอนของการก ากับ
ติดตามเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนให้เน้นศิลปะเป็นฐานให้มี
ความโดดเด่น  
2.8ตัวรูปแบบวนลูบไม่สัมพันธ์กัน 

/ ขาดความกลมกลืน  
3. ข้อเสนอแนะขั้นตอนของรูปแบบ

ใหม่จากคณะกรรมการ เป็น
แนวทางการพัฒนารูปแบบให้กับ
ผู้วิจัย ต่อไป  
       ขัน้ที่ 1 ไม่ใช่แค่การเตรียม
ทักษะต่างๆ ให้กับครู ควรเป็นการ
เปลี่ยน Mind set ให้กับครู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ 
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
และน าเทคโนโลยีมาบูรณาการ                                                                                  
       ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์
ของ PLC ต้องเขียนให้ชัดเจนแยก
ส่วนออกเป็นการ พัฒนาครู และ
พัฒนาผู้เรียน 
        ขั้นที่ 3  ถอดบทเรียน 

- 
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ตารางที่ 16   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (Focus Group Discussion : FGD)  (ต่อ) 
 

ที ่
หัวข้อกำรแก้ไขท่ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  
กำรแก้ไข 

3.         ขั้นที่ 4  การออกแบบการ
สอน Concept กับ Concept 
และ Concept กับ คุณลักษณะ   
ให้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้ด าเนินการ
ออกแบบเอง  ช่วยกันคิดและ
Discuss  
        ขั้นที่ 5 After action 
review กลุ่ม PLC ต้องไปท า
มาแล้ว น าคลิปการสอนมาแสดง   
ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จุดเด่นและจุดที่ต้องการปรับ 
        เปลี่ยนจาก Best Practice 
เป็นการน าคลิปการสอนของทุก
คนมาเรียนรู้  น า Empower 
สร้างชั้นเรียน และกิจกรรมในชั้น
เรียน และเปลี่ยนจากการจัด
นิทรรศการ เป็นการแสดงผลงาน 
แทน  จัดสัมมนาของ นร และของ
ครูว่าหลังจากเรียนรู้ได้อะไรบ้าง  
 

 

 

 

6. แก้ไขปรับปรุงชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
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จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ได้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ดังนี้  
  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา  (IDEA  Model)  มีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้  

  1) หลักกำร พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานของผู้สอน ผ่าน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้าง

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยี

กันอย่างสม่ าเสมอ 

  2) วัตถุประสงค์  

   1.เพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

   2.เพ่ื อพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานที่ ส่ งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

  3)เงื่อนไขส ำคัญในกำรน ำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส ำเร็จ 

   3.1) ผู้สอนมีการเรียนรู้หรือมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ

เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  

   3.2) ผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  ในการแลกเปลี่ยน

ความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  

  4) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมระยะของกระบวนกำรของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดย

ผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริม

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

คือ   

  ขั้นที่ 1 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ( Inspiration : I ) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้
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โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา   ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติของผู้บริหาร  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี    ให้มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา   

และเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผสมผสานเทคโนโลยี   โดยการเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี    และการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ให้

ความรู้ทั้งในรูปแบบของการอบรม และการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )  เพ่ือให้มี

ความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา      

  ขั้นที่  2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย (Destination : D)  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

อาจารย์นิเทศ ครู ( Peer Coaching )  จัดท าโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  จัดท าปฏิทินการดูแลให้ค าปรึกษา ก าหนดจุดหมายปลายทางของ

การดูแลให้ค าปรึกษา  ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคม

ออนไลน์  

  ขั้นที่ 3 กำรเสริมสร้ำงพลังกำรสอน ( Empowering : E ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอน

ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนรู้ โดย

ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีในขั้นตอนของการให้ค าปรึกษาแนะน า   และบันทึกวิดิโอเป็นคลิปสั้นๆ

ในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 

  ขั้นที่ 4 กำรทบทวนและปรับปรุงพัฒนำ ( Action : A ) เป็นขั้นตอนของการ

ทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียน และน าผลที่ได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และเผยแพร่ผลงาน

ดังกล่าวโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป  
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ระบบสนับสนุน 

มีการโค้ช (Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง ( Mentoring)  การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

(Reflecting)  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Evolution)  ผ่านเทคโนโลยีในกระบวนการ ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

 

ตอนที่ 2 กำรสร้ำง ตรวจสอบ พัฒนำ และหำคุณภำพเครื่องมือประกอบกำรใช้ชุมชนกำรเรียนรู้

วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

  น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้สังเคราะห์  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา และสร้างเครื่องมือประกอบการใช้ชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ   ประกอบด้วย คู่มือการใช้  แผนการพัฒนาวิชาชีพ และปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ   

และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  

 ฉบับที่ 1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  

และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

 ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

 ฉบับที่ 3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective Journal)   

 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ คือ 

 ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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ด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา  

กำรพัฒนำเครื่องมือในกำรทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 

 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
  คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

  แผนการพัฒนาวิชาชีพและปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองและภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ

ฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับผู้สอน จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ คือ 

         ฉบับที่ 1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

  ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

  ฉบับที่  3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้ รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective 

Journal)   

  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ คือ 

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความสามารถใน 
กำรพัฒนำและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้

ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีและปฏิทินการพัฒนา

วิชาชีพ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาหาคุณภาพดังนี้ 

คู่มือกำรใช้ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ   เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้พัฒนาวิชาชีพได้ศึกษา

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบตรวจสอบดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการเกี่ยวกับการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการ

พัฒนาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

1.2 จัดท าร่างคู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ประกอบด้วย ค าน า ค าชี้แจง ความเป็นมา ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน

ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  แนวทางการด าเนินการ และการน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพสู่

การปฏิบัติ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ แผนการพัฒนาวิชาชีพ แบบสังเกตการ

พัฒนาวิชาชีพ แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน จากการจัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion : FGD ) เพ่ือ

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และตรวจสอบความสอดคล้องของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   

1.4 ปรับปรุงแก้ไขชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าไปทดลองใช้ภาคสนาม        

( Field Tryout ) 

2. แผนกำรพัฒนำวิชำชีพและปฏิทินกำรพัฒนำวิชำชีพ 

 แผนการพัฒนาวิชาชีพและปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพในครั้งนี้เป็นแผนที่ครูในกลุ่มสาระ
ต่างๆ ร่วมกันสร้างขึ้น โดยมีผู้วิจัยให้การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) ซึ่งจะแตกต่างไปตาม
ภาคเรียน และกลุ่มสาระที่สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละแผนการพัฒนาวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ชื่อแผนการพัฒนาวิชาชีพ จุดประสงค์ ผลที่คาดหวัง ขอบเขตการด าเนินการ กิจกรรม 
สื่อและเครื่องมือ และการวัดผลประเมิน และน ามาสู่การก าหนดปฏิทินที่พัฒนาขึ้นโดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการแนวคิด วิธีการในการเขียนแผนการพัฒนาวิชาชีพและปฏิทินการพัฒนา

วิชาชีพจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ 

2. ร่างแผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา

สาระ วันเวลา สถานที่ เครื่องมือ และการวัดผลประเมินผล 

3. น าร่างแผนการพัฒนาวิชาชีพ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง

ให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้เป็นการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) น า

ข้อสังเกตที่ได้จากการทดลองภาคสนามมาปรับแก้ไขแผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ 

ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  

 4.ตรวจสอบคุณภาพของแผนการพัฒนาวิชาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน จากการ

จัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion : FGD ) เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และ

ตรวจสอบความสอดคล้องของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   

 5.ปรับปรุงแก้ไขแผนการพัฒนาวิชาชีพ  ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าไป

ทดลองใช้ภาคสนาม ( Field Tryout ) 

เครื่องมือและกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรสนทนำกลุ่ม  

 ประเด็นสนทนำกลุ่ม ( Focus Group Discussion Guidelines ) โดยจัดสนทนากลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน เพ่ือพิจารณาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน         
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ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีขั้นตอนในการ

สร้างและพัฒนาดังนี้  

  1.ศึกษาเอกสาร และตัวอย่างการเขียนประเด็นสนทนากลุ่มจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.ร่างประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพให้เหมาะสม  

  3.ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ

ประเด็นสนทนากลุ่ม โดยพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษา และความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับ

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา  

  4.ปรับปรุง / แก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไป

ทดลองใช้   

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีจ านวน 4 ฉบับ มีดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบสรุปกำรถอดบทเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ           

และกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน   

แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   
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ภาพที่ 7 การร่วมกันถอดบทเรียนและท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

โดยผู้วิจัยด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

1.ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

2.สร้างแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

3.น าแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่สร้างขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

    4. น าแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ 

จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษาจ านวน 1 คน พิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี

ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคล้องของแบบทดสอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยการหาค่าความ

สอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และเกณฑ์ในการแปล

ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานตั้งแต่ X̅ = 4.6,  S.D. = 0.55  ถึง X̅ = 4.8,  S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงว่า แบบสรุปการถอด

บทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ  คือ ภาพรวมของแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้
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ความเข้าใจชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพดี แต่ต้องมีการพัฒนาพ้ืนฐานความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานให้กับผู้สอนก่อน   

5.ปรับปรุงแก้ไขแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ

เป็นฐานน าแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่

แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับอาจารย์ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร          ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ระดับปฐมวัย  จ านวน 6 คน  น ามา

วิเคราะห์หาค่าคุณภาพด้านความเชื่อมั่น         ( Reliability ) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha  

Coefficient ) ของ Cronbach แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 0.84  และแบบทดสอบหลังเรียนมี

ค่าเท่ากับ 0.94 แสดงว่าแบบสรุปถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น 

(Reliability) สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้  

6.ด าเนินการปรับแก้ข้อความแล้วจัดพิมพ์เป็น แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  น าแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดท า Google form และ QR Code แล้วส่งข้อมูลลงใน line กลุ่มของ
หน่วยงาน และ line ส่วนตัว ในวันแรกของการปฐมนิเทศ และเม่ือสิ้นสุดการใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ  
( https://goo.gl/f4q7PU )   
 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ฉบับท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

 ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  เป็นแบบ

ประเมินผลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่เกิดจากการใช้รูปแบบ พัฒนาวิชาชีพที่

พัฒนาขึ้น ใช้ประเมินระหว่างและหลังได้รับการพัฒนาวิชาชีพ  

 โดยผู้วิจัยด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพ  และการออกแบบการจัดการเรียนรู้  

   2.สร้างแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

  3.น าแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่สร้างขึ้นปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 4. น าแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน และประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับของของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ

แบบทดสอบสมรรถนะการโค้ชโดยการหาค่าความสอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญ และเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบ

วิเคราะห์เอกสาร   โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ X̅ = 4.6,  S.D. = 0.55  ในทุก
ข้อแสดงว่า แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   มีคุณภาพดี  มี
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  ดังนี้  พิจารณาสมรรถนะในแต่ละด้านให้มีปริมาณที่ไม่แตกต่าง  

         5.ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

    6.น าแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่แก้ไขปรับปรุง

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย จ านวน 6 คน ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ น ามาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพด้านความเชื่อมั่น           

(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.86 

แสดงว่า แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น 



  213 

(Reliability) 

สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังการทดลองใช้ คือ ในบางประเด็นมีการ

ประเมินที่ซ้ าซ้อนกันกับแบบนิเทศการสอนของโรงเรียนฯ  จึงควรปรับลดประเด็นในการประเมินลงให้

มีเฉพาะประเด็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   
7.ด าเนินการปรับแก้ข้อความแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐาน  ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

 

ฉบับที่ 3 แบบบันทึกพัฒนำกำรของครูผู้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้
วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ  (Reflective 
Journal) 

แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน        ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   (Reflective Journal)  
เป็นแบบบันทึกตามประเด็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ ใช้บันทึกพัฒนาการในการ
จัดการเรียนรู้ของตน ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพจะใช้แบบบันทึกความคิดเห็นของที่มีต่อความสามารถใน
จัดการเรียนรู้ของตนเอง (Reflective Journal) เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยบันทึกเดือนละ 1 ครั้ง 
ซึ่งเกี่ยวกับพัฒนาการสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาดังนี้ 
 1.ศึกษาหลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ(Reflective Journal) แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจริง เพ่ือจัดท าแบบบันทึกความคิดเห็นของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีต่อ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศฺลปะเป็นฐานของตนเอง (Reflective Journal) 
 2.สร้างแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective Journal) ตาม
ขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดน าแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการ พัฒนาวิชาชีพ (Reflective 
Journal) ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

3.น าแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้ รับการ พัฒนาวิชาชีพที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
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จ านวน 2 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษาจ านวน 1 คน พิจารณาความ

สอดคล้องและประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของของ Likert 

(Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบสมรรถนะการโค้ชโดย

การหาค่าความสดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅)   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และ

เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร   โดยมีค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากัน ดังนี้   X̅=4.8, S.D= 0.45  ซึ่งแสดงว่า แบบบันทึกพัฒนาการของครู

ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา   (Reflective Journal)  สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ได้   มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ ในการพัฒนาเครื่องมือควรมีประเด็นปลายเปิดให้บันทึกข้อมูล

เพ่ิมเติม ปรับและเพ่ิมเติมการขยายความ     

 4.ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

5.น าแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีที่แก้ไข

ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้  (Tryout) กับอาจารย์ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร    (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย  จ านวน 6 คน ซึ่งมีลักษณะไม่

แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสรุป

การถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ผลปรากฏว่า มี

ข้อเสนอแนะ คือ ให้ปรับข้อค าถามและการบันทึกให้สั้นลงทั้งนี้เพ่ือการอ านวยความสะดวกให้กับผู้

บันทึก  

6.ด าเนินการปรับแก้ข้อความแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนา

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดท า Google form และ QR Code แล้วส่งข้อมูลลงใน line กลุ่มของ
หน่วยงาน และ line ส่วนตัว หลังจากครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนแล้วเรียบร้อย 
https://goo.gl/u9vsQz 
 

 

 

 

 
 
ภาพที ่9 Qr Code แสดงการเข้าถึงแบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
 

ฉบับที่ 4 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำน

เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ    

แบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  เป็น

แบบสอบถามปลายเปิดที่ก าหนดประเด็นค าถามใช้สอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุนการ

เรียนรู้วิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นหลังจากใช้รูปแบบการเรียนรู้วิชาชีพเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเกี่ยวกับ

หลักการวัตถุประสงค์  ขั้นตอน และปัจจัยสนับสนุนข องรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพซึ่ งมี

กระบวนการพัฒนาดังนี้ 

1.ศึกษาหลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความความคิดเห็นของครู

ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นแล้วน าข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เพ่ือจัดท าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น 

2.สร้างแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ที่

พัฒนาขึ้นตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนด 

3.น าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ที่

พัฒนาขึ้นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าไป
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ปรับปรุงแก้ไข 

4.น าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ที่ปรับปรุงแก้ไข

แล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการสอนจ านวน 2 คน และผู้ เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จ านวน 1 คน 

พิจารณาความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของของ Likert (Likert Five 

Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อ

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และ

เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสารได้โดยมีค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากัน คือ  X ̅=4.8, S.D= 0.45  ซึ่งแสดงว่า แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  สามารถน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้  มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ คือ ควรเน้นข้อความส าคัญในข้อค าถาม 

5.น าแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นไป

ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับ

อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ระดับปฐมวัย  

จ านวน 6 คน ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  เพ่ือ

หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน น ามาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพด้านความเชื่อมั่น ( Reliability ) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( 

Alpha  Coefficient ) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่า แบบสอบถามความความคิดเห็น

ของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถน าไปใช้เก็บ

ข้อมูลได้และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังการทดลองใช้ คือ ปรับข้อค าถามให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  

6.ด าเนินการปรับแก้ข้อความแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความความคิดเห็นของครูที่มีต่อ

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดท า Google form และ QR Code แล้วส่งข้อมูลลงใน line กลุ่มของ
หน่วยงาน และ line ส่วนตัว หลังจากครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนแล้วเรียบร้อย  
https://goo.gl/ydqcx6 
 

ภาพที่ 10 Qr Code แสดงการเข้าถึงแบบสอบถามความคิดเห็นของครู 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ คือ 

ฉบับที ่1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 ฉบับท่ี 1 แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  เป็นแบบประเมิน 5 ระดับ ซึ่ง
เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  

2. สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน 

และประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของของ Likert (Likert 

Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบสมรรถนะการโค้ชโดยการหาค่า
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ความสดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และเกณฑ์ในการแปล

ความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ระหว่าง X̅  =4.4, S.D= 0.89 ถึง  X̅  =4.8, S.D= 0.45  ซึ่งแสดงว่าแบบประเมิน

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีคุณภาพด้านความเที่ยงเชิงเนื้อหา ( Content Validity)  

สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ คือ การปรับ

ข้อความเพ่ิมเติม ดังนี้ การประเมินในด้านความคิดสร้างสรรค์  เกณฑ์การประเมิน  ควรเพ่ิมเติม

ข้อความ “ผลงานมีความน่าสนใจ แต่ขาดความแปลกใหม่ ผู้สอนควรให้ค าแนะน า”   ด้านความคิด

สร้างสรรค์และการบูรณาการ เกณฑ์ปานกลาง และพอใช้ ไม่แตกต่างกันเพราะผู้สอนต่างเป็นผู้ให้

ค าแนะน าควรมีการปรับข้อความ   

 5.น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ระดับปฐมวัย  จ านวน 6 คน ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสรุปการถอดบทเรียน

ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน น ามาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพด้านความ

เชื่อมั่น ( Reliability ) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา   ( Alpha  Coefficient ) ของ Cronbach มีค่า

เท่ากับ 0.80  แสดงว่า แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคุณภาพด้านความ

เชื่อมั่น (Reliability) สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ และ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังการทดลองใช้   

คือ  มีการปรับเกณฑ์ในบางส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียน  

 6.ด าเนินการปรับแก้ข้อความแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม  ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
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 ฉบับที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้รับกำร

พัฒนำวิชำชีพ 

 แบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นด้าน 3 

ด้าน ด้านละ 4 ข้อย่อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้และ

ด้านการวัดและประเมินผลในการเรียนโดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและ

ความหมาย ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

 ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากหนังสือ ต ารา เอกสาและงานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

2. สร้างแบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ

ให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. น าแบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพที่

สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุง แก้ไข 

4. น าแบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพที่

ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 

ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน

หลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษาจ านวน 1 คน 

พิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 
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ระดับของของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบ

สมรรถนะการโค้ชโดยการหาค่าความสดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญ และเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร

โดยมีค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  เท่ ากัน คือ  X̅  =4.8, S.D= 0.45  ซึ่ งแสดงว่า 

แบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ มีความเที่ยงตรง

ทางเนื้อหา (Content Validity )  สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้  

  5.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการ

พัฒนาวิชาชีพ 

  6.น าแบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพที่

แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ระดับปฐมวัย  ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสรุปการถอดบทเรียน

ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา   ( Alpha  

Coefficient ) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.80  แสดงว่า แบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถ

น าไปใช้เก็บข้อมูลได้ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังการทดลองใช้   คือ  มีการปรับเกณฑ์ในบางส่วน

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียน  

7.ด าเนินการปรับแก้ข้อความแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามคิดเห็นของผู้เรียน  ฉบับสมบูรณ์ 

เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

ผลกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของรูปแบบ 
ผู้วิจัยตรวจสอบประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) แบบภาคสนาม 
(Field Tryout)   ก่อนน าไปทดลองใช้จริง  โดยน าคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ 
และแผนการพัฒนาวิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
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การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)  แล้วน าไปทดลองใช้ กับครูระดับ
ปฐมวัย จ านวน 8  คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีคุณลักษณะไม่
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบความเป็นไป
ได้ในการน าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไปใช้จริง และรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู แบบภาคสนาม (Field Tryout)  โดยการหาค่าทั้ง E1 / E2 
ทั้งนี้ค่า E1 มาจากคะแนนที่ได้จาก แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
ส่วนค่า E2 ได้มาจากคะแนนในการท าแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ และสมรถถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 

85.56/86.67 

ตารางที่ 17สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ( Designed and Development : D1) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

    1.เพ่ือพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณ ภาพ
ร่างชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสาน
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถ
ใน ก ารส ร้ า งส ร รค์
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา  และ
เครื่อ งมื อประกอบ
รูปแบบ 

 

พัฒนาโครงร่างร่าง
ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดย
ผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริม
ความสามารถใน
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

1.เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.เอกสารจาก
ศึกษาวิจัยขั้นตอนที่ 
1  

แบบวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบ หการวิเคราะ  ์เนื้อหา  

 โ ค ร ง ร่ า ง
รู ป แ บ บ ฯ 
และโครงร่าง
คู่มือ 
ป ร ะ ก อ บ
รูปแบบ 

2.เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ล ะ 1.ตรวจสอบยืนยัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ -แบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ - 
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

ตรวจสอบคุณ ภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ใน
การหาประสิทธิผล
ของรูป แบบ  ได้ แก่ 
ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น
เกี่ ยวกับชุมชนการ
เรียน รู้ วิ ช าชีพและ
การจั ด ก าร เรี ย น รู้
แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน แบบบันทึก
พั ฒ น าการขอ งค รู
ผู้ เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ  

 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบฯ และ
เครื่องมือประกอบ
รูปแบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ  
หลักสูตรและการ
สอน การวิจัยและ
ประเมินผล การ
สร้างนวัตกรรม 
ความสร้างสรรค์  
-ปรับปรุงรูปแบบ
ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
 

พัฒนาวิชาชีพ  
หลักสูตรและการสอน 
การวิจัยและ
ประเมินผล การสร้าง
นวัตกรรม ความ
สร้างสรรค์ 

จากการสั มมนาอ้ างอิ ง
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาร่าง
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการ
สร้ างนวัตกรรมอย่ าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา   
 -แบบวิเคราะห์เนื้อหา 
 

/ การวิเคราะห์เนื้อหา  

3.เพ่ือประเมิน 
ประสิทธิภ าพแบบ
ภ า ค ส น า ม  ข อ ง
รูป แบ บชุมชนการ
เรี ยน รู้ วิ ช าชี พ โด ย
ผสมผสานเทคโนโลยี
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน  ที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

1.ปรับปรุงรูปแบบ
และ  เครื่องมือ
ประกอบรูปแบบ 
2.น ารูปแบบและ
เครื่องมือประกอบ
รูปแบบไปทดลอง
ใช้ 
3.ผู้วิจัยน าข้อมูลที่
ได้จากการน าร่องที่
พบระหว่างทดลอง
ใช้และข้อสังเกต
ต่างๆ  ปรับปรุง

ทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพฯ เป็น
การทดลองภาคสนาม  
ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 4 
สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560  

-เครื่องมือประกอบด้วย  
กิจกรรมการพัฒนารูปแบบ  
-เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

/ การวิเคราะห์เนื้อหา 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ได้รูปแบบ  
เครื่องมือ
ประกอบ
รูปแบบ และ
เครื่องมือ
ประเมิน
ประสิทธิผล
รูปแบบฯ ที่
ผ่านการ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

ของนั ก เรียนระดับ
ประถมศึกษา   

แก้ไขรูปแบบ 

 

ขั้นตอนที่ 3  กำรวิจัย (Research : R2) ทดลองใช ้(Implementation : I)  

เป็นการทดลองใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
เพ่ือทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้   

        1.ครโูรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 32  คน  

 2.นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-6  ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 432 คน 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  

  กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น  กลุ่มทดลองและขยายผล  

  1) กลุ่มทดลอง  คือ ครโูรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา ) 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling )  จาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (5 คน)   วิทยาศาสตร์ (2 คน)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี              
(2 คน)  และศิลปะ (3 คน) และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จ านวน 216 คน  ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา 2561  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
  2) กลุ่มขยายผล คือ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
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ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( 5 คน )   ภาษาต่างประเทศ ( 2 คน )  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ( 3 คน)  และสุขศึกษาและพลศึกษา ( 2 คน ) และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 
216 คน  ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูที่เข้า
ร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ในกลุ่มขยายผล  
 
แบบแผนกำรทดลอง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Pre-Experimental Design แบบ
การวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม  มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเเละหลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   (The One Group 
Pretest-Posttest Design) 
 แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ก่อนและหลังการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู 
 

 
O1 หมายถึง การทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ก่อนการใช้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

 

X        หมายถึง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

O2      หมายถึง การทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังการใช้ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดย ผสมผสานเทคโนโลยี 

แบบแผนการทดลองเพ่ือศึกษาพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยี เกี่ยวกับการออกแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม ของนักเรียน 

O1 X O2 
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    O1 X1     O2 X2  

 

  

X1  X2 หมายถึง  การพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ และโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

O1               O2 หมายถึง  คะเเนนที่เเสดงพัฒนาการความสามารถของครูด้านการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ และโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

 
แบบแผนการทดลองเพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

 

  O1 X1     O2 X2 O3  X3 O4 X4 

 

X1  X2 X3 X4     หมายถึง  การพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที ่ 1-4  

O1 O2 O3 O4   หมายถึง คะเเนนที่เเสดงพัฒนาการความสามารถนักเรียน
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที ่1-4  
ตัวแปรที่ศึกษำ  
 ประสิทธิผลการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 2.เครื่องมือประกอบการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองและภายหลังที่ได้พัฒนา

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับผู้สอน จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
คือ 

ฉบับที่ 1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน  และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   

ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ฉบับที่ 3 แบบบันทึกพัฒนาการของครผูู้รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective Journal) 
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
คือ 

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 
วิธีด ำเนินกำร 

ผู้วิจัยได้น าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  มีวิธีการดังนี้  
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 1.น าแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานและแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุนการเรียนรู้วิชาชีพ ก่อนใช้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ด าเนินการทดสอบครูกลุ่มตัวอย่าง  ตามชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

2.ด าเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้สอน  ประเมินพฤติกรรมขณะ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้  

3.น าแบบทดสอบ หลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพด าเนินการทดสอบครกูลุ่มตัวอย่าง 
4.ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาและนักเรียนที่เรียนด้วยชุมชนการ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

1. การด าเนินการทดลอง 

1.1  ขออนุญาตด าเนินการทดลอง 
1.2  ประสานงานกับกลุ่มทดลอง โดยก าหนดวัน เวลาและปฏิทิน ส าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
1.3  จัดเตรียมเอกสารประกอบการทดลองตลอดจนการเตรียมสื่ออุปกรณ์ 
1.4  ด าเนินการทดลองการพัฒนาวิชาชีพ (Implement) ในการทดลองการพัฒนา

วิชาชีพ ผู้วิจัยท าการทดลองกับครูในโรงเรียน โดยก่อนที่จะเริ่มท าการทดลองผู้วิจัยได้จัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพให้กับครูในโรงเรียนทุกคน หลังจากนั้นจึงเริ่มการทดลองตามขั้นตอนการ
พัฒนาวิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 18แผนการด าเนินงานพัฒนาวิชาชีพ 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีกำร ระยะเวลำ 
1. ติดต่อผู้บริหาร

โรงเรียนและรอง
ผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 

1. ขอความร่วมมือในการเป็น
สนามทดลองการวิจัย 
2. แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการ
ด าเนินการวิจัย 

 ด าเนินการก่อน
โรงเรียนเปิดภาค
เรียน 

2. การจัดการความรู้  
( Knowledge 
Management )  

1. ด าเนินการจัดการความรู้กับครูที่
เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ การ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   
การสร้างนวัตกรรม 

2. การเขียนแผนการพัฒนาวิชาชีพ
และปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ 

Expert Coaching 
Mentoring 

 ด าเนินการก่อน
โรงเรียนเปิดภาค
เรียน 

3. ด าเนินการวิจยั 1.เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความ
เข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือ
ส่ ง เส ริ ม ค ว าม ส าม ารถ ข อ ง
นั ก เรี ย น ใน ก า รส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม ก่อนและหลังการใช้
ชุ มชนการเรียนรู้ วิ ช าชีพ โดย
ผ ส ม ผ ส า น เท ค โน โล ยี เ พ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่ งเสริมความสามารถ ในการ
สรรค์สร้างนวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  
2.เพ่ือศึกษาพัฒนาการความ 
สามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่ งเสริมความสามารถในการ
ส ร้ า ง ส ร รค์ น วั ต ก ร รม  ข อ ง
นักเรียน 
3.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้โดย 

Professional 
Learning 
Community  

ระยะเวลา 4 เดือน
มิ.ย. 61-ก.ย.61 
โดยผู้วิจัยให้
ค าแนะน าผา่นการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
หรือไปช่วยให้
ค าแนะน าเมื่อมี
กรณีพิเศษ เช่น
การนัดหมาย
สังเกตการสอน 
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ตารางที่ 19แผนการด าเนินงานพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีกำร ระยะเวลำ 
 ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม

ความสามารถในการสร้างสรรค์   
นวัตกรรม ของนักเรียนระหว่าง
การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดยผสมผสานเทคโนโลยี 
4.เพ่ือศึกษาพัฒนาการความ 
สามารถด้านการสร้างนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ของนั กเรียน
ระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ื อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

  

4. ประเมินผล 1.เพ่ือประเมินพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ  
2.เพ่ือประเมินผลการสร้าง
นวัตกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ผู้วิจัย 
Mentoring 

2 ครั้งโดยการโค้ช
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
และการโค้ชโดย
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
และ อีก 1 ครั้ง
โดยผู้บริหาร  

 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลก่อนการทดลองเป็นการเก็บข้อมูลก่อนการเริ่มทดลองใช้รูปแบบ ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ  คือ ประเมินสมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ ด้านความรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
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2.1 เก็บข้อมูลระหว่างการทดลองเป็นการเก็บข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพ     ซึ่งเป็นระยะปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้ 

การประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา  โดยใช้ แบบทดสอบสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
(ประเมินโดยผู้วิจัย) เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ สังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา โดยใช้ 
แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  (ประเมินโดยผู้วิจัย)  แบบบันทึก
พัฒนาการของครผูู้รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective Journal)  

2.2 เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการทดลอง เป็นการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการทดลองใช้

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  โดยมีวิธีการข้ันตอนดังนี้ 

ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
(Reflective Journal) แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ  

สอบถามข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพผสมผสานเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

สอบถามข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย  และส่ วน เบี่ ย งเบน

มาตรฐาน  

 3.2 วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบด้านผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและผลการ

สอบปลายภาคเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพ โดยใช้โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ตารางที ่25  สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เพ่ือทดลองใช้ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  

1.ประชุมชี้แจง
อาจารย์ ให้เกิด
ความตระหนักและ
มีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา 
2.ท าการ
สอบถาม
รายบุคคล  
ปรับปรุง แก้ไข  
3.ปฎิบัติการ
พัฒนาชุนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสาน
เทคโนโลยี 
4.ท าการ
ประเมินผลก่อน 
ระหว่างและหลัง 

1.ครูทั้ง 5  กลุ่มสาระ  
2.นักเรียน 
 
 

1.แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ  
2.แบบบันทึกพัฒนาการ
ของครูผู้รับการพัฒนา
วิชาชีพ (Reflective 
Journal)  
3.แบบประเมิน
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ 
4.แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของครูที่ มี ต่ อ
รูปแบบ ฯ  
5 แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 
/ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test แบบ
Dependent การ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ได้ทดลองใช้
รูปแบบฯ  
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำชุมชนกำร

เรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

(Evaluation: E) 

 ด ำเนินกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
 1.รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา คือ ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลที่เกิด

กับครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ คือ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การออกแบบหน่วยการ

เรียน 2) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) การใช้สื่อการสอนและ 

5) การวัดประเมินผล 

 2.ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   โดยน าผลการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มาพิจารณาความเหมาะสมตาม

องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบจากการน าไปจัดการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัย แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

พิจารณา และน ามาปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาฉบับสมบูรณ ์

3.รับรองชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา ด้วยการน ารูปแบบไปขยายผล (Transportability) 
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ในการด าเนินงานน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพผสมผสานเทคโนโลยีที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การรับรอง
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาด้วยการน ารูปแบบไปขยายผล (Transportability) เป็นขั้นตอนการน ารูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา    ที่ผ่านการน าไปทดลองใช้จริงและ
พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยาย
ผลการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน 6 คน  เนื่องจาก
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และ
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้ าง
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ใช้ระยะเวลาในการขยายผล 2 
เดือน โดยการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเมื่อน าไปใช้กั บ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้  โดยพิจารณาจากการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเฉพาะวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือประเมินประสิทธิผลที่เกิดกับครูผู้ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพผสมผสาน

เทคโนโลยี คือ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ได้แก่ 1) การออกแบบหน่วย

การเรียน 2) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) การใช้สื่อการสอน

และ 5) การวัดประเมินผล 

2.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลที่เกิดกับนักเรียนที่เรียนกับครูที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ผสมผสานเทคโนโลยี ได้แก่ ผลการเรียน  การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์   และความ

คิดเห็นที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพผสมผสานเทคโนโลยี  
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1.ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับ

การพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        2.ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบด้านผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและผลการสอบปลาย

ภาคเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        3.ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ระหว่างเรียนโดยใช้

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      4.ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้เข้าร่วมชุนชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานวิชาชีพ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

       5.ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ได้จากแบบสอบถาม   โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ตารางที่ 20  สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ขั้นการพัฒนา (Development: D2) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

1.เพ่ือประเมิน 

ประสิทธิผลที่เกิดกับ

ครูผู้ เข้ าร่ วมชุ มชน

การ เรี ยน รู้ วิ ช าชี พ

ผสมผสานเทคโนโลยี 

คือ ความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ า น  

ไ ด้ แ ก่  1 )  ก า ร

ออกแบบหน่วยการ

1.ศึกษา
เปรียบเทียบความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน 
2.สอบถาม
สัมภาษณ์ความพึง
พอใจของครูและ
นักเรียน 

1.ครู  
2.นักเรียน 

1.แบบประเมินมสรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครู และ
แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียน 
 
/ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์
เนื้อหา  

ผลการ
ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ
ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ
ในโรงเรียน
ทดลอง  
 
-รูปแบบ
ชุมชนการ
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วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เครื่องมือ/ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้ 

เ รี ย น  2 )  ก า ร

ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ 3) การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4) การใช้สื่อการสอน

แ ล ะ  5 )  ก า ร วั ด

ประเมินผล 

 

เรียนรู้ฯ ฉบับ
สมบูรณ์ 

2.เพ่ือศึกษา 

ประสิทธิผลที่เกิดกับ

นักเรียนที่เรียนกับครู

ที่ เข้าร่วมชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ 

ผสมผสานเทคโนโลยี 

ได้ แก่  ผลการเรียน  

ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์

น วั ต ก ร ร ม อ ย่ า ง

ส ร้ า งส ร รค์   แ ล ะ

ความคิดเห็นที่มีต่อ

วิธีการจัดการเรียนรู้

ข อ ง ค รู ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

ชุ ม ช น ก า ร เรี ย น รู้

วิ ช าชี พ ผสม ผส าน

เทคโนโลยี  

ศึกษาทดลองใช้
รูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ฯ กับครูใน
กลุ่มสาระอ่ืน  ๆ

ครูในกลุ่มสาระอ่ืน  ๆ
ประมาณ 10 คน 

1.แบบประเมินมสรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครู และ
แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียน 
 
/ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการ
ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ
ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ
ในโรงเรียน
ขยายผล 
 
-รูปแบบ
ชุมชนการ
เรียนรู้ฯ ฉบับ
สมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา”  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้  2.1)เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ของครู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก่อนและหลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีองค์ประกอบและ
กระบวนการอย่างไร  2.2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  2.3) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี    
2.4)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ   2.5) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถด้าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการ เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2.6) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน   3) เพ่ือ
ขยายผลชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา   ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วย
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การศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Methods)  โดยการใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในระหว่างด าเนินงานวิจัยทั้ง
ก่อน  ระหว่าง และหลังการวิจัย  โดยหลักในการด าเนินงานมี 2 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนการวิจัย ( R )  
และขั้นตอนการพัฒนา (D) ( องอาจ นัยพัฒน์ , 2553: 232 ) ซึ่งอาจเริ่มต้นจาก R1 เพ่ือแสวงหา
ความรู้และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและตามด้วย D1 คือ การพัฒนานวัตกรรมตามหลักการและ
แนวทางขั้นต่อไป  คือ  ขั้นตอนการวิจัย (R2) ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการหลัก  4  ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่  1  การวิจัย  (Research : R1)  เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา  
(Development : D1)  เป็นการออกแบบและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ขั้นตอนที่  3  การ
วิจัย  (Research : R2)  และขั้นตอนที่  4  การพัฒนา  (Development : D2)  เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้  โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

ตอนที่  1  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของ “ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 

ตอนที่  2  ประสิทธิผลของ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 

ตอนที่ 3 ผลการขยายผล “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 
 

ตอนที่  1  ผลกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน  กำรพัฒนำและกำรหำประสิทธิภำพของ “ชุมชนกำร

เรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ” 

 การน าเสนอผลการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยตอบค าถามการวิจัย ข้อที่ 1 คือ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีองค์ประกอบและ
กระบวนการอย่างไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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กำรวิจัยเพื่อศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน  
 โดยศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์
และประเมินสภาพความต้องการจ าเป็น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนา ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   
 โดยการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวัง (Target)  กับสภาพที่เป็นจริง            
( Actual)  และการระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  ซึ่งการวิเคราะห์ สิ่งที่คาดหวัง (Target)  
กับสภาพที่ เป็นจริง (Actual)   ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
เป้าประสงค์ ของการผลิตบัณฑิต การผลิตนักเรียน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์ 
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา )  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560 แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร   สนทนากลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ เชี่ยวชาญ 
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์    ส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 6 ห้องเรียน   
 

1.ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับสภำพของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พฤติกรรมกำรเรียน กำรสร้ำงนวัตกรรมของนักเรียน  

 1.1 ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

พบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศทางด้านศิลปะและการออกแบบ  

สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”  ปณิธาน คือ 

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม”  วิสัยทัศน์ คือ“มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ

สร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีลักษณะของการ

สร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย 1) มีกระบวนการได้มาโดยผ่านฐานความร้ี (Process)  2) ผลิตหรือพัฒนา

สิ่งใหม่ได้อย่างมีความแตกต่าง (Originality) 3) มีคุณค่าทางสังคม (Social Value)    พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย (Mission) มี 4 ข้อ คือ  1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 2) ค้นคว้า วิจัย และ

สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ในการสร้างองค์ความรู้

และพัฒนาประเทศ  3) น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แกส่ีงคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  4) เป็นศูนย์กลางองค์ความร้ี และทานุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
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การวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า จุดแข็งของมหาวิทยาลัย คือ 1) เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะและการสร้างสรรค์มาช้านาน 2) หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย  สามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์  สอดคล้องกับ   ทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของคณะศึกษาศาสตร์  พบว่า ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ คือ  
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา”  (Excellent Educational Organization)  ปณิธาน คือ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
การวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม”  
วิสัยทัศน์ คือ  “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Organization 
of Creativity, Excellence and Professional) ในการผลิต พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าการวิจัยและบริการการศึกษาใน
ระดับมาตรฐานสากล” 
 

  ผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์  พบว่า นโยบายด้านวิชาการ 
มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและศาสตร์การสอน มีแนวคิดที่ทันสมัยในการ
ประยุกต์และบูรณาการทางความคิดอย่างเป็นระบบ  น าความรู้ความสามารถทางด้าน ICT มาใช้การ
ผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้  การวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เป็นบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ของความเป็นครู   รวมทั้ งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน 
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรที่มี
ความสร้างสรรค์และหลากหลาย ในลักษณะของหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรระดับนานาชาติตาม
ความต้องการของสังคมและนโยบายอาเซียน เช่น หลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษสาขา
การสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น  กลยุทธ์ที่ 3.5  สนับสนุนให้คณาจารย์ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
รายวิชาต่าง ๆ  รวมถึงการสร้างเสริมจิตวิญญาณการเป็นครู   กลยุทธ์ที่ 3.6   ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ไอซีที เพ่ือการสอน  การนิเทศการสอน โดยใช้บทเรียน e – 
learning, blended – learning และการใช้ไอซีทีเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์มีความเป็นเลิศใน
การจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสาย
สนับสนุนมีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน    
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 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า 1)
จุดหมายของหลักสูตร  คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ  และประกอบอาชีพ  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การ
แก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  2) วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  3) หลักการ ส าคัญของหลักสูตร 
คือ มีความเป็นเอกภพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  4) สมรรถนะ
ส าคัญของผู้ เรียนมุ่ งพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ด้านความสามารถในการคิด  เป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  5) กระบวนการจัดการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้  รวมทั้งการ
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการที่
หลากหลาย เป็นเครื่องมือพัฒนาสู่เป้าหมายของหลักสูตร  

ผลการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา)  พบว่า หลักสูตรสถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์บริบทแวดล้อม จากชุมชน  
มหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์  พบว่า ในส่วนที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
ดังกล่าว  คือ ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จากเดิม 8 ข้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยในส่วนของหลักสูตรสถานศึกษา ได้เพ่ิมเติมในส่วนของ “ความคิด
สร้างสรรค”์  เป็นอีกคุณลักษณะที่ผู้เรียนพึงมี  และปฎิบัติได้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร    ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  ด้านการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศติดตาม การวัด
ประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร พบว่า สภาพปัจจุบัน  1) มีการด าเนินการนิเทศโดยจัดท าเป็น
โครงการ ถือว่าให้ความส าคัญกับการนิเทศเป็นอย่างดี  จัดการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา   2) มีการท าอย่างเป็นรูปแบบและเป็นระบบ  มีโครงการนิเทศรองรับ โดยรูปแบบที่
ประกอบในการนิเทศ คือ การนิเทศแบบเพ่ือนร่วมพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ  รวมถึง
การเยี่ยมชั้นเรียนของผู้บริหาร   3) มีการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดก่อนการนิเทศ ร่วมกันวางแผน 
สามารถปรับหรือยืดหยุ่นวันเวลาในการนิเทศ ตามความเหมาะสม  4) แบบฟอร์มในการนิเทศเป็น
แบบฟอร์มที่ใช้พิจารณามาตรฐานต่างๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนดว่าครูมีครบตามมาตรฐานต่างๆ 
หรือไม่  ดังนี้  ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  ด้านเนื้อหา  ด้านเทคนิค  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้  



  241 

ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้   การจัดการชั้นเรียน  การสื่อสาร  การวัดและประเมินผล  และ
ความเป็นครู   5) การนิเทศเป็นการนิเทศแบบทั่วๆ ไป พิจารณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ของครู  ยังไม่ได้มีเป้าหมายร่วม หรือ จุดที่พัฒนาร่วมกัน ในการนิเทศแต่ละครั้ง   6) ผู้ได้รับการนิเทศ
คิดว่า เป็นภาระในการที่จะต้องจัดเตรียมแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้นิเทศได้สังเกตการ
สอนในแต่ละครั้ง  เนื่องจากภาระงานด้านอ่ืนๆ มีจ านวนมาก จึงท าให้บางครั้งผู้เข้ารับการนิเทศ คิด
ว่าเป็นภาระที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม สภาพที่คาดหวัง คือ โรงเรียนมีการพัฒนาหรือสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู โดยพัฒนาผู้สอนร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาผู้เรียน และตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อร่วมกันก าหนดเนื้อหาหรือหัวเรื่องใดขึ้นมาแล้วให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆ  
รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติของการนิเทศมุ่งพัฒนาระบบการนิเทศ  ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานสอน เป็น
งานประจ า และเป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนในส่วนที่ต้องเติมเต็ม 
 

 2.ผลกำรศึกษำเอกสำร หลักกำรแนวคิด  ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  2.1 หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
ของนักการศึกษาหลายท่าน พบว่า การพัฒนาครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในด้านต่าง ๆ  ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมซึ่งผู้รับการพัฒนาจะต้องเกิดความตระหนัก  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มี
แนวคิดว่าเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดสิ่งดีกับผู้เรียนและวิชาชีพครู  โดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เป็นการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชน  ยึดโยงภายในต่อ
กันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก มีความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกเชิงวิชาชีพ  มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และยึดหลักต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
จากผลการวิจัยโดยตรงที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน   ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า จะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู จนเกิดความรู้ สึก
ว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่ง
ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น และ ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า สามารถลดอัตราการ
ตกซ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง  

2.2 หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานเทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความหลากหลายและ

ได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัย

เทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน
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การเรียนรู้วิชาชีพ  ซึ่งสุรศักด์  หลาบมาลา (2554 : 36-37)  กล่าวว่า  ภาระงานครูใน ค.ศ. 2030  

การเรียนการสอนจะเปลี่ยนจาก ชั้นมาเป็นกลุ่ม  รายวิชาเป็นแบบสหวิทยาการเป็นการเรียนรู้แบบ

ชุมชนโลกาภิวัฒน์ ใช้ 3D Web เรียนได้ทั้งสภาพจริงและใช้อุปกรณ์ไร้สาย  สื่อสังคมออนไลน์ 

หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่าง

กันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มี

การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) 

อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ 

และเสียง  เพ่ือน าเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  

  2.3 หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  

โรงเรียนควรน าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานในการปฏิรูปรูปแบบการสอนของ

โรงเรียน  รูปแบบการสอนเป็นการน ากิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของนักเรียน

และครู โดยให้เกิด ศิลปินในห้องเรียน   โดยครูมีหน้าที่ในการวางแผน  และน าบทเรียนแบบใช้ศิลปะ

เป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน า ในการวางแผนการสอน  

การพัฒนา และ การน าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้  ซึ่งครูที่จัดการเรียนรู้

ดังกล่าว มีทั้งมีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ และไม่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ  การพัฒนาครูโดยการสร้างขีด

ความสามารถจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้  

โดยการให้ความรู้เพิ่มเติม และมีครูผู้ช่วย   

  2.4 หลักการและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

รูปแบบที่จอยส์และวีล  (Joyce and Weil, 1966: 239-253 อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 2545 : 250)  

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ  กอร์ดอน  (Gordon)  ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหา

แบบเดิมๆ ของตนโดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคับแคบและไ ม่

สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้  หากมีโอกาสได้ลอง คิด

แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืนและถ้ายิ่งให้บุคคลจาก 

หลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น  ดังนั้น กอร์ดอน จึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ  ที่ไม่

เหมือนเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ เป็นตัวเองให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืน  หรือเป็นสิ่งอ่ืน  

สภาพการณ์ เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ  ขึ้นได้ กอร์ดอน  เสนอวิธีการคิด

เปรียบเทียบ แบบอุปมาอุปไมยเพ่ือใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆไว้  3 แบบ  คือ การเปรียบเทียบ



  243 

แบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy)  และ การ

เปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed conflict) วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ ทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) การคิดสร้างสรรค์ (think creatively   

2) การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (work creatively with others ) 3) การสร้าง

นวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ  (implement innovation)การจัดการศึกษาในปัจจุบันควรพัฒนาผ้ีเรียน

ให้มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพ การ

ประกอบอาชีพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์  

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นฐานคิดในการพัฒนา “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  

3.ผลกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร  ผู้ช่วยผู้บริหำรและหัวหน้ำกลุ่มสำระ  เกี่ยวกับสภำพ
ปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ )  
มีผลดังนี้  
 3.1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จ านวน 3 ท่าน  ระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของผู้บริหาร เกี่ยวกับ ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ การจัดการเรียน
การสอน พฤติกรรมการเรียน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
(Structured Interview) และวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal  Interview ) โดยผู้วิจัย
ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  มีผลการสัมภาษณ์ดังตารางท่ี  21 
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ตารางที่ 21ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)  เกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานสภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการเรียน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

ประเด็นค ำถำม 
ผลกำรสัมภำษณ์ 

ผู้บริหำรคนที่ 1 ผู้บริหำรคนที่ 2 ผู้บริหำรคนที่ 3 
สรุปผลกำร
สัมภำษณ์ 

1.ถ้ำพัฒนำทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ ของอำจำรย์ โดยใช้ 

“ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดย
ผสมผสำน เทคโน โลยี เพื่ อ
เส ริ ม ส ร้ ำ งสม รรถน ะกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะ
เ ป็ น ฐ ำ น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร
สร้ำงสรรค์น วัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ ”

ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้  

    

     1.1 จำกรูปแบบ “ชุมชน
กำรเรียนรู้วิชำชีพโดย
ผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐำนที่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ  ”

( ฉบับร่ำง)  เหมำะสมหรือไม่ 
 อย่ำงไร เมื่อพิจำรณำ ทีละ

ขั้นตอนตำมเอกสำรแนบ  

จากรูปแบบของ
ชุมชนการ                 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่น ามาให้
พิจารณานั้น 
ค่อนข้าง
เหมาะสม โดยมี
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ดังนี้  
ขั้นที่ 1-2 ของ
รูปแบบเป็นขั้นที่
ดีมาก เหมาะสม
กับการจัด

1.รูปแบบ
ค่อนข้าง
เหมาะสม  แต่
ขั้นตอนยังขาด
ความต่อเนื่อง  
2.ปรับการใช้
ภาษาให้เป็น
ระดับเดียวกัน  
3.ควรน ารูปแบบ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

1.มีข้ันตอนมาก
เกินไป  อาจจะ
รวบหรือลดบาง
ขั้นให้กระชับลง  

จากรูปแบบของ
ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูฯ  
ผู้บริหารมี
ความเห็น ดังนี้   
1.ขั้นตอนในการ
ด าเนินการมี
ความเหมาะสม 
แต่อาจจะมีการ
กระชับขั้นตอนใน
บางขั้น 
2.ควรมีการปรับ
ภาษาให้กระชับ
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สรุปผลกำร
สัมภำษณ์ 

ด าเนินการสร้าง
รูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู  
ข้อเสนอแนะ  คือ  
1.ควรมีการปรับ
ขั้นตอนให้
ต่อเนื่องกัน  
2.การใช้ภาษาให้
คงเส้นคงวา 
3.ขั้นการสร้าง
ก าลังใจ ควร
แทรกอยู่ในทุก
กิจกรรม  
4.ควรบูรณาการ
ให้เห็นว่า 
เทคโนโลยีเป็น
ส่วนหนึ่งของ
รูปแบบ 

สั้นลง และเห็นถึง
ความต่อเนื่อง
ของขั้นตอน  
3.ปรับการใช้
ภาษาให้คงเส้นคง
วา   
4.ในกระบวนการ
สร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู 
ควรมีการให้
ก าลังใจครูอยู่
เสมอและบูรณา
การสอดแทรก
เข้าไปในขั้นได้
เลย 
5.ควรน า
เทคโนโลยีมี
ผสานในขั้นตอน
ให้ชัดเจน และ
เป็นหนึ่งเดียว  

    1.2 ท่ำนมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมอย่ำงไรบ้ำง 

-ไม่มี- โรงเรียนควร
ด าเนินการใน
ส่วนของการ
พัฒนาระบบของ
การนิเทศให้เป็น
ระบบของชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ 
มีการช่วยเหลือ

-ไม่มี- โรงเรียนควร
ด าเนินการใน
ส่วนของการ
พัฒนาระบบของ
การนิเทศให้เป็น 
ระบบของชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ 
มีการช่วยเหลือ
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ซึ่งกันและกัน 
ของผู้สอนและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ  

ซึ่งกันและกัน 
ของผู้สอนและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

2.ท่ำนคิดว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ ควรมี
ขั้นตอนหรือวิธีกำรอย่ำงไร 

1.สร้างแนวคิด
เพ่ือให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของ
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
2.กระตุ้นเร้าให้
ผู้เรียนเกิด
ความคิด
สร้างสรรค์  
 

1.กระตุ้นผู้เรียน
ให้คิดเป็น ท าเป็น 
สนับสนุน การ
แสดงออก หรือมี
เวที ให้กับผู้เรียน 
2.จัดการเรียน
การสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน 
สนับสนุนให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงาน 
3.จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน ของ
ผู้เรียน หรือติด
ผลงานในชั้น
เรียน 

1.ส่งเสริมผู้สอน
และผู้เรียนให้ใช้
วิธีการสอนที่
กระตุ้นความคิด
ของผู้เรียน 
2.ใช้ค าถามใน
การเร้าให้ผู้เรียน
ได้คิด 
3.น าเสนอ
ตัวอย่างให้ผู้เรียน 
4.ผู้สอนจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
วิธีการปกติ 
ร่วมกันกับ การ
สอนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมของ
ผู้เรียน  
5.น าเสนอผลงาน 

ผู้บริหารมี
ความเห็นว่า 
ขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ มี
ดังนี้  
1.พัฒนาผู้สอนให้
เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนา
นวัตกรรม 
2.กระตุ้นให้
นักเรียนเกิด
ความคิด
สร้างสรรค์ โดย
การใช้ค าถาม 
กระตุ้นให้
นักเรียนใช้
ความคิด  ใช้
เทคโนโลยี เพื่อ
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จุดประกาย
ความคิดของ
นักเรียน รวมถึง
จัดเวทีการ
แสดงออก ให้กับ
ผู้เรียน  
3.จัดการสอนโดย
บูรณาการศิลปะ
เป็นฐานแล้วจัด
นิทรรศการ หรือ
น าไปบูรณาการ
กับการสอนแบบ
ปกติ ร่วมกับการ
สอนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมของ
นักเรียน  

3.ท่ำนคิดว่ำสมรรถนะหรือ
ค ว ำม ส ำม ำ รถ ใน ก ำ รคิ ด
ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม ที่
นั ก เรียนควรมี  มีอะไรบ้ ำง
เพรำะเหตุใด  

 

1.การคิด การ
สื่อสาร เพราะ
ทักษะการคิดเป็น
พ้ืนฐานของความ
สร้างสรรค์  และ
เมื่อคิดสร้างสรรค์
ได้  สิ่งส าคัญคือ
การสื่อสารเพื่อให้
เกิดคุณค่า  
2.คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล  เช่น 
การสังเกต  

ความยืดหยุ่น  
การประยุกต์ 
การมองหาสิ่ง
แปลกใหม ่ 

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
การคิดวิเคราะห์  
ลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล 

ในมุมมองของ
ผู้บริหาร
สมรรถนะหรือ
ความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมมีดังนี้  
1.การคิด ทั้งการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
และการคิด
วิเคราะห์  
2.การสื่อสาร  
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ความสนใจ การ
กล้าคิด  กล้าท า 
การแก้ปัญหา  

3.ลักษณะนิสัยใน
การแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่  ความ
ยืดหยุ่นทาง
ความคิด และ
การประยุกต์สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว  

4.ปั จ จุ บั น โร ง เรี ย น ส ำ ธิ ต
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ศิ ล ป ำ ก ร             

 )ปฐมวัยและประถมศึกษำ   (
มีน วัตกรรมที่แสดงออกถึง
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร
สร้ำงสรรค์ของนักเรียน เช่น  
กำรถ่ำยภำพ  กำรวำดภำพ  
ก ำ รแ ส ด งนิ ท ร รศ ก ำ ร ใน
โครงกำรศิลปินแห่งศิลปำกร  
กำรแสดงควำมสำมำรถจำก
เวทีอัจฉริยภำพ  ท่ำนคิดว่ำ
อะไรคือเกณฑ์ ที่แสดงหรือวัด
ว่ำนักเรียนมีสมรรถนะหรือ
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม   

 

นวัตกรรมใน
โรงเรียนมีความ
หลากหลาย  ซึ่ง
เกณฑ์การวัด
ขึ้นอยู่กับผู้สอน  
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการในการ
วัดประเมินผล  
แต่อาจจะดู
สมรรถนะผู้เรียน  
คิดว่าสิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญกับ
เกณฑ์การวัด คือ 
ความสนใจของ
ผู้เรียนที่
สร้างสรรค์ 
ออกมาเป็น
ชิ้นงาน / ผลงาน 
และการน าเสนอ 
รวมทั้งดู

เกณฑ์การวัดหรือ
สมรรถนะในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมข้ึนอยู่
กับพ้ืนฐานและ
พัฒนาการของ
ผู้เรียน แต่ละคน 
และแต่ละช่วงวัย 
ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน  

สิ่งที่แสดงถึง
ความสร้างสรรค์
ของผู้เรียน คือ  
พัฒนาการและ
ความแปลกใหใข
องผู้เรียน ซึ่งเรา
ใน ,ฐานะผู้สอน
จะดูตามวัยและ
ระดับ
ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็น
หลัก 

ในการวัดหรือ
ประเมินผลนั้น 
สิ่งที่แสดงว่า
นักเรียนมี
ความสามารถใน
การสร้างสรรค์ 
ทางผู้บริหารมี
ความเห็นว่า  
ขึ้นอยู่กับผู้สอนที่
จะมองพัฒนาการ
ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  ตาม
ช่วงวัย รวมไปถึง
ดูความสามารถ
ของนักเรียนเป็น
หลัก  
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พัฒนาการ 
รายบุคคลของ
ผู้เรียนเป็นหลัก  

5.ปัจจุบันแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มี ใช้ เทค โน โลยีและ
บู ร ณ ำ ก ำ ร เท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศเข้ำไปในกลุ่มสำระ 
เช่ น  ก ำ ร ใช้  Powerpoint  
กำรใช้  Smart TV Kahoot 
Youtube Weblog แ อ ป
พลิเคชันต่ำงๆ เป็นต้น   เข้ำ
ไปในกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ำน
คิดว่ำเพียงพอหรือไม่  มีอะไร
ที่ต้องเพิ่มเติมและปรับปรุง
แก้ไขหรือไม่  

 

คิดว่าในปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอนที่
โรงเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้ค่อนข้าง
หลากหลาย สิ่งที่
อยากเพ่ิมเติม 
และมุ่งหวังให้
เกิดข้ึนใน
โรงเรียนต่อไปใน
อนาคต คือ  
อาจารย์ใน
โรงเรียนสามารถ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมการ
สอนได้ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ  และ
ต่อยอดไปสู่วิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน 

ปัจจุบันผู้สอนใน
โรงเรียนได้ใช้
เทคโนโลยี  ใน
การจัดการเรียน
การสอน แต่
อาจจะพบสิ่งที่
เป็นข้อจ ากัด เช่น
สัญญาณ wifi ไม่
แรง หรือ  
เทคโนโลยี 
ดังกล่าวต้องใช้
โทรศัพท์ มือถือ 
ของนักเรียนใน
การเรียน อาจท า
ให้ผู้สอนพบ
ข้อจ ากัด และไม่
อยากจัดการ
เรียนรู้ต่อ  ผู้สอน
ควรมองข้าม
ข้อจ ากัดดังกล่าว  
แล้วพัฒนาการ
สอนอย่างเต็มที่  

การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้มีผู้
ที่ใช้ และ
โรงเรียนอ านวย
ความสะดวกใน
การใช้เทคโนโลยี 
แก่ผู้สอน รวมถึง
อ านวยความ
สะดวก  โดย
เพ่ิมเติม คือ 
ผู้สอนอาจจะใช้ 
application ที่
เป็นประโยชน์ ใน
การจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมมาก
ขึ้น  

มีการน า
เทคโนโลยี ไปใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ ในแต่ละ
กลุ่มสาระ 
แต่ตอนนี้สิ่งที่
มุ่งหวัง คือ การ
น าเทคโนโลยีไป
ใช้ในการวิจัย 
หรือการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

-    
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 จากตารางที่ 21 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารจ านวน 3 คน ที่มีต่อสภาพ
“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู”  “การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร”   จ าแนกตามประเด็น โดยผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้      
1) ด้านการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู   2) ด้านการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้   3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู     
 ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู   ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าในการที่จะ

พัฒนาครูให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพนั้น ผู้สอนต้องได้รับการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

โรงเรียนควรด าเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบของการนิเทศให้เป็นระบบของชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เมื่อพิจารณาจากร่าง“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารนั้น  ผู้บริหารมีความเห็นสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้  1)ขั้นตอนในการด าเนินการมี

ความเหมาะสม แต่อาจจะมีการกระชับขั้นตอนในบางขั้นตอนที่มีจ านวนมากเกินไป  2) ควรมีการ

ปรับภาษาให้กระชับสั้นลง และเห็นถึงความต่อเนื่องของขั้นตอนต่างๆ 3) ปรับการใช้ภาษาให้รูปแบบ

ให้คงเส้นคงวา   4) ในกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ควรมีการให้ก าลังใจครูอยู่เสมอ

และบูรณาการสอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปในขั้นตอนต่างๆ  ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  

และ5) ควรน าเทคโนโลยีมีผสานในขั้นตอนให้ชัดเจน และเป็นหนึ่งเดียว    

 ดังตัวอย่างข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียน กล่าวถึงการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูว่า  

“ในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูนั้นสิ่งส าคัญ คื อ การสร้างก าลังใจให้กับครู

ผู้เข้าร่วม PLC  โดยต้องมีการสร้าง Empower อย่างสม่ าเสมอในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนา” 

(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560)  

“การน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง PLC เป็นสิ่งที่เหมาะกับยุคสมัย ในศตวรรษ

ที่ 21    จะช่วยพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการ” 
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(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560) 

 ด้ำนกำรพัฒนำครูให้ มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมได้    ผู้บริหารมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ ขั้นตอน สมรรถนะที่นักเรียนพึงมี  เกณฑ์การวัด
ความสร้างสรรค์นวัตกรรม  ดังต่อไปนี้  1) พัฒนาผู้สอนให้เห็นความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม
ให้กับนักเรียน  2) ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้ค าถาม  ใช้ความคิด  
ใช้เทคโนโลยี เพ่ือจุดประกายความคิดของนักเรียน รวมถึงจัดเวทีการแสดงออก  ให้กับผู้เรียน  3) 
ผู้สอนจัดการสอนโดยบูรณาการศิลปะเป็นฐานแล้วน าผลงานของนักเรียนไปจัดนิทรรศการ หรือน าไป
บูรณาการกับการสอนแบบปกติ ร่วมกับการสอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมของนักเรียน   นอกจากนั้นใน
มุมมองของผู้บริหารสมรรถนะหรือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมมีดังนี้   1) การคิด ทั้ง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดวิเคราะห์  2) การสื่อสาร 3) ลักษณะนิสัยในการแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่  ความยืดหยุ่นทางความคิด และการประยุกต์สิ่งต่างๆ รอบตัว  และเมื่อพัฒนาทักษะใน
การสร้างสรรค์ต่างๆ แล้ว ในการประเมินนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะมองพัฒนาการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  ตามช่วงวัย รวมไปถึงความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก 

“เราต้องน าวิธีการสอนที่จะสามารถท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มา
พัฒนาครูเพื่อให้ออกแบบการสอนที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้” 

(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560) 

 “ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิด การ

ใช้เทคโนโลยี เพ่ือจุดประกายความคิดของนักเรียน รวมถึงจัดเวทีการแสดงออก  ให้กับนักเรียน เช่น 

กิจกรรม Open House  หรือการจัดนิทรรศการภายในชั้นเรียน”   

(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560) 

“เราต้องมุ่งให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ได้  มีความสามารถใน
การสื่อสาร พัฒนาลักษณะนิสัยบางประการ เช่นสนใจสิ่งต่างๆรอบตัว  มีการประยุกต์สิ่งต่างๆรอบตัว  
โดยครูต้องพึงสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลเพ่ือศึกษาพัฒนาการของนักเรียนในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก” 

(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560) 



  252 

ด้ำนกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครูและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  
ความคาดหวังของผู้บริหารในการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชีพครู    คือ

การใช้ในส่วนของ สื่อสังคมออนไลน์   Google form  การใช้คิวอาร์โค้ทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู และเมื่อมองไปด้านของการสอนทางผู้บริหารมุ่งหวังให้มีการน า

เทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระ แต่ตอนนี้สิ่งที่มุ่งหวัง คือ การน าเทคโนโลยี

ไปใช้ในการวิจัย หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหลัก   

  “ควรบูรณาการ Technologyแสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง PLC” 

(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560) 
 

“ถ้าเราสามารถบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการวิจัย  การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ก็

จะดีมาก” 

(สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2560) 

3.2 การสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร( ปฐมวัยและ
ประถมศึกษาพบว่า  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จ านวน 6 ท่าน  วันที่ 25 ธันวาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ช่วยผู้บริหาร เกี่ยวกับ ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ การจัดการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการเรียน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
มีผลการสัมภาษณ์ดังตารางที่ 22 

ตารางที่ 22 ผลการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

ประเด็นกำรสัมภำษณ์ ผลกำรสัมภำษณ์ 
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 
1.ถ้าพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
โดยใช้ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรี ย น รู้  โด ย ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม

จากร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
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ประเด็นกำรสัมภำษณ์ ผลกำรสัมภำษณ์ 
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ”ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรตามประเด็นดังต่อไปนี้  
 1.1จากรูปแบบ “ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ที่ ส่ ง เสริมความสามารถในการสร้ างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ” ( 
ฉบับร่าง  (เหมาะสมหรือไม่   อย่ างไร เมื่ อ
พิจารณาทีละข้ันตอน   )ตามเอกสารเเนบ (  

นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์มา
นั้นมีความคิดที่เห็นด้วยกับการน าศิลปะมาใช้ใน
การ    บูรณาการ เพราะสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  )ปฐมวัยและประถมศึกษา (  
มีความเหมาะสมโดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผู้ที่ท า
หน้าที่ เป็น Mentor และ Coach ต้องมีความ
เข้าใจค าว่า ศิลปะ การสร้างสรรค์ หรือการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยก่อนการ
ด าเนินการพัฒนาผู้สอนควรมีการท าความเข้าใจ
กับครู  หรือ อาจจะให้มีวิทยากรให้ความรู้ ใน
ลักษณะของการจัดการความรู้  แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

          1.2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  - 
ด้ำนกำรพัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้     
2.ท่านคิดว่าสมรรถนะหรือความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ นั กเรียนควรมี  มี
อะไรบ้างเพราะเหตุใด  
 

นักเรียนจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จากกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นผู้จัดโดยการมองจาก
ครูผู้สอนเป็นต้นแบบในการพัฒนาตัวผู้เรียน  เมื่อ
ครูเข้าใจพัฒนาการของเด็ก   เน้นการให้เกียรติ
นักเรียน  จะสามารถสร้างและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้  
การรู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้ เห็น
ความแตกต่าง และผู้สอนจะเข้าใจว่าต้องพัฒนา
ผู้เรียนอย่างไร  

3.ท่านคิดว่าเกณฑ์การวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนควรมีอะไรบ้าง  

1.นักเรียนต้องสามารถเล่าหรือสื่อในสิ่งที่นักเรียน
ท าได้ตามความสามารถ  ถ้านักเรียนไม่สามารถ
สื่อได้  หรือ เล่าได้ต้องสามารถแสดงออกใน
ลักษณะอ่ืนๆ ได้  การเล่าของนักเรียนจะสื่อสาร
ด้านความคิดสร้างสรรค์  มาจากการเล่น  รวมถึง
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ประเด็นกำรสัมภำษณ์ ผลกำรสัมภำษณ์ 
กระบวนการรับผิดชอบ  สิ่งส าคัญที่จะท าให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะที่ ดี   คือ กระบวนการ
สะท้อนตั้งแต่ตอนเรียนไปจนถึงชีวิตประจ าวัน  
2.ตามปกติการประเมินต่างๆ ต้องด าเนินการไป
ตามเกณฑ์   แต่ เมื่ อมองในมุมของความคิด
สร้างสรรค์แล้วนั้น ควรมองไปที่พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของนักเรียน รายบุคคลภายใต้การ
ดูแลของผู้สอนอย่างใกล้ชิด 

ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู     
4.ท่านคิดว่าช่องทางใดเหมาะสมในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนระหว่างครูในเรื่องของการจัดการ
เรียนการสอน 

ผู้ สอนสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ครูผู้สอนด้วยกันเอง และเมื่อพิจารณาถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ้ามีระบบของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู  ควรน าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามา
ใช้ เช่น line แต่อาจจะใช้ในส่วนที่มีอยู่แล้วไม่
ต้องใช้ แอปพลิเคชันใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีมาก
อยู่แล้ว ควรใช้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
การใช้เฟชบุ๊ค จะท าให้ช่องทางในการติดต่อมาก
เกินไป ซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกในการใช้หรือ
เข้าถึงข้อมูล 

 5.ปั จจุบั นแต่ ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้ มี ใช้
เทคโนโลยีและบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าไปในกลุ่มสาระ เช่น การใช้ Powerpoint  
การใช้ Smart TV Kahoot  Youtube Weblog 
แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น   เข้าไปในการจัดการ
เรียนรู้ ท่านคิดว่าเพียงพอหรือไม่  มีอะไรที่ต้อง
เพ่ิมเติมและปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 

 การใช้เทคโนโลยีการสอนในชั้นเรียน ในกรณี
ของเด็กเล็ก เราไม่ควรโฟกัสที่การใช้เทคโนโลยี
มากเกินไป  เราอาจจะใช้เทคโนโลยีกระตุ้นได้ใน
ขั้นน า ให้นักเรียนสนใจ เพ่ือจุดประกายความรู้
ของนักเรียน  การใช้สื่อมือยังมีความส าคัญ แต่
ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
การที่ เด็กได้เรียนรู้กับอะไรใหม่ๆ ก็จะช่วยให้
นักเรียนตื่นเต้น ได้เห็นจากภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน
การสรรค์สร้างงานใหม่ๆ ของตนเอง  
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จากตารางที่ 22 ผลการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 6 คน  ที่มีต่อสภาพ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู”  “การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร” กระบวนการวิธีการในการพัฒนา
วิชาชีพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  ที่ผ่านมามีกระบวนการที่
ชัดเจน  มีการประชุม มีโครงการ และมีการนิเทศ 2 ครั้งต่อภาคเรียน รวมนิเทศ 4 ครั้ง ต่อปี  
ความรู้สึกของครูที่ได้รับต่อการนิเทศในแต่ละครั้งนั้น ครูรู้สึกเหมือนโดนจับผิด  ต้องเตรียมการสอนที่
มากกว่าปกติ เมื่อได้รับการนิเทศ  มีเอกสารจ านวนมากที่ต้องเตรียมตัว  เหมือนได้รับการประเมิน 
มากกว่าการให้ค าแนะน า ในกรณีของการนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญบางครั้งยังไม่เข้าใจ บริบทของการ
จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาท าให้ค าแนะน าในบางครั้งไม่เหมาะสม กับการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับประถมศึกษา  ครูมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการนิเทศคิดว่าเป็นการติดตามสังเกต พฤติกรรมของครู
และเด็กในชั้นเรียน ไม่ใช่การช่วยเหลือ  ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ 
 ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู  ในการสัมภาษณ์ร่วมกันผู้ช่วยผู้บริหารส่วน
ใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า จากร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์มานั้นมีความคิดที่เห็นด้วยกับการน า
ศิลปะมาใช้ในการบูรณาการ เพราะสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)   มีความ
เหมาะสมโดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น Mentor และ Coach ต้องมีความเข้าใจค าว่า 
ศิลปะ การสร้างสรรค์ หรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยก่อนการด าเนินการพัฒนา
ผู้สอนควรมีการท าความเข้าใจกับครู  หรืออาจจะให้มีวิทยากรให้ความรู้ ในลักษณะของการจัดการ
ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

“การจะสร้าง PLC ควรด าเนินการ Mentoring และ Coaching เรื่องของศิลปะและ

เทคโนโลยี ให้ครูเข้าใจอย่างแท้จริงก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน” 

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

“ครูในบางกลุ่มสาระ อาจจะไม่ happy กับการน าศิลปะ เข้าไปจัดการเรียนรู้ อาจจะเพ่ิม

ขั้นตอนของรูปแบบที่พัฒนาในขั้นตอนแรกเป็น ขั้นตอนการปรับความเข้าใจ อาจจะมีการประเมินผล

ทีละข้ัน แล้วน ามาปรับรูปแบบไปเรื่อยๆ”  

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 
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ด้ำนกำรพัฒนำครูให้ มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมได้     จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ช่วยผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า  นักเรียนจะสามารถพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นผู้จัดโดยการมองจากครูผู้สอนเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาตัวผู้เรียน  เมื่อครูเข้าใจพัฒนาการของเด็ก   เน้นการให้เกียรตินักเรียน  จะสามารถสร้างและ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้เห็นความแตกต่าง และผู้สอนจะ

เข้าใจว่าต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างไร  1) นักเรียนต้องสามารถเล่าหรือสื่อในสิ่งที่นักเรียนท าได้ตาม

ความสามารถ  ถ้านักเรียนไม่สามารถสื่อได้ หรือ เล่าได้ต้องสามารถแสดงออกในลักษณะอ่ืนๆ ได้  

การเล่าของนักเรียนจะสื่อสารด้านความคิดสร้างสรรค์  มาจากการเล่น  รวมถึงกระบวนการ

รับผิดชอบ  สิ่งส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่ดี  คือ กระบวนการสะท้อนตั้งแต่ตอนเรียนไป

จนถึงชีวิตประจ าวัน 2) ตามปกติการประเมินต่างๆ ต้องด าเนินการไปตามเกณฑ์  แต่เมื่อมองในมุม

ของความคิดสร้างสรรค์แล้วนั้น ควรมองไปที่พัฒนาการและความก้าวหน้าของนักเรียน รายบุคคล

ภายใต้การดูแลของผู้สอนอย่างใกล้ชิด   

“เด็กเกิดการเรียนรู้หลักๆ มาจากแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนเป็นสิ่ง

ที่ท าให้เด็ก เกิดความกล้าแสดงออก แล้วน ามาใช้  แรงเสริมที่ส าคัญจากครูผู้สอนขณะสอนมีการ

กระตุ้นให้เด็กคิด  เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เป็นรูปธรรมก่อน ให้คนอื่นเห็น เกิดความมั่นใจก่อนจึงสามารถ

ปฏิบัติได”้  

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

 “ครูมีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก เราฟังความคิดเห็นของเด็ก เราให้เกียรติความ

คิดเห็นของเด็ก  ความคิดของเขามีค่า ครูเป็นคนจุดประกายให้เด็ก  ผลงานมาจากที่เค้าสังเกต หรือ

ค้นพบไม่มีค าว่าถูกหรือผิด ให้เค้าสังเกต ครูมีหน้าที่ในการตบให้มันเข้าที่ ว่าควรจะไปในทิศทางใด”  

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

 “ความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกลงไปในทุกๆ กิจกรรม ของเด็กที่ต้องท าอยู่แล้ว มีครูเป็นผู้

กระตุ้น อาศัยประสบการณ์เดิม ครูเพ่ิมเติมเสริมเข้าไป เพ่ือให้เค้ามีความคิดจินตนาการที่เสริมขึ้น ดี

ขึ้น”    

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 
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  “ครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เพ่ือให้เค้าสร้างหรือถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของ

เขาออกมา”  

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

 “การตั้งค าถามของครู  การต่อยอดชิ้นงานภาระงาน การตั้งค าถาม การยกตัวอย่างเป็น

แนวทาง ตัวเด็กมีพร้อมอยู่แล้วเพราะมีต้นทุนชีวิตที่ค่อนข้างสูง” 

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

 “ใน ศตวรรษท่ี  21 ต้องการสร้างให้เด็กเป็น นวัตกร เพ่ือสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งที่

ส าคัญ   อยู่ที่ครูเป็นต้นแบบในการน ามาใช้ในห้องเรียน เป็นต้นแบบให้นักเรีบนเห็น ได้ศึกษาได้เข้าใจ 

ข้อดีอย่างไร     จะลึกซึ้ง เครพในสิ่งครูน ามาใช้ แล้วน าไปสร้างเป็นของตัวเองได้  ตัวครู  นวัตกรรม

รวมไปถึงการสอน          การประเมินผล และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียน”  

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

 “มองกระบวนการ ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน การตอบค าถาม  ระหว่างทาง
ก่อนที่จะสร้างชิ้นงานเป็นการจุดประกาย สุดท้ายถ้าขาดกระบวนการเหล่านี้    เขาจะไม่สามารถ
สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้ เพราะสุดท้ายแล้วต้องมองไปตลอดกระบวนการ มองไปจนถึงว่า  ถ้าเขาไม่
อยู่กับเราเขาสามารถคิด ออกแบบ ผลงาน มีความสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด    นั่นคือ สมรรถนะที่
เขาควรได้ ไม่ควรจบในห้องเรียน ควรไปจบในชีวิตประจ าวันของเขามากกว่า” 

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

 “ปกติเวลาประเมินความคิดสร้างสรรค์ มีเกณฑ์ ปกติในเกณฑ์ จะมีการระบุ มันไม่สามารถ

ประเมินเป็นเกณฑ์ เราดูจากพัฒนาการความก้าวหน้า อยู่ภายใต้การสืบย้อนความรู้อย่างเป็นระบบ”  

(สัมภาษณ์ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560) 

3.3 กำรสัมภำษณ์หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร( 
ปฐมวัยและประถมศึกษำ) พบว่ำ  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 8 ท่าน  วันที่ 26 ธันวาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับ ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  โดย
ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง  มีผลการสนทนาสัมภาษณ์ ดังตารางที ่23 

ตารางที่ 23 ผลการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร( 
ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
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ภาพที่ 11 การสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

จากตารางที่ 29 ผลการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 8 คน  ที่มีต่อสภาพ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพคร”ู  “การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร” กระบวนการวิธีการในการ
พัฒนาวิชาชีพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  แบ่งออกเป็นด้าน
การบูรณาการ    การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   และด้านการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู   ด้านการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน    

ด้ำนกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน   จากการสัมภาษณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเห็นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีการบูรณาการศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้    แต่ยัง

ขาดการเป็นระบบขั้นตอน น าศิลปะมาสอดแทรกในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้  ทั้งในส่วน

ของขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป ส่วนใหญ่สิ่งที่ผู้สอนน ามาใช้ อาทิ งานทัศนศิลป์  งานเขียน งานประพันธ์  

การอ่านวรรณคดี วรรณกรรม การเคลื่อนไหวตามจังหวะ การออกแบบท่าทาง การฟังเพลง การท า

ชิ้นงานตามเทศกาลส าคัญ เน้นกระบวนการรวบรวมข้อมูล  สร้างแนวคิด  แก้ปัญหา ออกแบบชิ้นงาน 

เลือกแบบที่ดีที่สุด  ลงมือปฏิบัติและแก้ไข  ลักษณะของการบูรณาการแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

“ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีการน าศิลปะเข้าไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

อาทิ การวาดภาพประกอบ หรือให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบค าถามทางคณิตศาสตร์ เช่น การวาดภาพ

ดอกไม้ 1 ดอก  ดอกไม้ 5 ดอก รูปต่อไปเป็น 9 ดอก น าศิลปะเข้ามาช่วย  เรื่องที่เหมาะสมในการใช้

ศิลปะ เช่น เรื่องรูปเรขาคณิต  สาระของความน่าจะเรื่อง แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม” 
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(สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

“ชิ้นงานสุดท้าย หลังเด็กเรียนผ่านกระบวนการ เด็กจะท าชิ้นงาน ชิ้นสุดท้าย จะสะท้อน 

ศิลปะ ที่เด็กเรียนใน โรงเรียน”   

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู  จากการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระนั้นโดยส่วน

ใหญ่นั้น พบว่า โรงเรียนยังไม่มีการจัดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ  ยังเป็น

ลักษณะของการแยกกันท าอย่างชัดเจน จัดแสดงผลงานของนักเรียนเพียงในห้องเรียนเท่านั้น   ต่าง

คนต่างสอน มีเพียงการนิเทศตามระบบของโรงเรียน แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนวิธีสอน หรือแสดงผลงาน

ของนักเรียน  แนวทางที่หัวหน้ากลุ่มสาระส่วนใหญ่เห็นคล้ายกัน คือ โรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือ

ในการพัฒนาให้เป็นระบบสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ

และชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยการดูแลให้ความช่วยเหลือต้องการให้ เป็นการโค้ช (Coaching) แบบ

ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้การโค้ช (Expert  Coaching)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนจัดการเรียนการ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ  รวมถึงควรมีตัวอย่างของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เห็นตัวอย่างของ

การน าไปใช้   และมีการจัดนิทรรศการหรือมีการแสดงผลงานของผู้เรียน หลังจากผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนดังกล่าว  โดยรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ตามที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสารแล้วนั้น พบว่ามี

ความเหมาะสมของรูปแบบ  โดยอาจมีการบูรณาการเทคโนโลยี เข้าไปในการสร้างรูปแบบ โดยแสดง

ในโมเดล ให้ชัดเจน ให้เห็นว่าเข้าไปในทุกๆ ขั้นตอน  แล้วน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ  

“การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนน่าจะมีความเหมาะสม แล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน

โดยเพิ่มเทคโนโลยี พวกเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น คิวอาร์โค้ท หรือ link ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

“เราสามารถน าเทคโนโลยี แล้วน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ๆ” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

“อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะในชั้นเรียนมาให้ความรู้ก่อน”  
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(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

“บางครั้งถ้าเรายึดบางตัวชี้วัดของหลักสูตร จะยังไปไม่ถึงปิดก้ันความคิดของนักเรียน” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมของนักเรียน  จากการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า  

นวัตกรรมของนักเรียนเมื่อมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาในแต่ละกลุ่มสาระแล้วนั้น ยังคงเพียงจัดแสดงใน

ห้องเรียน หรือ ในบางกลุ่มสาระไม่ได้มีการจัดแสดงใดๆ  ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานของ

นักเรียนที่สร้างสรรค์จ านวนมาก อาทิ การสร้างโจทย์  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   การแสดงละคร   

การเคลื่อนไหวร่างกาย  โดยควรมีการน าผลงานของนักเรียนจัดแสดงทั้งในส่วนของการจัดแสดงใน

สถานศึกษา  และน าออกสู่ภายนอก  เพ่ือให้เห็นความสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยเกณฑ์ในการ

ประเมินความสร้างสรรค์ของนักเรียน   ดูตามเกณฑ์รูบริค และพัฒนาการส่วนบุคคลของผู้เรียน  และ

พร้อมในการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเสมอเพ่ือให้สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ  

“โจทย์ปัญหา ที่ท ากันบ่อยๆ สร้างโจทย์ และวาดภาพประกอบเรื่องราว สะท้อน ความ

สร้างสรรค์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์  การแสดงละคร แสดงบททบาทสมมติประกอบ” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

   “การแสดงผลงานในโครงงานสร้างศิลป์ ได้น าผลงานไปแสดงกับรุ่นพี่” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

“ชิ้นงานเก็บของรุ่นพ่ี เพ่ือเป้นตัวอย่าง เป็นไกด์ เป็นแนวทางให้เค้าดู เด็กแต่ละรุ่น จะมี

พัฒนาการที่แตกต่างกัน” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

“มีงานประดิษฐ์ เด็กจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเด็ก” 

(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

 “เกณฑ์ประเมิน ถ้าประเมินเป็นกลุ่ม ดูตามเกณฑ์การวัด   ถ้าเดี่ยวดูตามพัฒนาการ และให้

เกียรตินักเรียนในการประเมิน” 
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(สัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560) 

 
3.4 กำรสัมภำษณ์ผู้ เชี่ยวชำญเรื่องชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู โดย Dr.Cameron  

Keith  Richards  พบว่ำ 

ตารางที่ 24 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดย Dr.Cameron  Keith  
Richards 

ประเด็นสัมภำษณ์  สรุปค ำตอบจำกผู้เชี่ยวชำญ 
1.เราจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไร ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู  

เมื่อครูด าเนินการสอนตามหลักสูตรมาระยะหนึ่ง
แล้ ว การจัดการเรียนการสอนมัก เป็น ในรูป
แบบเดิม และปัญหาส าคัญที่พบ คือ การที่ผู้สอนไม่
เปิดใจยอมรับ หรือแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบกับผู้อ่ืน 
เนื่องจากครูไม่ชอบพูดถึงปัญหาของตนเอง  แต่มัน
จะ เป็ นป ระโยชน์ ม ากถ้ าผู้ ส อนยอม ในการ
แลกเปลี่ ยนปัญ ห าที่ พ บ   คื อ  การให้ ผู้ ส อน
ด าเนินการแลกเปลี่ยนในระบบ online  ทั้งการ
เขี ย น บั น ทึ ก ล ง ใน  Google from ห รื อ ก า ร
แลกเปลี่ยนในแอปพลิเคชัน ของสื่อสังคม online 
อ่ืนๆ  

2.ในกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เรา
จะท าอย่างไร ให้ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ท างานร่วมกันได้   

 ในการที่จะให้ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ของชุ มชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพนั้ น  ต้ อ งมี
กระบวนการให้ผู้ สอนเปิดใจ และพร้อมที่ จะ
แลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน
การสอน  ทั้ งข้อดีและข้อเสนอแนะ การสร้าง
ห้องเรียนส าหรับครู หรือการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป เรียกว่าเป็นการสื่อสาร
ทางอ้อม  ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

3.กระบวนการที่เคยด าเนินการและประสบความส าเร็จ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจากที่ เคย
ด าเนินการมา คือ 2 สัปดาห์จะมีการน าเสนอ
ความคิด มีการถามค าถามน าร่อง ในสิ่ งที่ เรา
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ประเด็นสัมภำษณ์  สรุปค ำตอบจำกผู้เชี่ยวชำญ 
สามารถท าได้  การที่จะด าเนินการจัดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น เราสามารถพัฒนาสิ่งที่เป็น
แนวคิดหลีกได้  ในหลายๆ สิ่ ง  ทุกคนร่วมกัน 
ช่วยเหลือกัน  แก้ไข และน าเสนอสิ่งใหม่  ท าให้
เกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  การให้การโค้ช )coaching( แบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
)peer coaching( ท าให้ครูผ่อนคลายมากกว่า การ
โค้ชโดยผู้บริหาร )Excecutive Coaching  (และ
ควรเพ่ิมเติมการมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
   ) journal writing( เพ่ือให้ครูได้เขียนปัญหา ของ
ตนเองที่พบในห้องเรียนแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน  

ท าอย่างไรให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง  การที่จะท าให้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เกิดการ
สื่อสารทั้ง 2 ทางนั้น ในที่ประชุมต้องมีคนเริ่มเปิด
ประเด็นด้วยความผ่อนคลาย  โดยผู้ด าเนินการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู จะเริ่มถามคนที่
จะให้บรรยากาศเป็นกันเอง เพ่ือสร้างบรรยากาศ 
ถ้ามีคนเปิดประเด็นแล้วบรรยากาศจะดีขึ้น  ทุกคน
สามารถแสดงปัญหาของตนเองได้ ให้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ   เพื่อน
ครูด้วยกันมีความส าคัญ ในการแบ่งปันความ
คิดเห็นร่วมกัน ความคิดเห็น จะช่วยในการเล่าเรื่อง  
การสอน หรือ บรรยากาศ   การเชิญคนนอก 2-3 
ครั้ง ดูว่าใครคุยต่อได้ เพื่อช่วยฝึกคนต่อไป กลุ่ม
ย่อยช่วยในการพัฒนาได้ดี  หรือการก าหนดเรื่องใน
การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูร่วมกัน  
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จากตารางที่  24 การสัมภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญ เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  โดย 
Dr.Cameron  Keith  Richards  พบว่า  เมื่อครูด าเนินการสอนตามหลักสูตรมาระยะหนึ่งแล้ว การ
จัดการเรียนการสอนมักเป็นในรูปแบบเดิม และปัญหาส าคัญที่พบ คือ การที่ผู้สอนไม่เปิดใจยอมรับ 
หรือแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบกับผู้อ่ืน เนื่องจากครูไม่ชอบพูดถึงปัญหาของตนเอง  แต่มันจะเป็น
ประโยชน์มากถ้าผู้สอนยอมในการแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบ  คือ การให้ผู้สอนด าเนินการแลกเปลี่ยนใน
ระบบ online  ทั้งการเขียนบันทึกลงใน Google from หรือการแลกเปลี่ยนในแอปพลิเคชัน ของสื่อ
สังคม online อ่ืนๆ   โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   ในส่วนของการโค้ช 
(coaching) แบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (Peer Coaching) ท าให้ครูผ่อนคลายมากกว่า การโค้ชโดย
ผู้บริหาร (Executives Coaching) และควรเพ่ิมเติมการมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้( journal 
writing) เพ่ือให้ครูได้เขียนปัญหา ของตนเองที่พบในห้องเรียนแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่ช่วยให้จัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ    

     
3.5 กำรส ำรวจควำมต้องกำรจ ำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6  โดยสุ่มตัวอย่าง

จากนักเรียนทั้งหมด 138 คน  ใช้การสุ่มตัวอย่างของ Taro  Yamane  ได้จ านวนนักเรียนเท่ากับ 

138 คน  จากการส ารวจความต้องการจ าเป็น ของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์

นวัตกรรมได้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 12 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตารางที่ 25 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักเรียนในการ
จัดการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

สถำนะ รำยละเอียด ร้อยละ 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  33.33 

ประถมศึกษาปีที่ 5  33.33 
ประถมศึกษาปีที่ 6  33.34 

รวม 100 
เพศ ชาย 45.65 

หญิง 54.35 
รวม 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 จากตารางที่ 25 พบว่า  สถานภาพและข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนทั้งหมด 138 คน  เรียงตามล าดับจาก

มากไปน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนตอบสอบถามเป็นนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 33.34 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร้อยละ 33.33  เพศหญิง ร้อยละ 

54.35  เพศชาย ร้อยละ 45.65  ตามล าดับ  

ตารางที่ 26 ความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนน าศิลปะมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้    

(กิจกรรมศิลปะ) 

ข้อ รำยกำร 
ล ำดับที่ 
กำรเลือก 

ร้อยละ 

1. กิจกรรมงานปั้น  เช่น ปั้นดินเหนียวหรือแป้งโด ดินน้ ามัน เป็น
ต้น 

1 15 
2 35 
3 12.50 
4 37.50 

2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสีน้ า สีเทียน สีดินสอ เช่น หยดสี 
เทสี ระบายสี เป่าสี ละเลงสีด้วยนิ้วมือ หรือส่วนต่างๆ ของมือ
หรือ พิมพ์ภาพ เป็นต้น 

1 67.50 
2 17 
3 2.50 
4 12.50 

3. กิจกรรมงานกระดาษ เช่น  ฉีก พับ ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น 1 2.50 
2 22.50 
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ข้อ รำยกำร 
ล ำดับที่ 
กำรเลือก 

ร้อยละ 

3 50 
4 25 

4. กิจกรรมประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ และของเหลือใช้ เช่น ประดิษฐ์
กระทงใบตอง ประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ เป็นต้น 
 

1 12.50 
2 25 
3 35 
4 27.50 

 จากตารางที่26 ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนน าศิลปะมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้   ด้านกิจกรรมศิลปะ เมื่อเรียงตามล าดับในการเลือกของนักเรียนล าดับที่ 1   พบว่า 

นักเรียนเลือกกิจกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสีน้ า สีเทียน สีดินสอ เช่น หยดสี เทสี ระบายสี เป่าสี 

ละเลงสีด้วยนิ้วมือ หรือส่วนต่างๆ ของมือหรือ พิมพ์ภาพ เป็นต้น  อยู่ในล าดับที่ 1  (ร้อยละ  67.50)   

กิจกรรมงานปั้น  เช่น ปั้นดินเหนียวหรือแป้งโด ดินน้ ามัน เป็นต้น  (ร้อยละ 15)   กิจกรรมประดิษฐ์

จากวัสดุต่างๆ และของเหลือใช้ เช่น ประดิษฐ์กระทงใบตอง ประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ เป็น

ต้น  (ร้อยละ 12.50)  กิจกรรมงานกระดาษ เช่น  ฉีก พับ ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น ( ร้อยละ 2.50) 

อยู่ในล าดับสุดท้าย ตามล าดับ 

ตารางที่ 27 ความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนน าศิลปะมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
(กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว) 
ข้อ รำยกำร ล ำดับที่ 

ในกำรเลือก 
ร้อยละ 

1. การขับร้องเพลงประกอบเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 27.50 
2 35 
3 37.50 

2. การร่ายร า  / กายบริหารประกอบเพลง / การเต้นแอโรบิก 
/ ประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

1 42.50 
2 32.50 
3 25 

3. ขีดเขียนระบายสีตามจังหวะของดนตรี 1 40 
2 30 
3 30 
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จากตารางที่ 27 ความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนน าศิลปะมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้  ด้านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว  เมื่อเรียงตามล าดับในการเลือกของนักเรียน

ล าดับที่ 1   พบว่า การร่ายร า /กายบริหารประกอบเพลง / การเต้นแอโรบิก / ประดิษฐ์ท่าประกอบ

เพลง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในล าดับที่ 1 (ร้อยละ 42.50)  ขีดเขียนระบายสีตามจังหวะของ

ดนตรี (ร้อยละ 40) การขับร้องเพลงประกอบเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ27.50)  อยู่ใน

ล าดับสุดท้าย ตามล าดับ 

ตารางที่ 28 ความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนน าศิลปะมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
(กิจกรรมด้านภาษา) 

ข้อ รำยกำร 
ล ำดับที่ใน
กำรเลือก 

ร้อยละ 

1. การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ   
 
 
 

1 55 
2 27.50 

3 17.50 

2. การเขียนร้อยแก้วประเภทต่างๆ  เช่น เรื่องสั้น เรียงความ  
เขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นต้น 

1 42.50 
2 47.50 
3 10 

3. การเขียนร้อยกรอง  เช่น  กลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 เป็น
ต้น 

1 10 
2 20 
3 70 

 

จากตารางที่ 28  ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนน าศิลปะมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้   ด้านกิจกรรมด้านภาษา  เมื่อเรียงตามล าดับในการเลือกของนักเรียนล าดับที่ 1   

พบว่า การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ   อยู่ในล าดับที่ 1 (ร้อยละ 55)  การเขียน

ร้อยแก้วประเภทต่างๆ  เช่น เรื่องสั้น เรียงความ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นต้น (ร้อยละ 42.50) 

การเขียนร้อยกรอง  เช่น  กลอนสุภาพ   กาพย์ยานี 11 เป็นต้น ( ร้อยละ 10 )  อยู่ในล าดับสุดท้าย 

ตามล าดับ  
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ตารางที่ 29 ความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนใช้สื่อเพ่ือประกอบการเรียนรู้ 
ข้อ รำยกำร ร้อยละ ล ำดับที่ 

1  ใบความรู้  7.50 5 
2 การค้นคว้าข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต 21.67 3 
3 Power point 19.17 4 
4 คลิปวิดีโอ 29.16 1 
5 แอปพลิเคชันต่างๆ  อาทิ Kahoot Plickers เป็นต้น 22.50 2 
รวม 100 - 

จากตารางที่ 29 ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการให้ผู้สอนใช้สื่อเพ่ือประกอบการ

เรียนรู้ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้  คลิปวิดิโอ (ร้อยละ 29.16) แอปพลิเคชันต่างๆ  

อาทิ Kahoot Plickers เป็นต้น  (ร้อยละ 22.50)   การค้นคว้าจากระบบอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 

21.67)  ใช้ Power point     (ร้อยละ 19.17)  ใบความรู้ (ร้อยละ 7.50)  ตามล าดับ 

ตารางที่ 30  ความต้องการของนักเรียนในการวัดและประเมินผล 
ข้อ รำยกำร ร้อยละ ล ำดับที่ 

1 การทดสอบ 17.5 2 

2 การประเมินจากผลงาน 82.5 1 

รวม 100 - 

จากตารางที่ 30 ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการวัดและประเมินผล  เรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ การประเมินจากผลงาน ( ร้อยละ 82.5) และ การทดสอบ (ร้อยละ 

17.5)   ตามล าดับ 

4.ผลกำรพัฒนำ “ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ” 

4.1 การพัฒนารูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”   

ในขั้นนี้เป็นการสังเคราะห์ร่างต้นแบบ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาด าเนินการในรูปแบบ
ควบคู่กันไป  ทั้งในขั้นการออกแบบ ( Design) และขั้นตอนการพัฒนา (Development) โดยน า
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ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากขั้นการวิเคราะห์ (Analysis): Research (R1) ทั้งหมด  รวมถึงเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ มาใช้เป็นฐานคิดในการร่างรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   ที่
ประกอบด้วยหลักการ และวัตถุประสงค์  ปัจจัยสนับสนุนและขั้นตอนการด าเนินการตามระยะการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้  ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการและแนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (Richard Dufour (1998,2007) และนักวิจัยคนอ่ืนๆ)  แนวคิดเกี่ยวกับการผสมผสาน
เทคโนโลยี (สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2554) และนักวิจัยคนอ่ืนๆ ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ า น  Robin (  2004 ) , Mullen (1999) ,Lens(2005) ,Sullivan(2005) ,Noble   
( 2005) ,Wesley ( 2005) ,Adler( 2006) , Paul (  2001) ,Georgette( 2006) ,Bernstein( 1990) )  
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น  Guilford 
(1967) ,Torrance(1971) ,Good and other(1980)Baron&May(1960) , Mednick (1962) ,อ า รี 
พันธ์มณี (2547),วิชัย วงษ์ใหญ่ มารุต พัฒผล (2553)ฯลฯ และนักวิจัยคนอ่ืนๆ)  ท าให้ได้ร่างรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์  ปัจจัยสนับสนุน และขั้นตอนการด าเนินการตามระยะของ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  ที่เกิดจากการสังเคราะห์เอกสาร ดังนี้  
 ร่ำงที่ 1 รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ( INNOVATE  Model )  
 หลักกำร  เป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูผ่านชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งผลให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง  

 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือพัฒนาวิชาชีพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ครูสามารถ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้าง

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง 

 เงื่อนไข :  
 1) ผู้สอนต้องมีการเรียนรู้หรือมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  
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 2) ผู้สอนต้องสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 ขั้นตอนการด าเนินการตามระยะของกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น ฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
คือ   
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรสร้ำงเเรงบันดำลใจ ( Inspiration : I )   

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยผสมผสาน

เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนของผู้เกี่ยวกับ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี ( Google Application / Google Classroom / Social 

Media)  โดยวิทยากร  หรือครูผู้เชี่ยวชาญ   

2.จัดการความรู้ ( Knowledge Management ) โดยการเชิญอาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

ตนเอง ที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์

นวัตกรรมได้  

 

ขั้นที่ 2   ขั้นก ำหนดวัตถุประสงค์ และออกแบบภำระงำนชิ้นงำน (Narrative goal setting : N )  

 เป็นขั้นร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบภาระงานของการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

 

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ ( Newness  : N ) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ด าเนินการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )  โดย

การร่วมกันถอดบทเรียน  และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศิลปะเป็นฐานของกลุ่มสาระตนเอง 

แล้วน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน 

Google Classroom  Google Application  และ สื่อสังคมออนไลน์  
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ขั้นที่ 4  ขั้นกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ( Organization and Variety  : OV )  

 เป็นขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  และมีการแลกเปลี่ยนรูปแบบของการ

จัดการเรียนรู้ ระหว่างครูโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  ประกอบด้วย 

 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้    

 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผู้เรียนและความสามารถเบื้องต้น เกี่ยวกับศิลปะของผู้เรียน    

 ขั้นที่ 3  ออกแบบการวัด การประเมินผล    

 ขั้นที4่ จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ของกลุ่มสาระของตนเอง  โดยการบูรณาการศิลปะศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้  อาทิ ทัศนศิลป์ 

การแสดงบทบาทสมมติ ละคร การวาดภาพ ดนตรี  ภาพยนตร์ ภาพวาด  ประติมากรรม งานเขียน

ต่างๆ  เป็นต้น   และอัดคลิปการสอนของครู เพ่ือน ามาเผยแพร่  

 ขั้นที ่5 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 

     ขั้นที่ 6 การสะท้อนผล : ประเมินตนเองและครูประเมิน 

ขั้นที่ 5 ขั้นกลุ่มวิเครำะห์ (Analysis of team : A )  

 เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ดังนี้  

1.ผู้สอนจัดการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  โดยการแลกเปลี่ยนการเรียนการ

สอนของตน  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วเลือกการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ( Best Practice ) 

ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  

 2.น าคลิปการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ( Best Practice )                

มาด าเนินการจัดการความรู้ แล้วน าเสนอความคิดเห็น  และน าคลิปการจัดการเรียนการสอนของทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ลง  Google Application  หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ  แล้วร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติม  

ขั้นที่ 6 ขั้นเทคโนโลยี  ( Technology ) 

 เป็นขั้นตอนที่บูรณาการเทคโนโลยีในการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นการสร้างเครือข่าย

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ผ่านเทคโนโลยี  ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook   instragram   line 

และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น youtube weblog Google Application เป็นต้น บูรณาการเข้าไปในทุก

ขัน้ตอนของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ทั้งของครูและนักเรียน 
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ขั้นที่ 7 ขั้นกำรสร้ำงก ำลังใจและกำรจัดนิทรรศกำร ( Empowering and Exhibition ) 

 เป็นขั้นตอนการสร้างก าลังใจให้กับผู้สอนและนักเรียน รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ของนักเรียนที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  โดยการจัดนิทรรศการจะมีในส่วนของ

การแสดงผลงานของผู้เรียน และน าผลงานของตนแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้

เรียนรู้ร่วมกัน  
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เมื่อน าให้กรรมการวิทยานิพนธ์ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ในการปรับแก้ และน า
ข้อมูลจากการสอบถามความต้องการจ าเป็น  การสัมภาษณ์  มาปรับแก้ไขข้อมูลได้ ร่างที่ 2  ของ  
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (INNOVATES MODEL) มีรายละเอียดรูปแบบ  ดังต่อไปนี้  
  1) หลักกำร  เป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง  
  2) วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยี ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
ออกแบบชิ้นงาน หรือสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง 
  3) เงื่อนไขส ำคัญในกำรน ำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส ำเร็จ 
    3.1) ผู้สอนมีการเรียนรู้หรือมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  
    3.2) ผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
  4) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมระยะของกระบวนกำรของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ
โดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
คือ   
  ขั้นที่ 1 ขั้นกำรสร้ำงเเรงบันดำลใจ ( Inspiration : I )  เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยผสมผสานเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  โดยการด าเนินการดังต่อไปนี้  
  1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนของผู้เกี่ยวกับ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม  การใช้ เทคโนโลยี  ( Google Application / Google Classroom / 
Social Media)  โดยวิทยากร  หรือครูผู้เชี่ยวชาญ   
  2.จัดการความรู้ ( Knowledge Management ) โดยการเชิญอาจารย์หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตนเอง ที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้  
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  ขั้นที่ 2   ขั้นก ำหนดวัตถุประสงค์ และออกแบบภำระงำนชิ้นงำน  (Narrative goal 
setting : N )  เป็นขั้นร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบภาระงานของการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ ( Newness  : N )  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
ด าเนินการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )  โดยการร่วมกันถอดบทเรียน  และสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศิลปะเป็นฐานของกลุ่มสาระตนเอง แล้วน ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน Google Classroom  Google 
Application  และ สื่อสังคมออนไลน์  
   
  ขั้นที่ 4  ขั้นกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ( Organization and Variety  : OV ) เป็น
ขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  และมีการแลกเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ ระหว่างครูโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  ประกอบด้วย 
   ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้    
   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผู้เรียนและความสามารถเบื้องต้น เกี่ยวกับศิลปะของผู้เรียน    
   ขั้นที่ 3  ออกแบบการวัด การประเมินผล    
   ขั้นที่4 จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระของตนเอง  โดยการบูรณาการศิลปะศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้  
อาทิ  ทัศนศิลป์  การแสดงบทบาทสมมติ  ละคร การวาดภาพ ดนตรี  ภาพยนตร์ ภาพวาด  
ประติมากรรม งานเขียนต่างๆ  เป็นต้น   และอัดคลิปการสอนของครู เพ่ือน ามาเผยแพร่  
   ขั้นที่ 5 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 
        ขั้นที่ 6 การสะท้อนผล : ประเมินตนเองและครูประเมิน 
   
  ขั้นที่ 5 ขั้นกลุ่มวิเครำะห์ (Analysis of team : A ) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ดังนี้  
  1.ผู้สอนจัดการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  โดยการแลกเปลี่ยนการเรียน
การสอนของตน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วเลือกการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด(Best Practice ) 
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
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   2.น าคลิปการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด (Best Practice )                
มาด าเนินการจัดการความรู้ แล้วน าเสนอความคิดเห็น  และน าคลิปการจัดการเรียนการสอนของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ลง  Google Application  หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ  แล้วร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม  
  ขั้นที่ 6 ขั้นเทคโนโลยี  ( Technology )  เป็นขั้นตอนที่บูรณาการเทคโนโลยีในการใช้
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ผ่านเทคโนโลยี  ทั้งสื่อสังคม
ออนไลน์  เช่น  facebook   instragram   line และเทคโนโลยีต่ างๆ เช่น  youtube weblog 
Google Application เป็นต้น บูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ทั้งของครู
และนักเรียน 
  ขั้นที่  7 ขั้ นกำรสร้ ำงก ำลั งใจและกำรจัดนิทรรศกำร ( Empowering and 
Exhibition ) เป็นขั้นตอนการสร้างก าลังใจให้กับผู้สอนและนักเรียน รวมถึงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน ของนักเรียนที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  โดยการจัดนิทรรศการจะ
มีในส่วนของการแสดงผลงานของผู้เรียน และน าผลงานของตนแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้
ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกัน  
  ขั้นที่ 8 ขั้นสะท้อนผล ( Social Reflection ) เป็นขั้นตอนของการสะท้อนผล  ขยาย
ผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สอน ผู้เรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  

5) กำรวัดและประเมินผล  

  1) ครู : เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  

  2) นักเรียน : มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  
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4.2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประกอบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
ประกอบด้วย  คู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี  แผนการพัฒนาวิชาชีพ
และปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัย ส าหรับผู้สอน จ านวน 4 ฉบับ 
ดังนี้  

ฉบับที่ 1 แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน  และ แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   

ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ฉบับที่  3 แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้ รับการพัฒนาวิชาชีพ (Reflective 

Journal) 
ฉบับที่4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ฉบับ 
ดังนี้ คือ 

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา    

(รายละเอียดในบทที่ 3)  

4.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเป็นไปได้ในการน าร่างต้นแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์              
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                                ภาพที่ 13  การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไปใช้จริงด้วยการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) กับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน    ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ต่อไป  ในวันที่ 11 
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ซึ่งผลของการสนทนากลุ่ม ให้มีการปรับแก้รูปแบบฯ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้  

ตารางที่ 31สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาคุณภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (INNOVATES  MODEL) 

ประเด็น ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ สรุปควำมคิดเห็นและกำรปรับแก้ 
1.ความเหมาะสมและ
สอดคล้องขององค์ประกอบของ
รูปแบบ  แต่ละองค์ประกอบ       

“องค์ประกอบมีความเหมาะสม
แต่ควรปรับลดขั้นตอนและเสริม

เชี่ยวชาญแนะน าตามท่ีผู้”  
 

“มีความเหมาะสมแต่ควรปรับแก้
ตามค าแนะน า”  

จากประเด็นความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของรูปแบบ INNOVATE  MODEL 
ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับแก้
แยกตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
หลักการ  
1.  เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับการ 
Reflection และ Sharing ที่ท าให้
รูปแบบประสบความส าเร็จเพ่ิม
ข้อความและปรับแก้หลักการ
ทั้งหมดให้เกี่ยวข้องกับชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู ดังนี้ “พัฒนา
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ประเด็น ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ สรุปควำมคิดเห็นและกำรปรับแก้ 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานของผู้สอน ผ่าน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยี ให้นักเรียน
สามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้าง
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีกันอย่างสม่ าเสมอ” 
ขั้นตอนของรูปแบบ 
1.รายละเอียดกับชื่อขั้นตอน ยังไม่
มีความน่าสนใจให้อธิบายให้ชัดเจน
ในขั้นตอนต่างๆปรับการอธิบาย
ขั้ น ตอน ให ม่ ทั้ งห มด  จ าก เดิ ม
อธิบายสั้นๆ ไม่มีรายละเอียด  มี
การอธิบายใหม่ให้สัมพันธ์กับชื่อขั้น 
แล้วอธิบาย วัตถุประสงค์  วิธีการ
ด าเนินการ  
2.เพ่ิมเติมการอธิบายวห้ชัดเจน 
2.1 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ 
ควรอธิบาย ว่า คือ การเตรียม
ความพร้อม และให้ความรู้และ
ผู้วิจัยควรอธิบายเรื่อง การจัดการ
ความรู้เพิ่มเติม  
2.2 บางขั้นตอนควรมีการบูรณา
การเข้าด้วยกัน เช่น  น าขั้นที่ 2 
และ 3 มารวมกัน  น ารูปแบบใน
ขั้นที่ 4  มาไว้ในขั้นที่ 1,2  ปรับ
ล าดับขั้นให้เหลือ 4 – 5 ขั้นตอน
2.3 ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการ 
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ประเด็น ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ สรุปควำมคิดเห็นและกำรปรับแก้ 
เนื้อความไม่สัมพันธ์กันผู้วิจัยควร
เขียนอธิบายให้ชัดเจน 
2.4 ขั้นตอนควรเรียงล าดับผลที่เกิด
ขึ้นกับครูและนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
2.5 การเสริมพลัง และ เทคโนโลยี 
ควรอยู่ในทุกๆ ขั้นตอน บูรณาการ 
หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้รูปแบบ
ประสบความส าเร็จ ไม่ควรอยู่ใน
ขั้นตอนของรูปแบบ 
2.6 ในขั้นตอนของการก ากับ
ติดตามเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนให้เน้นศิลปะเป็นฐานให้มี
ความโดดเด่น 
2.7 ตัวรูปแบบวนลูบไม่สัมพันธ์กัน 

/ ขาดความกลมกลืน  
 
การด าเนินการปรับแก้ในขั้น 2.1 – 
2.7 นี้  มีการปรับแก้ดังนี้  
   1. มีการปรับลดขั้นตอนของ
รูปแบบจากเดิม 8 ขั้นตอน                 

  (เหลือเพียง 4 ขั้นตอน) 
   2  รวมข้ันตอนของรูปแบบต่าง 
ตามข้อเสนอแนะ แล้วปรับเป็น
ขั้นตอนใหม่  
   3  น าการเสริมพลังและ
เทคโนโลยีออกมาจากข้ันตอนของ
รูปแบบ โดยรูปแบบเดิมอยู่ในขั้น 
T=Technology และขั้น E = 
Empower ออกมาเป็นระบบ
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ประเด็น ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ สรุปควำมคิดเห็นและกำรปรับแก้ 
สนับสนุนที่จะท าให้รูปแบบประสบ
ความส าเร็จ  
   4 (รูปแบบแสดงถึงความสัมพันธ์
และลื่นไหลของชุมชนการเรียนรู้ 
วิชาชีพครู ที่มีระบบสนับสนุนต่างๆ 
เป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบ
ความส าเร็จ 

2.ภาพรวมของรูปแบบและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

“มีความเป็นไปได้แต่ควรปรับลด 
รวมข้ันตอนและท าแต่ละข้ันให้
ชัดเจนมากข้ึน 

“ภาพรวมต้องมีการปรับให้มี
ความกลมกลืนของแต่ละ
ขั้นตอน”  

“ขั้นตอนของรูปแ บบใหม่จาก
คณะกรรมการ เป็นแนวทางการ
พัฒนารูปแบบให้กับผู้วิจัย  
       ขัน้ที่ 1 ไม่ใช่แค่การเตรียม
ทักษะต่างๆ ให้กับครู ควรเป็น
การเปลี่ยน Mind set ให้กับครู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ 
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
และน าเทคโนโลยีมาบูรณาการ                                                                                  
       ขั้นที่ 2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ของ PLC ต้องเขียน
ให้ชัดเจนแยกส่วนออกเป็นการ 
พัฒนาครู และพัฒนาผู้เรียน 
        ขั้นที่ 3  ถอดบทเรียน 
และออกแบบการสอน Concept 
กับ Concept และ Concept 
กับ คุณลักษณะ   ให้ทั้ง 8 กลุ่ม

มีการปรับแก้รูปแบบของชุมชนการ
เรี ยน รู้ วิ ช าชี พ จ าก  INNOVATE  
MODEL เป็น IDEA MODEL ดังนี้  
ขั้นที่  1 การสร้างแรงบันดาลใจ         
ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย  
ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างพลังในการ
สอน  
ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุง
พัฒนา   
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ประเด็น ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ สรุปควำมคิดเห็นและกำรปรับแก้ 
สาระได้ด าเนินการออกแบบเอง  
ช่วยกันคิดและDiscuss  
        ขัน้ที่ 4 After action 
review กลุ่ม PLC ต้องไปท า
มาแล้ว น าคลิปการสอนมาแสดง   
ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จุดเด่นและจุดที่ต้องการปรับ” 

        “เปลี่ยนจาก Best 
Practise เป็นการน าคลิปการ
สอนของทุกคนมาเรียนรู้  น า 
Empower สร้างชั้นเรียน และ
กิจกรรมในชั้นเรียน และเปลี่ยน
จากการจัดนิทรรศการ เป็นการ
แสดงผลงาน แทน  จัดสัมมนา
ของ นร และของครูว่าหลังจาก
เรียนรู้ได้อะไรบ้าง ” 
 

 

 เมื่อน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  จึงได้องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ( IDEA  Model )  

ซึ่งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน และขั้นตอนการด าเนินการตามระยะของ

กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  ดังนี้  

  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา  ( IDEA  Model )  ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) หลักการ  2) 

วัตถุประสงค์ 3) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 4) ขั้นตอนการด าเนินการ  

5) การวัดและประเมินผล  
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จากรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ( IDEA  Model )  มีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้  
  1) หลักกำร  จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานของผู้สอน ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีกันอย่างสม่ าเสมอ 
  2) วัตถุประสงค์  
   1.เพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
   2.เพ่ื อพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  3) เงื่อนไขส ำคัญในกำรน ำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส ำเร็จ 
   1. ผู้สอนมีการเรียนรู้หรือมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน  
    2. ผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ   
  4) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมระยะของกระบวนกำรของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ
โดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพที่ 14ขั้นที่1 Inspiration : I  

ขั้ น ที่ 1ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ                        

( Inspiration : I ) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี  และการจัดการ

เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนในระดับประถมศึกษา   ทั้งด้านความรู้  

ทักษะ และเจตคติของผู้บริหาร  ครู และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดย 
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ผสมผสานเทคโนโลยี    ให้มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  และเข้าใจวัตถุประสงค์
ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี   โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบ
ของการอบรม และการจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะ และ
เจตคติที่ดีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา    
ตารางที่ 32 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration : I ) 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

บทบำทหน้ำที่ของครู 
บทบำทหน้ำที่ของพ่ี
เลี้ยงทำงวิชำกำร 

       เ พ่ื อ ส ร้ า ง แ ร ง
บันดาลใจและเตรียม
ความพร้อมของผู้ที่ มี
ส่ วน เกี่ ยวข้องในการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิ ช า ชี พ ค รู โ ด ย
ผสมผสานเทคโนโลยี
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐ า น   ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ข อ งนั ก เรี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

ให้การสนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกแก่
ค รู  แ ล ะ พ่ี เลี้ ย งท าง
วิชาการ (Mentor) ใน
ก าร เข้ า ร่ ว ม พั ฒ น า
ชุ ม ช น ก า ร เ รี ย น รู้
วิชาชีพครู  
 
    
 

1) ถอดบทเรียนก่อน
การเข้าร่วมการพัฒนา
ชุ ม ช น ก า ร เ รี ย น รู้
วิชาชีพครู  
 
2) ร่วมจัดการความรู้  
เกี่ยวกับความประสงค์
หรือความต้องการใน
การพัฒ นาการเรียน
การสอน 
 
3) ศึกษาข้อมูลสรุปจาก
ขั้นตอนที่  2  เกี่ยวกับ 
รู ป แ บ บ ชุ ม ช น ก า ร
เรียนรู้วิชาชีพฯ (IDEA  
Model)ผ่ า น ท า ง 
infographic  ท า ง 
Line และ Facebook  

1) ปรึกษาดูแลให้ค า
แ น ะ น า  ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู   โดยการพูดคุย 
ให้ ความช่ วยเหลือ  
เกี่ ย วกับ ชุ มชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู ผ่าน
ทาง แอป พลิ เคชั น 
line และการจัดการ
ความรู้  
 
2 ) ด า เ นิ น ก า ร
ป ฐ ม นิ เท ศ แ ล ะห า
แ ห ล่ งข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อความรู้ 
ความเข้าใจ และเจต
คติ  ของครู เกี่ ยวกับ
กระบวนการในการ
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วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

บทบำทหน้ำที่ของครู 
บทบำทหน้ำที่ของพ่ี
เลี้ยงทำงวิชำกำร 

4)เข้ าร่ วมการอบรม      
การจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน และ
ชุ ม ช น ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ช า ชี พ ค รู  จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญ  
 
5) ศึกษาแนวคิดเรื่อง
ชุ ม ช น ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ช าชี พครู  และการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน อีกครั้ง 
ผ่านทาง infographic  
ท า ง  Line แ ล ะ 
Facebook 

พั ฒ น า ชุ ม ช น ก า ร
เรียนรู้วิชาชีพครูโดย
ผสมผสานเทคโนโลยี
แ ล ะ ใน การจั ด ก าร
เรียนรู้ โดยใช้ศิ ลปะ
เป็ น ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  แล้ ว
น า เสนอข้ อมู ลผ่ าน
การอบรม การใช้ QR 
Code  และ Google  
Form  
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ภาพที่ 15 ภาพสไลด์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขณะรับการปฐมนิเทศ และน าไปประชุมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ขั้นที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย (Destination : D )  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์

นิเทศ ครู  จัดท าโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน   จัดท าปฏิ ทิ นการดู แลให้

ค าปรึกษา ก าหนดจุดหมายปลายทาง

ของการดูแลให้ค าปรึกษา  ที่มีความ

ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ผ่าน

เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์  

          
ภาพที่ 17 ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย 
(Destination : D )   
ตารางที่ 33 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย (Destination : D )   

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

บทบำทหน้ำที่ของครู 
บทบำทหน้ำที่ของ    
พี่เลี้ยงทำงวิชำกำร 

 
    เพ่ือวางแผน  ก าหนด
จุดหมายปลายทาง การดูแล
ให้ค าปรึกษา และก าหนด
แผนปฏิบัติงานโดยร่วมมือ
ร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันผ่านเทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ในการพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ ล ะ
คุณภาพของนักเรียน  
 

 ร่วมวางแผนก าหนด
ปฏิทินในการสังเกต
ชั้นเรียน หรือการโค้ช

โดยผู้บริหาร 
(Executive Coach) 
 
 
 
 
 

ร่ ว ม ว า ง แ ผ น แ ล ะ
เตรียมความพร้อม ใน
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน  โดย
ร่วมกันถอดบทเรียน 
จ า ก ขั้ น I ใ ห้ เ กิ ด

รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น 
ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 
ร่วมวางแผน ก าหนด
ปฏิทินการนิเทศ ทั้งใน
แ บ บ  ก าร โค้ ช โด ย
ผู้ เชี่ ยวชาญ  (Expert 
Coach) และการโค้ช

เ ป็ น ผู้ ดู แ ล ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
วางแผน  
 
ร ว บ ร ว ม แ ล ะ
เผยแพร่ปฏิทินการ
การโค้ช ทั้งการโค้ช
โ ด ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
Expert Coach) 
แ ล ะก าร โค้ ช โด ย
แ บ บ เ พ่ื อ น ร่ ว ม
พั ฒ น า วิ ช า ชี พ          
( Peer  Coach)แล้ว
น าข้อมูล สรุปและ
ส่ งไป ในกลุ่ ม Line 
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วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

บทบำทหน้ำที่ของครู 
บทบำทหน้ำที่ของ    
พี่เลี้ยงทำงวิชำกำร 

 
โดยแบบ เพ่ื อนร่ วม
พัฒนาวิชาชีพ ( Peer  
Coach)โด ย ร่ ว ม กั น
วางแผน  

แ ล ะ  Email ข อ ง
โรงเรียน 

 
 
  ขั้นที่ 3 กำรเสริมสร้ำงพลังในกำร
ส อ น  (  Empowering ) เป็ น ขั้ น ที่ ค รู ผู้ ส อ น
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
และพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และการให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนรู้ 
โดยผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีในขั้นตอนของ
การให้ค าปรึกษาแนะน า   และบันทึกวิดิโอเป็น
คลิปสั้นๆในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน  

ภาพที่ 18 ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างพลัง
ในการสอน ( Empowering ) 
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ตารางที่ 34 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างพลังในการสอน ( Empowering ) 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

บทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

บทบำทหน้ำที่ของครู 
บทบำทหน้ำที่ของ
ผู้ดูแลให้ค ำปรึกษำ 

 
      เพ่ือร่วมกันออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ศิลปะเป็นฐานและพัฒนา
นวัตกรรมของผู้เรียน 

     ร่วมการโค้ชครู 
ด้ วยการสั ง เกตชั้ น
เรียน หรือการโค้ช
โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร
)Executive Coach) 
 

    1 . ออกแบ บ การ
จั ดการ เรี ยน รู้ โดย ใช้
ศิ ลปะ เป็ น ฐาน และ

พัฒนาเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ ก า ร ให้
ค าแนะน าในการจัดการ
เรียนรู้ โดยผ่านการบูร
ณาการเทคโน โลยี ใน
ขั้ น ต อ น ข อ งก า ร ให้
ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า   
และบันทึ กวิดิ โอ เป็ น
คลิปสั้ นๆ ในขณ ะที่ มี
การจัดการเรียนการ
ส อ น  แ ล้ ว น า ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ช่ อ งท า ง  Line  แ ล ะ 
Email  ของโรงเรียน    
2 .ด าเนินการโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน  Peer 
Coaching ( แล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ช่ อ งท า ง  Line  แ ล ะ 
Email  ของโรงเรียน 

  1 .แ ล ก เป ลี่ ย น
ตัวอย่างการเรียนรู้ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน ผ่าน
ท า ง  line แ ล ะ  E 
mail 
  2 .ก ากั บ ติ ด ตาม
ก า ร โ ค้ ช  ต า ม
กระบ วน การแล้ ว
ด า เนิ นการ น าผล
การสอน ของครูมา
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ 
แล ะให้ ค าแน ะน า
เพ่ิมเติม  
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  ขั้นที่ 4 กำรทบทวนและปรับปรุงพัฒนำ ( Action : A ) เป็นขั้นตอนของการทบทวน
ปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน และน าผลที่ได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และเผยแพร่ผลงาน
ดังกล่าวโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป  
ตารางที่ 35 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา ( Action : A ) 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของ

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

บทบำทหน้ำที่ของครู 
บทบำทหน้ำที่ของ
ผู้ดูแลให้ค ำปรึกษำ 

 
     เ พ่ื อ ร่ ว ม ท บ ท ว น
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  แ ล ะ
พั ฒ น าชุ ม ช น ก าร เรี ย น รู้
วิ ช า ชี พ โ ด ย ผ ส ม ผ ส า น
เทคโนโลยี เพ่ื อ เสริมสร้ าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โ ด ย ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ า น ที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  
อย่างแท้จริง 

   ส นั บ ส นุ น
ช่ ว ย เ ห ลื อ  ใ ห  ้
ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
จัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน และ
การน าเสนอผลงาน
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
นักเรียน 
 

 ร่ ว ม แ ล ก เป ลี่ ย น
เรียนรู้  ผ่านทางสื่อ
สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
Line Facebook 
Google Drive และ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
ในงานต่างๆ ที่ จั ด
แสดงผลงาน ของ
ผู้เรียน 
 

   1) น าเสนอผลการ
จัดการเรียนรู้ ปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
แนวทางการแก้ไข 
    2 ) น า เ ส น อ

วั ต ก ร ร ม ข อ งน
นั ก เรียนทั้ งท างสื่ อ
สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์   
Facebook  Google 
Drive  โ ด ย เปิ ด ให้
ผู้ เรี ย น ได้ มี โอ ก าส
แสดงความคิด เห็ น 
แ ล ะ ก า ร จั ด
นิทรรศการ ณ งาน
ทับแก้ววิชาการ และ 
Satit Open House  
 

  1( เสริมสร้างพลัง 
ก า ลั ง ใ จ  ใ ห้ ผ ล
สะท้อนกลับ ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้
พัฒนางานต่อไป  
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                                                    ภาพที่ 19 ภาพตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
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ภาพที่ 20ตัวอย่างการแสดงผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  301 

ภาพที่ 21  การสะท้อนผล 
มีการโค้ช (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง ( Mentoring)  การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(Reflection)  การเสริมการพัฒนา (Evoltion)  ผ่านเทคโนโลยีในกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
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ภาพท่ี 22 ภาพการประชมุเพื่อน าเสนอผลการนิเทศ และน าไปพฒันาตอ่ไป 

 
 

ตอนที่  2  ประสิทธิผลของ “ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ” 

ผลประเมินประสิทธิผลของ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ของครูและนักเรียน  ดังต่อไปนี้  
 

1.ผลกำรประเมินสมรรถนะของผู้สอนด้ำนควำมรู้   การประเมินสมรรถนะด้านความรู้
ประเมินโดยด าเนินการท าการทดสอบก่อน-หลัง  ใช้แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู   ผ่าน link : 
https://goo.gl/kjFjPi หรือสแกน Qr Code ส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (line)  กลุ่มบ้านสาธิต  กลุ่ม 
EDU Family และแอปพลิเคชันไลน์ ส่วนบุคคล  
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ภาพท่ี 23 ภาพตัวอย่างข้อความที่ส่งทางช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) 
ผลการถอดบทเรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และ

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ  โดยข้อที่ 1 เป็นการแสดงความ
คาดหวังของผู้เข้าร่วมการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้  ข้อที่ 2 วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู   ข้อที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ในส่วนของความคาดหวังในการ
พัฒนา“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”   ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า จะสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู    ที่จะ
สามารถพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์  สามารถมีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ยกระดับการ
จัดการเรียนรู้  รวมถึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแลกเปลี่ยนที่แสดงความเป็นตัวตนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) อย่างแท้จริง  
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ตารางที่ 36  ผลการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  

ควำมรู้แต่ละด้ำน N คะแนน
เต็ม 

�̅� 
S.D. t-test P 

ด้านชุมชนการเรียนรู้โดย
ผสมผสานเทคโนโลยี 

ก่อนเรียน 12 10 5.75 0.62 8.20 0.00 

หลังเรียน 12 10 7.33 0.49 

ด้านการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

ก่อนเรียน 12 5 3.17 0.72 3.92 0.00 

หลังเรียน 12 5 3.75 0.87 

ภาพรวม ก่อนเรียน 12 15 7.55 0.87 

13.97 .00 
หลังเรียน 12 15 11.00 0.60 

 จากตารางที่ 36  โดยภาพรวมพบว่าผลคะแนนผลการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  หลังเรียน (X̅ = 
11.00, S.D.= 0.87) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 7.55, S.D.= 0.87) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี หลังเรียน (X̅ =  7.33, S.D.= 0.49) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 5.75, S.D.= 0.62)  และด้าน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน หลังเรียน (X̅ = 3.75, S.D.= 0.87) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 
3.17, S.D.= 0.72)   โดยสรุป ผลการถอดบทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ดังตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจดังนี้  

 “รูปแบบการสอนที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย  Art  Based Learning ช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งพร้อมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์และสนุกสนานกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์” 

(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  

 

“เข้าใจการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานมากขึ้น น าไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆได้เข้าใจมากขึ้น” 
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(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
 

“แนวทางที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ที่เกิดผลจริงและมีความต่อเนื่อง ใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับความเป็นตัวตนของ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประถมฯ อย่างแท้จริง” 

(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
 

“สามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมาย” 
(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
 

“เด็กสามารถมีความคิดเชื่อมโยงและสรุปความคิดรวบยอดได้” 
(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
 

“สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง” 
(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
 

“เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ที่พัฒนาผู้สอนและผู้เรียน” 
(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
 

2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

การศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานให้คะแนนเทียบกับเกณฑ์ ( Rubric Scoring )  ดังตารางที่ 37 
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ตารางที่ 37 ผลการศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

คนที่ 

กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

กำรประเมินผล รวม รวม 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1 4.5 0.71 5 0.00 4.6 0.55 5 0.00 5 0.00 5 0.00 4.03 1.56 4.23 1.88 
2 4.5 0.71 5 0.00 4.8 0.45 5 0.00 4.5 0.71 4.5 0.71 4.03 1.59 4.15 1.86 
3 4.5 0.71 4.5 0.71 4.4 0.55 4.6 0.55 4.5 0.71 4.5 0.71 3.86 1.50 3.95 1.54 
4 3.5 0.71 4.5 0.71 3.4 1.14 4.4 0.55 4 0.00 4.5 0.71 3.13 1.22 3.86 1.50 
5 3.5 0.71 4.5 0.71 3.2 1.10 5 0.00 4.5 0.71 4 0.00 3.12 1.29 4.02 1.69 
6 5 0.00 5 0.00 4.4 0.55 4.8 0.45 4.5 0.71 4.5 0.71 3.92 1.68 4.10 1.76 
7 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 4.5 0.71 5 0.00 4.15 1.86 4.23 1.88 
8 2.5 2.12 4.5 0.71 3.2 1.64 4.6 0.55 4.5 0.71 5 0.00 3.04 1.41 4.03 1.56 
9 4.5 0.71 4.5 0.71 4.4 0.55 5 0.00 4.5 0.71 5 0.00 3.86 1.50 4.17 1.73 
10 3.5 0.71 4.5 0.71 3.6 1.14 4.6 0.55 4.5 0.71 5 0.00 3.30 1.33 4.03 1.56 
11 4.5 0.71 5 0.00 4.4 0.55 4.8 0.45 4.5 0.71 4.5 0.71 3.86 1.50 4.10 1.76 
12 4.5 0.71 4.5 0.71 4.4 0.55 4.8 0.45 4.5 0.71 5 0.00 3.86 1.50 4.11 1.61 
รวม 4.71 0.71 4.71 0.41 4.15 0.73 4.80 0.30 4.50 0.59 4.71 0.30 3.68 1.50 4.08 1.69 

 
จากตารางที่ 37 พบว่า  พัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คนมี
พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น  การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ  ( �̅� = 3.68 S.D. = 1.50 )  การโค้ชแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน ( �̅� = 4.08 S.D. = 1.69)   เมื่อพิจารณาตามสมรรถนะ 

 

  การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน ( �̅� = 4.71 S.D. = 0.71 )  การประเมินผล ( �̅� = 4.50 S.D. = 0.59 )   การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน( �̅� = 4.15 S.D. = 0.73 )  ตามล าดับ  

การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน( �̅� = 4.80 S.D. = 0.73 )การประเมินผล ( �̅� = 4.71 S.D. = 0.30 )     การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ( �̅� = 4.71 S.D. = 0.41 ) ตามล าดับ  
  สิ่งที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้ครูพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  คือ ความคิดสร้างสรรค์ของครู พบว่า  ครูที่
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มีพ้ืนฐานความรู้ด้านศิลปะหรือมีความถนัด ความชอบในด้านศิลปะ จะมีพัฒนาการในการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Pratice) น า
แนวคิดดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนท่านอ่ืนๆได้ และนักเรียนที่มีพ้ืนความรู้ด้านศิลปะ 
จะสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้อย่างต่อเนื่อง 
 เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เกี่ยวกับ
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน และสนทนาพูดคุยกัน ทั้งทาง ออนไลน์ และการประชุม ทั้งนี้
เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 และข้อที่ 3   
 ผู้สอนได้ด าเนินการถอดบทเรียน และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
โดยใช้ฐานคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเข้ารับการอบรม ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ขั้น E : Encouragement (ขั้นกำรกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน)  

ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยการใช้ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นสื่อในการน าเข้าสู่

บทเรียน       เช่น  เพลง  การยกตัวอย่างผลงาน  การแสดงบทบาทสมมติ  การน าผลงานทางศิลปะ 

มาแสดง โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  

ขั้นที่ 2 ขัน้ D : Designing and Doing  (ขั้นกำรออกแบบและลงมือปฏิบัติ) 

1) ผู้สอนบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและบูรณาการในกลุ่มสาระที่

ใกล้เคียงกัน  น าเข้าสู่มโนทัศน์ การจัดการเรียนรู้  โดยการให้ความรู้โดยผู้สอน หรือ สืบเสาะหา

ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เกี่ยวกับสาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2) ให้ผู้เรียนระดมสมอง ทบทวนความรู้ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างสรรค์

งานศิลปะ ที่เก่ียวข้องกับสาระ 

 3) สาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน  หรือให้ประสบการณ์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์  

 4) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติเป็นรายกลุ่มหรือเดี่ยว โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า  

 

ขั้นที่  3 ขั้น SU: Showing and  Utilization (ขั้นกำรแสดงผลงำนและผลกำรใช้

ประโยชน์)  

 1) นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง ติดผลงานในห้องเรียน หรือสถานที่จัดนิทรรศการ เป็น

กลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสนทนาเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  

โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นซักถาม  
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 2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้   ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 38 

ตารางที่ 38  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 
ข้อ
ที ่

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน

เต็ม 
�̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

1. ด้ำนองค์ประกอบของรูปแบบ 
1 IDEA MODEL มีองค์ประกอบ

เชิงหลักการและวัตถุประสงค์ มี
ความเหมาะสม 

5 4.19 0.75 มาก 3 

2 IDEA MODEL ขั้นตอนมีความ
เหมาะสม 

5 4.44 0.63 มาก 1 

3 IDEA MODEL เงื่อนไขที่น าไปใช้ 
มีความเหมาะสม 

5 4.19 0.66 มาก 2 

4 รูปแบบโดยภาพรวม มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบ 

5 4.00 0.63 มาก 4 

รวม 5 4.21 0.06 มาก 1 
2.ด้ำนกระบวนกำรน ำไปใช้ 
1 การประชุมเพ่ือชี้ เเจงท าความ

เข้ าใจร่วมกัน   )สั มมนา  (มี
ความเหมาะสม 

5 4.06 0.68  มาก 2 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง มีความเหมาะสม 

5 4.19 0.66 มาก 1 

3 การให้ความรู้โดยวิทยากร ท าให้
ได้ รั บ ค วาม รู้ ส าม ารถน า ไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานได้ 

5 4.00 0.82 มาก 5 
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ข้อ
ที ่

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน

เต็ม 
�̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

4 การให้ตั วอย่างของแผนการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้ ท า ให้ ผู้ ส อ น
ส า ม า ร ถ น า ไป พั ฒ น า ก า ร
ออกแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานได ้

5 3.94 0.85 มาก 6 

5 ก า ร  Coach แ บ บ  Expert 
Coaching (โ ค้ ช  โ ด ย
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ  (ช่ วย ให้ ผู้ ส อน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานได้ดีขึ้น 

5 4.00 0.73 มาก 3 

6 ก า ร  Coach แ บ บ  Peer 
Coaching (โค้ช แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  (ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานได้ดีขึ้น 

5 3.94 0.77 มาก 7 

7 การสังเกตการสอน / การเยี่ยม
ช่วยให้ชั้นเรียน ของผู้บริหาร 

5 3.81 0.75 มาก 8 

8 การสะท้อนผลร่วมกันหลังการ 
Coaching ท าให้ เกิดการเเลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

5 4.00 0.73 มาก 3 
 
 
 

รวม  4.00 0.06 มาก 3 
3. ด้ำนผลกำรใช้รูปแบบ 
1. ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิ ช า ชี พ  ใน โร ง เรี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร  )ปฐมวัย
และประถมศึกษา (  

5 4.06 0.68 มาก 4 
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ข้อ
ที ่

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน

เต็ม 
�̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

2. ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานได ้

5 4.19 0.65 มาก 2 

3. ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนา
นวัตกรรมที่บูรณาการศิลปะได้ 

5 4.06 0.57 มาก 3 

4. ท าให้ครูได้มีการพัฒนาวิชาชีพ
ร่วมกัน 

5 4.31 0.48 มาก 1 

รวม 5 4.15 0.09 มำก 2 
โดยภำพรวม 4.08 0.09 มำก - 

 
 จากตารางที่ 38 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08  S.D. = 0.09) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ   (�̅� = 4.21  S.D. = 0.06)  
รองลงมา คือ ด้านผลการใช้รูปแบบ (�̅� = 4.15 S.D. = 0.09) และ ด้านกระบวนการน าไปใช้ (�̅� = 

4.00  S.D. = 0.06)  ตามล าดับซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4 
และเมื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของอาจารย์ผู้สอน  มี

ดังต่อไปนี้ เป็นโครงการที่ดีแล้วค่ะ  ช่วงเวลาในการจัดแต่ละกลุ่มสาระอาจะไม่ตรงกัน อาจต้องเพ่ิม
ความยืดหยุ่นหรือวางแผนระยะยาวไว้ล่วงหน้า   

นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์กลุ่มทดลอง หลังการโค้ชโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561  พบว่า   อาจารย์กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มองใน
ภาพของการบูรณาการเพ่ือให้เกิดการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  คือ ยังสอนไม่ทัน ใน  1 ชั่วโมงที่จัด
ให้ผู้เชี่ยวชาญมาสังเกต การสอน รวมถึงเนื้อหาในบางเรื่องของกลุ่มสาระที่ตรงกันกับที่อาจารย์มา
สังเกตการสอน ยังไม่สามารถน าศิลปะมาบูรณาการได้อย่างชัดเจน  ผู้ เชี่ยวชาญยังไม่เข้าใจในบริบท
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึง ในเด็กเล็กอาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์การประเมินลงให้
ง่ายขึ้น  แต่เมื่อมองภาพรวมของกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูถือว่า กระบวนการดี 
สามารถพัฒนาในรอบต่อไป เพ่ือให้นักเรียนสร้างผลงานที่ชิ้นใหญ่ แล้วจัดนิทรรศการได้   ดังตัวอย่าง
ข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์  
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“ยังสอนไม่ทัน  ไม่สามารถเบ็ดเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงให้ อาจารย์ที่มานิเทศได้ดูได้”  
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ) 
 

“ในแผนการสอนนอกจากศิลปะแล้วนั้น ควรมีการบูรณาการอย่างอ่ืนเพิ่มเติม”  
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ) 

 “เพ่ิมเติมการบูรณาการชิ้นงานให้ชัดเจน” 
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ) 
 

“กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูดีแล้ว”  

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ) 

“การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับเด็กเล็กยังเป็นปัญหา  อาจจะมีการปรับเกณฑ์ลง” 
 (สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ) 
 

รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์กลุ่มทดลอง หลังการโค้ชโดย

เพ่ือนร่วมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2561  พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการ

โค้ชเพียงภาคเรียนละครั้ง รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  โดยอาจจะเป็นในภาคเรียนที่ 1 เป็นการโค้ช

โดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coach)  ภาคเรียนที่ 2 เป็นการโค้ชโดยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (Peer  Coach)  

ควรมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง เพราะ

เป็นสิ่งที่ดี ตอบสนองต่อนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์  และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  รวมถึงในส่วนของเอกสาร หรือ เครื่องมือใน

การนิเทศผู้เข้ารับการนิเทศอาจจะมีการบูรณาการปรับลด กับแบบประเมินการสอนทั่วไป   ดัง

ตัวอย่างข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้  

“ในการโค้ชแบบต่างๆ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเวียนอาจารย์นิเทศ เพ่ือให้ได้เห็นมุมมอง 

หรือ แนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้”   
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(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2561  ) 

“เอกสารที่จะให้กรอกมีมากเกินไป ถึงแม้จะเป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนๆ 

อาจจะมีการบูรณาการเอกสารให้เป็นฉบับเดียว” 

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษาระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2561  ) 

“ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานอย่างต่อเนื่องผนวกกับการใช้

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง” 

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มทดลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2561  ) 

5.ประเมินควำมสำมำรถกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน 
ในการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนประเมินโดยใช้ผลคะแนนที่ได้จากการ

ประเมินการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนหลังการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญและการโค้ชโดยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 

ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า พื้นความรู้
เดิมด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการส่งผลกับนักเรียนในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน จะช่วยสนับสนุนให้
นักเรียนท างานสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น จากชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานมี
พัฒนาการดังภาพที่ 24 ต่อไปนี้  

ภาพที่ 24  ความสามารถการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
 โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างข้ึน 
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คณิตศาสตร์ ป.1

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ป.2 

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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จากแผนภาพที่ 24  เมื่อพิจารณาทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์ที่

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่าโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1 – 4 มี
พัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ (ครั้งที่ 1 �̅� = 11.17 S.D. = 0.80  ครั้งที่ 2 �̅� = 11.36 S.D. = 0.69  
ครั้งที่ 3 �̅� = 11.52 S.D. = 0.57 ครั้งที่ 4 �̅� = 11.70 S.D. = 0.41) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ข้อที่ 5   

เมื่อพิจารณาการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์ที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานพบว่า 
ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านต่างๆ  ตามแขนงของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน ดังต่อไปนี้  

1. Language Arts (ภาษา) ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์  ศิลปะด้าน

ภาษา  ศิลปะด้านการใช้เสียง  ผ่านงานเขียน ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในการอธิบายผลงานของตนเอง 

2.Physical Arts (การเคลื่อนไหว) ผู้เรียนสามารถประยุกต์การละคร นาฏศิลป์  กิจกรรมเข้า

จังหวะ  ภาพยนตร์  การแสดงบทบาทสมมติ  แล้วแสดงออกมาอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ของตนเองได้  
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3.Fine Arts (ทัศนศิลป์)  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านทักษะทางศิลปะ  ทั้งด้าน 

การวาด การระบายสีลงบนวัสดุ เช่น กระดาษ ผ้า ก าแพง ฯลฯ    การปั้น การประกอบเชื่อมต่อ การ

แกะสลัก   ภาพพิมพ์  

4.Music Arts  ( คีตศิลป์ )   ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานผ่านการขับร้อง  การร้องเพลง การใช้

เพลงประกอบ ในการแสดงผลงาน หรือให้รายละเอียดผลงานของตนเอง  

6.ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้   ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 39 

ตารางที่ 39  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่ร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 
ข้อ
ที ่

รำยกำร �̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
1. นักเรียนชอบเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ

เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.30 0.74 มาก 3 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

4.22 0.74 มาก 4 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.67 มาก 1 
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้

นักเรียนคิดริเริ่มสิ่งแปลกใหม่และสร้างสรรค์ได้  
4.38 0.62 มาก 2 

 รวม 4.33 0.69 มำก 2 
ด้ำนบรรยำกำศกำรจัดกำรเรยีนรู้      
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานน่าสนใจ

อยากเข้าร่วมกิจกรรม 
4.25 0.85 มาก 3 

2. บรรยากาศสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด  4.40 0.82 มาก 1 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ท างานร่วมกับเพื่อน  
4.28 0.88 มาก 2 
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ข้อ
ที ่

รำยกำร �̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

4. บรรยากาศในการเรียนช่วยให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์  

4.21 0.72 มาก 4 

รวม 4.29 0.82 มำก 3 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยให้

นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
4.23 0.80 มาก 4 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้
ดีขึ้น  

4.30 0.79 มาก 3 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์ สมควรท าต่อไป  

4.43 0.73 มาก 2 

4. ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  

4.67 0.54 มากที่สุด 1 

รวม 4.34 0.77 มำก 1 
โดยภำพรวม 4.32 0.76 มำก  

 
จากตารางที่ 39 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่ร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”มีระดับความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ในระดับมาก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32 S.D. = 0.76) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการวัดและประเมินผล   (�̅� = 4.34 S.D. = 0.77)  
รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅� = 4.33 S.D. = 0.69) และ ด้านบรรยากาศการ
จัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.29 S.D. = 0.82)  ตามล าดับซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 6 

และเมื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เรียน  มีดังต่อไปนี้ 
ควรมีงานปั้นดินน้ ามัน  ควรมีศิลปะมาใช้ในการเรียนมากกว่าการเขียน  

หลังจากการทดลองรูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการประเมินผลประสิทธิผลของ
รูปแบบฯ ดังนี้  
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1.รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ต่อไปนี้  

 1.1 ประสิทธิผลที่เกิดกับครู  คือ ความสามารถในการสรุปความรู้ เกี่ยวกับชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  การสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 1.2 ประสิทธิผลที่เกิดกับนักเรียน คือ ความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์
นวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

 1.3 ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลที่เกิดกับครู คือ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผล 

 1.4 ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์ที่เข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ  ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.ตรวจสอบ  ปรับปรุง แก้ไข  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยน าผลการใช้รูปแบบ ตามที่เสนอข้างต้นมาพิจารณา
ความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบจากการ
น าไปจัดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ฯ ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัย พบว่ามีความเหมาะสมสามารถ
น ามาพัฒนาแล้วเกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูได้   แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิอ
พิจารณา และน ามาปรับปรุงแก้ไข  จัดท าเป็นรูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  ฉบับสมบูรณ์  ดังแผนภาพ  
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ตอนที่ 3 ผลกำรขยำยผลรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

1.ประสิทธิผลที่เกิดกับครูด้ำนควำมรู้    การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ประเมินโดย
ด าเนินการท าการทดสอบก่อน-หลัง  ใช้แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน  แ ล ะชุ ม ช น ก าร เรี ย น รู้ วิ ช าชี พ ค รู   ผ่ าน  link : 
https://goo.gl/kjFjPi หรือสแกน Qr Code ส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (line)  กลุ่มบ้านสาธิต  กลุ่ม 
EDU Family และแอปพลิเคชันไลน์ ส่วนบุคคล  ในกลุ่มขยายผล 

ผลการถอดบทเรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ  โดยข้อที่ 1 เป็นการแสดงความ
คาดหวังของผู้เข้าร่วมการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้  ข้อที่ 2 วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู   ข้อที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ในส่วนของความคาดหวังในการ
พัฒนา“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”   ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า จะสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู    ที่จะ
สามารถพัฒนาผู้สอนและผู้ เรียนให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
เช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลองและใช้เทคโนโลยีต่างๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และในกลุ่ม
ขยายผลยังคาดหวังเพ่ิมเติมว่าศิลปะจะสามารถน ามาบูรณาการและพัฒนาการสอนที่สะท้อนตัวตน
โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์หรือธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความ
สร้างสรรค์อย่างแท้จริง 

 “แนวทางท่ีจะช่วยพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ที่เกิดผลจริงและมีความต่อเนื่อง ใน

รูปแบบที่เหมาะสมกับความเป็นตัวตนของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประถมศึกษาอย่าง

แท้จริง” 

 (ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูกลุ่มขยายผล)  

 

“เป็นชุมชนที่กลุ่มผู้สอนร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และขีดความสามารถด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยีเข้ามา  มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงาน” 

  (ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูกลุ่มขยายผล)  
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“มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนแบบใหม่ๆมากข้ึน” 

(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูกลุ่มขยายผล)  

 
 

“การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆโดยบูรณาการศิลปะ เพ่ือเป็นแนวในการจัดการเรียนรู้” 

(ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูกลุ่มขยายผล)  

 

“น าเอาคุณค่าจากศิลปะมาเกื้อหนุน และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิด

ความสร้างสรรค์” 

 (ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  

“ศิลปะเป็นวิชาที่ง่ายต่อความเข้าใจ. จึงน ามาประยุกต์ใช้ได้ง่ายและลงตัว” 

 (ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  

“เด็กมีความคิดรอบยอดจากเรื่องที่ได้เรียนรู้” 

 (ตัวอย่างข้อความจากการตอบแบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วชาชีพครู”)  
ตารางที่ 40 ผลการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู กลุ่มขยายผล 

ควำมรู้แต่ละด้ำน N คะแนน
เต็ม 

�̅� 
S.D. t-test P 

ด้านชุมชนการเรียนรู้โดย
ผสมผสานเทคโนโลยี 

ก่อนเรียน 12 10 4.92 1.00 9.75 0.00 

หลังเรียน 12 10 8.42 0.51 

ด้านการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 

ก่อนเรียน 12 5 2.83 0.72 5.93 0.00 

หลังเรียน 12 5 4.17 0.72 

ภาพรวม ก่อนเรียน 12 15 7.18 1.56 

9.64 .00 
หลังเรียน 12 15 11.55 0.47 
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 จากตารางที่ 40  โดยภาพรวมพบว่าผลคะแนนผลการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  หลังเรียน (X̅ = 
11.55, S.D.= 0.47) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 7.18, S.D.= 1.56) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี หลังเรียน (X̅ =  8.42, S.D.= 0.51) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 4.92, S.D.= 1.00)  และด้าน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน หลังเรียน (X̅ = 4.17, S.D.= 0.72) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 
2.83, S.D.= 0.72)   โดยสรุป ผลการถอดบทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่มขยายผล 

การศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานให้คะแนนเทียบกับเกณฑ์ ( Rubric Scoring )  ดังตารางที่ 41  

 

ตารางที่ 41  ผลการศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

คนที่ 

กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

กำรประเมินผล รวม รวม 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

Expert 
Coach 

Peer 
Coach 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1 5.00 0.00 4.00 1.41 4.80 0.45 4.20 0.84 4.50 0.71 5.00 0.00 4.10 1.76 3.80 1.39 
2 5.00 0.00 5.00 0.00 4.80 0.45 4.80 0.45 4.50 0.71 5.00 0.00 4.10 1.76 4.17 1.78 
3 5.00 0.00 5.00 0.00 4.40 0.55 5.00 0.00 4.50 0.71 5.00 0.00 3.92 1.68 4.23 1.88 
4 4.00 1.41 5.00 0.00 4.80 0.45 4.40 0.55 4.00 0.00 5.00 0.00 3.90 1.47 4.00 1.71 
5 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.60 0.55 5.00 0.00 5.00 0.00 4.23 1.88 4.09 1.74 
6 5.00 0.00 4.50 0.71 5.00 0.00 4.60 0.55 3.50 0.71 5.00 0.00 4.00 1.87 4.03 1.56 
7 3.50 0.71 5.00 0.00 4.60 0.89 4.80 0.45 3.50 0.71 5.00 0.00 3.59 1.47 4.17 1.78 
8 3.50 0.71 5.00 0.00 4.00 1.00 5.00 0.00 2.50 0.71 5.00 0.00 3.17 1.33 4.23 1.88 
9 3.50 0.71 5.00 0.00 3.20 0.45 5.00 0.00 3.00 0.00 5.00 0.00 2.83 1.07 4.23 1.88 
10 2.50 0.71 5.00 0.00 3.60 1.14 5.00 0.00 2.50 0.71 5.00 0.00 2.77 1.21 4.23 1.88 
11 4.00 0.00 5.00 0.00 3.80 0.84 5.00 0.00 4.50 0.71 5.00 0.00 3.43 1.47 4.23 1.88 
12 5.00 0.00 5.00 0.00 3.80 0.45 5.00 0.00 3.50 0.71 5.00 0.00 3.48 1.59 4.23 1.88 
รวม 4.25 0.35 4.88 0.18 4.32 0.56 4.78 0.28 3.79 0.53 5.00 0.00 3.63 1.59 4.14 1.77 
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จากตารางที่ 41 พบว่า  พัฒนาการของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  พบว่าในภาพรวมกลุ่มขยายผลทั้ง 12 คนมี
พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น  การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ  ( �̅� = 3.63 S.D. = 1.59 )  การโค้ชแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน ( �̅� = 4.14 S.D. = 1.77)    

 

  การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน  ( �̅� = 4.32 S.D. = 0.56 ) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ( �̅� = 4.25 S.D. 
= 0.35 )  การประเมินผล ( �̅� = 3.79 S.D. = 0.53 )  ตามล าดับ  

การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การประเมินผล ( �̅� = 5.00 S.D. = 
0.00 )การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ( �̅� = 4.88 S.D. = 0.18 )การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน( �̅� = 4.78 S.D. = 0.28 ) ตามล าดับ  

 
 2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้   ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 42 

ตารางที่ 42 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 
ข้อ
ที ่

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน

เต็ม 
�̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

1. ด้ำนองค์ประกอบของรูปแบบ 
1 IDEA MODEL มีองค์ประกอบ

เชิงหลักการและวัตถุประสงค์ มี
ความเหมาะสม 

5 4.58 0.51 มากที่สุด 4 

2 IDEA MODEL ขั้นตอนมีความ
เหมาะสม 

5 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

3 IDEA MODEL เงื่อนไขที่น าไปใช้ 
มีความเหมาะสม 

5 4.75 0.45 มากที่สุด 3 

4 รูปแบบโดยภาพรวม มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบ 

5 4.83 0.39 มากที่สุด 2 
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ข้อ
ที ่

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน

เต็ม 
�̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

รวม 5 4.79 0.34 มำก 2 
2.ด้ำนกระบวนกำรน ำไปใช้ 
1 การประชุมเพ่ือชี้ เเจงท าความ

เข้ าใจร่วมกัน   )สั มมนา  (มี
ความเหมาะสม 

5 4.92 0.29 มากที่สุด 3 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง มีความเหมาะสม 

5 4.67 0.65 มากที่สุด 7 

3 การให้ความรู้โดยวิทยากร ท าให้
ได้ รั บ ค วาม รู้ ส าม ารถน า ไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานได้ 

5 4.49 0.45 มาก 8 

4 การให้ตั วอย่างของแผนการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้ ท า ให้ ผู้ ส อ น
ส า ม า ร ถ น า ไป พั ฒ น า ก า ร
ออกแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานได ้

5 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

5 ก า ร  Coach แ บ บ  Expert 
Coaching (โ ค้ ช  โ ด ย
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ  (ช่ วย ให้ ผู้ ส อน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานได้ดีขึ้น 

5 4.75 0.45 มากที่สุด 4 

6 ก า ร  Coach แ บ บ  Peer 
Coaching (โค้ช แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน  (ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานได้ดีขึ้น 

5 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

7 การสังเกตการสอน / การเยี่ยม
ชั้นเรียน ของผู้บริหาร ช่วยให้

ผู้เรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้

5 4.75 0.45 มากที่สุด 4 
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ข้อ
ที ่

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน

เต็ม 
�̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้ดีข้ึน 
8 การสะท้อนผลร่วมกันหลังการ 

Coaching ท าให้ เกิดการเเลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

5 4.67 0.50 มากที่สุด 6 

รวม 5 4.78 0.35 มำกที่สุด 3 
3. ด้ำนผลกำรใช้รูปแบบ 
1. ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิ ช า ชี พ  ใน โร ง เรี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร  )ปฐมวัย
และประถมศึกษา (  

5 4.58 0.67 มากที่สุด 4 

2. ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานได ้

5 4.83 0.39 มากที่สุด 3 

3. ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนา
นวัตกรรมที่บูรณาการศิลปะได้ 

5 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

4. ท าให้ครูได้มีการพัฒนาวิชาชีพ
ร่วมกัน 

5 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 5 4.85 0.27 มำกที่สุด 1 
โดยภำพรวม 4.81 0.42 มำกที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 42 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  กลุ่มขยายผล มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (�̅� = 4.81 S.D. = 0.42)   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านผลการใช้รูปแบบ   (�̅� = 4.85 S.D. = 
0.27)  รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ (�̅� = 4.79 S.D. = 0.34) และ ด้านกระบวนการ
น าไปใช้  (�̅� = 4.78 S.D. = 0.35)   

และเมื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของอาจารย์ผู้สอน  มี
ดังต่อไปนี้ เป็น ควรลดเหลือภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
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นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์กลุ่มขยายผล หลังการโค้ช
โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า   อาจารย์กลุ่มขยายผลมองในภาพรวมของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานว่า  มีรูปแบบและกระบวนการที่ดี สามารถสร้างให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้จริง รวมถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้เหมาะกับในศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องเดิม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้ เรียนมากที่สุด แต่ด้วยความกังวลในการพัฒนา
นวัตกรรมของนักเรียนรวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เป็นครั้งแรกอย่างเป็นระบบท า
ให้เกิดความกังวลอยู่บ้าง แต่เมื่อมีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ามา ท าให้ลดและคลายความกังวลลงไปได้มาก รวมถึง สามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นใน
การโค้ชโดยเพื่อนร่วมวิชาชีพต่อไป  

“การนิเทศเนื้อหา การบูรณาการศิลปะบางครั้งตัวของผู้สอนเองยังไม่ชัดเจนมากนัก”  
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 
 

“ในชั้นเด็กเล็ก อาจจะท าทักษะได้เพียงแค่ระบายสี”  
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 

 “ความกังวลในข้อจ ากัดของเวลา” 
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 
 

“การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูถือว่าเป็นการอ านวยความ
สะดวก และช่วยให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร”  

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 

 “การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับเด็กเล็กยังเป็นปัญหา  อาจจะมีการปรับเกณฑ์ลง” 
(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 

รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์กลุ่มขยายผล หลังการโค้ชโดย

เพ่ือนร่วมวิชาชีพ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพเป็นการลดความ

กดดันของผู้สอนรวมถึงเข้าใจในบริบทและธรรมชาติของนักเรียน สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้

ที่มากกว่าผู้เชี่ยวชาญ   และเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับงานอื่นๆ อย่างมี
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คุณภาพ ควรลดการโค้ชอย่างเป็นทางการลงเหลือเพียงภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ครูมีเวลาในการ

พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่  ด้านการจัดการเรียนรู้  เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน

นักเรียนต้องใช้เวลาในการท าผลงาน เมื่อเป็นผลงานสรุปชิ้นสุดท้าย  ในบางเนื้อหายังไม่ครอบคลุม

การจัดาการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานมากนัก เนื่องจาก ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่

เอ้ืออ านวย  รวมถึงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น สุขศึกษาและพลศึกษา  ถ้ามองในมุมของศิลปะ 

ด้านทัศนศิลป์  การน าเนื้อหามาบูรณาการในส่วนของพลศึกษาและสุชศึกษายังยากเกินไป  

 ดังตัวอย่างข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้  

“การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานยังไม่ครอบคลุมในทุกเนื้อหาของกลุ่มสาระอาจจะ

ต้องเลือกและวางแผนล่วงหน้า”   

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 

 “เป็นแนวคิดท่ีดีในการจัดการเรียนรู้” 

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 

 “ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ” 

(สอบถามความคิดเห็นอาจารย์กลุ่มขยายผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย

และประถมศึกษา)) 

5.ประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
ในการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนประเมินโดยใช้ผลคะแนนที่ได้จากการ

ประเมินการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนหลังการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญและการโค้ชโดยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 

ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากชิ้นงานที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานมีพัฒนาการดังภาพ ต่อไปนี้    

 
 
 
 
 
 
 



  331 

ภาพที่ 25 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน 
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ภาษาไทย ป.2

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ภาษาไทย ป.1

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ภาษาไทย ป.3

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ภาษาไทย ป.4

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ภาษาไทย ป.5

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ภาษาอังกฤษ ป.1

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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ภาษาอังกฤษ ป.6

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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สังคม ป.1

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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สังคม ป.6

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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สังคม (ประวัติศาสตร์) ป.3

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 

ความคิดสรา้งสรรค์ การบรูณาการงานศิลปะ ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลงานของตนเอง
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จากภาพ เมื่อพิจารณาทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์ที่เข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  พบว่าโดย
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1 – 4 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ (ครั้ง
ที่ 1 �̅� = 10.62 S.D. = 1.04  ครั้งที่ 2 �̅� = 11.04 S.D. = 0.94 ครั้งที่ 3 �̅� = 11.30 S.D. = 0.80 
ครั้งที่ 4 �̅� = 11.55 S.D. = 0.62) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 5  เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พบว่า  

6.ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้   ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 43 

ตารางที่ 43  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่ร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” 

 
ข้อ
ที ่

รำยกำร �̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
1. นักเรียนชอบเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ

เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.51 0.80 มาก 1 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

4.27 0.75 มาก 4 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 0.84 มากที่สุด 2 
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้

นักเรียนคิดริเริ่มสิ่งแปลกใหม่และสร้างสรรค์ได้  
4.47 0.82 มาก 3 

 รวม 4.44 0.80 มำก  
ด้ำนบรรยำกำศกำรจัดกำรเรยีนรู้      
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานน่าสนใจ

อยากเข้าร่วมกิจกรรม 
4.69 0.64 มากที่สุด 1 
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ข้อ
ที ่

รำยกำร �̅� S.D. ระดับ ล ำดับ 

2. บรรยากาศสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด  4.64 0.74 มากที่สุด 2 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ท างานร่วมกับเพื่อน  
4.34 0.74 มาก 4 

4. บรรยากาศในการเรียนช่วยให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์  

4.45 0.69 มาก 3 

รวม 4.53 0.70 มำก 3 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยให้

นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
4.47 0.73 มาก 4 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้
ดีขึ้น  

4.55 0.62 มากที่สุด 3 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์ สมควรท าต่อไป  

4.43 0.73 มาก 2 

4. ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  

4.23 0.83 มากที่สุด 1 

รวม 4.42 0.73 มำก 1 
โดยภำพรวม 4.46 0.76 มำก  

จากตารางที่ 43 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่ร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”มีระดับความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ในระดับมาก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.46 S.D. = 0.76)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้   ( �̅� = 4.53 S.D. = 0.70)  
รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล  (�̅� = 4.42 S.D. = 0.73) และ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (�̅� = 4.44 S.D. = 0.80)   
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา”  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้  2.1)เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ของครู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ื อส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก่อนและหลังการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีองค์ประกอบและ
กระบวนการอย่างไร  2.2)เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  2.3) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี   
2.4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ   2.5) เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระหว่างการใช้ชุมชนการ เรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2.6) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน   3) เพื่อขยายผลชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The 
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Embeded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการ
เชิงคุณภาพ (Qualitative  Methods)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง คือ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( 5 คน )   วิทยาศาสตร์ ( 2 คน )  การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ( 2 คน)  และศิลปะ (3คน )  และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน 216 คน  ที่ก าลังศึกษาใน

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X̅) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

สรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา”   ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
  1.รูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา” ประกอบด้วย 1) หลักการ  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานของผู้สอน ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ให้นักเรียนสามารถ
ออกแบบชิ้นงาน หรือสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีกันอย่างสม่ าเสมอ  2) วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   2.เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  3) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ   3.1) 
ผู้สอนมีการเรียนรู้หรือมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  3.2) ผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ  ในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   4) ขั้นตอนการ
ด าเนินการตามระยะของกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาล
ใจ ( Inspiration : I ) ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย (Destination : D ) ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์การ
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จัดการเรียนรู้ ( Evolution )  ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา ( Action : A )   ทั้งนี้ในการใช้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ที่พัฒนาขึ้น มีการโค้ช (Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง ( Mentoring)  การสะท้อนผล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (Reflection)  การเสริมพลังใจ (Empowering)  ผ่านเทคโนโลยีใน
กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงท าให้รูปแบบประสบความส าเร็จ  
 2) ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” มีสรุปผลดังนี้  
  2.1 หลังการพัฒนาชุมชนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยภาพรวมพบว่า ผลการถอดบทเรียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     2.2 ศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน  โดยการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) และการโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
(Peer  Coaching) ผู้รับการโค้ชมีพัฒนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญมีล าดับพัฒนาการเรียงตามล าดับได้ดังต่อนี้ การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน การประเมินผล และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน  การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน   การประเมินผลและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  

    2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ   
รองลงมา คือ ด้านผลการใช้รูปแบบ และ ด้านกระบวนการน าไปใช้  

  2.4 ผลการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์ที่เข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  พบว่าโดย
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1 – 4 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
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2.5 ผู้ เรียนมีความคิดเห็นต่อ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  ในระดับเห็นด้วยมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการ
วัดและประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้านบรรยากาศการจัดการ 

3. ผลการขยายผล “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” พบว่า  
   3.1 หลังการพัฒนาชุมชนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยภาพรวมพบว่า คะแนนผลการถอด
บทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน โดยการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) และการโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
(Peer  Coaching) ผู้รับการโค้ชมีพัฒนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า  พัฒนาการของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  พบว่ามีพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น โดยการโค้ชโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีผลเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน     การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน การประเมินผล   การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียง
ตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  

3.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านผลการใช้รูปแบบ   
รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ และ ด้านกระบวนการน าไปใช้   

3.4 ผลประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน  ทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนที่
เรียนกับอาจารย์ที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่าโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1 
– 4 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
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3.5 ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา”มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ในระดับมาก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้     
รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล  และ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

การวิจัย เรื่อง“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา” อภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้  

1.จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (IDEA  MODEL) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ เชี่ยวชาญแล้วว่ารูปแบบมีคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา และมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีการด าเนินการตามขั้นตอนเชิงระบบ  โดย

น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 – 2564 การวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

คณะศึกษาศาสตร์   ผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์   ผลการวิเคราะห์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ผลการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ

สภาพที่คาดหวังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) หลักการและ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการผสมผสานเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักการและแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม  การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหารและหัวหน้า

กลุ่มสาระ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร            

( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  การส ารวจ

ความต้องการจ าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด          
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ทฤษฎีของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวถึงชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ว่าเป็นการรวมตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบ

โรงเรียน  จึ งจ าเป็นต้องสร้างความเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)  ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่

สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาชีพได้นั้น  จึงจ าเป็นต้องมีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ  มีฉันทะ และศรัทธาในการ

ท างาน “ครูเพ่ือศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ การอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทาง

วิชาการ”  สุรพล ธรรมร่มดี et al. (2553)ที่มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ืออาทรอยู่บน

พ้ืนฐาน “อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจที่สร้าง

พลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้น าร่วมของครูเพ่ือขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 

2005)รวมถึงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนา

ศักยภาพผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เป็นความร่วมมือร่วมใจกันทางวิชาการของผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน  ร่วมมือกันช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2560) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วทัญญู ขลิบเงิน ( 2556) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการดูแลให้ค าปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

มีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม ( Preparing :P ) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 

การดูแลให้ค าปรึกษา  ( Planning : P ) ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการดูแลให้ค าปรึกษาผสมผสาน

เทคโนโลยี สื่อสังคม ( Implement  Mentoring Social  Media Tecnology Blended  )  และขั้น

ที่ 4 การประเมินผล    ( Assessing : A)  ซึ่งผลการใช้รูปแบบดังกล่าวพบว่า  อาจารย์นิเทศ ครูพ่ี

เลี้ยง มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลให้ค าปรึกษา  ในระดับมาก นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีคุณลักษณะความเป็นครูในระดับสูง  อาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพึงพอใจต่อแบบจ าลองระดับมาก    Valleri ( 2015 )  ได้

ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนในคณิตศาสตร์

ระดับมหาวิทยาลัย   มีการน า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูไปใช้ในระบบการศึกษาจ านวนมากที่

ประสบความส าเร็จชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 

ชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและการเผยแพร่งานวิจัย  การใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบ

ออนไลน์มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับการสื่อสารแบบต่อหน้า  การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
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เครื่องมือ ในการแบ่งปันประสบการณ์ แนวความคิด  การสอนคณิตศาสตร์ เป็นความท้าทายที่จะท า

ให้เนื้อหา สาระวิชา มีความแตกต่าง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูแบบออนไลน์  คล้ายกับ การ

ตอบสนองเหล่านี้ การมีส่วนร่วม ผู้เชี่ยวชาญมักจะร่วมมือกับเพ่ือนร่วมมือจากต่างมหาวิทยาลัย หรือ 

วิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือท าวิจัย ความร่วมมือและการวิจัยออนไลน์เป็นไปอย่างธรรมชาติมากกว่า

การน าเสนองาน  ประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้จาก ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูแบบออนไลน์  ช่วยเปิดกว้าง

ขยายวิสัยทัศน์ของคณะไปสู่สภาพแวดล้อมนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   จัดให้ส าหรับการพัฒนาต่อไป

เรื่อยๆ  บางสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการรวมเทคโนโลยีและเปลี่ยนมุมมองการน าเสนอใหม่ จากผลัก เป็น 

การดึง แทน  Ming  Lai ( 2016 ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถของแฟ้มสะสมผลงานทางการ

สอนแบบดิจิตอลส าหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพ่ือ

พัฒนาการได้มาซึ่งความเข้าใจที่คงทนของการพัฒนาครูและการใช้การสอนโดยใช้  digital teaching 

portfolios กับ ความส าคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

โดยการเขียนแลกเปลี่ยนกันบน แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น   ผลการวิจัย 1.ครูที่ ใช้ DTPs ส าหรับ

ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม พวกเขาใช้ส าหรับการตอบกลับและพัฒนา เพ่ือสร้า งชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครู  2.ครูพบว่ามันเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจของการ

สอนแบบแฟ้มสะสมงาน 3.ครูมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา DTPs จะท าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน 

ทราบวัตถุประสงค์  สิ่งที่เป็นประโยชน์  ศักยภาพ เช่นเดียวกับความท้าทายของการสอนโดยใช้

เทคนิคแฟ้มสะสมงาน  4.ครูพบว่าเทคนิคการสนับสนุน การส่งเสริม มีความส าคัญ  การพบกับ

เทคนิคที่หลากหลายขณะที่ใช้ Mahara แพลทฟอร์ม ในการพัฒนา DTPs 5.ครูตอบสนองเกี่ยวกับ

ความตึงเครียดเกี่ยวกับการแสดงผลงานแล้ว ต้องพัฒนา โปรไฟล์ของตนเอง ความสมดุลระหว่างสอง

สิ่งที่ถูกคิดว่าส าคัญ 6ครูจัด DTPs ให้อยู่ภายใต้ความเชื่อของการเรียนและการสอนของพวกเขา สมา

พร  มณีอ่อน (2559 : ง ) พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม มีชื่อว่า 

“ADIAR  Model”  มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557)ศึกษา เกี่ยวกับ กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การ

เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   ปองทิพย์  เทพอารีย์ (2557)ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชน

การเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา   (วรลักษณ์ ชูก าเนิด, 2557)ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบ

ชุมชมการเรียนรู้วิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      งานวิจัยดังกล่าวมีหลักการ แนวคิดและ

การด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับ  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (IDEA  MODEL)   
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2.จากผลการประเมินประสิทธิผลของ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  มีผลการวิจัย ดังนี้  

 2.1 หลังการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน โดยภาพรวมพบว่า ผลการถอดบทเรียนความรู้   

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน    

การเรียนรู้วิชาชีพครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (IDEA  MODEL) ที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น   ในขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration : I )  มีการให้ความรู้ครูทั้งใน

รูปแบบของการอบรม  การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) การแลกเปลี่ยนความรู้ 

เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา   เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  ให้เกิดความ

ชัดเจน  โดยการน าผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานทั้ง

ผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนเห็นมุมมองใหม่ๆ 

ในการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการเห็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ ที่จะให้ผู้สอนน าไปพัฒนาตนเอง

ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  นอกจากนั้นมีการสรุปความรู้  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  รวมถึงการร่วมกันพัฒนาขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ โดยให้เป็น

รูปแบบ หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ที่ เกิดจากการสังเคราะห์ร่วมกันของครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  คือ รูปแบบ EDSU Model มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้น E : Encouragement (ขั้นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน) ผู้สอนกระตุ้นความสนใจ

ของผู้เรียน โดยการใช้ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นสื่อในการน าเข้าสู่บทเรียน    ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing 

and Doing  (ขั้นการออกแบบและลงมือปฏิบัติ)  1) ผู้สอนน าเข้าสู่มโนทัศน์ การจัดการเรียนรู้  โดย

การให้ความรู้โดยผู้สอน หรือ สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เกี่ยวกับสาระส าคัญของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  2) ให้ผู้เรียนระดมสมอง ทบทวนความรู้ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับสาระ  3) สาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน  หรือให้ประสบการณ์ทาง

ศิลปะงานสร้างสรรค์ 4) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติ

เป็นรายกลุ่มหรือเดี่ยว โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า  ขั้นที่ 3 ขั้น SU: Showing and  Utilization 
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(ขั้นการแสดงผลงานและผลการใช้ประโยชน์) 1) นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง ติดผลงานใน

ห้องเรียน หรือสถานที่จัดนิทรรศการ เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็น

และสนทนาเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นซักถาม   2) ผู้สอนประเมินผล

ชิ้นงานผู้เรียนตามเกณฑ์ โดย 1) รายละเอียดของขั้นตอนสามารถปรับให้เข้ากับระดับชั้นของผู้เรียน 

ตามความเหมาะสม  2) นวัตกรรม / ชิ้นงานของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับวัยและความสามารถของผู้เรียน 3) 

ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ สามารถน าวิธีสอน เทคนิค อ่ืนๆมาร่วมได้ 4) ในขั้นตอนต่างๆ ไม่

จ าเป็นต้องครบใน 1 ชั่วโมง 5) แบบประเมินนวัตกรรม ทางฝ่ายวิชาการด าเนินจัดท าให้  การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิส์ ( E-mail ) ของโรงเรียน และ แอปพลิเคชัน line ทั้งนี้

เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเรียกดู ข้อมูล ความรู้และเข้าถึงได้จากทุกๆ 

แหล่งข้อมูล ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ Beers (2011) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จ าเป็น

ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  แนะน าให้มีการใช้เทคโนโลยี 

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีมีความต่อเนื่องและท าให้เกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย 1) การค้นคว้าข้อมูล  สามารถ

ค้นคว้าได้จากเครื่องมือช่วยค้น ( search engines )  2) การแบ่งปันข้อมูล เราสามารถแบ่งปันข้อมูล

ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  3) การสร้างสื่อประสม   4) การจัดการ 5) การแบ่งปันข้อมูล 6) 

เครื่องมือช่วยค้น     7) เว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาต่างๆ  8) การสนทนาผ่านระบบดิจิตอล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความหลากหลายและ

ได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัย

เทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพครูนอกจากนั้น Beers ( 2011 ) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้ท าความ

เข้าใจและจัดการข้อมูล การจัดการเรียนการสอนให้ฝังเข้าไปในความเข้าใจของนักเรียนได้ง่ายขึ้น 

และการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบบทเรียนได้ โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยนั้นท าให้นักเรียนเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน  เมื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  

นอกจากนั้นเป็นผลมาจากชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ( Professional 

Learning Community: PLC ) (Thompson, Gregg and Niska,2004) ส่งผลให้ครูลดความรู้สึก

โดดเดี่ยวในงานสอน มีความผูกพันต่อพันธกิจ และเป้าหมาย  มีความกระตือรือร้น เข้าใจเนื้อหาสาระ  

อีกทั้งได้ปฏิบัติตามกระบวนการมากขึ้น จึงท าให้ปรากฏผลได้ชัดเจน  นอกจากนั้น Darling-
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Hammond and Linda (2010)  เป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาใช้ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ  ทางผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้ผู้สอนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แล้วส่งผลให้

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูได้  

นอกจากนั้นบทบาทของครูได้เปลี่ยนไปจากผู้สอน (teacher) เป็นผู้อ านวยความสะดวก 

(facilitator) ยังส่งผลให้ครูได้เรียนรู้มากข้ึน ดังที่ วิจารณ์  พาณิช  (2555) กล่าวว่า บทบาทของครูใน

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูต้องเปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยน   มีงานวิจัยที่แสดง

ถึงผลการวิจัยของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู สามารถช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูได้ และ 

ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น (Annenberg  Institute for 

School Reform,2013) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูท าให้เข้าใจกระบวนการสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Heather ( 2016 ) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพให้กับครู

มือใหม่  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเตรียมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ จัดเตรียม

โปรแกรมที่ เกิดจากความร่วมมือในการท างานระหว่างครู และช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน  

กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 แนะน าครูมือใหม่ให้รู้จักกับการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในการเรียนรู้

ร่วมกัน  อภิปรายร่วมกันแบบออนไลน์ และสัมมนาในชั้นเรียน  ขั้นที่ 2 หลังจากเริ่มมาแล้ว 5 วัน ครู

จะค้นคว้าข้อมูลวิจัยจากห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าออนไลน์ต่างๆ  และการสังเกตในชั้นเรียน  มีการ

ประชุมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  และติดตามครูเป็นเวลา 1 วัน   นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้

ถามค าถามกับครูพี่เลี้ยง และค้นหาความจริงเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการรู้ในบทเรียน  ขั้นที่ 3 มีการสัมมนา

ทุกๆเย็น  กลุ่มนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญก็จะเข้าพบกันเพ่ือสัมมนาและน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน  ซึ่ง

ผลจากการวิจัยนี้ พบว่า 1.น ากระบวนการขั้นตอนในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของ DuFour, & Eaker 

(2008) มาใช้ผู้เข้าร่วม PLC มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดชุมชนกาเรียนรู้วิชาชีพ  2.เกิดความร่วมมือที่

ดีต่อกันในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 3.เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและครูพ่ีเลี้ยง 

 

Ming  Lai ( 2016 ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถของแฟ้มสะสมผลงานทางการสอน

แบบดิจิตอลส าหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  วัตถุประสงค์

การวิจัย  เพ่ือพัฒนาการได้มาซึ่งความเข้าใจที่คงทนของการพัฒนาครูและการใช้การสอนโดยใช้  

digital teaching portfolios กับ ความส าคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการใช้ชุมชน

การเรียนรู้ วิช าชีพ  โดยการเขียนแลกเปลี่ ยนกันบน  แพลตฟอร์มที่ ส ร้างขึ้ น  ที่  Mahara 
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(https://mahara.org/)  จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ที่ เปิดให้ครูได้เข้าไปเขียนเกี่ยวกับ

สิ่งประดิษฐ์ของตนเอง พบว่า ครูที่ใช้ DTPs ส าหรับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  ใช้ส าหรับการ

ตอบกลับและพัฒนา เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  เป็นส่วนเชื่อมโยงที่ส าคัญกับการเรียนรู้

ของนักเรียนเป็นหัวใจของการสอนแบบแฟ้มสะสมงาน  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา DTPs จะท าให้มี

ประสบการณ์ร่วมกัน ทราบวัตถุประสงค์  สิ่งที่เป็นประโยชน์  ศักยภาพ เช่นเดียวกับความท้าทายของ

การสอน    สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จุลมณี สุระโยธิน (2554)ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะ

ทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัย พบว่า 1) คะแนนทักษะทางสังคมหลังเข้า

ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางสังคมสูงกว่า 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์

พฤติกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ

นักเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 91.1 และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันทางอินเตอร์เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน

ระดับมาก    พบว่ากระบวนการทางออนไลน์ หรือเทคโนโลยี จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาทั้งในส่วน

ของความรู้และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

      2.2 ศึกษาพัฒนาการของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ศิลปะเป็นฐาน  โดยการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) และการโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

(Peer  Coaching) ผู้รับการโค้ชมีพัฒนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น  เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญมีล าดับพัฒนาการเรียงตามล าดับได้ดังต่อนี้ การออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน การประเมินผล และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน  การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียงตามล าดับ ได้ดังต่อนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะ

เป็นฐาน   การประเมินผลและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ที่ห ลากหลายจากบุคคลใน

หลากหลายมุมมอง ที่จะช่วยพัฒนาให้ครู ได้รับค าแนะน าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ทั้งการโค้ชโดย

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coach )  การโค้ชโดยโดยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (Peer  Coach ) และการโค้ชโดย

ผู้บริหาร (Executive Coach )  ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนางานอย่างก้าวกระโดดและถูกทิศทาง โดยผู้

โค้ชจะคอยชี้แนะ แนะน า เพ่ือให้ผู้สอนไปได้อย่างถูกทิ้ศทาง ให้ข้อคิดและก าลังใจในการพัฒนางาน
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สอนอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีการถอดบทเรียนและบันทึกสะท้อนผลเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนแล้วเรียบร้อย เพ่ือน าผลที่ได้ ไปพัฒนาต่อไป  เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยสนับสนุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมาก รวมถึงการที่ผู้สอนได้ด าเนินการน าผลจากการถอดบทเรียนมาแลกเปลี่ยน เพ่ือ

เสริมสร้างและต่อยอดความรู้ของผู้สอน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชนการจัดการเรียนรู้

อย่างแท้จริง  นอกจากนั้นในกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้การให้ความส าคัญและเอาใจใส่ดูแล

โดยผู้บริหาร หรือการให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มี ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในโรงเรียนนั้น ถือว่า 

เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเกิดเป็นกระบวนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และ

สามารถท าให้ผู้สอนมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  สอดคล้องกับ Martin, 

2011, Hord, Roussin & Sommers, 2010, Annenberg Institute for School Reform, 2013, 

Richard DuFour, 2007 กล่าวไว้ 5 ประการคือ   1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared 

values and vision) สมาชิกใน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ซึ่ง

เป็นหลักการพ้ืนฐานสาคัญ เนื่องจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนร่วมกันจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการ

พัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้ หรือ Learning Community ในโรงเรียน ดังนั้นครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน 

PLC จึงต้องมีบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน   2) การร่วมกัน

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for students learning) ผลการ

เรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้นย่อมต้องอาศัยแนวทางและกลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยสิ่ง

เหล่านี้จะเกิดข้ึนได้จากความคาดหวังที่ครูผู้สอนมีต่อนักเรียนในระดับสูง และอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า

นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการ จัดการเรียนรู้และพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเป็นการวางเป้าหมายร่วมกันของครูที่ เป็นสมาชิกในชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน  3) การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional 

inquiry)  การพูดคุยสนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผ้ีสอน 

ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพ่ือสะท้อน

ผลการปฏิบัติรวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น 

ซ่ีงการสะท้อนผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐาน 

สาคัญที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือ 

ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   4) การร่วมมือรวม

พลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลังโดยการ

ร่วมมือรวมพลังนี้จะต้องเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และสิ่งส าคัญ

ของการร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งไปสู่ความสาเร็จ
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ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้การร่วมมือรวมพลังจะให้ ความสาคัญกับความรู้สึกพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน

และกันของสมาชิกในชุมชนระหว่างการดาเนินกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เกิดการ

แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ แนวทางการจัดการเรียนรู้ต่างๆ    5) การ

สนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive conditions 

structural arrangements and collegial relationships) การเตรียมพร้อมในด้านการ สนับสนุน

ให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการ ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งการสอนของเพ่ือนร่วมงานและของชุมชนการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ที่จะเกิดขึ้น

ในชุมชนและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดชุมชนการ เรียนรู้ทาง

วิชาชีพ ได้ อย่ างสมบู รณ์   นอกจากนั้ น จากการประชุมทางวิชาการ Ed talk  Expo ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ( 2560 )  กล่าวถึง คุณลักษณะที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

(Professional Learning Community: PLC) ประกอบด้วย 1 ) ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าหมาย 

ทิศทางเดียวกัน  มุ่งสู่การพัฒนา ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

2) ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการน าสู่การปฏิบัติและประเมินร่วมกัน 

Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share  3) ภาวะผู้น าร่วม การท า PLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   4) กัลยาณมิตร เป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน   5) 

ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาสการท างานที่ช่วยเหลือกันมากกว่า

การสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย  6) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การเรียนรู้การปฏิบัติงาน และตรงกับ

ภาระงาน คือ การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน   นอกจากนั้น วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2560)ยัง

กล่าวว่าปัจจัยสนุบสนุนที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ปัจจัยหนึ่ง คือ การถอดบทเรียนด้วย

ความซื่อสัตย์ในกระบวนการเรียนรู้และการน าประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริงด้วย

ตนเองและเกิดจากการถอดบทเรียนอย่างปราศจาคอคติ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน  เพราะสิ่งที่

น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ จะถูกน ามาเป็นองค์ความรู้ ที่จะน าไปต่อยอด องค์ความรู้อ่ืนๆ ต่อไป  

 2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ   

รองลงมา คือ ด้านผลการใช้รูปแบบ และ ด้านกระบวนการน าไปใช้  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบ

ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

(IDEA MODEL) ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ อาทิ การสอบถามความต้องการจ าเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสาร  พัฒนา

รูปแบบ แล้วน าไปทดลองใช้ก่อนใช้จริง แล้วน าผลไปปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริ ง ท าให้องค์ประกอบ

ต่างๆ มีความชัดเจน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง   สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Murphy and Dale (2005) ยังได้เสนอแนวทางส าคัญที่ควรใช้เพ่ือให้ครูเกิดการรวมกลุ่มและเกิดการ

ท างานแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งจะท าให้ในโรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น โดยการสร้าง

กลุ่มหรือทีม ได้แก่  กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในโรงเรียน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมัครใจ ส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะงานด้านการบริหารที่มีการก าหนด

วัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจุดเน้นในการสืบสอบหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือน าไปทดลองใช้กลุ่มวิพากษ์ (Critical Friends Group) เป็นการรวมกลุ่มของ

ครูผู้สอนที่มีความสนใจ ตรงกันรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของกลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก

ไม่เกิน 12 คนเพ่ือพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งฝึกวางแผนและพัฒนาแนวทางการ

จัดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละครั้งตามข้อตกลงที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การเรียนรู้ของ

นักเรียน  กลุ่มให้ค าปรึกษา (Peer Coaching Team) เป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอน 2-3 คน เพ่ือ

ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และท าการสังเกตการสอนของเพ่ือนครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 

จากนั้นจึงให้ข้อสังเกต ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ 

ยิ่งขึน้  กลุ่มเรียนรู้ (Study Groups / Independent or Stand-Alone) เป็นกลุ่มที่เรียนรู้การปฏิบัติ

จากกลุ่มการเรียนรู้ย่อยๆ กลุ่มอ่ืน หรือ สมาชิกคนอ่ืนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกรณีนี้อาจ 

เป็นการเรียนรู้ของสมาชิกครูผู้สอนที่อยู่โรงเรียนต่างกันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเรียนรู้ใน

ประเด็นที่ ตนสนใจ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนั้นเพ่ิมมากขึ้น  ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research Team) การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติ  งานของบุคคลหรือ

หน่วยงาน เป็นกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง โดยค านึงถึงบริบท ทางการศึกษา

ชุมชนการเรียนรู้ย่อย (Small Learning Community) เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก ส่วนหนึ่งใน

โรงเรียนที่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เช่น สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดียวกัน 

ประจาระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อแนะนาเพ่ือพัฒนาการ จัดการ

เรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  นอกจากนั้นยังกล่าวได้อีกว่า ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครู ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ ประสบผลส าเร็จ  ดังที่ ชัย วงษ์ใหญ่ and มารุต 
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พัฒผล (2560) กล่าวว่า  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขับเคลื่อนด้วยวินัยและใจในการเรียนรู้  ชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพครูขับเคลื่อนไปอย่างมีสติและปัญญา ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ท าแล้วต้องได้

ประโยชน์ ไม่ใช่ท าๆๆ เลิกๆ  และเวลาท าก็ต้องท าอย่างมีสติและปัญญา  มีสติอยุ่ทุกขณะจิต  รู้ตัวอยู่

ตลอดเวลา  วินัย คือ การควบคุมและก ากับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  รวมทั้งการใฝ่เรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น  ใจ คือ อารมร์และความรู้สึกที่

มีต่อการเรียนรู้  ความสุขในการเรียนรู้  การพัฒนาวิชาชีพที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จ าเป็นต้องเกิดมาจากใจหรือ มิติด้านใน เพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสุข  

เมื่อวินัยและใจมารวมกันจะเกิดเป็นพลังของการเรียนรู้ พลังการคิดและพลังการพัฒนา  

  2.4 ผลการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์ที่เข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  พบว่าโดย
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถหลังเรียนครั้งที่ 1 – 4 มีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่เกิดจากการพัฒนาระหว่าง
การใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ดังนี้ กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ( EDSU Model )   ขั้นที่ 1 ขั้น 
E : Encouragement (ขั้นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน) ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
โดยการใช้ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นสื่อในการน าเข้าสู่บทเรียน เช่น  เพลง  การยกตัวอย่างผลงาน       
การแสดงบทบาทสมมติ  การน าผลงานทางศิลปะ มาแสดง โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตนเอง  และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing and Doing  (ขั้นการ
ออกแบบและลงมือปฏิบัติ)  1) ผู้สอนน าเข้าสู่มโนทัศน์ การจัดการเรียนรู้  โดยการให้ความรู้โดย
ผู้สอน หรือ สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เกี่ยวกับสาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้   
2) ให้ผู้เรียนระดมสมอง ทบทวนความรู้ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาระ  3) สาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน  หรือให้ประสบการณ์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์   
4) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติเป็นรายกลุ่มหรือเดี่ยว 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า   ขั้นที่ 3 ขั้น SU: Showing and  Utilization (ขั้นการแสดงผลงาน
และผลการใช้ประโยชน์)   1) นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง ติดผลงานในห้องเรียน หรือสถานที่
จัดนิทรรศการ เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสนทนาเกี่ยวกับ
การน าไปใช้ประโยชน์  โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นซักถาม  2) ผู้สอนประเมินผลชิ้นงานผู้เรียนตามเกณฑ์   
ทั้งนี้ในกระบวนดังกล่าวมีเงื่อนไข คือ  รายละเอียดของขั้นตอนสามารถปรับให้เข้ากับระดับชั้นของ
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ผู้เรียน ตามความเหมาะสม  นวัตกรรม / ชิ้นงานของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับวัยและความสามารถของ
ผู้เรียน ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ สามารถน าวิธีสอน เทคนิค อื่นๆมาร่วมได้   ในขั้นตอนต่างๆ           
ไม่จ าเป็นต้องครบใน 1 ชั่วโมง สามารถกระท าต่อเนื่องได้จนจบกระบวนการ  จากกระบวนการ
ดังกล่าวนี้เองที่ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง จากผลงานชิ้นเล็กๆ ไปสู่ผลงาน
ที่สร้างถึงความสร้างสรรค์ของผู้เรียน  และมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ให้ผลสะท้อนกลับ
กับผู้เรียน เพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเอง  รวมถึงมีการจัดแสดงผลงานตามรูปแบบ
ของ IDEA MODEL  ในขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา ( Action : A ) เป็นขั้นตอนของ      
การทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียน และน าผลที่ได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และเผยแพร่
ผลงานดังกล่าวโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป  เป็นผลให้นักเรียนได้เห็นผลงานของตนเองแล้ว
น ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตามล าดับ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี     
ค าวัจนัง (2540: 78) กล่าวถึง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่มี
อยู่แล้วในตัวนักเรียนทุกคนครูสามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรม ส าหรับทางอ้อมนั้นได้แก่ การจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน ให้ส่งเสริมความเป็นอิสระ เสริมการเรียนรู้ ครูสามารถ
สร้างและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสร้างสรรค์ โดย 1) ยอมรับความสามารถของนักเรียน เชื่อมั่นใน
ความสามารถของนักเรียน  2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็น
ตัวของตัวเองและกล้าแสดงออกทางความคิดและการกระท าอย่างสร้างสรรค์  3) มีความเข้าใจ
ความรู้สึกของนักเรียน ท าให้นักเรียนไว้วางใจรู้สึกปลอดภัย  อุษณีย์  โพธิ์สุข (2544: 33) ได้กล่าวถึง 
การส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนว่าสามารถท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง
โดยการสอน ฝึกฝนและอบรม ทางอ้อมโดยการสร้างบรรยากาศ และการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
เป็นอิสระในการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้แต่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ การ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้   1) กระบวนการคิด
เป็นการเพ่ิมทักษะการคิดด้านต่างๆ เช่น ความคิดจินตนาการ ความคิดอเนกนัย ความคิด
วิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิดแปลดใหม่ ความหลากหลาย ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และการประเมินผล  2) ผลิตผลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นหลายสิ่งหลาย
อย่างของการคิด เช่น วิธีคิด ประสิทาภพทางความคิด การน าเอาความรู้ไปสู่การน าไปใช้ ชุดส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้จะต้องพิจารณาเกณฑ์ของผลผลิต ควรจะมีการก าหนดให้ผู้เรียนรู้จักการระบุ
จุดประสงค์ของการท างาน รู้จักประเมินการท างานของตนเองโดยใช้เหตุผล พยายามและสามารถ
ปรับใช้ได้ในชีวิตจริง องค์ความรู้พ้ืนฐาน ให้โอกาสผู้เรียนได้รับความรู้ผ่านสื่อและทักษะหลายด้านโดย
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ใช้ประสาทสัมผัสหรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ที่หลากหลายและมีแหล่งข้อมูลที่ต่างกันทั้งจ าก
หนังสือ ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบด้วยตนเอง และท่ีส าคัญคือให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากตัวเราเอง 
สิ่งที่ท้าทายผู้เรียน หางานที่สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติของผู้เรียน ให้ผู้เรียน

มั่นใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดที่แตกต่างจากผู้สอน หรือคิดว่าผู้สอนไม่ถูกต้อง สอนให้ผู้เรียน

ล้มเหลวหรือผิดพลาดโดยไม่เกิดอันตราย แต่ต้องฝึกให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา  

 นอกจากนั้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น ชัย 

วงษ์ใหญ่ and มารุต พัฒผล (2560) กล่าวว่า ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความสามารถที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

การสะท้อนผล ( reflective practice )  การปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ 

เช่น ระดับความสามารถของผู้เรียน  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ได้

อย่างมาก   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลที่หลากหลาย   นอกจากกระบวนการ

ดังกล่าวแล้วนั้น  การจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ  มีหลักการส าคัญ 9  ประการที่ผู้สอนได้ด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด  พัฒนา

ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานและการคิดขั้นสูง  พัฒนาทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน และการคิดขั้นสูง  ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้   พัฒนากระบวนการเรียนรู้  แก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน  

ใช้การเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้  กระตุ้นความ

ริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน   นอกจากนี้ผู้สอนควรจัดบรรยากาศของการเรียนรู้ให้มีความท้าทาย  มี

อิสระ  มีทรัพยากรสนับสนุน และผู้สอนให้การส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  และยึดหลักการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้  1) การ

เรียนรู้ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน   และผู้เรียนกับผู้เรียน    2) ส่งเสริม

วินัยในตนเองของผู้เรียน   3) เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  4) ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกใช้

วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   5) ผู้สอนใช้การสะท้อนผลการปฏิบัติเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาแก่ผู้เรียน  6) การให้ผลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 

2.5 ผู้ เรียนมีความคิดเห็นต่อ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา”  ในระดับเห็นด้วยมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการ

วัดและประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้านบรรยากาศการจัดการ

เรียนรู้       ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่เกิดจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
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ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา นั้นมีการจัดการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ ในการจัดการสอนตามระบบของ EDSU Model  ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการเข้าร่วม

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ   เป็นส่วนที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการจัดการเรียนการสอน 

นักเรียนไดพั้ฒนาตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ แนวคิดของ ชัย วงษ์ใหญ่ 

and มารุต พัฒผล (2560)กล่าวถึง  การประเมินผลการเรียนร้ีที่เสริมสร้างทักษะการ สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม มีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for learning)  

2)การประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as learning)  3) การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment 

of learning)  วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต  พัฒผล ( 2561 : 39 )  กล่าวว่า   การประเมินผลการเรียนรู้

ที่เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง 4 ประการ ได้แก่ 

1. ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น ผู้สอน ผู้เรียน เพ่ือน และผู้เกี่ยวข้อง  2. ใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การตรวจผลงาน   3. ประเมินหลายๆ ครั้ง ตลอดช่วงเวลา

การเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และติดตามผล  และ 4. สะท้อนผลการประเมิน

ไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  

  3. ผลการขยายผล “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  พบว่า อาจารย์มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน มีพัฒนาการในการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและผู้เรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรมที่สูงขึ้น  ทั้งนี้เป็นเพราะ

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ   การจัดการเรียนรู้

โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา (IDEA Model)        มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอนด าเนินงานที่ชัดเจน  มี

คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา   แผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพที่ชัดเจน  มีการจัดอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ  โดยขั้นตอนการด าเนินการตามระยะ

ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูประกอบด้วย  4  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ ( 

Inspiration : I ) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดย
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ผสมผสานเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา   ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติของ

ผู้บริหาร  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผสมผสานเทคโนโลยี    ให้มี

ทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา   และเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู

โดยผสมผสานเทคโนโลยี   โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผสมผสาน

เทคโนโลยี    และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบของการอบรม และการจัดการ

ความรู้ ( Knowledge Management ) เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา     ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย 

(Destination : D )  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศ ครู ( Peer Coaching )  จัดท าโครงการ

พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  จัดท าปฏิทินการดูแลให้

ค าปรึกษา ก าหนดจุดหมายปลายทางของการดูแลให้ค าปรึกษา  ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ  ผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์  ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ ( Evolution 

) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และพัฒนาเครื่ องมือในการวัด

และประเมินผลที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการให้ค าแนะน าในการ

จัดการเรียนรู้ โดยผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีในขั้นตอนของการให้ค าปรึกษาแนะน า   และบันทึก

วิดิโอเป็นคลิปสั้นๆในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน  ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา ( 

Action : A ) เป็นขั้นตอนของการทบทวนปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  

และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน และน าผลที่ได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน  และเผยแพร่ผลงานดังกล่าวโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป   จากกระบวนการขั้นตอน

ดังกล่าวท าให้มีบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงนักเรียนมีการ

พัฒนาผลงานของตนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถพัฒนานวัตกรรมได้  มีความไว้วางใจในการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับ ความส าคัญของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC  ) วิจารณ์  พาณิช  (2555)  กล่าวว่า  จากผลการวิจัย

โดยตรงที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC ) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
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จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง 

ที่ แตกต่ างไปจากโรงเรียนทั่ ว ไปที่ ไม่ มี ชุ มชนการเรียนรู้ วิ ช าชีพ  (Professional Learning 

Community : PLC) และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมี

ผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้  ประเด็นที่1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู 

เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ

ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อ

พัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มี

ผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิด

จากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้น

จนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการ

รับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการ

ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทาง

วิชาชีพเพ่ือศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญคือยังสามารถ

ลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบใน

โรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน   

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC)  ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือ

ชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้าย

คือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและ

ลดลงชัดเจน  ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน  

 
 



  359 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
  1.จากผลการวิจัย พบว่า “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  ท าให้ครูมีสมรรถนะและพัฒนาการในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และผู้เรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรมที่สูงขึ้น โดยในงานวิจัยด าเนินการ
ใช้การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coach) การโค้ชแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (Peer Coach)  และการ
โค้ชโดยผู้บริหาร (Executive Coach ) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่านการจัดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะฐานทุกแขนงในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้และในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   ทั้งนี้
เพ่ือให้พัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามเป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
ดังนั้น ในการพัฒนาครูที่เห็นผลควรด าเนินการในการสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ผู้สอน ผู้เรียนทั้งจากเอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
เนื่องจากทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้  นอกจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
ควรได้คัดเลือกวิธีการได้รับค าปรึกษาแนะน า ตามความต้องการ ภายใต้การด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
  2.จากผลการวิจัยพบว่า  ผลการประเมินประสิทธิผลของ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดย
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  ท าให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู และ
มีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้ ดังนั้น การพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูท าความเข้าใจกับ
หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไข การวัดและประเมินผล และระบบสนับสนุน ที่จะท าให้รูปแบบประสบ
ความส าเร็จ พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับครูที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพทุกขั้นตอน   การก ากับติดตาม
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรก็มีความส าคัญเช่นกันในการที่จะท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างแท้จริง จะช่วยให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและพัฒนางานของตนมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
  1. ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรน ารูปแบบ“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง       
ทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
  2.ในระดับโรงเรียนควรน ารูปแบบ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  ไปด าเนินการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
ทั้งสถานศึกษา ต่อไป  
  3.ในระดับโรงเรียนควรน ารูปแบบ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” (IDEA Model)  ไปด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง         
ในระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนต่อไป และเผยเพร่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ  ไปยังโรงเรียน  
สถานศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นๆ   
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
  1.ควรมีการพัฒนา ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ และ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวและเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) โดยอาจจะมีการเพ่ิมเติมทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  และศึกษาพัฒนาการ
ไปพร้อมๆกัน  
       2.ควรน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
อ่ืนๆ อาทิ ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรม เป็นต้น  
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รำยช่ือผู้เชี่ยวชำญ 
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบและประเมินเคร่ืองมือวิจัย 
___________________________ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพันทิน   
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านการวัดและประเมินผล 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา   
 สถานที่ท างาน  : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2.อาจารย์ ดร.อติยศ  สรรคบุรานุรักษ์   
     ความเชี่ยวชาญ  : ด้านศิลปะและสร้างสรรค์ 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
 สถานที่ท างาน  : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน  
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านศิลปะและสร้างสรรค์ 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
 สถานที่ท างาน  : คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      4. อาจารย์ ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์  
    ความเชี่ยวชาญ  : ด้านเทคโนโลยี 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
 สถานที่ท างาน  : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
5.อาจารย์ ดร. พนิดา   จารย์อุปการะ 
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน 
 สถานที่ท างาน  : คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ ฯ   
(ผู้ร่วมสนทนำกลุม่)  

1.อาจารย์ ดร. พนิดา   จารย์อุปการะ 
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน 
       สถานที่ท างาน   : คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2.อาจารย์ ดร.นภาเดช  บุญเชิดชู   
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  
       สถานที่ท างาน   : คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
      3.อาจารย์ ดร.สิรินทร์  ลัดดากลม   บุญเชิดชู 
     ความเชี่ยวชาญ  : ด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
 สถานที่ท างาน  : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      4.อาจารย์ ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์ 
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านเทคโนโลยี 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
 สถานที่ท างาน  : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      5.อาจารย์ ดร.อรอุษา  ปุณยบุรณะ  
    ความเชี่ยวชาญ  : ด้านเทคโนโลยี 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 สถานที่ท างาน  : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา )  
6.อาจารย์ ดร.อภินภัศ  เจริญจิตรกร  
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านศิลปะและสร้างสรรค์ 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน 
        สถานที่ท างาน  : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      7.อาจารย์ ดร. อธิพัชร์  วิจิตรสถิตรัตน์ 
 ความเชี่ยวชาญ  : ด้านศิลปะและสร้างสรรค์ 
 ต าแหน่ง   : อาจารย์สาขาวิชาศิลปะศึกษา 
          สถานที่ท างาน  : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เครื่องมือที่ใช้ประกอบกำรวิจัย 
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ค ำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา    ซ่ึงข้อมูล
ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ  ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน ดังนั้นจึงขอให้ท่านได้
กรุณาให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.    ชื่อ-สกลุ
...................................................................................................................................................... 
       ต าแหน่ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   เพศ    ❑1) ชาย  ❑2) หญิง 
3.   ประสบการณ์ในการบริหาร  ❑1) ต่ ากว่า 5 ปี    ❑2) 5-10 ปี     ❑3) มากกว่า 10 ปี 
4.   วุฒิการศึกษาสูงสุด  
 ❑1)  ปริญญาตรี      ❑ 2) ปริญญาโท  ❑  3) ปริญญาเอก  ❑ 4) อื่นๆ
..................................... 
สาขา..................................จากสถาบัน........................................................... 
 

ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภำษณ์ 
1.ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ควรมีขั้นตอนหรือวิธีการ
อย่างไร 

แบบสัมภำษณ์ 

เรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  

โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

 

ฉบับที่ 1.1 ผู้บริหาร 
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................................................................................................................................................ ................

................................................................................................................... .............................................

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
2.ถ้าพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์โดยใช้ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรตามประเด็น
ดังต่อไปนี้  
 2.1 จากรูปแบบ “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา”  ( ฉบับร่าง ) เหมาะสมหรือไม่  อย่างไร เมื่อพิจารณาทีละขั้นตอน         
( ตามเอกสารเเนบ )  
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
  
2.2 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
3.ท่านคิดว่าสมรรถนะหรือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นักเรียนควรมี มีอะไรบ้าง
เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ 
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4.ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  มีนวัตกรรมที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของนักเรียน  เช่น  การถ่ายภาพ  การวาดภาพ  การแสดง
นิทรรศการในโครงการศิลปินแห่งศิลปากร  การแสดงความสามารถจากเวทีอัจฉริยภาพ  ท่านคิดว่า
อะไรคือเกณฑ์ ที่แสดงหรือวัดว่านักเรียนมีสมรรถนะหรือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
................................................................................................................................................................ 
5.ปัจจุบันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีใช้เทคโนโลยีและบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปในกลุ่ม
สาระ เช่น การใช้ Powerpoint  การใช้ Smart TV Kahoot  Youtube Weblog แอปพลิเคชัน
ต่างๆ เป็นต้น   เข้าไปในการจัดการเรียนรู้ ท่านคิดว่าเพียงพอหรือไม่  มีอะไรที่ต้องเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
.............................................................................. .................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ 
 

ผู้สัมภาษณ์......................................................... 

                  วันที่.............../.................../............... 
 

(..................................................................)  
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ค ำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา    ซ่ึงข้อมูล
ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ    ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน ดังนั้นจึงขอให้ท่านได้
กรุณาให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.    ชื่อ-สกุล
...............................................................................................................................................................  
       ต าแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.   เพศ  ❑1) ชาย  ❑2) หญิง 
3.   ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  ❑1) ต่ ากว่า 5 ปี    ❑ 2) 5-10 ปี    
 ❑3) มากกว่า 10 ปี 
4.   วุฒิการศึกษาสูงสุด  
 ❑1)  ปริญญาตรี      ❑ 2) ปริญญาโท  ❑  3) ปริญญาเอก  ❑ 4) อื่นๆ. 
สาขา..................................จากสถาบัน........................................................... 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภำษณ์ 

เรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  

โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษำ 

 

ฉบับที่ 1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภำษณ์ 
1.อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนหรือไม่  อย่างไร ( ถ้ามีการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวฯ ให้ตอบในข้อ 1.1 ถ้าไม่มีให้ตอบค าถามในข้อ 1.2 )  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
1.1 ถ้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน   ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่านจะมีเเน
วทางพัฒนาให้เป็นระบบ และด าเนินการอย่างไร 
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
1.2 ถ้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน ไม่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่านจะมีแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้อย่างไร   
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
................................................................... .............................................................................................
................................................................................................................................ ................................ 
2.ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนให้การโค้ช ( Coaching ) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ด้วยกระบวนการใด  อย่างไร 
เพราะอะไร  ( Expert Coaching, Peer  Coaching,  Administration Coaching ) 
3.ท่านคิดว่า (ร่าง) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  ที่ประกอบด้วยหลักการ  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการใช้รูปแบบ  การ
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วัดเเละประเมินผล  และเงื่อนไข  ตลอดจนองค์ประกอบภาพรวมของ ( ร่าง ) รูปแบบฯ  มีความ
เหมาะสมหรือไม่  อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ท่านคิดว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่านมีนวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ของนักเรียนใดบ้าง และ
จะช่วยส่งเสริมหรือพัฒนานักเรียนอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
5. ท่านคิดว่าควรมีการประเมินลักษณะใด เพ่ือให้สะท้อน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้สัมภาษณ์......................................................... 

                (..................................................................) 
  

วันที่.............../.................../............... 
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ค ำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา    ซ่ึงข้อมูล
ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.    ชื่อ-สกุล
........................................................................................................................................................ 
       ต าแหน่งทางวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   เพศ  ❑1) ชาย  ❑2) หญิง 
3.   สถานที่ท างาน  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.   ประสบการณ์ด้านการพัฒนาวิชาชีพ / การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ……………………. ป ี 
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภำษณ์ 
1.ในทัศนะของท่านแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชพีครูควรใช้วิธีการใด  และมีลักษณะ
อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................
. 

แบบสัมภำษณ์ 

เรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  

โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

 

ฉบับที่ 1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
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2.ท่านคิดว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ควรน าศิลปะมาบูรณาการอย่างไร  และมีปัจจัยใดที่ช่วย
ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3.ท่านคิดว่าลักษณะของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ควรมีอะไรบ้างและ
ควรมีแนวทางการใช้อย่างไร เพราะเหตุใด  
.............................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................  
 
4.ท่านคิดว่าควรมีการประเมินลักษณะใด เพ่ือให้สะท้อน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน  เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้อย่างสมบูรณ 
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เร่ือง ……………………………………………………………………………… 

ล ำดับ
ที ่

ประเด็น 
ที่ศึกษำ 

หรือหัวข้อ
ของกำรจด

บันทึก 

วันเดือนปี 
ที่เข้ำถึง 

 
บรรณำนุกรม 

 
สรุปสำระส ำคัญ 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

แบบวิเครำะห์เอกสำรข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
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           ค ำชี้แจง : แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา    ซ่ึงข้อมูลความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพฯ  ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลสภาพความเป็น
จริง   โปรดตอบทุกข้อและท าเครื่องหมาย   ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
แบบส ารวจความต้องการจ าเป็น มี 2 ตอน ได้แก่  
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
        ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.    ปัจจุบันนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด  
       ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ❑ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6   
2.   เพศ  
❑  ชาย   ❑ หญิง 
3.นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในระดับใด  
 (1) น้อยที่สุด     (2) น้อย   (3) ปานกลาง    (4) มาก      (5) มากที่สุด 
  

ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรของนักเรียนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนผ่ำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  
1.นักเรียนต้องการให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ น าศิลปะเเบบใดมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ โปรดระบุหมายเลขตามล าดับความส าคัญ   
 1.1 กิจกรรมศิลปะ  ( โปรดระบุหมายเลข 1-4 )  
❑  กิจกรรมงานปั้น  เช่น ปั้นดินเหนียวหรือแป้งโด ดินน้ ามัน เป็นต้น 

แบบส ำรวจควำมต้องกำรจ ำเป็น 

เรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  

โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
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❑  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสีน้ า สีเทียน สีดินสอ เช่น หยดสี เทสี ระบายสี เป่าสี ละเลงสีด้วย
นิ้วมือ หรือส่วนต่างๆ ของมือหรือ พิมพ์ภาพ เป็นต้น 
❑  กิจกรรมงานกระดาษ เช่น  ฉีก พับ ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น 
❑  กิจกรรมประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ และของเหลือใช้ เช่น ประดิษฐ์กระทงใบตอง ประดิษฐ์หน้ากาก
จากจานกระดาษ เป็นต้น 
  
1.2 กิจกรรมดนตรี และการเคลื่อนไหว ( โปรดระบุหมายเลข 1-3 )  
  ❑  การขับร้องเพลงประกอบเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ❑  การร่ายร า /กายบริหารประกอบเพลง / การเต้นแอโรบิก / ประดิษฐ์ท่า
ประกอบเพลง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
❑  ขีดเขียนระบายสีตามจังหวะของดนตรี  
          1.3 งานด้านภาษา ( โปรดระบุหมายเลข 1-3 )  
 ❑  การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ        
❑  การเขียนร้อยแก้วประเภทต่างๆ  เช่น เรื่องสั้น เรียงความ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นต้น 
❑  การเขียนร้อยกรอง  เช่น  กลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 เป็นต้น 
2.นักเรียนอยากให้ครูใช้สื่อประเภทใด  เพ่ือประกอบการเรียนรู้   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )   
❑  ใบความรู้  
❑  การค้นคว้าข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต 
❑  Power point  
❑  คลิปวิดีโอ  
❑  แอปพลิเคชันต่างๆ  อาทิ Kahoot Plickers เป็นต้น  
❑   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………….. 
3.นักเรียนต้องการให้มีการวัดและประเมินผลอย่างไร  
❑  การทดสอบ 
❑  การประเมินจากผลงาน 
❑   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………….. 
 

ขอบคุณค่ะ  
ผู้วิจัย 
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ชื่อ…………………………………………….. สกุล ………………………………………กลุ่มสาระการเรียนรู้…………… 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง  :  ให้อาจารย์ทบทวนถึงสาระและกิจกรรมการเรียนรู้และถอดบทเรียนลงใน
ตาราง แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ท่านอ่ืนๆ  

 
หัวข้อกำรเรียนรู้ 

 
สรุปประเด็นกำรถอดบทเรียน 

อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ในการสร้ างสรรค์น วัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 

ชุ ม ชน การ เรี ย น รู้ วิ ช าชี พ ค รู โด ย
ผสมผสานเทคโนโลยี มีลักษณะเป็น
อย่างไร  
 
 
 
 
 

 

แบบสรุปกำรถอดบทเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 

และชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 
 

      
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  
เป็นอย่างไร จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  386 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง : แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้นี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูล งานวิจัยเรื่อง ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับประถมศึกษา 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ลงในช่องซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริง  
ชื่อผู้จัดการเรียนรู้ ............................... ............กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................... 

สังเกตการสอนครั้งที่………. หน่วยการเรียนรู้ ………………………………….. เรื่อง 

……………………………………………. 

ระดับ 5 มากท่ีสุด   หมายถึง   มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ หรือ

ทุกครั้ง  

ระดับ 4 มาก    หมายถึง   มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่  

ระดับ 3 ปานกลาง   หมายถึง   มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นบางครั้ง  

ระดับ 2 น้อย    หมายถึง   มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นส่วนน้อย  

ระดับ1 น้อยที่สุด   หมายถึง   มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัติกิจกรรมนั้นน้อยมาก 

 

รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1.กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน       

   1.1 มีการก าหนดกิจกรรมที่บูรณาการศิลปะแขนงต่างๆเป็นฐาน

อย่างชัดเจน  

      

   1.2 มีการก าหนดกิจกรรมที่สะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนเหมาะสมตามวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน       

   2.1 ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้       

แบบประเมินสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

ร้อยละ 70 – 79   หมายถึง  การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  

ร้อยละ 60 – 69  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

น้อยกว่าร้อยละ 50  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง  

ลงชื่อ……………………………………………… ( ผู้ประเมิน )  

(………………………….……………………………………………) 

 

ศิลปะเป็นฐานอย่างชัดเจน และสะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของนักเรียนเหมาะสมตามวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   2.2 จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน 

     

   2.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน       

   2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์นวัตกรรม       

   2.5 ร่วมกันสรุปบทเรียน เพ่ือเชื่อมโยงบทเรียนให้ผู้เรียนได้

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

3.กำรประเมินผล        

   3.1 ประเมินศักยภาพของผู้เรียนตามสภาพจริงสม่ าเสมอตลอด

การเรียนรู้และตามพัฒนาการของผู้เรียน 

      

   3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลครอบคลุม ด้านความรู้

(Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจต

คติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 

     

รวมคะแนน        

คิดเป็นร้อยละ        
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ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………….…… กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………
ระดับชั้น ………………………………….  
ครั้งที่ ……………….วันเดือนปีที่จัดการเรียนรู้ ………………….……………………..   
ค ำชี้แจง : ให้ผู้สอนเขียนบันทึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนตามประเด็นดังต่อไปนี้  

รำยกำร 
ประสบกำรณ์ที่พบในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อเสนอแนะ 

1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานของท่ าน เป็นอย่ างไร        
(เขียนอธิบายข้อดี  ปัญหาที่พบ 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แน วท างก าร พั ฒ น าเพ่ื อการ
จัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป) 
 
 
 

  

2.หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
แ ล้ ว นั ก เ รี ย น ข อ ง ท่ า น มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเป็นอย่างไร  
 
 
 
 

  

แบบบันทึกพัฒนำกำรของครูผู้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษำ   (Reflective Journal Writing) 
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รำยกำร 
ประสบกำรณ์ที่พบในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อเสนอแนะ 

 
 
3.ท่ าน ต้ อ งก าร ได้ รั บ ก า ร ให้
ค าแนะน าปรึกษาเพ่ิมเติมในเรื่อง
ใดบ้างเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
( Coaching ) 
 
 
 
 

  

 
        ลงชื่อ 
        ……………………………………… 
           
       ……/……./……… 
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 ค ำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มี
การแบ่งระดับความ       พึงพอใจเป็นการประเมินค่า 5 ระดับ ( Likert  Five Rating Scales )  
พิจารณาระดับความพึงพอใจดังต่อไปนี้  
 5  หมายถึง   มีความพึงพอใจตามรายการแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด  
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจตามรายการแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก  
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจตามรายการแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจตามรายการแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย  
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจตามรายการแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งไม่กระทบต่อผู้สอนแต่อย่างใด โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของผู้สอนเพียงช่องเดียว  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.   เพศ  ❑  ชาย  ❑  หญิง 
2.   ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  ❑ ต่ ากว่า 5 ปี    ❑   5-10 ปี     ❑มากกว่า 
10 ปี 
3.   วุฒิการศึกษาสูงสุด  
 ❑   ปริญญาตรี      ❑ ปรญิญาโท      ❑ ปริญญาเอก    ❑  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
……………….. 
4.สาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………. 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
ข้อ
ที ่

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้ำนองค์ประกอบของรูปแบบ      
1. องค์ประกอบ เชิ งหลักการและวัตถุประสงค์มีความ

เหมาะสม 
     

2. องค์ประกอบขั้นตอนมีความเหมาะสม      
3. องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน าไปใช้ มีความเหมาะสม      
4. องค์ประกอบของรูปแบบมีความชัดเจนและเป็นระบบ       
ด้ำนกระบวนกำรน ำไปใช้      
 1. การปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   มีความ
เหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติ       ได้จริง 

     

 2. การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ช่วยให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

     

3. การให้ความรู้โดยวิทยากร ท าให้ได้รับความรู้สามารถน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้ 

     

4. การให้ตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้สอน
สามารถน าไปพัฒนาการออกแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานได้ 

     

5. ก า ร  Coach แ บ บ   Expert Coaching (โ ค้ ช  โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ)  ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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ข้อ
ที ่

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ศิลปะเป็นฐานได้ดีขึ้น 

6. การ Coach แบบ Peer Coaching (โค้ช แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน)  ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานได้ดีข้ึน 

     

7. การสังเกตการสอน / การเยี่ยมชั้นเรียน ของผู้บริหาร  ช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้ดี
ขึ้น 

     

8. การสะท้อนผลร่วมกันหลังการ  Coaching ท าให้ เกิด
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 

     

ด้ำนผลของกำรใช้แบบรูปแบบ       
1. ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

     

2. ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

     

3.  ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการศิลปะ      
4. ช่วยให้ครูได้มีการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน       
  
 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำชี้แจง : แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมนี้  จัดท ำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล 
งำนวิจัยเรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ 
ขอให้ผู้สอนประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนตามหัวข้อต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน 

หมำยเหตุ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ 

กำรบูรณำ

กำรงำน

ศิลปะ 

ควำมสำมำรถ

ในกำรอธิบำย

รำยละเอียด

ของผลงำน

ของตนเอง 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
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รำยละเอียด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีมำก ( 4 ) ดี ( 3 ) ปำนกลำง ( 2 ) พอใช้ ( 1 ) 

1.ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค ์

ผ ล งาน มี ค ว าม

แปลกใหม่   เกิด

จากการต่อยอด

ทางความคิดของ

ผู้เรียนเองท้ังหมด 

ผ ล งาน มี ค ว าม

แปลกใหม่   เกิด

จากการต่อยอด

ทางความคิด โดย

ผู้ ส อ น เป็ น ผู้ ให้

ค าแนะน า  

มีความน่ าสนใจ 

แ ต่ ผ ล ง า น ข า ด

ความแปลกใหม่  

แ ล ะผู้ ส อ น เป็ น

ผู้ ให้ ค า แ น ะน า

ดูแลอย่างใกล้ชิด   

ข า ด ค ว า ม

น่ า ส น ใจ  แ ล ะ

ความแปลกใหม่

ของผลงาน  แม้

ผู้ ส อ น จ ะ เป็ น

ผู้ ดู แ ล ใ ห้

ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิด  

2.การบูรณาการ

งานศิลปะ  

น วั ต ก ร ร ม ที่

นั ก เรี ยนสร้ างมี

การน าทัศนศิลป์ 

ดนตรี การแสดง

บ ท บ าท ส ม ม ติ  

ภาพยนตร์  งาน

เ ขี ย น 

ป ร ะติ ม าก ร รม  

ห รื อ  ง า น ที่

ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น

ผ ล ง า น อ ย่ า ง

ชัดเจน 

ส าม า รถ เข้ า ใจ

ผ ล ง า น ข อ ง

นักเรียนได ้

น วั ต ก ร ร ม ที่

นั ก เรี ยนสร้ างมี

การน าทัศนศิลป์ 

ดนตรี การแสดง

บ ท บ าท ส ม ม ติ  

ภาพยนตร์  งาน

เ ขี ย น 

ป ร ะติ ม าก ร รม  

ห รื อ  ง า น ที่

ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น

ผ ล ง า น แ ต่ ไ ม่

ชั ด เ จ น  แ ต่

นักเรียนสามารถ

อธิบายการบูรณา

การดังกล่าวได้ 

น วั ต ก ร ร ม ที่

นั ก เรี ยน สร้ า งมี

การน าทัศนศิลป์ 

ดนตรี การแสดง

บ ท บ า ท ส ม ม ติ  

ภาพยนตร์  งาน

เ ขี ย น 

ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  

ห รื อ  ง า น ที่

ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น

ผ ล ง า น แ ต่ ไ ม่

ชัดเจน นักเรียน

ไม่สามารถอธิบาย

ผลงานของตนเอง

ได้ และผู้สอนเป็น

น วั ต ก ร ร ม ที่

นั ก เรี ยนสร้ างมี

การน าทัศนศิลป์ 

ดนตรี การแสดง

บ ท บ าท ส ม ม ติ  

ภาพยนตร์  งาน

เ ขี ย น 

ป ร ะติ ม าก ร รม  

ห รื อ  ง า น ที่

ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น

ผ ล ง า น แ ต่ ไ ม่

ชัดเจน นักเรียน

ไม่สามารถอธิบาย

ผลงานของตนเอง

ได้  แม้ผู้ สอนจะ
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ผู้ ให้ ค า แ น ะน า

ดูแลอย่างใกล้ชิด   

เ ป็ น ผู้ ดู แ ล ใ ห้

ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิด 

3.ความสามารถ

ใ น ก า ร ใ ห้

รายละเอียด ใน

ผลงานของตนเอง 

นักเรียนน าเสนอ

ง า น ข อ งต น ได้

อ ย่ า ง

ส ม เห ตุ ส ม ผ ล 

สามารถอธิบาย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ผลงานของตนได้  

มีความพร้อมใน

การน าเสนองาน 

และน่าสนใจ 

นักเรียนน าเสนอ

ง า น ข อ งต น ได้

อ ย่ า ง

ส ม เห ตุ ส ม ผ ล 

สามารถอธิบาย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ผลงานของตนได้  

มีความพร้อมใน

การน าเสนองาน 

แ ต่ ข า ด ค ว า ม

น่าสนใจ 

นักเรียนน าเสนอ

งานของตนได้บ้าง 

สามารถอธิบาย

ผลงานของตนได้

แ ต่ ก า ร อ ธิ บ า ย

รายละเอียด  มี

ความพร้อมในการ

น าเสนองาน แต่

ขาดความน่าสนใจ 

นักเรียนน าเสนอ

งานของตนได้บ้าง 

สามารถอธิบาย

ผลงานของตนได้

แ ต่ ก า ร อ ธิ บ า ย

รายละเอียด  มี

ค ว าม พ ร้ อ ม ใน

การน าเสนองาน 

แ ต่ ข า ด ค ว า ม

น่าสนใจ 

ผู้ ส อ น ต้ อ ง ใ ห้

ความช่ วยเหลือ

ขณะน าเสนองาน 

เกณฑ์การประเมิน  

 11-12  หมายถึง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก  

 9-10 หมายถึง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับดี 
 7-8 หมายถึง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับพอใช้  
 6   หรือน้อยกว่า  6  คะแนน หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
**นักเรียนต้องได้มากกว่า 6 คะแนนจึงผ่านการประเมิน 
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 ค ำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  มีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็นการประเมินค่า 5 ระดับ ( Likert  Five Rating 
Scales )  พิจารณาระดับความพึงพอใจดังต่อไปนี้  
 5  หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ระดับมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ระดับมาก  
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ระดับน้อย  
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ ระดับน้อยที่สุด  
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งไม่กระทบต่อผู้สอนแต่อย่างใด โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของผู้สอนเพียงช่องเดียว  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1.   เพศ  ❑  ชาย   ❑  หญิง 
2.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริม

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

ข้อ
ที ่

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้       
1. นักเรียนชอบเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

     

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้เข้าใจเนื้อหา
ในบทเรียนได้ง่ายข้ึน  

     

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้นักเรียนคิด

ริเริ่มสิ่งแปลกใหม่และสร้างสรรค์ได้  
     

ด้ำนบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้       
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานน่าสนใจอยากเข้า

ร่วมกิจกรรม 
     

2. บรรยากาศสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด       
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ท างานร่วมกับเพื่อน  
     

4. บรรยากาศในการเรียนช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์  

     

ด้ำนกำรวัดและประเมินผล      
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยให้นักเรียนได้

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
     

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ดีขึ้น  

     

3. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นสิ่ งที่ มี
ประโยชน์ สมควรท าต่อไป  

     

4. ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้      
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ข้อ
ที ่

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ค   

คู่มือกำรใช้ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครูฯ  
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ค ำชี้แจง  

คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ          
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยเป็นคู่มือ
ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการน ารูปแบบไปใช้  จึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้รูปแบบฉบับ
นี้ให้เข้าใจชัดเจนก่อน  คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

1.ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 
2.แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

           3.องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration : I ) ขั้นที่ 2 การ
ก าหนดเป้าหมาย (Destination : D )  ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างพลังในการสอน  ( Empowering: E ) 
ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา ( Action : A ) ) 

4.โครงการเสริมพลังการเรียนรู้โดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน     

5.ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ โครงการเสริมพลังการเรียนรู้โดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     

6.ตัวอย่างแผนการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

7. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
 

คู่มือการใช้รปูแบบชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

ของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
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การน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนเป็น
สิ่งส าคัญยิ่ง  ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สิชาชีพครูไปใช้ ดังนี้  
ข้อควรปฏิบัติก่อนน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ( IDEA MODEL )ไปใช้เพ่ือเตรียมการที่มีประสิทธิภาพ สรุปได้พอ
สังเขป ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ( IDEA MODEL ) 
 
 
 

ศึกษาคู่มือการใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐ าน ที่ ส่ ง เส ริ ม ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ( IDEA MODEL ) 

 

    1.ศึกษาค าชี้แจงการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ครปูระกอบกับการศึกษาส่วนอื่น ๆ ในคู่มือการใช้ 

    2.ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการ

เรียนรู้ ทฤษฎี และแนวคิดพ้ืนฐานที่รองรับรูปแบบชุมชน

การเรียนรู้  เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอัน

เป็นที่มาของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้นี้ ซึ่งจะช่วยให้

มองเห็นภาพรวม ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบ 

   3.ศึกษาลักษณะของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ และ

ตัวอย่างแผนการพัฒนาวิชาชีพครูฯ 

 
จัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ 

การพัฒนาวิชาชีพครู 

 

1.ศึกษาแผนการพัฒนาวิชาชีพครูฯ อย่างละเอียด 

2.ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลที่ใช้ 

 

แนวทำงในกำรน ำคู่มือกำรใช้รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษำ (  IDEA MODEL ) 
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มีรายละเอียดควรปฏิบัติดังนี้  
1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ  

ดังนี้     
            1.1  ศึกษาค าชี้แจงการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพประกอบกับการศึกษา
ส่วนอื่น ๆ ในคู่มือการใช้ 
             1.2  ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ ทฤษฎี และแนวคิด
พ้ืนฐานที่รองรับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ  เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอัน
เป็นที่มาของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้นี้ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวม ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ  วัตถุประสงค์  
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู  การวัดและประเมินผล  เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูประสบความส าเร็จ 
   1.3 ศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะข องรู ป แ บ บ ชุ ม ชน ก าร เรี ย น รู้ วิ ช าชี พ ค รู ฯ  ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชาชีพ 8 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ( 
Inspiration : I ) ขั้นที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย (Destination : D )  ขั้นที่ 3 กำรเสริมสร้ำงพลัง
ในกำรสอน ( Empowering : E ) ขั้นที่ 4 กำรทบทวนและปรับปรุงพัฒนำ ( Action : A )  
เมื่อได้ศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ในคู่มือ เรียบร้อยแล้ว  ควรด าเนินการดังต่อไปนี้  
 2.1 ศึกษาแผนการพัฒนาวิชาชีพครูฯ อย่างละเอียด 
 2.2 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้  
 เมื่อได้ศึกษาและจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว เริ่มด าเนินการพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
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  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน ที่จะช่วยให้
เกิด     การรวมตัวกันเรียนรู้ของกลุ่มครู และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรและ
พ่ึงพาอาศัยกัน    จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสร้าง
วัฒนธรรมร่วมกัน  เกิดความจริงใจของสมาชิก ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหานานาประการ จึง
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 Thompson,Gregg&Niska (2004) กล่าว
ว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC)  เป็นการอุปมาที่
เปรียบเทียบให้ “โรงเรียนเป็นองค์กรนั้น” น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง  แท้จริงแล้วโรงเรียนมีความ
เป็นชุมชน  มากกว่าความเป็นองค์กร  ซึ่งความเป็น “องค์กร”   กับ “ชุมชน”  มีความแตกต่างกันที่
ความเป็นชุมชนจะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็น
สมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะ
ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา   
  การพัฒนาคุณภาพของครูเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน  กล่าวคือโรงเรียนควรพัฒนาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการศึกษามี
ความต้องการให้เด็กและเยาวชนในยุคนี้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีทักษะในการสื่อสาร  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้อง
เตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่มีประสบการณ์   ( Knowledge Worker) และ บุคคลที่พร้อมจะ
เรียนรู้ ( Learning Person )  
  อย่างไรก็ตามการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คาดหวัง
ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างเจริญก้าวหน้าและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง   ใคร
ล าดับแรก ครู ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง เป็นผู้อ านวยความสะดวก ( Facilitator ) มากกว่า
ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ลักษณะของการเรียนรู้
แบบร่วมมือหรือกลุ่มเครือข่ายจึงเป็นกระบวนการที่คาดหวังว่าจะท าให้เกิด ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ( 

ควำมเป็นมำของรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ( IDEA MODEL ) 
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Professional learning community : PLC ) เพ่ือพัฒนาผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการศึกษาได้  
   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีปรัชญา  ปณิธาน และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดยมี 
ปรัชญา คือ “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” ปณิธาน คือ “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และ
ภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” วิสัยทัศน์ คือ“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์”  อีกทั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดส านักงานการอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต
ครูและบุคลากรทาง    การศึกษาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นน าที่มีความเป็น
เลิศทางการศึกษา (Excellent Educational Organization: EEO) การผลิตและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านในระดับสากล”  
โดยในยุค Thailand 4.0 นี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนให้สามารถเท่าทันทันเทคโนโลยีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการพัฒนาวิชาชีพครู จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทาย
และสามารถน ามาปฏิบัติได้ ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือ
ที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความหลากหลายและได้รับการ
พัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหลาย
ประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (Optimism) ที่มีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข ชุมชนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเมื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนแล้วประสบความส าเร็จในการใช้เกิดประโยชน์ก็จะได้รับการยอมรับแล้วน าไปขยายผลต่อไป  
 การใช้เทคโนโลยีมีความต่อเนื่องและท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   ( Sue : 2011 ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความหลากหลายและ
ได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ จึงเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของเทคโนโลยี  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ นอกจากนั้น       ( Sue 2011: 9 ) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้ท าความเข้าใจ
และจัดการข้อมูล การจัดการเรียนการสอนให้ฝังเข้าไปในความเข้าใจของนักเรียนได้ง่ายขึ้น และการ
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบบทเรียนได้ โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยนั้นท าให้นักเรี ยนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน  
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1.แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ    
ความส าคัญของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC  ) 

จากผลการวิจัยโดยตรงที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC ) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC  ) โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดั งกล่าวมีผลลัพธ์

อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC  ) และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมี

ผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู เพ่ิม

ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ

ให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ

โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น 

และประเด็นที่  2  ผลดีต่อผู้ เรียนพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ  (Professional Learning 

Community : PLC)  ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจ านวนชั้นเรียนที่

ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

วิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า

สุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน

และลดลงชัดเจน 

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC  ) ไม่ได้มุ่ งเน้น

เฉพาะการกระท าที่แสดงถึงการแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนของครู แต่มุ่งให้ความส าคัญในการสร้าง

วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน ความจริงใจของสมาชิก และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน 

แนวคิด หลักกำร และทฤษฎีพื้นฐำนเกี่ยวข้องกับรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำน

เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถ    

ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ( INNOVATES MODEL ) 
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และมุ่งเน้นไปที่การสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โดยมีสมมติฐาน คือ สิ่งที่ครูท าร่วมกันนอกห้องเรียนในการวางแผนการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเตรียมการสอนมีความส าคัญเท่าๆ กับการจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน และกระบวนการต่างๆ เหล่านี้สามารถปรับโครงสร้างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ (Seashore, Anderson & Riedel, 2003) สอดคล้องกับนักการศึกษา

อีกหลายท่านที่สรุปเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC  ) ไว้ ว่าถึงแม้การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC  ) ในโรงเรียนจะเป็นเรื่องยากแต่ทว่ากลับเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ ของ 

นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน (Louis, Kruse & Byrk, 1995; Newman & Wehlage, 1995; 

Hord, 1997, 2004; Olivier & Hipp, 2006; Rosenholtz, 1989; Sackney, Mitchell & Walker, 

2005; Schmoker, 2006 อ้างถึงใน Hipp & Weber, 2008, Cranston, 2009) 

2.แนวคิดเกี่ยวกับกำรผสมผสำนเทคโนโลยี  

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้มีความ
หลากหลายและได้รับการพัฒนามากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การจัดการความรู้
จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายประเภทด้วยกัน  
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ โดยรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้  Google Apps for Education ซึ่ ง เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ ช่ วย เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยผสมผสานเทคโนโลยี  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

แบบท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ที่สามารถเช่ีอมต่อ ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื่อสาร ก าหนดเวลา

เรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกท้ีงครู ยัง

สามารถประยุกต์ใช้เพี่อเพี่มประสิทธิภาพในการบริหารช้ีนเรียนได้อีกด้วยรวมถึงการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook  line  instragram เป็นต้น  

บริการ Google Apps  เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร  แต่ล่าสุด Google ประเทศไทย ได้
เริ่มให้บริการ Google Apps ส าหรับการศึกษา   คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือ
ต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการท างานร่วมกัน  เปิดกว้างส าหรับคุณครู นักเรียน นักศึกษา ชั้นเรียน 
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และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก  ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล  Gmail  
เอกสาร และ Groups เป็นต้น  แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้ส าหรับในการเรียนการศึกษา     คุณครู
สามารถใช้แอพต่างๆ เช่น Gmail     ในการติดต่อสื่อสาร และการเรียนการสอน เช่น เขียนอีเมลแจ้ง
ถึงผู้ปกครองของนักเรียน หรืออนุญาตให้นักเรียนท างานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสาร
เดียวกัน  ผ่านทาง google docs และสามารถประชุมงาน และสอนนักเรียนผ่านทาง Google+ ซึ่ง
การใช้ Google Apps ส าหรับการศึกษานี้ สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาตามโรงเรียนประถมศึกษา 
ไปจนถึงมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps ส าหรับการศึกษา 
ได้มีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา  และการติดต่อสื่อสารใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ  ท าให้ครูติดตามนักเรียนอยู่ใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร  ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบคลาวด์  นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
กันกับสถาบันต่างๆระหว่างประเทศได้ด้วยและมาถึงตอนนี้   Google Apps for Education 
(Google Inc, : 2014) นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส าหรับการจัดการระบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี   สร้างการเรียนร้ี
แบบท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ด้วย 
 
3.แนวคิด เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  
    รูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เป็นกระบวนทัศน์  รูปแบบ หรือ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ( Art  Based  
Learning )  สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยการสอนต้องเป็นการค้นหา
อารมณ์  ค้นหาตนเอง  มีความเป็นตัวเอง  ผ่านงานศิลปะ  ดนตรี  งานเขียน  พัฒนาให้ผู้เรียนมี
จินตนาการ  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (Mullen : 1999, Lens : 2005, Sullivan :2005, Noble 
:2005, Wesley :2005, Adler :2006) 
  โรงเรียนน าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐานในการปฏิรูปรูปแบบการสอน
ของโรงเรียน  ความคิดริเริ่ม การใช้วิจัยเป็นฐาน  กลยุทธ์ของโรงเรียน  ค่อนข้างมากกว่าการแยก
หลักสูตร  บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  การปฏิรูปรูปแบบการสอนแบบใช้ศิลปะเป็นฐาน ไม่ใช่เพียง
การบูรณาการศิลปะเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการสอน   เพ่ือให้นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมและเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้   โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าการสอนศิลปะ
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปโรงเรียน  
  รูปแบบการสอนเป็นการน ากิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของ
นักเรียนและครู โดยให้เกิด ศิลปินในห้องเรียน   โดยครูมีหน้าที่ในการวางแผน  และน าบทเรียนแบบ
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ใช้ศิลปะเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตัวอย่าง ในรูปแบบการสอนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
จะช่วยแนะน าครูที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็นฐาน  ช่วยแนะน าการบูร
ณาการศิลปะแขนงต่างๆ เข้าไปในหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคม
ศึกษา  และน าหลักสูตรไปใช้  โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน า ในการวางแผนการสอน  การพัฒนา 
และ การน าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้  ซึ่งครูที่จัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีทั้งมี
พ้ืนฐานทางด้านศิลปะ และไม่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ  การพัฒนาครูโดยการสร้างขีดความสามารถจึงเป็น
สิ่งส าคัญ ที่จะให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้  โดยการให้ความรู้
เพ่ิมเติม และมีครูผู้ช่วย  อย่างไรก็ตามในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
ครูในแต่ละฝ่าย  
   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานมาสามารถน าไปใช้ได้กับ ระดับชั้นเรียน 
ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่
สนุกสนานและมีความรู้ที่คงทน และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป ในระดับโรงเรียน
และระดับชุมชน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM นี้ยังสามารถ ขยายผลไปสู่ระดับการบริหาร
จัดการทั้งหลักสูตร  และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งดึงชุมชนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในองค์รวมโดยมีศิลปะเป็นตัวเชื่อม  
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน(Education:1990, Bernstein 
:1990 ,Eisner 2002, Robin Rooney :2004, Georgette Yakman:2006, Michael :2010, 
Susan and other :2014, Shery L. Chatifield and other : 2014 ,Jenkatz – Buohincontro : 
2015) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสมองซีกขวาของ
มนุษย์  ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดยผ่านการพัฒนาในกิจกรรมที่เรียกว่า 
Arts ซึ่ง Arts ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงงานศิลปะเท่านั้น แต่รวมไปถึง ศิลปะ ดนตรี การแสดง  
ภาพยนตร์ ภาพวาด  ประติมากรรม งานเขียนต่างๆ      ล้วนเป็นศิลปะ  โดยการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว จะน างานศิลปะแต่ละแขนงมาบูรณาการในการจัดการสอนเพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน 
       4.เเนวคิดเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือ
“Synaptic  Instructional  Model” นี้  เป็นรูปแบบที่จอยส์และวีล  (Joyce and Weil, 1966: 
239-253 อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 2545 : 250)  พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ  กอร์ดอน  (Gordon)  
ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ของตนโดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของ
คนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่าง
ไปจากเดิมได้  หากมีโอกาสได้ลอง คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือคิดโดยสมมติตัวเอง
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เป็นคนอ่ืนและถ้ายิ่งให้บุคคลจาก หลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการที่
หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น  ดังนั้น กอร์ดอน จึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิด
แก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ  ที่ไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเองให้ลองใช้ความคิดใน
ฐานะที่เป็นคนอ่ืน  หรือเป็นสิ่งอ่ืน  สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ  ขึ้นได้ 
กอร์ดอน  เสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบ แบบอุปมาอุปไมยเพ่ือใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆไว้  3 
แบบ  คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal 
analogy)  และ การเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed conflict) วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็น
พิเศษส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะ  
   วัตถุประสงค์ของรูปแบบ   รูปแบบที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนช่วยให้
ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
     ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ๆ และ
สามารถน าความคิดใหม่ๆไปใช้ในงานของตนท าให้งานของตนมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้น
นอกจากนั้นผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่าของการคิดและความคิดของผู้อ่ืนอีกด้วย   ทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นทักษะหน่ีงของทักษะของผ้ีเรียน ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Skills) ท่ีผ้ีเรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถประกอบ อาชีพและดารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ จัดเป็นทักษะเชิงประยุกต์ (apply skill) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นความ
ช านาญหรือความสามารถในการใช้ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการและการ
ถ่ายทอด ใช้ทักษะในการสร้างสิ่งที่มี เอกลักษณ์ ของตน จนท าให้เกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรที่ท าขึ้นใหม่
หรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ ของความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยอาจ
เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง  ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  1. การคิดสร้างสรรค์ 
(think creatively) 2. การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (work creatively with others 
) 3. การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ  (implement innovation)การจัดการศึกษาในปัจจุบันควร
พัฒนาผ้ีเรียนให้มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคตอย่างมี
คุณภาพ การประกอบอาชีพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และท าให้เกิด นวัตกรรมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ 
  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  ( IDEA  Model )  ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  1) หลักการ  
  2) วัตถุประสงค์  
  3) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  
  4) ขั้นตอนการด าเนินการ 
  5) การวัดและประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำนที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ( IDEA MODEL )  
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จากแผนภาพที่ 1 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( IDEA  Model )  มีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้  
  1) หลักกำร  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานของผู้สอน ผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี ให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงาน หรือสร้าง
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยี
กันอย่างสม่ าเสมอ 
  2) วัตถุประสงค์  
   1.เพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
   2.เพ่ื อพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานที่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  3) เงื่อนไขส ำคัญในกำรน ำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส ำเร็จ 
    3.1) ผู้สอนมีการเรียนรู้หรือมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  
    3.2) ผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
  4) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมระยะของกระบวนกำรของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ
โดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ   
  ขั้นที่ 1 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ( Inspiration : I ) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา   ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติของผู้บริหาร  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี    ให้มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา   
และเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผสมผสานเทคโนโลยี   โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี    และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ให้
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ความรู้ทั้งในรูปแบบของการอบรม และการจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) เพ่ือให้มี
ความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา      
 
ตำรำงท่ี  51 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration : I ) 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ครู 
(Expert Coaching ) 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลให้
ค ำปรึกษำ 
(Mentor)   

       เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
และเตรียมความพร้อมของผู้ที่มี
ส่ วน เกี่ ยวข้องในการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดย
ผ ส ม ผ ส าน เท ค โน โล ยี เ พ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
ส ร้ า งส ร รค์ น วั ต ก ร รม ข อ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

       ศึ กษ าแน วคิ ด  ท ฤษ ฎี
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ   ชุมชน
ก า ร เรี ย น รู้ วิ ช า ชี พ ค รู โด ย
ผสมผสานเทคโนโลยี  และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ดังกล่าว โดยข้อมูลการให้ข้อมูล
ดังกล่าวผ่านการจัดอบรม การ
จัดการความรู้ ผ่านเทคโนโลยี 
และสื่อสังคมออนไลน์  
    
 

      ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ ดู แ ล ให้
ค าปรึกษา ( Mentor)  ดูแลให้
ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า  ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนครู  
แ ล ะห าแ ห ล่ งข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อความรู้  ค วาม
เข้ า ใจ  แล ะ เจตคติ  ขอ งค รู
เกี่ยวกับกระบวนการในการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและ
ในการจั ดการเรียนรู้ โดย ใช้
ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ า น ที่ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา   
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  ขั้นที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย (Destination : D )  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์
นิเทศ ครู ( Peer Coaching )  จัดท าโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  จัดท าปฏิทินการดูแลให้ค าปรึกษา ก าหนดจุดหมายปลายทางของการดูแลให้
ค าปรึกษา  ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์  
ตำรำงท่ี 2 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมาย (Destination : D )   
 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ครู 
(Expert Coaching ) 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลให้
ค ำปรึกษำ 
(Mentor)   

    เ พ่ื อ ว า ง แ ผ น   ก า ห น ด
จุดหมายปลายทาง การดูแลให้
ค า ป รึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ห น ด
แผนปฏิบัติงานโดยร่วมมือร่วม
ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่าน
เท ค โน โล ยี แ ล ะ สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ในการพัฒนารูปแบบ
การสอน และคุ ณ ภ าพ ขอ ง
นักเรียน  
 

       ร่วมกันก าหนดจุดหมาย
ปลายทางในการพัฒนาชุมชน
ก า ร เรี ย น รู้ วิ ช า ชี พ ค รู โด ย
ผสมผส าน เท ค โน โลยี  เพ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
ส ร้ า งส ร รค์ น วั ต ก ร รม ข อ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษา   
การดูแลให้ค าปรึกษา  ปฏิทิน
การให้ค าปรึกษา และร่วมกัน
พัฒ นาเครื่องมือที่ ใช้ ในการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ค วามส าม ารถ ใน การส ร้ า ง
นวัตกรรมของนักเรียน  โดย
ต ล อ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ะ มี
ผู้ เชี่ ยวชาญ ด้ านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา   

     เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาให้
ค าแนะน าในการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน  การจัดการชั้นเรียน  การ
ติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอน  ความรับผิดชอบ และ
หน้าที่ของครู โดยการโค้ชแบบ
พ่ี เลี้ ย ง  (Mentor Coaching)  
และการโค้ชแบบเพ่ือนช่วย
เ พ่ื อ น  (  Peer Coaching ) 
ได้แก่ ผู้บริหาร  อาจารย์นิเทศก์ 
เพ่ือนครูร่วมวิชาชีพ  โดยผ่าน
เท ค โน โล ยี แ ล ะ สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ 
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ขั้นที่ 3 กำรเสริมสร้ำงพลังในกำรสอน ( Empowering ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการบูรณาการ
เทคโนโลยีในขั้นตอนของการให้ค าปรึกษาแนะน า   และบันทึกวิดิโอเป็นคลิปสั้นๆในขณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอน 
ตำรำงท่ี 3 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 3 การเสริมสร้างพลังในการสอน ( Empowering ) 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ครู 
(Expert Coaching ) 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลให้
ค ำปรึกษำ 
(Mentor)   

      เพ่ือร่วมกันออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ศิลปะเป็น
ฐานและพัฒนานวัตกรรมของ
ผู้เรียน 

     ร่ ว ม ก า ห น ด แ น ว ท า ง  
รูปแบบในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน   และการให้
แนวคิด นโยบายในการสร้าง
เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล  การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และการ
สร้างนวัตกรรมของนักเรียน   

    ดู แ ล ให้ ค า ป รึ ก ษ า ก า ร
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ ศิ ลปะเป็ น ฐานที่ ส่ ง เสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า         ใ ห้
ข้ อ เส น อแ น ะ เกี่ ย วกั บ ก าร
วางแผนและความพร้อมในการ
จั ด ก าร เรี ย น ก ารสอน  ก าร
จั ด ก า ร ชั้ น เ รี ย น  ค ว า ม
รับผิดชอบของครู หน้าที่ของครู
ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดยการ
ใช้การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
( Peer Coaching )  และการ
โ ค้ ช แ บ บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ                
( Expert Coaching )  การโค้ช
แ บ บ พ่ี เ ลี้ ย ง ( Mentor 
Coaching)    ผ่านเทคโนโลยี
และสื่ อสั งคมออนไลน์ต่ างๆ 
รวมถึ งมี การกระตุ้ น พัฒ นา
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วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ครู 
(Expert Coaching ) 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลให้
ค ำปรึกษำ 
(Mentor)   
ช่วยเหลือ           การวางแผน
การสอน  การพัฒนาตนเองเป็น
ระยะ และร่วมกระบวนการการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

 
  ขั้นที่ 4 กำรทบทวนและปรับปรุงพัฒนำ ( Action : A ) เป็นขั้นตอนของการทบทวน
ปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียน และน าผลที่ได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และเผยแพร่ผลงาน
ดังกล่าวโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนต่อไป  
ตำรำงท่ี  4 แสดงวิธีด าเนินการ ขั้นที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนา ( Action : A ) 

วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์
นิเทศก์ และครู  
 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลให้
ค ำปรึกษำ 
(Mentor)   

     เพ่ือร่วมทบทวนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เท ค โน โล ยี เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ ศิ ลปะเป็ น ฐานที่ ส่ ง เสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  อย่างแท้จริง 

       น าผลที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
ส ร้ า งส ร รค์ น วั ต ก ร รม ข อ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
                     มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในสื่อสังคมออนไลน์( 
ไลน์  ( Line ) ,        เฟชบุ๊ ค        
( Facebook ) , Google Drive 
, Google Classroom ) 
ร่วมกันแสดงความคิด  และ

ร่วมกันให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
น าผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และการ
สร้ า งส รรค์ น วั ตกรรม  เพ่ื อ
พัฒนารูปแบบการสอนของครู
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์
นิเทศก์ และครู  
 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ดูแลให้
ค ำปรึกษำ 
(Mentor)   

ร่ ว ม กั น จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น
นวัตกรรมของนั ก เรียนของ
นักเรียน  ในห้องเรียน หรือ
บ ริ เ ว ณ โ ร ง เ รี ย น   ก า ร
ออกอากาศสดผลงานนักเรียน
ทางเฟชบุ๊ค ( Live  Facebook 
) เว็บไซต์ 

 
ระบบสนับสนุน 
  มีการโค้ช (Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง ( Mentoring)  การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (Reflection)  การด าเนินการต่อเนื่อง  (Evolution)   ผ่านเทคโนโลยีในกระบวนการ ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
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1. ชื่อโครงกำร                   โครงการเสริมพลังสร้างการเรียนรู้โดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
      เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561  
 

2.แผนพัฒนำโรงเรียน       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ      งานวิชาการ 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 

4. ลักษณะโครงกำร            โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 

5. มำตรฐำน และตัวบ่งช้ีที่สอดคล้อง  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
6. ยุทธศำสตร์ของคณะศึกษำศำสตร ์
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต ( ระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา ) สู่ประชาคมอาเซียนและสากล      
7. หลักกำรและเหตุผล 
 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน ที่ จะช่วยให้
เกิดการรวมตัวกันเรียนรู้ของกลุ่มครู และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรและ
พ่ึงพาอาศัยกัน จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างวัฒนธรรม
ร่วมกัน  เกิดความจริงใจของสมาชิก ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

โครงกำรเสริมพลังสร้ำงกำรเรียนรู้โดยชุมชนกำรเรียนเรียนรู้วิชำชีพครู  

เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
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แห่งการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหานานาประการ จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 Thompson, 
Gregg&Niska (2004) รวมทั้ง Sue  Z.Beers กล่าวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21ที่ผู้สอนต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิด ผู้เรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา ให้ความร่วมมือท างานร่วมกันได้ทั้งที่
โรงเรียนและที่บ้าน  “ครูต้องสามารถสอนให้นักเรียนรู้ว่าจะสร้างสรรค์ความสามารถของตนเอง
อย่างไร  สังเคราะห์และน าข้อมูลให้กับผู้ อ่ืนได้อย่างไร”( Federal Reserve Board Chairman  
Alan  Greenspan , 2000 : 3 )  ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนควรบูรณาการเข้าไปในทักษะใน
ชีวิตประจ าวัน ให้ผู้ เรียนเกิดสิ่ งที่ส าคัญ ข้อหนึ่ ง คือ “ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม” 
(Creativity and Innovation) กล่าวคือความคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้สอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ 
คิดสร้างสรรค์ได้  ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ได้      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีปรัชญา  ปณิธาน และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดย
มี ปรัชญา คือ “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”   ปณิธาน คือ “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ 
และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม”วิสัยทัศน์ คือ“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์”  อีกทั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดส านักงานการอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นน าที่มีความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา (Excellent Educational Organization: EEO) การผลิตและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านในระดับสากล” ค า
ขวัญ  คือ “สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม” อัตลักษณ์  คือ  “สร้างสรรค์
การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ คือ 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความ
เป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  2 ) เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น า
ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 3) เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 4 ) เพ่ือให้บริการ
วิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ือสังคมและ5) 
เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล  
 นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) เป็น
หน่วยงานหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนแห่งความสุขและ
สร้างสรรค์  และอัตลักษณ์ คือ สร้างสรรค์  ทันสมัย  ไทยแท้  จึงควรพัฒนาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )    พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานของอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง         
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( Mentor ) ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )  พัฒนานักเรียน
ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้   จึงได้จัดโครงการโครงการเสริมพลัง
สร้างการเรียนรู้โดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  ประจ าปีการศึกษา 2561  ขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561  
8. วัตถุประสงค์ 
 ด้ำนสถำนศึกษำ  
 1.เพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร       
( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 2.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร         
( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 

 ด้ำนผู้สอน 
 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยการเน้นศิลปะเป็น
ฐาน   
 2.เพ่ือพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง ( Mentor ) ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 

 ด้ำนผู้เรียน 
  1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
  2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
  3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีพัฒนาการ มีความเป็นเลิศ และมี
ความสุข  
  
9. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
           ผู้บริหาร คณาจารย์  และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา   
10.  เป้ำหมำยของโครงกำร 

     เชิงปริมำณ 

  1.ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100   
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เชิงคุณภำพ 

 1. เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา)  ทั้งในส่วนของผู้บริหาร  ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 2. มีการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับดีมาก  

3.อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพในระดับดี

มาก  

11.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
อาจารย์สุวิมล  สพฤกษ์ศรี 
 
12.  สถำนทีด่ ำเนินกำร  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา )   
 
13. แผนกำรพัฒนำวิชำชีพโดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู 
ตารางที่ 55 แผนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

รูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
ลักษณะ
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

แผนการพัฒนา
วิชาชีพ แผนที่ 1  
ขั้นที่ 1 กำรสร้ำง
แรงบันดำลใจ      
(Inspiration :    
I ) 

เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ
และเตรียม
ความพร้อม
ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องใน
การพัฒนา
ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ
ครูโดย
ผสมผสาน
เทคโนโลยี
เพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้

การพัฒนา
วิชาชีพแบบ
ฝึกอบรม          
( Training 
Model) 
การโค้ชโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
(Expert 
Coaching) 
การโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน
(Peer 
Coaching) 
การดูแลให้
ค าปรึกษา ( 
Mentor and 

ผู้บริหาร ครู   1.แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 
2.การเรียนรู้
ผ่านการสรุปลง 
Infographic 
เกี่ยวกับชุมชน
การเรียนรู้
วิชาชีพครู การ
จัดการเรียน
การสอนโดย
เน้นศิลปะเป็น

ครูมีความรู้
เบื้องต้นและมีแรง
บันดาลใจในการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน 
เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมส าหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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รูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
ลักษณะ
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน  ที่
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

Coaching )  
การจัดการ
ความรู้                  
( Knowledge 
Management 
) 

ฐาน และการ
โค้ช  
 
3.จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management)  
*โดย
กระบวนการใน
ขั้นตอนนี้จะ
ผ่านการใช้
เทคโนโลยี อาทิ 
ไดร์ฟของทีม 
ใน Google 
Drive  หรือ สื่อ
สังคมออนไลน์
อ่ืนๆ ( เพจ    
เฟชบุ๊ค , ไลน์ )  
ระยะเวลา 3 
สัปดาห์ 
 

ขั้นที่ 2 กำร
ก ำหนดเป้ำหมำย 
(Destination : 
D )   

เพ่ือวางแผน  
ก า ห น ด
จุ ด ห ม า ย
ป ล า ย ท า ง 
ก า รดู แ ล ให้
ค า ป รึ ก ษ า 
และก าหนด
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น โ ด ย

การโค้ชแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ         
( Expert 
Coaching ) 
การโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน
(Peer 
Coaching) 
โดยการโค้ช
แบบพ่ีเลี้ยง  
(Mentor 

ผู้บริหาร ครู    ร่วมกันก าหนด
จุดหมาย
ปลายทางใน
การพัฒนา
ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ
ครฯู การดูแล
ให้ค าปรึกษา  
ปฏิทินการให้

ได้ เป้ า ห ม า ย ที่
วางแผนร่วมกันใน
การพัฒนารูปแบบ
ก า ร ส อ น แ ล ะ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
นักเรียน  
 



  424 

รูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
ลักษณะ
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

ร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือซึ่ ง
กั น แ ล ะ กั น
ผ่ า น
เท ค โน โล ยี
และสื่อสังคม
ออ น ไล น์ ใน
ก า ร พั ฒ น า
รูป แบบการ
ส อ น แ ล ะ
คุณภาพของ
นักเรียน  
 

Coaching)   
 

ค าปรึกษา และ
ร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ 
และการ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรมของ
นักเรียน  
 
ระยะเวลา 1 – 
2 สัปดาห์ 

ขั้นที่ 3 กำร
เสริมสร้ำงพลัง
ในกำรสอน       
(Empowering ) 

เพ่ือร่วมกัน
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
แบบใช้ศิลปะ
เป็นฐานและ
พัฒนา
นวัตกรรมของ
ผู้เรียน 

การโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
( Peer 
Coaching )   
การโค้ชแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ      
( Expert 
Coaching )   
การโค้ชแบบพ่ี
เลี้ยง             
( Mentor 
Coaching )    
การโค้ชแบบ
ร่วมมือ
(Collaborative 
Coaching) 
การโค้ชโดย

ครู  
นักเรียน 

ร่วมก าหนด
แนวทาง  
รูปแบบในการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน  และ
ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมพัฒนาให้
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ 
ผ่าน
กระบวนการ
ดูแลให้
ค าปรึกษาอย่าง

เกิดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน
ของครูที่ร่วมกัน
ถอดบทเรียน แล้ว
น าไปจัดการเรียน
การสอนในกลุ่ม
สาระของตนเอง 
เพ่ือให้นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
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รูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
ลักษณะ
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

ผู้บริหาร  
(Executive 
Coaching) 

หลากหลาย 
ทางเทคโนโลยี 
 
ระยะเวลา  
1 – 2  เดือน   

ขั้นที่ 4 กำร
ทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนำ    
( Action : A )   
 

เพ่ือร่วม
ทบทวน
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
พัฒนาชุมชน
การเรียนรู้
วิชาชีพโดย
ผสมผสาน
เทคโนโลยี
เพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
อย่างแท้จริง 

การโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
( Peer 
Coaching )   
การโค้ชแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ      
( Expert 
Coaching )   
การโค้ชแบบพ่ี
เลี้ยง             
( Mentor 
Coaching )    
การโค้ชแบบ
ร่วมมือ
(Collaborative 
Coaching) 
การโค้ชโดย
ผู้บริหาร  
(Executive 
Coaching) 
 
 

ผู้บริหาร  
คร ู
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

น าผลที่ได้จาก
การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน
ที่ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในสื่อ
สังคมออนไลน์   
( ไลน์ ( Line ) 
, เฟชบุ๊ค         
( Facebook ) , 
Google Drive 
, Google 
Classroom ) 
ร่วมกันแสดง
ความคิด และ
ร่วมกันจัดแสดง
ผลงาน
นวัตกรรมของ
นักเรียนของ
นักเรียน  ใน
ห้องเรียน หรือ
บริเวณโรงเรียน  

เกิดชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู 
โดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
อย่างแท้จริง 
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รูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
ลักษณะ
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับ 

 
ระยะเวลา 1-2 
สัปดาห์  

 
14.  ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
 

15. วิธีด ำเนินกำร  
 15.1  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
15.2 ด าเนินโครงการตามก าหนดการ   
15.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
15.4 ปรับปรุงโครงการเพ่ือน าไปใช้ในภาคเรียนต่อไป 
 

16.  งบประมำณ 
 16.1  แหล่งงบประมาณ 
จากงบประมาณเงินบริจาคของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) เป็น
เงิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน) 
 16.2  ประมาณการรายจ่าย ดังนี้   
  1. หมวดค่ำตอบแทน    เป็นเงิน   5,000          
บำท 
      1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร      5,000  บาท 
2. หมวดค่ำใช้สอย    เป็นเงิน    4,500            บำท 

2.1  ค่าอาหารว่าง (50 คน x 30 บาท x 3 ครั้ง )   4,500  บาท 
3 หมวดค่ำวัสดุ       เป็นเงิน        20,000           บำท 

3.1 ค่าถ่ายเอกสาร      3,500    บาท 
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์              14,000    บาท 
3.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      3,000     บาท  

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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17.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 
18.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ด้ำนสถำนศึกษำ  

 1.เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  

 2.การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา)  มีคุณภาพมากขึ้น 

 ด้ำนผู้สอน 

 1. มีความสามารถในการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นศิลปะเป็นฐาน และบูรณาการเทคโนโลยี 

 2. มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นศิลปะเป็นฐานและบูรณาการเทคโนโลยี  

 3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นศิลปะเป็นฐานและบูรณาการเทคโนโลยี 

 4. สามารถใช้เทคโนโลยีในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  

 ด้ำนผู้เรียน 

  1. มีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ดีขึ้น 

  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

  3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มีพัฒนาการ มีความเป็นเลิศ และมีความสุข  

 
 

 
รำยกำร 

เดือนเมษำยน เดือนพฤษภำคม 
เดือนมิถุนำยน-

ตุลำคม 

สัปดำห์ที่ สัปดำห์ที่ สัปดำห์ที่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
17.1 เขียนโครงการ             
17.2  ขออนุมัติโครงการ             
17.3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
17.4  ประชุมเพ่ือเตรียมงาน             
17.5  ประชาสัมพันธ์โครงการ             
17.6  ด าเนินโครงการ             
17.7  สรุปผลและรายงานผลโครงการ             
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19.  กำรวัดและประเมินผล 

ประเด็น วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ด้ำนสถำนศึกษำ  
1.เกิ ดชุ มชนการ เรียนรู้ท าง
วิ ช า ชี พ ใน โร ง เรี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัย
และประถมศึกษา)  
2.การจัดการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร                 
( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) มี
คุณภาพมากขึ้น 
 

สังเกตจากกระบวนการที่
เกิดข้ึน 

แบบสังเกต เกิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ส าธิ ต ม ห าวิ ท ย าลั ย
ศิลปากร ( ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)  

ด้ำนผู้สอน  
1.มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ออกแบบการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นศิลปะเป็น
ฐานและบูรณาการเทคโนโลยี2.
มีความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นศิลปะ
เป็ น ฐ า น แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร
เทคโนโลยี  
3. มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นศิลปะเป็นฐานและ
บูรณาการเทคโนโลยี 
4. สามารถใช้ เทคโน โลยี ใน
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ได ้
 
 

 
-ถอดบทเรียน  
-สังเกต  
-การพัฒนาวิชาชาชีพ 
 

 
-แบบถอดบทเรียน  
-แบบประเมินสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้  
-แบบบันทึกพัฒนาการ 

 
-ครสูามารถถอด
บทเรียนสร้างรูปแบบ
การสอนของกลุ่มสาระ
ได้  
-ครมูีพัฒนาการในการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  
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ประเด็น วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ด้ำนผู้เรียน 
1. มีผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ  ดี
ขึ้น 
2. ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษามีความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
มีพัฒนาการ มีความเป็นเลิศ 
และมีความสุข  
 

ตรวจผลงาน 
เเสดงนิทรรศการ 

แบบประเมินผลงาน นั ก เรี ย น มี ผ ล งาน ที่
สร้างสรรค์ อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น ที่แสดงถึง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ใ น
การบูรณาการโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน  



  430 

 

 
 

หลักกำร  

  เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดย
ผสมผสานเทคโนโลยี  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา   ทั้งด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติของ
ผู้บริหาร  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผสมผสานเทคโนโลยี    ให้มี
ทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา   และเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
โดยผสมผสานเทคโนโลยี  โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี   และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบของการอบรม และการจัดการ
ความรู้ ( Knowledge Management ) เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา      
 

เป้ำหมำย 

 1.ครูสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน และการดูแลให้ค าปรึกษาได้  

 2.ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้  

 

แผนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

แผนที่ 1  : ขั้นที่ 1 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ( Inspiration : I )  
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วัตถุประสงค์  

 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

ครูมีแรงบันดาลใจและมีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

กระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ 
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 

ขั้นตอน กิจกรรม กระบวนกำร 
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรสร้ำงแรงบันดำล
ใจ ( Inspiration: I ) 

       ทดสอบก่อนเริ่มกระบวนการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยการ
ถอดบ ท เรี ยน   ผ่ าน  Google  Form /  Google 
Drive  

ก า ร โ ค้ ช โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert  
Coaching)  
 
การโค้ชแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน  
(Peer  
Coaching) 
 
การดูแลให้ 
ค าปรึกษา  

วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2561  
   เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การดูแลให้ค าปรึกษา  ในรูปแบบของ 
infographic ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ สื่อสังคม
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ขั้นตอน กิจกรรม กระบวนกำร 
ออนไลน์  ( ไลน์ เฟชบุ๊ค เพจเฟชบุ๊ค )  ไดร์ฟ เป็นต้น  (  Mentor 

Coaching )  วันที่ 13  มิถุนายน 2561  
   16.00 – 18.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน   

 
ระยะเวลำ  

 จ านวน   3  สัปดาห ์

สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
 1. infographic    
 2. สื่อจากวิทยากร  
 3. เครื่องมือประเมินการฝึกอบรม  
 4. แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 5. ภาระงานชิ้นงาน 
กำรวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ วิธีกำร เครื่องมือ 
       ครูมีแรงบันดาลใจและมีความ

พร้อมในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้

วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ

เรี ยน รู้ โดย ใช้ ศิ ลปะ เป็ น ฐาน  ที่

ส่ ง เส ริ ม ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 
 

- ถอดบทเรียน เรื่อง ชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู โดย
ผสมผสานเทคโนโลยี 

-แบบสรุปการถอดบทเรียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน และการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ  
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หลักกำร  
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน ที่จะช่วยให้เกิดการ
รวมตัวกันเรียนรู้ของกลุ่มครู และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรและพ่ึงพาอาศัย
กัน       จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างวัฒนธรรม

ร่วมกัน  เกิดความจริงใจของสมาชิก ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้    มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
            อย่างไรก็ตามการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คาดหวังให้
ครูพัฒนาตนเองอย่างเจริญก้าวหน้าและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง   ลักษณะ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือกลุ่มเครือข่ายจึงเป็นกระบวนการที่คาดหวังว่าจะท าให้เกิด ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ  ( Professional learning community : PLC ) เพ่ือพัฒนาผู้สอนให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาได ้ 
 

เป้ำหมำย 

 ครูสามารถร่วมกันวางแผน  ก าหนดจุดหมายปลายทาง การดูแลให้ค าปรึกษา และก าหนด

แผนปฏิบัติงานได ้
 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือวางแผน  ก าหนดจุดหมายปลายทาง การดูแลให้ค าปรึกษา และก าหนดแผนปฏิบัติงาน

โดยร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนารูปแบบ

การสอนและคุณภาพของนักเรียน 

 

แผนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

  

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

แผนที่ 2 : ขั้นที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย ( Destination : D )  
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.ได้เป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา   

2.ได้แผนปฏิบัติงานโดยร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านเทคโนโลยีและสื่อสังคม

ออนไลน์ในการพัฒนารูปแบบการสอนและคุณภาพของนักเรียน 
 

กระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ 
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

 
ขั้นตอน กิจกรรม กระบวนกำร 

ขั้นที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย  
( Destination : D ) 

       ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายปลายทาง
ในการดูแลให้ค าปรึกษาและก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
ลงปฏิทิน ปฏิบัติงาน และด าเนินการ น าเสนอข้อมูล
ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ ต่างๆ  

การโค้ชแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน  
(Peer  
Coaching) 
 

ก า ร ดู แ ล ใ ห้
ค าปรึกษา  
( Mentor 
Coaching )  

ระยะเวลำ  

 จ านวน  1  สัปดาห ์

สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
 1. ปฏิทินปฏิบัติงาน  
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กำรวัดและประเมินผล 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ วิธีกำร เครื่องมือ 
       1.ได้เป้าหมายของชุมชนการ

เรี ย น รู้ วิ ช า ชี พ โด ย ผ ส ม ผ ส าน

เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา   

 

ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย

ของกรพัฒนาชุมชนการ

เ รี ย น รู้ วิ ช า ชี พ โ ด ย

ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ

เ ป็ น ฐ า น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร

สร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา  

ปฏิทินพัฒนาวิชาชีพ 

       2.ได้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น โด ย

ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันผ่านเทคโนโลยีและสื่อสั งคม

ออนไลน์ในการพัฒนารูปแบบการ

สอนและคุณภาพของนักเรียน 
 

ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน 
ข อ ง ชุ ม ช น ก า ร เรี ย น รู้
วิ ช าชี พ โด ย ผ ส ม ผ ส าน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดย ใช้ ศิ ลป ะ เป็ น ฐาน ที่
ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
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หลักกำร  
  หลักยึดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ทักษะการคิด และการสร้างสรรค์ นักเรียนต้องมีส่วนร่วม
ในการเรียนอย่างกระตือรือร้น ( Active Learning ) ในการพัฒนาความเข้าใจ  สาระความรู้ส าคัญ  
แนวคิดส าคัญและการประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ  ครูในศตวรรษที่ 21 จึง
จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการตอบโต้  ตอบสนอง ( Response) มีส่วนร่วม (Collaborate)  เพ่ือชี้แนะ
สนับสนุน( Facilitate) ให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจลึกซึ้ง (Deep  Understanding) ในสาระความรู้ต่างๆ 
จนรู้จักพัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสร้างสรรค์ ( วัชรา  เล่าเรียนดี 
2560 : 25 )  
  นอกจากการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุลแล้วนั้น Jacobs (2010) ได้น าเสนอ
ค าถามส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 ไว้ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้  
  1) เราควรตัดสิ่งใดออกบ้าง ( What do we cut ? )  
  2) เราควรเก็บรักษาสิ่งใดไว้บ้าง ( What do we keep?) 
  3) เราควรสร้างสรรค์สิ่งใดบ้าง ( What do we create ? ) 
 ค าถามดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพ่ือคิดไตร่ตรองถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการสอนเพ่ือ
ศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสมดุล  เนื่องจากแนวการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 20 ในบางประเด็นยังคงใช้อยู่ แต่อาจพิจารณาในสัดส่วนที่น้อยลง โดยการเพ่ิมแนวการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้เพ่ิมมากขึ้นที่ครูจะน าไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 
ได้ต่อไป  
 
เป้ำหมำย  
1.ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล  

ขั้นที่ 3 กำรเสริมสร้ำงพลังในกำรสอน ( Empowering ):E 

แผนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 ที่ส่งเสริมความสามารถโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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2.ครมูีความสามารถในการออกแบบ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้  
3.ครูสามารถวัดและประเมินผลจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้  
4.นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
5.ครูและนักเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี   
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  
        3.เพ่ือพัฒนาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกลุ่มสาระผ่านทางสื่อออนไลน์ ต่างๆ เช่น กลุ่มเฟชบุ๊ค กลุ่ม line เป็นต้น 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.ครูพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 2.นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  
        3.เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกลุ่มสาระผ่านทางสื่อออนไลน์ ต่างๆ เช่น กลุ่มเฟชบุ๊ค กลุ่ม line ไดร์ฟต่างๆ  
 
กระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ  
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  

ขั้นตอน กิจกรรม หมำยเหตุ 
1.ก่อนการสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ (Pre – observation)  

    1.ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
บูรณาการศิลปะเป็นฐาน  
    2.ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนการจัดการเรียนรู้ 1 
สัปดาห์  

การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert  Coaching)  
 

2.การสังเกตการจัดการเรียนรู้  
(Classroom  Observation)  

    1.ครูจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริม

การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert  Coaching)  
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ขั้นตอน กิจกรรม หมำยเหตุ 

 ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
   2.บันทึกภาพและอัดคลิปบางส่วนของการ
จัดการเรียนรู้ 
   3. ผู้ นิ เทศสั งเกตการจัดการเรียนรู้   และ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐาน และผู้รับการดูแลให้ค าแนะน าบันทึก
พัฒนาการ การจัดการเรียนรู้ของตนเอง ลงใน 
แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้ รับการพัฒนา
วิชาชีพ ( Reflective Journal )  

 

การโค้ชแบบเพ่ือนช่วย
เ พ่ื อ น  ( Peer 
Coaching)  
 

การโค้ชแบบร่วมมือ  
( Collaborative 
Coaching)  
 
การโค้ชโดยผู้บริหาร  
( Executive 
Coaching) 

 
3.การประชุมหลังการสังเกต    
(  Post – observation 
Conference) 
 

    1.ผู้นิ เทศ ชี้ แนะ และครูร่วมกันวิ เคราะห์ 
สะท้อนผล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้ในทันที 
    2.สรุปผลและรายงานผลการนิเทศเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

การโค้ชเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  
(Instructional  
Coaching)  

      
ส่ือ / เครื่องมือ 
  1.แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
  2.แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ ( Reflective Journal )  
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กำรวัดและประเมินผล  
ตารางที่ 61 การวัดและประเมินผล 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ วิธีกำร เครื่องมือ 
     1.ค รู พั ฒ น าส ม รรถ น ะก าร
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- ตรวจแผนการจั ดการ
เรียนรู้  
-สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร รม ก า ร
จัดการเรียนรู้  

 1.แบบประเมินสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน  
3.แบบบันทึกพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ               
( Reflective Journal ) 

    2.นักเรียนสามารถสร้างสรรค์

นวัตกรรมได้ 

-สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร รม ก า ร
จัดการเรียนรู้ 

1.แบบประเมินสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน  
2.แบบบันทึกพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ              
 ( Reflective Journal ) 
3.แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

   3.เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดยผสมผสานเทคโนโลยี และมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มสาระ

ผ่านทางสื่อออนไลน์  ต่างๆ เช่น 

กลุม่เฟชบุ๊ค กลุ่ม line เป็นต้น 

-สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร รม ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ครู
ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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หลักกำร  
  การประเมินผลโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของนักเรียนเป็นการสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ซึ่งการจัดนิทรรศการจะมีในส่วนของการแสดงผลงานของผู้เรียน 
และน าผลงานของตนแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ร่วมกัน   รวมถึงเป็นการ
สะท้อนผล  ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สอน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน   
เป้ำหมำย  
 1. ประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ด้วยการจัดนิทรรศการเเส
ดงผลงาน 
 2. ประเมินพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

 
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ด้วยการจัดนิทรรศการ
เเสดงผลงาน 
 2.เพ่ือประเมินพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

 
 

ขั้นที่ 4 กำรทบทวนและปรับปรุงพัฒนำ : Action : A 

แผนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.นักเรียนสามารถจัดนิทรรศการเพื่อเเสดงผลงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

 2. ครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีพัฒนาการใน
การจัดการเรียนรู้ และเกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
กระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพโดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ 
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

ขั้นตอน กิจกรรม หมำยเหตุ 
ขั้ น ที่  4 กำรทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนำ : Action : 
A 
 
 

   1.ผู้เรียนประชุมวางแผนร่วมกับครูเกี่ยวกับการ
จัดนิทรรศการเพื่อเเสดงนวัตกรรมของตนเอง  
   2.นักเรียนเเสดงนิทรรศการ 
   3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลจากการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานและเผยเเพร่ตามสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ  

เ เ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

   1.ครูด าเนินการเขียนสรุปกระบวนการของ
ชุ มชนการเรียน รู้ วิ ช าชีพ ครู โดยผสมผสาน
เทคโนโลยี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เเบบใช้
ศิลปะเป็นฐาน  
  

แ บ บ ส รุ ป ก า ร ถ อ ด
บทเรียนความรู้ความ
เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน  และ
การสร้ างชุ มชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ 
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สื่อ / เครื่องมือกำรประเมิน 
 1.แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
กำรวัดและประเมินผล  
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ วิธีกำร เครื่องมือ 
1.นักเรียนสามารถจัดนิทรรศการ
เพ่ือเเสดงผลงานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ 
  

- ต ร ว จ ผ ล ง า น จ า ก
นิทรรศการ  

แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
 

2. ค รู ผู้ รั บ ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ
และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
น วั ต ก ร รม ข อ งนั ก เรี ย น ระดั บ
ประถมศึกษา มีพัฒนาการในการ
จัดการเรียนรู้ และเกิดชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 

-ตรจสอบ จากการถอด
บทเรียน 

แบบสรุป การถอดบท เรียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน และการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ 
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ภำคผนวก ง 

ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องของเครื่องมือ 
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ตารางที่ 44   ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
แบบสัมภาษณ์เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ ดัชนีควำม

สอดคล้อง แปลควำม 
1 2 3 4 5 

�̅� S.D. 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์มีความเหมาะสม

ครบถ้วน 
4 5 5 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นประโยชน์ต่อ
ข้อมูลที่ได้รับ 

4 5 5 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 

3. ประเด็นในการสัมภาษณ์ ช่วยให้ เข้าใจความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู 

4 5 5 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 

4. ประเด็นในการสัมภาษณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปเป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูได้จริง 

4 5 5 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 

5. การใช้ภาษาในข้อค าถามมีความชัดเจนเพียงพอ  4 5 5 4 4 4.4 0.55 สอดคล้อง 
6. ในแต่ละประเด็นของข้อค าถามมีรายละเอียด

ครอบคลุมครบทุกด้าน 
4 5 5 4 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 

รวม  4.63 0.50 สอดคล้อง 



  445 

ตารางที่ 45  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ ดัชนีควำม

สอดคล้อง แปลควำม 
1 2 3 4 5 

�̅� S.D. 
1. แ บ บ วิ เค ร าะห์ เอ ก ส ารส าม ารถ บ อ ก

แหล่งที่มาของการศึกษาค้นคว้าได ้
5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 

2. แบ บ วิ เค ราะห์ เอกส ารส าม ารถ  บ อก
รายละ เอี ยดของการศึ กษ าเอกสารใน
ประเด็นต่าง ๆ ได ้

5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 

3. แบบวิเคราะห์เอกสารสามารถบอกปีที่พิมพ์
ของเอกสาร หรือบอกวัน เดือน ปี ที่เข้าถึง
ข้อมูลนั้นได้ 

5 5 5 3 3 4.2 1.09 สอดคล้อง 

4. แ บ บ วิ เค ร าะห์ เอ ก ส ารส าม ารถ บ อ ก
รายละเอียดของประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษาได้ 

5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 

5. แ บ บ วิ เค ร าะห์ เอ ก ส า รส าม า รถ ส รุ ป
สาระส าคัญของเอกสารนั้น ๆ ได้ 

5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 

รวม 4.68 0.63 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 46 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น
เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ ดัชนีควำม

สอดคล้อง แปลควำม 
1 2 3 4 5 

�̅� S.D. 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นมีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 

2.ประเด็นในการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นมี                             ความ
เหมาะสมครบถ้วน 

5 4 4 5 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 

3.ประเด็นในการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ผู้ที่เรียนต้องการ
เรียนรู้เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้  

5 4 5 4 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 

4.ประเด็นในการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นช่วยให้เข้าใจความต้องการจ าเป็น
ของการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

5 4 4 4 5 4.4 0.55 สอดคล้อง 

5.ประเด็นในการส ารวจความต้องการ
จ าเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปเป็น
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน 

5 4 5 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 

6.การใช้ภาษาในข้อค าถามมีความชัดเจน
เพียงพอ 

5 4 5 4 5 4.6 0.55 
สอดคล้อง 

7.ใน แต่ ล ะป ระ เด็ น ขอ งข้ อค าถ าม มี
รายละเอียดครอบคลุมครบถ้วน 

5 4 4 4 5 4.4 0.55 
สอดคล้อง 

รวม 4.6 0.50 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 47 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบ
ประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ แบบสรุปการถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

จุดประสงค์ รำยกำร 
ควำมคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง แปลควำม 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
1.ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
อธิบายความคาดหวัง
จากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพครู
ของตนเองได้  

1.อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจาก
การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
วิ ช า ชี พ โด ย ผ ส ม ผ ส า น
เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา        
( ประเมินค่า )  5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 

2.ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร 
แนวคิด และลักษณะ
ของชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูโดยผสม 
ผสานเทคโนโลยีได้  

2.ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
โดยผสมผสานเทคโนโลยี         
มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น อ ย่ า ง ไ ร              
( วิเคราะห์ )  

5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
3.ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
อธิบายกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานได ้

3.การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปะเป็นฐานในความเข้าใจ
ข อ ง ท่ า น เป็ น อ ย่ า ง ไ ร              
( น าไปใช้ )  5 5 4 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 

4.ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐาน เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาได้ 

4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
ของท่ าน เป็นอย่ างไร   จง
อธิบาย  ( สร้างสรรค์ )  5 5 4 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 
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จุดประสงค์ รำยกำร 
ควำมคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง แปลควำม 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
รวม 4.7 0.47 สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 48 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  
 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

แปลความ 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
1.ประเด็นในการประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานมีความเหมาะสม
ครบถ้วน   5 5 4 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 
2.รายการประเมินในแต่ละประเด็นในแบบ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศิ ล ป ะ เป็ น ฐ าน มี ร าย ล ะ เอี ย ด ค รบ ถ้ ว น
ครอบคลุม  5 5 4 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 
3.ประเด็นในแบบประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานสามารถสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างแท้จริง  5 5 4 4 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 
4.ประเด็นในแบบประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ในครั้งนี้   5 5 4 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 
5.การใช้ภาษาในแบบประเมินสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  มีความ
ชัดเจนเพียงพอ  5 5 4 5 4 4.6 0.55 สอดคล้อง 
รวม 4.56 0.51 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 49 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
แบบบันทึกพัฒนาการของครูผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (Reflective Journal Writing) 

 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

แปลควำม 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
1.รายการในแบบบันทึกพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า   (Reflective 
Journal Writing)  มี ค ว าม เห ม าะ ส ม
ครบถ้วน 5 5 4 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
2.รายการในแบบบันทึกพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า   (Reflective 
Journal Writing) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย 5 5 4 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
3.รายการในแบบบันทึกพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถ 5 5 4 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 



  450 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

แปลควำม 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า   (Reflective 
Journal Writing) สามารถช่วยสะท้อน
ประสบการณ์ที่พบในการจัดการเรียนการ
สอนของผู้สอนอย่างแท้จริง  
4.รายการในแบบบันทึกพัฒนาการของครู
ผู้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า   (Reflective 
Journal Writing) เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้รูปแบบฯ 
ต่อไป  5 5 4 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
5.การใช้ภาษาในแบบบันทึกพัฒนาการ
ของครูผู้ รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา   
(Reflective Journal Writing)  มี ค วาม
ชัดเจนเพียงพอ  5 5 4 5 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
รวม 4.8 0.41 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 50 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

แปลควำม 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
1. ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจ
ของครูในแต่ละประเด็นมีความเหมาะสม 
ครบถ้วน 5 5 5 4 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
2.ข้ อ ค า ถ า ม ใ น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เด็ น ใ น
แบบสอบถามความพึงพอใจมีรายละเอียด
ครอบคลุมครบถ้วน 5 5 5 4 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
3.ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจของ
ครสูอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 5 5 5 4 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
4.ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจ
สามารถช่วยสะท้อนความพึงพอใจของครูที่
มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ ได้อย่าง
แท้จริง 5 5 5 4 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
5.ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจของ
ครูเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุง และ
พัฒนาการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูฯ ในครั้งนี้ 5 5 5 4 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
6. การใช้ภาษาในแบบสอบถามความพึง
พอใจมีความชัดเจน เพียงพอ 5 5 5 4 5 4.8 0.45 สอดคล้อง 
รวม 4.8 0.41 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 51  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

แปลควำม 

1 2 3 4 5 �̅� S.D. 
1. ประเด็นในการประเมินความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความเหมาะสม 
ครบถ้วน 5 5 4 4 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 
2.เกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมมีความเหมาะสม 
ครบถ้วน 5 4 5 4 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 
3.ป ระ เด็ น และ เกณ ฑ์ ใน ก ารป ระ เมิ น
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมี
ความเหมาะสม ครบถ้วนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 5 5 3 4 5 4.4 0.89 สอดคล้อง 
4.ประเด็นในการประเมินความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมสามารถสะท้อน
ความสามารถของนักเรียนได้อย่างแท้จริง  5 5 4 4 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 
5.ประเด็นในการประเมินความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปปรับปรุง และพัฒนาการใช้รูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ ในครั้งนี ้ 5 5 5 4 5 4.8 0.44 สอดคล้อง 
6. ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใ น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมี
ความชัดเจน เพียงพอ 5 5 4 4 5 4.6 0.55 สอดคล้อง 

รวม 4.6 0.56 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 52ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

แปล
ควำม 

5 4 3 2 1 �̅� S.D. 
1. ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนใน    แต่ละประเด็นมีความเหมาะสม 
ครบถ้วน 5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
2.ข้อค าถามในแต่ละประเด็นในแบบสอบถามความ
พึงพอใจมีรายละเอียดครอบคลุมครบถ้วน 5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
3.ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
4.ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจสามารถ
ช่วยสะท้อนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ ได้อย่างแท้จริง 5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
5.ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุง และ
พัฒนาการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ 
ในครั้งนี ้ 5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
6. การใช้ภาษาในแบบสอบถามความพึงพอใจมี
ความชัดเจน เพียงพอ 5 5 5 5 4 4.8 0.45 สอดคล้อง 
รวม 4.8 0.41 สอดคล้อง 
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ภำคผนวก  จ 

ผลกำรหำประสิทธิภำพ (E1/E2) ของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู ฯ 
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ตารางที่ 53  ผลกำรหำประสิทธิภำพ (E1/E2) ของชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพครู ฯ  ( Field 
Tryout) 

คนที่ 

คะแนนประเมิน
สมรรถนะกำรจัดกำร

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐำน 

(Expert Coach) 

คะแนนประเมิน
สมรรถนะกำรจัดกำร

เรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็น
ฐำน 

(Peer  Coach) 

รวม 
คะแนนกำร
ถอดบทเรียน 

1 43 44 87 
 

15 
2 44 42 86 11 
3 40 41 81 12 
4 37 40 77 13 
5 35 38 73 13 
6 35 37 72 12 
7 36 38 74 13 
8 30 36 66 12 

 ค่า E1 
85.56 

ค่า E2 
86.67 

 
 
 

ตารางที่ 54 ประสิทธิภาพของของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ฯ      
ประสิทธิภำพ  คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำประสิทธิภำพ 

E1 45 38.50 85.56 E1/E2 
85.56/86.67 

 
E2 15 13 86.67 
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ภำคผนวก ฉ  

ผลงำนครู และตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
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ผลกำรถอดบทเรียน สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
 (Art Based Learning )  

 จากกระบวนการถอดบทเรียนหลังเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ IDEA Model  
กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกันถอดบทเรียนและได้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ( EDSU 
Model ) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) ดังต่อไปนี้  
ขั้นที่ 1 ขั้น E : Encouragement (ข้ันการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน)  
ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยการใช้ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นสื่อในการน าเข้าสู่บทเรียน       
เช่น  เพลง  การยกตัวอย่างผลงาน  การแสดงบทบาทสมมติ  การน าผลงานทางศิลปะ มาแสดง โดย
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing and Doing  (ขั้นการออกแบบและลงมือปฏิบัติ) 
1) ผู้สอนน าเข้าสู่มโนทัศน์ การจัดการเรียนรู้  โดยการให้ความรู้โดยผู้สอน หรือ สืบเสาะหาความรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน เกี่ยวกับสาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) ให้ผู้เรียนระดมสมอง ทบทวนความรู้ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ที่เก่ียวข้องกับสาระ 
 3) สาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน  หรือให้ประสบการณ์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์  
 4) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม
หรือเดี่ยว โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า  
ขั้นที่ 3 ขั้น SU: Showing and  Utilization (ขั้นกำรแสดงผลงำนและผลกำรใช้ประโยชน์)  
 1) นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง ติดผลงานในห้องเรียน หรือสถานที่จัดนิทรรศการ เป็น
กลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสนทนาเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์  
โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นซักถาม  
 2) ผู้สอนประเมินผลชิ้นงานผู้เรียนตามเกณฑ์ 
หมายเหตุ : 1. รายละเอียดของขั้นตอนสามารถปรับให้เข้ากับระดับชั้นของผู้ เรียน ตามความ
เหมาะสม  
     2. นวัตกรรม / ชิ้นงานของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับวัยและความสามารถของผู้เรียน  
     3. ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ สามารถน าวิธีสอน เทคนิค อ่ืนๆมาร่วมได้  
     4. ในขั้นตอนต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องครบใน 1 ชั่วโมง  
 5.แบบประเมินนวัตกรรม ทางฝ่ายวิชาการด าเนินจัดท าให้  
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ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  
รหัสวิชำ  ค11101  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรบวกจ ำให้ดี (จ ำนวนสองจ ำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9)      จ ำนวน 13 
ชั่วโมง   หัวข้อเรื่อง  กำรสลับท่ีกำรบวก (1)  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561   
 วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ.2561     
อำจำรย์ผู้สอน  อำจำรย์อัมรำพร เรืองรวมศิลป์ 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ (Concept) 
การสลับที่การบวก  เป็นการน าจ านวนสองจ านวนมาบวกกัน เมื่อสลับที่กัน ผลบวกท่ีได้มีค่าเท่าเดิม 
 
สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้มาจาก :   
 
 
 

สำระ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
สาระที่  1  จ านวนและพีชคณิต 
 

     ค 1.1    ป.1/4  ป.1/5   

นักเรียนต้องเข้ำใจว่ำ 
▪ การสลับที่การบวก  หมายถึง การน าจ านวน 

สองจ านวนมาบวกกัน สามารถเขียนตัวใดเป็นตัวตั้ง
หรือตัวบวกก็ได้  ผลบวกท่ีได้ จะมีค่าเท่ากันเสมอ 

ค ำถำมส ำคัญเพื่อกำรเรียนรู้ 
▪ การสลับที่การบวก หมายถึงอะไร 
▪ ผลบวกท่ีได้มีค่าเท่ากันหรือไม่ 

 
ทักษะกระบวนกำร 
▪ทักษะการแก้ปัญหา 
▪ทักษะกระบวนการเชิงเหตุผล 
▪ทักษะการคิดค านวณ 

กำรบูรณำกำร 
▪ ภาษาไทย  (การอ่านและเขียนจ านวน) 
▪ ภาษาอังกฤษ  (ค าศัพท์ cat , dog , one – ten , 
plus) 
▪ คณิตศาสตร์  (จ านวนนับ) 
การบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
▪ Language Arts การใช้ศิลปะการสื่อสาร 
▪ Fine Arts การท าใบงานการสลับที่การบวก 

สมรรถนะ 
▪ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
▪ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
▪ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
▪ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
▪มีวินัย 
▪ใฝ่เรียนรู้ 
▪มุ่งม่ันในการท างาน 
 
คุณลักษณะเฉพำะกลุ่มสำระ 
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▪มีความคิดเป็นระบบ 
▪มีสมาธิในการท างาน 
 

กำรวัดผลหน่วยกำรเรยีนรู้ 
ภำระงำน/ชิ้นงำนส ำหรับกำรประเมิน  ใบงานการสลับที่การบวก 
ภำระงำนอ่ืน  แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) เล่ม 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน้า  

                  แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (อจท.)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน้า               
เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเด็น วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
ความเข้าใจ 
1. เมื่อก าหนดจ านวนนับไม่เกิน  9  
ให้สองจ านวน  ผู้เรียนสามารถบอก
ค าตอบจากการสลับที่ของการบวกได้ 
 
2. เมื่อก าหนดจ านวนนับไม่เกิน  9  
ให้สองจ านวน  ผู้เรียนสามารถหา
ค าตอบจากการสลับที่ของการบวกได้ 

 
สังเกตจากการตอบ 
ค าถาม 
 
 
ตรวจแบบฝึกหัด
หน้า 
 

 
ประเด็นค าถาม 
 
 
 
แบบฝึกหัดหน้า 
 

 
บอกได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.มีวินัย 
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการท างาน 

 
สังเกตการร่วม
กิจกรรม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.ความสามารถในการสื่อสาร 

 
สังเกตการตอบ
ค าถาม 
 
 

สังเกตการร่วม
กิจกรรม  
 

 
การตอบค าถาม 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
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กิจกรรมกำรเรียนรู ้
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิธีสอน : กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใชศ้ิลปะเป็นฐำน ( Art Based Learning )   
 
ขั้นที่ 1 ข้ัน E : Encouragement (ขั้นกำรกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน)  
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพ  จากนั้นให้ผู้เรียนบอกชื่อภาษาอังกฤษและช่วยกันคิดประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วหา
ค าตอบ   
( 3 + 2 = 5 )  และให้ตัวแทนหนึ่งคนออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 

 
 
 
 
 
 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพ  จากนั้นให้ผู้เรียนบอกชื่อภาษาอังกฤษและช่วยกันคิดประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วหา
ค าตอบ  ( 2 + 3 = 5 )  และให้ตัวแทนหนึ่งคนออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 

 
 
 
 
 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสังเกตว่า  ประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองประโยคมีอะไรเหมือนกัน (ค่าของค าตอบเหมือนกัน)  และ
มีอะไรต่างกันบ้าง (ต าแหน่งตัวเลขของตังตั้งและตัวบวก)   
4. ผู้สอนอธิบายผู้เรียนว่าการสลับที่การบวก หมายถึง  การน าจ านวนสองจ านวนมาบวกกัน เมื่อสลับที่กัน 
ผลบวกท่ีได้มีค่าเท่าเดิม 
5. ผู้สอนด าเนินกิจกรรมข้อ 1 และ 2  อีก 3 ตัวอย่าง  และใช้จ านวนแทนรูปภาพ อีก  7 ตัวอย่าง 
ขั้นที่ 2 ข้ัน D : Designing and Doing (ขั้นกำรออกแบบและลงมือปฏิบัติ) 
6. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 2 คน  โดยแต่ละกลุ่มได้รับใบงานการสลับที่การบวก  เพ่ือวาดภาพ
แสดงจ านวนสิ่งของ และเขียนประโยคสัญลักษณ์ประกอบ  ดังนี้ 

 
 
 

รวมกับ 

รวมกับ 
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7. ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการท าใบงานและก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม  10  นาที   
 
ขั้นที่ 3 ข้ัน SU: Showing and Utilization (ขั้นกำรแสดงผลงำนและผลกำรใช้ประโยชน์) 
8. เมื่อหมดเวลาตัวแทนกลุ่มออกมาเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง (การ
น าเสนอผลงานหน้าชั้นสามารถยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับเวลาที่เหลือ) 
9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก 
10. ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) เล่ม 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                

 
สื่อกำรเรียนรู้ 
1. Apple TV 
 
บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ระดับชั้น/ห้อง ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

 

........................................ 
....................................... 

...................................... 

 

........................................ 
....................................... 

...................................... 

 

........................................ 
....................................... 

...................................... 

 

................................................... 

................................................... 

................................................ 
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ควำมคิดเห็นของอำจำรย์นิเทศก์ 
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
.  
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ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  
รหัสวิชำ ง16101  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย   จ ำนวน 15  ชั่วโมง   
หัวข้อเรื่อง กำรออกแบบและตัดเย็บผ้ำกันเปื้อน (8 ชั่วโมง)               
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561   อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ชลิต  ลิ้มพระคุณ 
 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญ (Concept)  
 ผ้ากันเปื้อนเป็นของใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาหาร ใช้สวมใส่ขณะประกอบอาหาร เพ่ือป้องกัน
เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนเครื่องปรุง หรือส่วนผสมในการประกอบอาหาร ซึ่งนักเรียนจะได้น าไปใช้จริงในการเรียน
ประกอบอาหารและใช้ในหน่วยการเรียนรู้การประกอบอาหารเบื้องต้น ซึ่งผ้ากันเปื้อนมีทั้งชนิดครึ่งท่อนและ
เต็มตัวให้เลือกใช้ 

 ในการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน ควรค านึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใส่ สะดวกต่อการสวมและถอด
ออกผ้าที่น ามาใช้ตัดเย็บควรเลือกผ้าที่ซักรีดและท าความสะอาดง่าย 
 
สำระส ำคัญของหน่วยกำรเรียนรู้มำจำก :   

สำระ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
การด ารงชีวิตและครอบครัว ง 1.1 ป. 6/1 

  
ผู้เรียนต้องเข้ำใจว่ำ 
1. ขนาดของผ้ากันเปื้อนที่ดี ต้องวัดจากขนาดของ
ร่างกายแต่ละคน 
2. การออกแบบชุดกันเปื้อน ต้องสมส่วนกับขนาดของ
จริง โดยมีการก าหนดอัตราส่วน 
3. การเย็บขอบของผ้ากันเปื้อนควรใช้วิธีด้นถอยหลัง
เพ่ือความแข็งแรง  
 

ค ำถำมส ำคัญเพื่อกำรเรียนรู้ 
1.การเรียนรู้การเย็บชุดกันเปื้อนมีประโยชน์อย่างไร
บ้าง 
2. การออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในการเย็บผ้ากัน
เปื้อน ควรเป็นเช่นใด 
3.การเย็บผ้าด้วยมือแบบใดที่มีความแข็งแรงและ
คล้ายการเย็บด้วยจักร 

ทักษะ/ กระบวนกำร 
1. ทักษะการจัดการ   
2. ทักษะกระบวนการท างาน   
3. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   
4. ทักษะการท างานร่วมกัน   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้  
  2. อยู่อย่างพอเพียง 
  3. มุ่งม่ันในการท างาน 
คุณลักษณะเฉพำะกลุ่มสำระ 
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5. ทักษะการแสวงหาความรู้    1. เห็นคุณค่าของสิ่อของใช้อย่างประหยัด 
   2. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างชิ้นงาน 
   3. มีความรับผิดชอบในงานของตน และมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 

สมรรถนะ 
1.ความสามารถในการคิด 
 2.1 ทักษะการสังเกต  
 2.2 ทักษะการวิเคราะห์ 
 2.3 ทักษะการจัดกลุ่ม  
         2.4 ทักษะการเปรียบเทียบ 
 2.5 ทักษะการประเมิน  
         2.6 ทักษะการให้เหตุผล 
2.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

กำรบูรณำกำร 
- คณิตศาสตร์ 
- ศิลปะ 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
 1.Fine Arts : การออกแบบชุดกันเปื้อน 
  

กำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ 
ภำระงำน/ชิ้นงำนส ำหรับกำรประเมิน 
    ใบงาน เรื่อง  การออกแบบชุดกันเปื้อน 
 ผลงานเย็บผ้ากันเปื้อน  
ภำระงำนอ่ืน 
     จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ในการเย็บผ้ากันเปื้อน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเด็น วิธีกำรวัด เครื่องมือ กำรประเมิน 

ความเข้าใจ 
1.ผู้ เรี ยนสามารถบอกวัสดุ 
อุปกรณ์ และประโยชน์ในการ
เย็บชุดกันเปื้อนได้ 
 
 
2.ผู้เรียนสามารถออกแบบชุด
กันเปื้อนได้ตามสัดส่วนของจริง  
 

 
สอบถาม 
 
 
 
 
สังเกต  
ตรวจชิ้นงาน 
 

 
ประเด็นค าถาม 
 
 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินชิ้นงาน  
 

 
ผู้เรียนสามารถบอก
วัสดุ  อุปกรณ์ และ
ประโยชน์ได้ร้อยละ 
80 
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
อ อ ก แ บ บ ชุ ด กั น
เปื้อนได้ตามสัดส่วน
ของจริง ได้ อย่ าง
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3. ผู้เรียนสามารถตัดเย็บชุดกัน
เปื้อนได้ด้วยตนเอง  

 
 
 
ตรวจชิ้นงาน 
 
 

 
 
 
แบบประเมินชิ้นงาน  
 
 
 

น้อยร้อยละ 80  
ผู้ เรียนสามารถตัด
เย็บชุดกันเปื้อนได้
ด้วยตนเอง อย่าง
น้อยร้อยละ 80   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรียนรู้  
  2. อยู่อย่างพอเพียง 
  3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 

สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ด้าน 

( ใฝ่เรียนรู้ ) ผู้เรียน
ตั้งใจเพียงพยายาม
ในการเรียน และ
เข้ าร่ วมกิ จกรรม
การ 
เรียนรู้  แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสมสรุป
เป็นองค์ความรู้ 
และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
(อยู่อย่างพอเพียง) 
แสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ           
มีเหตุผล รอบคอบ 
มีคุณธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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และปรับตัวเพ่ืออยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
(มุ่งมั่นในการ
ท างาน) แสดงออก
ถึงความตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการ
ท าหน้าที่การงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม อดทน 
เพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการคิด 
 
 
2.ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

 
-สังเกตการตอบ
ค าถาม 
  
-สังเกตการร่วม
กิจกรรม  
 

 
-การตอบค าถาม 
-กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
-การตอบค าถาม  
-การปฏิบัติงาน 

 
-ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
-ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
  

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
เรื่อง กำรออกแบบและตัดเย็บผ้ำกันเปื้อน (8 ชั่วโมง)               
วิธีสอน : กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐำน  ( Art  Based Learning )   
 
                          (เทคนิคร่วม : เทคนิค NTH  / การอภิปราย / การสาธิต) 
ขั้นที่ 1 ขั้น E : Encouragement (ขั้นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน)         
        1. ผู้สอนเปิดภาพการประกอบอาหาร ให้นักเรียนดูผ่านโทรทัศน์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนประกอบ
อาหาร 
        2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะผู้ประกอบ
อาหารควรต่างกายเช่นใด (สวมหมวกคลุมผม ใส่ชุดกันเปื้อน ไม่ใส่เครื่องประดับท่ีมือ) 
 

ชั่วโมงที่ 1  
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ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing and Doing  (ข้ันการออกแบบและลงมือปฏิบัติ) 
         3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของชุดกันเปื้อนและประโยชน์ของการเย็บชุดกัน
เปื้อนด้วยตนเอง 
 4. ผู้สอนให้ดูคลิปวิโอการเย็บผ้ากันเปื้อน พร้อมสาธิตการวัดขนาด การตัดแบบชุดกันเปื้อนลง
กระดาษสร้างแบบ การตัดผ้า และการเย็บ  
       5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนกลับไปวัดแบบตัดผ้ากันเปื้อนลงกระดาษสร้างแบบ  และหาไอเดียการ
ตกแต่งผ้ากันเปื้อนจากสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ เป็นต้น เป็นการบ้าน  
 
                         (เทคนิคร่วม : การสาธิต)  
 
ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing and Doing  (ข้ันการออกแบบและลงมือปฏิบัติ) 
       1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับไอเดียการตกแต่งผ้ากันเปื้อนที่ได้ให้สืบค้นกันมา 
       2. ผู้สอนอธิบายการออกแบบผ้ากันเปื้อน ลงกระดาษ A4 ให้ได้ตามสัดส่วน โดยวัดจากกระดาษ
สร้างแบบของจริงที่ให้ผู้เรียนท าเป็นการบ้านเมื่อชั่วโมงที่แล้ว แล้วย่อส่วนลงมาซึ่งอาศัยการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ การย่อส่วน และหลักการออกแบบทางศิลปะ  
        3. ให้นักเรียนวาดออกแบบชุดกันเปื้อน ผู้สอนเดินดูการท างาน หากผู้เรียนท าไม่เสร็จให้ท าต่อเป็น
การบ้าน 
 4. ผู้สอนนัดหมายชั่วโมงต่อไปให้ส่งออกแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเย็บผ้ากันเปื้อน แบบเท่า
ขนาดจริงที่สร้างไว้แล้ว น ามาท างานต่อในชั่วโมง 
 
                                        
ขั้นที่ 2 ขั้น D : Designing and Doing  (ข้ันการออกแบบและลงมือปฏิบัติ) 
      1. ผู้สอนสนทนาซักถามการออกแบบชุดกันเปื้อน ที่ให้ท าลง A4 พร้อมตรวจงาน 
      2. ผู้สอนให้นักเรียนจัดโต๊ะ ท าเป็นโต๊ะตัดผ้าและโต๊ะรีดผ้า น าผ้าที่จะตัดวางแบบตัด สาธิตการตัด 
รีดและเนาให้ผู้เรียนดูอีกครั้ง แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
      3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการตัดผ้า และรีดผ้า เมื่อเสร็จแล้วให้เย็บขอบด้วยด้นถอยหลัง 
       4. ผู้สอนแจกถุงซิปล็อคให้นักเรียนใส่ วัสดุ อุปกรณ์ของตน แล้วเก็บรวมไว้ที่โรงเรียน 
โดยให้เย็บเฉพาะที่โรงเรียนจนเสร็จ 
 5. เย็บชุดกันเปื้อนและเชือกคล้องคอและเชือกผูกเอวจนเสร็จ 
 
                     (การอภิปราย / การน าเสนอผลงาน)      

ชั่วโมงที่ 2  

ชั่วโมงที่ 3 - 7 

ชั่วโมงที่ 8  
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ขั้นที่ 3 ขั้น SU: Showing and  Utilization (ข้ันการแสดงผลงานและผลการใช้ประโยชน์)  
        1. ผู้สอนสนทนาซักถามเก่ียวกับปัญหาในการท างาน และการแก้ไขปัญหา 
         2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสวมชุดกันเปื้อนที่เย็บด้วยฝีมือตนเองตนเอง แบ่งกลุ่มตามเวรประจ าวันแล้วเดิน
แฟชั่นโชว์ ชุดกันเปื้อนของตนเอง  
      3. ผู้สอนอธิบาย เรื่อง การดูแลท าความสะอาดชุดกันเปื้อน และน าชุดกันเปื้อนนี้มาใส่ท าอาหาร ใน
การเรียนการประกอบอาหารเบื้องต้น 
      

บันทึกผลหลงักำรจัดกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้น/ห้อง ผลกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
ปัญหำและ
อุปสรรค 

แนวทำงแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

ห้องแสงตะวัน 
 

 
 
 

  

ห้องจันทร์กระจ่าง  
 
 

  

 
ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร 
 อนุญาตให้ใช้สอนได้     อนุญาตให้ใช้สอนได้   โดยมีประเด็นเพิ่มเติม  ดังนี้
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
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ภำคผนวก  ก 
เกณฑ์กำรประเมินควำมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 

 

รำยละเอียด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีมำก ( 4 ) ดี ( 3 ) ปำนกลำง ( 2 ) พอใช้ ( 1 ) 
1.ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค ์

ผ ล งาน มี ค ว าม
แปลกใหม่   เกิด
จากการต่อยอด
ทางความคิดของ
ผู้เรียนเองท้ังหมด 

ผ ล งาน มี ค ว าม
แปลกใหม่   เกิด
จากการต่อยอด
ทางความคิด โดย
ผู้ ส อ น เป็ น ผู้ ให้
ค าแนะน า  

มีความน่าสนใจ 
แ ต่ ผ ล งาน ข าด
ความแปลกใหม่  
แ ล ะผู้ ส อน เป็ น
ผู้ ให้ ค า แ น ะน า
ดูแลอย่างใกล้ชิด   

ข า ด ค ว า ม
น่ า ส น ใจ  แ ล ะ
ความแปลกใหม่
ของผล งาน  แม้
ผู้ ส อ น จ ะ เป็ น
ผู้ ดู แ ล ใ ห้
ค าแนะน าอย่ าง
ใกล้ชิด  

2.การบูรณาการ
งานศิลปะ  

น วั ต ก ร ร ม ที่
นั ก เรียนสร้ างมี
การน าทัศนศิลป์ 
ดนตรี การแสดง
บ ท บ าท ส ม ม ติ  
ภาพยนตร์  งาน
เ ขี ย น 
ป ร ะติ ม า ก ร รม  
ห รื อ  ง า น ที่
ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
ผ ล ง า น อ ย่ า ง
ชัดเจน 
ส าม า รถ เข้ า ใจ
ผ ล ง า น ข อ ง
นักเรียนได ้

น วั ต ก ร ร ม ที่
นั ก เรี ยนสร้ างมี
การน าทัศนศิลป์ 
ดนตรี การแสดง
บ ท บ าท ส ม ม ติ  
ภาพยนตร์  งาน
เ ขี ย น 
ป ร ะติ ม าก ร รม  
ห รื อ  ง า น ที่
ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
ผ ล ง า น แ ต่ ไ ม่
ชั ด เ จ น  แ ต่
นักเรียนสามารถ
อธิบายการบูรณา
การดังกล่าวได้ 

น วั ต ก ร ร ม ที่
นั ก เรียนสร้ างมี
การน าทัศนศิลป์ 
ดนตรี การแสดง
บ ท บ าท ส ม ม ติ  
ภาพยนตร์  งาน
เ ขี ย น 
ป ร ะติ ม า ก ร รม  
ห รื อ  ง า น ที่
ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
ผ ล ง า น แ ต่ ไ ม่
ชัดเจน นักเรียน
ไม่สามารถอธิบาย
ผลงานของตนเอง
ได้ และผู้สอนเป็น
ผู้ ให้ ค า แ น ะน า

น วั ต ก ร ร ม ที่
นั ก เรี ยนสร้ างมี
การน าทัศนศิลป์ 
ดนตรี การแสดง
บ ท บ าท ส ม ม ติ  
ภาพยนตร์  งาน
เ ขี ย น 
ป ร ะติ ม าก ร รม  
ห รื อ  ง า น ที่
ส ะ ท้ อ น ศิ ล ป ะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น
ผ ล ง า น แ ต่ ไ ม่
ชัดเจน นักเรียน
ไม่สามารถอธิบาย
ผลงานของตนเอง
ได้  แม้ผู้ สอนจะ
เป็ น ผู้ ดู แ ล ใ ห้
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ดูแลอย่างใกล้ชิด   ค าแนะน าอย่ าง
ใกล้ชิด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

รำยละเอียด 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีมำก ( 4 ) ดี ( 3 ) ปำนกลำง ( 2 ) พอใช้ ( 1 ) 
3.ความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ห้
รายละ เอียด ใน
ผลงานของตนเอง 

นักเรียนน าเสนอ
ง า น ข อ งต น ได้
อ ย่ า ง
ส ม เห ตุ ส ม ผ ล 
สามารถอธิบาย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ผลงานของตนได้  
มีความพร้อมใน
การน าเสนองาน 
และน่าสนใจ 

นักเรียนน าเสนอ
ง า น ข อ ง ต น ได้
อ ย่ า ง
ส ม เห ตุ ส ม ผ ล 
สามารถอธิบาย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ผลงานของตนได้  
มีความพร้อมใน
การน าเสนองาน 
แ ต่ ข า ด ค ว า ม
น่าสนใจ 

นักเรียนน าเสนอ
งานของตนได้บ้าง 
สามารถอธิบาย
ผลงานของตนได้
แ ต่ ก า ร อ ธิ บ า ย
รายละเอียด  มี
ค ว าม พ ร้ อ ม ใน
การน าเสนองาน 
แ ต่ ข า ด ค ว า ม
น่าสนใจ 

นักเรียนน าเสนอ
งานของตนได้บ้าง 
สามารถอธิบาย
ผลงานของตนได้
แ ต่ ก า รอ ธิ บ า ย
รายละเอียด  มี
ค ว าม พ ร้ อ ม ใน
การ 
น าเสนองาน แต่
ข า ด ค ว า ม
น่าสนใจ 
ผู้ ส อ น ต้ อ ง ใ ห้
ความช่วยเหลือ
ขณะน าเสนองาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 11-12  หมายถึง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก  
 9-10 หมายถึง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับดี 
 7-8 หมายถึง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับพอใช้  
 6   หรือน้อยกว่า  6  คะแนน หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
**นักเรียนต้องได้มากกว่า 6 คะแนนจึงผ่านการประเมิน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สุวิมล สพฤกษ์ศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 10 กุมภาพันธ์  2528 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2543  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางแพปฐม

พิทยา   
พ.ศ.2546 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางแพ
ปฐมพิทยา   
พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 
1 สาขาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
พ.ศ.2555 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
พ.ศ.2561  ส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 159/288 ต.ห้วยจรเข้  อ.เมือง จ.นครปฐม   73000   
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